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EDITORIAL

In memoriam

Ioan Paul al II-lea – om al Bisericii

Trecerea la cele vesnice a episcopului Romei, care pentru
lumea apuseanã romano-catolicã a fost Suveranul Pontif, pãstorul
suprem al Bisericii, a fost evenimentul care a influentat într-un
fel sau altul, întreaga omenire. Pãstorirea sa în fruntea Bisericii
romano-catolice s-a extins pe o perioadã de timp de aproape trei
decenii, evidentiindu-se ca una de o mare complexitate, ce a atins
nu numai zona religiosului, ci si a politicului, a socialului,
influentând evolutia unor evenimente majore, ce s-au derulat în
istoria recentã a umanitãtii.

Ca si ortodocsi, nu putem face abstractie de acest eveniment,
ce s-a întâmplat nu de mult, ci într-un fel ne priveste si pe noi,
amintind doar faptul cã România a fost prima tarã cu o populatie
majoritar ortodoxã, pe care Suveranul Pontif a vizitat-o si unde a
avut parte de o primire cãlduroasã, emotionantã, din partea
credinciosilor.

Nu este în intentia noastrã acum de a întreprinde o evaluare
exhaustivã a pontificatului sãu, lucru ce nici nu ar fi posibil în
iconomia intentiei de fatã, ci doar de a surprinde câteva semnificatii
importante ce se desprind din momentul trecerii sale în vesnicie.
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Ceea ce a surprins cu totul plãcut, dar si emotionat, a fost
vibratia profundã, la unison, a miliarde de oameni, crestini si
necrestini. Moartea lui Ioan Paul al II-lea nu a divizat ori învrãjbit
planeta ci, dimpotrivã, a unit-o. Indiferent de aspectul confesional
al credintei, ori de religia pe care au avut-o cei din Europa, Statele
Unite, Asia, Africa, etc., s-au simtit într-un oarecare mod implicati,
dar si influentati de evenimentul la care au participat fie la Roma,
fie pe canalele mass – media.

ªefii de state si de guverne din întreaga lume au fost prezenti
la funeralii într-un numãr mare, prilej cu care au comunicat între
ei, si-au împãrtãsit gânduri, temeri, dorinte, pe care altminteri, nu
le-ar fi putut exprima, iar unii dintre ei nici nu doreau sã se
întâlneascã ori sã-si vorbeascã unii altora, înaintea participãrii lor
la aceste evenimente.

De asemenea, s-a putut constata puterea enormã pe care o
are mass – media în popularizarea unui eveniment atât de important
si care de fapt a declansat acest val de simpatie si de emotie în
onoarea celui care s-a pus în slujba lui Dumnezeu si a Bisericii
Sale - Carol Wojtyla.

Interesul atât de mare pe care l-a stârnit trecerea la cele
vesnice a Suveranului Pontif a mai scos în evidentã si un alt aspect:
dincolo de secularizarea atât de evidentã, prezentã în multe pãrti
ale lumii, si dincolo de tendinta de a reduce viata doar la materie,
afaceri, bani, etc. s-a putut retine si aceea, cã în fond problema
sacrului, a religiosului nu poate fi izgonitã cu totul din constiinta
omenirii. Dintr-o datã, aceasta s-a trezit din somnul materiei la o
perceptie asupra unei realitãti care transcende materia si
satisfactiile superficiale ale vietii. În felul acesta sacrul, religiosul
fascineazã, atrage, uneste, solidarizeazã. Acest simtãmânt l-au avut
toti cei care au participat într-un fel sau altul la ultimele zile din
viata papei Ioan Paul al II-lea, dar si la înmormântarea sa.

El a dat o lectie referitoare la asumarea suferintei, a vietii si a
mortii, pentru a le recâstiga plenar, dincolo de moarte. A fost
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consecvent cu el însusi si cu credinta în Iisus Hristos, pe care a
mãrturisit-o într-o lume a contradictiilor, marcatã de secularizare, de
ignorare a valorilor morale ale Evangheliei, de consumism si erotism.

Acestor evolutii negative ale umanitãtii contemporane
episcopul Romei le-a opus statornic solutiile Bisericii, ale credintei
crestine, caracterizatã prin iertare, dragoste si solidaritate cu toti
cei aflati în suferintã.

A fost statornic animat de apropierea dintre crestini si
îndeosebi de cei ortodocsi, mergând chiar pânã acolo - caz unic în
istoria Bisericii romano-catolice – de a-si pune spre dezbatere
teologicã cele douã mari teme care mentin în separare Ortodoxia
de Romano – catolicism: primatul si infailibilitatea papalã. Aceastã
propunere a fost atât de îndrãzneatã si neasteptatã, încât nici
teologii apuseni, nici cei ortodocsi nu s-au încumetat sã se apropie
de ea pe calea dialogului teologic, nepãrându-li-se verosimilã.

Totusi, în ciuda unor roade atât de bogate ale pãstoririi sale,
sunt si câteva directii în care pontificatul sãu s-a lovit de niste
limite reale.

 În primul rând, papa Ioan Paul al II-lea dorea sã atingã mai
multi pasi concreti pe calea unitãtii în credintã cu Bisericile
ortodoxe locale. Însã, în afara unor relatii privilegiate cu Ortodoxia
româneascã, o apropiere mai clarã de celelalte Biserici Ortodoxe
locale nu a fost posibilã.

Constitutia europeanã a fost adoptatã fãrã nici un fel de referintã
la rãdãcinile crestine ale Europei, în ciuda interventiilor repetate ale
sale de a se lua act de o realitate pe care nu trebuie în nici un caz sã
o negãm, în calitate de locuitori ai bãtrânului continent. Acest refuz
al politicienilor europeni de a consemna valoarea crestinismului în
documentele oficiale,  i-a produs, desigur, multã amãrãciune, omului
Bisericii, care a fost papa Ioan Paul al II-lea.

Aducându-i un pios omagiu, ar fi de dorit ca lucrarea sa
pastoralã sã aibã consecinte pozitive în relatia frãteascã dintre
crestini, impulsionând nu numai dialogul teologic între Biserica

Editorial
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apuseanã si cea rãsãriteanã, dar si pe cel interreligios, atât de
necesar într-o lume atât de tensionatã si intolerantã cum este cea
de astãzi. Dialogul pe multiple planuri ar putea detensiona aceste
stãri de lucruri, prin iubirea lui Hristos lucrãtoare prin mintea,
inima si bratele cât mai multor crestini.

Pr. Ioan TULCAN
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STUDII

Studii

Emanoil Bãbus

Conflictul în traditia coranicã si la Bizant

Resumé
Le christianisme prêché par Jésus se présente dès son origine comme

une religion de paix, réprouvant et condamnant l’usage de la violence
et des armes. A la fin du XIe siècles, pourtant, le pape Urbain II prêche
la croisade, expédition de guerre sainte prescrite aux chevaliers chrétiens
en rémission de leurs péchées, destinées à reprendre par la force le
Saint-Sépulcre de Jérusalem, tombé quatre siècles et demi plus tôt entre
les mains des musulmans. C’est dire que l’attitude de l’Eglise chrétienne
face à la guerre a, au cours de ces onze siècles, connu une évolution si
profonde, un changement si radical, qu’il vaudrait mieux parler à son
propos de révolution doctrinale. Contrairement au christianisme
occidental, les chrétiens du Byzance et les musulmans n’ont pas connu
semblable bouleversement. Cette différence fondamentale résulte, dans
le cas des musulmans, de l’attitude de Mahomet, qui ne répudie pas
l’usage de la violence et accepte la guerre sainte, le jihad. Ses successeurs
amplifient cet aspect et étendent l’aire d’application: les conquêtes arabes
des VIIIe et IXe siècles, réalisées au détriment de l’Empire romain ou
des royaumes chrétiens qui lui ont succédé, s’accomplissent au nom de
la foi musulmane, ce qui n’exclut nullement une certaine forme de
tolérance envers „les religions du Livre » dans les territoires conquis
pour l’islam.
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1 Jean Flori, Guerre sainte, jihad, croisade, violence et religion dans le christianisme
et l’islam, ed. Du Seuil, Paris, 2002, p.242.
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Primul mileniu dupã Hristos a fost dominat de douã mari Imperii,
care si-au lãsat amprenta ideologicã si culturalã asupra civilizatiilor
rãsãritene si apusene, pânã în zilele noastre. Între ele au existat
nenumãrate interferente si conflicte. De asemenea, atât spatiul bizantin,
cât si cel musulman au fost dominate de douã religii care au influentat
anumite atitudini si decizii.

Crestinismul, religia întemeiatã pe jertfa Mântuitorului Hristos,
propovãduieste pacea si iubirea între semeni cu scopul de a ajunge într-o
împãrãtie care nu se aflã în aceastã lume, Împãrãtia lui Dumnezeu.  De
aceea atitudinea întemeietorului precum si a primilor crestini este expresia
docrinarã a unei religii refractarã la violentã si rãzboi. Împãratul Constantin
cel Mare se considera protectorul si garantul linistii si a bunului mers al
vietii Bisericii, iar aceastã conceptie l-a determinat ceva mai târziu pe
Heraclius sã întreprindã la un moment dat una dintre cele mai cunoscute
campanii militare împotriva persilor, cei care jefuiserã provinciile din Asia
Micã a Imperiului. Este cunoscut faptul cã persii au confiscat Bisericii
una dintre cele mai scumpe relicve, Crucea, pe care a fost rãstignit
Mântuitorul Hristos. În aceste conditii rãzboiul initiat de Heraclius gãseste
o justificare: pedepsirea necredinciosilor pentru sacrilegiu sãvârsit.

Forma autenticã de conflict se întâlneste însã în islam. Rãzboiul religios
este un conflict purtat în numele lui Dumnezeu, prin care se urmãreste
eliminarea celor care nu aveau aceesi credintã cu initiatorii lui. Dusmanii
comunitãtii sunt dusmanii lui Dumnezeu, iar dusmanii lui Dumnezeu sunt
dusmanii comunitãtii. Exist însã câteva diferente în modul de percepere a
rãzboiului sfânt la Bizant si în islam, ce izvorãsc din natura si aplicabilitatea
lor. Expansiunea musulmanã a urmat cuceririlor fãcute de rãzboinicii sãi.
Jihadul primelor secole ale erei musumane este un rãzboi de cucerire.
Principiu coranic „fãrã constrângeri în materie de religie” este în general
aplicat. Locuitorii teritoriilor cucerite sunt autorizati sã-si pãstreze credinta
în anumite conditii, dacã este vorba totusi de religii monoteiste. Pãgânii
politeisti nu sunt tolerati: ori se convertesc ori mor. Crestinismul are poate
aceleasi principii de tolerantã, dar le-a aplicat ceva mai strict.1  O altã
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2 Coranul cel Sfânt si traducerea sensurilor în limba românã, Timisoara, 1999,
p.XXX. Un alt scriitor musulman, Frithjof Schuon îl defineste ca: “Marea teofanie a
Islamului; acesta se prezintã ca ‘discenamnt’ (furqân) între adevãr si eroare“, idem, Sa
întelegem Islamul, Bucuresti, 1994

3 Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition, tome V, Paris, 1986, p.401
4 Nadia Anghelescu, Introducere în Islam, Bucuresti, 1993, p.18. Cu privire la

etimologie: E.J.Brill’s First Enciclopaedia of Islam, p.1063; Encyclopédie de l’Islam,
nouvelle édition, p.401-402
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diferentã constã în faptul cã jihadul este încã de la început un rãzboi de
cucerire, iar a treia diferentã ar consta din rolul detinut de locurile sfinte.
Jihadul este legitimat prin necesitatea de a apãra mica comunitate de la
Medina, iar ulterior de recucerirea locurilor sfinte de la Mecca. Dupã
atingerea acestor obiective, jihadul nu înceteazã, ci se amplificã, sustinând
campamnia de cuceriri ce vor forma Imperiu musulman.

I. Conflictul religios în islam

1.CORANUL (al Qur’âm)
 Tot mai des auzim si citim în presa audio-vizualã si cea scrisã despre

Islam si institutiile sale. Unul din cuvintele cel mai des utilizate în legãturã
cu Islamul este cel de jihad. Pentru cei mai multi dintre noi tot ceea ce
stim despre jihad se reduce la traducere lui prin termenul de rãzboi sfânt ;
nu avem nici cea mai micã idee cum a apãrut el si cum este el fundamentat
în lumea arabã. Sã vedem dacã gãsim temeiuri pentru jihad în cele douã
surse principale ale Legii islamice: Coranul si Traditia islamicã (Hadith).
Înainte de aceasta sã desprindem si sensurile termenilor cu care lucrãm.
Potrivit definitiei musulmane “Coranul este cuvântul arab inimitabil, revelat
profetului Mohamed, Allah este venerat prin recitarea lui, care a ajuns la
noi prin transmitere succesivã”2 ; iar potrivit definitiei de dictionar, el este :
“Cartea sfântã a musulmanilor, continând revelatiile transmise de
Mohamed, apoi adunate si conservate sub o formã fixã prin scris.”3

Cuvântul arab al Qur’âm poate fi explicat ca derivând din verbul
quara’a care apare în Coran cu sensul de “a recita, a predica”. Sensul
în care se utilizeaza mai târziu este cel de “culegere de revelatii sub
forma scrisã”4 . Alte sinonime folosite pentru a desemna Coranul,
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5 First Enciclopaedia of Islam, p.1072
6 Ibidem, p.19
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sintetizând de fapt contitul sãu sunt : al-Kitab (Cartea), al-Furquan
(Îndreptar), al-Zikr (îndemnare, avertisent).

Din punct de vedrea al structurii, Coranul cuprinde 114 capitole sau
sure (sg. sûra, pl. suwar) divizate la rândul lor într-un numar de versete
(sg. aya, pl. ayat), variind între 3 si 286 (sau 287), în total Coranul numãrând
6236 versete. Termenul de sura este de origine necunoscutã, iar la început
denumea revelatiile separate primite de Muhommed la Mecca si Medina.
Fiecare sura are un nume specific : a vacii, a pesterii, a albinei, a mesei.
Acesta provine fie de la cuvinte cu care încep, fie de la subiectul tratat în
cuprinsul lor. Aceste titluri pe care le-au primit diversele sure, nu fac
parte din textul revelat. Ele se generalizeazã în a doua jumãtate a sec. al
VIII-lea, fiind amintite si în scrierile Sfântului Ioan Damaschin.5  Un loc
special trebuie acordat surei fatiha, “cea care deschide”, folositã ca rugãciune
si ultimelor douã care reproduc vechi formule incantatorii. Surele au fost
separate de la început una de alta prin basmala (“În numele lui Allah cel
Milostiv si Îndurãtor”) pusã la începutul fiecãreia. Lipseste numai la sura a
9-a, deoarece este posbil ca ea sã fi fost unitã cu sura a 8-a.

Cuvântul aya înseamnã semn, dovadã a existentei lui Dumnezeu si a
puterii Sale nemãrginite. Utilizarea cuvântului cu sensul de diviziune a
Coranului mai micã decât sura se leagã de conceptia pe care o are
Muhammad în legãturã cu misiunea sa : revelatiile care îi sunt transmise
sunt singurele “miracole” pe care le revendicã pentru sine ca “semn” al
investiturii sale divine.6

Cu privire la modul în care Muhammed privea revelatia aflãm cã ea
a venit din cer si a fost luatã din “tabla bine pãstratã” (al-lawh al-mahfuz),
“maica scripturilor” (scriptura originalã). Profetul nu a primit întraga carte,
ci numai pãrti izolate din ea, care au fost date în limba arabã. El primeste
revelatia  nu direct de la Allah, ci prin intermediul arhanghelului Gabriel,
în “noaptea predestinãrii“. Potrivit conceptiei lui Muhammed, aceastã
“scripturã cereascã” stã la baza revelatiei primilor profeti si a scripturilor
sfinte ale evreilor si crestinilor, ceea ce explicã faptul cã toate trei coincid
în parte. Mesajul în haina araba care i se transite lui Muhammed vine sã
restituie revelatia în puritatea sa initialã care a fost uitatã, ignoratã sau
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8 Yves Thoraval, Dictionar de civilizatie musulmanã, Bucuresti, 1997, p.90
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chiar falsificatã în celelate doua religii. Revelatia pãtrunde nu în mintea ci
chiar în corpul profetului ales pentru a o exprima discursiv, iar rostirea
ritualã a Cuvântului Divin aduce, când este corect si complet interiorizatã,
la identificarea celui care îl rosteste cu autorul textului.7  În conceptia
musulanilor, Coranul nu poate fi rezumat, ceea ce este valabil si pentru
cãrtile celorlalte mari religii.

Dezordinea aparentã a Coranului ascunde o unitate care rezultã din
afirmarea monoteismului absolut, din îndemnul la respectarea legamântului
încheiat între Dumnezeu si oameni din preeternitate, din anuntarea
Judecãtii de Apoi.

Douã mari perioade cuprinde elaborarea Coranului, acoperind cei 20
de ani ai predicii sale (612-632) : o perioada la Mecca, cu caracter vizionar
si prevestitor, sub formã de proza poeticã ritmatã, dominatã de afirmarea
absolutei unicitãti a lui Dumnezeu si de anuntarea iminentei Judecãtii de
Apoi, apoi o peroadã la Medina în care, prin fraze mai aple si un stil mai
putin poetic, se face condamnarea politeismului, ruptura cu evreii si
afirmarea misiunii politice a lui Muhammad, continând mai multe formulãri
juridice cu privire la organizarea religioasã  si socialã a comunitãtii. Nutrit
din poemele si legendele Arabiei si ale altor culturi din Orientul Apropiat
de atunci, Coranul cuprinde putine povestiri cu adevãrat istorice si ai
degrabã istorii ; cele mai numeroase dintre acestea privind personaje
biblice, cele mai des citate fiind Iosif, Abraham, Moise, Solomon, Noe,
Ismail, Iona, Iov ca si Ioan Botezãtorul si Iisus. Coranul nu este o carte
liturgica în sensul curent al termenului, el contine scene dramatice, predici
tratând subiecte care nu sunt tratate nicãieri sau mesaje cu caracter juridic,
politic sau moral.8

Se stie ca Mohamed nu si-a notat în scris revelatiile, desi scrierea
era cu sigurantã rãspânditã în cetatea comercialã care era Mecca din
acele vremuri si el însusi, dupa câte se pare, stia sã scrie si sã citeascã.
Termenul ummi, care i se aplicã în Coran, nu înseamnã analfabet, cum
înseamnã astãzi, ci “om de rând”, necunoscãtor al legii divine. Numerosi
tovarãsi ai lui Muhammed stiau pe de rost sure din Coran sau chiar Coranul
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9 Cu privire la istoricul alcãtuirii Coranului: Nadia Anghelescu, op.cit., p.19-20;
Encyclopédie de l’Islam,  p.405-410; Dominique Sourdel, Islamul, Bucuresti, 1993, p.53;
First Enciclopaedia of Islam, p.1068-1078

10 Pentru musulmani, Coranul este inimitabil deoarece: 1.este imposibil de imitat în
privinta stilului si a cuvintelor sale, 2. este imposibil de imitat în privinta claritãtii si a
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în totalitatea lui, iar unii aveau notat în scris pãrti din Carte, pe omoplati de
camilã, pe foi de palmier sau pergament. Încã de atunci existau unele
variante, ele se înmultesc fatal dupã moartea profetului, care ar fi putut
arbitra eventualele dispute.  În aceastã perioadã circulau versiuni alcãtuite
de: Zayd b. Thabit, Obayy b. Ka?b, ?Abd-Allah b. Masud, Abu Musa si
Miqdad b. ?Amr, iar diferentele existente între ele au dus la învrãjbire în
rândul musulmanilor, una din versiuni fiind adoptatã la Damasc, alta la
Kufa, a treia la Basra si a patra la Homs.

Primul calif, Abu Bakr, constient cã textul sacru se aflã în primejdie,
l-a însãrcinat pe unul dintre scribii lui Mohamed, Zayd b. Thabit, sã grupeze
revelatiile si sã dea un text complet. Textul întocmit de acesta a trecut la
califul Omar si de la acesta la fiica sa Hafsa, una din vãduvele profetului,
care l-ar fi pus, se pare, la dispozitia unui grup însãrcinat de califul urmãtor,
Othman, sã întocmeascã un text definitiv. Acesta stabileste textul ofcial.
Originalul a rãmas la Medina, iar copii ale sale au fost trimise în orasele în
care se rãspândiserã diversele variante. Textul utilizeazã o scriere
incopletã, care nu nota vocalele si utiliza acelasi semn pentru mai multe
consoane diferite. De aceea s-a pus problema definitivãri lui si eliminãrii
ambiguitãtilor. Desi scrierea arabã obisnuitã nu noteazã nici pânã astãzi
vocalele, în textul Coranului au fost introduse într-o peroadã care nu poate
fi stabilitã cu exactitate, dar care este plasatã înainte de 728. Diferente
de lecturã, chiar dacã nesemnificative, continuã sã existe chiar si dupã
aceasta datã. Existã câteva lecturi recunoscute oficial: 7, 10 sau 14.

Astãzi sunt în uzul general  douã versiuni: cea a lui Hafs ?an ?Asin
(190/805), care a supravietuit de-a lungul secolelor în cele mai multe
regiuni si a primit o recunoastere oficialã în anul 1923, fiind folositã pentru
editia egipteanã standard ; si cea a lui Warsh ?an Nafi’ (197/812) urmatã
în parti din Africa, altele decât Egiptul.

Editia egipteanã standard este consideratã astãzi ca fiind cel mai bun
text disponibil al Coranului, cu toate cã nu concordã întotdeauna cu sursele
cele mai vechi.9

  O întreagã literaturã se naste pentru a explica “miracolul” Coranului,
frumusetea sa de neatins, caracterul sãu inimitabil.10  Întreaga conceptie
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întocirii lui, 3. este imposibil de imitat în privinta sensurilor sale care dezvãluie adevãrul
despre om si menirea lui în aceastã lume, 4. este imposibil de imitat în privinta ideiilor
stintifice si a informatiilor transmise, pe care stiinta modernã le-a comfirmat, 5. este imposibil
de imitat în privinta legislatiei sale si a apãrãrii drepturilor omului, în scopul edificãrii unei
societãti ideale, în care toatã lumea sã fie fericitã. Coranul cel Sfânt, p.XLV-XLVI

11 “Traducerea într-o limbã strãinã nu poate fi numitã Coran, cãci Coranul este un
miracol prin limba si prn sensurile sale. Dar întrucât traducerea este un mijloc pentru a
trnsmite unele sensuri si a usura întelegerea Coranului de cãtre aceia care nu cunosc limba
arabã, ea trebuie întreprinsã, pentru a cãlãuzi omenirea si pentru a-i  transmite cuvântul lui
Allah.”, Coranul cel Sfânt, p.LXXIX

12 Unul dintre cei mai cunoscuti traducãtori musulmani în limba englezã, Marmaduke
Pickhall, si-a intitulat traducerea sa nu Coranul, ci The Meaning of the Glorious Qur?an.
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cu privire la “revelatia încheiatã” pe care o reprezintã Coranul, ca sii cu
privire la perfectiunea de neatins a formei sale, justificã atitudinea
autoritãtilor religioase în legãturã cu posibilitatea traducerii. În principiu,
Coranul este intraductibil, pentru cã orice traducere este o interpretare,
ceea ce înseamnã cã traducãtorul adaugã gândirea sa umanã cuvântului
lui Dumnezeu, revelat în Coran în formã perfectã.11  De asemenea,
traducerea Coranului ar însemna ruperea comunitãtii islamice, care se
bazeazã pe limba arabã a Coranului. Cu toate acestea, au apãrut, mai
ales în sec. al XIX-lea, o serie de traduceri,12  care au fost însã acceptate
numai ca explicatii ale sensurilor Coranului, dar care nu pot înlocui în nici
un fel textul sacru. Când Coranul este citit într-o ceremonie publicã sau
religioasã, întotdeauna este recitat în arabã si niciodatã în traducere.

O disputã interesantã s-a purtat cu privire la dogma Coranului creat
sau increat. S-a afirmat cã doctrina despre Coranul necreat a apãrut ca
rezultat al întâlnirii cu dogma crestinã despre Logos. Dupã cum crestinii
îl numesc pe Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu si are douã naturii : una
dumnezeiascã si una omeneascã, unite într-o singurã persoanã, si
musulmanii au folosit, prin analogie, aceastã doctrinã la Coran, Cuvântul
lui Dumnezeu fãcut carte. Musulmanii cunosteau dogma crestinã ; califul
al- Ma’mun (218/833), care sustinea teoria Mu? tazilitã, potrivit cãreia
Coranul a fost creat, scria unuia dintre guvernatorii sãi cã teoria despre
Coranul necreat se aseamãnã cu cea crestinã potrivit cãreia Iisus, fiind
Cuvântul lui Dumnezeu, este necreat. În scurta perioadã cât s-au aflat la
putere Mu? tazilitii, credinta în Coranul increat a fost interzisã, aceasta
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13 The Concise Encyclopedia of Islam, p. 231
14 The Encyclopedia of Religion, editor Mircea Eliade, vol.12, p.156. Despre modul

în care Muhammad si Coranul au influentat si modificat modul de viatã si felul de a gândi
al arabilor; precum si reinterpretãrile pe care le face Coranul asupra unor actiuni si stãri de
fapt dejea existente în lumea arabã, Hamilton A. R Gibb , Studies on the Civilization of
Islam,London, 1962, pp. 187-196

15 Chiar dacã între termenii de sunna si hadith existã confuzie, aceasta pornind si de
la faptul cã unele colectii de hadithe poartã numele de Sunna,cei doi termni nu sunt
sinonimi. Deosebirea dintre ei este arãtatã de I. Goldziher, Le dogme et la loi de l’Islam:
“Hadith est le document de la Sunna”, p.32
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provocând o opozitie puternicã. Coranul a fost declarat ca fiind creat si
aceia care se opuneau au fost persecutati.Aceastã perioadã de persecutii
este cunoscutã sub numele de mihnah (218-232/833-847).  În cel din
urmã prigoana a încetat si dogma cu privire la Coranul vesnic a fost din
nou adoptatã, ea rãmânând normativã pânã în zilele noastre.13

Importanta Coranului în lumea musulmanã poate fi surprinsã din
cuvintele: “Coranul a modelat valorile si modul de a privi lumea al comnitãtii
islamice cu nu a fãcut-o nici o altã fortã. El continuã sã fie un puternic
factor viu în lumea conteporanã la fel cum a fost un element fundamental
în formarea culturii islamice în trecut. Împreunã cu Biblia, Coranul  trebuie
recunoscut ca una din cele mai citite, studiate si mai influente  cãrti din
istoria umanitãtii”.14

2.Traditia (Hadîth)
În limba arabã, pentru a desemna diferitele forme de traditie, existã

mai multi termeni. Printre acestia sunt : khabar (noutate, informatie)
este folosit când pentru traditiile Profetului, când pentru cele ale însotitorilor
sau ale urmasilor sãi ; athar (urmã, vestigiu) este folosit în general pentru
traditia însotitorilor sau urmasilor, dar termenul este uneori utilizat pentru
a desemna traditia Profetului ; sunna (obicei) desemneazã cutuma
normativã a profetului sau a comunitãtii primare. Însã cel mai des utilizat
este cel de hadîth, cuvânt ce înseamnã în primul rând comunicare, vorbire
sau povestire, apoi are sensul particular de amintire a actiunilor si spuselor
Profetului si tovarãsilor sãi. În ultimul sens, întreg corpul de traditii sacre
al lui Muhammad este numit Hadîth, iar stinta care se ocupã cu studiul
lui se numeste “?Ilm al-Hadîth”.15
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16 First Enciclopaedia of Islam, vol.III, p.189
17 Potrivit lui al-Shafi?i, Coranul si Sunna (sunna fiind înregistratã în hadîth) au o

importantã egalã. Ambele sunt infailibile, Sunna nu poate abroga Coranul, dar nici Coranul
Sunna, apud Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, Editons du Seuil, 1993, p.101
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Fiecare credincios trebuie sã-si ca exemplu modul de viatã al
Profetului si al tovarãsilor sãi în toate treburile cotidiene si orice efort
trebuie fãcut pentru a fi pãstratã informatia referitoare la acesta. La
început, oamenii care au trãit în apropierea profetului (sahabi’s) au fost
cea ai bunã autoritate pentru cunoasterea sunnei lui Muhammad. El îl
ascultaserã pe Profet si fuseserã martori la actiunile sale. Mai târziu,
musulmanii au trebuit sã se multumeascã cu comunicãrile “succesorilor”
(tabi?un), oameni care au trãit în prima generatie dupã Muhammad,
care primiserã informatia de la sahabi’s ; si apoi, în generatiile urmãtoare,
cu relatãrile asa numitilor “succesori ai sccesorilor”, oameni din a doua
generatie dupã Muhammad, care s-au amestecat cu succesorii, si asa
mai departe.16

Traditia pãstreazã forma une mãrturii personale. Fiecare hadîth
perfect este alcãtuit din douã pãrti : prima contine numele persoanelor
care au transmis traditia de la una la alta, aceastã parte este numitã
isnâd (lant)-suportul. Cel care face comunicarea (A) spune : “a auzit de
la B (sau “B mi-a spus”) pe mãrturia lui C” si asa mai departe, unde
întreg lantul trebuie sã urmeze începând cu A, ultima autoritate, si sfârsind
cu autoritatea originarã. Cea de a doua parte este matn sau textul,
substanta comunicãrii.

Dupã moartea Profetului, ideile sale religioase nu au putut rãmâne
nealterate. Datoritã faptului cã islamul a cucerit un teritoriu enorm, idei si
institutii au fost împrumutate de la popoarele cucerite. Texte crestine,
spuse ale Apostolilor si apocrife, aspecte iudaice, doctrine ale filozofilor
greci care au prins în anumite cercuri musulmane, apar în hadîthe ca
spuse ale lui Muhammad.

În lumea musulmanã hadîthe-le se bucurã de un mare respect alãturi
de Coran ; în anumite cazuri, se crede cã adevãratul “cuvânt al lui
Dumnezeu” se poate gasi si în Hadîth  la fel de bine ca si în Coran.17

Traditiile începând cu cuvintele “Dumnezeu a spus” sunt numite de
cãtre învãtatii musulmani hadîthe divine (hadîth kudsî sau ilahi) în
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18 First Enciclopaedia of Islam, vol.III, p.191. Pentru alte clasficãri pp.191-192
19 Encyclopédie de l’Islam, tome III, p.25; First Enciclopaedia of Islam, vol.III,

pp.192-193
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opozitie cu traditiile ordinare sau obisnuite, numite hadîthe-le profetului
(hadîth nabawi).

Pentru a fi consideratã crediblã  isnâd-ul uneii traditii trebuie sã
formeze o serie neîntreruptã de autoritati credibile. În clasificarea traditiilor
existã mai multe criterii. Unul dintre ele este cel al lantului transmitãtorilor.
Aici se disting trei categorii : 1. în care isnâd-ul nu este slab ; 2. în care
isnâd-ul nu este complet sau nu existã un consens complet privind
autoritatea transmitãtorilor (ele sunt numite “frumoase”) ; 3. în care isnâd-
ul este slab datoritã con este slab datoritã continutului sau cã unul sau mai
multi transmitãtori sunt considerati ca necredibili sau chiar ca neortodocsi
(sunt numite “slabe”). Un alt criteriu este cel al continutului unei traditii :
1. traditii care contin mãrturii despre profet ; 2. traditii care se referã
numai la spusele si faptele celor care au trãit în apropierea Profetului ; 3.
traditii care cuprind spuse si fapte ale succesorilor.18

La început, colectiile de traditii erau aranjate dupã cei care le-au
transmis si se numeau musnad. O astfel de colectie este Musnad a lui
Ahmad b. Hanbal (241/855) si cea a lui Tayalisi (203/818). Aceastã
aranjare a materialului prezenta inconvenientul cã, atunci când cineva
voia sã consulte traditiile într-o anumitã chestiune trebuia sã citeascã
toate capitolele fãrã interes pentru el pânã sã ajungã la ceea ce îl interesa
Colectiile mai târzii sunt aranjate dupã continutul traditiilor. O astfel de
colectie aranjatã “pe capitole” este numitã musannaf (aranjat). Sase din
aceste Musannaf au fost recunoscute ca având autoritate în lumea
ortodoxã musulmanã, toate fiind scrise în secolul al III-lea al erei
musulmane, autorii lor fiind:

• al-Bukhârî (256/870)
• Muslim (261/875)
• Abu Dâwûd (275/888)
• al-Tirmidhî (279/892)
• al-Nasâ’î (303/915)
• Ibn Mâdjâ (273/886)19

Aceste lucrãri sunt cunoscute sub numele de “Cele sase cãrti” (al
kutub al-sitta) sau “Cele sase Sahih’s” (colectii de încredere). Ele sunt
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privite ca si cãrti sacre de rang secund dupã Coran. Colectia lui al-Bukharî
?i cea a lui Muslim sunt tinute la mare cinste, ele fiind cunoscute ca “Cele
douã sahih’s”. Aceste colectii includ numai traditii care sunt recunoscute
ca având o autoritate absolutã. Ele nu contin numai traditii prvitoare la
jurisprudentã si la ceea ce este îngãduit si la ceea ce este oprit, ci si multe
traditii istorice, etnice si dogmatice. Pe de altã parte, traditiile incluse în
lucrãrile celorlalti patru compilatori se referã în principal la traditii si uzante.
De obicei ele sunt puse laolaltã si sunt numite “Cele patru cãrti sunna”.
Ele nu contin numai tradtii care sunt considerate de încredere ci si pe
cele “frumoase” si în general toate traditiile în care învãtãtura concordã
cu legea, chiar dacã existã îndoieli cu prvire la isnad. Când compilatorii
cred cã una dn traditiile prezentate trebuie respinsã atrag atentia cititorilor
aspra acestui fapt.

Prestigiul de care s-au bucurat cele sase cãrti în Islam este usor de
explicat. În sacolul al III-lea circumtantele erau favorabile pentru munca
copilatorului de traditii. Se ajunsese la o anumitã unanimitate cu privire la
chestiunile de lege si de doctrinã si o opinie definitivã privind valoarea
majoritãtii traditiilor fusese formulatã de învãtatii musulmani. Acum era
posibil sã se treacã la colectarea tuturor acelora care fuseserã
recunoscute ca  fiind de încredere. Meritul lui al-Bukharî ?i al celorlalti
compilatori constã nu atât în faptul cã ei au decis pentru prima datã  care
din numeroasele traditii aflate în circulatie erau adevãrate si care erau
false, dar mai ales în faptul cã ei au adunat la un loc tot ceea ce era
recunoscut ca adevãrat  în cercurile ortodoxe din timpul lor.

Cu tot respectul si autoritatea de care se bucurã cele sase colectii,
au existat si critici la adresa lor. De exemplu, ?Alî al-Dâraktnî (385/995),
a scris o lucrare ?n care demonstra slãbicunea a 200 de traditii date în al-
Bukharî ?i Muslim.

Cea de-a doua mare ramurã a Islamului, shi?î?ii, judecã Hadîth din
punctul lor de vedere si considerã cã numai acele traditii bazate pe
autoritatea lui ?Ali si a imamilor shi?î?ii, în special  a lui Jafar al-Sadiq. Ei
au propriile lor lucrãri în materie de acest subiect si tin la mare pret în
mod special urmãtoarele cinci lucrãri :

• Al-Kâfî a lui Muhammad b. Ya?kub al Kulînî (328/939)
• Man lâ yastahdiruhu ’l-fakîh a lui Muhammad b. ’Ali b. Bâbuya

al Kummî (381/991)
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20 Encyclopédie de l’Islam, tome III, p.27; First Enciclopaedia of Islam, vol.III, p.
193; Remus Rus, Istoria filozofiei islamice, Bucuresti, 1994, p. 29

21 The Concise Encyclopedia of Islam, p. 141
22 The Encyclopedia of Religion, vol. 8, p. 88.
23 Antoine Moussali, Judaisme, christianisme et islam. Étude compare, Paris, 2000,

p. 94 : “ Sensul de rãzboi sfânt (jihadul exterior) primeazã asupra celui de jihad interior.
Diferenta între marele jihad si micul jihad reapare în sec. al IX-lea, cu sfârsitul primului val
de cuceriri islamice. “

24 Motivatia jihadului poate fi gãsitã în împãrtirea lumii în douã categorii: Dâr al-
Islâm (casa islamului) si Dâr  al-Harb (casa rãzboiului). “Casa islamului” se aflã deja sub
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• Thadhîb al-Ahkâm si
• Al-Istibsâr fîma ’Khtalafa fîhi ’l-Akbâr (extras din precedenta)

a lui Muhammad al-Tusî (459/1067)
• Nahdj al-Balâgha (cuprizând afirmatiile lui ?Ali) a lui ?Ali b. Tâhir

al Sharîf al-Murtadâ (436/1044) sau a fratelui s?u Râdî al-Dîn al Baghdâdî.
La acestea se adaugã si lucrarea Musnad a lui Ibn Handbal, redactatã

de cãtre fiul sãu ?Abdullah.20

Colectiile shi?îte au fost scrise ?n perioada Buyidã (320-454/932-
1062) si sunt în mod substantial mai mari decât cele sunnite si contin
referinte care nu se gãsesc în celelalte (în special la imami).21

3.Jihadul
Etimologic, cuvântul jihad derivã din verbul jahaba care înseamnã “

el s-a strãduit” iar prin extensie, “efort îndreptat spre un scop determinat”
sau “efort îndreptat asupra propriei persoane în scopul perfectionãrii morale
si religioase”. Anumiti autori fac diferentã între jihadul sufletelor sau
jihadul major si jihadul corpurilor sau minor. Prima formã de jihad se
mai numeste si “jihadul limbii sau al penitei”, iar cea de-a doua “jihadul
sabiei”.22  În mod curent cuvântul jihad desemneazã a doua formã de
efort23 .

Din punct de vedere juridic, potrivit doctrinei clasice si în traditia
istoricã, termenul jihad înseamnã o actiune armatã în scopul expansiunii
islamului si eventual în apãrarea sa. El îsi are punctul de plecare în principiul
universalismului islamului. Aceastã religie trebuie sã se întindã asupra
întregului Univers, la nevoie chiar prin fortã.24  Acest principiu trebuie,
însã, sã se combine cu un altul, care tolereazã existenta în sânul cominitãtii
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conducere musulmanã; “casa rãzboiului” se aflã sub un asediu continuu din partea
musulmanilor pânã va deveni “casã a islamului”. Unii învãtati recunosc existenta unei a
treia categorii, Dâr al-Sulh sau al-?Ahd, care nu se aflã sub stãpânirea musulmanã, dar
care se aflã în relatii tributare cu islamul (existã douã exemple istorice în acest sens: Nubia
si Nadjrân). First Enciclopaedia of Islam, vol.II, p.917,919

25 Encyclopédie de l’Islam, tome II, p.551
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islamice, a adeptilor “religiilor cãrtilor sfinte” : crestini, evrei. Pentru
acestia, jihadul se opreste la acceptarea supunerii fatã de autoritatea
politicã a islamului si la plata tributului de capitulatie (djizya) si a impozitului
funciar (kharâdj). Însã aici a existat o controversã, de cele mai multe ori
rezolvatã în sens negativ, dacã crestinii si evreii din peninsula Arabicã au
dreptul la un astfel de tratament. Dupã pãrerea majoritãtii, convertirea
lor la islam era obligatorie sub pedeapsa cu moartea sau sclavia.

În principiu, jihadul este singura formã de rãzboi posibilã în islam ;
teoretic, islamul trebuie sã constituie o singurã comunitate organizatã sub
o autoritate unicã, iar toate luptele între musulmani sunt interzise. Dar
prin ruptura unitãtii islamice si prin aparitia, începând cu secolul II/VIII,
statelor independente s-a pus problema calificãrii rãzboaielor dintre ele.
Ele nu puteau fi integrate în notiunea strictã de jihad –nici mãcar în cazul
rãzboaielor dintre state de confesiuni diferite– decât printr-un abuz al
limbii. Cei care au pãstrat terminologia exactã l-au calificat drept kital,
mukâtala (luptã, rãzboi). Acestia au refuzat sã aplice notiunea de jihad
chiar si contra comunitãtilor de renegati musulmani. 25

Cu toate cã nu face parte din cei 6 stâlpi ai islamului, jihadul a fost
considerat, în mod general, ca obligatie echivalentã, practic, cu unul din
acestia (kharidjitii îl considerã ca fãcând parte din îndatoririle
fundamentale).

În surele meccane ale Coranului se vorbeste rãbdarea în fata
atacurilor nici o altã atitudine nefiind posibilã. Dar la Medina, apare dreptul
de a rãspunde la atac si, gradat, devine o datorie prescrisã de a lupta si de
a supune pe meccani ostili. Cu toate cã nu vorbeste decât despre rãzboiul
împotriva celor din Mecca, o viziune universalã asupra rãzboiului sfânt
era prezentã în mintea Profetului. Aceastã viziune s-a dezvoltat imediat
dupã moartea sa, când armatele musulmane au avansat în afara Arabiei.
Acum el este o datorie a tuturor bãrbatilor liberi, adulti, sãnãtosi mental si
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trupeste si având destule mijloace sã se alãture armatei musulmane ; dar
totusi nu este o datorie individualã, fiind necesarã participarea unui numãr
suficient din membrii unei comunitãti, astfel considerându-se ca fiind
îndeplinitã obligatia comunitãtii de a participa la rãzboiul sfânt. Dacã
numãrul participantilor este insuficient, pãcatul cade asupra întregii
comunitãti.

Scopul ultim al jihadului este supunerea necredinciosilor si exterinarea
necredintei. Acesta este înteles însã ca o întindere a doinatiei islamului
peste tot restul lumii. Vãzut din acest punct de vedere, jihadul nu poate sã
se încheie decât atunci când întreaga lume va fi sub domnatia islamului.

Dupã perioada de cuceriri, juristii au stipulat datoria conducãtorului
musulmanilor de a organiza o expeditie în teritoriul dusmanului mãcar o
datã pe an sau mãcar sã facã pregãtiri anuale pentru una, în dorinta de a
tine treazã ideea de jihad. De acum înainte el capãtã un caracter mai
mult defensiv decât ofensiv.

Populatia împotriva cãreia este îndreptat jihadul, trebuie mai întâ
invitatã sã se converteascã la islam. Dacã refuzã, ei mai au încã o sansã,
se pot supune conducerii musulmane, devenind dhimmis, cetãteni de rang
inferior, si plãtind un impozit sau sã lupte. În primul caz, vietile lor, familiile
si proprietatea le sunt asigurate, dar au un statut clar inferior, fãrã cetãtenie,
fiind doar protejati. Dacã luptã, ei si familiile lor pot fi înrobiti si toate
proprietãtile lor confiscate ca pradã, din care 4/5 revenea armatei
cuceritoare.

Dacã îmbrãtisau islamul, si o puteau face si când cele douã armate
erau fatã în fatã, ei devin parte a comunitãtii musulmane, cu toate drepturile
si îndatoririle lor.

Dacã o tarã musulmanã era invadatã de necredinciosi, imamul poate
convoca sub arme pe toti musulmanii de acolo, iar dacã pericolul creste
pot fi chemate sub arme din ce în ce mai multe regiuni, pânã când întreaga
lume musulmanã este cuprinsã.

Un musulman care moare luptând în “calea lui Allah” (fî sabîl Allâh)
este un martir (shahîd) si are asigurat Paradisul si plãcerile lui. O astfel
de moarte era privitã, în perioada de început, ca o încununare a unei vieti
pioase.
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Înainte ca scopul final –dominatia musulmanã asupra întregii lumi–
sã fie atins, starea de rãzboi dintre statul islamic si regiunile înconjurãtoare
continuã. Aceastã situatie poate fi temporar întreruptã prin armistitiu care
poate fi încheiat de conducãtorul statului când considerã cã este în interesul
musulmanilor. Multi învãtati considerã cã armstitiul nu poate dura mai
mult de 10 ani, durata Tratatului de la al-Hudaybiyah, încheiat în anul 6 al
erei musulmane (628) între Muhammad si adversarii sãi de la Mecca.

Teoria despre jihad a shî?î?ilor este foarte asemãnãtoare cu cea din
doctrina sunnitã cu o importantã deosebire : existenta datoriei jihadului
depinde de prezenta imamului shi?ît. Deoarece ultimul imam a disp?rut în
260/874, doctrina jihadului ar fi trebuit sã-si piardã din importanta sa pentru
shi?î?i. Cu toate acestea, în încercarea de a-si consolida pozitia vis-a-vis
de stat, învãtatii shi?î?i au sustinut cã reprezintã în mod colectiv Imamul
Ascuns, si de aici puterea de a proclama jihadul. Aceasta explicã de ce,
de-a lungul ultimelor secole, multe rãzboaie dintre Iran si vecinii sãi au
fost purtate sub stindardul Jihadului.26

4.Jihadul în Coran
In aproape doua treimi din cazurile unde verbul  jâhada sau derivatele

sale apar în Coran se referã la rãzboi. Distributia sa –ca si ce a verbului
qâtala (rãzboi)– reflectã  istoria nasterii comunitãtii islamice.

Amândouã cuvintele sunt folosite foarte putin în partea meccanã a
Coranului, revelata în perioada când musulmani erau îndemnati îndure
comportamentul agresiv al necredinciosilor ; dar abundã în capitolele de
la Medina, scrise dupã ce lupta dintre musulmani si adversarii lor meccani
a izbucnit. Ele sunt adeseori insotite de cuvintele : “pe calea lui Allah”
pentru a sublinia caracterul religios al luptei. Iar pentru a arãta cã aceastã
luptã trebuie sã fie o preocupare a întregii comunitãti si nu numai a
participantilor directi la ea, cuvintele : “cu bunurile si cu viata lor” sunt
adeseori alãturate acestor verbe.

In mod traditional sura 22 : 39-40, revelatã la putin timp dupã emigrare
lui Muhammad de la Mecca la Medina, în 622, este privitã ca marcând un
punct de cotiturã în relatiile dintre musulmani si necredinciosi. Aceastã
surã are urmatorul continut:
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“Li s-a îngaduit [sã se apere] acelora care sunt atacati, cãci ei
sunt nedreptãtiti. Iar Allah este în stare sã-i ajute

Pe aceia care au fost scosi din cãminele lor pe nedrept, pentru
cã ei au zis : Domnul nostru este Allah!”27

Multe versete târzi, care trateazã tema jihadului, cer credinciosilor
sã ia parte la incursiuni, promitând rãsplatã cereascã celor care o fac si
amenintând cu pedepse severe in viata de apoi pe aceia care se sustrag
acestei îndatoriri :

“ Iatã descrierea Raiului care le-a fost fãgãduit celor cu fricã de
Allah : în el sunt râuri cu apã care nu se stricã si râuri cu lapte al cãrui
gust  nu se stricã si râuri de vin spre plãcerea celor care beau si râuri de
miere limpede. ªi vor avea în el toate rodurile precum si iertare de la
Domnul lor. [ Oare sunt ei ] ca acela care se va sãlãsui vesnic în Foc si
ca aceia cãrora li se va da sã bea apã clocotitã, ce le va sfâsia
mãruntaiele ?” ( 47 : 15)

Unele versete trateazã probleme de ordin practic cum ar fi : exceptia
de la serviciul militar :

“ªi nu este nici un pãcat pentru cei slabi, nici pentru bolnavi si nici
pentru aceia care nu au din ce sã cheltuiascã [pe calea lui Allah],
dacã ei sunt cu credintã fatã de Allah si de Trimisul Sãu.” (9 : 91)

“Nu este nici un pãcat pentru cel  orb, nici pentru cel schiop nu
este pãcat si nici pentru cel bolnav nu este pãcat.” (48 : 17) lupta în
timpul lunile sfinte si pe teritoriul sfânt de la Meccca :

“Te întreabã despre luna ce sfântã si lupta în timpul ei : “Lupta
într-însa e mare pãcat, dar împiedicare de la calea lui Allah, lepãdare
de El si de Moscheea ce Sfântã, precum si alungare neamului sãu
din ea sunt si mai mare pãcat înaintea lui Allah, iar schisma mai
mare pãcat decât omorul.” (2 : 217)

“Nu luptati împotriva lor aproape de Moscheea cea Sfântã, doar
dacã ei se luptã cu voi în ea. Iar dacã luptã împotriva voastrã,
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omorâti-i, cãci aceasta este rãsplata celor fãrã de credintã! ”(2 :
191) soarta prizonierilor de rãzboi :

“Atunci când întâlniti [ în luptã] pe aceia care nu cred loviti
gâturile lor , iar când îi slãbiti pe ei, legati-i strasnicîn lanturi ! Apoi
fie îndurare, fie rãscumpãrare, pânã ce rãzboiul se sfârseste.” (47 :
4) libera trecere :

“ªi dacã vreunul dintre idolatrii te roagã sã-i dai adãpost, dã-i
lui adãpost , pentru ca el sã audã vorbele lui Allah, apoi sã-l ajuti
sã ajungã la locul sã de adãpost. Aceasta pentru cã ei sunt un neam
care nu stiu.” (9 : 6)

cu privire la partea din pradã care îi revine lui Allah (este
împãrtitã nevoiasilor) si care reprezintã a cincea parte din pradã :

“ ªi sã stiti cã a cincea parte din ce ati luat drept pradã este
pentru Allah, Trimisul Sãu si apropiati, sãrmani si trecãtorul de pe
drum [nevoias], dacã vio credeti în Allah si în ceea ce Noi am coborât
peste robul Nostru …” (8 : 41)

si cu privire la încetare ostilitãtilor sau la armistitiu :
“Iar dacã ei vor înclina spre împãcare, înclinã si tu cãtre ea. Si

încrede-te în Allah, cãci El este Cel care Aude Totul si Atoatestiutor.”
(8 : 61)

La o lecturã atentã a pasajelor din Coran dedicate jihadului sugereazã
faptul cã Muhammad privea porunca de a lupta împotriva necredinciosilor
nu ca pe ceva absolut, în multe locuri aceasta poruncã este justificatã  de
agresiunea sau perfidia din partea nemusulmanilor :

“Luptati pe calea lui Allah împotriva celor care se lupta cu voi,
dar nu începeti voi lupta, cãci Allah nu-i  iubeste pe cei care încep
lupte.”

“Nu vreti voi sã luptati împotriva unor oameni care si-au cãlcat
jurãmintele si au vrut sã-l alunge pe Trimis si v-au atacat mai întâi
pe voi ?! ” (9 : 13)

Observãm cã versetele Coranice cu privire la relatiile dintre
musulmani si nemusulmani, aratã în mod clar o evolutie care a culminat
cu porunca de a lupta neconditionat împotriva necredinciosilor, tradusã în
versete ca :



28

28 Pentru textul hadithelor  am folosit adresa de web: http:// www.usc. edu/dept/
MSA/fundamentals / hadithsunnah

Teologia,  2/ 2005

“ Luptati-vã cu ei pânã nu va mai fi necredintã si credinta va fi
numai în Allah! ” (2  : 193)

“ ªi luptati împotriva lor pânã ce nu va mai fi ispitã si pânã ce religia
va fi în întregime pentru Allah ! ” (8 : 39)

“Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâtii pe
idolatri oriunde îi aflati ! Prindeti-i, împresurati-i si întindeti-le lor
orice cursã !” (9 : 5)

 “O, voi cei care credeti! Luptati împotriva necredinciosilor de lângã
voi! Ei sã gãseascã în voi asprime! ” (9 : 123)

Aceste “versete ale sabiei” sunt considerate ca înlocuind toate
celelalte versete privind relatiile cu nemusulmanii.

5.Jihadul în Traditia musulmanã
Existã un abundent corp de hadithe despre jihad. Datoritã importantei

lor practice, multe dintre ele au fost dejea adunate în colectii speciale în
secolul al II-lea  al erei musulmane, înainte de compilarea lor în marile
colectii. Hadithe-le  trateazã acelasi subiecte ca si Coranul, dar pun un
mai mare accent pe Jihad ca act de piosenie, pe rãsplata martiriului si pe
problemele practice si morale ale rãzboiului. Din aceastã ultimã categorie
putem enumera:

“Yahya mi-a povestit cã a auzit de la Malik, care a auzit de la
Nafi, care a auzit de la Ibn Umar cã Profetul lui Allah, Allah sã-l
binecuvinteze si sã-i dãruiascã pace,a vãzut corpul unei femei care
fusese ucisã în timpul unui raid si a dezaprobat si a interzis ucidere
femeilor si a copiilor. ” (Malik Muwata, Cartea 21, nr. 21.3.9)28

“Vã sfãtuiesc zece lucruri: nu ucideti femei, copii sau bãtrâni.Nu
tãiati pomii roditori. Nu distrugeti locurile nelocuite. Nu macelãriti
oi sau cãmile, decât pentru mâncare. Nu ardeti albinele si ne le
împrãstiati. Nu furati din pradã si nu fiti lasi. ” (Malik Muwata, Cartea
21, nr. 21.3.10)

 “ Povestea ’Aisha : (Cã ea a spus) : O, Apostolul lui Allah ! Noi
considerãm jihadul ca cel mai bunã ispravã. Nu trbuie ca si noi sã



29Studii

luptãm pentru cauza lui Allah ? El a spus : Cel mai bun jihad pentru
femei este Hajj-Mabrur (jihadul care este fãcut potrivit traditiiei
profetului si este primit de Allah. ” (Sahih Bukhari, Cartea 52, nr.43)

“Povestea Jabir bin Abdullah: Unii oameni au bãut alcool în
dimineata zilei bãtãliei de la Uhud si au fost ucisi (martirizati) în
aceeasi zi. Suifan a fost întrebat : Au fost ei martiri în ultima parte a
zilei ? El a rãspuns : O astfel de informatie nu existã în traditie.”
(Sahih Bukhari, Cartea 52, nr.70)

“Povestea Abu Huraira : Profetul a spus : Un loc în Paradis
mic cât un arc  este mai bun decât toate acele peste care soarele
rãsare si apune (toatã lumea). ” (Sahih Bukhari, Cartea 52, nr.51)

“Povestea  Abu Hurayrah: Un om a spus: Apostolul lui Allah,
un om doreste sã participe la jihad urmãrind avantaje lumesti.
Profetul (pacea fie asupra lui) a spus : Nu va avea nici o rãsplatã.
Oamenii au gândit cã asta este teribil si i-au spus omului : Mergi la
Apostoluo lui Allah, poate nu te-ai fãcut înteles bine. El a mers si l-
a întrebat din nou : Apostolul lui Allah un om vrea sã participe la
jihad dorind avantaje lumesti. El a rãspuns : Nu este nici o rãsplatã
pentru el. Ei i-au spus din nou omului : Întoarcete la Apostolul lui
Allah. El, prin urmare,a l-a întrebat a treia oarã. El a rãspuns: Nu
este nici o rãsplatã pentru el. ”  (Abu Dawud, Cartea 14, nr. 2510)

  Cu privire la martiri aflãm :
“Povestea Abud Darda’ : Profetul, pacea fie asupra lui, a spus :

Mijlocirea unui martir va fi acceptatã pentru sapte membri ai familiei
sale ” (Abu Dawud, Cartea 14, nr. 2516)

“Povestea Samura : Profetul a spus : Noapte trecutã doi oameni
au venit la mine (în vis) si m-au pus sã urc într-un copac si apoi m-
au dus într-o casã superioarã si mai bunã, mai bunã decât care nu
am vãzut nici o alta. Unul dintre ei a zis : Aceastã casã este casa
martirilor. ” (Sahih Bukhari, Cartea 52, nr.49)

“Povestea ’Abdullah bin Abi Aufa : Apostolul lui Allah a spus :
Cunoasteti cã Paradisul este sub umbrele sãbiilor.” (Sahih Bukhari,
Cartea 52, nr.73)

“Povestea Abu Huraira: Apostolul lui Allah a spus: Cinci sunt
priviti ca martiri: Acestia sunt cei care au murit din cauza ciumei,



30

29 apud I. Goldziher, Le dogme et la loi de l’Islam, p. 117. Autorul continuã : “ Frazã
remarcabilã mai ales prin opozitia pe care o stabileste între pioasa viatã contemplativã din
solitudinea unei chilii si viata activã a rãzboiului ; opozitie care a fost cauza disparitiei
tendintei ascetice din Islam. ”

Teologia,  2/ 2005

bolilor îngrozitoare, îngropati de vii, etc. si martirii în cauza lui Allah”
(Sahih Bukhari, Cartea 52, nr.82)

 Cu privire la relatiile cu nemusulmanii:
“Povestea Samurah ibn Jundub: Apostolul lui Allah (pace sã

fie asupra lui) a spus: Oricine se asociazã cu un politeist si locuieste
cu el este la fel cu acesta. “  (Abu Dawud, Cartea 14, nr. 2781)

Tot în traditie gãsim si un din cele mai interesante definitii care s-au
dat jihadului :

“Nu existã monahism (rahbaniyya) în islam ; monahismul acestei
comunitãti este rãzboiul sfânt. ”29

Existenta mai multor versete coranice „rãzboinice” precum si
atitudinea Profetului fatã de dusmanii sãi, atunci când era la Medina,
au garantat expeditiile rãzboinice angajate pentru triumful micii
comunitãti de credinciosi. Teoria jihadului este elaboratã însã mai
târziu, între secolele IX-XI, într-o vreme în care, paradoxal, cuceririle
sunt terminate, stagneazã, si în care spiritul de rãzboi sfânt slãbeste.
Juristii definesc doctrinar jihadul, bazându-se pe notiunea de
comunitate a credinciosilor (umma), pe care musulmanii o considerã
entitate perfectã, dupã vointa lui Dumnezeu. Creatorul îi atribuie o
misiune: sã instaureze pe pãmânt suprematia adevãratei religii,
islamul. Astfel, necredinciosii, care stãpânesc pãmânturile nelegiuirii,
trebuie combãtuti, fapt care permite dezvoltarea unui jihad ofensiv,
pe care guvernantii politici trebuie sã-l întreprindã.

II. Conflictul religios la Bizant

1. Sfînta Scripturã
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelentã un mesaj

de pace, îndreptat spre dragostea de Dumnezeu si de aproapele. Predica
de pe Munte este chintesenta acestui mesaj: Mântuitorul reia preceptele



31Studii

legii date de Moise si fãrã sã le aboleascã, le amplificã întelegerea. Nu
numai cã nu trebuie sã ucizi, ci nu trebuie nici mãcar sã gândesti rãu
împotriva aproapelui tãu. Vechea lege a talionului, „ochi pentru ochi, dinte
pentru dinte”, este desãvârsitã de legea iubirii datã de Hristos: „Ati auzit
cã s-a zis: ochi pentru ochi si dinte pentru dinte. Dar eu vã spun sã
nu vã împotriviti celui ce vã face rãu. Ci, oricui te loveste peste
obrazul drept, întoarce-i si pe celãlalt”(Matei V, 38-39). Atitudinea de
refuz total al violentei este cu atât mai semnificativã cu cât ea se exprimã
într-un context dificil: romanii invadaserã de putinã vreme Palestina si
pãmântul lui Iuda si al lui Israel erau ocupate de pãgâni, considerati impuri
si intolerabili pentru orice locuitor al acestor spatii. Zelotii propovãduiau
rezistenta, instigau la revolte si încurajau actiunile violente. De asemenea
evreii dispretuiau autoritãtile religioase, considerate prea conciliante cu
ocupantii.

Chiar si acest context extrem de tensionat, Mântuitorul propovãduieste
nonviolenta, considerându-l pe roman „aproapele meu”. Iisus declarã cã
cele mai importante legi ale Decalogului sunt: „Sã-l iubesti pe Dumnezeul
tãu, cu toatã inima ta, cu tor sufletul tãu si cu tot cugetul. Aceasta
este cea dintâi si cea mai mare poruncã. Iar a doua aseemenea ei,
este: sã iubesti pe aproapele tãu ca pe tine însuti. În aceste douã
porunci se cuprinde Legea si proorocii”(Matei 22, 43-45). Practic
dragostea de Dumnezeu si dragostea de aproapele rezumã întreaga
Revelatie.

Atitudinea non politicã a Mântuitorului a determinat si atitudinea
multimilor din Ierusalim. Cei care-L întâmpinaserã cu entuziasm, la intrarea
în Ierusalim, s-au simtit dezamãgiti când au constatat refuzul de a amesteca
credinta cu politica. Multimea de pelerini, astepta un Mesia eliberator,
care urma sã se aseze în fruntea evreilor si va priimi sprijinul legiunilor
ceresti pentru a-i alunga pe romani. În plus, în momentul arestãrii,
Mântuitorul nu opune rezistentã, ci chiar îl ceartã pe Petru, cã a tãiat
urechea unui oarecare Malhus, ordonându-i categoric sã renunte la
violentã:”Pune-ti sabia la locul ei; cãci toti cei ce scot sabia, de sabie
vor pieri. Crezi cã n-as putea sã rog pe Tatãl meu, care mi-ar pune
îndatã la îndemânã mai mult de douãsprezece legiuni de îngeri?”
(Matei 26, 52-53). Dimensiunea politicã si eshatologicã a acestei asteptãri
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este evidentiatã prin prisma reactiilor diferitelor partide exsistente. Romanii
îl condamnã ca pe un agitator, ca pe un rebel fatã de Stat, multimea îl
îndepãrteazã cu ciudã, atunci când constatã cã nu este un rãzboinic, ci un
profet care condamnã violenta.

Atitudinea Apostolilor se schimbã însã brusc, dupã Înviere. Ei încep
sã propovãduiascã regatul Domnului care nu este din aceastã lume, în
care se va intra prin credintã si nu prin fortã: „Dar noi, dupã fãgãduinta
Lui, asteptam ceruri noi si un pãmânt nou, în care va locui
neprihãnirea” (II Petru 3, 13).

În acest sens, crestinismul nu a propovãduit anarhia, nici revolta, ci
supunerea fatã de autoritãtile legale: „Voiesti, deci, sã nu-ti fie fricã de
stãpânire? Fã binele si vei avea laudã de la ea. Dregãtorul este
slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tãu...De aceea trebuie sã fiti
supusi nu numai de frica pedepsei, ci si din îndemnul cugetului”
(Romani 13, 3-5). Supunerea credinciosilor în fata lui Dumnezeu este
primordialã si absolutã. Crestinul se supune Statului atât timp cât legile
sale nu sunt contrare legii lui Dumnezeu. În caz contrar, crestinul trebuie
sã aleagã credinta în Dumnezeu: „Trebuie sã ascultãm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni” (Fapte 5. 29).

În aceste conditii conflictul dintre adeptii noii învãtãturi si puterea
politicã apare foarte curând în aceastã perioadã.  Serviciul militar în armata
romanã presupunea devotamentul dus pânã la extrem: soldatul depunea
jurãmântul de credintã Imperiului si împãratului Pentru omul antic,
legitimitatea acestor cerinte venea de la sine. Religia (cuvânt de origine
romanã fãrã echivalent în greacã sau în ebraicã) nu era o problemã de
alegere personalã, ci o chestiune care privea familia, cetãtenii si Statul.
Credinta sau absenta credintei personale nu avea nimic de-a face cu
religia, pentru cã aceasta reprezenta de fapt recunoasterea unui sistem
existent, a legitimitãtii acestuia. Crestinii refuzau sã îndeplineascã aceastã
datorie civicã, atitudinea lor nefiind o rebeliune, o condamnare în sine a
Statului sau o contestare a unor defecte si vicii particulare. Ei puteau
afirma fidelitatea fatã de Roma si sã se roage pentru împãrat si autoritãti,
dar nu puteau accepta 2 exigente: sã-l numeascã pe împãrat “Domn” si
sã adore idoli chiar si în mod formal, fãrã credintã. ”Domn” în limbajul
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vremii desemna un stãpân absolut, de rang divin, iar sensul credintei
crestine era venirea în aceastã lume si domnia unui singur si adevãrat
Domn, Iisus Hristos (Fapte II, 36). Aceasta însemna cã Dumnezeu i-a
dat întreaga autoritate asupra lumii si de acum El era singurul Stãpân al
vietii umane. “Un singur Domn!” Poate cã noi nu mai simtim astãzi forta
acestei exclamatii, pe care ne-au transmis-o primii crestini, dar care rezona
la vremea aceea ca o provocare lãsatã lumii, în care nu mai era autoritate,
nici Stat sau colectivitate care sã revendice rangul de “Domn” si un
caracter divin. În mod curios în lupta crestinilor împotriva exigentelor
Imperiului pãgân, s-a cãutat sã se vadã o indiferentã a lor fatã de lume, o
tentativã de a se elibera. În realitate prin refuzul de a satisface o exigentã
care nu era luatã în serios nici de cei care o impuneau, crestinii arãtau
generatiilor viitoare mãsura responsabiltãtii lor în aceastã lume. Respingând
aceastã pretentie formalã a Statului, ei îl includeau în perspectiva Împãrãtiei
lui Hristos si îl invitau implicit sã se supunã Împãratului, Domnului acestei
lumi.

La sfârsitul secolului al III-lea si începutul celui de-al IV-lea,
persecutiilr împotriva crestinilor se amplificã, religia crestinã fiind
consideratã ilegalã. Cu toate acestea crestinismul se rãspândeste pânã în
momentul în care devine chiar majoritar. În secolul al IV-lea, atitudinea
imperialã se schimbã radical, odatã cu urcarea pe tron a lui Constantin
cel Mare. Acum, atitudinea crestinilor fatã de rãzboi se va modifica profund.
Folosirea violentei si a armelor, interzisã cu desãvârsire pânã atunci, îsi
va gãsi justificarea în anumite conditii. În timpul lui Teodosie I cel Mare
crestinismul devineligie de Stat (380), Teodosie al II-lea îi exclude definitiv
pe pãgâni din administratie si armatã, iar Leon I le retrage dreptul de a
actiona în justitie. În 529, Justinian le suprimã chiar si libertatea de constiintã:
pãgânii trebuie sã se boteze, în caz contrar fiind pedepsiti cu exilul si
confiscarea bunurilor. Astfel situatia se schimbã radical, au loc convertiri
în masã, care nu mai au fervoarea si sinceritatea timpurilor dificile.

Atitudinea crestinilor fatã de serviciile militare se schimbã, datoritã
conditiilor total diferite. Jurãmântul de fidelitate fatã de împãrat nu-i mai
pune în dificultate doctrinarã pe credincioti, nu mia putea fi asimilat unui
cult idolatru, deoarece Imperiul combãtea idolatria.
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2. Hotãrâri canonice
La sinodul de la Arles din 314, s-a decretat excomunicarea celor

care refuzã serviciul militar sau cel putin folosirea armelor si pe timp de
pace. La sinodul de la Niceea din 325, prin canonul 12 se arãta cã situatia
se schimbase. Cu toate acestea, clerul nu avea voie sã verse sânge,
deoarece nu pute sãvârsi sfintele slujbe cu mâinile pãtate de sânge, chiar
dacã acest lucru se fãcea în folosul statului crestin. Misiunea lor era
aceea de a se ruga dimpreunã cu cãlugãrii pentru salvarea Imperiului
crestin si pentru succesul în lupte. Lucrurile nu au stat întotdeauna asa,
mãrturii în acest sens avânt de la comentatorii Zonaras si Balsamon.
Acestia observã cã în practica vietii bisericesti nu s-au respectat
prevederile Sfântului Vasile cel Mare, ci s-a avut în vedere o prescriptie
Sfântului Atanasie: „precum a ucide nu este îngãduit; dar în rãzboi a
desfiinta pe vrãjmas este si legiuit si vrednic de laudã. Astfel cã,
chiar de cinste mai mare se învrednicesc cei ce s-au distins în rãzboi,
si acestora li se ridicã minumente care vestesc faptele lor curajoase;
astfel acelasi lucru, în unele împrejurãri si la anumitã vreme nu este
îngãduit iar la alte împrejurãri si la anumitã vreme se îngãduie si se
iartã”.30

Sfântul Vasile cel Mare aduce urmãtoarele completãri: „pãrintii nostri
nu au socotit între ucideri, uciderile din rãzboaie; mie mi se pare cã
le dau iertare celor ce luptã pentru bunãcuviintã si pentru dreapta
cinstire de Dumnezeu, dar poate cã este bine a-i sfãtui cã trei ani sã
se retinã de împãrtãsanie ca niste necurati cu mâinile”.31 Tema este
reluatã si în canonul 55: „cel ce pleacã sã lupte împotriva tâlharilor,
fiind afarã de bisericã, se opreste de la Împãrtãsania Bunului; iar
fiind clerici, se caterisesc  din treaptã cãci zice: tot cel ce scoate
sabia de sabie va muri (Matei XXVI, 52)”.32

Din aceste citate ne putem da seama cã Biserica acceptã rãzboiul
de apãrare, iar cei ce ucid inevitabil într-un astfel de conflict, nu sunt
asimilati criminalilor de rând. Dupã legalizarea crestinismului în Imperiu,
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33 Acest timp de conflict nu impunea neapãrat si convertirea, iar o astfel de „initiativã”
are loc începând cu secolul al XI-lea.

34 Afirmatia îi apartine lui William arhiepiscop de Tyr, istoric, nãscut probabil în
Palestina, din pãrinti europeni, prin 1127-1130. Una dintre lucrãrile sale fundamnetale
este Historia Hierosolymitana, în 23 de cãrti, o istorie generalã a cruciadelor si a regatului
de Ierusalim pânã în 1148.

35 Andre Grabar, Iconoclasmul bizantin, ed. Meridiane, Bucuresti, 1991, p. 57.
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crestinii nu au trecut la o ofensivã armatã împotriva celor ce nu erau de o
credintã cu ei, asemenea musulmanilor

Modelul de rãzboi sfânt pentru crestinãtatea rãmân cruciadele,
motivatia celor angajati în aceste lupte fiind tocmai eliberarea religioasã,
îndepãrtarea dominatiei necredinciosilor din locurile sfinte ale
crestinãtãtii.33  Cu toate acestea, unii istorici ai Bizantului îl considerã pe
Heraclius drept primul dintre cruciati, infirmând oarecum teza conform
cãreia rãzboiul sfãnt a fost o initiativ exclusiv occidentalã.

3. Heraclius
Pentru cronicarii Evului Mediu, Heraclius este considerat unul dintre

eroii crestinismului, alãturi de Roland, Carol cel Mare, Godfroi de Bouillon
si Richard Inimã de Leu. La 500 de ani de la marea campanie împotriva
persilor, Heraclius devine o parte din istoria cruciadelor.34

Jefuirea Ierusalimului în 614 de cãtre persi a fost evenimentul central
ce a urmat distrugerii provinciei crestine Siria. Se mai pot vedea astãzi
ruinele bisericilor distruse de persi. Motivul religios al declansãrii conflictului
împotriva persilor l-a constituit distrugerea deliberatã a bisericii Învierii,
construitã de cãtre Constantin cel Mare, torturarea patriarhului Zaharia
si a preotilor pentru a destãinui locul unde se afla Sfânta Cruce. Chiar din
540, de la atacul lui Chosroe, rãzboiul dintre crestini si persi a fost
considerat de partea bizantinã, drept o luptã pe viatã si pe moarte între
douã religii care-si legaserã soarta de douã Imperii cu pretentii universale,
constiente de misiunea lor. Câstigatã de Hristos sau de Ahura-Mazda,
victoria finalã avea sã deschidã învingãtorului era domniei universale.35

În jurul anului 620, patriarhul Cosntantinopolului Serghie a oferit
împãratului averea bisericii pentru a dota armata în campania din Persia.
Atât patriarhul, cât si împãratul au mers în catedrala Sfânta Sofia, unde
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36 Unii spun cã existã influenta si acceptarea rãzboiului sfânt ar fi avut loc dinspre
crestinism cãtre islam, cã propaganda conflictului sfânt dintre anii 620-628 ar fi putut
influenta dezvoltarea ulterioarã a jihadului. Existã si alte pãreri conform cãrora ideea
jihadului nu este contemporanã cu Mahomed. Opinia celor mai seriosi cercetãtori ai
acestei teme, este însã aceea cã ambele concepte de jihad si martiriu, nu au existat în
perioada preislamicã a Arabiei.

37 Andre Grabar, op.cit.p. 60.

Teologia,  2/ 2005

Heraclius a jurat sã nu abandoneze poporul, sã se strãduiascã sã recapete
Sfânta Cruce, sã recucereascã Ierusalimul si sã-i înfrângã pe dusmanii
religiei crestine. Am vãzut cã Sfântul Vasile cel Mare prin canonul 13
accepta omorul în lupta dreaptã, iar cei care omorau în rãzboi trebuiau sã
se abtinã de la Sfânta Împãrtãsanie trei ani din momentul în care mâinile
lor au devenit necurate. În orice caz, pânã în secolul al VII-lea se poate
constata o schimbare evidentã în elementele constitutive ale notiunii de
conflict. Din vremea lui Heraclius se poate constata cã rãzboiul purtat de
împãrat, alesul lui Dumnezeu pe pãmânt, era considerat sfânt si drept.
De aceea împãratul a fost în stare sã promitã soldatilor sãi cã cei care
mor în luptã sunt martiri si vor fi rãsplãtiti în cer. Putem observa aici chiar
similitudini între atitudinea cu privire la martiraj a lui Heraclius si cea a lui
Mahomed.36

Conflictul cu persii a dat nastere si unui „rãzboi de propagandã
religioasã” situat la nivelul imaginilor religioase. Astfel, pentru consolidarea
operatiunilor militare ofensive, Serghie a ordonat ca vasele si candelabrele
Bisericii sã fie topite si transformate în monede. Prin fondurile oferite
rãzboiului, populatia Constantinopolului putea simti contributia sa la acest
conflict împotriva adversarilor lui Hristos. De asemenea noile monede,
multe dintre ele menite sã câstige ajutorul triburilor crestine caucaziene,
purtatu simboluri religioase, precum crucea sprijinitã de un glob si mesajul:
„Dumnezeu i-a ales pe romani”.37  În cele din urmã Heraclius obtine
victoria în anul 627, lângã Ninive. Împãratul bizantin pune astfel capãt
conflictelor cu persii, vicoria sa putând fi comparatã cu cele ale lui
Alexandru cel Mare. În acest sens el declarã în 628: „Chosroes învinsul,
a fost trufasul necredincios care s-a ridicat împotriva lui Hristos. El este
Theomarhos (luptãtor împotriva lui Dumnezeu) si Theomisetos (cel urât
de Dumnezeu). Armatele bizantine iubitoare de Hristos, l-au azvârlit în
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38 Ibidem, p. 57.
39 Idem, ibidem.
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prãpastie stergându-i amintirea de pe fata pãmântului”.38  În final lupta
împotriva persilor a fost un conflict împotriva necredintei sasanizilor si a
statului lor. De aceea, necucernicia este o crimã pe care împãratul crestin
este nevoit sã o suprime. Armata este personificatã în „dreptatea care
mãrsãluieste”, iar disputa dintre Heraclius si Chosroes este asemenea
unei curse din hipodromul imperial, ce are drept stadion între pãmântul,
spectatori oamenii, iar arbitru pe Dumnezeu.39  Rãzboiul lui Heraclius
împotriva persilor poate fi considerat un conflict religios care anticipa
într-un fel cruciadele de mai târziu. Din pãcate dupã victoria de la Yarmuk
din 636, Siria a fost pierdutã de bizantini, iar musulmanii au pãtruns în
Orientul Mijlociu, care nu va mai fi recucerit de crestini.

Odatã cu Heraclius, crestinismul bizantin a cunoscut o schimbare de
atitudine cu privire la conflict. Putem observa si o diferentã de perecepere
a aceste notiuni între crestinism si islam. Încã de la început, Mahomed nu
a respins forta, ci acceptã rãzboiul sfânt, jihadul. Succesorii sãi amplificã
acest aspect: cuceririle muslmane din secolele VIII-IX. Unii musulmani,
considerati astãzi ca moderati, încearcã sã reducã, dacã nu sã elimine,
întelesul jihadului de „rãzboi sfânt”, afirmând cã islamul este o religie a
pãcii, iar jihadul un efort moral interior. Realitatea nunateazã aceastã
initiativã, rãzbiul sfânt în islam fiind admis, preconizat încã din primele
vremuri ale islamului de fondatorul sãu. În crestinism rãzboiul sfânt nu
poate fi revendicat în nici un fel de la Mântuitorul Hristos. Împãrãtia
cerurilor predicatã de cãtre Mântuitorul este de cu totul altã naturã decât
împãrãtiile acestei lumi. De aceea Iisus condamnã folosirea violentei si
exclude orice posibiliatea a unui conflict violent, iar martirii crestini nu
sunt rãzboinici, ci pacifisti, chiar si atunci când se opun un stat persecutor.
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Nicolae Belean

Elemente de mariologie si antropologie
soteriologicã în creatia imnograficã a Sf.
Roman Melodul

Abstract
Even though Saint Roman the Melod is one of the most important

hymn creators of our Church, from whom we have the most significant
hymns connected especially to the Birth and Resurrection of our
Lord, we only posses very few biographycal details about him.
However,he is well known for the dream he had in which Virgin
Mary was advising him to start creating religious hymns. This is how
the beautiful Christmas singing appeared: ‘Today, the Virgin...”

Being an excellent theologyst, one of the best of his time, in all
of his hymns he has taken in acount the decisions of the ecumenical
meetings and even more, he was closely acquainted with the writings
of the Elderly Fathers of the Church. He was a modest man, most of
his hymns being accompanied by a short addition like: ”the psalm
of the humble Roman”.

Besides the literary and catehetic value of his creations, the
work of Saint Simon the Melod has also obtained over the years a
great historical significance reflecting the way of thinking and of
relating to the sacred values of the sixth century christians. To the

Teologia,  2/ 2005



39

christians today, the entire hymnological work of Saint Roman the
Melod is barely noticed even though many of his hymns are sung at
the great celebrations acros the year and the Christmas singing he
created will remain to be one of the most precious jewles in the
orthodox hymnography .

Cu toate cã Sfântul Roman Melodul1, este unul dintre cei mai mari
imnografi ai Bisericii noastre, de la care ne-au rãmas cele mai
semnificative imnuri legate în special de Nasterea si Învierea Domnului,
avem despre el foarte putine date biografice. Din Sinaxar aflãm cã era
sirian de origine si a ajuns diacon la biserica din Berytus, (Beirutul de
astãzi), în Liban. De aici a venit la Constantinopol, la biserica Maicii
Domnului, în timpul împãratului Anastasie I, ( 491 -518 )2. Consacrarea
lui a venit în urma unui vis în care Maica Domnului îl îndeamnã sã compunã
imnuri religioase. Astfel a apãrut frumosul si inegalabilul imn , care a
devenit condacul Crãciunului: „ Fecioara astãzi pe Cel mai presus de
fiintã naste si pãmântul pestera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu pãstorii
mãresc si magii cu steaua cãlãtoresc. Cã pentru noi s-a nãscut Prunc
tânãr, Dumnezeu cel mai înainte de veci”3.

Genul poetic preferat a Sfântului Roman Melodul a fost condacul,
cãruia i-a dat strãlucirea cuvenitã prin talentul sãu, mai ales cã a fost
foarte mult practicat si cultivat în sec. VI si dupã aceea, fiind cântat si la
masa Împãratului  în marea si înãltãtoarea zi a Crãciunului4. Ca structurã,
condacul se înfãtiseazã ca un poem alcãtuit din 18-24 strofe, cuprinzând
fiecare câte 20-30 de versuri. Prima strofã a condacului numitã „ irmos”
(model), constituie pentru celelalte strofe, un model dupã care erau alcãtuite,

1 A primit acest epitet datoritã talentului sãu de a compune melodii precum si textul
acestora, spre deosebire de imnografi, care compuneau texte noi la melodii vechi. În slujba
vecerniei si Utreniei din Mineiul pe octombrie, ziua 1, (când este prãznuit în rândul
sfintilor), gãsim înserate la adresa sa o serie de epitete elogioase ca: „Fãcãtorul de muzicã”,
„ Alãutã dumnezeiescului Duh”, „ Privighetoarea”, „ Flautul  Bisericii”, „ vioara cea de
cântare”

2 Petre Vintilescu, Poezia imnograficã din cãrtile de ritual, Bucuresti, 1937, p. 72.
3 Condacul Nasterii Domnului, de la Utrenia din ziua Crãciunului, Antologhion,

Timisoara, 1984, p. 281.
4 Petre Vintilescu, op. cit. p. 17.
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referitor la numãrul de silabe si accente. Înaintea irmosului, independent
de „acrostih”, exista o strofã liberã, un fel de  preludiu, (prefatã), care
introducea pe ascultãtori în continutul condacului. Aceastã strofã liberã
era terminatã cu un refren, care era repetat de cãtre credinciosii din
bisericã5. Aceste strofe libere s-au pãstrat pânã astãzi în cult, restul
dispãrând în timp6. Condacul este intercalat dupã peasna a VI-a, a
canoanelor, împreunã cu icosul, care este si el una din strofele imnului de
atunci, cea care urma imediat dupã condac si care începea seria strofelor
urmãtoare numite icoase7.

Sfântului Roman Melodul  îi apartin peste o mie de imnuri din care s-
au pãstrat doar 80. Din acestea au fost editate doar 40 de cãtre specialistii
greci din domeniu, iar în cãrtile noastre de cult mai pãstreazã stihirile
laudelor din mineiul pe decembrie, ziua 20, si Condacul Crãciunului,
„Fecioara astãzi…”8.

Dacã analizãm textul condacului Crãciunului „Fecioara astãzi…”,
cuvântul „astãzi”  din acest condac se referã la un prezent continuu, care
se repetã în fiecare an, când retrãim minunea Nasterii Domnului. Fecioara
Maria naste pe „cel mai presus de fiintã”, iar pãmântenii îi oferã în dar o
pesterã drept locuintã. Evenimentul capãtã conotatii cosmice, cãci cele
ceresti se veselesc împreunã cu cele pãmântesti: „Îngerii cu pãstorii
slavoslovesc, iar magii cu steaua cãlãtoresc”. Dumnezeu cel nãscut este
„prunc tânãr”, un copil care existã din vesnicie. Timpul si locul primesc o
dimensiune nouã si un sens special9. Poetul salutã în continuare Betleemul,
locul care a deschis edenul, acolo s-a arãtat rãdãcina cea neudatã odrãslind
iertare, acolo s-a aflat putul nesecat din care David mai înainte a dorit sã

5 Petre Vintilescu, op. cit. p. 81.
6 N.D. Uspenschi, Condacele Sfântului Roman dulcecântãtorul, în Studii Teologice,

nr. 7-8 / 1971, p. 589. Sfântul Roman Melodul n-a folosit pentru creatiile sale termenul de
„ condace”, ci le numea: imne, laude, sau poeme. Pe vremea sa termenul de condac
denumea sulurile de pergament înfãsurate pe un bãt

7 Petre Vintilescu, op. cit. p. 81. Aceastã formã poeticã îsi are rãdãcinile în literatura
indianã si în cea greacã, dar ea a fost influentatã în mare parte de omilia si oratoria crestinã
a sec. V si VI, reprezentate de Sf. Ioan Gurã de Aur, patriarhul Evloghie, Anastasie
Sinaitul, Sofronie al Ierusalimului, Sf. Grigorie de Nazians, Paulin de Nola, etc.

8 Ibidem,  p. 361.
9 Sfântul Roman Melodul, Condacul Nasterii lui Hristos, trad. De pr. prof. Petre

Vintilescu, op. cit. p. 292.
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bea, acolo Fecioara nãscând prunc „a potolit de îndatã setea lui Adam si
a lui David”10.

Scena Nasterii Domnului împreunã cu toate personajele implicate,
ne prezintã unele învãtãturi biblice de mare profunzime teologicã. Astfel,
o sedealnã din ziua a doua a Crãciunului în care Fecioara Maria este
întrebatã: „pentru ce te miri de ceea ce este întru tine”? Rãspunde: „Pentru
cã pe Fiul cel din vesnicie sub ani L-am nãscut, nedumerindu-mã de
zãmislirea celui ce s-a nãscut. Fãrã de bãrbat, cum voi naste fiu? Nastere
fãrã sãmântã cine a mai vãzut? În adevãr unde voieste Dumnezeu se
biruieste rânduiala firii, precum scrie: Hristos s-a nãscut din Fecioarã, în
Betleemul Iudeii”11.

La întrebarea, de ce s-a întrupat Mântuitorul Hristos, Sfântul Roman
rãspunde: „sã se bucure cerul si sã se veseleascã pãmântul! Cã s-a nãscut
pe pãmânt Mielul lui Dumnezeu, dând izbãvirea lumii…”12. Apoi fãrã sã
mai dea alte explicatii acestei taine a izbãvirii lumii, pune întrebarea pe
buzele Sfintei Fecioare Maria, care este vasul prin care s-a coborât
Dumnezeu la cei de pe pãmânt: „O, fãcãtorule al Cerului, pentru ce ai
venit la cei de pe pãmânt?” Tot ea încearcã sã rãspundã, explicând
oarecum cauza Nasterii lui Iisus prin conditia umilã în care a venit si a
apãrut oamenilor Fiul lui Dumnezeu, Împãratul împãratilor: „ti-a fost dragã
pestera, sau de iesle ai fost încântat ?”13. La aceeasi întrebare Sfântul
Roman îi pune pe magii care tocmai sosiserã, ca unii care acumulaserã
toatã întelepciunea si stiinta Orientului si care cunosteau vechile proorocii,
sã rãspundã conform vastelor lor cunostinte: „Cãci nouã întocmai Balaam
ne-a înfãtisat întelesul cuvintelor pe care le-a proorocit zicând cã o stea
va rãsãri, o stea ce va stârpi toate proorocirile si prevestirile, o stea ce va
acoperi parabolele înteleptilor, vorbele si enigmele lor”14.

Continuând istorisirea evenimentelor legate de Nasterea Mântuitorului,
Sf. Roman revine asupra importantei venirii lui Iisus pentru lumea

10  Icosul din Utrenia Nasterii Domnului, în Antologhion, Timisoara, 1984, p. 281.
11 Sedealna glas IV, din Utrenia zilei de 26 decembrie,  în Antologhion, p. 288.
12 Sedealna catavasiei glas VIII, din slujba Utreniei din sãrbãtoarea Nasterii Domnului,

op cit. p. 280.
13 Condacul Nasterii Domnului, trad. de Petre Vintilescu, op. cit. p. 293.
14 Ibidem, p. 296.
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intelectualã a antichitãtii. Astfel, la invitatia Sfintei Fecioare, magii descriu
locurile îndepãrtate de unde au venit, arãtând si poorocirile scripturistice
prefigurative ale Vechiului Testament, descrise evreilor din Ierusalim,
fariseilor si lui Irod: „ Acela care v-a cãlãuzit sã iesiti din Egipt ne-a
cãlãuzit astãzi din Chaldeea pânã la El, odinioarã printr-un stâlp de foc,
astãzi printr-o stea… Steaua peste  tot  înaintea noastrã mergea, precum
Moise ce înaintea voastrã toiagul purta, rãspândind în jur lumina cunoasterii
dumnezeiesti. Voi odinioarã cu manã ati fost hrãniti si din stâncã apã ati
bãut. Noi îndestulati am fost cu nãdejdea Sa, hrãniti fiind cu bucuria
Sa…”15. Rãspunsul definitiv vine tot prin gura Sfintei Fecioare Maria
care i se adreseazã pruncului dumnezeiesc printr-o rugã fierbinte:
„Mântuieste lumea, Mântuitorule, cãci pentru aceasta ai venit. Reaseazã
toate cele ale Tale, pentru cã de aceea ai strãlucit asupra mea si a magilor
si a întregii zidiri”16.

Cauza venirii Mântuitorului în lume este reluatã în imnul al II-lea, al
Nasterii, în rãspunsul pe care-l dã Pruncul Iisus mamei sale: „Eu în scutece
sunt înfãsurat din pricina acelora care odinioarã haine de piele au îmbrãcat;
si o pesterã mã desfatã din pricina acelora care au urât desfãtãrile raiului,
îndrãgind stricãciunea pãcatului. Porunca Mea dãtãtoare de viatã ei
încãlcându-o, Eu pe pãmânt am coborât pentru ca ei viatã sã aibã”17.
Aceastã învãtãturã din care reiese faptul cã Mântuitorul a venit pe pãmânt
ca oamenii viatã sã aibã, este preluatã din scrierile unor Pãrinti rãsãriteni
începând cu Sf. Atanasie cel Mare si continuând cu Sf. Vasile cel Mare:
„Tu ia aminte la ceea ce-ti spun: Dumnezeu a binevoit sã ia trup omenesc,
pentru cã trebuia ca trupul acesta, blestemat în urma sãvârsirii pãcatului
originar, sã fie sfintit, trebuia ca trupul acesta care a fost sleit de puteri
prin pãcatul sãvârsit, sã fie întãrit; trebuia ca trupul acesta care se
înstrãinase de Dumnezeu în urma pãcatului, sã fie unit din nou cu El,
trebuia ca acest trup  care a cãzut din paradis, sã fie readus în ceruri”18.

15 Sfântul Roman Melodul, Imnul I al Nasterii Domnului, trad. de Petre Vintilescu,
op. cit. p. 70.

16 Ibidem, p. 76.
17 Ibidem, p. 104.
18 Sfântul Vasile cel Mare, Omilie la Sfânta Nastere a Domnului Hristos, trad. de Nicolae

Petrescu, dupã textul grec din Migne, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12 / 1968, p. 972.
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Sfântul Roman Melodul, împleteste învãtãturile teologice cu episoadele
epice într-o formã armonioasã. Astfel în imnul al II-lea al Nasterii, dupã
ce ajunge la constatarea venirii lui Hristos pentru mântuirea oamenilor
din pãcat, dezvoltã aceastã dogmã în cadrul unui dialog între Adam si
Eva, Sfânta Fecioarã si Pruncul Iisus, uneori apãrând elemente noi legate
de mariologie. De fapt, Maica Domnului a fost perceputã de cãtre Sfintii
Pãrinti ca fiind învãluitã de lumina Praznicului Nasterii Domnului.
Preacinstirea ce i se cuvine, decurge din însãsi dogma întrupãrii: „De s-ar
fi  nãscut dintr-o cãsãtorie obisnuitã, cum m-am nãscut eu - spune Sfântul
Ioan Gurã de Aur - minciunã s-ar fi socotit de multi dumnezeirea Lui.
Acum însã, pentru aceasta se naste din Fecioarã; iar prin nastere pãstreazã
neschimbat pântecele Fecioarei, pãstreazã si fecioria nepãgubitã pentru
ca felul strãin al nasterii sã-mi fie pricinuitor de mare credintã. De aceea,
de mã va întreba, fie elen, fie iudeu, cum Hristos Dumnezeu fiind dupã
fire s-a nãscut, mai presus de fire om, voi rãspunde da, aducând ca mãrturie
a cuvintelor mele pecetea fãrã patã a fecioriei; în acest chip este
Dumnezeu, pentru cã a biruit rânduiala firii, în acest chip este plãsmuitor
al pântecelui si descoperitor al fecioriei, pentru cã felul nasterii i-a fost
nepângãrit si si-a zidit Luisi negrãit templul, în chipul în care a voit”19. În
acest sens Pruncul Iisus se adreseazã Maicii Sale: „ Tu roadã a mea, tu
viatã a mea, de la care stiu cã sunt ceea ce eram odatã. Tu Dumnezeul
Meu, pecetea fecioriei mele vãzându-o nedezlegatã, propovãduiesc în
Tine pe Cuvântul neschimbat care s-a fãcut trup. Nu stiu de nuntã, ci Te stiu
sfârsitul stricãciunii, cãci eu neprihãnitã sunt, dupã ce din mine Te-ai nãscut.
Cum ai gãsit sânul meu, asa lãsatu-l-ai, nevãtãmat pãstratu-l-ai”20.

Sfânta Fecioarã exteriorizeazã sentimentele sale de bucurie la
întâlnirea sa cu Elisabeta: „…cã a cãutat spre smerenia roabei sale”
(Luca 1, 48), de aici îi este arãtatã smerenia sa referitor la cinstea pe
care a primit-o nãscând pe Fiul lui Dumnezeu: „N-am înjosit cinstea pe
care am primit-o nãscându-Te, cãci împãrãteasa lumii sunt; pentru cã în
pântecele meu purtat-am puterea, peste toate si eu puternicã sunt.
Preschimbat-ai neputinta mea prin însãsi pogorârea Ta; Însuti Te-ai smerit

19 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Cuvânt la Nasterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
trad. de pr. D. Fecioru, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 11.12, / 1964, p. 913.

20 Sfântul Roman Melodul, Imnul al II lea al Nasterii, în ed. cit .p . 88.
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si neamul meu l-ai înãltat. Bucurati-vã acum cu mine pãmântule si Cerule!
Cãci pe Fãcãtorul vostru port pe brate! Locuitori ai pãmântului, pãrãsiti
tristetile contemplând bucuria ce a înflorit în sânul meu, neprihãnitã, fiind
numitã: plinã de har”21.

Sfântul Roman Melodul încearcã sã pãtrundã,  prin imnurile sale, în
marea tainã a crestinãtãtii – Întruparea - asa cum se vede din dialogul
Sfintei Fecioare cu Arhanghelul Gavriil: „Cum va fi  aceasta, devreme ce
eu nu stiu de bãrbat?” ( Luca 1, 34). Astfel Maica Domnului zice: „Noapte
adâncã este firea mea; cum deci va strãluci Soarele din ea? O, de necrezut
este omule, ceea ce-mi spui! Femeia care a adus odinioarã moarte
oamenilor în ce fel va odrãsli ea acum viata? Tina care sunt eu, cum se
va sãlãslui în ea Creatorul? Firea de mãrãcini care sunt eu, oare focul n-
o va arde?”22.

Din cele câteva exemple de imnuri compuse de cãtre Roman Melodul
pentru marea sãrbãtoare a Nasterii Domnului, putem sã ne dãm seama
cã imnurile sale nu dezvoltã dogmele propriu-zise ale ortodoxiei, ci pe
baza textelor scripturistice si  scrierilor Sfintilor Pãrinti, face accesibilã
învãtãtura crestinã tuturor celor interesati. El îmbracã aceastã învãtãturã
în vesmântul strãlucitor al poeziei crestine vechi, care a ajuns pânã la noi.

O importantã deosebitã acordã Sfântul Roman Melodul evenimentului
crucial al omenirii: Învierea Domnului, închinându-i cele mai multe imnuri,
cu un bogat continut teologic: apologia evidentei Învierii, modalitatea
producerii ei, cum s-au petrecut faptele, împreunã cu implicatiile ei
soteoriologice, hirtologice si eshatologice. Toate aceste sunt mãiestrit
împletite printre episoade epice si lirice de o mare gingãsie, dovedindu-se
maturitatea poeziei Sfântului Roman Melodul.

O importantã deosebitã a dat astfel imnologul Roman evidentei Învierii,
asa cum a arãtat Sfântul Apostol Pavel: „Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã
este atunci propovãduirea noastrã, zadarnicã si credinta voastrã” ( 1 Cor.
15, 14). Astfel scena în care Maria Magdalena rãmasã singurã plângând,
i se aratã Mântuitorul, pe care-L crede grãdinar la început, iar când îl
recunoaste, la fel cum aratã Sfânta Evanghelie, a vrut sã-L îmbrãtiseze

21 Ibidem, p. 90.
22 Ibidem, p. 126.

Teologia,  2/ 2005



45

„pe Cel ce umple toatã fãptura”, este redatã în cântare prin explicatia
Mântuitorului de a nu fi atins dupã înviere: „Nu mã atinge, au doarã, mã
iei drept un muritor? Dumnezeu sunt, nu mã atinge. O, cinstitã femeie,
ridicã-ti ochii acolo sus si suie-te cu mintea la cele ceresti: acolo sã mã
cauti. Cãci mã sui la Tatãl Meu pe care nu L-am pãrãsit”. Imediat urmeazã
un rãspuns la învãtãtura gresitã a lui Arie referitoare la inferioritatea lui
Hristos fatã de Dumnezeu Tatãl: „Cãci cu El am fost tot timpul împreunã
cu El împãrãtind, aceeasi cinste împreunã cu El primind”23.

Intentia Sfântului Roman de a întãri credinta în evidenta învierii, o
gãsim si în celelalte imnuri ale Sfintelor Pasti. Dupã bucuria exprimatã de
cãtre femeile mironosite în cinstea Învierii, imnologul trece în tabãra
adversã. Astfel în imnul al II-lea al Învierii, sunt prezentati iudeii care vin
la Pilat, sã le cearã soldati pentru a pãzi mormântul. Demnitarul roman,
închipuind justitia romanã, le rãspunde cu un discernãmânt specific
echilibrului roman si care constituie în acelasi timp un argument logic al
evidentei Învierii: „ Sunt cu totul de râs vorbele voastre, cãci cine ar fura
un mort? ªi ce câstig ar aduce un cadavru? Cel ce iubeste pe cel drag
iubeste pânã la mormânt, dar dincolo de groapã dovezile dragostei sunt
zadarnice, un mort zace nemiscat, ce vã pasã de el? îngropându-l, lãsati-
l în pace…”24. Iudeii obtin soldatii pentru pazã si promit recompense
mari, dacã vor veghea cu atentia treazã. Acestia zãresc asezat pe piatrã
îngerul pe care-l iau drept o iluzie a noptii. Poetul realizeazã un viu dialog
între ei, de un viu realism: „Dar pe piatrã pe cine vãd sau mi se pare cã
vãd sau sunt pradã vreunei iluzii? prietene mã însealã noaptea? Culcã-te
cu noi si adormi, e un duh care te farmecã!  Ba nu, mai degrabã sã
veghem din toate pãrtile pãzind ca nu cumva în somn sã fim surprinsi si
sã ne fie rãpit acest om…”25.

Cãutarea martorilor Învierii  Mântuitorului printre adversari, se
continuã si în imnul al II-lea de Pasti. Imnologul îi chestioneazã pe soldati
asupra felului cum s-a petrecut învierea. Rãspunsul vine din partea ostasilor

23 Ibidem, p. 398, Pentru ereziile ariene se poate vedea Ioan Rãmureanu, Sinodul I
ecumenic de la Niceea de la 325. Combaterea ereziei lui Arie, în „Studii Teologice”, nr. 1-
2 / 1977, p. 17.

24 Sfântul Roman Melodul, Imnul al II lea al Învierii, în ed. cit. p. 436.
25 Ibidem, p. 446.
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înfricosati: „… Nu s-a furat trupul, pentru cã nici unul dintre noi nu a dat
dormitare ochilor lui nici în atipire nu si-a lãsat duhul lui, ci cu totii eram
treji, pãzindu-l fãrã întrerupere si nu stim cum, dintr-o datã a înviat
Domnul”26.

Prin imnurile sale, Sf. Roman scoate în relief si unele probleme de
hristologie soteorologicã, arãtând cã Iisus este liber de pãcatul transmis
generatiilor lui Adam, deoarece El, Hristos, s-a nãscut din sân feciorelnic,
nu prin unirea bãrbatului cu femeia, de aceea în imnurile lui Roman Iisus
îi zice mortii: „Cerceteazã-mã, cãci este usor si constatã, cã nu vei gãsi
nici o faptã, nici un cuvânt nedrept. Cãci cu fapta n-am pãcãtuit, iar cu
gura n-an mintit. Asadar, dacã în Mine ai gãsit vreun pãcat, fie chiar si o
urmã cât de micã, dovedeste acum înaintea Mea tot ceea ce poate sã te
îndreptãteascã. Dar dacã nu gãsesti nimic, pregãteste-te sã-i restitui pe
toti aceia pe care te-ai grãbit sã-i iei…”27. Mai departe se aratã cã Învierea
lui Hristos are si un pronuntat caracter eshatologic, reiesit tot din dialogul
lui Iisus cu moartea: „Nu numai cã-i vei înapoia pe toti pe care i-ai luat si
pe care Eu i-am trezit. Nu numai pe acestia pe care-i iau cu Mine iesind,
ci si pe toti aceia care de acum înainte îti vor fi predati se vor scula de
asemenea, când îi voi învia pe toti împreunã la sunetul trâmbitei”28.

Lãsând impresia cã se adreseazã Mântuitorului, Roman Melodul
realizeazã o expunere dogmaticã a dreptei credinte. „Taina iconomiei
Tale, o Mântuitorul nostru, de neajuns este, de nedezlegat, cãci ai rãmas
de o fiintã cu Tatãl si cu noi. Însã de aici limpede sã întelegem pe Unul din
doi neamestecati ai rãmas ceea ce erai, ai devenit ceea ce nu erai, din
Fecioarã nevinovatã Te-ai întrupat pentru noi si ca noi, dar fãrã de pãcat”29.

În alte imnuri combate erezia arianã: „Cel ce ai fãcut  toate prin
poruncã, pe pãmânt ai apãrut, rãmânând nedespãrtit de Cel ce Te-a nãscut.
Cãci dumnezeirea Ta n-a avut început nici n-ai fost fãcut în timp, ci cu

26 Ibidem, p. 472. Imnurile prezintã evenimentele care se succed. Soldatii povestesc
cum au venit mironositele, iar ei profitând de clipa în care ele, îndemnate de înger, au intrat
sã cerceteze mormântul gol, au fugit în grabã. În imnurile urmãtoare Sf.  Roman, pune iadul
sã povesteascã cum a fost înfrânt, rusinat, încercând sã se dezvinovãteascã  pentru
greseala de neiertat de a fi cutezat sã înghitã pe însusi Stãpânul vietii.

27 Sf. Roman Melodul, Imnul al IV lea al Învierii, op. cit. p. 594.
28 Ibidem, p. 594.
29 Roman Melodul, Imnul al IV lea al Învierii, op. cit. p. 502.
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Tatãl rãmâi dinainte de începuturi… Însuti Cuvântul vesnic esti de o fiintã
cu Cel ce te-a nãscut, prin urmare într-o singurã fiintã cu Tatãl si cu
Duhul, propovãduit de credinciosi ca nedespãrtit în Treime si ai primit
dupã trup sã fii rãstignit…”30.

Din cele prezentate se poate observa faptul cã Sfântul Roman Melodul
era unul dintre teologii marcanti ai vremii lui, în imnurile sale a tinut seamã
de hotãrârile sinoadelor ecumenice, cunostea scrierile Pãrintilor Bisericii
mai vechi sau contemporani cu el. A fost un om modest, nu s-a considerat
un inspirat, desi ar fi avut destule motive sã o facã. Semnificativ este
faptul cã  multe din imnurile sale erau însotite de un acrostih plin de
umilintã si smerenie, ca de pildã „psalmul smeritului Roman”.

Asa trebuie înteleasã si viata sa, plinã de umilintã, de smerenie, fiind
un model de sfintenie adâncã, de aleasã si finã culturã, în acest sens
stând mãrturie poemele sale frumoase si pline de continut. Imnurile sale
inspirate, caracterizate printr-un imens dramatism si o arzãtoare dorintã
în a împãrtãsi tuturor profunda sa viatã interioarã, i-au adus faimã si au
fãcut sã fie recunoscut drept cel mai talentat poet crestin bizantin31.

Pentru crestinii de astãzi, opera imnograficã a Sfântului Roman
Melodul trece aproape neobservatã, desi  unele dintre imnurile sale sunt
cântate la sãrbãtorile mari de peste an, iar condacul Crãciunului „Fecioara
astãzi…”, a reprezentat pentru toate generatiile de crestini o perlã a
imnografiei ortodoxe. Pe lângã valoarea religioasã, cateheticã si literarã,
opera sa, rãmasã în manuscrise, a cãpãtat de-a lungul timpului si o
importantã istoricã. Ea ne face sã întelegem felul de gândire al crestinilor
din secolul al VI-lea, felul în care primeau si trãiau adevãrurile de credintã,
evlavia lor si grija pentru pãstrarea nealteratã a dreptei credinte.

30 Ibidem, p. 504
31 N.D. Uspenschi, Condacele Sfântului Roman, în „Studii Teologice”, nr. 7-8 /

1971, p. 589.
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Lucian Farcasiu

Semnificatia teologico-duhovniceascã si
rânduiala liturgicã a duminicilor
premergãtoare Postului celui  Mare

Abstract
The period of the Lent can be compared with a “journey to-

wards Easter”, understading by this, a traverse of the path of vir-
tue, of the spiritual ascent towards the Easter of God’s realm. The
Sundays before the Lent contain a profound spiritual meaning. The
first two Sundays are a preparation of the christian for the Lent,
and the last two ones create the real habit of fast.

I. Preliminarii. Generalitãti despre Triod
Vremea Postului Mare este asemãnatã de cãtre pãrintele Alexander

Schmenmann cu „o cãlãtorie cãtre Pasti”1, întelegând desigur prin aceasta,
strãbaterea cãii virtutii, a suisului duhovnicesc înspre Pastile Împãrãtiei
lui Dumnezeu.

 Perioada Postului Mare este însotitã pe tot parcursul ei de cartea de
cult folositã la stranã în aceastã perioadã, carte denumitã Triod. Denumirea
de Triod este legatã de o particularitate a slujbei Utreniei zilelor de rând

1 Alexander Schmemann, Postul cel Mare, trad. Andreea si Laurentiu Constantin,
Editura Doris, Bucuresti, 1998, p. 11;
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ale Postului Mare, care la canon are doar trei ode sau cântãri2. De aici si
denumirea cãrtii, aceea de Triod (trei ode). Triodul cuprinde toate
rânduielile liturgice sãvârsite în Bisericã în perioada Postului Mare, pe
sãptãmâni si zile, structurând viata lãuntricã si integrându-i pe crestini în
dimensiunea vietii liturgice, bisericesti3. Tocmai de aceea, Triodul nu trebuie
privit doar ca o simplã carte de cult, folositã în slujirea liturgicã din acest
rãstimp al anului bisericesc, cãci perioada pe care o încadreazã aceastã
carte de cult are o profundã semnificatie misticã, si în acelasi timp, una
pedagogicã. Strãdaniile omului trebuiesc acum canalizate spre o înnoire
duhovniceascã, spre o redirectionare a vietii lãuntrice. Perioada aceasta,
prin harul slujbelor sãvârsite, urmãreste sã-l întoarcã pe om dinspre moartea
pricinuitã de pãcat, spre viata cea nouã împreunã cu Hristos, în Împãrãtie. În
sensul acesta, Triodul devine un ghid duhovnicesc de înãltare a crestinului,
oferindu-i cãlãuzirea necesarã. În acelasi timp, prin ritmul liturgic pe care îl
creeazã, îl sprijinã din interior pe crestin în strãdaniile sale.

2 Spre deosebire de canoanele Utreniei din celelalte perioade ale anului bisericesc,
care au 9 ode. Sinaxarul din Triod la Duminica Vamesului si Fariseului explicã: „Triodul
a fost întocmit cu întelepciune…de multi dintre Sfintii si purtãtorii de Dumnezeu Pãrintii
nostri, fãcãtori de cântãri, insuflati fiind de Sfântul Duh. Primul dintre toti Pãrintii nostri,
fãcãtori de cântãri…spre a închipui Sfânta si începãtoarea de viatã Treime, a fost marele
poet Cosma. El a izvodit cântãrile ce se cântã în sfânta Sãptãmânã a Patimilor Domnului
si Dumnezeului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu acrostih, dupã numele fiecãrei
zile. Dupã pilda lui, si alti Sfinti Pãrinti…Teodor Studitul si Iosif Studitul, au
alcãtuit,…cântãri pentru celelalte sãptãmâni ale sfântului si marelui post al patruzecimii.
Canoanele lor au fost introduse în cult mai întâi la Mãnãstirea Studion…Cartea aceasta se
numeste (însã - n.n.) pe nedrept Triod, cãci nu are totdeauna trei cântãri, ci are si canoane
depline. Dupã unele pãreri, si-a luat numele sãu din pricinã cã cele mai multe canoane au
trei cântãri…” (Triod, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucuresti, 2000, p. 11);

3 De altfel, scopul slujbelor si rânduielilor din vremea Postului (dar nu numai, ci si
din întreaga perioadã a anului bisericesc) este acela de a-i încadra pe crestini într-un anume
mod de vietuire, de a crea „un stil de viatã îmbisericit”. Slujba în general, sfinteste viata
noastrã, mijloceste ajutor dumnezeiesc întru fãptuirea cea bunã, ne structureazã astfel ca,
din crestini mãrturisitori, sã devenim crestini fãptuitori, împlinitori ai continutului propriei
noastre mãrturii. Astfel, rânduiala bisericeascã nu se doreste alternativã la viata stresantã
din inima urbiei, introducând separatia între „viata noastrã din lume” si „orele sau minutele
petrecute în Bisericã”, ca si când între acestea nu ar exista nici o legãturã, ci slujba
bisericeascã vrea sã ne imprime si sã ne sustinã într-un anumit mod de vietuire. Slujba este
astfel, pentru crestinul autentic, normã de viatã, izvor de la care acesta se adapã în
strãdania de a face trecerea „de la cuvânt la faptã”;
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Asadar, aceastã perioadã, departe de a însemna doar o schimbare a
structurii si continutului slujbelor Bisericii, ne îmbie, si mai mult decât atât,
ne integreazã într-un nou mod de existentã: existenta desãvârsitã,
reîntoarcerea la modul de fiintare paradisiacã a celor dintâi oameni4. Calea
Triodului este asadar cale cãtre Împãrãtia cereascã. Majoritatea textelor
liturgice ale Triodului au o orientare eshatologicã, având în centrul lor
preocuparea de a îndrepta atentia noastrã duhovniceascã întru
redobândirea Împãrãtiei vesnicelor bunãtãti, pierdutã prin neascultare.

Dacã întelegem sã ne raportãm în modul acesta la Triod, atunci el nu va
reprezenta pentru noi doar simpla carte de cult întrebuintatã la stranã în
vremea Postului Pastilor, ci el va deveni un adevãrat îndrumar de viatã
duhovniceascã, la al cãrui continut luând aminte, ne îmbogãtim, întãrindu-ne
puterile sufletesti în lupta cu patimile si ajungând la sfârsit sã ne facem biruitori
împreunã cu Hristos, prin Învierea Sa. Numai astfel Învierea lui Hristos va
primi pentru noi, însemnãtatea propriei noastre învieri (împreunã cu Hristos)
din întunericul pãcatului si al mortii, în care ne-a asezat pãcatul. Hristos va fi
astfel si pentru noi Pasti (trecere) cãtre Împãrãtia Luminii si a Vietii.

II. Structura liturgicã si semnificatia teologico-duhovniceascã
a perioadei premergãtoare Postului Mare

Duminicile premergãtoare Postului Mare, prin tematica pe care o
abordeazã, au o profundã semnificatie duhovniceascã, fiind cuprinse într-

4 Sinaxarul Duminicii Vamesului si Fariseului explicã cã atunci „Când Sfintii nostri
Pãrinti au alcãtuit aceastã carte de slujbã, scopul lor a fost ca sã ne aducã aminte pe scurt
prin întreaga carte a Triodului de toatã binefacerea dintru început a lui Dumnezeu fatã de
noi: ca sã ne aminteascã tuturor cã a m fost plãsmuiti de El; cã prin cãlcarea poruncii, datã
nouã spre încercare, am fost alungati din desfãtarea paradisului; cã am fost alungati din
desfãtarea paradisului; cã am fost izgoniti din pricina zavistiei sarpelui si vrãjmasului,
începãtorul rãutãtii, doborât din pricina mândriei; cã am fost îndepãrtati de la bunãtãtile
raiului si am ajuns sã fim condusi de diavol; cã Fiul lui Dumnezeu si Cuvântul, prin
milostivirea milei Sale, a plecat cerurile si S-a pogorât, a locuit în Fecioarã si S-a fãcut om;
cã ne-a arãtat chipul de a ne sui la cer , prin vietuirea Sa, prin smerenia Sa mai cu seamã,
prin postul, prin îndepãrtarea de rele si prin celelalte fapte ale Lui; cã a pãtimit, a înviat si
S-a suit iarãsi la cer; cã a trimis pe Sfântul Duh…Acesta a fost la început gândul Ziditorului.
Prin cele spuse s-a arãtat care este scopul Triodului” (Triod, ed. cit., p. 11);

5 Triod, ed. cit., Sinaxarul Duminicii Vamesului si Fariseului, p. 11;
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o unitate indisolubilã. Primele douã (a vamesului si fariseului si a fiului
risipitor) propun pregãtirea duhovniceascã a crestinului în vederea postului,
iar ultimele douã (a lãsatului sec de carne si a lãsatului sec de brânzã)
creeazã deprinderea postirii. Sinaxarul Duminicii Vamesului si Fariseului,
lãmureste semnificatia acestei perioade premergãtoare Postului celui
Mare, zicând: „Aceste trei sãrbãtori: a Vamesului si a Fariseului, a Fiului
risipitor si a Înfricosãtoarei Judecãti, au fost asezate de Sfintii Pãrinti ca
un fel de veghere si îndemn, ca sã ne pregãtim si sã fim gata pentru
nevointele duhovnicesti ale Postului, lepãdând deprinderea noastrã cea
ticãloasã”5

1. Duminica Vamesului si a Fariseului – îi îmbie crestinului
spre întrupare virtutea smereniei, îndemnându-l în acelasi timp la
pãrãsirea slavei desarte. Cãutând o sintetizare a mesajului duhovnicesc
al acestei duminici, vom spune cã primele arme ale virtutii sunt
smerenia si cãinta. Pentru a începe lupta postului bine înarmati,
credinciosii trebuie ca încã de la începutul perioadei Triodului sã se
desãvârseascã în smerenie, recunoscându-se în vames, imitându-i
smerenia, dar fugind de pãcatele sale, în acelasi timp imitând virtutile
fariseului, fugind însã de mândria lui. Smerenia, calitate moralã atât
de desconsideratã astãzi, rãmâne totusi actualã, si aceasta datoritã
faptului cã însusi Dumnezeu este smerit. Pãrintele Schmemann zice
în acest sens cã „Dumnezeu este smerit pentru cã este perfect;
smerenia Sa este slava Sa si sursa adevãratei frumuseti, perfectiuni
si bunãtãti”6. Smerenia este, iatã, semn al perfectiunii si în nici un
caz, omul smerit nu este ignorantul sau incompetentul7.

Imnografia Duminicii îndeamnã nu numai la smerenie, ci si la toate
celelalte aspecte ale vietii duhovnicesti, pe care aceasta le implicã:

6 Alexander Schmemann, op. cit., p. 21;
7 Ibidem, p. 20. Cu toate acestea, în societatea de azi putem sesiza o îndepãrtare de

la întelesul autentic al smereniei si smeririi, lumea contemporanã fiind din ce în ce mai
strãinã de duhul smereniei, iar omul „modern”, departe de a se smeri în relatia sa cu
Dumnezeu-Perfectiunea, are foarte adesea tendinta autonomizãrii;

8 „…fratilor, toti sã ne smerim cu suspinuri si cu tânguiri, sã batem cugetul, ca la
judecata cea vesnicã sã ne arãtãm credinciosi nevinovati, dobândind iertare” (Triod, ed.
cit., Duminica Vamesului si a Fariseului, Utrenia, Icosul, p. 10);
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strãpungerea inimii8, necesitatea rugãciunii stãruitoare si fierbinti9, precum
si ferirea de a judeca pe aproapele10.

La slujba Vecerniei, în cadrul rânduielii Litiei, îndatã dupã
binecuvântarea pâinilor, se citeste din Epistolele Apostolilor. De asemenea,
Triodul mentioneazã la Vecernia acestei duminici cã se cuvine a sti cã
„slujba sfântului care cade în duminica aceasta si în duminica Fiului
Risipitor se pune vineri la Pavecernitã”. Numai dacã în aceastã duminicã
cade un sfânt mare sau Praznicul Întâmpinãrii Domnului, atunci slujba lui
se cântã obisnuit atât la Vecernie, cât si la Utrenie11. Regula aceasta se
pãstreazã pentru toate duminicile Postului celui Mare.

La Utrenie, dupã citirea Sfintei Evanghelii începe cântarea troparelor:
„Usile pocãintei deschide-mi mie Dãtãtorule de viatã…”, „În cãrãrile
mântuirii îndrepteazã-mã Nãscãtoare de Dumnezeu…” si „La multimea
faptelor mele celor rele cugetând eu ticãlosul, mã cutremur de înfricosata
zi a judecãtii, ci îndrãznind spre mila milostivirii Tale, ca David strig tie:
Miluieste-mã Dumnezeule dupã mare mila Ta…”, rânduialã ce se va
pãstra în toate duminicile Postului, pânã la Pasti. Aceste imne specifice
perioadei Postului Mare, evocã intrarea în Rai, a cãrui usã închisã de
Adam este deschisã din nou prin pocãintã12. Dupã Doxologia mare, la
mãnãstiri se sãvârseste obisnuita Litie, la care se cântã Slavã… ªi acum…,
stihira Evangheliei de la Utrenie. Dupã otpustul Litiei începe a se citi
învãtãtura Cuviosului Teodor Studitul (rânduialã care se va continua si în
celelalte duminici premergãtoare Postului Mare), cântându-se la sfârsit
Troparul Cuviosului: „Îndreptãtorule al Ortodoxiei…”. O altã particularitate
liturgicã la care se referã Triodul este aceea cã din aceastã duminicã si

9 „sã nu ne rugãm ca fariseul fratilor, cã cel ce se înaltã pe sine se va smeri, ci sã ne
smerim înaintea lui Dumnezeu ca vamesul prin postire, strigând: Dumnezeule milostiveste-
Te spre noi pãcãtosii (Triod, ed. cit., Duminica Vamesului si a Fariseului, Vecernia, la
Doamne strigat-am, stihira 1, p. 5);

10 „Sã fugim de grãirea cea trufasã si înrãutãtitã a fariseului si sã ne învãtãm smerenia
vamesului cea prea bunã…” (Triod, ed. cit.,  Duminica Vamesului si a Fariseului, Utrenia,
Svetilna, p. 14);

11 A se vedea indicatiile din Triod de la sfârsitul Vecerniei Duminicii Vamesului si
Fariseului, p. 6-7;

12 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat- Mistagogia timpului liturgic-, trad.
diac. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000, p. 297;
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pânã la Duminica Tuturor Sfintilor, toate cele 11 stihiri ale Evangheliilor
de la Utrenie, se cântã în pridvor, la Litia Utreniilor, dupã cum am mai
mentionat13.

Sãptãmâna ce urmeazã acestei duminici este una a dezlegãrii la toate
felurile de mâncare, inclusiv miercurea si vinerea14.

2. Duminica Fiului risipitor – atrage atentia asupra înstrãinãrii
noastre de Dumnezeu si a risipirii darurilor divine, dar si asupra reîntoarcerii
cu credintã si nãdejde la Pãrintele Ceresc, precum si a reasezãrii noastre
de cãtre Acesta în demnitatea de fii. Duminica aceasta a fost asezatã de
dumnezeiestii Pãrinti pentru ca pãcãtosii sã nu cadã în deznãdejde privindu-
se pe ei, ci sã dobândeascã curaj trecând la practica efectivã a cãintei cu
certitudinea cã Dumnezeu le va dãrui iertarea Sa15.

Sinaxarul acestei Duminici vine sã ne lãmureascã si mai bine asezarea
temei cãintei înaintea Postului. Din el rezultã cã ea a fost asezatã de
Sfintii Pãrinti pentru ca pãcãtosii sã nu cadã în deznãdejde vãzându-se pe
ei, ci sã dobândeascã curaj trecând la practica efectivã a cãintei si a
virtutilor legate de ea cu certitudinea cã Dumnezeu le va da milostivirea
Sa, venind în întâmpinarea tuturor celor ce se pocãiesc fierbinte16. Condacul
Duminicii afirmã în acest sens: „De la pãrinteascã slava Sa, depãrtându-mã
neîntelepteste în rãutãti am risipit bogãtia ce mi-ai dat. pentru aceasta, glasul

13 A se vedea indicatiile din Triod de la sfârsitul Utreniei Duminicii Vamesului si
Fariseului;

14 Rostul  acestor dezlegãri este desigur unul pedagogic, acela de a permite viitorilor
postitori sã-si întãreascã trupul, sã înmagazineze forte noi pentru lupta postirii. Tipiconul
Sfântului Sava explicã asezarea acestei dezlegãri în sãptãmâna Vamesului si Fariseului din
urmãtoarea perspectivã: „în aceastã sãptãmânã postesc de trei ori blestemati armeni cu
urâtul lor post ce se numeste de dânsii a lui Artigurie iar noi, monahii, în fiecare zi, chiar
si Miercuri si Vineri, mâncãm brânzã si ouã în ceasul al nouãlea, iar mirenii mãnâncã carne,
rãsturnând astfel dogma acestui fel de eres al acelora” (Sf. Sava cel Sfintit, Tipiconul,
Editura „Bucovina Istoricã”, Suceava, 2002, p. 457);

15 Cãinta si reîntoarcerea, atât de necesare pentru reabilitarea noastrã de cãtre Pãrintele
ceresc, ne sunt prilejuite de Bisericã în Sfânta tainã a Spovedaniei. Însã pentru a dobândi
iertarea, este necesarã metanoia- schimbarea mintii, adicã o modificare pozitivã în structura
intimã a existentei noastre. Acesta este sensul unei pocãinte sincere si numai ea ne poate
prilejui iertarea. Ori ciclul liturgic la Triodului are ca si tematicã centralã tocmai pocãinta.
Cautã sã ne-o prilejuiascã pentru a putea fi reasezati în demnitatea de fii;

16 A se vedea Sinaxarul Duminicii Fiului risipitor, Triod, ed. cit.,  p. 21;
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desfrânatei aduc tie: Gresit-am înaintea Ta Pãrinte îndurate. Primeste-mã pe
mine cel ce mã pocãiesc, si mã fã ca unul din slujitorii Tãi”17

O particularitate liturgicã a acestei duminici o reprezintã cântarea la
Utrenie a Polieleului, iar dupã Polieleu a nostalgicului psalm 136: „La
râul Babilonului…”, psalmul înstrãinãrii omului de Dumnezeu si abia
dupã aceea a Binecuvântãrilor Învierii. Rânduiala aceasta se va pãstra
pânã la intrarea în Postul Mare (respectiv si în Duminica Înfricosãtoarei
Judecãti, si în cea a Izgonirii lui Adam din Rai). Textul complet al acestei
piese liturgice este urmãtorul: „La râul Babilonului acolo am sezut si am
plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sãlcii, în mijlocul lor, am atârnat
harfele noastre. Cã acolo cei ce ne-au robit pe noi, ne-au cerut nouã
cântare, zicând: Cântati-ne nouã din cântãrile Sionului. Cum sã cântãm
cântarea Domnului în pãmânt strãin? De te voi uita, Ierusalime, uitatã sã
fie dreapta mea! Sã se lipeascã limba mea de grumazul meu, de nu-mi
voi a duce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al
bucuriei mele”(vs. 1-6). Desi psalmul acesta face referire la contextul
istoric al robiei babilonice a evreilor, în imnografia bisericeascã, el a fost
asezat cu un sens exclusiv eshatologic, cãci Ierusalimul, atât de râvnit,
este chip al veacului viitor, al Ierusalimului ceresc în care fusese asezat
prin creatie. Plânsul, ca urmare a aducerii aminte de „Sion”, este imaginea
desãvârsitã a omului înstrãinat de scopul existentei sale. Starea aceasta
este una a robiei, lucru exprimat limpede în versul psalmului. „Cântarea
Sionului” nu este compatibilã cu starea de robie duhovniceascã în care s-
a asezat omul prin cãdere. De aceea psalmistul întreabã retoric: „Cum sã
cântãm cântarea Domnului în pãmânt strãin?”. Cântarea Sionului poate
izvorî numai din bucuria prezentei, din împãrtãsirea de bunãtãtile
Ierusalimului ceresc. În starea omului cãzut, Sionul e doar amintire, icoana
unui bun avut, dar risipit prin nesocotintã. „Aducerea aminte de Sion”
rãmâne imperativ întru redobândirea bunãtãtilor risipite, „început al bucuriei
mele”- cum zice psalmistul. Tocmai de aceea, „uitarea Ierusalimului”
este semn al mortii spirituale, fiind atât de aspru sanctionatã de psalmist.

O altã particularitate liturgicã a sãptãmânii ce începe cu Duminica
Fiului Risipitor este  aceea cã „nu se mai cântã Aliluia (la Utrenie -

17 Triod, ed. cit., Duminica Fiului risipitor, Condacul, p. 20;
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n.n.). De asemenea se lasã, din Psaltire, o catismã de la Utrenie si (aceasta)
se citeste la Vecernie. Nu se citesc nici Mijloceasurile si nici Canonul de
rugãciune ale Prea Sfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu de la Pavecernitã.
Iar Pavecernita se citeste cea micã. În aceastã sãptãmânã se citeste în
fiecare zi, la Utrenie, cuvântul sfânt al lui Macarie despre Patruzecime si
despre Cincizecime”18

- Sâmbãta de la sfârsitul sãptãmânii Fiului Risipitor (dinaintea
Duminicii Înfricosatei Judecãti) este rânduitã pentru „pomenirea tuturor
celor din veac adormiti”19, cunoscutã si sub denumirea de „mosii de iarnã”.
De fapt, toate sâmbetele Postului Mare, adunã rugãciunea comunitarã a
Bisericii biruitoare (adicã a celor adormiti întru nãdejdea vietii vesnice).
Aceasta întrucât „fiecare sâmbãtã e în realitate o imitare a Sâmbetei
Mari iar moartea crestinilor e o icoanã a sederii lui Hristos în mormânt”20.
Lucrul acesta îl subliniazã si textul liturgic al zilei: „Dupã scularea Ta din
morti, Hristoase, moartea nu mai stãpâneste pe cei ce au murit în dreapta
credintã. Pentru aceasta, ne rugãm cu de-adinsul. Odihneste în curtile
Tale…pe tot omul ce a lucrat cele ale vietii cu credintã, si la Tine,
Dumnezeule, s-au mutat…si-i învredniceste pe ei Împãrãtiei Tale celei
ceresti”21. Un alt imn liturgic afirmã în acelasi sens: „Hristos a înviat,
dezlegând din legãturi pe Adam cel întâi zidit si sfãrâmând tãria iadului.
Îndrãzniti dar, toti mortii, cã s-a omorât moartea, s-a prãdat si iadul
împreunã cu ea si a luat Împãrãtia Hristos Cel ce S-a rãstignit si a înviat.
Acesta ne-a dãruit nouã nestricãciunea trupului; Acesta ne va scula si pe
noi si ne va dãrui învierea, si de slava aceea va învrednici cu veselie pe
toti câti cu credintã neabãtutã au crezut Într-însul cu cãldurã”22.

Privitã prin prisma textelor citate mai sus, moartea nu mai este decât
„un somn si un moment pascal de trecere sau mutare la viata vesnicã”23.
Viata pe acest pãmânt devine astfel vremelnicie, în asteptarea vietuirii

18 Ibidem, p. 24-25;
19 Ibidem, p. 25;
20 Makarios Simonopetritul, op cit., p. 302;
21 Triod, ed. cit., Duminica Fiului risipitor, la Vecernie, la Doamne strigat-am…,

stihira 3, p 25;
22 Triod, ed. cit.,  Sâmbãta lãsatului sec de carne, la Laude, stihira 4, p. 37;
23 Makarios Simonopetritul, op cit., p. 303;
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desãvârsite, în Împãrãtie: „Veniti fratilor, toti mai înainte de sfârsit, ca
vãzând tãrâna…si neputinta firii noastre, sã ne vedem sfârsitul si pãrtile
vasului celui trupesc; si sã vedem cã praf este omul, mâncare viermilor si
stricãciune; cã uscate sunt oasele noastre si nici suflare nu au. Sã ne
uitãm în morminte, ca sã vedem unde este slava, unde frumusetea chipului,
unde este limba care grãia frumos…Toate sunt pulbere si umbrã”24.
Sinaxarul zilei explicã semnificatia rugãciunilor pentru cei adormiti tocmai
acum, zicând: „este potrivit sã se facã astãzi pomenirea sufletelor, pentru
cã mâine (Duminica Înfricosatei Judecãti) se va prãznui a doua venire a
lui Hristos; prin aceasta Biserica înduplecã pe…Dreptul Judecãtor, ca sã
se poarte fatã de sufletul lor cu obisnuita Sa milã si sã le aseze întru
desfãtarea cea fãgãduitã…”25. De altfel, rugãciunile pentru cei adormiti
sunt dovada iubirii noastre fatã de ei si a purtãrii de grijã pentru sufletul
lor. În sensul acesta, îndeamnã si Sfântul Ioan Gurã de Aur: „Sã purtãm
grijã de sufletul celor ce au adormit. Sã le dãm lor ajutorul ce li se cuvine,
adicã milostenii si prinoase, cãci aceasta le aduce usurare, mare câstig si
folos”26. Adunarea în rugãciune în aceastã sâmbãtã a tuturor celor adormiti,
este imaginea marii adunãri eshatologice a tuturor oamenilor, morti si vii,
înainte de judecatã. Zice în acest sens textul liturgic: „O, înfricosãtoarea
Ta a doua venire, Doamne! Cã venind în chipul fulgerului pe pãmânt, vei
învia toatã zidirea spre a fi judecatã. Atunci pe cei ce au vietuit tie cu
credintã învredniceste-i sã fie împreunã cu Tine, întâmpinându-te”27.

Tematica dezvoltatã în imnografia acestei sâmbete constituie „o
meditatie antropologicã asupra naturii omului fãcutã dupã chipul lui
Dumnezeu si menitã sã ajungã la asemãnarea cu El, asupra demnitãtii lui
Adam, mijlocitor între cer si pãmânt, asupra cãderii sale, a supunerii sale
mortii si a mântuirii lui în Hristos”28.

Rostul acestor pomeniri este si unul pedagogic, cãci dezvoltã gândul
la moarte, ori gândirea la moarte este nedespãrtitã de viata asceticã în
care ne integreazã perioada Triodului.

24 Triod, ed. cit., Sâmbãta lãsatului sec de carne, la Laude, stihira 1, p. 37;
25 Triod, ed. cit,  Sâmbãta lãsatului sec de carne, Sinaxar, p. 32;
26 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Comentariile sau explicarea  Epistolei cãtre Filipeni a

Sfântului Apostol Pavel, Omilia a IV-a, Editura Icos, 1998, p. 72;
27 Triod, ed. cit., Sâmbãta lãsatului sec de carne, la Canon, Cântarea a 2-a, tropar 5, p. 29;
28 Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 304;
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 Socotim deosebit de actual mesajul acestei zile liturgice, având în
vedere contextul în care trãim, acela al unei lumi dominate de indolentã în
fata mortii, cu oameni ce vor sã parã a o sfida, crezându-se de cele mai
multe ori învesniciti în existenta lor terestrã. Sâmbãta pomenirii celor
adormiti vine sã sublinieze tocmai realitatea mortii, îndemnând la ostenealã
întru dobândirea autenticului existentei, a Împãrãtiei lui Dumnezeu.

Sâmbãta aceasta are slujbã specialã, începând de vineri de la Vecernie,
si continuând cu slujba Utreniei, în cadrul cãreia sunt pomeniti cei adormiti.
Astfel, chiar de vineri seara „dupã apolisul Vecerniei, se face Panihidã
pentru cei morti…”29.

3. Duminica Înfricosãtoarei Judecãti sau a Lãsatului sec de
carne. Tematica acestei Duminici îndreaptã atentia crestinului spre
judecata finalã a lumii, determinând astfel pocãinta, mai ales într-o perioadã
ca aceasta ce va urma (a postului).

Astfel, duminica aceasta, ce ne prezintã anticipat tabloul Înfricosatei
Judecãti, se înscrie pe trei dimensiuni:

- continuarea logicã a comemorãrii tuturor mortilor din ziua
precedentã, anticipând adunarea finalã a celor vii si a celor morti pentru
judecatã;

- completeazã referirea din duminica precedentã (a Fiului Risipitor),
la Dumnezeu-Tatãl cel iubitor, evocând o altã însusire a Sa, anume
dreptatea- criteriul ultim al Judecãtii de apoi;

- deschide ce-a de-a doua parte a perioadei pregãtitoare consacratã
„pregãtirii exterioare” în vederea Postului30.

Problema eshatologicã devine subiect de discutie tocmai acum în
apropierea Postului tinând cont de faptul cã functia esentialã a antropologiei
eshatologice este de a ne face sã vedem în ziua de fatã, ajunul judecãtii si
apropierea sfârsitului. Fiecare clipã devine astfel prilej de pocãintã „mai
înainte de sfârsit” si prin urmare e virtual purtãtoare a vesniciei31.

În textul liturgic la Triodului, la aceastã Duminicã, imnografii insistã
asupra descrierilor detaliate a Judecãtii, a rãsunetului trâmbitei de pe urmã,
a deschiderii mormintelor, a cãrtilor deschise si a vãdirii faptelor ascunse

29 Triod, ed. cit., Sâmbãta în sãptãmâna lãsatului sec de carne, p. 26;
30 a se vedea Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 305;
31 Ibidem, p. 306;
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ale fiecãruia, asupra strigãtelor de spaimã a celor osânditi si a suferintelor
lor în iad32. Criteriul Judecãtii va fi în primul rând dreptatea divinã: „Acolo
nimic nu te va putea ajuta, judecãtor fiind Dumnezeu: nici învãtãtura, nici
mestesugul, nici mãrirea, nici prietesugul, fãrã numai puterea ta cea din
fapte, suflete al meu”33. Judecata, dupã cum precizeazã Sinaxarul
Duminicii, nu se va referi la faptele exterioare: posturile, privegherile, ci
mai degrabã la faptele omului lãuntric: milostenia si compasiunea fatã de
cei drepti si fatã de cei pãcãtosi34. Iar textul liturgic ne îndeamnã zicând:
„…asa sã vietuim: pe cei flãmânzi sã-i hrãnim, pe cei însetati sã-i adãpãm,
pe cei goi sã-i îmbrãcãm, pe strãini sã-i aducem în casã, pe cei din temnitã
sã-i cãutãm…”35. Aceasta este poate cea mai frumoasã caracterizare a
iubirii. Iubirea crestinã devine „imposibilitatea posibilã”, de a-l vedea pe
Hristos în celãlalt, oricine ar fi acesta. Iubirea însã, manifestatã în relatiile
dintre semeni, nu este nici o clipã „activism social” pentru cã ea tinteste
„dincolo de aceastã lume”, motivatia sa aflându-se în Dumnezeu36. Cei
ce vor asadar sã primeascã „cununa”, se vor osteni cu milostenia.

În rânduiala liturgicã a Duminicii, sâmbãtã seara la Litie, „se face
citire din Faptele Apostolilor”37, iar la slujba Utreniei Duminicii, dupã
obisnuitele Catisme „se citeste Cuvântul Sfântului Grigorie Teologul, în
trei pãrti, despre iubirea de sãraci…”38.

Ca rânduialã asceticã, Vecernia din seara Duminicii Înfricosatei
Judecãti marcheazã începutul ostenelii pentru post, pentru cã „se lasã
secul de carne”. În sãptãmâna ce va urma, crestinii vor consuma  numai
ouã, toate produsele lactate si peste, chiar si în zilele de miercuri si vineri
„pãzind pravila celui între sfinti Pãrintelui nostru Nichifor Mãrturisitorul,
patriarhul Constantinopolului”39. Sensul acestei Duminici si sãptãmâni este
unul pedagogic: si anume, pe de o parte îl pregãteste duhovniceste pe

32 A se vedea în acest sens textele Triodului la aceastã duminicã;
33 Triod, ed. cit., Duminica lãsatului sec de carne, Utrenia, Canon, Cântarea 6, tropar

2, p. 44;
34 Triod, ed. cit,  Duminica lãsatului sec de carne, Utrenia, Sinaxar, p. 46;
35 Ibidem, Vecernia, la Litie, Slavã…, p. 40;
36 Vezi Alexander Schmemann, op. cit., p. 28-29;
37 Triod, ed. cit., Duminica lãsatului sec de carne, Vecernia, p. 41;
38 Ibidem, Utrenia, p. 41;
39 Ibidem, p. 70;
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credincios pentru Post (prin ritmul rânduielii liturgice), iar pe de latã parte
îl deprinde cu practica postirii (prin abtinerea de la carne). Imnul Triodului,
zice în acest sens: „Strãlucit-a nouã luminat ca niste zori razele pocãintei,
luminând intrãrile dinaintea înfrânãrii”40.

Sãptãmâna Înfricosatei Judecãti, în structura ei liturgicã, începe
sã dobândeascã elemente specifice Postului: cântarea Aliluia la Utrenie
si rugãciunea Sfântului Efrem Sirul la Pavecernitã41. De asemenea,
din lunea acestei sãptãmâni pânã în sâmbãta sãptãmânii a sasea,
stihoavnele Vecerniei si Utreniei din Octoih nu se mai zic, în locul lor
cântându-se stihirile samoglasnice ale zilei, de la sfârsitul Triodului42.

Lunea la Utrenie dupã prima sedealnã din Octoih „se citeste cuvântul
Marelui Vasile, despre post”43. În aceastã luni „se mãnâncã de douã ori
în zi”44. Miercuri si vineri în aceastã sãptãmânã, „se cântã Aliluia si
se fac metanii si seara si dimineata…si se ajuneazã dupã rânduialã”45,
aceste zile fiind aliturgice. Miercuri, la finalul Utreniei se zice
Rugãciunea Sfântului Efrem Sirul cu metanii si 12 închinãciuni, apoi
îndatã Ceasul întâi, „la care se citeste învãtãtura pentru credintã a Sfântului
Teodor Studitul46…Apoi Litie în pridvor si ecteniile pentru cei morti”.
Ceasul al VI-lea are Paremie, fiind îndatã urmat de Obednitã. De
asemenea „în miercurea brânzei, seara, se citeste Pavecernita micã si se
cântã din Minei slujba sfântului ce se va întâmpla sâmbãtã la rând: canonul
si stihirile Vecerniei”47. Joi, la Utrenie, dupã Sedelne, „se citeste Cuvântul

40 Ibidem, Sãtãmâna lãsatului sec de brânzã, Marti, Utrenia, Canon, Cântarea 2,
tropar 1, p. 56;

41 A se vedea indicatiile din Triod pentru aceastã sãptãmânã;
42 A se vedea indicatiile din Triod, ed. cit., p. 52;
43 Vezi Triod, ed. cit.,  p. 52. Rânduiala citirii cuvântului Sfântului Vasile va continua

si în zilele de marti, miercuri si vineri a acestei sãptãmâni;
44 Ibidem, p. 55;
45 Ibidem, p. 60;
46 Acest cuvânt va fi continuat Vineri, în cadrul aceluiasi moment al Utreniei (vezi

Triod, ed. cit.,  p. 83);
47 Triod, ed. cit., p. 70. Învãtãtura Triodului aratã cã în sâmbãta si duminica din

sãptãmâna lãsatului sec de brânzã, slujba din Minei nu se cântã, ci slujba sfintilor prãznuiti
în aceste zile „se cântã la Pavecernitã mai înainte (precum am arãtat - n.n.)sau când va vrea
mai marele bisericii” (Triod, ed. cit., p. 84);
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Sfântului Anastasie, igumenul din Muntele Sinai…”48. Vineri la Utrenie
„se citeste Cuvântul marelui Vasile despre post”49. Urmeazã obisnuit
Ceasul I, la care „se citeste învãtãtura Cuviosului pãrintelui nostru Teodor
Studitul”50, si apoi Ceasul VI cu Paremie.

În Sâmbãta acestei sãptãmâni, se face pomenirea sfintilor asceti
(monahi)51. Pomenirea lor are si un scop pedagogic, în sensul unui mesaj
adresat crestinilor din lume, întrucât „în timpul Postului Mare fiecare trebuie
sã se facã într-o oarecare mãsurã monah si sã adopte pentru un timp
limitat, chiar dacã-si duce viata în lume, modul de viatã…al
acestora…Chiar dacã nu toti se consacrã fecioriei, fiecare trebuie sã se
strãduiascã, mãcar în timpul Postului Mare, sã vietuiascã ca un monah,
pãzind înfrânarea, posturile, privegherile, rugãciunile, etc…”52. Sfinti asceti
sunt apoi pomeniti „ca unii care au atins deja scopul propus de Postul cel
Mare: întoarcerea în Rai si restaurarea naturii umane în urcusul ei spre
îndumnezeire”53. Corul ascetilor se aseamãnã unui „nou rai” spre care
trebuie sã alergãm si noi, urmând virtutile lor: „Cu strãlucirile pãrintilor
luminându-ne, ca si într-un rai vesel acum intrând, din pârâul desfãtãrii sã
ne îndulcim: vitejiile acelora cu mirare socotindu-le, sã urmãm virtutile lor,
strigând Mântuitorului: Cu rugãciunile lor, Dumnezeule, fã-ne si pe noi
pãrtasi Împãrãtiei Tale celei ceresti”54. Sinaxarul zilei din Triod, lãmureste
întelesul acestei prãznuiri, zicând cã „…purãtorii de Dumnezeu Pãrinti
…au pus înaintea noastrã…pe toti bãrbatii si femeile care, prin multe
nevointe si osteneli, au trãit cu cuviosie. Aceasta pentru ca, prin pomenirea
lor si luptelor lor, sã ne facã sã intrãm cu mai mult curaj în marea luptã a
postului. Având ca pildã si cãlãuzã viata lor si dobândind sprijinul si ajutorul
lor, vom putea fi gata pentru luptele cele duhovnicesti, mai cu seamã
când ne gândim cã si ei au avut aceeasi fire ca si noi…În acest chip

48 Triod, ed. cit., p. 71;
49 Ibidem, p. 75;
50 Ibidem, p. 83;
51 Triodul zice cã „sâmbãtã în sãptãmâna lãsatului sec de brânzã se face pomenirea

tuturor cuviosilor si de Dumnezeu purtãtorilor Pãrinti, cei ce au strãlucit întru nevointã”
(Triod, ed. cit.,  p. 84);

52 M. Simonopetritul, op. cit, p. 313;
53 Ibidem;
54 Triod, ed. cit.,  Sâmbãtã, la Utrenie, Sedealna I, stihira 1, p. 76;
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uitându-ne cu luare aminte la pilda vietii lor sã sãvârsim fiecare dupã
putere multele si feluritele virtuti: mai întâi dragostea si depãrtarea mintii
de lucrãrile si de faptele cele necuviincioase; apoi însusi postul; dar sã nu
postim numai de mâncãri, ci sã postim si cu limba, si cu ochii si, …sã ne
oprim si sã ne îndepãrtãm de la orice faptã rea…”55 În rânduiala liturgicã
a acestei sâmbete, la Pavecernitã, se citeste „Canonul mortilor cel de
rând al glasului, la cimitir”56. La Utrenie, dupã Sedelne „se citesc cuvintele
Sfântului Efrem despre Pãrintii cei ce s-au sãvârsit, fãcând trei pãrti”57.

4. Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lãsatului sec de
brânzã - evocã momentul dramatic al cãderii primilor oameni prin
neascultarea de Dumnezeu si alungarea acestora din Rai. Pãcatul, ca
încãlcare a poruncii divine, a însemnat pentru oameni dar si pentru lume,
un esec existential, în sensul neatingerii scopului pentru care au fost adusi
la viatã. Triodul glãsuieste astfel: „Fãcãtorul meu, Domnul, luând tãrânã
din pãmânt si însufetindu-mã cu suflare de viatã, m-a înviat si m-a cinstit
a fi stãpânitor pe pãmânt tuturor celor vãzute, si locuitor împreunã cu
îngerii. Iar Satana înselãtorul, lucrând cu sarpele ca printr-o unealtã, m-a
amãgit prin mâncare si de mãrirea lui Dumnezeu m-a osebit si m-a dat
mortii celei mai de dedesupt în pãmânt”58. Pãcatul îl aruncã pe om în
sfera materialitãtii si al instinctualitãtii: „De vesmântul cel de Dumnezeu
tesut m-am dezbrãcat eu ticãlosul…si m-am îmbrãcat acum…cu haine
de piele (a se întelege cu instincte - n.n.); cãci m-am osândit a mânca
prin sudori pâine cu muncã si pãmântul a fost blestemat sã-mi rodeascã
spini si pãlãmidã”59. Existenta omului pe pãmânt devine exil60. Pãcatul ca
neascultare are conotatii cosmice: „Soarele razele si-a ascuns, luna cu
stelele în sânge s-au schimbat, muntii s-au înfricosat, dealurile s-au
cutremurat, când s-a închis raiul iesind Adam, cu mâinile bãtându-si fata”61.

55 Ibidem, Sinaxar, p. 94;
56 Ibidem, p. 87;
57 Ibidem, p. 88;
58 Idem, Duminica Lãsatului sec de brânzã, Sâmbãtã seara, Vecernia, la Doamne

strigat-am, stihira 1, p. 99;
59 Ibidem, stihira 2, pp. 99-100;
60 vezi în acest sens Alexandre Schmemann, op. cit., p. 31;
61 Triod, ed. cit., Duminica Lãsatului sec de brânzã, Sâmbãtã seara,Vecernia, la Litie,

la Slavã…, p. 101;

Studii



62

Imnografia duminicii continuã, prezentându-ne imaginea lui Adam,
plângând în fata portilor închise ale Raiului: „Raiule preacinstite, podoaba
cea frumoasã, locasul cel de Dumnezeu zidit, veselia cea nesfârsitã si
desfãtarea, mãrirea dreptilor…si sãlãsluirea sfintilor, cu sunetul frunzelor
tale roagã pe Ziditorul tuturor, sã-mi deschidã usile pe care cu neascultare
le-am închis; si sã mã învrednicesc de a mã împãrtãsi de pomul vietii si al
bucuriei, cu care mai înainte întru tine m-am desfãtat”62

 Aceastã temã a Raiului, asezatã acum la începutul Postului Mare ne
descoperã aceastã perioadã ca timp de întoarcere si restaurare prin
Hristos, în demnitatea originarã a lui Adam63. „Cãlãtoria virtutilor s-a
deschis. Cei ce voiti sã vã nevoiti intrati, încingându-vã cu nevointa cea
bunã a postului. Cã cei ce se luptã dupã lege, dupã dreptate se si
încununeazã;…sã ne luptãm împotriva vrãjmasului, ca un zid nestricat
tinând credinta , si ca un coif milostenia…Cel ce face acestea, va primi
cununa cea adevãratã de la Împãratul tuturor, Hristos, în ziua judecãtii”64.

Aspectul material al pãcatului primilor oameni a constat în gustarea
din pomul oprit: „Scosu-s-a Adam din rai pentru mâncare…”-zice textul
imnografic65. În chip simbolic, putem afirma cã originea pãcatului stã în
nepostirea celor dintâi oameni. Ori duminica aceasta, ce-si propune spre
studiu momentul începutului istoriei umanitãtii, este tocmai aceea a lãsatului
sec, pentru începutul postirii. Noi cei ce suntem restaurati în Hristos, prin
Moartea si Învierea Sa, am redescoperit postul ca ascultare, în vederea
redobândirii Împãrãtiei pierdute.

Pericopa evanghelicã a duminicii ne propune douã directii: postul ca
„zdrobire a inimii” si nu ca act fariseic, „de vãzul lumii” si pe de altã parte
iertarea semenilor. De altfel, duminica aceasta se mai numeste si duminica
iertãrii: „de veti ierta oamenilor greselile lor si Tatãl vostru cel din ceruri
vã va ierta greselile voastre” (Matei 6, 14). A ierta înseamnã „a pune
între mine si vrãjmasul meu iertarea lui Dumnezeu Însusi”. Ea devine
astfel „crãpãtura Împãrãtiei ceresti, deschisã cãtre aceastã lume
pãcãtoasã si decãzutã”66.

62 Ibidem, la Doamne strigat-am, stihira 3, p. 100;
63 M. Simonopetritul, op. cit., p. 316;
64 Triod, ed. cit., Duminica Lãsatului sec de brânzã, Utrenia, la Laude, stihira 2, pp.

108-109;
65 Ibidem, Vecernia, Stihoavna, la Slavã…, p. 100;
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Ca rânduialã liturgicã „slujba sfântului de la Minei (ce va cãdea în
aceastã Duminicã a Triodului - n.n.) se cântã la Pavecernitã”67. Duminicã
dimineata la Utrenie, între Polieleu si Binecuvântãrile Învierii „se începe
citirea din cartea despre cele sase zile ale Facerii, a Sfântului Ioan Gurã
de Aur”68. Dupã Doxologia mare se face obisnuita Litie, în pridvor „la
care se cântã Slavã…ªi acum…Stihira Evangheliei. Apoi Ceasul întâi”69.
„… Din aceastã Duminicã pânã la 21 septembrie se pãrãseste Polieleul
si se cântã numai la privegherile praznicelor împãrãtesti si la sfintii cei
mari”70.

- Intrarea în Postul Mare
Vecernia din seara acestei Duminici, împreunatã cu Pavecernita micã,

marcheazã  începutul Postului Mare. Dupã sãvârsirea acestor slujbe începe
deplina postire de bucate, împreunatã cu postirea cea duhovniceascã.
Slujba Vecerniei îmbracã în prima ei parte (pânã dupã Luminã linã…) o
formã solemnã, de praznic, sfintitii slujitori fiind îmbrãcati în vesminte
luminoase (la aceastã Vecernie, ca de altfel la toate celelalte Vecernii din
Duminicile Postului se face si Vohod71), pentru ca apoi în partea a doua
sã ia înfãtisarea unei „tristeti strãlucitoare” (preotii îmbracã epitrahile de
culoare stacojie), intrându-se în atmosfera Postului celui Mare.
Prochimenul cel mare este unul specific perioadei care acum începe:
„Sã nu întorci fata ta de la sluga ta; Când mã necãjesc degrab mã
auzi, ia aminte spre sufletul meu si-l mântuieste pe el”72. Comentând
textul acestui prochimen, pãrintele Schmemann, apreciazã: „Stau în fata
lui Dumnezeu, în fata slavei…Împãrãtiei Sale. Realizez cã apartin acesteia,
cã nu am…un alt tel; realizez, de asemenea, cã sunt exilat din acest
cãmin în întunericul si tristetea pãcatului…Iar în cele din urmã îmi dau
seama cã numai Dumnezeu mã poate ajuta în aceastã durere”73. Dupã

66 Alexandre Schmemann, op. cit., pp. 32-33;
67 Triod, ed. cit., p. 101;
68 Ibidem;
69 Ibidem, p. 109;
70 Ibidem;
71 Ibidem, p. 111;
72 Ibidem, p. 111;
73 Alexandre Schmemann, op. cit., p. 34.
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Vecernie, în unele Biserici locale (de ex. în Biserica Greciei si în Biserica
Rusiei), are loc rânduiala iertãrii, când toti cei prezenti în Bisericã, preoti
si credinciosi deopotrivã îsi cer cuvenita iertare, pentru a putea începe
dupã cuviintã vremea Postului celui Mare. Dupã acestã Vecernie se
mãnâncã pentru ultima datã ouã, produse lactate si peste, pânã la miezul
noptii.
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Cristinel Ioja

Aspecte fundamentale ale misticii în
teologia ortodoxã

Abstract
In Orthodoxy, the unity between theology and mystic, be-

tween dogma and spirituality, is fundamental, meaning that there
can not exist a theology which is not mystical and a dogma with-
out spirituality, an unlived dogma. This is the reason why the
doctrine of the Church is, at the same time, theological and mys-
tical. The following study approaches not only the unity between
dogma and spirituality, but also the main aspects of the theol-
ogy, which have mystical implications, the Orthodox theology
being a mystical one.

1. Unitatea dintre teologie si misticã, dogmã si spiritualitate
în Ortodoxie

Perioada de formare a teologiei mistice coincide cu perioada de
formare a teologiei dogmatice si acest fapt nu este întâmplãtor întrucât
aceste douã aspecte ale teologiei sunt în mod fundamental strâns legate
între ele. Dacã teologia misticã oferã contextul  pentru sesizarea nemijlocitã
a lui Dumnezeu care s-a revelat într-un mod maxim în Hristos, teologia
dogmaticã încearcã sã întrupeze aceste sesizãri în termeni obiectivi precisi
care la rândul lor inspirã o întelegere misticã, specific crestinã a
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Dumnezeului Treimic.1 Cu toate acestea, în Occident teologia misticã si
cea dogmaticã sau spiritualitatea si teologia au fost separate în categorii
ce se exclud reciproc.2 Astfel, dacã în Rãsãritul crestin întâlnim fidelitate
fatã de teo-logie, în Occident începând cu Boetius si sfârsind cu Toma
d’Aquino se îmbrãtiseazã tot mai mult directia teo-logicului; în secolul al
IX-lea teo-logicul intrã în regimul gramaticii, în secolul al XII-lea în cel al
dialecticii iar în secolul al XIII-lea în cel al metafizicii, constituindu-se ca
stiintã. Respingând în mânãstiri pe reprezentantii teo-logiei monastice,
scolasticii au mutat teo-logia ca ,,stiintã” în universitãti, transformând-o
într-un demers pur intelectual detasat de Sfânta Scripturã, de Sfânta
Liturghie, de viata Sfintelor Taine etc. Prin acestea s-au pus bazele unui
divort între experienta emotionalã a credintei si interpretarea ei intelectualã,
între biografie si doxografie, ,,devotio” si ,,doctrina”, ce a condus la
pendularea între scolasticã si pietism, între rationalism si sentimentalism
religios.3 Andrew Louth vorbind despre acest divort dintre teologie si
misticã, dogmã si spiritualitate aratã cã: ,,Un mod în care se manifestã
divizarea în teologie îl constituie separatia dintre teologie si spiritualitate,
dezbinarea dintre gândirea despre Dumnezeu si miscarea inimii cãtre
Dumnezeu. Este o separare între minte si inimã (…), o separatie deosebit
de dãunãtoare în teologie pentru cã ea amenintã în chip fundamental
întregul esafodaj al acesteia, atât în aspectul ei duhovnicesc, cât si în cel
intelectual. Ruptã de miscarea inimii spre Dumnezeu, teologia se gãseste
într-un gol – cãci unde anume este obiectul ei? Unde este Dumnezeu, de
Care se ocupã? Chiar dacã Dumnezeu ar putea fi atins de ratiune, chiar
dacã teologia naturalã ar fi posibilã, adevãrata teologie n-ar putea fi
niciodatã restrânsã în limite atât de înguste”.4

1 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, trad. Elisabeta Voichita Sita,
Editura Deisis, Sibiu, 2002, pp. 11-12.

2 Thomas Merton Seeds of Contemplation, Anthony Clarke, 1972, p. 197 apud
Andrew Louth, op. cit. p. 12; Andrew Louth observã cã unul din rezultatele acestui divort
dintre teologie si misticã este faptul cã el tinde sã fie transferat si în studierea teologiei
Pãrintilor Bisericii asa încât cine studiazã patristica îl cunoaste pe Origen din tratatele
Despre Principii si Contra lui Cels sau pe Grigorie de Nyssa din Contra lui Eunomiu dar
nu îl cunoaste pe Origen cel din ,,omilii” sau ,,comentarii”, nici pe Grigorie al Nyssei cel
din Viata lui Moise sau din Omilii la Cântarea Cântãrilor.

3 Diac. Ioan I Icã jr. Teologia ca ,,deslusire a Tainei”, Prefatã la Andrew Louth,
Deslusirea Tainei, trad. Mihai Neamtu, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 13.

4 Andrew Louth, Deslisirea Tainei, p. 35.
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Pentru teologia ortodoxã, în cult se întâlneste valoarea obiectivã
si experimentalã a dogmelor: ,,Locul dogmei în Ortodoxie a fost si a
rãmas cultul, cãci în cult ea rãmâne vie (…) Adevãrul religios înainte
chiar de a fi exprimat în formule dogmatice si în expuneri metodice,
se mãrturiseste prin imne, prin antifoane, prin doxologii, devenind el
însusi imn, antifon, doxologie. Adevãrul care a devenit astfel rugãciune
doxologicã, pregãteste sufletul credinciosului pentru întâlnirea cu
Dumnezeu. În ortodoxie nu se poate întelege doctrina în afara liturghiei
si cel ce nu este liturg nu poate fi teolog. Doctrina si liturghia se
implicã si se confirmã reciproc”.5 De aceea ,,…orice mistic care
renuntã la Liturghie – si împãrtãsire - este suspect.6

Dacã Liturghia este separatã de dogmã, ea devine un fel de operã
de artã supusã subiectivismului uman iar când dogma este separatã de
Liturghie, ea nu mai este decât o constructie intelectualã, devenind un
element de metafizicã prin care gânditorul încearcã sã pãtrundã în esenta
misterului divin, pierzând însã legãtura cu ceea ce trebuie sã exprime.
Datoritã acestor consecinte ale detasãrii Liturghiei de dogmã, se poate
ajunge la un proces în cadrul cãreia omul sã nu se mai schimbe profund în
viata lui prin experierea eclesialã a dogmei, ci sã asimileze ,,taina” modului
lui de întelegere. ,,Liturghia si dogma sunt intim unite una cu alta. Liturghia
este forma corporalã a dogmei, iar aceasta este sufletul Liturghiei. Dacã
se încearcã separarea lor, nici dogma si nici liturghia nu mai au semnificatia
lor realã”.7 Asadar Teologia si Mistica nu sunt în opozitie, nu se exclud ci
sunt complementare în sensul cã Teologia este Misticã si Mistica este
Teologie. Doctrina Bisericii este deodatã Teologie si Misticã si numai
printr-o teologie misticã realizãm în mod constient si real apartenenta
noastrã eclesialã. Nu se poate separa Teologia de Misticã, împãrtindu-le
dupã modelul occidental adicã fãcând din misticã un domeniu aparte,
restrâns la acumularea unor informatii sau doar apanajul unor oameni
sau mai mult, aureola unor clerici fapt ce ar duce la separatia dintre

5 Aurel D Grigoras, Dogmã si cult privite interconfesional si problema
intercomuniunii, „Ortodoxia”, nr. 3-4/ 1977, p. 354.

6 Prof. Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de misticã ortodoxã, Editura Veritas, Târgu
Mures, 1996,  p. 132.

7 Aurel D Grigoras, op. cit. p. 412.
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duhovnici si preoti.8 Vladimir Lossky  spune cã ,, în traditia rãsãriteanã nu
s-a fãcut niciodatã o distinctie netã între Misticã si Teologie, între trãirea
personalã a tainelor dumnezeiesti si între dogma afirmatã de Bisericã”.9

Teologia si Mistica sunt în mod fundamental complementate, ele nu pot fi
vãzute decât împreunã deoarece ,,dacã trãirea misticã este o punere în
valoare personalã a continutului credintei comune, Teologia este o expresie
spre folosinta tuturor, a ceea ce poate fi încercat de fiecare”.10

        În limbajul Pãrintilor Bisericii de Rãsãrit, ambii termeni teologie
si spiritualitate/misticã sunt redati în chip firesc prin acelasi cuvânt,
theologie. Theologia are un înteles deopotrivã mai larg si mai restrâns
decât notiunea noastrã; e mai restrâns pentru cã se limiteazã strict la o
vorbire despre Dumnezeu si e mai larg pentru cã theologia nu înseamnã
numai învãtãtura despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, ci si
contemplarea Treimii.11 Altfel spus doctrina si experienta, teologia si
mistica nu pot sã existe în mod autentic una fãrã cealaltã; nu exisã misticã
fãrã teologie iar teologia trebuie sã fie misticã, teologia misticã fiind o
teologie prin excelentã. În acest context putem spune cã reorientarea

8 Vladimir Lossky, Teologia misticã a Bisericii de Rãsãrit, trad. Pr. Dr. Vasile
Rãducã, Editura Anastasia, Bucuresti, 1993, p. 36. Despre consecintele acestei separatii,
a acestui divort între teologie si misticã, dogmã si spiritualitate a se vedea si Hierotheos
Vlachos, Cugetul Bisericii Ortodoxe, trad. Constantin Fãgetan, Editura Sofia, Bucuresti,
2000, pp. 121- 130.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Andrew Louth, Deslusirea Tainei, pp. 36-37; La Pãrintii Bisericii nu existã

rupturã între teologie si spiritualitate, nici o disociere între mintea care îl cunoaste pe
Dumnezeu si inima care îl iubeste. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare este rugãciune,
tratatul sãu  Despre Duhul Sfânt este teologie, desi acesta din urmã nu este lipsit de pasaje
ce vorbesc despre extazul rugãciunii iar în cea dintâi, mintea preocupatã si ea sã exprime
cu exactitate si claritate ceva; cele douã aspecte însã nu pot fi separate. În Apus însã dacã
iubirea si cunoasterea, la Fericitul Augustin sunt tinute împreunã, existând chiar o
întrepãtrundere între ele, odatã cu Bernard, iubirea si cunoasterea sunt juxtapuse, iubirea
fiind aspectul fundamental. Ruptura dintre minte si inimã este tot mai evidentiatã de
scolastica medievalã târzie prin Duns Scotus si Ockham, prin asa numita teorie despre
cele douã puteri ale lui Dumnezeu care a generat discutii ample si sterile ducând astfel tot
mai mult la teoretizarea  si abstractizarea teologiei. Împotriva acestei teologii nominaliste
i-a atitudine Thomas de Kempis, unul dintre exponentii misticii afective în Occident.
(Ibidem, pp. 39-40).
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teologiei pe ,,experientã” apare ca o mutatie fundamentalã a teologiei
ortodoxe contemporane, fatã de ,,teologia de scoalã” a secolelor XIX-
XX, construitã pe modelul occidental. Modelul autentic al teologiei
ortodoxe contemporane este si trebuie sã fie cel al teologiei patristice si
bizantine, teologie inspiratã din experienta eclesialã, liturgicã si mistico-
asceticã a Bisericii. În Ortodoxie, traditia liturgicã si mistico-asceticã,
cultul, icoanele, filocalia, nu sunt simple anexe cu rol de zidire sufleteascã
a credinciosilor ci pãrti constitutive ale teologiei, sunt nu numai izvor, ci si
criteriu al Ortodoxiei si ferment al înnoirii teologice.12 Înteleasã într-un
mediu eclesial, unitatea dintre teologie si misticã, dogmã si spiritualitate
constituie în Ortodoxie cadrul real al întâlnirii si colaborãrii noastre cu
Dumnezeu, în Hristos, precum si fundamentul îndumnezeirii noastre, scopul
final al misticii în teologia ortodoxã.

2. Ascezã si Misticã – o relatie necesarã
Teologia ortodoxã afirmã cã asceza este fundamentalã pentru viata

misticã, întrucât doar prin ascezã se adânceste viata misticã a lui Hristos
în om. Dacã la începutul procesului de desãvârsire predominã asceza, pe
mãsurã ce omul înainteazã în acest urcus spre desãvârsire, predominã
mistica astfel încât prima fazã este o fãzã asceticã prin excelentã, iar
faza ultimã este misticã prin excelentã. Chiar dacã aceastã împãrtire
este justificatã, totusi nu putem delimita în mod precis urcusul omului spre
îndumnezeire întrucât si în faza asceticã întâlnim anumite experiente
mistice si în faza misticã, asceza nu înceteazã; asceza si mistica împletindu-
se pe întreg parcursul omului spre îndumnezeire, ele fiind, de fapt, douã
aspecte ale aceluiasi proces de îndumnezeire a omului.13 Existã asadar o
unitate între ascezã si misticã, o delimitare precisã între acestea douã nu
se poate face: ,,Am putea spune cã limita asceticii înainteazã pânã unde
se opresc puterile si eforturile omenesti de aici începând puterile
dumnezeiesti, deci domeniul misticii – desi puterile dumnezeiesti lucreazã
si în domeniul asceticii, fãrã de care eforturile omenesti rãmân nule sau

12 Pr. Prof. Ioan Icã si Diac. Ioan I. Icã jr. Înnoirea în teologia ortodoxã contemporanã:
sens, probleme, dimensiuni, Introducere la Karl Christian Felmy, Dogmatica experientei
eclesiale, trad Pr. Prof. Ioan Icã, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 14.

13 Prof. Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de misticã ortodoxã, pp. 119-120.
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sterpe”.14 Pãrintele Stãniloaie aratã cã ,,legãtura între nevointe si unirea
tainicã cu Dumnezeu este si mai strânsã decât cea dintre drum si tintã
întrucât desi trãirea acelei uniri se înfãptuieste la capãtul final al tuturor
strãduintelor ascetice, rãsãritul ei în suflet începe de mai înainte, în cursul
acelor nevointe.15 Comentând raportul dintre asceticã si misticã pe tot
parcursul procesului de îndumnezeire a omului, Pãrintele Stãniloae aratã
cã: ,,Ascetica indicã partea activã a vietii spirituale, partea de cooperare
pe care Dumnezeu ne-o cere nouã, silintele ce se cer din partea noastrã;
iar unirea tainicã cu Dumnezeu, dimpotrivã, indicã aspectul suportãrii pasive
a lucrãrii harului în noi, initiativele lui Dumnezeu pe care noi trebuie numai
sã le urmãm si care nu-i apartin decât Lui. Desigur cã aceasta nu înseamnã
cã eforturile ascetice nu sunt ajutate de har, nici cã pasivitatea din faza
unirii este inertie; ci numai cã experienta spiritualã nu-si are izvorul în
puterile spirituale umane, ci exclusiv în Dumnezeu, pe când eforturile
ascetice se datoreazã si numai contributiei active a puterilor sufletesti ale
omului”.16      Totusi asceza duce în mod natural spre o experientã misticã
tot mai desãvârsitã asa încât mistica devine în acelasi timp temelia si
scopul ascezei17, lucrarea lui Dumnezeu cuprinzând si desãvârsind în mod
sinergic lucrarea omului. Asceza nu este cauza misticii ci conditia ei.18

Cu toate acestea, asceza si mistica constituie unul si acelasi act
duhovnicesc, în mistica rãsãriteanã neexistând vreodatã o separare între
acestea douã sau vre-o confuzie ,,cãci n-a existat niciodatã uniune misticã
fãrã pregãtire asceticã si nici o pregãtire asceticã fãrã tendinta finalã a
unirii si viziunii mistice. De aceea nici nu se poate trata separat despre
treptele de ascensiune ale asceticii – purificare, iluminare si contemplare

14 Ioan G Savin, Mistica si ascetica ortodoxã, Editura Tipografiei Eparhiale Sibiu,
1996, p. 50.

15 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2002, p. 7;
,,Dacã tinta spiritualitãtii crestine este viata tainicã, de unire cu Dumnezeu, calea spre ea
cuprinde urcusul care duce spre acest pisc. Ca atare, calea aceasta, pe de-o parte, se
deosebeste de acel pisc, pe de altã parte, stã cu el într-o legãturã organicã, asa cum stã
urcusul muntelui cu piscul sãu”

16 Ibidem, p. 8.
17 Pr. Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de misticã ortodoxã, p. 129.
18 Ibidem, p. 122.
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– ele fiind cuprinse în acelasi act al unitãtii teandrice, în care omul singur
nu poate urca nici o treaptã si nu poate face nici un pas, dacã Dumnezeu
însusi nu i-a întins scara de luminã si har pe care sã se poatã începe
urcusul”.19

Pe tot parcursul acestui proces, iese în evidentã caracterul hristologic
si eclesiologic al ascezei ortodoxe în sensul cã Hristos nu este numai
modelul spre care tinde asceza crestinã, ci este si Cel ce se nevoieste
împreunã cu noi, Cel ce posteste împreunã cu noi, se roagã împreunã cu
noi, privegheazã împreunã cu noi fiind mereu activ în viata noastrã asa
încât asceza apare ca o prelungire a lui Hristos care este lucrãtor în viata
crestinilor. Caracterul eclesiologic al ascezei ortodoxe vizeazã faptul cã
nimeni nu îsi ia asupra sa o ostenealã asceticã fãrã sã fie în legãturã cu
rânduiala Bisericii, sau fãrã sã fie încredintat unui duhovnic care, în cele
din urmã, întruchipeazã traditia asceticã si misticã a Bisericii. Caracterul
eclesiologic al ascezei transpare si din exercitarea ei în functie de anul
bisericesc si de rânduielile cultice ale Bisericii; o ascezã care nu este
integratã liturgic, în Bisericã, nu este decât o ostenealã fãrã finalitate, un
individualism care urmãreste în mod sectar si prin fortele proprii câstigarea
desãvârsirii, fãcând abstractie de darurile mântuitoare ale lui Dumnezeu
prezent în Bisericã. Crestinul în efortul sãu ascetic nu este un izolat, un
însingurat ci o fiintã care este încadratã liturgic si eclesial într-un efort
comun cu întreaga comunitate spre îndumnezeire.

Ioan G Savin aratã strânsa legãturã care existã între ascezã si har,
evidentiind faptul cã dinamica desãvârsirii nu  stã doar în puterile omului.
El face o delimitare strictã în acest sens între mistica crestinã rãsãriteanã
si mistica precrestinã si cea necrestinã: ,,Aceastã strânsã legãturã între
ascezã si har este trãsãtura caracteristicã a misticii crestine spre deosebire
de mistica precrestinã ca si de cea necrestinã. În crestinism nu existã
ascezã pentru ea însãsi, dupã cum nu existã misticã fãrã asceza care sã
o pregãteascã (…) În aceasta stã si deosebirea dintre mistica crestinã si
cea pãgânã care credea cã prin anumite procedee naturale care stau la
dispozitia si în puterea omului, se poate aborda sfera divinului, fãrã ajutorul
special al gratiei divine, cãpãtat prin efortul ascetic al insului. ,,Extazul”

19 Ioan G Savin, op. cit. p. 51.
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dupã misticii necrestini, se poate învãta, se poate deprinde si dobândi, prin
exercitarea puterilor naturale ale sufletului, combinatã cu exercitarea
adecvatã a trupului; fãrã necesara contributie a harului. ªi uneori, chiar
fãrã aceastã exercitare specialã a corpului, extazul fiind dobândit numai
prin efortul spiritului. În crestinism, efortul ascetic este indispensabil
extazului mistic, iar acesta nu e posibil decât în virtutea câstigãrii harului”.20

Mistica si asceza vizeazã nu numai sufletul, nici numai trupul, ci omul în
integralitatea fiintei sale. Pentru teologia ortodoxã trupul nu este separat de
suflet si asemenea sufletului, cautã sã exprime prin lucrarea lui caracterul
unic al persoanei umane.21 Distinctia între trup si suflet nu este una ontologicã,
de fiintã, ci una de lucrare referindu-se la modul în care fiecare posedã si
manifestã, exprimã, aceastã fiintã. De aceea în ceea ce priveste asceza
trupului, teologia rãsãriteanã nu tinde spre anihilarea lui ci spre valorificarea,
spiritualizarea si înduhovnicirea energiilor contrare din el, reorientându-le pe
aceste spre o intentionalitate pozitivã. Astfel prin ascezã se urmãreste
transformarea miscãrilor trupesti irationale, potrivnice firii, în miscãri rationale
si în conformitate cu vocatia omului de a ajunge la asemãnarea cu Modelul
sãu Iisus Hristos. Prin ascezã trupul trece din starea de pãtimire, în starea de
nepãtimire, scopul ascezei fiind biruirea spiritului prin trup asa încât acesta sã
fie pãtruns tot mai mult de elementul duhovnicesc. Pãrintii Bisericii au vorbit
despre participarea trupului la viata duhului, asa încât acesta devine folositor
duhului si fundamental prin nevointele ascetice în procesul îndumnezeirii.22

Asadar între misticã si asceticã existã o legãturã indisolubilã, acestea nefiind
decât douã aspecte ale unicului proces de îndumnezeire a omului în
integralitatea fiintei sale  care are loc prin har si în legãturã cu comunitatea,
fapt ce implicã aspectul hristologic si eclesiologic al ascezei si al misticii în
teologia ortodoxã.

3.  Aspectul gnoseologic si personalist al misticii ortodoxe
Plecând de la afirmatia Sfântului Evanghelist Ioan ,,pe Dumnezeu

nimeni nu l-a vãzut vreodatã” (I Ioan 4, 12) pe de-o parte si ,,pe Dumnezeu
20 Ibidem, pp. 20-21.
21 John Chryssavgis, The Resurrection of the Body According to Saint John of the

Ladder, ,,Greek Orthodox Theological Review”, vol 30, nr. 4/ 1985, p.448.
22 George C Papademetriou, The Human Body According to Saint Gregory Palamas,

,,Greek Orthodox Theological Review, vol 34, nr. 1/ 1989, p. 8.
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îl vom vedea asa cum este” (I Ioan 3, 2) sau ,,Cuvântul s-a fãcut trup”
(Ioan 1, 14), teologia rãsãriteanã a fãcut distinctie încã de la începuturile
ei, între fiinta lui Dumnezeu care este incognoscibilã si între energiile lui
Dumnezeu prin care Acesta ni se comunicã nouã, îndumnezeindu-ne.
Deci, Pãrintii Bisericii au înteles întotdeauna prin ,,vederea lui Dumnezeu”,
nu o vedere a esentei divine, ci a luminii slavei lui Dumnezeu; distinctia
fundamentalã pe care ei o vor face fiind aceea între creat si necreat si nu
în mod simplu între sensibil si inteligibil dupã modelul platonic. Mistica
,,vederii lui Dumnezeu” dobândeste un caracter gnoseologic si antinomic
deoarece Dumnezeu fiind necreat este în acelasi timp, în fiinta Sa, dincolo
de material si spiritual, dar prezent prin energiile Sale necreate în
amândouã aceste elemente fãrã însã sã se identifice cu ele. În acest
context, s-a pus în mod legitim întrebarea dacã aceastã ,,vedere a lui
Dumnezeu” este rezervatã exclusiv vietii vesnice sau dacã este posibilã
încã de aici, de pe pãmânt?

Dezvoltarea crestinismului la început a avut loc într-o atmosferã
eshatologicã bazatã pe afirmatiile Mântuitorului Hristos cã Împãrãtia lui
Dumnezeu este aproape si pe afirmatiile Sfântului Pavel care la început
credea cã va fi în viatã la venirea Împãrãtiei iar mai pe urmã interiorizeazã
eshatologia asa încât, mântuirea, desi este proiectatã în viitor, este deja
prezentã.23 Plecând de aici, în primele douã secole crestine, atât Sfântul
Teofil al Antiohiei cât si Sfântul Irineu al Lyonului dezvoltã în scrierile lor
o conceptie eshatologicã a vederii lui Dumnezeu. Aceasta este legatã
atât la Sfântul Teofil al Antiohiei cât si la Sfântul Irineu al Lyonului de
ideea nestricãciunii având totodatã o pronuntatã amprentã eshatologicã,
întrucât ,,vedere” înseamnã împãrtãsire de Dumnezeu, ,,izvorul” vietii
vesnice si al întregii existente.24 Prin Clement Alexandrinul si Origen  se
poate vorbi de ,,vederea lui Dumnezeu” din perspectiva misticii

23 Jean Boesse, Jacques Lacoudre, Pãrintii greci si latini, în vol. Enciclopedia
doctrinelor mistice, coordonator Marie-Madeleine Davy, vol I, Editura Amarcord,
Timisoara, 1997, p. 290.

24 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, trad. Maria Cornelia Oros, Editura
Deisis, Sibiu, 1995, pp. 23-34. Despre obiectiile aduse acestei cãrti a lui Vladimir Lossky
atât de cãtre teologi apuseni cât si rãsãriteni, precum si accentele ei pozitive, a se vedea
studiul introductiv al acestei cãrti: Diac. Ioan I Icã jr,  Vl. Lossky si vederea lui Dumnezeu,
pp. XL-XLV.
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intelectualiste înregistrându-se astfel o distantare semnificativã fatã de
viziunea gnoseologicã a Sfântului Irineu. Clement Alexandrinul propunând
o contemplatie care ,,se prezintã mai întâi sub o formã care nu este liberã
de aporturi strãine crestinismului”25 se distanteazã de experienta Bisericii
de pânã atunci în ceea ce priveste contemplatia. Contemplativul în
gândirea lui Clement ar alege fãrã ezitare cunoasterea lui Dumnezeu în
detrimentul mântuirii vesnice cu toate cã acestea sunt identice, gnoza
fiind mai presus de mântuire26. În acest caz, se poate constata o sciziune
evidentã între Dumnezeul cel viu al Bibliei si Dumnezeul contemplatiei
platoniciene, sciziune care rupe însãsi integralitatea fericirii vesnice.27

Mistica lui Origen este centratã pe Cuvântul divin si acest Cuvânt este
perceput prin Scripturi: ,,Întelegerea Scripturilor nu este pentru Origen un
simplu exercitiu academic, ci o experientã religioasã. Sensul gãsit în
Scripturã e primit de la Cuvântul lui Dumnezeu, si experienta descoperirii
sensului Scripturilor este exprimatã adeseori într-un limbaj mistic (…)
Prin aceastã adâncire în Scripturi, Origen intrã tot mai adânc în comuniune
cu Dumnezeu”.28 Spre deosebire de Sfântul Grigorie al Nyssei si Dionisie
Areopagitul, la Origen întâlnim o misticã a luminii, întunericul  nefiind
altceva decât o fazã prin care trecem. El dezvoltã o conceptie despre
contemplatie în care sufletul nu trece dincolo de el însusi si nu are de-a
face cu un Dumnezeu incognoscibil.29 Spre deosebire de Sfântul Grigorie
al Nyssei care vorbeste despre incognoscibilitatea lui Dumnezeu, Origen

25 Ibidem, p. 44.
26 Ibidem, p. 43.
27 Ibidem, pp. 43-44.
28 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, p. 98.
29 Ibidem, p. 107. Henri Crouzel aratã cã Origen si Grigorie al Nyssei au fost

adeseori opusi, atribuindu-i-se primului o misticã a luminii iar celui de al doilea o misticã
a întunricului. Aceastã situatie, în opinia lui Crouzel are la bazã motive doctrinare si
istorice în sensul cã  mistica origenistã a luminii nu este exclus sã fie influentatã de
polemica împotriva conceptiei montaniste a extazului ca stare de inconstientã, în timp ce
mistica întunericului, în cazul Sfântului Grigorie de Nyssa, sã fie , în parte produsul
reactiei acestuia împotriva neoarianismului lui Eunomie care afirma cã natura divinã poate
fi definitã în mod strict prin faptul cã Tatãl este nenãscut. Cu toate acestea, dincolo de
expresile divergente, Crouzel este de pãrere cã experienta celor doi nu este atât de diferitã
(vezi Origen, personajul-exegetul-omul duhovnicesc-teologul, trad. Cristian Pop, Editura
Deisis, Sibiu, 1999, pp. 183-184).
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vorbeste despre ,,cunoasterea lui Dumnezeu”, despre ,,vederea lui
Dumnezeu” întelegând prin aceasta mai mult decât o cunoastere
intelectualã, o cunoastere care duce la îndumnezeire, punând accentul pe
dimensiunea transformatoare a acestei cunoasteri.30 Totusi, vederea lui
Dumnezeu  la Origen se prezintã în cadrele unei doctrine intelectualiste,
chiar si contemplatia misticã pãstreazã o dependentã prea mare de aspectul
intelectualist al contemplatiei platonice.31 Urcusul mistic pentru Origen trebuie
sã treacã prin praktike (fãptuirea), lupta pentru nepãtimire si iubire, physike
theoria, adicã contemplatia naturalã, cunoasterea misterelor creatiei si
theologia cunoasterea lui Dumnezeu în Logos-ul Lui.32

Prin Sfântul Atanasie cel Mare si prin Pãrintii Capadocieni, mistica
intelectualistã este depãsitã. Astfel pentru Sfântul Atanasie cel Mare
vederea lui Dumnezeu apare ca o conditie necesarã îndumnezeirii totale
a omului, aceastã vedere semnificând o anumitã împãrtãsire de starea de
nestricãciune, specificã gândirii Sfântului Irineu.33 Prin Pãrintii Capadocieni,
gnoza lui Clement si Origen este înlocuitã cu comuniunea Dumnezeului
Treimic34, comuniune care nu se va mai exprima exclusiv în termenii
cunoasterii. Acolo unde Clement si Origen vorbeau de gnoza sau
contemplarea îndumnezeitoare, Sfântul Vasile cel Mare va vorbi de Sfântul
Duh.35 Sfântul Grigorie de Nazianz va vorbi de lumina Treimii, întunericul
fiind pentru el ceva ce trebuie depãsit, un obstacol în calea luminii.36 La

30 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine,  pp. 108-109.
31 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, p. 54. Cu toate acestea, Vladimir Lossky

aratã cã pe lângã un ,,Origen intelectualist” descoperit în Peri archon si Contra lui Cels,
existã si un ,,Origen mistic”, înflãcãrat si activ al comentariilor la Cântarea Cântãrilor, la
Evanghelia dupã Ioan si cel din Omilii.(Ibidem, p. 56) Andrew Louth aratã cã Cântarea
Cântãrilor era pentru Origen cartea despre piscul teologiei mistice: unirea sufletului cu
Dumnezeu. Interpretând aceastã carte biblicã, Origen va lãsa pentru teologia misticã
ulterioarã, îndeosebi ideea celor trei stadii ale vietii mistice – cele trei cãi numite mai târziu
purificare, iluminare, unificare – si notiunea simturilor spirituale ale sufletului. (vezi
Originile traditiei mistice crestine, pp. 86-91).

32 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu,  p. 46.
33 Ibidem, pp. 59-60.
34 Vezi  Jaroslav Pelikan, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of

Natural theology in the Christian Encounter with Hellenism, New Haven and London,
Yale University, 1993, pp.40-73.

35 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu,  p. 69.
36 Ibidem, p. 71.
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Sfântul Grigorie de Nazianz întâlnim pentru prima datã învãtãtura despre
cunoasterea apofaticã a lui Dumnezeu. În încercarea de a explica misterul
Sfintei Treimi, Sfântul Grigorie  se opreste în fata tainei. Dacã pentru
Sfântul Grigorie de Nazianz, întunericul este cel ce ne separã de lumina
Sfintei Treimi, pentru Sfântul Grigorie de Nyssa, întunericul în care Moise
a intrat pe muntele Sinai reprezintã un mod de comuniune cu Dumnezeu,
superior contemplatiei luminii în care Dumnezeu s-a arãtat lui Moise la
începutul chemãrii sale în rugul care ardea si nu se mistuia.37

Sfântul Grigorie al Nyssei îl are ca model pentru tratarea teologiei
mistice pe Origen, însã temele pe care Origen le abordeazã apar la Sfântul
Grigorie într-o altã luminã. Astfel, cele trei cãi preluate de la Origen pe
care le pune în legãturã cu cele trei cãrti biblice: Proverbe, Ecleziast, si
Cântarea Cântãrilor, nu sunt vãzute ca fiind strict succesive; ele fiind
vãzute nu atât trei etape cât trei momente ale apropierii sufletului de
Dumnezeu, momente care se si întrepãtrund38 Tot spre deosebire de
Origen care aratã cã pregãtirea sufletului este de la întuneric spre luminã,
Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeste despre o cale de la luminã spre un
întuneric tot mai adânc.39 Etapele pe care sufletul le parcurge în urcusul
lui pe treptele cunoasterii, începând cu lumea vãzutã, trecând la cea
inteligibilã si culminând cu vederea luminii necreate a lui Dumnezeu care
pentru Sfântul Grigorie este ceea ce el numeste întunericul dumnezeiesc,
au primit unele precizãri în sensul numirilor ce s-a dat fiecãreia dintre ele.
Lumina, norul si întunericul au fost identificate, în aceeasi ordine cu faza
purificãrii, a contemplãrii si a unirii. La Sfântul Grigorie, unirea este conditia
cunoasterii lui Dumnezeu si nu invers si cu cât sufletul se uneste mai mult
cu Dumnezeu, cu atât creste si dorinta de apropiere de El, în întelegerea
tainei lui de neînteles. În aceasta constã adevãrata cunoastere a Celui
cãutat, în a cunoaste prin aceea cã nu cunoaste.

Prin Sfântul Chiril al Alexandriei este evidentiatã în spiritul traditiei
Sfântului Atanasie si prin aportul teologic al Pãrintilor Capadocieni, ideea
îndumnezeirii ca scop suprem al fiintelor create. Aceastã îndumnezeire
progresivã însotitã de cunoasterea din ce în ce mai desãvârsitã a lui

37 Ibidem, p. 77.
38 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, p. 119.
39 Ibidem, pp. 120-121.
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Dumnezeu se realizeazã în viata sacramentalã.40 Spre deosebire de Sfântul
Grigorie de Nyssa, Sfântul Chiril al Alexandriei ca si Sfântul Grigorie de
Nazianz, nu vorbeste de cunoasterea prin ignorantã ci vorbeste de o
cunoastere în luminã a lui Dumnezeu.41 Dacã gândirea alexandrinã prin
Sfântul Chiril al Alexandriei este marcatã de un accent pnevmatologic în
sensul urcãrii omului spre unirea cu Dumnezeu, gândirea antiohianã prin
Sfântul Ioan Gurã de Aur este marcatã de un accent hristologic urmând
miscarea condescendentei lui Dumnezeu si adaptând manifestãrile lui
Dumnezeu facultãtilor fiintelor create.42

        Desi, gândirea Pãrintilor Bisericii din secolul al IV–lea a reusit
sã curãteascã crestinismul de deviatiile intelectualiste ale lui Clement
Alexandrinul si Origen, totusi influenta celui din urmã continuã sã se facã
simtitã mai ales prin intermediul lui Evagrie Ponticul. Scopul vietii mistice
pentru Evagrie îl constituie activitatea supremã a mintii sau intelectului.
Pe culmea urcusului mistic, mintea nu iese din sine ci mai degrabã îsi
realizeazã adevãrata sa activitate contemplându-l pe Dumnezeu si împlinind
astfel scopul pentru care a fost creatã. Aceastã învãtãturã a lui Evagrie a
fost perceputã de Bisericã mai mult ca filozofie misticã decât ca teologie
misticã.43 Pentru Evagrie, manifestarea lui Dumnezeu are loc înãuntrul

40 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, pp. 86-87.
41 Ibidem, pp. 87-88.
42 Ibidem, pp. 88-89. Dacã scoala antiohianã accentua umanitatea lui Hristos si

întelegea întruparea în termenii ,,inspiratiei”, scoala alexandrinã punea accentul mai mult
pe divinitatea lui Hristos. Cu toate acestea, teologiile celor douã scoli erau complementare,
nu antagoniste. Astfel, Sinodul al-IV-lea ecumenic a stabilit douã aspecte hristologice
fundamentale: a) realitatea si integritatea celor douã naturi; b) unirea firii umane si a firii
divine în Persoana preexistentã a Logosului, unire pe care, mai târziu, Leontiu de Bizant
o va numi enipostaziere.

43 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, p. 156. Pãrintele Gabriel Bunge
aduce anumite corecturi imaginii distorsionate pe care Evagrie o are în istoria Bisericii
arãtând cã Evagrie nu este filozoful, ci prin excelentã ,,monahul” din Kellia care nu are în
centrul preocupãrilor  sale speculatia cosmologicã prezentã în Kephalaia Gnostika ci
asceza prezentã în scrierile ,,practice”, meditatia biblicã asupra Cuvântului lui Dumnezeu
prezentã în scoliile exegetice si mistica prezentã în tratatul Despre rugãciune. Astfel, în
viziunea pãrintelui Gabriel Bunge, nu speculatiile cosmologice din Kephalaia Gnostika ne
oferã cheia gândirii lui Evagrie, speculatii care au ca si obiect contemplarea naturii si care
contrapun o gnozã ortodoxã, gnozei heterodoxe, acestea fiind o încercare cifratã de a
umple cu mijloacele intelectuale si speculative ale epocii, spatiul dintre asceza practicã si
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mintii (nous) si acest aspect este întâlnit si la Origen care se inspirã din
Plotin, care la rândul sãu vorbeste de Unul lãuntric. De aceea, putem
spune cã dificultatea si devierea gândirii lui Evagrie rezidã în faptul cã se
orienzeazã exclusiv asupra sufletului si intelectului cu o pronuntatã tentã
dezincarnationalã dupã modelul lui Origen, care sustinea cã trupul este o
temnitã a sufletului. Ca si Origen, Evagrie împarte urcusul sufletului în
trei faze folosind termenii praktike, physike si theologia. Astfel praktike
este faza în care sufletul dezvoltã practica virtitiilor si pentru Evagrie
presupune hesychia, viata linistitã a monahului dar si viata de luptã cu
demonii pentru a birui ispitele. Praktike este calea spre apatheia care
începe cu pistis, credinta. Physike este ca la Origen faza contemplatiei
naturale iar theologia e cunoasterea Sfintei Treimi, contemplarea lui
Dumnezeu în El însusi.44 Unirea cu Dumnezeu pentru Evagrie devine
posibilã prin rugãciune si anume prin ,,rugãciunea mintii”, rugãciune prin
care mintea se aflã în unire fiintialã cu dumnezeirea45 Tot sub influenta lui
Origen,  pentru Evagrie nu existã extaz, iesire din sine, dincolo de nous,
nu existã întuneric divin, cunoastere prin ignorantã. Sufletul este o
deformare a intelectului care se îndepãrteazã de Dumnezeu,
materializându-se. Sufletul redevine intelect prin contemplatie.46

În timp ce Evagrie, sub influenta lui Origen profeseazã o misticã
intelectualistã, Macarie Egipteanul prin Omiliile sale evidentiazã o
spiritualitate experimentalã; spiritualitatea Omiliilor macariene fiind una
a inimii spre deosebire de Evagrie care evidentiazã mai mult o spiritualitate
mistica teologicã. Pãrintele Bunge scoate în evidentã dimensiunea trinitarã a misticii evagriene
prin care acesta se dovedeste a fi un discipol fidel al Pãrintilor Capadocieni. (A se vedea
mai pe larg  Diac. Ioan I Icã jr. Pãrintele Gabriel Bunge si dilemele exegezei evagriene:
filologie sau/si congenialitate, Studiu introductiv la Ieromonah Gabriel Bunge, Evagrie
Ponticul. O  introducere, Editura Deisis, Sibiu, 1997, pp. 5-16; Ieromonah Gabriel Bunge,
Pãrintele duhovnicesc si gnoza crestinã dupã avva Evagrie Ponticul, trad. Ioan I Icã jr.
Editura Deisis, Sibiu, 2000, pp. 144-240).

44 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, pp. 144-145. Despre cele trei
trepte al cunoasterii lui Dumnezeu în gândirea evagrianã a se vedea pe larg Ieromonah
Gabriel Bunge, Evagrie Ponticul. O introducere, pp. 132-147; Pãrintele duhovnicesc si
gnoza crestinã dupã avva Evagrie Ponticul, pp. 199-217;

45 John Meyendorff, Teologia bizantinã, trad. Pr Conf. Dr. Alexandru I Stan, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1996, p. 91.

46 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, pp. 94-95.
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a mintii. Macarie Egipteanul vorbeste despre o vedere misticã a lui
Dumnezeu în luminã, luminã care inundã sufletul si-l face chiar sã se
contemple pe el însusi.47 Astfel, mistica Sfântului Macarie este opusul
misticii lui Evagrie Ponticul, momentul experientei fiind central în aceastã
spiritualitate. Aceastã experientã are un caracter afectiv, ea adresându-
se mai putin intelectului, cât sentimentului. Este o misticã a constiintei
harului, a divinului simtit, a harului aprins de Sfântul Duh în inimile
oamenilor.48 Astfel, antropologiei platonice si origeniste a lui Evagrie,
Macarie îi opune ideea biblicã despre om din care decurge o spiritualitate
întemeiatã sacramental prin care omul se uneste cu Hristos si prin care
îsi îndumnezeieste întreaga sa existentã si constitutie. Rugãciunea
evagrianã a mintii este înlocuitã prin Macarie de rugãciunea inimii înteleasã
ca centru si altar de tainã al omului constituit din trup si suflet.

Între mistica intelectualistã a lui Evagrie si mistica sentimentului,
mistica vietii constiente a harului simtit a lui Macarie, o pozitie de mijloc o
ocupã Sfântul Diodoh al Foticeii. Prin el, mistica intelectului si mistica
inimii se unesc deschizând calea unei spiritualitãtii care va angaja natura
umanã în totalitate.49 Diadoh al Foticeii sintetizeazã ceea ce era autentic
ortodox în conceptia lui Evagrie si în conceptia lui Macarie, aducând la un
loc ceea ce era adevãrat în spiritualitatea inimii si în spiritualitatea
intelectului; spiritualitatea sa fiind una a inimii fãrã a fi materialistã si a
mintii fãrã a fi intelectualistã.50 Mai mult, Diadoh al Foticeii risipeste
ambiguitatea traditiei macariene asupra problemei coexistentei lui
Dumnezeu cu Satana în inima omului dar si este pe deplin de acord cu
Macarie atunci când afirmã cã crestini experiazã în mod constient si total
si nu numai intelectual prezenta Duhului Sfânt în inimile lor.51

Cu Dionisie Areopagitul are loc sfârsitul dezvoltãrii teologiei mistice
patristice întrucât cu el sunt abordate toate aspectele principale ale teologiei
mistice rãsãritene. El continuã linia Pãrintilor Capadocieni, distinctia între
naturã si energii constituind centrul gândirii sale teologice. Aceastã

47 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, pp. 159, 166.
48 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, pp. 100-101.
49 Ibidem, p. 106.
50 Andrew Louth, Originile traditiei mistice crestine, p. 172.
51 John Meyendorff, op. cit. p. 94.
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distinctie va servi drept bazã dogmaticã pentru elaborarea învãtãturilor
despre ,,vederea lui Dumnezeu” în teologia rãsãriteanã si bizantinã
ulterioarã. Plecând de la aceastã distinctie fundamentalã Dionisie
Areopagitul va distinge între cele douã cãi de cunoastere, teologia pozitivã
sau contemplativã si teologia negativã sau apofaticã care sunt necesare
în procesul cunoasterii lui Dumnezeu.52 Cu toate acestea, pentru Dionisie,
calea negativã este cea desãvârsitã, Dumnezeul lui Dionisie nefiind Unul
ca în filosofia plotinianã, ci Dumnezeul Treime de Persoane. Pe linia
Sfântului Grigorie de Nyssa, pentru Dionisie, theoria53 nu este culmea
urcusului spre Dumnezeu, natura incognoscibilã a lui Dumnezeu o atingem
în ignorantã, detasându-ne de toate teofaniile ei. Astfel întâlnim ca si la
Sfântul Grigorie de Nyssa, tema întunericului divin.54

Pentru Sfântul Maxim Mãrturisitorul îndumnezeirea constituie ideea
centralã a spiritualitãtii sale. Pentru Sfântul Maxim primeazã nu gnoza ca
si la Evagrie, ci agape, iubirea si prin aceasta, desi îl foloseste intens pe
Evagrie în scrierile sale, este mai aproape de Sfântul Grigorie de Nyssa si
Dionisie Areopagitul decât de el.55 Cu toate acestea, Sfântul Maxim are
o pozitie criticã fatã de tipurile de speculatii privind extazul asa cum este
el întâlnit la Evagrie Ponticul, Sfântul Grigorie al Nyssei si Sfântul Dionisie
Areopagitul. În ceea ce priveste extazul lui Evagrie, Sfântul Maxim devine
mult mai critic afirmând cu tãrie cã în unirea misticã, intelectul nu mai

52 În opinia lui John Meyendorff,  Dionisie Areopagitul respinge ceea ce Origen spunea
despre cunoasterea lui Dumnezeu în fiinta Sa, deoarece cunoasterea se aplicã doar fiintelor
create iar Dumnezeu este deasupra acestora si chiar mai presus decât orice opozitie dintre
fiintã si nefiintã. Poate existã totusi o unire cu Dumnezeu care în gândirea lui Dionisie este
,,necunoastere” mai degrabã decât cunoastere cãci ea presupune detasare de toatã lucrarea
simturilor sau a intelectului care se aplicã doar existentei create. (John Meyendorff, op. cit. p.
40). A se vedea si Alexander Golitzin, Mistagogy: Dionysius Areopagita and His Christian
Predecessors, Oxford, 1980, pp. 133-177; Mistagogia, experienta lui Dumnezeu în Ortodoxie,
trad. Ioan I Icã jr. Editura Deisis, Sibiu, 1998, pp. 87-101.

53 A se vedea mai pe larg despre theoria si relatia ei cu praxis-ul Tomas Spidlik,
Spiritualitatea rãsãritului crestin, vol I, trad. Diac. Ioan I Icã jr. Editura Deisis, Sibiu,
1997, pp. 209-235; 315-337. Idem, vol. II, trad. Diac Ioan I Icã jr. Editura Deisis, Sibiu,
1998, pp. 179-185.

54 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, pp. 108-109.
55 Ibidem, pp. 118-119. A se vedea si Andrew Louth, St. Denys the Areopagite and St.

Maximus the Confessor: A Question of Influence, Studia Patristica, 27/ 1993, pp. 166-174.
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este constient de sine si cã refuzã sã accepte în capacitatea naturalã a
sufletului cunoasterea realitãtii treimice. Cât priveste problema expectezei
Sfântului Grigorie de Nyssa, Sfântul Maxim este sceptic în legãturã cu
consecintele ei filosofice; el nu poate identifica odihna vesnicã cu miscarea,
deoarece acest fapt ar relativiza atât odihna cât si miscarea. Cu toate
acestea el însusi foloseste expresii ca ,,miscare a celui mereu fix”, în
alternantã dialecticã cu propria sa definitie a unirii mistice ca ,,odihnã a
miscãrii continue”. În ceea ce priveste extazul dionisian, Sfântul Maxim
modificã ideea de ,,pãtimire a Divinului” în sensul cã acesta din urmã
implicã doar ideea de ,,suferintã de a fi miscat” si adaugã cã cel care
iubeste ceva ,,pãtimeste extazul”. Astfel, pentru Sfântul Maxim, extazul
mistic implicã o pãrãsire realã a sinelui pentru a intra în dimensiunea
inefabilã a dumnezeirii, ca la Sfântul Dionisie Areopagitul, aceastã iesire
radicalã nerealizându-se decât prin harul lui Dumnezeu. Avem de-a face
cu doi termeni de o importantã egalã în relatie cu unirea misticã: ,,iesirea
voluntarã, din partea omului si harul lui Dumnezeu care lumineazã.56

Îndumnezeirea se referã la totalitatea fiintei umane si de aceea vederea
lui Dumnezeu depãseste la Sfântul Maxim intelectul, adresându-se omului
întreg: o comuniune a omului persoanã cu Dumnezeul Personal.57

Sfântul Ioan Damaschin va fixa pentru întreaga teologie a Bizantului
învãtãtura despre ,,vederea lui Dumnezeu” în perspectivele dogmei
hristologice.58 Ceea ce este reprezentat în icoanele lui Hristos nu este

56 Lars Thumberg, Omul si cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mãrturisitorul,
trad. Prof. Dr. Remus Rus, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucuresti, 1999, p. 135; Referindu-se la cele trei tipuri de extaz mistic, Lars
Thumberg aratã cã ,, Unul dintre ele este tipul evagrian al emigrãrii, potrivit cãruia scopul
final al vietii umane este un intelect gol care primeste cunoasterea Treimii Divine. Altul
este conceptul de ,,emigratie” continuã exprimat în categoria epectazei (epektasis)
caracteristic pentru Grigorie de Nyssa, în care sufletul se pierde în ,,betia treazã” în
Dumnezeu. În sfârsit, existã conceptul de extaz pe care îl gãsim la Pseudo-Dionisie, în
care sufletul se aflã afarã de sine datoritã pãtimirii pasive a realitãtii divine, experientã
particularã dar si vesnicã” (Ibidem, p. 34).

57 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, p. 121.
58 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Editura Scripta,

Bucuresti, 1993, pp. 176-177; A se vedea pe larg  si Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei
tratate contra iconoclastilor, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic si
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1998, pp. 37-154.
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natura Sa divinã nici natura Sa umanã ci ipostasul Logosului întrupat si
acest fundament dogmatic al cultului icoanelor va fi indispensabil pentru
învãtãtura despre vederea lui Dumnezeu în care are loc o comuniune cu
persoana lui Hristos, aspect dezvoltat dupã Sfântul Maxim Mãrturisitorul
si de Sfântul Ioan Damaschin.

Pe linia  lui Dionisie Areopagitul, Sfântul Maxim Mãrturisitorul si
Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Simeon Noul Teolog va dezvolta ideea
teofaniei vizibile, însã spre deosebire de Sfântul Maxim Mãrturisitorul si
Sfântul Ioan Damaschin care vorbesc de vederea slavei dumnezeiesti
mai ales într-un context hristologic, Sfântul Simeon Noul Teolog prezintã
aceeasi realitate mai ales într-un context pnevmatologic, ca revelatie a
Sfântului Duh în noi.59 Sfântul Simeon Noul Teolog când vorbeste despre
experienta luminii divine necreate, vorbeste în termeni antinomici afirmând
în acelasi timp vizibilitatea ei si numind-o luminã nevãzutã. Pentru Sfântul
Simeon, lumina înseamnã o întâlnire personalã cu Dumnezeu, el
neexperimentând nimic prin aceasta dintr-o stare extaticã depersonalizatã
în care constiinta umanã s-ar pierde în contemplarea unei divinitãti
impersonale60 La Sfântul Simeon contemplarea misticã întâlneste vederea
eshatologicã în care Duhul Sfânt va apãrea în toate ca luminã dar vãzutã
va fi Persoana lui Hristos.61 Prin gândirea misticã a Sfântului Simeon
suntem departe de mistica intelectualistã a lui Clement Alexandrinul,
Origen si Evagrie Ponticul, de acea evadare din sensibil spre inteligibil.
Dar suntem în aceeasi mãsurã departe de perceptiile sensibile ale
mesalienilor care spre deosebire de alexandrini care spiritualizau sensibilul,
ei materializau spiritualul. La Sfântul Simeon Noul Teolog, lumina divinã
se prezintã omului întreg, persoanei umane, ca o realitate necreatã care
transcende, deopotrivã spiritul si materia.62

59 Ibidem, p. 129.
60 Ibidem, pp. 130-132;
61 Ibidem, p. 135.
62 Ibidem, p. 131. Despre lumina necreatã si îndumnezeitoare la Sfântul Simeon

Noul Teolog a se vedea si Arhiepiscopul Basile Krivocheine, În lumina lui Hristos.
Sfântul Simeon Noul Teolog: viata, spiritualitatea, învãtãtura.  trad. Pr. Conf. Dr. Vasile
Leb si Ierom. Gheorghe Iordan, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucuresti, 1997, pp. 229-257; Alexander Golitzin, Sfântul Simeon
Noul Teolog: viata, epoca, gândirea, trad. Ioan I Icã jr. în vol. Sfântul Simeon Noul
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Prin Sfântul Grigorie Palama se opereazã o sintezã patristicã în ceea
ce priveste incomunicabilitatea lui Dumnezeu si posibilitatea unei
comuniuni reale cu El, asa încât  acesta vorbeste despre natura divinã
,,imparticipabilã” si în acelasi timp ,,participabilã”, pãstrând aceste douã
lucruri deodatã si antinomia lor ca un criteriu al evlaviei. Astfel, Sfântul
Grigorie Palama plecând de la datele biblice si trecând prin teologia Sfintilor
Pãrinti, va pune în evidentã distinctia dintre fiinta si energiile lui Dumnezeu.63

În disputele cu reprezentantii teologiei scolastice, Sfântul Grigorie Palama
va arãta cã lumina pe care au vãzut-o Apostolii pe Tabor, este o luminã
necreatã, eternã, necircumscrisã în timp si spatiu; ea nu este nici materialã,
nici spiritualã ci divinã, necreatã. Sfântul Grigorie Palama va face o distinctie
între lumina sensibilã, lumina inteligibilã si lumina divinã, aceasta din urmã
depãsindu-le pe primele douã care apartin domeniului creat.64 El aratã cã
omul în procesul îndumnezeirii devine luminã din Lumina cea dintâi si cea
mai culminantã care lumineazã întreaga fire rationalã.65 Îndumnezeirea
se adreseazã omului întreg, trup si suflet si nu numai unei pãrti a omului.66

Astfel pentru Sfântul Grigorie Palama vederea si împãrtãsirea de lumina
necreatã depãseste mistica sensibilã a mesalienilor precum si
intelectualismul de facturã platonicã a alexandrinilor si este vãzutã ca o
comuniune care presupune unirea persoanei umane cu Dumnezeu prin

Teolog, Discursuri teologice si etice, Editura Deisis, Sibiu, 1998, pp. 466-484; Pr. Prof.
Dr. Dumitru Stãniloaie, Iisus Hristos lumina lumii si îndumnezeitorul omului, Editura
Anastasia, Bucuresti, 1993, pp. 217-285; Idem, Studii de teologie dogmaticã ortodoxã,
Craiova, 1991, pp. 307-317.

63 Georgios  I Mantzarides, The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the
Orthodox Tradition, Crestwood N.Y. SVS Press, 1984, p. 17.

64 Sfântul Grigorie Palama, Cuvânt pentru cei ce se linistesc cu evlavie; al treilea
dintre cele din urmã. Despre sfânta luminã, Filocalia vol. 7, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti,
1977, pp. 263-372; A se vedea în acest sens si Vladimir Lossky, Dupã chipul si asemãnarea
lui Dumnezeu, trad. Anca Manolache, Editura Humanitas, Bucuresti, 1998, pp. 36-63;
John Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas si mistica ortodoxã, trad. Angela Pagu,
Editura Enciclopedicã, Bucuresti, 1991; John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas,
London, 1964, pp. 204-206

65 Sfântul Grigorie Palama, Tomul aghioritic, Filocalia, vol. 7, p. 478.
66 Idem, Despre împãrtãsirea dumnezeiascã si îndumnezeitoare, Filocalia, vol. 7,

pp. 420-421.
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depãsirea limitelor naturii create, idee pe care am observat-o deja la
Dionisie Areopagitul si Sfântul Maxim Mãrturisitorul. Fãcând distinctia
între creat si necreat si nu între sensibil si inteligibil, mistica palamitã
depãseste dualismul platonician tinzând spre o vedere a lui Dumnezeu
care angajeazã omul în integralitatea fiintei sale în procesul îndumnezeirii.

4.  Aspectul antropologic - cosmologic al misticii ortodoxe
Potrivit traditiei patristice, omul este preot si împãrat al creatiei pentru

cã a fost fãcut dupã chipul lui Hristos care este Preot si Împãrat a toate.
Asezat fiind de Dumnezeu în fruntea tuturor creaturilor vãzute, omul ar fi
trebuit sã realizeze în el însusi unitatea si armonia întregului, unind întregul
cu Dumnezeu, fãcând din univers un organism omogen în care Dumnezeu
ar fi ,,totul în toate”, scopul final al creatiei fiind transfigurarea ei.

Dupã Sfântul Maxim Mãrturisitorul primul om era chemat sã
depãseascã cinci polaritãti pentru a se uni cu Dumnezeu si a transfigura
lumea creatã: Dumnezeu si creatia, mintalul si senzorialul, cerul si pãmântul,
raiul si restul pãmântului, bãrbatul si femeia.67 Astfel menirea specialã a
omului fatã de creatie este de a o duce spre desãvârsire si îndumnezeire
si nu spre cãdere si nonexistentã. Dezorganizarea pe care o creeazã în
om pãcatul a dus odatã cu ea si la dezorganizarea lumii, soarta
microcosmosului fiind de nedespãrtit de cea a macrocosmosului.
,,Cosmosul împãrtãseste soarta omului si de aceea omul împãrtãseste
soarta cosmosului”.68 În cãderea omului existã asadar si o cãdere a
materiei însãsi si de aceea mântuirea adusã de Hristos nu se adreseazã
numai omului ci si cosmosului întreg. Creatia întreagã este adunatã în
Hristos (Efeseni 1, 10) si împãcatã cu Dumnezeu prin El (Coloseni 1,
20).69 Astfel, dacã lui Adam  i se dãduse prin creatie misiunea de a aduna
în fiinta sa, sferele felurite ale cosmosului pentru a le dãrui îndumnezeirea,
ajungând la unirea cu Dumnezeu, Iisus Hristos prin Întrupare, Moarte,
Înviere, Înãltare realizeazã aceastã chemare a lui Adam cosmic. Dualitãtile

67 Vladimir Lossky, Teologia misticã a Bisericii de Rãsãrit, pp. 136-137.
68 Nicolae Berdiaev, Sensul creatiei, trad. Anca Oroveanu, Editura Humanitas,

Bucuresti, 1992, p. 80.
69 A se vedea în acest sens Hans Urs von Balthazar, Liturgie cosmique, Paris,

Aubier, 1947, pp. 167-192; Lars Thumberg, op. cit , pp. 74-85.
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fundamentale ale creatiei care din cauza pãcatului deveniserã elemente
de dezintegrare si alterare sunt depãsite întru El.70 Dupã modelul lui Hristos
si omul poate deveni ,,în Hristos” factor al unificãrii cãci ,,din puterea lui
Hristos pot realiza si oamenii aceastã operã unificatoare”.71 Asa se face
cã prin exercitarea nevointelor evanghelice, omul restabileste
atoateunitatea macrocosmosului în constiinta lui, în simtirea lui si în viata
lui cãci ,,el fiind în uniune cu Dumnezeu, în mãsura în care sporeste aceastã
uniune, uneste si lumea tot mai mult în uniunea cu Dumnezeu”.72 Prin
ascezã si misticã, omul ridicã si alungã de pe lume vãlul de întuneric,
redându-i frumusetea si transparenta initialã. Un om ajuns la desãvârsire,
retrãieste fatã de lume sentimentul de înfrãtire paradisiacã a lui Adam.
Nicolae Arseniev prezintã câteva exemple referitoare la ,,simtãmântul
atoateunitãtii” prezent în cei ce împletind în mod armonios asceza cu
mistica au ajuns pe culmile desãvârsirii: ,,Avva Theo iesea din chilia sa în
timpul noptii pentru a adãpa animalele sãlbatice care se adunau în jurul
lui. Un alt bãrbat venerabil a ajuns la o stare de desãvârsire spiritualã atât
de înaltã încât netemãtor se întâlnea cu un leu care venea în pestera sa si
se hrãnea din poalã. Mai exisã apoi vechea istorie miscãtoare a prieteniei
dintre un sfânt sihastru si o lupoaicã, aceasta îl vizita regulat în timp ce
sihastrul mânca si se hrãnea din pâinea acestuia”.73 Din aceastã
perspectivã, Sfântul Isaac Sirul pune întrebarea ,,Ce este o inimã
milostivã?” ªi tot el rãspunde: ,,Este o inimã care se aprinde pentru fiecare
fãpturã, pentru omenire, pãsãri, animale si demoni si pentru întreaga creatie.
Aceastã ,,tandrete ontologicã” pe care cei desãvârsiti o realizeazã în
momentul când inima lor se aprinde de iubire fatã de orice fãpturã se
numeste ,,iubirea cosmicã a Sfintilor”.74

70 John Meyendorff, Hristos în gândirea crestinã rãsãriteanã, trad. Pr. Prof. Nicolae
Buga, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti,
1997, p. 153.

71 Pr. Prof Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol I, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1978,  p. 170.

72 Ibidem, p. 169.
73 Nicolae Arseniev, Mistica si Biserica Ortodoxã, trad. Prof. Dr. Remus Rus,

Bucuresti, Editura Iri, 1994, p. 105.
74 Paul Evdochimov, Iubirea nebunã a lui Dumnezeu, trad. Teodor Baconsky, Editura

Anastasia, Bucuresti, 1993, p. 127; Vezi si Olivier Clement, Trupul mortii si al slavei,
trad.  Sora Eugenia Vlad, Editura Christiana, Bucuresti, 1996, p. 149.
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Într-adevãr, în spiritualitatea ortodoxã, inima ocupã un loc central75

fiind acel temei al fiintei noastre pe care nu îl putem determina în mod
spatial deoarece constituie punctul de integrare a tuturor planurilor de
existentã ca si a profunzimilor fiintei reunificate. Dacã inima ca organ
anatomic cade sub simturi si poate fi cunoscutã, în ceea ce priveste inima
duhovniceascã, Pãrintii Bisericii recurg la metodele unei antropologii
negative de naturã apofaticã.76 Desi inima omului este o tainã pe care în
toatã profunzimea ei numai Dumnezeu o cunoaste, omul duhovnicesc,
misticul are posibilitatea sã descopere cã inima lui nu este numai un organ
fiziologic sau centrul vietii sale psihologice, ci locul prin care intrã în
legãturã cu Dumnezeu, locul dialogului cu Dumnezeu Creatorul, altarul
de tainã unde se poate sãvârsi neîncetat Liturghia cosmicã.77 Petrecând
în contemplatie, inima, este rãpitã în Rai fãcându-se martorul realitãtilor
vesnice, însã în limitele firii omenesti.78 Dar dacã   inima este locul în care
omul stã de vorbã cu Dumnezeu, dacã este ,,altarul de tainã” pe care
omul îsi aduce ca jertfã întreaga existentã, atunci o viatã misticã care nu
atinge inima este o iluzie, o himerã, neavând nici o realitate ontologicã.
Datoritã inimii ca realitate spiritualã datã de Dumnezeu, omul nu mai
poate fi redus nici numai la rationament, nici numai la sentiment, nici
numai la vointã sau constiintã moralã. Inima este dincolo de aceste realitãti,
le uneste pe toate, le integreazã în ceea ce noi numim ,,persoanã”, pentru

75 John Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas si mistica ortodoxã, p. 26.
76 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnicesti, trad. Pr. Prof. Dr. Constantin

Cornitescu, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucuresti, 1992, p. 283; În acest sens inima mai este numitã de unii dintre Pãrintii
filocalici ,,omul nostru cel dinãuntru” în contrast cu ,,omul cel din afarã” (A se vedea
Talasie Libianul si Africanul, Despre dragoste, înfrânare si petrecerea cea dupã minte,
Filocalia vol. 4, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Editura Harisma, Bucuresti, 1994,
p. 66; Metoda sau cele 100 capete ale lui Calist si Ignatie Xanthopol, Filocalia vol. 8, trad.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucuresti, 1979, p. 172).

77 Isaia Pustnicul vorbeste despre ,,slujirea (liturghia) inimii” atunci când aceasta
este curatã. (Douãzeci si nouã de cuvinte, Filocalia, vol 12, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Editura Harisma, Bucuresti, 1991, pp. 230-231;

78 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice si practice, Filocalia,
vol. 6, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Editura Institutului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1977, p. 66.
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cã e chiar centrul si legãtura lor organicã.79 De aceea, inima este garantia
unei perceptii adevãrate si sãnãtoase a propriei identitãti, este organul
prin care omul se percepe pe sine însusi ca totalitate, ca întreg.80 Aceastã
integrare a facultãtilor omului în adâncul inimii este numitã de Diadoh al
Foticeii ,,simtire” sau ,,simtirea inimii”.81

Unitatea persoanei sau restaurarea ei în har se realizeazã în raportul
armonios dintre minte si inimã. ,,Fãrã participarea inteligentei intuitiile
inimii rãmân niste impulsuri obscure. Tot asa, fãrã inimã care este centrul
tuturor activitãtilor si rãdãcina profundã a propriei vieti, mintea-inteligentã
este neputincioasã”.82 Conform spiritualitãtii rãsãritene, mintea risipitã
într-o lume exterioarã ei, trebuie sã se întoarcã în inimã, unde sãlãsluieste
mintea ca fiintã. În aceastã situatie mintea si inima devin o unitate
armonioasã în care tendintele opuse se contopesc în mod simfonic pentru
a zidi persoana în har, un om nou, cu noi si sãnãtoase perspective asupra
relatiei om-Dumnezeu, om-om, si om-cosmos. Astfel, de inimã ca centru
a tuturor facultãtilor spirituale si naturale sunt conditionate toate
manifestãrile omului în legãturã cu Dumnezeu, cu ceilalti oameni si cu
întreaga creatie.

Unitatea celor doi poli ai vietii lãuntrice – inimã si minte – face trecerea
da la diversitate la simplitate si duce la despãtimire, fapt ce coincide cu
desãvârsirea si revelarea dimensiunii personale a omului în toatã
amploarea ei. Pornind de la inima-minte reunificate si iluminate, harul se
comunicã întregului trup devenit ,,templu al Duhului Sfânt” sau mediu de
revelare a tainelor dumnezeiesti. Caracteristica fundamentalã a acestei
reunificãri dintre minte si inimã este cã mintea liturghiseste la altarul inimii,
iar omul devenind preotul lumii în altarul inimii sale, îl doreste pe Dumnezeu

79 John Chrissavgis, Ascent to Heaven. The Theology of the Human Person According
to Saint John of the Ladder, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 1989, p. 72.

80 Marko Ivan Rupnik, Cuvinte despre om, trad. Maria Cornelia Oros, Editura
Deisis, Sibiu, 1997, pp. 121-125.

81 Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic despre viata moralã, despre cunostintã si
despre dreapta socotealã duhovniceascã, Filocalia vol. I, trad Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Editura Harisma, Bucuresti, 1993, pp. 415-430.

82 Elisabeth Behr Sigel, Rugãciunea lui Iisus sau taina spiritualitãtii noastre ortodoxe,
în vol. Fericita întristare, trad. Maria si Adrian Alexandrescu, Editura Institutului Biblic
si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1997, p. 108.
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cu o dragoste asa de mare încât îsi ,,simte topindu-se parcã si tãria
oaselor”83 Inima reunificatã si iluminatã este, asadar, o inimã îndumnezeitã
care-si extinde calitãtile asupra întregului om, facilitându-i dezbrãcarea
de ,,tunicile de piele” – viata animalã, biologicã care este ceva adãugat
naturii – cu care a fost îmbrãcat de Dumnezeu dupã cãdere si îmbrãcarea
,,hainei luminoase” a harului lui Dumnezeu care înseamnã transfigurarea
umanului si prin el a întregului cosmos.84

Pe coordonatele acestei înaintãri spre Dumnezeu, omul este cel care
dã sens materiei, o scoate tot mai mult de sub anonimat, o personalizeazã.
De aceea teologia ortodoxã, vorbeste despre o ,,sfântã materie” sau
,,misterul materiei înduhovnicite” în sensul cã lumea trebuie adusã continuu,
prin lucrarea omului restaurat în Hristos si integrat în Bisericã, la stadiul
unei transparente totale, la ,,pãtimirea îndumnezeirii”.  În Spovedania
unui pelerin rus cãtre duhovnicul sãu, autorul anonim relateazã cum,
în drum spre Irkutk, rostea fãrã încetare rugãciunea inimii. Atunci, spune
el, ,,tot ce mã înconjura, îmi apãrea sub un aspect încântãtor: copacii,
iarba, pãsãrile, pãmântul, aerul, lumina, toate mi se pãreau  cã-mi spun cã
existã spre folosul omului, cã ne încredinteazã despre dragostea lui
Dumnezeu pentru om. Totul se ruga, totul cânta slava lui Dumnezeu”.85

Observãm cum lumea tinde sã devinã transparentã, se spiritualizeazã în
spatiul dialogului dintre Dumnezeu si om dezvoltându-si astfel propria sa
destinatie finalã. Datã fiind solidaritatea dintre om si cosmos, mântuirea
si îndumnezeirea persoanei umane se proiecteazã asupra întregii creatii.
Nici mântuirea omului nu se obtine în izolare ci în cadrul cosmic86 de
aceea mistica ortodoxã acordã o importantã deosebitã dimensiunii cosmice
a mântuirii pentru cã transfigurându-se pe sine, omul înaltã lumea la stadiul
de ,,materie înduhovnicitã”. Din acest punct de vedere existenta omului
are un sens cosmic iar cosmosul întreg un sens antropologic. Scopul omului

83 Diadoh al Foticeii, op. cit. p. 419.
84 Despre ,,tunicile de piele” si transfigurarea lor în Hristos si în Bisericã a se vedea

Panayotis Nellas, Omul animal îndumnezeit, trad. Ioan I Icã jr. Editura Deisis, Sibiu,
1999, pp. 84-177.

85 Spovedania unui pelerin rus cãtre duhovnicul sãu, Editura Mitropoliei Banatului,
Timisoara, 1992, p. 41.

86 Pr. Prof Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe, p. 228.
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nu este însã cosmosul ci Dumnezeu, omul nu se mântuieste prin cosmos
ci în cosmos în sensul cã în procesul îndumnezeirii sale nu poate face
abstractie de cadrul în care îi este dat sã-si câstige mântuirea. Prin
îndumnezeirea lui, omul transfigureazã creatia, o personalizeazã, anticipând
dimensiunile stãrii eshatologice, a cerului nou si a pãmântului nou.

5.  Aspectul triadologic - hristologic al misticii ortodoxe
În teologia ortodoxã, mistica nu se referã la relatia omului cu un

obiect, nici chiar cu o singurã Persoanã în sensul misticii iudaice ci la un
Dumnezeu Treime de Persoane care se descoperã în mod maxim în Iisus
Hristos. Mistica rãsãriteanã nu este una impersonalã, nici mistica unei
dumnezeiri ca neant absolut în care sã se piardã atât persoana umanã cât
si Dumnezeu Persoanã ci este o misticã profund trinitarã: ,,Capãtul
nesfârsit al misticii rãsãritene nu este o fire sau o esentã, nu este nici
chiar o persoanã izolatã ci este Treimea”.87 În traditia rãsãriteanã nu
putem  concepe existenta unei teologii a esentei si de aici o misticã a
esentei întrucât fericirea nu este vãzutã precum în Apus ca vedere a
fiintei ci ca participare a omului în integralitatea sa la viata dumnezeiascã
a Sfintei Treimi. Pentru teologia ortodoxã, Dumnezeu este totdeauna
cunoscut ca fiind Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov,
Dumnezeul lui Iisus Hristos, amintindu-se mereu de Treime, adicã Tatãl,
Fiul si Duhul Sfânt, spre deosebire de teologia apuseanã în care natura
comunã trece pe primul plan dând nastere unei anumite filosofii a esentei.
În acest caz, pentru apuseni, legãtura ,,misticã” a omului cu Dumnezeu
nu se va mai adresa Treimii ci va avea drept obiect Persoana lui Hristos
care reveleazã esenta dumnezeiascã. Prioritatea esentei asupra
Persoanelor Treimice si considerarea ei ca ultim remediu al misticii, al
legãturii omului cu Dumnezeu, riscã sã arunce teologia apuseanã într-un
fel de apofatism nepersonal, într-o misticã a ,,prãpastiei divine”88 Pãrintele
Stãniloae criticã ,,mistica identitãtii” întâlnitã în teologia romano-catolicã
ca pe o spiritualitate falsã si amãgitoare, proprie filosofiei panteiste care
nu permite fiintei umane altceva decât contopirea cu divinitatea

87 Vladimir Lossky, Teologia misticã a Bisericii de Rãsãrit, p. 75.
88 Ibidem, p. 93.
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impersonalã.89 În acest context, Pãrintele Stãniloae reproseazã misticii
romano-catolice faptul cã revenind ,,la conceperea rationalistã a lui
Dumnezeu, slãbind accentul pus pe Sfânta Treime, deci pe caracterul
personalist-comunitar al lui Dumnezeu a dus la reînnoirea falsei mistici, a
confundãrii contemplativului cu divinitatea impersonalã”.90 Teologia
occidentalã a trecut în umbrã, aproape în întregime, traditia exprimatã de
Pãrintii Bisericii care culmineazã în Rãsãrit cu mistica personalistã a
Sfântului Simeon Noul Teolog, vãzând în Meister Eckhart sau în mistica
spaniolã punctul culminant al cugetãrii mistice în general. În aceastã misticã
profesatã de teologia romano-catolicã, Treimea Persoanelor trece pe
ultimul plan, si sub influenta misticii plotiniene.91 Astfel mistica occidentalã
a rãmas în sfera de influentã a lui Plotin si Meister Eckhart, în timp ce
mistica rãsãriteanã dupã modelul Sfântului Simeon Noul Teolog a rãmas
ancoratã în conceptia trinitarã asupra misticii, unde între Persoanele divine
si fiinta divinã existã o relatie de interioritate, Persoanele fiind cele care
ipostaziazã fiecare în mod propriu fiinta comunã.

Teologia trinitarã este o teologie a unirii, o teologie misticã care cere
participare a omului la taina Sfintei Treimi. Trãirea misticã pune teologia
crestinã în fata unei probleme antinomice care tine de însãsi modul real al
unirii omului cu Dumnezeu si anume: posibilitatea participãrii omului la
natura care este inaccesibilã, sau altfel spus, Dumnezeu Treime care
este necuprins si neajuns cum se face accesibil nouã, cum devine
interlocutor al nostru în experienta misticã? Gândirea rãsãriteanã a arãtat
încã de la început cã o unire a omului cu fiinta lui Dumnezeu ar duce la
panteism, omul ar deveni Dumnezeu prin fire, Dumnezeu ne mai fiind un
Dumnezeu Treimic, ci un Dumnezeu a milioane si milioane de ipostasuri.
Dar nici o unire cu cele trei Ipostase dumnezeiesti nu ar fi posibilã întrucât
unirea ipostaticã s-a realizat o singurã datã în Persoana lui Iisus Hristos.
În acest caz, teologia ortodoxã a fãcut o distinctie fundamentalã între
naturã, persoanã si energii.92 De aceea omul participã la viata de tainã a

89 Pr. Prof Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe, p. 41.
90 Ibidem, p. 42.
91 Ibidem.
92 A se vedea în acest sens Pr. Prof Dr. Dumitru Popescu, Omul fãrã rãdãcini, Editura

Nemira, Bucuresti, 2001, pp. 39-47, 104-106; A se vedea si  Pr. Conf. Dr. ªtefan Buchiu, op.
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Treimii în har care este al  Persoanelor Treimice, prin energiile necreate
care izvorãsc din fiinta lui Dumnezeu, fiind distincte de ea, fãrã însã sã fie
despãrtite de ea.

Pentru a realiza o legãturã misticã care duce la îndumnezeire, Sfânta
Treime lucreazã în mod coborâtor din iubire de la Tatãl prin Fiul în Duhul
Sfânt si în mod urcãtor tot din iubire prin Fiul în Duhul Sfânt, la Tatãl.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu este a doua Persoanã a Sfintei Treimi prin
care Treimea se reveleazã în mod maxim creaturilor sale, El fiind Cel
prin Care unirea misticã a oamenilor cu Dumnezeu Treime devine posibilã.
De aceea viata în Hristos este si viata în Sfânta Treime în sensul cã
participarea la viata lui Hristos este totodatã si participare la viata Sfintei
Treimi datoritã deofiintimii Persoanelor divine în plan intratrinitar si a
relatiilor dintre Ele în plan iconomic. Astfel mistica în teologia ortodoxã
are nu numai un caracter trinitar ci si unul hristologic însã acest
hristocentrism nu este izolat, separat de viata Sfintei Treimi. Asadar, unirea
misticã cu Hristos este totodatã participare dinamicã, în har, la viata
trinitarã. Unirea noastrã cu Hristos este una care se realizeazã în har
dincolo de orice formã panteistã sau unire moralã sau psihologicã. Prin
Întrupare, Moarte, Înviere si Înãltare, umanitatea a fost ridicatã în si prin
Hristos în slava Sfintei Treimi, de-a dreapta Tatãlui, asa încât harul divin
se comunicã oamenilor prin aceastã umanitate transfiguratã si
îndumnezeitã a lui Hristos. Participarea la viata lui Hristos este participare
la raportul Lui de Fiu fatã de Tatãl si al Tatãlui fatã de Fiu. Dar filiatiunea
noastrã nu e substantialã ca a Fiului ci e participare la filiatiunea lui Hristos.

Deosebirea fundamentalã a misticii ortodoxe fatã de orice altã formã
de misticã necrestinã rezidã în caracterul ei hristologic cãci: ,,Nimeni nu
poate înainta spre unirea tainicã cu Dumnezeu, pãsind pe o altã cale
decât Hristos (…) si nimeni în aceastã unire nu poate ajunge dincolo de
Hristos. Iar legãtura noastrã cu Hristos se realizeazã si se întãreste prin
Duhul cel Sfânt al Lui”.93 Într-adevãr, Hristos ne este ,,calea spre
cit. pp. 34-98; Kalistos Ware, God Hidden and Revealed: The Apofatic Way and the Essence-
Energies Distinction, Eastern Churches Review, London,  7/ 1975, pp. 125-136;

93 Pr. Prof Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica în Biserica Ortodoxã, p. 50.
Pãrintele Stãniloae aratã cã nu existã mântuire fãrã Persoana lui Hristos evidentiind relatia
strânsã dintre hristologie si soteriologie în Ortodoxie: ,,de aceastã Persoanã si de relatia cu
Ea depinde mântuirea”. (Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol II, p. 109).
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îndumnezeirea noastrã prin har. ªi El ne este cale, nu numai pentru cã
voim noi sã-i urmãm Lui, apropiindu-ne tot mai mult de El, ci si pentru cã
El însusi se face în noi cale a noastrã, dându-ne puterea sã ne însusim
viata Lui”.94ªi formulele pauline ,,în numele lui Hristos”(I Corinteni 5,4)
,,prin Hristos”(Romani 1,8), ,,în Hristos Iisus”, ,,Hristos în voi” sunt
expresia prezentei mistice a lui Hristos si a unirii mistice cu El. Dacã
formula ,,prin Hristos”(Romani 1,8; 5,1) scoate în evidentã caracterul
dinamic al prezentei mistice a lui Hristos, formula specific paulinã pentru
unirea misticã a credinciosului cu Hristos este ,,în Hristos Iisus” care are
în principal un profund sens mistic. Desigur, un profund sens mistic îl are
si formula paulinã ,,Hristos în mine” sau ,,Hristos în voi” prin care se
aratã cã Hristos este cel care structureazã întreaga noastrã fiintã din
interior, transfigurând-o. Prezenta lui Hristos în om nu înseamnã anularea
acestuia din urmã ca persoanã, nici identificarea substantialã dintre Hristos
si om, ci mentinându-se distinctiile necesare întâlnim o profundã unire.
De aceea sintagma paulinã: ,,nu mai trãiesc eu ci Hristos trãieste în
mine”(Galateni 2, 20), a fost preluatã si evidentiatã de cãtre toti misticii
crestini. Dinamismul mistic al crestinului este exprimat în formula ,,cu
Hristos” ceea ce înseamnã participare a acestuia la evenimentele esentiale
realizate în si prin Hristos si actualizate în Duhul Sfânt în Bisericã.95 Astfel,
El se rãstigneste, înviazã, se înaltã, însã cu El si în El suntem si noi în mod
obiectiv cuprinsi si chemati totodatã sã realizãm acest itinerar duhovnicesc
si în mod subiectiv, în Bisericã, transformând astfel legãtura virtualã cu
Hristos specificã mântuirii obiective într-una actualã, în Bisericã prin
Sfintele Taine.

Existã în Bisericã o unire misticã, sacramentalã cu Hristos Cel înviat
si înãltat în sensul cã crestinii sunt în Hristos ca Trup al Bisericii, mãdulare
fiecare în parte si Hristos prin Sfintele Taine trãieste în ei, lucreazã în ei si
împreunã cu ei la îndumnezeirea lor. Deci, caracterul triadologic si
hristologic al misticii ortodoxe constã în faptul cã omul, datã fiind distinctia
fundamentalã dintre naturã, persoanã, energie, poate participa prin Hristos

94 Idem, Iisus Hristos lumina lumii si îndumnezeitorul omului, p. 72.
95 Despre expresiile mistice ale Sfântului Apostol Pavel si sensul lor, a se vedea

Mitropolitul Nicolae Mladin, Asceza si mistica paulinã, Editura Deisis, Sibiu, 1996,  pp.
36-53.
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în Duhul Sfânt la viata plinã de tainã a Sfintei Treimi. Aceastã distinctie
constituie punctul culminant si central al misticii fãrã de care Treimea nu
ar fi accesibilã unirii si experientei mistice.

        .
6.  Aspectul  pnevmatologic si eclesiologic - sacramental al

misticii ortodoxe
Îndumnezeirea omului nu poate fi conceputã în teologia ortodoxã în

afara dimensiunii de viatã trinitare si eclesiologico-sacramentale, în sensul
cã nu existã misticã individualistã care sã fie realizatã în afara comunitãtii
eclesiale unde omul se întâlneste si se uneste în mod deplin cu Hristos în
Duhul Sfânt. În Bisericã, Duhul Sfânt lucreazã unirea cu Hristos prin
Sfintele Taine: ,,Dacã spiritualitatea ortodoxã are un caracter hristocentric
si dacã acest hristocentrism este accentuat de rolul Tainelor ca mijloace
prin care se sãlãsluieste Hristos în om, deci ca sursã de putere divinã
indispensabilã pentru eforturile ascetice si pentru trãirea unirii tainice cu
Hristos, urmeazã cã spiritualitatea ortodoxã are si un caracter pnevmatic
bisericesc. Pentru cã acolo unde este Hristos prin Taine, acolo este si
Biserica plinã de Duhul comuniunii cu El, sau numai Biserica împãrtãseste
pe Hristos ca Trup al Lui, prin mijlocirea Tainelor. Mãdular al lui Hristos
nu poate deveni si nu poate rãmâne cineva în aceastã calitate decât dacã
se integreazã si face parte din Trupul tainic al Lui, ca ansamblu bine
orânduit  al multor mãdulare. Credinta ca putere a cresterii spirituale,
vine în om de la Hristos dar prin Bisericã sau prin Trupul Lui, plinã de
Duhul comuniunii, crescând din credinta obstii bisericesti, în care este
lucrãtor Hristos prin Duhul Lui”96.  Asadar, în Bisericã prin relatia
iconomicã a Fiului cu Duhul si invers97 se lucreazã îndumnezeirea fãpturii,

96 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe, p. 59.
97 Despre relatia iconomicã dintre Fiul si Duhul Sfânt a se vedea: Ioannis Zizioulas,

Fiinta eclesialã, trad. Aurel Nae, Editura Bizantinã, Bucuresti, 1996, pp. 135-157; Paul
Evdokimov, Duhul Sfânt în traditia ortodoxã, trad. Pr. Prof. Dr. Vasile Rãducã, Editura
Anastasia, Bucuresti, 2004, pp. 112-144; Boris Bobrinskoy, Împãrtãsirea Sfântului Duh,
trad. Mãriuca si Adrian Alexandrescu, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucuresti, 1999, pp. 49-70, 93-103; Olivier Clement aratã cã Duhul
Sfânt abundã în plinãtatea Sa în trupul sacramental al lui Hristos, însã oriunde Duhul
lucreazã în istorie si în cosmos, Biserica este prezentã în mod tainic. (The Roots of
Christian Mysticism, London, Dublin, Edinburgh: New City, 1993, p. 96).
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Duhul Sfânt fiind Cel care actualizeazã lucrarea mântuitoare a lui Hristos
în Bisericã, lucrare care nu este despãrtitã de Persoana lui Hristos, prezent
în Bisericã , în Duhul Sfânt, pânã la sfârsitul veacurilor. Nicolae Mladin
abordând în termeni mistici relatia dintre Fiul si Duhul Sfânt spune
urmãtoarele: ,,…dar Duhul Sfânt are functiunea de a ne uni cu Hristos,
de a plãsmui chipul lui Hristos în noi, de a ne forma dupã chipul Fiului, de
a revãrsa viata lui Hristos în fiinta noastrã (…) El descoperã adâncurile
lui Dumnezeu si adâncurile de viatã ale lui Hristos. Unde e Duhul e si
Hristos, unde e Hristos e si Duhul. El uneste cu Hristos, El e creatorul
unirii mistice cu Hristos. Asa cum Hristos s-a întrupat prin bunãvoirea
Tatãlui si umbrirea Duhului Sfânt, tot prin bunãvoirea Tatãlui si umbrirea
Duhului Sfânt îsi continuã întruparea, sãlãsluindu-se în inimile credinciosilor.
Hristos s-a fãcut om prin Duhul Sfânt; oamenii se fac ,,hristosi” tot prin
Duhul Sfânt, care toarnã în ei viata lui Hristos.”98 Dincolo de orice formã
de fals misticism care are la bazã izolarea totalã de comunitatea si ierarhia
Bisericii, Pãrintele Stãniloae aratã cã pe orice treaptã de sfintenie s-ar
afla un credincios, el rãmâne dependent în cursul vietii pãmântesti de
ordinea ierarhicã a Bisericii si trebuie sã se împãrtãseascã de Sfintele
Taine.99  În afara Tainelor Bisericii nu existã viatã misticã autenticã care
sã ducã la o îndumnezeire realã a omului: ,,Urcusul duhovnicesc chiar
dacã duce pe cineva pânã la imediata apropiere de Dumnezeu în cer,
este un urcus în lãuntrul Bisericii, pe treptele spirituale din Bisericã, de pe
pãmânt si pe cele din Biserica din cer. Nu existã altã scarã spre Dumnezeu
decât prin interiorul Bisericii”.100 Tot Pãrintele Stãniloae aratã cã nu poate
exista viatã misticã separatã de viatã culticã si sacramentalã a Bisericii:
,,..urcusul omului spre Dumnezeu, începe în Bisericã si se terminã în
Bisericã. În Bisericã începe si se terminã actiunea de desãvârsire a omului;
în Bisericã începe si se terminã omul în veci, înaintând în veacurile
nesfârsite în lãuntrul ei, care este însãsi sânul lui Dumnezeu. Pornind din
si rãmânând în Biserica vãzutã, el urcã pe treptele nevãzute ale ei, ca
într-un cort vãzut pe treptele celui nevãzut, acesta nefiind decât unul si
acelasi (…). De aceea, sfintii nu ies din Bisericã, ci se aflã pe treptele

98 Nicolae Mladin, Ascetica si mistica paulinã, pp. 76-77.
99 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloaie, Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe,  p. 63.
100 Ibidem, p. 64.

Teologia,  2/ 2005



95

cele mai înalte ale ei si ale vietii lor în Dumnezeu”.101 Dacã în Ascetica si
Mistica Bisericii Ortodoxe, Pãrintele Stãniloae trateazã cu
preponderentã relatia persoanei umane cu Dumnezeul Personal, în
Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxã, el abordeazã relatia
comunitãtii cu Dumnezeu, trasând liniile fundamentale ale unei mistici
liturgice. Sfânta Liturghie devine în aceastã perspectivã, o scarã a urcusului
duhovnicesc în care rolul comunitãtii este unul fundamental: ,,Chiar dacã
existã si un urcus individual al credinciosilor spre Dumnezeu prin curãtirea
de patimi, prin dobândirea virtutilor si prin contemplarea ratiunilor creatiunii,
acest urcus n-ar putea avea loc dacã n-ar fi ajutat de un urcus liturgic
spre Dumnezeu, care se înfãptuieste de fiecare împreunã cu obstea
celorlalti credinciosi”102

Nichifor Crainic plecând de la distinctia dintre cei ce experimenteazã
mistica liturgicã prin sensibilitate si cei ce formeazã ,,elita” adicã cei ce
intrã în asceza si mistica purã a contemplatiei unitive, ridicã o problemã
fundamentalã pentru întelegerea aspectului eclesiologic si sacramental-
eshatologic al misticii ortodoxe în sensul în care, mistica individualã face
ca mistica liturgicã sã devinã de prisos? Ca rãspuns la aceastã problemã,
Nichifor Crainic aratã cã mistica individualã se încadreazã puternic în
sistemul ierarhic al Bisericii desi între trãirea contemplativã nemijlocitã si
trãirea liturgicã mijlocitã existã o mare deosebire: ,,Singurãtatea necesarã
reculegerii (…) nu e o rupere de viata obsteascã a Bisericii ci o ridicare
din treaptã în treaptã pe scara ierarhiei, adicã tot în cuprinsul ei. În acest
înteles cu cât e cineva mai izolat, ceea ce înseamnã: mai înãltat pe o
treaptã superioarã – cu atât trãieste mai intens viata de ansamblu a Bisericii
– precum în naturã, cu cât te ridici pe o înãltime mai mare cu atât cuprinzi
cu ochiul un orizont mai larg (…) Mistica marilor singuratici ai Rãsãritului
ortodox nu e o iesire din cuprinsul Bisericii ci o treaptã mai înaltã pe linia

101 Ibidem, pp. 414-415.
102 Pr. Prof Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia Ortodoxã,

Editura Mitropoliei Olteniei,  Craiova, 1986, p. 5. Pãrintele Stãniloae aratã cã nimeni nu
se poate desãvârsi si adânci în credintã fãrã ajutorul altora si fãrã relatia cu altii, o
spiritualitate adevãratã fiind o spiritualitate vie care angajeazã toatã fiinta omului si care
este alimentatã de o comunicare în rugãciune si de manifestarea identitãtii de credintã
între mai multi.
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verticalã ce duce la Dumnezeu. Afarã de aceasta nici un mistic exemplar
al ortodoxiei nu s-a crezut dispensat de mistica liturgicã obsteascã fiindcã
a ajuns la contemplatia purã”.103

La rândul sãu, Nicolae Mladin face o delimitare precisã între mistica
sacramentalã trãitã în Bisericã ca misticã obiectivã si mistica individualã
care este înteleasã ca misticã a experientei, arãtând totodatã cã între
unirea misticã sacramentalã si unirea misticã propriu-zisã, în esentã nu
existã deosebire, afarã de faptul cã mistica sacramentalã e transconstientã,
iar mistica propriu-zisã, cea individualã, e experimentalã.104 Cu toate
acestea, Nicolae Mladin aratã legãtura dintre mistica sacramentalã, liturgicã
a Bisericii si cea individualã, propriu-zisã: ,,Orice mistic care renuntã la
Liturghie – si Împãrtãsire – e suspect”105

Urcusul mistic este cuprins în Ortodoxie în cadrul Bisericii si prin
Sfintele Taine asa încât lucrarea de purificare se realizeazã prin puterile
ce emanã din Taina Botezului, aceasta fãcând începutul urcusului mistic
si din Taina Pocãintei, asa cum iluminarea este o actualizare a puterilor
dãruite prin Taina Mirungerii, iar unirea cu Dumnezeu este un efect al
Tainei Euharistiei. Esenta misticii liturgice sunt Sfintele Taine si în special
cele trei Taine ale initierii crestine: Botezul care este prin excelentã Taina
purificãrii, Mirungerea, Taina iluminãrii si Euharistia, Taina desãvârsirii.
Din punct de vedere sacramental existã o progresivã prezentã misticã a
lui Hristos prin aceste trei Taine. Astfel, faza purificãrii este actualizarea
Botezului în sensul ,,omorârii” omului vechi în vederea zidirii permanente
a omului nou, faza iluminãrii este prelungirea si actualizarea Mirungerii,
iar faza unitivã este actualizarea Euharistiei prin care se realizeazã cea
mai intensã unire între Hristos si oameni. Asadar, putem observa un
paralelism între cele trei faze ale vietii mistice si cele trei Sfinte Taine de
initiere: Botez, Mirungere, Euharistie.106

Sfintele Taine în viata Bisericii au  implicatii cosmice si eshatologice
si aceste dimensiuni le întâlnim si când ne referim la Bisericã care este
Tainã în ambele sensuri: ,,Taina aceasta este concomitent cosmicã si

103 Nichifor Crainic, op. cit. pp. 79-80.
104 Prof Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de misticã ortodoxã, p. 101.
105 Ibidem, p. 132.
106 Ibidem, pp. 142-143.
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eshatologicã si se referã atât la lumea lui Dumnezeu în prima ei creatie,
cât si la împlinirea ei în Împãrãtia lui Dumnezeu. Taina este cosmicã
pentru cã ea cuprinde întreaga creatie, care se aduce lui Dumnezeu -
,,Ale Tale dintru ale Tale!.. de toate si pentru toate” – si descoperã în sine
si prin sine biruinta lui Hristos. Dar în mãsura în care este cosmicã, taina
este si eshatologicã, diriguitã si îndreptatã spre Împãrãtia veacului viitor
(…) În acest sens Biserica este Tainã în ambele dimensiuni: cosmicã si
eshatologicã. Ea este Tainã cosmicã, fiindcã în ,,lumea aceasta” ne
descoperã adevãratã lume a lui Dumnezeu, lumea cea dintru început, la
lumina cãreia si fatã de care sã putem cunoaste chemarea noastrã sublimã
spre cele de sus (…) Biserica este Tainã eshatologicã, pentru cã lumea
cea dintru început, pe care ea o descoperã, este deja salvatã în Hristos si
în trãirea liturgicã si de rugãciune noi nu ne rupem de acel sfârsit pentru
care lumea a fost creatã si mântuitã”107 Sfânta Liturghie oferã
credinciosilor o pregustare a Împãrãtiei la care participã comunitatea.
Însã ,,Liturghia nu e o simplã anuntare a eshatologicului, ci în ea
eshatologicul e trãit anticipat, ca normativ pentru întreaga viatã de aici.
Asa se pregãtesc credinciosii la Sfânta Liturghie pentru cea mai deplinã
întâlnire cu Hristos în Sfânta Împãrtãsanie”.108 Unirea misticã cu Hristos
nu este una staticã ci una dinamicã asa încât viata misticã crestinã se
sprijinã în plan sacramental pe aceste taine de initiere dintre care Euharistia
este taina care stã la baza vietii mistice, în sensul cã în ea si prin ea se

107 Alexander Schmemann, Euharistia, Taina Împãrãtiei, trad. Boris Rãduleanu,
Editura Anastasia, Bucuresti, pp. 40-41. Schmemann aratã cã Biserica fiind Tainã în
sensul cel mai profund si atotcuprinzãtor al cuvântului, zideste, descoperã si se împlineste
pe ea în taine prin taine si mai ales prin Euhatistie. Totul în Bisericã se sãvârseste prin
Duhul Sfânt; prin pogorârea Duhului la Cincizecime, Duhul Sfânt preface aceastã ultimã
zi în ziua cea dintâi a creatiei noi si Biserica descoperã ca dar prezenta acesteia ca Zi Întâi
si ca Zi a Opta. De aceea, prin Pogorârea Sfântului Duh, Biserica este prefacerea sfârsitului
în început, a vietii vechi în viatã nouã. (Ibidem, p. 42). Asadar prin caracterul eshatologic
al Sfintelor Taine, ca Taine ale Bisericii, unde omul se pregãteste  pentru Împãrãtie, putem
spune cã si mistica are un caracter eshatologic pe care omul îl experimenteazã în Bisericã
prin Sfintele Taine.

108 Ibidem, p. 240. Astfel, credinciosii trãiesc în Bisericã întrt-un alt plan al realitãtii,
într-o altã ambiantã decât cea a lumii naturale; trecutul nu mai e despãrtit de prezent si de
viitorul eshatologic, între pãmânt si cer nu mai e o despãrtire, creatul ne mai fiind închis în
el însusi, ci transfigurat de necreat (Ibidem, p. 46).
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realizeazã cea mai intimã unire cu Hristos: ,,Dupã fãgãduinta Domnului,
tocmai prin Împãrtãsanie rãmâne Hristos în noi si noi în El”.109 Caracterul
eclesial al misticii se identificã cu caracterul hristocentric al ei, în sensul
cã orice mistic, cât de înaintat ar fi el în viata spiritualã nu poate pãrãsi
cadrul ierarhic al Bisericii si nu poate ajunge dincolo de Hristos a cãrui
putere iradiazã  prin Sfintele Taine, în Duhul Sfânt în întreaga Bisericã.
Asadar, relatia dintre Dumnezeu si om dobândeste dimensiuni mistice
prin încorporarea omului în Bisericã prin Sfintele Taine, în care omul
trãieste arvuna Împãrãtiei ca pe un ,,deja” si ,,nu încã” eshatologic.

109 Nicolae Cabasila, Despre viata în Hristos, trad. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae,
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1997,
p. 108; Nicolae Cabasila aratã cã Hristos, desi se aflã în toate Tainele, lucreazã în fiecare
Tainã în alt mod asa încât dacã prin Botez curãteste pe om de pãcate întipãrindu-i chipul
Sãu iar prin Mirungere face mai lucrãtoare puterile Duhului Sfânt, prin Euharistie, Hristos
se uneste cu omul împrumutându-i acestuia însãsi personalitatea Sa. De aceea , Euharistia
este Taina cea mai mare deoarece mai încolo de ea nu se mai poate merge, nici nu se mai
poate adãuga ceva (Ibidem,  pp. 106-107).
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Adrian Murg

Planul lui Dumnezeu în scrierile
Sfântului Evanghelist Luca

Abstract
The Plan of God is a major theme in St. Luke’s work, running

through the Gospel and the Acts as well and reaching its climax in
the missionary discourses of Acts. The existence and consistence of
God’s plan unfolding in the life of Jesus and of the early Church are
emphasized through various strands which interweave to give the
Lukan view on the matter. The following study surveys some impor-
tant texts for God’s plan theme, seeking to reveal the literary and
theological means used by Luke to expound the Providence of God
to his readers.

I. Introducere
Planul lui Dumnezeu este o temã fundamentalã în opera Sfântului

Luca, care strãbate atât Evanghelia cât si Faptele Apostolilor, dar care
devine proeminentã în cuvântãrile misionare din Faptele Apostolilor.
Existenta si coerenta planului lui Dumnezeu care se desfãsoarã în viata
Mântuitorului Iisus Hristos si în cea a Bisericii primare sunt subliniate
printr-o varietate de fibre tematice care se împletesc pentru a da viziunea
lucanicã asupra acestui subiect.
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Luca introduce explicit aceastã temã întâi în Evanghelie, unde aratã
cã botezul lui Ioan era parte a planului lui Dumezeu (ç âïõëç ôïõ èåïõ, 7,
29). În prima mare cuvântare misionarã din Faptele Apostolilor, Sf. Petru
aratã cã rãstignirea Mântuitorului s-a fãcut „dupã sfatul cel rânduit si
dupã stiinta cea dinainte a lui Dumnezeu” (ôç ùñéóìåíç âïõëç êáé
ðñïãíùóåé ôïõ èåïõ, 2, 23). Primii crestini, la rândul lor, recunosteau
faptul cã Patimile lui Iisus erau parte a „toate câte mâna Ta si sfatul (âïõëç)
Tãu mai dinainte au rânduit sã fie” (F Ap 4, 28). Planul atotcuprinzãtor al lui
Dumnezeu apare si în cuvântãrile Sf. Pavel. Astfel, în prima dintre ele, acesta
aratã cã David „a slujit în timpul sãu voii lui Dumnezeu” (ôç ôïõ èåïõ âïõëç,
13, 36). În cuvântarea de despãrtire adresatã preotilor din Efes, Apostolul
neamurilor declarã: „nu m-am ferit sã vã vestesc toatã voia lui Dumnezeu”
(ðáóáí ôçí âïõëçí ôïõ èåïõ, 20, 27).

Pe lângã aceste referiri directe, Luca se mai foloseste de câteva
expresii si idei conexe pentru a aduce în atentia cititorilor planul lui
Dumnezeu. Astfel se aratã cã Dumnezeu binevoieste în Iisus1, iar Acesta2,
ca si Sf. Pavel3 ulterior, se supune voii Sale. Deseori Luca foloseste
verbele äåé4 sau ì åëëù5 pentru a sublinia cã istoria se desfãsoarã conform
sfatului lui Dumnezeu. În plus, un grup de cuvinte compuse cu prepozitia
ðñï6 si o serie de epifanii7 exprimã voia lui Dumnezeu si descriu împlinirea
acesteia.

1 Åõäïêéá în Lc 10, 21; åõäïêåù în Lc 3, 17; 12, 32.
2 Vezi rugãciunea Domnului de pe Muntele Mãslinilor, în Lc 22, 42: ðëçí  ìç  ôï

èåëçìá ìïõ áëëá ôï óïí ãéíåóèù.
3 Dumnezeu l-a ales pe Sf. Pavel ca sã cunoascã voia Lui (ãíùíáé ôï èåëç ì á), F Ap

22, 14; vezi si F Ap 21, 14, unde Pavel se supune voii lui Dumnezeu.
4 Verbul äåé apare de 102 ori în Noul Testament si doar în scrierile Sf. Luca de 42 ori,

din care de 18 ori în Evanghelie si de 24 ori în Faptele Apostolilor. Cele mai semnificative
versete sunt: Lc 2, 49; 4, 43; 9, 22; 13, 33; 17, 25; 21, 9; 22, 37; 24, 7. 26, 44; F Ap 1, 6.
21; 3, 21; 4, 12; 5, 29;  9, 6. 16; 14, 22; 16, 30; 17, 3; 19, 21; 20, 35; 23, 11; 24, 19; 25, 10;
26, 9; 27, 24.

5 Lc 9, 31. 44;  22, 23; 24, 21; F Ap 17, 31; 26, 22. 23.
6 Ðñïïñéæù  (F Ap 4, 28), ðñïêáôáããåëù (F Ap 3, 18; 7, 52), ðñïãíùóéò (F Ap 2,

23), ðñï÷åéñéæïìáé (F Ap 3, 20; 22, 14; 26, 14), ðñï÷åéñïôïíåù (F Ap 10, 41).
7 Lc 1, 11-22. 26-38; 2, 9-15; 3, 22; 9, 30-32; 22, 43; 24, 4-7. 15-31. 36-49; F Ap 1,

3. 9-11; 2, 3; 5, 19-20; 9, 3-6; 10, 3-7. 10-16. 30-32; 11, 5-10. 13-14, ; 12, 7-11. 23; 16,
9-10; 18, 9; 22, 6-8. 17-21; 23, 11; 26,13-18. 27. 23-24.
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Aceste lucruri au fost observate si studiate de-a lungul vremii de
numerosi cercetãtori ai operei Sfântului Luca. Astfel, în tratarea scopului
pentru care au scrise cele douã opere lucanice, H. J. Cadbury vorbeste
despre „evidenta cãlãuzirii divine care le strãbate”8. În scurta discutie
asupra acestui subiect, el observã temele legate de cãlãuzirea divinã9, si
sugereazã cã abordarea acestora serveste un scop apologetic. Ulterior,
combinatia acestor teme a fost observatã si de alti specialisti. Cea mai
detaliatã examinare a datelor a fost fãcutã de S. Schulz10, care vede în
conjugarea câtorva motive11 în corpusul lucanic o subliniere a
omniprezentei Providentei. H. Flender12 trateazã „planul divin de mântuire”
mai pe scurt, într-un capitol în care vorbeste despre Duhul Sfânt ca prezentã
a mântuirii si în care discerne câteva elemente ale modului în care Luca
introduce tema Providentei13. J. Navone14 vede în „calea Domnului”
conceptul fundamental în care se concentreazã viziunea Sf. Luca asupra
istoriei, pe care îl leagã de cele câteva teme observate de cei dinaintea
sa15. Un alt autor important este J. Fitzmyer, care insereazã la începutul
comentariului sãu la Evanghelia dupã Luca un mic tratat de teologie
lucanicã16. El divide „conceptia autorului asupra istoriei mântuirii” în cinci
subteme17, limitându-se la evidentierea si la schitarea acestora în cele

8  H. J. CADBURY, The Making of Luke-Acts, New York: Macmillan, 1927, p. 303-
306.

9 Ibidem, p. 303.
10 S. SCHULZ,  Die Stunde der Botschaft, Hamburg: Furche, 1967, p. 275-283.
11 Verbele compuse cu ðñï, substantivele care indicã voia lui Dumnezeu, verbele care

aratã împlinirea acesteia în istorie, proeminenta vebului de necesitate äåé. Schulz indicã
câteva elemente din Evanghelie si din Faptele Apostolilor care trebuiesc interpretate în
legãturã cu Providenta: kerigma, epifaniile, vedeniile, citarea Vechiului Testament si apologiile.

12 H. FLENDER, St. Luke: Theologian of Redemptive History, London, SPCK, 1967,
p. 142-146.

13 Planul lui Dumnezeu, verbele compuse cu ðñ ï, necesitatea si predestinatia.
14 J. NAVONE, Themes of St. Luke, Rome: Gregorian University, 1976, p. 188-198.
15 Necesitatea, predestinatia, planul lui Dumnezeu, împlinirea profetiilor, actele

universale ale lui Dumnezeu si Duhul Sfânt.
16 J. FITZMYER, The Gospel According to Luke, 2 vol. Anchor Bible 28, 28A; New York:

Doubleday, 1981, 1985; vezi capitolul despre „Istoria mântuirii” în vol. I, p. 179-181.
17 Planul lui Dumnezeu, predestinatia, necesitatea, împlinirea profetiilor, mântuirea

ca tintã a actiunilor lui Dumnezeu.
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douã opere ale Sf. Luca. O prezentare asemãnãtoare este datã de R. F.
O’Toole care considerã cã principala temã teologicã a scrierilor lucanice
constã în faptul cã „Dumnezeu, Care a lucrat mântuire poporului Sãu în
Vechiul Testament, continuã sã facã acelasi lucru, mai ales prin Iisus
Hristos”18. O contributie mai recentã este adusã de J. T. Squires, care
divide tema de fond a planului lui Dumnezeu în cinci idei directoare: 1)
Dumnezeu este actorul principal al scrierilor Sf. Luca; 2) Dumnezeu
cãlãuzeste viata lui Iisus si misiunea Bisericii primare; 3) Voia lui Dumnezeu
se aratã în viata lui Iisus si în misiunea crestinã între pãgâni prin mijlocirea
epifaniilor; 4) Viata lui Iisus - mai ales Patimile Sale - si misiunea pãgânã
împlinesc profetiile Vechiului Testament; 5) Viata si Patimile lui Iisus,
alãturi de misiunea crestinã, stau sub semnul necesitãtii divine19. Squires
examineazã ceea ce spune Luca despre Providentã prin comparatie cu
istoriografia elenisticã, în care gãseste idei asemãnãtoare.

În cele urmeazã vom examina textele lucanice cele mai semnificative
pentru tema enuntatã, cãutând sã evidentiem aspectele literare si teologice
specifice fiecãruia.

II. Analiza textelor
Este neîndoielnic fatul cã, pentru Luca, Dumnezeu vegheazã asupra

întregii istorii omenesti prin Pronia Sa universalã. O privire de ansamblu
asupra operei lucanice aratã cã, în general, autorul îsi afirmã aceastã
convingere prin mijloace mai mult subtile decât directe20. Totusi, în
momentele cruciale ale naratiunii, aceastã importantã temã este prezentã
în mod explicit.

II.1. Prologul Evangheliei (Lc 1, 5-2. 52)
În primele douã capitole ale Evangheliei, care pot fi considerate un

prolog extins al întregii opere a Sf. Luca, se poate observa modul pregnant
în care Dumnezeu lucreazã încã de la începutul istoriei care începe sã se

18 R. F. O’TOOLE, The Unity of Luke’s Theology: An Analysis of Luke-Acts, Good
News Studies 9, Wilmington, Delaware: Michael Glazier, 1984, p. 17.

19 J. T. SQUIRES, The Plan of God in Luke-Acts, Cambridge: University Press, 1993,
p. 2-3.

20 M. DIBELIUS, Studies in the Acts of the Apostles, London: SCM, 1956, p. 181.
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deruleze. Întâlnim aici o multime de incidente sau comentarii care afirmã
si reitereazã faptul cã ceea ce urmeazã sã se întâmple este din voia lui
Dumnezeu. Tema Providentei divine este introdusã cu ajutorul
anghelofaniilor si a proorociilor care indicã spre aspectul de necesitate a
evenimentelor, si a afirmatiilor explicite despre faptul cã Dumnezeu initiazã
si conduce aceste întâmplãri21.

Întâi, Luca introduce aceastã temã prin o dublã epifanie a
Arhanghelului Gavriil, care se aratã preotului Zaharia în templu (1, 11),
iar apoi, sase luni mai târziu, Fecioarei Maria, în Nazaret. În cea dintâi
epifanie Arhanghelul îsi afirmã în fata lui Zaharia autorizarea divinã: „Eu
sunt Gavriil, cel ce stau înaintea lui Dumnezeu. ªi am fost trimis
(áðåóôáëçí) sã grãiesc cãtre tine” (1, 19)22. În a doua epifanie acesta o
încredinteazã pe Fecioara: „Domnul e cu tine” (1, 28). Paralelismul foarte
elaborat dintre relatãrile acestor douã epifanii23 indicã rolul similar pe
care acestea îl au în structura generalã a naratiunii. Prima anghelofanie
prevesteste nasterea unui fiu de cãtre Elisasbeta, în ciuda vârstei sale
înaintate, iar a doua prevesteste acelasi lucru Mariei, în ciuda fecioriei
sale si a faptului cã nu avea bãrbat. Fiecare epifanie contine modelul
scripturistic consacrat al vestirii (1, 13; 1, 31; cf. Fac 16, 11; 17, 19; Jud
13, 3. 5; acelasi model apare si în Mat 1, 20-21)24. În ambele ocazii Gavriil
aratã cã Duhul Sfânt va lucra în evenimentele prezise (1, 15; 1, 35).
Fiecare epifanie se încheie cu recunoasterea de cãtre viitoarele mame a
lucrãrii lui Dumnezeu (1, 25; 1, 38). Aceste douã epifanii dezvãluie, deci,
activitatea proniatoare a lui Dumnezeu.

A treia epifanie din prolog - arãtarea îngerului cãtre pãstorii din
Betleem (2, 9) si a corului îngeresc (2, 13) - are o functie similarã.
Din cuvintele ostirii îngeresti se desprinde faptul cã nasterea lui Iisus

21 Pentru importanta interpretãrii prologului în contextul ambelor opere a Sf. Luca,
vezi P. MINEAR, Luke’s Use of the Birth Stories, în L. E KECK, J. MARTYN (ed.) „Studies in
Luke-Acts”, Philadelphia: Fortress Press, 1966, p. 111-130; la p. 129 autorul observã
proeminenta „telului atotcuprinzãtor al lui Dumnezeu”.

22 Pasivul divin (áðåóôáëçí; vezi FITZMYER, Luke I, p.328) mai este folosit de cãtre
Luca în 1, 26, iar mai tîrziu va fi folosit pentru Iisus (4, 43, etc.)

23 Vezi FITZMYER, Luke I, p. 313-321; R. E. BROWN, The Birth of the Messiah, Garden
City, New York: Doubleday, 1977, p. 251, 292-298.

24 BROWN, Birth of the Messiah, p. 155-159; FITZMYER, Luke I, p. 318, 335.
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este un semn al bunãvointei divine (åõäïêéáò, 2,14)25. Aceastã arãtare
este mijlocul prin care Domnul „ne-a dat sã cunoastem” vestea nasterii
lui Mesia (2, 15).

Între rãspunsurile la primele douã epifanii existã, de asemenea, un
paralelism strâns. Fecioara Maria dã glas unui imn de slavã prin care,
într-un stil scripturistic, laudã lucrãrile lui Dumnezeu (1, 47-55)26, iar
Zaharia, deasemenea, Îl binecuvinteazã pe Dumnezeu pentru mântuirea
pe care El o dã (1, 68-75)27. În comentariile sale narative Luca noteazã
cã nasterea Sf. Ioan Botezãtorul este un indiciu al faptului cã „Domnul a
mãrit mila Lui” fatã de Elisabeta (1, 58) si cã „mâna Domnului” era cu
pruncul Ioan (1, 66). Aceste comentarii concordã cu cuvintele
Arhanghelului cãtre Fecioara Maria: „Domnul e cu tine” (1, 28) si „ai
aflat har de la Dumnezeu” (1, 30).

În scena crucialã a întâlnirii dintre cele douã femei însãrcinate (1,
39-45), Duhul Sfânt o inspirã pe Elisasbeta (1, 41) iar aceasta aratã cã
zãmislirea lui Iisus este împlinirea celor spuse de Domnul (1, 45). Mai
avem în prolog rostiri inspirate de Duhul din partea lui Zaharia (1, 67) si a
lui Simeon (2, 25, 27). Astfel, epifaniile mentionate sunt legate foarte
strâns de aceastã eruptie de profetism care însoteste nasterile Mântuitorului
Iisus Hristos si a Sfântului Ioan Botezãtorul. Aceste profetii amplificã
tema Proniei divine si oferã o perspectivã mai clarã asupra modului în
care va lucra Dumnezeu în continuare. Cuvintele rostite de înger si de
oamenii inspirati de Duhul Sfânt se constituie într-o serie de predictii de o
manierã asemãnãtoare celor din istoriile deuteronomice si elenistice. Unele
dintre aceste predictii se împlinesc dupã un timp foarte scurt, cum sunt
nasterile celor doi prunci. Mai sunt preziceri împlinite imediat referitoare

25 Vezi FITZMYER, Luke I, p. 411-412 pentru aceastã traducere. I. H. MARSHALL (The
Gospel of Luke, Exeter: Paternoster, 1978, p. 112) o identificã cu voia lui Dumnezeu.

26 Dumnezeu este subiectul tutror verbelor din acest imn, cu exceptia a patru dintre
ele care aratã în ce fel trebuie sã se rãspundã lucrãrilor lui Dumnezeu: „mãreste” (1, 46) ,
„s-a bucurat” (1, 47), „vor ferici” (1, 48), „se tem” (1, 50). Vezi MINEAR, Birth Stories,
p.116-117; O’TOOLE, Unity, p. 225-260. Pentru stilul scripturistic al acestui pasaj, vezi
BROWN, Birth of the Messiah, p. 358-360.

27 ªi aici, Dumnezeu este subiectul fiecãrui verb, în afarã de unul, care indicã, si el, un
aspect al rãspunsului omului cãtre Dumnezeu: „sã slujim” (1, 74). Pentru stilul scripturistic
al acestui pasaj, vezi BROWN, Birth of the Messiah, p. 386-389.
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la numele pruncilor (pentru Ioan prezis în 1, 13 si împlinit în 1, 6028, iar
pentru Iisus prezis în 1, 31 si împlinit în 2, 21). Descoperirea de cãtre pãstori
a Pruncului înfãsat (2, 16) este, la fel, o împlinire imediatã a unei prevestiri (2,
12). Deci, prologul contine un sir de profetii care se si împlinesc în rãstimpul
acoperit de acesta. Ceea ce înseamnã cã încã de începutul istoriei pe care
Luca o consemneazã Dumnezeu vorbeste si lucreazã.

Alte profetii din prolog privesc lucruri care se împlinesc mai târziu.
Lucrarea profeticã a Sfântului Ioan Botezãtorul (1, 76), profetitã de Zaharia
sub inspiratia Duhului (1, 67), este afirmatã ulterior de însusi Iisus (7, 20).
Rolul principal al Sfântului Ioan, acela de „a pregãti calea” (1, 76), este
îndeplinit în lucrarea sa publicã (3, 3-6).

Statutul Mântuitorului Iisus Hristos este de asemenea anuntat printr-
o serie de titluri hristologice incluse în cuvântãrile profetice ale
Arhanghelului Gavriil, ale dreptului Simeon si ale proorocitei Ana. Fiecare
dintre aceste titluri va fi folosit pentru Iisus în cursul Evangheliei, împlinind
astfel aceste profetii din prolog. Primul cuvânt utilizat de Gavriil cu privire
la Iisus este „mare” (ìåãáò, 1, 32). Desi Mântuitorul respinge faptul cã
ar fi „mai mare” (ìåéæù í) în 22, 24-27, El este considerat un prooroc
mare (ìåãáò 7, 16), iar vindecãrile Sale dezvãluie mãrirea (ìåãáëåéïôçò)
lui Dumnezeu (9, 43). A doua profetie aratã cã Iisus va fi Fiul celui Prea
Înalt (õéïò õøéóôïõ, 1, 32); titlul este folosit pentru Iisus în 8, 28. În
continuare Gavriil foloseste titlul mai familiar de Fiul lui Dumnezeu (õéïò
ôïõ èåïõ, 1, 35), care va constitui modul de adresare a demonilor (4, 41;
8, 28) si al diavolului (4, 3. 9). În sfârsit, Gavriil prezice cã Iisus va fi sfânt
(áãéïí, 1, 35); confirmarea vine atunci când Iisus este adus de pãrintii Sãi
la templu29. Ca Întâi Nãscut de parte bãrbãteascã, este declarat sfânt (2,
23, citat din Ies 12, 3). Termenul este folosit mai târziu pentru Iisus de
cãtre demoni (Lc 4, 34), de cãtre  Sf. Ap. Petru (F Ap 3, 14) si de cãtre
crestinii din Ierusalim (F Ap 4, 27. 30).

Ulterior, se aratã cã Duhul Sfânt îl înstiintase pe dreptul Simeon cã Îl
va vedea pe Hristosul Domnului (ôïí ÷ñéóôïí êõñéïõ, 2, 26), ceea ce se

28 Abaterea de la practica obisnuitã de a numi fiul cu numele tatãlui (1, 59) este
explicatã în 1, 61-63, unde Zaharia concurã la aceasta. Vezi MARSHALL, Luke, p. 88;
FITZMYER, Luke I, p. 380.

29F. W. DANKER, Jesus and the New Age, Philadelphia: Fortress Press, 1988, p. 37, 62.
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împlineste atunci când Îl vede pe Pruncul Iisus, fatã de Care foloseste
cuvinte cuvenite lui Mesia (2, 30-32). Aceeasi afirmatie, cã Iisus este
Hristosul, care apare în episodul pãstorilor din Betleem (2, 11), vine si din
partea demonilor (4, 41), si a lui Petru (9, 20). Dupã Înviere titlul este
folosit frecvent pentru Iisus (Lc 24, 26. 46, de 28 de ori în F Ap). De
asemenea, rolul lui Iisus este descris în termeni care sunt ulterior folositi
pentru lucrarea Sa. Gavriil Îl înfãtiseazã ca pe un rege din dinastia lui
David (1, 32), Care va avea o domnie vesnicã (1, 33). Ulterior, Iisus este
aclamat ca rege de cãtre multimile care Îl întâmpinau la intrarea în Ierusalim
(19, 38) si este numit astfel pe inscriptia de deasupra crucii (23, 38), ca o
reflectare a acuzatiilor ce I se aduceau de iudei (23, 2). Sf. Pavel Îl
include pe Iisus între urmasii regelui David (F Ap 13, 23), iar mai târziu
este acuzat de a se fi împotrivit Cezarului spunând cã „este un alt rege,
Iisus” (F Ap 17, 8). Dreptul Simeon Îl numeste pe Iisus „mântuirea” lui
Dumnezeu (ôï óùôçñéïí óïõ, Lc 2, 30). Faptul cã Iisus aduce mântuire
este reafirmat mai târziu (Lc 19, 9; F Ap 4, 12; 13, 26. 47; 28, 28). Iisus
este numit Mântuitor de cãtre Sf. Petru (F Ap 5, 31) si Sf. Pavel (F Ap
13, 23). Semnificatia vietii lui Iisus în planul lui Dumnezeu este astfel
precizatã prin aceste rostiri profetice.

Cele douã profetii ale dreptului Simeon contin elemente care privesc
dincolo de evenimentele vietii lui Iisus, la felul în care Israel va rãspunde
la lucrarea de mântuire a Acestuia. În prima dintre ele Simeon afirmã
universalitatea mântuirii (2, 31) si prevede misiunea cãtre pãgâni si slava
lui Israel (2, 32). A doua profetie aratã cã Iisus este pus „spre cãderea si
ridicarea multora în Israel” (2, 34). Afirmatia este programaticã pentru
dezbinarea care se va produce în Israel ca urmare a propovãduirii lui
Iisus si a apostolilor, în urma cãreia unii au primit vestea mântuirii, iar altii
au respins-o30. Aceste preziceri ale dreptului Simeon contribuie la o mai
bunã conturare a semnificatiei evenimentului Iisus. În sfârsit, în cuvântãrile
lui Simeon este atins si motivul necesitãtii (Lc 2, 33-34), care priveste
mântuirea pe care „a gãtit-o” Dumnezeu (ï çôïéìáóáò, 2, 31), care este

30 Vezi J. JERVELL, Luke and the People of God: A New Look at Luke-Acts,
Minneapolis: Augsburg, 1984, p. 41-74; DANKER, Jesus, p. 68; utilizarea lui áíôåëåãïí în
F Ap 13, 45; 28, 19.
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descoperitã prin Iisus, Care este pus (êåéôáé) „spre cãderea si ridicarea
multora în Israel” (2, 34)31.

Din cele arãtate se vede cã în prolog se prezintã modul în care
Dumnezeu lucreazã în evenimentele care se deruleazã. Ceea ce urmeazã
este pus astfel sub semnul Providentei divine. Epifaniile, proorociile, aluzia
la necesitatea divinã si accentul pe initiativa divinã, prezente în aceste
douã capitole indicã cu claritate faptul cã planul lui Dumnezeu este fundalul
pe care Luca plaseazã istorisirea sa. Prin evenimentele miraculoase,
epifaniile, proorociile si afirmãrile necesitãtii care vor fi prezente în
Evanghelie, Luca vrea sã arate cã toate episoadele naratiunii sale se
încadreazã în planul atotcuprinzãtor al lui Dumnezeu32.

În Evanghelie nu este întotdeauna clar cã Providenta, introdusã cu
atâta putere la început, rãmâne un element principal. Actiunea permanentã
a lui Dumnezeu în istoria prezentatã este indicatã doar prin remarci narative
ocazionale33. Însã când ajungem la primele capitole din Faptele Apostolilor,
tema Providentei divine iese din nou la suprafatã. „Planul lui Dumnezeu”,
expresie-cheie în cuvântãrile Apostolilor, aratã în mod limpede cã Luca
considerã cã toate evenimentele pe care le prezintã sunt parte integrantã
a realizãrii voii divine în istorie.

II.2. Restul Evangheliei
David Tiede remarcã, pe bunã dreptate, cã „nici un alt autor al Noului

Testament nu este mai preocupat de a arãta împlinirea voii lui Dumnezeu
în istorie, sau mai legat de limbajul planului divin, al scopului predeterminat
si al necesitãtii, decât Luca”34. În cele de mai sus am arãtat cum  Sf.

31 D. L. TIEDE (Prophecy and History in Luke-Acts, Philadelphia: Fortress Press,
1980, p. 27) observã cã în acest oracol, ca si în Lc 2, 49 „chestiunea caracterului si a
continutului acestei necesitãti este ridicatã, fãrã sã fie încã definitã”; „utilizarea particularã
a diatezei pasive” este o trimitere la Pronia divinã (ibidem, p. 29).

32 SQUIRES, The Plan of God in Luke-Acts, p. 31.
33 Faptul cã Evanghelia contine foarte mult material traditional face ca ideile specific

lucanice sã poatã fi detectate mai ales din modul în care autorul îsi prelucreazã sursele si
prin comparatie cu trãsãturile mai pronuntate din Faptele Apostolilor. Preocupãrile teologice
ale autorului se pot observa mai ales în discursurile din Fapte, în lumina cãrora este
posibilã o interpretare a Evangheliei. Vezi L. T. JOHNSON, The Writings of The New
Testament:An Interpretation, Philadelphia: Fortress Press, 1986, p. 207-211.

34 Prophecy, p. 33.
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Luca s-a folosit de epifanii, profetii si comentarii narative pentru a-si
exprima aceastã preocupare în prologul Evangheliei (Lc 1, 5-2. 52).
Dupã aceastã introducere referirile la cãlãuzirea lui Dumnezeu sunt
mai rare si mai putin definite în activitatea lui Iisus. O scurtã investigatie
în activitatea editorialã a lui Luca dezvãluie înclinatia sa de a introduce
indicatori subtili ai acestei teme, cum ar fi pasivul divin35, atribuirea
pe seama lui Iisus a unor lucrãri ale lui Dumnezeu36 si cuvinte ale lui
Iisus din care se vede familiaritatea Acestuia cu planul divin37. Mai
sunt si alte elemente care amplificã ideea planului lui Dumnezeu în
lucrarea lui Iisus.

În naratiunea patimilor, Luca urmeazã precedentul marcan,
caracterizat de  absenta oricãrei referiri directe la activitatea divinã. Totusi
tema lucanicã a planului lui Dumnezeu se reflectã în micile interventii
redactionale ale autorului. Readucerea în prim-plan a lui Satana înainte
de vânzarea lui Iisus, mãreste tensiunea dintre Dumnezeu si Satana,
prezentã pe toatã durata activitãtii lui Iisus (22, 2. 31). Rugãciunea lui
Iisus pe Muntele Mãslinilor (22, 39-46) accentueazã faptul cã cele ce
urmeazã sunt în acord cu voia lui Dumnezeu38 (22, 42). Ultimul cuvânt al
lui Iisus pe cruce nu este strigãtul disperat consemnat de Marcu, ci o
rugãciune plinã de încredere în Dumnezeu (23, 46). În ciuda teribilului
deznodãmânt, controlul lui Dumnezeu asupra situatiei este recunoscut

35 Diateza pasivã a verbului áðïóôåëëù indicã prezenta voii lui Dumnezeu în
lucrarea lui Iisus (Lc 4, 43; 9, 48; 10, 16); este folositã prima oarã pentru Iisus în predica
inauguralã din Nazaret (4, 18 cit. Is 61, 1). Vezi si Lc 1, 19. 26 (pentru Gavriil); 13, 34
(pentru profeti); F Ap 22, 1; 26, 17 (pentru  Sf. Pavel); 28, 28 (pentru mântuire).

36 Exorcismele pe care Iisus le face „cu degetul lui Dumnezeu” (Lc 11, 20) sunt
semne ale lucrãrilor lui Dumnezeu („cât bine ti-a fãcut tie Dumnezeu”, Lc 8, 39); vindecãrile
pe care le face se sprijinã pe „puterea Domnului” (5, 17) si îi determinã pe oameni sã
aducã slavã Acestuia (5, 26; 7, 16; 13, 13; 17, 15. 18; 18, 32).

37 În pericope specific lucanice: Lc 11, 40; 16, 15; 18, 7. În pericope preluate din
izvoare: Lc 3, 8; 12, 5. 24. 28. 30. 32; 18, 27; 20, 3.

38 Expresia „nu voia Mea, ci voia Ta sã se facã” aminteste de fraza asemãnãtoare din
Rugãciunea Domneascã, pe care Luca a omis-o (Mat 6, 10). Aceastã scenã ne trimite si la
ispitirea Domnului (Lc 4, 1-14) prin faptul cã în ambele situatii Mântuitorul rezistã
ispitei si se supune desãvârsit vointei Tatãlui.

39 Cuvintele åäïîáæåí ôïí èåïí, adãugate aici de Luca, constituie una dintre expresiile
sale favorite. TIEDE (Prophecy, p. 115) considerã cã aceasta „este ca un oracol” care indicã
spre planul lui Dumnezeu în aceste evenimente. Vezi si FITZMYER, Luke II, p. 1515.
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atât de cãtre sutas, care dã slavã lui Dumnezeu (23, 47)39, cât si de
tâlharul cel bun, care cere îi tovarãsului sãu sã se teamã de Dumnezeu40.
În scena înmormântãrii, Sf. Luca spune despre Iosif din Arimateea, care
„astepta Împãrãtia lui Dumnezeu”, cã s-a opus Sinedrului si „nu s-a învoit
cu sfatul (â ïõëç) si cu fapta lor” (Lc 23, 51). Luca pare sã arate cã
sfatul (â ïõëç) Sinedriului este în opozitie cu cel al lui Dumnezeu si cã
omorârea lui Iisus reprezintã apogeul împotrivirii fatã de planul lui
Dumnezeu41. Rãstignirea lui Iisus, personajul central al naratiunii, pune
astfel sub semnul îndoielii suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei.
Mai mult, Vechiul Testament declarã cã cel ce este spânzurat pe lemn
este „blestemat de Dumnezeu” (Deut 21, 22-23). Acest fapt constituia
un impediment serios pentru acceptarea de cãtre iudei a mesianitãtii lui
Iisus42. Cu toate acestea nu doar în relatãrile Sfântului Luca asupra predicii
apostolice, ci si în întreaga literaturã crestinã timpurie rãstignirea este o
componentã nelipsitã43. Desi Sfântul Pavel recunoaste cã rãstignirea
Domnului este un motiv de smintealã (1Cor 1, 18), Luca afirmã în mod
apologetic cã aceasta este inclusã în planul lui Dumnezeu44. Acest punct
de vedere este consolidat de legãtura surprinsã frecvent de cãtre Luca

40 Öïâç óõ ôïí èåïí - o altã expresie favoritã a lui Luca; vezi Lc 12, 5; 18, 2. 4; F Ap
10, 2. 22. 35; 13, 1. 26. Cf. óåâïìáé ôïí èåïí, F Ap 16, 14; 18, 7. 13.

41 Aceastã impresie este întãritã de utilizarea anterioarã ale acestui termen-cheie,
unde Luca aratã cã fariseii si cãrturarii au cãlcat ôçí âïõëçí ôïõ èåïõ (Lc 7, 30). Uciderea
lui Iisus este culmea opozitiei lor fatã de Acesta (vezi Lc 5, 21. 30; 6, 2. 7. 11; 11, 53-54;
13, 14. 17; 14, 14; 15, 2; 16, 14; 18, 7). Vezi si L. T. JOHNSON, The Literary Function of
Possessions in Luke-Acts, Missoula, Mont.: Scholars Press, 1977, p. 105, pentru comentarii
la Lc 13, 31-35.

42 Pentru polemica dintre evrei si crestini pânã la mijlocul secolului II d.Hr., vezi  D.
ROKEAH, Jews, Pagans and Christians in Conflict, Studia Post-Biblica 33, Jerusalem and
Leiden: Magnes and Brill, 1982.

43 Vezi 1Cor 15, 3-4; 1Tes 1, 10; 1Cor, 1, 23; Filip 2, 8; Col 1, 20; Ef 2, 16; Evr 12, 2.
44 TIEDE (Prophecy, p. 97-99) sustine cã Crucea, smintealã pentru iudei, rãmâne

pentru Luca o problemã. Luca vede însã elementul ofensator al mesajului crestin nu în
Cruce ci în Înviere ( F. J. FOAKES JACKSON, K. LAKE (ed.), The Beginnings of the Christianity:
Part I, The Acts of the Apostles, 5 vol., London: Macmillan, 1920-1923, reeditat Grand
Rapids, Michigan: Baker, 1979, vol. IV,  p. 203). Vestirea faptului cã Dumnezeu L-a
înviat pe Iisus a produs cele dintâi reactii împotriva apostolilor Petru si Ioan (F Ap 4, 1-
2; 5, 17). Împotrivirea continuã fatã de Sfântul Pavel se datoreazã predicãrii de cãtre
acesta a Învierii lui Iisus (F Ap 17, 18-32; 23, 6-8; 24, 21; 25, 19; 26, 6-8. 23-24).
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între Rãstignire si Înviere45. Moartea lui Iisus n-a fost sfârsitul istoriei
Sale; faptul cã „Dumnezeu L-a înviat din morti” este repetat mereu ca o
concluzie inevitabilã a Patimilor46. Contrar asertiunii cã moartea lui Iisus
pe cruce Îl înscrie pe Acesta în rândul nelegiuitilor si anuleazã astfel
ideea conformitãtii Sale cu voia divinã, Luca plaseazã Rãstignirea chiar
în centrul planului lui Dumnezeu. De douã ori Apostolul Petru vorbeste
despre rãstignirea lui Iisus folosindu-se de terminologia planului divin pentru
a explica evenimentul în mod apologetic47. Astfel Luca exprimã explicit
în Faptele Apostolilor ceea ce a fost implicit în Evanghelie.

II.3. „Câte a fãcut Dumnezeu” în Biserica primarã
Viata tinerei comunitãti crestine din Ierusalim se desfãsoarã, de

asemenea, sub înrâurirea lui Dumnezeu. Matia este ales de Dumnezeu
(1, 24), evenimentele din ziua Cincizecimii sunt provocate de Dumnezeu
(2, 17-21)48 iar vindecarea ologului este tot opera lui Dumnezeu (3, 1-10).
Când li se cere apostolilor sã nu mai vorbeascã în numele lui Iisus (4, 17),
Petru invocã necesitatea divinã care motiveazã actiunile lor (4, 19; 5, 29).
Rezultatul activitãtii apostolice a fost cresterea numãrului de credinciosi.
Aceastã lãrgire a comunitãtii este pusã pe seama lui Dumnezeu, Care
„cheamã” (2, 39) si adaugã „în fiecare zi pe cei ce se mântuiau” (2, 47)49.

45 F Ap 2, 23-24; 3, 13-15; 4, 10; 5, 30; 10, 39-40; 13, 28-30; 17, 3; 26, 23.
46 F Ap 2, 24; 3, 15; 4, 10; 5, 30; 10, 40; 13, 30.  C. H. TALBERT (Promise and

Fulfilment, în vol. „Luke-Acts: New Perspectives from the Society of Biblical Literature
Seminar”, (ed. C. Talbert), New York: Crossroads, 1984) descrie acest deznodãmânt ca
pe un semn al unui „Dumnezeu providential”.

47 J. DUPONT, Nouvelles etudes sur les Actes des Apotres, Paris: Cerf, 1984, p. 68.
Chiar si dusmanii lui Iisus (F Ap 4, 27) au actionat conform planului Lui Dumnezeu (F
Ap 4, 28); vezi U. WILCKENS,  Die Missionsreden der Apostelgeschichte: Form- und
Traditionsgeschichtliche Untersuchungen, Wissenschaftliche Monographien zum Alten
und Neuen Testament 5, Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1961, p. 132.

48 Prin adãugarea frazei ëåãåé ï èåïò (F Ap 2, 17) la citatul din Ioel 2, 28-32 Luca
aratã cã evenimentele se desfãsoarã din vointa lui Dumnezeu. Vezi R. F. ZEHNLE, Peter’s
Pentecost Discourse: Tradition and Lukan Reinterpretation in Peter’s Speeches of Acts 2
and 3, SBLMS 15, Nashville: Abingdon, 1971, p. 32.

49Aceastã interpretare a cresterii Bisericii, ca rezultat al lucrãrii lui Dumnezeu, este
inclusã în primul sumar din F Ap 2, 43-47. Referirile la aceeasi chestiune din celelalte
sumare ( F Ap 4, 32; 5, 14; 6, 1. 7; 9, 31; 11, 21; 12, 24; 16, 5) trebuiesc interpretate în
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 În capitolele de mijloc ale cãrtii Faptele Apostolilor atentia autorului
se îndreaptã spre o altã problemã crucialã: pãtrunderea Evangheliei în
lumea pãgânã. Aceasta a ridicat anumite probleme. Un cunoscãtor al
Scripturilor ebraice ar fi putut obiecta cã o astfel de deplasare de la evreii
care respectau Legea la pãgâni, contravenea intentiilor lui Dumnezeu de
a-l avea pe Israel ca popor ales50. Eventualitatea unei astfel de obiectii îl
face pe Luca sã includã în prezentarea misiunii pãgâne o serie de citate
vechitestamentare în sprijinul acesteia51.

Un pãgân nefamiliarizat cu diferentele dintre Iudaism si noua credintã
crestinã52 ar fi putut sã priveascã misiunea crestinã în acelasi fel ca pe
prozelitismul evreiesc: o amenintare fatã de stabilitatea politicã si religioasã
a Imperiului Roman53. Astfel, Crestinismul era privit ca o superstitie sau
o conspiratie primejdioasã a ateilor54. Folosindu-se de profetiile Vechiului
Testament, Luca respinge aceste obiectii, demonstrând originea
respectabilã a Crestinismului si arãtând cã rãspândirea sa era în acord cu
planul providential al lui Dumnezeu55.

Cineva familiar cu conceptiile populare despre nestatornicia soartei,
ar fi putut considera misiunea pãgânã drept un exemplu de caracter
lumina acestui fapt. Asa H. CONZELMANN, The Theology of St. Luke, London: Faber and
Faber, 1960,  p. 214-215;  E. HAENCHEN,  The Acts of the Apostles:A Commentery,
Philadelphia: Westminster, 1971,  p. 189.

50 Pentru critica iudaicã asupra misiunii crestine printre pãgâni, vezi S. G. WILSON, The
Gentiles and the Gentile Mission in Luke-Acts, Cambridge, University Press, 1973, p. 174-177.

51 Aceeasi tehnicã va fi folositã mai târziu de Sf. Iustin Martirul si Filosoful si de
apologetii crestini. Vezi R. L. WILKEN, The Christians as The Romans Saw Them, New
Haven and London: Yale University Press, 1984, p. 120, 123.

52 Pentru argumentarea faptului cã pãgânii nu fãceau diferenta între Crestinism si
Iudaism, vezi S. BENKO, Pagan Criticism of Christianity during the First Two Centuries,
în „Aufstieg und Niedergang der römische Welt”, II. 23.2, p. 1076 (despre Suetoniu, Tacit
si Pliniu), p. 1099 (despre Galen), p. 1106-1107 (despre Cels).

53 Tacit acuza iudaismul (Ist.5.5.1-5) de faptul cã cã îi învãta pe prozeliti sã
dispretuiascã zeii, sã se dezicã de tara lor si sã-si dezonoreze pãrintii. Iuvenalie (Sat.
14.96-106) îi descrie pe evrei ca pe unii ce încãlcau legile romane, prin faptul cã nu
munceau sâmbãta. Vezi  M. STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism,
Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. I, 1974, p. 186 si urm.

54 BENKO, Pagan Criticism, p. 1062-1109.
55 Pe lângã profetiile scripturistice, Luca face aluzii si la înainte-mergãtorii pãgâni ai

Crestinismului. Vezi SQUIRES, The Plan of God in Luke-Acts, p. 156-157, 160, 182, 184.
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schimbãtor al unui zeu oarecare. Luca previne si o astfel de pãrere arãtând
în câteva sectiuni narative importante56 cã Dumnezeu a voit dintotdeauna
aceastã extindere a misiunii crestine în lumea elenisticã. Astfel,
argumentarea apologeticã devine o expunere a unei teme centrale a
Evangheliei.

În prezentarea schematicã a Sf. Luca, primul contact cu pãgânii are
loc în Samaria57 (8, 1-40)58, atunci când Biserica din Ierusalim se împrãstie
ca urmare a celei dintâi persecutii (8, 1). Luca noteazã, în acest context,
motivarea divinã a predicii si a minunilor sãvârsite de diaconul Filip. De
asemenea, întâlnirea acestuia cu famenul etiopian are loc tot ca urmare a
unui impuls dumnezeiesc (8, 26. 29). Rolul lui Dumnezeu în derularea
istoriei mai iese în evidentã în episodul convertirii Sfântului Pavel pe drumul
Damascului (9, 1-19). Apoi, toate evenimentele din Cezareea si Iope
privind relatiile dintre evrei si pãgâni (10, 1-11. 18) sunt puse sub autoritatea
voii lui Dumnezeu: „Deci Dumnezeu a dãruit si pãgânilor pocãinta spre
viatã” (11, 18)59.

La Sinodul apostolic din Ierusalim (F Ap 15, 1-35), atât Sf. Petru, cât
si Sf. Pavel, aratã cã a fost hotãrârea lui Dumnezeu de a extinde misiunea

56 Misiunea în Samaria (F Ap 8, 1-40), relatãrile chemãrii Sf. Pavel (F Ap 9, 1-19 si
par.), vedeniile sutasului Corneliu si a Sf. Petru (F Ap 10, 1-11. 18) si Sinodul apostolic
din Ierusalim (F Ap 15, 1-35). E. RICHARD, (The Creative Use of Amos by the Author of
Acts, în „ Novum Testamentum” 24 (1982), p. 51) observã cã problema misiunii pãgâne
strãbate Faptele Apostolilor de la un capãt la celãlalt.

57 Luca îi considerã pe samarineni drept strãini (áëëïãåíçò, Lc 17, 18) si reflectã
tensiunile dintre evrei si samarineni (Lc 9, 52-53; cf. In 4, 9). Vezi J. JEREMIAS, Óáìáñåéá,
TDNT VII, p. 88-94. Aceasta înseamnã cã misiunea din Samaria contituie începutul
misiunii pãgâne.

58 Lista neamurilor din F Ap 2, 9-11 îi indicã pe evreii si prozelitii din acele neamuri,
si nu este o dovadã cã pãgânilor li s-a vestit Evanghelia încã din ziua Cincizecimii (vezi
HAENCHEN, Acts, p. 168-171; WILSON, Gentiles, p. 122-123). Prin aceasta Luca rãmâne
fidel programului misionar din F Ap 1, 8. Totusi, prin mentionarea darului vorbirii în alte
limbi, Luca prefigureazã încã de aici misiunea crestinã între pãgâni (vezi ZEHNLE, Pentecost
Discourse, p. 119).

59 Rolul determinant atribuit lui Dumnezeu în F Ap 10 si 11 este notat de WILSON

(The Gentiles. p. 177). Prin analiza structurii literare a acestor capitole,  M. A. PLUNKETT

(Ethnocentricity and Salvation History in the Cornelius Episode [Acts 10, 1-11, 18], în
„Society of Biblical Literature Seminar Papers Series” 24 (1985), p. 465-479) demonstreazã
importanta Providentei divine în aceste evenimente.
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la pãgâni. Sfintii Pavel si Barnaba descriu activitatea lor în Asia Minor,
arãtând „toate câte a fãcut Dumnezeu cu ei” (ïóá ï èåïò åðïéçóåí
ìåô’áõôùí, 15, 4). Apoi Petru se referã la cele petrecute în Iope si Cezareea
arãtând motivarea lor divinã, prin folosirea unor expresii ca: „Dumnzeu a
ales” (15, 7) si „n-a fãcut deosebire” (15, 9). Orice împotrivire fatã de
includerea neamurilor în Bisericã înseamnã a-L ispiti pe Dumnezeu
(ðåéñáæåôå ôïí èåïí, 15, 10), pentru cã „Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt”
(15, 8; cf. 11, 17). Apoi Barnaba si Pavel îsi descriu iarãsi activitatea
misionarã folosind din nou aceeasi expresie, ïóá ï èåïò åðïéçóåí,  arãtând
cã Dumnezeu a fãcut prin ei semne si minuni si precizând cu claritate
destinatarii acestora, adicã neamurile (åí ôïéò åèíåóéí, 15, 12)60. La toate
acestea se adaugã interventia finalã a lui Iacov, care, citând din Amos 9,
11-12, demonstreazã prin recurs la Vechiul Testament intentia lui
Dumnezeu de a-si câstiga dintre neamuri „un popor pentru numele Sãu”
(15, 14). Sinodul, convins de mãrturiile apostolice si profetice, valideazã
misiunea crestinã printre neamuri, cu conditiile prevãzute în decretul
apostolic din F Ap 15, 23-29. Alãturi de activitatea lui Filip în Samaria,
chemarea lui Saul si vedenia lui Petru, relatarea sinodului apostolic este o
expunere apologeticã despre vointa lui Dumnezeu de a oferi Evanghelia
nu numai iudeilor ci si neamurilor.

II.4. Cuvântãrile misionare din Faptele Apostolilor
Discursurile din Faptele Apostolilor sunt considerate un indicator

semnificativ asupra metodei istoriografice a Sfântului Luca61. Una dintre
functiile îndeplinite de discursurile misionare în F Ap 2-17 este de a oferi
un tablou complet al planului lui Dumnezeu62. Atât  Sf. Petru (4, 20), cât
si Sf. Pavel (22, 5) sunt încredintati sã vesteascã „lucrurile pe care le-am

60 Pentru semnificatia structurii sintagmei ïóá ï èåïò åðïéçóåí în F Ap 15, 4. 12
vezi RICHARD, The Divine Purpose:The Jews and the Gentile Mission (Acts 15), în vol.
„Luke-Acts: New Perspectives from the Society of Biblical Literature Seminar”, p. 190.

61 H. CADBURY, The Speeches in Acts, în FOAKES JACKSON, LAKE, „Beginnings”, vol. V,
p. 402-427.

62 Cf. F. G. DOWNING, Ethical Pagan Theism and the Speeches in Acts, în „New
Testament Studies” 27 (1981), p. 544-563.
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vãzut si le-am auzit”, iar cuvântãrile lor din Faptele Apostolilor63 oferã
indicii elocvente asupra modului în care Luca întelege predica apostolicã
ca pe o declarare a interventiei Providentei divine în istoria omeneascã.
Pe de o parte Dumnezeu este subiectul acestor cuvântãri (2, 22; 3, 13; 7,
2; 10, 34; 13, 17; 17, 24), iar pe de altã parte, constructia sintacticã a
acestora face sã iasã în evidentã cãlãuzirea lui Dumnezeu asupra tuturor
evenimentelor relatate64.

II.4.1. Cuvântãrile Sfântului Petru în Ierusalim
Dupã cum s-a notat mai sus, prologul Evangheliei relevã rolul

determinant al Providentei în istoria care urmeazã. Acelasi lucru se
întâmplã la începutul celeilalte opere a Sf. Luca, în cuvântarea Sfântului
Apostol Petru din ziua Cincizecimii (F Ap 2, 14-36). Fenomenul care
prilejuieste discursul, vorbirea în alte limbi, este punctul de plecare pentru
o expunere amãnuntitã a lucrãrilor lui Dumnezeu în lume. Astfel, Sf. Petru
îsi începe vorbirea prin a explica ascultãtorilor ceea ce au vãzut si au
auzit (2, 33), pentru ca apoi, citând din Ioel 2, 28-32 sã dovedeascã cã
trimiterea Duhului Sfânt este un act al lui Dumnezeu (2, 17). În continuare
apostolul introduce persoana lui Iisus Hristos, a Cãrui viatã si lucrare o
pune integral sub spectrul Providentei. Utilizând într-o formã modificatã,
la începutul si la sfârsitul proclamãrii sale despre Domnul Iisus, o expresie
tipicã pentru Luca, Sf. Petru evidentiazã prezenta suveranitãtii divine asupra
lui Iisus atât în timpul vietii Sale pãmântesti, în minunile „pe care le-a
fãcut prin El Dumnezeu” (ïéò åðïéçóåí äé’áõôïõ ï èåïò, 2, 22), cât si în

63 Considerãm cuvântãrile lui Petru (F Ap 2, 14-36;  3, 12-26; 10, 34-43) ale lui Pavel
(F Ap 13, 17-41; 17, 22-31) si a lui ªtefan (F Ap 7, 2-53) ca fiind exemplele majore ale
predicii apostolice. Pentru o familiarizare cu literatura consacratã acestora vezi FOAKES

JACKSON, LAKE, „Beginnings”, vol. V, p. 404, n. 2; J. T. TOWNSEND, The Speeches in Acts, în
„Anglican Thelogical Review” 42 (1960), p. 150-159;  M. B. DUDLEY, The Speeches in
Acts, în „Evangelical Quarterly” 50 (1978), p. 147-155.

64 Structura comunã a cuvântãrilor din Faptele Apostolilor este observatã de C. H.
DODD (The Apostolic Preaching and Its Development, London, Hodder and Stoughton,
1936, p. 21-30), M. DIBELIUS (Studies, p. 111, 165), WILCKENS (Misionsreden, p. 54), J.
DUPONT (Etudes sur les Actes des Apotres, Lectio Divina 45, Paris: Cerf, 1967, p. 137-139
si Nouvelles etudes p. 62). DODD (op. cit. p. 33) considerã cã principala idee a kerigmei o
constituie faptul cã Dumnezeu a cercetat si a rãscumpãrat poporul Sãu, însã fãrã sã
dezvolte acest subiect.
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viata sa cereascã, în care „Dumnezeu L-a fãcut Domn si Hristos (åðïéçóåí
ï èåïò, 2, 36)65. Mai apar în cuvântare expresii preluate din terminologia
planului lui Dumnezeu si care aratã predeterminarea divinã (ôç ùñéóìåíç
âïõëç êáé ðñïãíùóåé ôïõ èåïõ, 2, 23)66. Când Sf. Petru se referã direct
la Mântuitorul (2, 22-24, 32-33), Îl pune mereu sub tutela Proniei divine67.

Acelasi accent pe prezenta activitãtii dumnezeiesti în viata lui Iisus
se întâlneste si în urmãtoarea cuvântare a Sf. Petru, din porticul lui Solomon
(F Ap 3, 12-26). Subiectul acestui discurs este ï èåïò (3, 13)68. Vindecarea
ologului a fost posibilã datoritã puterii lui Dumnezeu (3, 12-13) mijlocitã
de numele lui Iisus (3, 16), Care a pãtimit dupã cum a prevestit Dumnezeu
prin profeti (3, 18)69, a fost slãvit de Dumnezeu (3, 13) si a fost înviat de
Dumnezeu (3, 15, 22, 26)70. Sf. Petru îi cheamã la pocãintã pe ascultãtorii
sãi (3, 19), cum a fãcut si la Cincizecime (2, 38), asigurându-i cã Dumnezeu
Care a cãlãuzit viata lui Iisus, va face acelasi lucru si pentru ei (3, 19, 26).
Viata lui Iisus este pusã astfel în continuitate cu cea a celor pe care „îi va

65 Pentru aceastã expresie ca rezumat al argumentãrii din 2, 29-36, vezi ZEHNLE,
Pentecost Dicourse, p. 27-28, 69-70.

66 Pentru observatii asupra acestui grupde termeni care exprimã „tema centralã a
planului lui Dumnezeu”, vezi WILCKENS,  Misionsreden, p. 124. J. C. Ï ’NEILL (The
Theology of Acts in Its Historical Setting, ed. a 2-a, London: SPCK, 1970, p. 84) remarcã
„cadrul puternic al inevitabilului divin”; P. SCHUBERT (The Place of the Areopagus Speech
in the Composition of Acts, în J. C. Rylaarsdam (ed.), „Transitions in Biblical Scholarship”,
Essays in Divinity 5, Chicago: University of Chicago Press, 1968, p. 240) priveste ôç
ùñéóìåíç âïõëç ôïõ èåïõ ca „tema principalã a teologiei lucanice” cãreia i se subordoneazã
toate celelalte.

67 În aceste versete ï èåïò este subiectul a cinci verbe: åðïéçóåí (2, 22), áíåóôçóåí,
ëõóáò (2, 24), áíåóôçóåí (2, 32),  åðïéçóåí (2, 36); vezi WILCKENS,  Misionsreden, p. 34-
35, DOWNING, Theism, p. 555. A se observa pasivul divin din 2, 33. În toatã aceastã
cuvântare Iisus apare de regulã în propozitii în rol de complement al obiectului, în cazul
acuzativ (2, 22. 32. 36; ôïõôïí, 2, 23; ïí, 2, 24).

68 Pentru titlul extins al lui Dumnezeu din 3, 13, vezi ZEHNLE, Pentecost Dicourse, p.
44-46. ªi aici Iisus apare peste tot în cazul acuzativ (ôïí ðáéäá áõôïõ, 3, 13; ôïí áãéïí êáé
äéêáéïí, 3, 14; ôïí áñ÷çãïí, 3, 15; ôïõôïí, 3, 16; ÷ñéóôïí, 3, 18, 20; ïí, 3,21; ôïí ðáéäá,
3, 26).

69SCHUBERT  (Areopagus Speech, p. 241) remarcã insistenta vorbitorului pe
argumentarea scripturisticã (3, 18. 21. 24); WILCKENS (Misionsreden, p. 43) considerã cã
actiunile lui Dumnezeu din 3, 26 împlinesc fãgãduintele din Deut 18, 15 si Fac 22, 18.

70JOHNSON (Possessions, p. 63, n. 1) afirmã cã áíáóôçóåé în Deut 18, 15 (F Ap 3, 22)
este o aluzie la Învierea lui Iisus (3, 26).
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chema Domnul Dumnezeul nostru” (2, 39), pentru faptul cã în ambele
lucreazã aceeasi putere proniatoare71.

II.4.2.  Cuvântarea Sfântului ªtefan
O nouã dimensiune a activitãtii providentiale iese la suprafatã în

cuvântarea Sfântului ªtefan în fata Sinedriului (7, 2-53), plasatã în Faptele
Apostolilor la finalul sectiunii dedicate dezvoltãrii Bisericii în Ierusalim si
în Iudeea, sectiune deschisã de cele douã cuvântãri ale Sfântului Petru (F
Ap 2 -3). Subiectul acestui dicurs este introdus chiar de la început: ï èåïò
ôçò äïîçò  (7, 2). Se aratã apoi cum i-a condus Dumnezeu pe Avraam (7,
2-8)72, pe Iosif (7, 9-10)73 si pe Moise (7, 17-43)74. În acest ultim fragment
mentionat (7, 35. 39-41. 43) este mentionatã si împotrivirea lui Israel fatã
de voia lui Dumnezeu, pentru ca apoi sã se afirme iar cãlãuzirea divinã în
timpul cuceririi Canaanului (7, 44-45) si în perioada monarhiei (7, 45).
Astfel, una dintre trãsãturile istoriei lui Israel descrise de ªtefan este
aceastã necontenitã purtare de grijã a lui Dumnezeu75. Apogeul cuvântãrii

71 Pentru trãsãturile comune ale cuvântãrilor Sf. Petru din F Ap 2 si 3, vezi ZEHNLE,
Pentecost Dicourse, p. 44-60, 71-94, 136-137. Cuvântarea ulterioarã a Sf. Petru înaintea
Sinedriului pune din nou accentul asupra faptului cã Dumnezeu determinã evenimentele
(5, 29-32); subiectul este ï èåïò ôùí ðáôåñùí çìùí (5, 30). Vezi ZEHNLE, Pentecost
Dicourse, p. 39. SCHUBERT  (Areopagus Speech, p. 242) observã cã tema planului lui
Dumnezeu apare „în cele mai animate pãrti” din F Ap 4 si 5.

72 Dumnezeu este subiectul verbelor ùöèç (7, 2), åéðåí (7, 3), ìåôùêéóåí (7, 4), ïõê
åäùêåí (7, 5), åðçããåéëáôï (7, 5), åëáëçóåí (7, 6), êñéíù, åéðåí (7, 7), åäùêåí (7, 8).  N.
A. DAHL (The Story of Abraham in Luke-Acts, în KECK, MARTYN  (ed.), „Studies in Luke-
Acts”, p. 142-148) constatã cã istoria lui Avraam prezentatã de Sf. ªtefan este initiatã de
o epifanie a lui Dumnezeu (7. 2) si de cuvântul Acestuia prin care se anuntã evenimentele
viitoare (7, 6-7). Vezi, deasemenea, J. DUPONT, La Structure oratoire du discours d’Etienne,
în „Biblica” 66 (1985), p. 163-167.

73 Despre utilizarea propozitiei „Dumnezeu a fost cu Iosif” în Septuaginta, vezi
JOHNSON, Possessions, p. 62, n. 2 (mai ales Fac 39, 2). Pentru functia polemicã a expresiei
în acest discurs, vezi E. RICHARD, The Polemical Character of the Joseph Episode in Acts
7, în „Journal of Biblical Literature” 98 (1979), p. 260-262.

74 Dumnezeu este subiectul verbelor äéäùóéí (7, 25), ùöôç (7, 30), åéðåí (7, 33),
åéäïí, çêïõóá, áðïóôåéëù (7, 34), áðåóôáëêåí (7, 35), áíáóôçóåé (7, 37); vezi DUPONT,
La structure, p. 157-159. DAHL, (Abraham, p. 144) observã cã  în 7, 36 se împlineste
cuvântul din 7, 7b (åîåëåõóïíôáé), iar 7, 35 împlineste 7, 34 (áðïóôåéëù).

75 H. C. KEE, (Miracle in the Early Christian World: A Study in Sociohistorical
Method, New Haven and London: Yale University Press, 1983, p. 196-197), interpreteazã
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marelui mucenic constã în atacul împotriva Templului, prin asertiunea cã
Dumnezeu nu locuieste în temple fãcute de mâini omenesti (7, 48)76.
Aceasta conduce inevitabil la eruperea conflictului care mocnea în
subsidiar si care se sfârseste prin uciderea cu pietre a Sf. ªtefan (7,
58)77. Totusi, în contrast cu un supervizor capricios al evenimentelor, cum
ar fi zeita Fortuna, Dumnezeul lui Israel manifestã o grijã permanentã
asupra oamenilor, chiar si atunci când poporul sãu se împotriveste planurilor
Sale78.

II.4.3. Cuvântarea Sfântului Petru în Cezareea
În cuvântarea din Cezereea (10, 34-43), plasatã în sectiunea

samarineanã a programului misionar din F Ap 1, 8, Apostolul Petru reia
propovãduirea despre Iisus din discursurile sale anterioare, cu sublinierea
împlinirii vointei lui Dumnezeu în Acesta. În partea de început a cuvântãrii
Petru Îl indicã pe Dumnezeu ca subiect sintactic si teologic al acesteia,
tema centralã fiind universalitatea mântuirii lui Dumnezeu (ïõê åóôéí
ðñïóùðïëçìðôçò ï èåïò, 10, 34)79, care vine prin Iisus Hristos, Domnul
cuvântul Sf. ªtefan în contextul atotcuprinzãtor al „istoriei modelate de Dumnezeu”
prezent în Faptele Apostolilor,  si considerã cã ideea principalã a acestuia este clarã:
„Dumnezeu conduce istoria”. Vezi, deasemenea, SCHUBERT , Areopagus Speech, p. 243;
MARSHALL, Acts, p. 131-132; O’NEILL, Theology, p. 81; E. RICHARD, Acts 6, 1-8, 4: The
Author’s Method of Composition, Society of Biblical Literature Dissertation Series 41,
Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978, p. 265, 330-332; J. KILLGALLEN, The Stephen
Speech:A Literary and Redactional Study of Acts 7, 2-53, Analacta Biblica 67, Rome:
Biblical Intitute Press, 1976, p. 24-26.

76 Aceastã afirmatie trimite direct la acuzatia care a generat discursul lui ªtefan (6,
13). Pentru conexiunile acestui discurs cu corpul naratiunii lucanice, vezi KILLGALLEN,
The Stephen Speech, p. 119; RICHARD, Composition, p. 219-224, 229-242, 287-293, 315-
317.

77 WILSON (Gentils, p. 137-138) vede în acest episod apogeul motivului opozitiei,
care strãbate capitolele 1-5; vezi si KILLGALLEN, The Stephen Speech, p. 111-113; RICHARD,
Composition, p. 313-315.

78 Sf. ªtefan vorbeste despre modul în care odinioarã israelitii s-au împotrivit lui
Moise, conducãtorul ales de Dumnezeu (7, 27. 35. 39), au adus jertfe vitelului de aur (7,
41) si i-au prigonit si ucis pe profeti (7, 52); vezi DIBELIUS, Studies, p. 167.

79 J. M. BASSLER, (Luke and Paul on Impartiality, în „Biblica” 66 (1985), p. 546-
552) gãseste în spatele acestei afirmãri a impartialitãtii lui Dumnezeu notiuni explicite ale
universalismului greco-roman. Substratul vechitestamentar al acesteia este discutat de
HAENCHEN, Acts, p. 351, n. 2; DUPONT, Nouvelles etudes, p. 320-321.
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tuturor (10, 36). Vorbind despre deschiderea lui Dumnezeu fatã de toate
neamurile (åí ðáíôé åèíåé), Petru aratã si ce trebuie sã facã acestea
pentru a fi plãcute Lui (10, 35)80, si anume sã se teamã de El si sã lucreze
dreptatea. Fragmentul care urmeazã dezvoltã acest subiect referindu-se
la cuvântul (ñ ç ì á) pe care Dumnezeu l-a trimis lui Israel prin Iisus. Acest
cuvânt este apoi prezentat în urmãtoarele douã fragmente în care ï èåïò
rãmâne subiectul. Activitatea lui Iisus (10, 38) se sprijinã pe douã lucrãri
divine: Dumnezeu L-a uns pe Iisus; Dumnezeu a fost cu El pe când
umbla fãcând bine si sãvârsind vindecãri. Dumnezeu a fost cu Iisus si
dupã sfârsitul lucrãrii pãmântesti (10, 40), înviindu-L din morti si fãcându-
L arãtat (åäùêåí áõôïí åìöáíç ãåíåóèáé). Petru si ceilalti apostoli sunt
martorii acestor lucrãri ale lui Dumnezeu în Iisus (10, 39, 41). Între cele
douã seturi de lucrãri divine (din 10, 38 si 10, 40) este inseratã, pe scurt,
singura referire la opozitia iudeilor fatã de Iisus: „L-au omorât
spânzurându-L pe lemn” (10, 39b)81.

În partea ultimã a cuvântãrii are loc o schimbare implicitã a subiectului,
de la Dumnezeu la Iisus, desi lucrarea lui Dumnezeu rãmâne în prim-plan
prin faptul El L-a pus (ùñéóìåíïò) pe Iisus judecãtor (10, 42)82. Destinatia
universalã a mesajului crestin este afirmatã de Sf. Petru când spune cã
Iisus este Judecãtorul „viilor si al mortilor” (10, 42) si cã iertarea pãcatelor
este oferitã tuturor celor ce cred în El (10, 43). Ideea universalitãtii, atinsã
la începutul cuvântãrii, îsi gãseste astfel deplina afirmare.

II.4.4.  Cuvântarea Sfântului Pavel în Antiohia Pisidia
Predica Sf. Pavel în Antiohia Pisidia (13, 17-41) se situeazã la

începutul misiunii sale „pânã la marginea pãmântului” (13, 47; cf. 1, 8). În
aceasta se întâlnesc douã dintre perspectivele asupra Providentei vãzute

80 Vindecãrile si predicile misionare se încheie deseori cu doxologii în care este
exprimat si rãspunsul asteptat din partea primitorilor; SQUIRES, The Plan of God in Luke-
Acts, p. 94, n. 85.

81 Pentru opozitia iudeilor fatã de Iisus ca parte a planului lui Dumnezeu, vezi
O’NEILL, Theology, p. 83-88.

82 Iisus este Cel Care porunceste apostolilor sã propovãduiascã poporului si sã
mãrturiseascã despre faptul cã El este Judecãtorul viilor si al mortilor (10, 42). Pentru
Iisus ca Judecãtor, vezi F Ap 17, 31; cf. F Ap 2, 33. 36; 3, 13; 5, 31.
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anterior. ªi aici subiectul este indicat de la început, ca fiind ï èåïò ôïõ
ëáïõ ôïõôïõ Éóñáçë (13, 17), lucrãtor atât în Israel (13, 17-22), cât si în
Iisus (13, 23-41). Structura sintacticã a expunerii rezumative asupra istoriei
lui Israel evidentiazã grija permanentã a lui Dumnezeu pentru poporul
Sãu; nouã dintre cele zece verbe la modul indicativ83, ca si toate cele trei
participii84 vorbesc despre lucrãrile lui Dumnezeu în Israel. Pe culmea
istoriei lui Israel este regele David, care face voia (èåëçìáôá, 13, 22) lui
Dumnezeu si care este punctul de trecere de la istoria lui Israel la istoria
lui Iisus. Sf. Pavel, ca si Sf. Petru, Îl prezintã pe Iisus sub cãlãuzirea
necontenitã a lui Dumnezeu85.

În contrast cu discursul Sf. ªtefan, motivul opozitiei lipseste din
expunerea istoriei lui Israel, apãrând în legãturã cu procesul si rãstignirea
lui Iisus (13, 27-29). Astfel Sf. Pavel realizeazã un contrast între un Israel
credincios, condus de Dumnezeu (13, 17-22), si un Israel care Îl respinge
pe Iisus Hristos, Mântuitorul trimis de Dumnezeu (13, 27-28). Istoria lui
Israel este folositã ca un fel de praeparatio evangelica cu menirea de
a-i face pe iudei sã primeascã mântuirea pe care o dã Dumnezeu prin
Iisus, dat fiind faptul cã rãstignirea si îngroparea lui Lui împlinesc cuvintele
profetilor (13, 27. 29), iar Învierea si starea de nestricãciune în care a
intrat Iisus sunt prevestite de David (13, 33, 35), care, la rândul lui, „a
slujit sfatului lui Dumnezeu (ôç ôïõ èåïõ âïõëç) în neamul lui” (13, 36).
Astfel, Pronia lui Dumnezeu asupra lui Israel (13, 17-22) se gãseste în
continuitate cu trimiterea unui Mântuitor (13, 23), Care oferã iertare
pãcatelor tuturor celor ce cred în El (13, 38-39); toate acestea sunt parte
a planului lui Dumnezeu. ªi în acest discurs, prin urmare, motivul
Providentei este central86.

83 Åîåëåîáôï, õøùóåí, åîçãáãåí (13, 7), åôñïðïöïñçóåí (13, 18), êáôåêëçñïíïìçóåí
(13, 19), åäùêåí (13, 20, 21), çãåéñåí, åéðåí (13, 22). Al zecelea verb la indicativ, çôçóáíôï,
apare în solicitarea lui Israel de a avea un rege.

84 Êáèåëùí (13, 19), ìåôáóôçóáò, ìáñôõñçóáò (13, 22).
85 Dumnezeu este subiectul a sapte verbe: çãáãåí (13, 23), çãåéñåí (13, 30),

åêðåðëçñùêåí, ãåãåííåêá (13, 33), äùóù (13, 34), çãåéñåí (13, 37), åñãáæïìáé (13, 41);
cf. pasivul divin din 13, 46; vezi WILCKENS, Misionsreden, p. 54.

86 Pentru scopul sãu apologetic, comun si altor disursuri misionare, vezi EVANS,
Speeches, p. 294-295.
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II.4.5. Cuvântarea Sfântului Pavel în Atena
Ultima cuvântare misionarã a Sf. Pavel consemnatã de Luca în

Faptele Apostolilor este cea din Areopagul atenian (17, 22-31)87. S-au
scos adeseori în evidentã semnificatiile de ordin geografic si religios ale
acesteia88, însã fãrã un interes la fel de mare pentru cele de naturã
literarã89. Discursul este socotit ca o paradigmã a predicii pauline cãtre
pãgâni, în care anvergura activitãtii divine cuprinde întreaga istorie
omeneascã. Ideea principalã a predicii este consideratã în mod frecvent
a fi polemica împotriva unei false întelegeri a lui Dumnezeu, Care nu
locuieste în temple fãcute de mâini omenesti (17, 25), nu este departe de
fiecare dintre noi (17, 27) si nu poate asemãnat cu nimic pãmântesc (17,
29). Totusi, acestei polemici i se adaugã o prezentare mai pozitivã a lucrãrilor
lui Dumnezeu, în care Providenta, desi nu este o temã enuntatã explicit, este
importantã90. Punându-l pe Sf. Pavel în dialog cu filosofii stoici si epicurei,
care discutau aprins problema Providentei91, Luca face, prin cuvântarea
acestuia, o trimitere la dezbaterile filosofice pe aceastã temã92.

Sf. Pavel îl citeazã pe poetul stoic Aratus (17, 28, citat din Phaenom.
5) pentru a exprima ideea specificã stoicismului a înrudirii omului cu
Dumnezeu93. Norden94 argumenteazã cã fraza ãå ïõ ìáêñáí (17, 27)

87 Cuvântarea Sf. Pavel din Listra (F Ap 14, 15-17) este frecvent legatã de cea din
Areopag, ca modele de abordare a pãgânilor. ªi la Listra Apostolul vorbeste despre lucrãrile
„Dumnezeului celui viu”.

88 Pentru Atena, ca centru al culturii si religiei grecesti, vezi DIBELIUS, Studies, p. 79-
80; DUPONT, The Salvation of the Gentiles: Essays on the Acts of the Apostles, New York,
Paulist Press, 1979, p. 30; Patriarhul IUSTIN MOISESCU, Activitatea Sfântului Apostol Pavel
în Atena, Bucuresti, Editura Anastasia, 2002, p. 33-103.

89 SCHUBERT (Areopagus Speech, p. 260) comenteazã cã atunci când Sf. Pavel declarã
preotilor din Efes cã le-a fãcut cunoscut „tot sfatul lui Dumnezeu” (20, 27) devine clar cã
descoperirea planului divin a culminat în discursul sãu anterior, din Areopag.

90 Vezi SQUIRES, The Plan of God in Luke-Acts, p. 72.
91 Ibidem, p. 38-46.
92 C. K. BARRETT ( Paul’s Speech on the Areopagus, în M. E. GLASSWELL, E. W.

FASHOLE-LUKE (ed.), „New Testament Christianity for Africa and the World”, London:
SPCK, 1974, p. 72) sustine cã, în acest fragment, Luca îi are în minte pe stoici si pe
epicurei, care erau foarte interesati de subiectul despre care vorbea Sf. Pavel.

93 DIO HRISOSTOM, Or. 12, 27. 39. 43. 44. 61; SENECA, Ep. 41, 1-2; 120, 14; EPICTET,
Diss. 2, 8. 11-12.

94 Agnostos Theos, p. 18-19. Faptul este recunoscut si de Patriarhul IUSTIN, op. cit.,
p. 255.
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este similarã cu ceea ce se gãseste în Oratia Olimpicã a lui Dio Hrisostom,
áôå ãáñ ïõ ìáêñáí (Or. 12, 8). De fapt multe din ideile Sf. Pavel din
aceastã cuvântare au paralele în opera lui Dio, datoritã faptului cã erau
traditii filosofice pe care stoicii le foloseau de regulã pentru a afirma
Providenta divinã95. Astfel, Sf. Pavel aratã cã Dumnezeu este Creatorul
(17, 24; cf. Or. 12, 29. 37), este Domn al cerului si al pãmântului (17, 14;
cf. Or. 12, 27. 34), dã viatã (17, 25; cf. Or. 12, 74) si suflare (17, 25; cf.
Or. 12, 30), a fãcut toate neamurile dintr-un singur om (17, 26; cf. Or. 12,
29), rânduieste vremurile (17, 26; cf. Or. 12, 32). Polemica împotriva
idolilor (17, 24-25) este o altã componentã a acestei colectii de idei filosofice
folositã în sprijinul Providentei. Adresându-se filosofilor, Sf. Pavel utilizeazã
tehnica stoicã a împletirii afirmatiilor în favoarea Providentei cu atacuri
împotriva idolatriei96.

Accentul pe Pronia lui Dumnezeu transpare si din sintaxa cuvântãrii.
Analiza lui Paul Schubert97 demonstreazã centralitatea lucrãrilor lui
Dumnezeu în acest discurs. În prima sectiune (17, 24-25) Dumnezeu
este arãtat ca subiect principal al întregii alocutiuni, atât prin raportul Sãu
cu omenirea, cât si prin lucrãrile Sale în istorie98. Lucrãrile lui Dumnezeu
sunt în centrul primei jumãtãti a celei de-a doua sectiuni (17, 26-27)99, iar

95 Pentru o analizã amãnuntitã a acestor paralele vezi D. L. BALCH, Areopagus
Speech: An Appeal to the Stoic Historian Posidonius against Later Stoics and Epicureans,
în  D. L. BALCH, E. FERGUSON, W. A. MEEKS (ed.), „Greeks, Romans and Christians:
Essays in Honor of  Abraham J. Malherbe”, Minneapolis: Fortress Press, 1990, p. 72-79.
Pentru afinitãtile cuvântãrii din Areopag cu gândirea stoicã, vezi  H. CONZELMANN, The
Address of Paul on the Areopagus, p. 221-224; BARRETT, Paul’s Speech, p. 72-74.

96 Aceastã tehnicã este întâlnitã si la Dio Hrisostom (Or. 12), unde argumentele
stoice în favoarea Providentei (12, 27-35) culmineazã într-o polemicã împotriva epicureilor,
mai ales pentru închinarea acestora în fata imaginii Plãcerii (12, 36-37); CONZELMANN, The
Address of Paul on the Areopagus, în L. E KECK, J. MARTYN (ed.) „Studies in Luke-Acts”,
p. 221.

97 Areopagus Speech, p. 249-252.
98 Ï  èåïò guverneazã nu doar perechea de verbe la indicativ êáôïéêåé si èåñáðåõåôáé,

ci si perechea de participii prezent õðáñ÷ùí si ðñïóäåïìåí ïò, si cea de participii aorist
ï ðïéçóáò si áõôïò äéäïõò.

99 În versetul 26, aoristul indicativ  åðïéçóåí si participiul aorist ïñéóáò depind de
subiectul initial al versetului 24, ï èåïò. SCHUBERT (Areopagus Speech, p. 260) observã
asocierea strânsã a verbului ïñéæù cu termenul tematic âïõëç.
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relatia lui Dumnezeu cu omenirea, în centrul celei de-a doua jumãtãti a
aceleiasi sectiuni100. În sectiunile a treia si a patra (17, 28-29), desi
omenirea („noi”) devine subiectul „exceptia este doar sintacticã, si nu de
substantã, pentru cã versetele 28-29 au la fel de mult de-a face (din
punctul de vedere al lui Luca) cu relatia dintre Dumnezeu si oameni, ca si
celelalte”101. A cincea sectiune revine sintactic la subiectul principal, ï
èåïò, iar tematic la lucrãrile lui Dumnezeu în istorie102. Astfel, aceste
lucrãri cuprind întreaga istorie, de la Creatie la Judecatã, având în centru
pe Omul ales, Iisus103.

Deoarece, într-o manierã tipic lucanicã, se creeazã o dezbinare în
rândul ascultãrilor, episodul din Atena este compus în asa fel încât sã
sublinieze rãspunsul pozitiv al cel putin unui segment din auditoriul Sf.
Pavel (17, 34). Cuvântarea despre Providentã a Apostolului are astfel si
un aspect apologetic104, în sensul cã apãrã Evanghelia în fata celor care
afirmã cã este doar un alt lucru nou (17, 19). Luca îl prezintã aici pe
Pavel ca pe un filosof105 care, în contrast cu dorinta nesãtioasã a atenienilor
de a auzi lucruri noi (17, 21), proclamã un mesaj care porneste de la
traditia filosofiei stoice despre Providentã106.

100 Ôï í  èå ï í  (v. 27) este obiectul verbelor æåôåéí si åõñïéåí.
101 SCHUBERT, Areopagus Speech, p. 250.
102 Dumnezeu este subiectul a trei verbe principale: El porunceste oamenilor sã se

pocãiascã, a hotãrât o zi de judecatã si a ales un Om prin care va judeca lumea. Pe lângã
acestea, mai sunt trei participii prin care se aratã cã Dumnezeu trece cu vederea vremurile
de nestiintã, îi încredinteazã pe toti si L-a înviat din morti pe Cel pe Care L-a ales.

103 SCHUBERT (Areopagus Speech, p. 261) noteazã cã „Providenta acoperã în ordine
totul, de la Creatie pânã la Judecatã, trecând prin Învierea lui Iisus”. Expunerea detaliatã
a lucrãrii si Patimilor lui Iisus lipseste din cuvântarea din Areopag, datoritã faptului cã a
fost fãcutã deja în cuvântãrile anterioare; pentru aceastã tehnicã literarã, vezi FOAKES
JACKSON, LAKE, Beginnings vol. V, p. 425-426.

104 Dimensiunea apologeticã a activitãtii a Sf. Ap. Pavel este o componentã constantã
a tabloului misiunii sale printre neamuri (F Ap 22, 1; 24, 10; 25, 8; 26, 1, 24). HAENCHEN
(Acts, p. 624, 654), o priveste ca pe o trãsãturã centralã a acestor capitole, însã orientatã
doar spre sfera politicã. Pentru functia apologeticã a cuvântãrii din Areopag, vezi O’NEILL,
Theology, p. 160-171. A. J. MALHERBE  (”Not in a Corner”:Early Christian Apologetic in
Acts 26, 26, în rev. „Second Century” 5 (1985-1986), p. 193-210) aratã cã Luca îl descrie
pe Pavel prezentându-si mesajul „într-o manierã ce aminteste de apologisti” (p. 193).

105 Pentru aluziile la Socrate în felul în care Luca îl prezintã pe Sf. Pavel, vezi FOAKES
JACKSON, LAKE, Beginnings vol. IV, p. 212; MALHERBE, art. cit., p. 198, n. 26.

106 MALHERBE ( art. cit., p. 199) observã „o subtilã inversare a rolurilor: filosofii
pãgâni care îl interogheazã pe Apostol nu îsi respectã traditia legitimã; aceasta este însã
promovatã de Pavel”.
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II.4.6. Cuvântarea  Sfântului Pavel în Milet
Sf. Pavel rosteste o cuvântare de despãrtire la Milet, cãtre preotii

din Efes, la întoarcerea din cea de-a treia cãlãtorie misionarã (F. Ap. 20,
18-35). Desi nu este o predicã misionarã, aceasta oferã o privire
retrospectivã asupra activitãtii misionare a Apostolului (20, 18. 21; 25b-
27; 31-35). Dupã cum am mentionat mai sus, Sf. Pavel caracterizeazã
rezumativ predica sa atât cãtre iudei cât si cãtre pãgâni (20, 21) ca o
mãrturie despre harul lui Dumnezeu (20, 24). El spune efesenilor: „Nu m-
am ferit sã vã vestesc toatã voia lui Dumnezeu” (ðáóáí ôçí âïõëçí ôïõ
èåïõ, 20, 27). Aceastã afirmatie poate fi socotitã o expresie concentratã
a propovãduirii anterioare a Apostolului Pavel si a celorlalti Apostoli107,
având ca una dintre temele principale planul lui Dumnezeu.

Existã câteva explicatii pentru proeminenta acestui subiect în
cuvântãrile din Faptele Apostolilor. a) Aceste cuvântãri sunt astfel redactate
de Luca, încât sã reflecte si sã rãspundã problemelor dezbãtute în
momentul scrierii acestei opere. Tema Providentei este, dupã cum s-a
vãzut, foarte importantã pentru Luca; b) Cele mai clare implicatii filosofice
ale temei vin de la cei ce cunosteau cel mai bine pozitia gânditorilor greci
fatã de Providentã, si anume Sf. ªtefan, care era elenist, si Sf. Pavel,
apostol al neamurilor; c) Prezentarea misiunii crestine printre pãgâni ca
parte a planului lui Dumnezeu se fundamenteazã pe afirmatia cã viata si
Patimile lui Iisus s-au derulat conform acestui plan; d) Functia apologeticã
a temei Providentei poate fi constatatã în aceste cuvântãri: vorbitorii îsi
justificã actiunile si convingerile în fata celor ce li se opun. Aceastã
dimensiune este dezvoltatã mai mult în cuvântãrile apologetice ale Sf.
Pavel din F. Ap. 22-26.

III. Concluzii
Planul lui Dumnezeu este o temã importantã în opera Sfântului Luca.

Autorul vorbeste despre controlul lui Dumnezeu asupra evenimentelor
de la începutul Evangheliei si pânã la finalul Faptelor Apostolilor. Rolul

107 Vezi SCHUBERT, Areopagus Speech, p. 260. Dacã „harul lui Dumnezeu” este „o
expresie preferatã de Pavel” (HAENCHEN, Acts, p. 592), „planul lui Dumnezeu” este o
expresie pe care Sf. Luca o utilizeazã în mod caracteristic pentru predica apostolicã.
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Providentei este evidentiat mai ales în momentele importante ale naratiunii.
Tema este însã prezentã în întreaga operã; Luca încearcã sã arate cã
Providenta este coerentã si atotcuprinzãtoare, aflându-se în spatele tuturor
întâmplãrilor consemnate.

Se poate observa o clarã dezvoltare literarã a temei: primele referiri
la Providentã se întâlnesc încã din prolog; Evanghelia contine elemente
restrânse dar limpezi; primele capitole din Faptele Apostolilor oferã o
explicitare mai extinsã a cãlãuzirii divine; evenimentele din capitolele
ulterioare sunt frecvent interpretate în lumina acesteia. Seria de cuvântãri
misionare din F. Ap. 2-17 cuprinde cea mai completã prezentare a planului
lui Dumnezeu, în care se includ Israel, Iisus, Biserica si judecata finalã.

Douã elemente ale planului divin sunt subliniate în mod deosebit:
rãstignirea lui Iisus si misiunea pãgânã. Ambele evenimente puteau fi
interpretate ca abateri de la planul divin asa cum era conceput acesta în
diverse medii. De aceea, cu grijã, Luca aratã cã acestea au existat de la
început în sfatul lui Dumnezeu.

În câteva episoade este prezentã si dimensiunea filosoficã a Proniei.
Aceasta se vede cel mai bine în cuvântãrile în care Sfintii ªtefan si Pavel
atacã idolatria folosind o tehnicã retoricã caracteristicã lumii elenistice, în
care idolatria era combãtutã pornind de la afirmarea Providentei divine.
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Mihai Sãsãujan

Preotul, profesorul si istoricul Teodor
Botis (1873-1940).
Date bio-bibliografice

Abstract
The following study underlines the personality of the priest

Teodor Botis, professor and rector of the Academy of Orthodox
theology in Arad, during the period between the two World Wars.
The work is strucured on some chapters, significant in outlining the
chosen theme: biographical data, historiographical contributions,
his main concern for the theological education in Arad, some
considerations of his contemporaries and the presentation of the
last will of the professor of theology from Arad.

La împlinirea a 65 de ani de la trecerea la cele vesnice (14 august
1940), a teologului si istoricului Dr. Teodor Botis, profesor titular, director si
rector la scoala teologicã superioarã arãdeanã, ne propunem, reliefarea perso-
nalitãtii sale, pe baza bibliografiei de specialitate, a unor documente din Arhiva
Episcopiei Aradului si a unor acte personale pãstrate în arhiva familiei Botis1.

1 Nepotul de frate al profesorului T.Botis, d-l inginer Petru Botis din Timisoara, a donat, cu
bunãvointã, bibliotecii Facultãtii de Teologie Ortodoxã a Universitãtii „Aurel Vlaicu” din Arad, 40
acte si documente din arhiva familiei Botis. Exprimãm, si pe aceastã cale, gratitudinea noastrã, d-lui
inginer Petru Botis, pentru donatia fãcutã institutiei noastre universitare.
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I. Date biografice2

Teodor Botis s-a nãscut la 17 noiembrie 1873, în satul Valea Neagrã
de Cris, jud. Bihor din pãrintii Gavrilã si Ioana, tãrani. La 28 iulie 1901, s-
a cãsãtorit cu cunoscuta poetã, Maria Botis (Ciobanu), din Rosia Montanã,
cu care a avut trei copii: Aurel (n. 25 iulie 1902 în Rosia montanã), Emil
(n. 10 februarie 1904, Arad) si Virgil (n. 29 iunie 1906, Arad).

Studii efectuate
A urmat cursurile primare la scoala primarã din satul natal si la cea a

cãlugãrilor minoriti din ªimleul Silvaniei. Între anii 1887 - 1894 a continuat
cursurile secundare liceale la Liceul romano-catolic al Ordinului

2 Informatii biografice despre profesorul Teodor Botis se gãsesc în: Arhiva Episcopiei
Aradului (AEA), Fond Academia teologicã: Actele corpului didactic si administrativ de la
Academia teologicã din Arad; AEA, Dosar III - 136 - 1935; AEA, Fond Academia
teologicã, Act nr. 198/1934; Teodor Botis, Istoria ªcoalei normale (Preparandiei) si a
Institutului român ortodox din Arad, Arad, 1922, pp.648-649; articolul A szazeves aradi
teologia es tanitokepzo (Teologia si scoala pedagogicã din Arad au o sutã de ani) în ziarul
„Aradi Kozlony”, 1923, nr.24, p.4; Ion I. Pogana, Figuri arãdene. Dr. Teodor Botis, în
revista „Litera” din Arad (nr.1 din oct. 1938); Andrei Magieru, Dr. Teodor Botis, în
„Biserica si ªcoala”, 25 august 1940; Nicolae Iorga, Teodor Botis, în „Neamul românesc”,
an XXXV, 1940, nr.189, din 28 aug. 1940; ªtefan Pascu, Teodor Botis (1873-1940), în
„AIINC”,VIII, 1939-1942, Bucuresti,  1942, pp.539 - 541; Gheorghe Cotosman, Dr.
Teodor Botis, în „Foaia Diecezanã”, 1940, nr.34 - 38, p.4; Gheorghe Cotosman,
Personalitatea profesorului iconom stavrofor dr. Teodor Botis, în „Revista Institutului
Social Banat-Crisana, 1940, nr.33-36/1940, pp.538-546; Dr. Teodor Botis, în „Tribuna”,
1940, nr.186, p.6; Mircea Munteanu, Dr. Teodor Botis, Monografia Familiei Mocioni, în
„Tribuna Tineretului”, 1940, nr.38, p.2; Emil Botis, Protopopul iconom stavrofor Dr.
Teodor Botis, în „Mitropolia Banatului”, an. XXIII, 1973, nr.10-12, pp.700-711; I. Matei,
O sutã de ani de la nasterea cãrturarului bihorean Dr. Teodor Botis, în „Crisana”, 1973,
nr.274, p.2; Maria Tomov, Teodor Botis (1873-1940), în „Anuarul ªcolii normale din Arad
pe anul scolar 1972/1973”, pp. 241-250; Dumitru Moca, Preotul profesor dr. Teodor
Botis, în „Altarul Banatului”, an I (40), 1990, nr.7-8, pp.97-101; Ioan Groze, Dr. Teodor
Botis - redescoperirea unei personalitãti, în publicatia „Unu”, 1992, 24 februarie, p.2;
Mircea Pãcurariu, Dictionarul Teologilor Români, Editura Univers enciclopedic, Bucuresti,
1996, p.58; Dr. Teodor Botis 1873-1940, în Teodor Botis, „Monografia Familiei Mocioni”,
Editura Mirton, Timisoara, 2003, pp.5-13; Mihai Sãsãujan, Academia de teologie ortodoxã
din Arad în perioada interbelicã. Contributii la istoria învãtãmântului teologic românesc,
Editura Universitãtii „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, 2004, pp.92-94; Acte si documente
personale din arhiva familiei Botis.
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Premostratens din Oradea (7 ani) si la Liceul de stat din Sibiu (1 an).
Datoritã sârguintei la învãtãturã, a fost primit ca bursier în internatul ortodox
„Nicolae Jiga” din Oradea. O manifestare de solidaritate cu miscarea
memorandistã i-a adus eliminarea, împreunã cu alti trei colegi ai sãi, din
liceul teoretic din Oradea. Acest lucru motiveazã frecventarea cursurilor
clasei a VIII-a (astãzi a XII-a) de gimnaziu la Liceul de stat din Sibiu,
unde a luat si bacalaureatul, în iunie1894.

Cu începerea anului scolar 1894/1895, a fost primit ca bursier în
Institutul teologic ortodox român din Arad. Dovedindu-se un tânãr de
valoare, episcopul de atunci al Aradului, Ioan Metianu, l-a recomandat, în
septembrie 1894, ca prefect de studii (educator) al copiilor Petru si
Alexandru în familia mecenatului (mare propietar) Eugen Mocioni din
Cãpâlnas (jud. Severin), fratele lui Alexandru Mocioni, fãcându-si în paralel,
studiile teologice (1894/95 - 1896/97), la Arad. Anii petrecuti de Teodor
Botis în biblioteca vastã a familiei Mocioni, familie care a avut un rol
deosebit în lupta politicã si culturalã a românilor din pãrtile Banatului, în a
doua jumãtate a sec. al XIX-lea, au fost foarte rodnici pentru preocupãrile
sale de cercetare documentarã, finalizate ulterior cu o monografie amplã
pe aceastã temã.

Dupã încheierea studiilor teologice la Institutul teologic din Arad, a
urmat, timp de trei ani (1897/1898 - 1899/1900), cursurile de doctorat la
Facultatea de teologie ortodoxã a Universitãtii din Cernãuti, trimis ca
bursier al Eparhiei Aradului. La 14 iulie 1900, primea titlul de Doctor în
Teologie din partea aceleiasi prestigioase universitãti.

Activitatea didacticã
Revenit la Arad, a fost numit, la 14/27 aug. 1900, profesor substitut

la sectia pedagogicã a Institutului teologic-pedagogic al Eparhiei Aradului
si „prefect de studii” (pedagog) al internatului (alumneul vechi) elevilor
normalisti. La 4 iulie 1901, a fost numit profesor titular provizor la ambele
sectii ale Institutului pedagogic - teologic din Arad, predând, timp de 7 ani,
urmãtoarele materii de învãtãmânt: Studiul religiunii, Limba românã,
Matematicã, Geografie, Limba germanã, Istoria universalã, Istoria patriei,
Constitutia patriei, Studiul biblic al Testamentului Vechi, Istoria bisericeascã,
Drept canonic, Teologie dogmaticã, Pedagogie si Cateheticã.
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Pe lângã functia de profesor la Institutul teologic - pedagogic al
Eparhiei, între anii 1902-1904 a functionat si în calitate de catehet al elevilor
ortodocsi români de la scoala superioarã de arte si meserii si al ucenicilor
industriasi si negustori din Arad. În semestrul al 2-lea al anului scolar
1901-1902 a suplinit si catedra de istorie de la scoala superioarã de fete a
eparhiei. În ianuarie 1904 a fost confirmat în postul de profesor de religie
pentru elevii ortodocsi români de la Liceul regesc, scoala realã superioarã
si scoala normalã de stat din Arad, iar cu începerea anului scolar 1904-
1905 a fost însãrcinat si cu catehizarea elevilor si elevelor ortodocsi de la
scolile comerciale de bãieti si fete din Arad.

La 12 februarie 1909, a fost numit profesor titular definitiv la sectia
teologicã a Institutului teologic - pedagogic din Arad. În perioada anilor
scolari 1916/1917 -1937/1938 a fost titularul catedrelor de Teologie
Dogmaticã si Apologeticã la acelasi Institut, functionând ca director al
Institutului teologic-pedagogic din Arad (1918 - 1927) si apoi ca rector al
Academiei Teologice din Arad (1927 - 1938).

La 1 octombrie 1938 a fost pensionat pentru limitã de vârstã (împlinea
vârsta de 65 de ani, având peste 35 de ani de serviciu). Locuia la adresa
Piata Sf. Sava nr.7/8; Str. Tâmpa 2-4, Arad.

Slujirea pastoralã
Paralel cu activitatea didacticã a fost si un apreciat slujitor la altarul

Bisericii ortodoxe din Arad. A fost hirotonit diacon la 9/22 septembrie
1901, preot la 30 septembrie 1907 si numit protopop la 6 ianuarie 1920.

Functii încredintate
A fost încredintat cu numeroase functii, pe care le-a îndeplinit cu

onoare: membru activ si consilier onorific în sectia bisericeascã a
Consiliului Eparhial Arad; deputat în Adunarea eparhialã Arad; membru
în Comisia de examinare a candidatilor de preoti; primul presedinte al
asociatiei profesorilor secundari, sectia Arad si membru fondator al
asociatiei „Reuniunea învãtãtorilor de la scoalele poporale confesionale
ortodoxe române din protopopiatele arãdene”; primul presedinte si membru
pe viatã al Asociatiei pentru literatura românã si cultura poporului român
(„Astra”), sectia Arad si în anii 1925-1929, membru în comitetul ei central
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din Sibiu; membru al Institutului social „Banat-Crisana”, membru în
consiliul municipiului Arad, membru în comitetul societãtii „Cultul eroilor”,
sectia Arad, senator în legislatura 1931-1932; redactor al revistei „Biserica
si ªcoala” (1917-1921); colaborator la ziarele „Românul” si „Tribuna”
din Arad; participant activ la Adunarea Nationalã din Alba Iulia din1
decembrie 1918.

II. Contributiile istoriografice ale lui Petru Botis
În rândul lucrãrilor publicate de profesorul si istoricul Teodor Botis

mentionãm: Cei dintâi ani din trecutul si viata Preparandiei (ªcolii
normale) greco-ortodoxe române Arad (în colaborare cu Avram Sãdean),
Arad, 1912, 192 p.; Istoria ªcoalei normale (Preparandiei) si a
Institutului român ortodox din Arad, Arad, 1922, 744 p. (lucrare premiatã
de Academia Românã cu premiul „Nãsturel”); Monografia familiei
Mocioni, Editura Fundatiunii pentru literaturã si artã „Regele Carol II”,
Bucuresti, 1939, 476 p; Reorganizarea învãtãmântului teologic (în
colaborare), Sibiu, 1930, 17 p.; Triumful Ortodoxiei la Arad, (în
colaborare), Arad, 1930; Asa zisele „gânduri de ocarã” asupra Oastei
Domnului, în „Revista teologicã”, nr. 1, 1932; Anuarele Institutului
teologic (pânã în anul 1927) si ale Academiei teologice din Arad
(începând cu anul1927) în perioada 1918-1938.

În special, cele douã monografii substantiale despre Preparandia si
Institutul teologic din Arad si despre familia Mocioni s-au bucurat de
aprecieri înalte din partea istoricilor si publicistilor români.

Profesorul ªtefan Pascu de la Universitatea din Cluj, aprecia în
cuvintele urmãtoare lucrãrile istorice ale profesorului Teodor Botis:
„Preocupãrile de predilectie ale lui Teodor Botis se pare a fi fost studiile
din domeniul istoriei. În acest câmp a dat opere de deosebitã valoare.
Dupã schita prezentatã la 1912 în colaborare cu Avram Sãdean, din
încredintarea consiliului profesoral, asupra celor dintâi ani din trecutul si
viata preparandiei greco-ortodoxe române din Arad, cu ocazia centenarului
scolii, Teodor Botis a continuat si dezvoltat singur aceastã schitã dând,
dupã zece ani, una dintre cele mai bune monografii apãrute în istoriografia
românã asupra unei scoli: „Istoria ªcoalei Normale si Institutului Teologic
român ortodox din Arad” (1923). Vrednicia, priceperea si munca pe care
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autorul a dovedit-o cu ocazia alcãtuirei acelei monografii (...) a fost
rãsplãtitã de Academia Românã cu un premiu. (...) El a mai dat literaturii
istorice române în domeniul monografiei familiare o operã la înãltimea
acelei datã în urmã cu 16 ani. Prin aceste opere Teodor Botis a lãsat
amintire nepieritoare în istoriografia transilvanã”3.

În anul 1923 era publicat, în ziarul maghiar „Aradi Kozlony”, un
articol pozitiv despre lucrarea profesorului Teodor Botis: Istoria ªcoalei
normale (Preparandiei) si a Institutului român ortodox din Arad,
Arad, 1922: „Cartea pãrintelui dr. Teodor Botis, directorul teologiei si
scolii pedagogice din Arad, cu 700 de pagini, îmbogãtitã cu ilustratii
interesante, ne redã istoria înfiintãrii scolii pedagogice ortodoxe si a
seminarului precum si activitatea lor, timp de o sutã de ani. Este o carte
de referintã, plinã de date de culturã si istorice de mare valoare. Aceastã
carte minunatã este, poate, în acest domeniu, singura carte - muncã de
sursã documentarã - despre românii din Ardeal (...)”4.

N. Georgescu - Tistu publica în anul 1923, în revista „Dacoromania”
din Cluj, o recenzie obiectivã la aceeasi carte: „Laborioasa monografie
asupra unor vechi asezãminte de culturã româneascã aduce, pe lângã
stiri mãrunte, care intereseazã numai un cerc restrâns de specialitate, si
pretioase contributii la cunoasterea zbuciumului nostru din trecut spre
luminã si libertate. În chinuitele scoli din Arad pentru învãtãtorii si preotii
ortodocsi români, cu sprijinul atât de îndepãrtat, de sovãielnic si de interesat
al habsburgilor, cu intrigile coreligionarilor sârbi si cu intoleranta sovinã a
ungurilor, s-au luptat îndelung dascãli rãbdurii, rãsplãtiti cu urã si cu
prigoanã. Unii din ei si-au avut un rost deosebit în cultura noastrã...
Urmãrim astfel, cu un egal interes, tot mersul cu multã zãbavã, dar
niciodatã oprit, al acestor scoli, care au început de la modestele cursuri
de pregãtire din centrele episcopesti, în sec. al XVIII-lea si de la scolile
de pe lângã mãnãstiri, ca cele de la Morava si de la Partos, unde, din
vechime, învãtãtori veniti din România preparau pe tineri pentru cariera
preoteascã si învãtãtoreascã. E un vast si util material adunat si coordonat

3 ªtefan Pascu, Teodor Botis (1873-1940), în „AIINC”,VIII, 1939-1942, Bucuresti,
1942, pp.539 - 541.

4 Articolul A szazeves aradi teologia es tanitokepzo (Teologia si scoala pedagogicã
din Arad au o sutã de ani) publicat în ziarul „Aradi Kozlony”, 1923, nr.24, p.4.
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cu strãdanie de dl. Teodor Botis si de Avram Sãdean, cãruia, dupã însãsi
mãrturisirea prefetei, e pãcat cã o moarte prea timpurie i-a luat locul ce i
se cuvenea, de coautor”5.

Caius Brediceanu, reprezentantul diplomatic al României la Viena,
trimitea lui Teodor Botis, la 4 octombrie 1936, o scrisoare, prin care îsi
exprima dorinta si satisfactia privind aparitia lucrãrii „Monografia Familiei
Mocioni”: „Scumpe amice, astept cu nerãbdare aparitia lucrãrii tale despre
familia Mocsonyi. (...) Peste o lunã voi fi iarãsi la Lugoj, la dezvelirea
bustului tatãlui meu. Poate mã opresc si în Arad. Te salutã cu drag, al tãu
vechi prieten, Caius”6.

Avocatul Dr. George Dobrin trimitea, la 15 martie 1938, o scrisoare
profesorului Botis, prin care îsi exprima pretuirea în legãturã cu manuscrisul
Monografiei despre Familia Mocioni: „Mult stimate d-le Rector, amãsurat
scrisoarei mele de azi, grãbesc sã vã comunic cã îmi sustin întru toate
pãrerea mea deja comunicatã asupra frumoasei si reusitei Dvoastre lucrãri
despre familiile Mocsonyi. Dv. meritati si din punct de vedere general,
toatã lauda si recunostinta, cãci ati dat marelui public sã cunoascã si mai
bine trecutul nostru politic cultural...”.7

Publicistul bãnãtean Ion Clopotel, directorul revistei „Societatea
de mâine” si presedintele Sindicatului presei române din Ardeal si Banat,
scria la 5 februarie 1934, de asemenea, o scrisoare profesorului Botis,
apreciind valoarea Monografiei Familiei Mocioni: „Scumpe Domnule Botis,
Cu mare plãcere aflu cã ati terminat monografia eminentului cap politic
Andrei Mocioni. Chiar si noi, la Sindicat, am fi publicat asa ceva în
Biblioteca ziaristicã acum înfiintatã; mâine vã va vizita dl. Ilea si vã va
preda întâiele douã vol. Iar dl. Pavel Bocu va vorbi la Timisoara despre
acelasi Andrei Mocioni. În prefata mea Gazetari si gazete pânã la Unire
vã amintesc si pe Dv. Întrucât în cercetãrile dv. atât de migãloase si
pretioase ati da peste însemnãri precise asupra gazetãriei de altãdatã, rog
a ni le comunica. Vã vom fi foarte recunoscãtori. Rog, dacã se poate,
satisfaceti pe dl. Ilea cu abonamentul Academiei. Multe salutãri si o caldã
strângere de mânã, de la al Dv. Ion Clopotel, presedinte”.8

5 Articol publicat în revista „Dacoromania” din Cluj an.III (1923), pp.992-993.
6 Scrisoare aflatã în arhiva familiei Botis.
7 Scrisoare aflatã în arhiva familiei Botis.
8 Scrisoare aflatã în arhiva familiei Botis.
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III. Petru Botis - un om providential pentru învãtãmântul
teologic arãdean

III.1. Sustinerea unui învãtãmânt teologic sub patronajul
Bisericii

Dupã unificarea administrativã a Bisericii Ortodoxe Române, una
din temele esentiale aflate pe ordinea de zi a lucrãrilor Sf. Sinod si a
ministerelor de resort din România, a cãrei rezolvare se impunea grabnic,
a fost aceea a reorganizãrii învãtãmântului teologic. Necesitatea
uniformizãrii acestui învãtãmânt, foarte diferentiat pânã atunci, în provinciile
românesti, era tot mai evidentã. Fiecare din cele patru provincii, ce
constituiau noul stat România, a avut un sistem specific de educatie si
formare a clerului, care a fost perpetuat mult timp si dupã anul 1918.

Discutiile pe marginea acestei teme au vizat, majoritatea, tipul de
scoalã teologicã, care sã rãmânã în vigoare în întreg spatiul eclesial
românesc ortodox. Teologii din vechiul Regat s-au pronuntat, în mod
exclusiv, doar pentru existenta seminariilor si a facultãtilor de teologie,
eliminând din calcul, academiile de teologie.  Accentuând principiul canonic,
potrivit cãruia scolile teologice din România trebuiau sã fie coordonate si
supravegheate, în mod exclusiv, de Bisericã, ierarhii si profesorii de teologie
din Transilvania s-au pronuntat, dimpotrivã, pentru pãstrarea principiilor
saguniene ale autonomiei bisericesti. Cele 11 proiecte de lege, elaborate
între anii 1926-1943,  n-au putut fi validate prin lege de stat. Confruntarea
dintre cele douã conceptii diferite privitoare la relatia dintre Stat si Bisericã,
existente în Transilvania si în vechiul Regat, a rãmas, în cele din urmã,
determinantã în aceastã chestiune. Amestecul direct al puterii de stat în
organizarea internã a Bisericii a îngreunat, si mai mult, rezolvarea
problematicii abordate.

În luna septembrie 1922, directorul Institutului teologic-pedagogic
Teodor Botis, împreunã cu colegii lui de catedrã se pronuntau pentru
organizarea unui învãtãmânt teologic solid, sub controlul direct al Bisericii,
care sã fie oferit tinerilor cu o solidã pregãtire culturalã laicã obtinutã în
cadrul gimnaziilor de stat. Sustineau astfel, mentinerea academiilor
teologice de 3 sau 4 ani, organizate în cadrul Bisericii. Invocau necesitatea
stringentã a pregãtirii unui cler ortodox cult, care sã ajungã, cel putin, la
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nivelul cultural al clerului minoritãtilor etnice din tarã, într-un context politic
si istoric nou, în care situatia Bisericii Ortodoxe Române se schimbase
prin înfãptuirea României Mari, devenind Biserica dominantã. Se aducea
în discutie chestiunea minoritãtilor, cu un cler bine pregãtit si bine situat
din punct de vedere material, asigurat în existenta sa, prin averile si fondurile
mari de care dispuneau Bisericile eterodoxe. În cazul rãmânerii în
inferioritate a clerului ortodox, apãrea pericolul „pierderii terenului de sub
picioare”, pentru cã Bisericile minoritãtilor, cu un cler cult si bine organizat
si cu un popor avansat în culturã, „prea usor ar fi putut sparge unitatea
sufleteascã a poporului român, care a fãcut România Mare”.

În gândirea directorului Botis si a colegilor sãi profesori, preotul nu
trebuia sã fie doar sãvârsitorul Sf. Taine, ci si „conducãtorul natural al
poporului spre toate”. Trebuia, mai înainte de toate, sã-si câstige cultura
si cunostintele generale necesare fiecãrui om de culturã. De aceea se
impunea frecventarea cursurilor liceale complete cu bacalaureat/examen
de maturitate, sau cel putin 6 clase liceale (pentru parohii mai slabe).
Institutele teologice de 3 ani, care trebuiau ridicate în scurt timp, la 4 ani
de studii, veneau în întâmpinarea tinerilor cu o pregãtire culturalã solidã
din liceu, oferindu-le, de asemenea, o culturã teologicã profundã, preotul
devenind, astfel, nu doar un liturghisitor, ci si un apologet desãvârsit.
Facultãtile de teologie se rezervau pentru clerul superior si pentru profesorii
institutelor teologice, pentru protopopi si preoti la orase9. Discutiile lungi
au avut darul sã justifice, în decursul timpului, necesitatea academiilor de
teologie din Ardeal, organizate sub directa protectie a episcopilor locali,
care corespundeau mai bine „atât instructiei superioare cât si educatiei
temeinice a viitorilor preoti”10.

În cadrul Congresului Asociatiei Clerului „Andrei ªaguna”, tinut în
Brasov, în perioada 11-12 noiembrie 1930, rectorii si profesorii celor cinci
Academii de teologie din Ardeal au alcãtuit un memoriu, care a fost publicat
la Sibiu, intitulat „Reorganizarea învãtãmântului teologic. Academiile de
teologie din Ardeal” (Sibiu, 1930, 18 p.), prin care cereau din nou, trecerea
învãtãmântului teologic sub conducerea directã a Bisericii11.

9 AEA, Dosar III - 97 - 1917, Act nr.2678/1922.
10 Reorganizarea învãtãmântului teologic, în „Legea româneascã”, 1932, nr.1, p.2.
11 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãtãmânt teologic la Sibiu, 1786-1986,

Sibiu, 1987, p.151.
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În memoriul lor, profesorii celor cinci academii teologice din
Transilvania, luau în dezbatere un scurt istoric al scolilor teologice, statutul
academiilor teologice, o comparatie între scolile teologice existente, în
acel moment, în România, raportul ce se stabilea între acestea si stat,
chestiunea finantãrii lor, insistând, în final, pentru mentinerea tuturor celor
cinci academii, pe mai departe, în sistemul de învãtãmânt teologic din
tarã.

În legãturã cu obiectia potrivit cãreia proiectul amintit ar duce, prin
aplicarea lui, la separatia dintre Bisericã si stat, teologii ardeleni arãtau cã
„sunt oameni chiar în rândul clerului, care nu pot concepe ideea de
autonomie canonicã a Bisericii, ca institutie divinã si raportul de
reciprocitate între Bisericã si stat”12. Erau vizati unii profesori de teologie
de la seminariile si facultãtile din tarã, care voiau mentinerea statutului de
dependentã a institutiilor teologice fatã de stat.

Accentuând, încã o datã, principiul canonic potrivit cãruia scolile
teologice din România trebuiau sã fie coordonate si supravegheate de
Bisericã, fiind, alãturi de Legea pentru organizarea Bisericii, „cei doi pilastri
pe care se întemeiazã organizatia Bisericii Ortodoxe Române, profesorii
de teologie din Transilvania se pronuntau pentru „înscrierea în noua lege,
a principiilor bune ce s-au dovedit viabile prin experientã”, si nicidecum,
prin desfiintarea lor de dragul unei unificãri fortate, „turnând toate dupã
un calapod învechit”13.

III.2. Protestul manifestat fatã de intentia transformãrii
Institutului teologic din Arad în seminar de vocatie

La 18 decembrie 1926, consiliul profesoral de la Institutul teologic
din Arad, avându-l în frunte pe neobositul Teodor Botis, întocmea un
memoriu - protest fatã de Proiectul de lege pentru reorganizarea
învãtãmântului teologic, redactat în luna octombrie 1926, care prevedea
transformarea Institutului teologic arãdean în seminar de vocatie14.
Profesorii de teologie arãdeni protestau cu toatã tãria împotriva acestei
intentii, invocând argumente de naturã istoricã si practicã.

12 Ibidem, p.13.
13 Ibidem, p.16.
14 AEA, Dosar III - 200 - 1925, Act nr.293/1926.
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ªcoala de teologie arãdeanã fiinta de mai bine de un secol, fiind
întemeiatã în anul 1822. Încã de la început, a fost bine organizatã, având
un nivel al învãtãmântului teologic superior celorlaltor scoli similare. În
primii patru ani ai existentei sale, a avut cursuri de 2 ani, dar începând cu
anul scolar 1826-27, cursurile au fost ridicate de la 2 la 3 ani. Acest lucru
era remarcabil. Chiar si în Sibiu, durata cursurilor de teologie a fost ridicatã
abia peste 20 de ani. În anul 1846, vicarul Andrei ªaguna a ridicat durata
cursurilor seminarului teologic de la 6 luni, cum au existat începând cu
anul 1811, la un an, apoi, în anul 1853, de la 1 an la 2 ani si abia în anul
1862-63, de la 2 ani la 3 ani.

Tot asa, în privinta studiilor pregãtitoare. Încã din anul 1852, corpul
profesoral hotãrâse ca sã fie primiti numai tineri absolventi de 8 clase
gimnaziale (licee). Ca urmare a acestui lucru, în anii urmãtori, numãrul
elevilor a scãzut, dispozitia executându-se, însã, cu toatã rigoarea.
Acceptarea ulterioarã, la cursurile de teologie, si a tinerilor cu mai putinã
pregãtire, s-a fãcut numai datoritã lipsei mari de preoti, pânã la 1918
majoritatea candidatilor rãmânând, însã, formatã din absolventii de liceu.
Admiterea celor cu altã pregãtire decât liceul a constituit, permanent, un
caz exceptional. În ultimii ani au fost acceptati, la cursurile teologice, si
absolventi de scoli normale (sistemul de 6 clase). Aceasta s-a fãcut pentru
ca sã nu fie privitã admiterea normalistilor cu 8 clase si apoi cu 7 clase ca
un privilegiu dat celor din urmã. Dacã toate seminariile din Transilvania
admiteau, în mod exceptional, pe normalistii cu 8 si 7 clase, profesorii
arãdeni nu gãseau motiv sã respingã nici pe cei cu 6 clase, mai ales cã
acestia din urmã veneau toti din vechiul Regat si erau „elementele cele
mai distinse” ale scolilor normale de acolo. Primirea normalistilor era
admisã, pe mai departe, doar datoritã lipsei mari de candidati la preotie,
deci „din interes superior bisericesc”, ca sã poatã fi ocupate astfel, multele
parohii vacante. Primirea lor era consideratã ca ceva exceptional, admisã
doar pentru scurt timp. Profesorii din Arad îsi exprimau „ferma nãdejde
cã numãrul liceistilor va creste tot mai mult” în anii urmãtori.

Nici în privinta personalului didactic, scoala teologicã din Arad nu
era inferioarã academiilor din Sibiu si Oradea. Pentru fiecare dintre cele
4 catedre de studii teologice si una de filosofie, functionau profesori cu
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doctoratul în teologie. Toti profesorii fãceau cursuri corespunzãtoare
nivelului învãtãmântului superior si toti erau apreciati pentru activitatea
lor în spatiul teologic. Atât la scoala teologicã arãdeanã, cât si la celelalte
academii din Transilvania se predau aceleasi studii. Nu se preda studiul
exegezei Noului Testament dupã originalul grecesc, dar si la celelalte
scoli surori, exegeza Noului Testament se fãcea dupã textul românesc si
nu dupã cel grecesc. ªi profesorii arãdeni ceruserã o catedrã nouã, între
studiile cãreia sã figureze si limba greceascã.

Erau constienti de necesitatea sporirii studiilor teologice la 4 ani, lucru
pe care îl ceruserã, deja, mai înainte. Considerau, însã, cã era bine sã
astepte reorganizarea uniformã a învãtãmântului teologic pentru întreaga
Bisericã ortodoxã românã. Era mentionatã si preocuparea Congresului
national bisericesc al Mitropoliei Transilvaniei, încã înainte de anul 1918,
în legãturã cu aceastã chestiune. La acea datã, datoritã posibilitãtilor
materiale restrânse, se proiectase organizarea unei academii centrale la
Sibiu, pentru întreaga mitropolie. Congresul national bisericesc instituise,
spre acest scop, o comisie compusã din specialisti, care a si elaborat un
proiect de organizare pentru academia centralã. Dupã unirea mitropoliei
Transilvaniei cu Biserica româneascã din vechiul Regat, corpul profesoral
arãdean propusese reorganizarea scoalei teologice din Arad, în cadrul
normelor noi, ce urmau a fi date pentru Biserica întreagã. Asteptau
momentul oportun, ca ridicarea la rangul de academie sã se facã prin
recunoasterea acestui act si din partea statului. Retinerea de la ridicarea
Institutului teologic din Arad la rangul de academie, era motivatã, asadar,
numai de consideratii de ordin si interes general bisericesc. Interesele
eparhiei Aradului reclamau, dimpotrivã, mai mult ca oricând, ridicarea
scolii arãdene la rangul de academie.

În nici una din eparhiile ortodoxe române din Transilvania,
învãtãmântul teologic nu putea fi pus pe o treaptã inferioarã, si datoritã
faptului cã preotii tuturor cultelor minoritare din Transilvania aveau
„cvalificatie academicã”.

Mai existau si alte motive speciale care pledau pentru ridicarea scolii
teologice arãdene la rangul de academie. Eparhia Aradului era a doua ca
vechime între cele 5 eparhii încadrate mitropoliei Transilvaniei dupã
reactivarea acesteia, în anul 1864, prin mitropolitul ªaguna, nemaiamintind
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faptul cã „originea ei dateazã cel putin de la începutul veacului al XVII-
lea”. Având în vedere aceastã vechime a eparhiei, precum si fiintarea
seminarului sãu timp de peste un secol, o degradare a scolii teologice
arãdene ar fi fost împotriva spiritului traditional bisericesc, care îndemna
la pãstrarea si dezvoltarea institutiilor românesti cu traditii istorice, iar nu
retrogradarea lor.

Parohiile din eparhia Aradului erau parohiile sãtesti cele mai bine
situate din punct de vedere material, din toatã Biserica Ortodoxã Românã.
Aproape toate aveau sesiuni parohiale în extensiune de 32 jug. pãmânt
productiv de calitate foarte bunã. Prin aceasta au fost si urmau a fi atrasi
si pe viitor, la cariera preoteascã, tineri cu pregãtiri superioare, cãrora
trebuia sã li se dea prilejul pregãtirii teologice la o scoalã cu caracter
academic. În eparhia Aradului locuiau si tãranii cei mai bine înstãriti, aflati
pe o treaptã culturalã mai înaltã decât în toate celelalte pãrti ale tãrii.
Trebuintele sufletesti ale acestor tãrani luminati puteau fi satisfãcute numai
de un cler cu culturã teologicã superioarã.

La granita de vest a tãrii, unde contactul cu „elementele strãine de
neamul si legea româneascã si dusmãnoase la tot ce este românesc” era
foarte intensiv, sectele amenintau populatia ortodoxã mai mult decât în
oricare altã parte a tãrii. Lupta contra acestora putea fi dusã numai de un
cler cu pregãtire teologicã superioarã, care sã poatã „tine piept cu emisarii
propagandei sectare”. În conditiile transformãrii scolii teologice din Arad
în seminar de vocatiune, eparhia Aradului, dupã absolvirea cursantilor din
anul I si II, urma sã rãmânã, pentru o perioadã de 4 ani, pânã când urmau
sã absolve cursantii seminarului de vocatie, fãrã candidati la preotie,
aceasta ducând la înmultirea si mai mare a parohiilor vacante.

Având la bazã toate aceste argumente, profesorii arãdeni protestau
ferm împotriva transformãrii Institututului lor teologic în seminar de vocatie,
asa cum prevedea Proiectul de lege alcãtuit în luna octombrie 1926, si
cereau ridicarea Institutului la rangul de academie teologicã cu durata
cursurilor de 4 ani.

În luna mai 1929, rectorul Teodor Botis al Academiei Teologice din
Arad revenea în paginile publicatiei eparhiale „Biserica si ªcoala” cu
unele Observãri la Proiectul de lege pentru reorganizarea
învãtãmântului teologic, care prevedea, de asemenea, degradarea scolii
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teologice arãdene la treapta de seminar de vocatie15. În interventia sa,
profesorul Botis lua în discutie hotãrârea, prevãzutã în noul Proiect, de
degradare a seminariilor din Arad si Caransebes la rangul de seminarii
pregãtitoare, în Transilvania urmând sã rãmânã doar trei academii: la
Sibiu, Cluj si Oradea. ªi în aceastã privintã, punctul sãu de vedere era din
nou foarte categoric. Se întreba în baza cãror principii de drept ori dispozitii
canonice s-a fãcut aceastã selectie si dacã comisia însãrcinatã cu
redactarea proiectului amintit, putuse strânge materialul informativ necesar
în acest sens. Nu existase o anchetã prealabilã, care sã fi putut duce la
concluzii corecte în privinta academiilor. Erau invocate trebuintele de ordin
sufletesc si cultural, national si economic ale credinciosilor români din
cele douã eparhii ortodoxe de la frontiera României, expuse atacurilor si
tentativelor strãine. Autorul arãta cã nu era canonic si patriotic „a osândi”
cele douã eparhii istorice la o stare de inferioritate culturalã, deoarece
Biserica ortodoxã din Ardeal, nu era atât de bogatã în monumente culturale,
încât sã poatã fi dãrâmate asezãminte, „prin care au trãit sufleteste si si-
au manifestat dreptul la o viatã culturalã proprie, fericitii înaintasi, care,
prin jertfele si martiriul lor, au pregãtit marele praznic al învierii neamului
românesc”. „Ar fi un sacrilegiu - continua autorul - care ne-ar aduce
blestemul lor si osânda meritatã a posteritãtii!”

Se lua în discutie, apoi, si dificultatea unor noi investitii financiare în
cazul aplicãrii noului proiect de lege si la Arad. Profesorul Botis solicita,
ca la redactarea definitivã a proiectului, organele si corporatiunile
responsabile sã fie drepte si echitabile fatã de aceste eparhii, care, în
baza canoanelor si a legii de organizare bisericeascã, erau pãrti constitutive
autonome si egal îndreptãtite în Biserica Ortodoxã Românã. Îsi exprima,
în final, convingerea cã un proiect de lege fundamentalã „nu se pregãteste
numai prin munca unilateralã a unei comisii adhoc, fãrã a dispune si stãpâni
prealabil, materialul informativ si datele statistice necesare si fãrã a cere
avizul corpurilor didactice, a chiriarhilor si a organelor eparhiale si centrale
bisericesti, precum si opiniunea bãrbatilor cu experientã pe terenul
învãtãmântului teologic din toate provinciile”16. Cerea insistent, o revizuire

15 Teodor Botis, Observãri la Proiectul de lege pentru reorganizarea învãtãmântului
teologic, în „Biserica si ªcoala”, 1929, nr.18, p.2-5.

16 Ibidem, p.5.
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temeinicã a proiectului, o apropiere a lui de necesitãtile si realitãtile date,
ca astfel, în forma lui definitivã sã aibã consensul tuturor factorilor cu
cãdere.

În anul 1927, Institutul teologic din Arad a fost ridicat la statutul de
Academie teologicã, cu patru ani de studii. Atitudinea fermã a centrului eparhial
si a profesorilor de teologie din Arad împotriva tendintei manifestate de a
coborî institutia teologicã arãdeanã la rang de seminar de vocatie, a influentat,
desigur, opinia publicã si corpurile legiuitoare din România, ridicarea acesteia
la statutul de academie cu 4 ani de cursuri, rãmânând o constantã a
învâtãmântului teologic românesc, pânã în anul 1948.

III.3. Atitudini potrivnice tendintelor de centralizare
bisericeascã a învãtãmântului teologic

În luna mai 1929, rectorul Dr. Teodor Botis de la Academia Teologicã
din Arad, revenea cu unele Observãri la Proiectul de lege pentru
reorganizarea învãtãmântului teologic, redactat în luna martie a acelui
an, care, din punctul lui de vedere, nu tinea seama de dreptul de autonomie
bisericeascã al eparhiilor, recunoscut prin canoanele Bisericii Ortodoxe
Române17. Criticând lipsa de claritate si precizie, cerinte esentiale pentru
o lege organicã si fundamentalã, rectorul Botis fãcea o analizã pertinentã
a noilor institutii mentionate în Proiectul de lege amintit, responsabile pentru
conducerea si controlul învãtãmântului teologic superior: Directiunea
învãtãmântului teologic, pe lângã care va functiona un Consiliu permanent
din patru membri si un Corp al inspectorilor constituit tot din patru membri.

Consiliul permanent urma sã-si dea avizul asupra urmãtoarelor
chestiuni: înfiintarea de noi scoli teologice; cercetarea cãrtilor didactice;
regulamente scolare; programe analitice; instituirea comisiilor pentru
concursul de ocupare a catedrelor vacante de la academii si seminarii;
numiri, transferãri, definitivãri, pensionãri din oficiu, gradatii de merit;
concedii mai mari de o lunã; mãsuri disciplinare si trimiterea în judecatã a
membrilor corpului didactic.

Directiunea învãtãmântului teologic urma sã elibereze diplomele
de absolvire a seminariilor, diplomele de licentã ale absolventilor de la

17 Ibidem, p.2-5.
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academii, diplomele de capacitate pentru maestrii de muzicã bisericeascã;
urma sã publice concursurile pentru catedrele vacante la academii si cele
de materii religioase la seminarii. Cererile de înscriere la examenul de
concurs ale candidatilor urma sã le comunice chiriarhului respectiv pentru
a-si da avizul.

Corpul inspectorilor urma sã inspecteze toate seminariile din punct
de vedere didactic, administrativ, disciplinar si educativ18. Înfiintarea
acestor noi institutii era vãzutã de rectorul Academiei teologice arãdene,
Teodor Botis, ca fãrã rost, atributiile acestora fiind „în sfera de activitate
si competentã a organelor eparhiale si centrale bisericesti, a chiriarhilor si
a Sf. Sinod”19, pe care le puteau exercita în baza legii si a statutului ei de
organizare din anul 1925.

Botis aducea critici pertinente sistemului de centralizare propus, care
„vatãmã drepturile si îndatoririle canonice ale episcopilor, stirbeste principiul
episcopal, temelia canonicã a organizatiei noastre bisericesti, face iluzoricã
autonomia eparhiilor si trece peste atributiile organelor si corporatiunilor
eparhiale si centrale bisericesti, recunoscute prin legea de organizare a
Bisericii”20.

III.4. Preocupãri sustinute pentru formarea duhovniceascã si
misionarã a  studentilor teologi

În perioada 19-20 aprilie 1935, a fost organizatã, la Sibiu, o conferintã
a profesorilor de teologie din Transilvania. Necesitatea unei astfel de
întâlniri era simtitã de multã vreme21. Ea urma sã solutioneze o serie de
probleme în legãturã cu structura organizatoricã a scolilor teologice si cu
pregãtirea stiintificã si moralã mai temeinicã a viitorului cler în cadrul
acestora. Era organizatã la initiativa mitropolitului Nicolae Bãlan si cu
acordul episcopilor Roman Ciorogariu al Orãzii, Nicolae Ivan al Clujului,
Grigorie Comsa al Aradului si Vasile Lãzãrescu al Caransebesului.

18 Ibidem, p.3
19 Ibidem, p.3
20 Ibidem, p.3.
21 Congresul profesorilor de la Academiile teologice din Ardeal, în „Telegraful Român”,

1935, nr.18-19, p.3; vezi si art. Prima conferintã a profesorilor de la Academiile teologice
ortodoxe române din Mitropolia Ardealului, în „Renasterea”, 1935, nr.19, p.1-2.
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În cadrul primei sedinte, a fost prezentat un singur referat apartinând
rectorului Academiei teologice din Arad, Dr. Teodor Botis: „Educatia
studentilor în internatele teologice”, în care a expus sistematic, mijloacele
potrivite pentru o cât mai aleasã educatie a clericilor în internate (spiritual,
capelã, meditatii, exortatii, exercitii spirituale, mãrturisire, împãrtãsire, etc.).
În cadrul discutiilor, s-a subliniat necesitatea absolutã a internatelor pentru
toti studentii teologi. Referatul a fost întregit cu urmãtoarele propuneri: a)
consiliile eparhiale sã fie severe la alegerea si primirea în internat a
studentilor (certificat de la preot si catehet); b) numãrul maxim al studentilor
într-o academie sã fie de 80, ca sã se poatã face educatie individualã; c)
sã se introducã uniforma preoteascã; d) vacantele studentilor sã fie riguros
controlate; e) profesorii academiilor sã ia contact zilnic cu studentii si în
afarã de orele de curs; f) sã fie introdus ziarul personal prin care studentii
îsi puteau controla „gândurile, initiativele si mai ales faptele”; g) sã fie
asigurate conditiile materiale necesare unei prielnice vieti spirituale în
internat22.

Tematica acestei primei conferinte exprimã preocupãrile profesorilor
de la academiile de teologie din Transilvania, în legãturã cu organizarea
unui învãtãmânt teologic de înaltã tinutã academicã si în acelasi timp
formator de caractere duhovnicesti, pentru asigurarea, în conditii bune, a
pastoratiei viitorilor preoti în cadrul parohiilor. Este invocatã des ideea
necesitãtii unui discurs actual, care sã fie transmis si sã rãspundã nevoilor
societãtii românesti în schimbare, din perioada interbelicã.

Una din temele fundamentale ce a revenit, permanent, în preocupãrile
conducerii Academiei teologice, a fost si implicarea profesorilor si a
studentilor arãdeni în lucrarea misionarã a Bisericii. Propunem, în
rândurile ce urmeazã, un text - program al conducerii Academiei arãdene,
publicat în paginile publicatiei eparhiale arãdene „Biserica si ªcoala”, în
anul 1928, cu privire la misiunea dascãlilor si a ucenicilor lor în câmpul
lucrãrii misonare a Bisericii:

„Fatã cu starea actualã a societãtii, cu decãderea vietii religioase,
care este rolul studentilor si profesorilor, care este contributia practicã ce
o pot da în propaganda întreprinsã de Sfânta Bisericã întru trezirea

22 Vezi si AEA, Dosar III - 455 - 1933, Act nr. 209/1935.
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constiintei religioase si a vietii morale? Munca pe care trebuie s-o depunã
preotul este una dintre cele mai grele, cãci un pãstor sufletesc niciodatã
nu poate sã-si considere activitatea sa terminatã, fiindcã turma sufletelor
nu este o turmã muritoare, ci nemuritoare. E nevoie ca pãstorii de suflete
sã fie caractere neclintite în îndeplinirea misiunii lor. Formarea unor astfel
de caractere se asteaptã de la Academia noastrã teologicã. Aceasta este
prima si covârsitoarea misiune a profesorilor, acesta este obolul lor pentru
intensificarea propagandei religioase: formarea slujitorilor altarului, devotati
cu tot sufletul misiunii lor; formarea viitorilor preoti ai parohiilor care sã
fie adevãrati apostoli. Numai când parohul va face din misiunea sa un
adevãrat apostolat, Biserica va putea opune o adevãratã rezistentã
imoralitãtii din zilele noastre. De la felul pregãtirii tinerilor în timpul studiului
la teologie, atârnã si sortii de izbândã ai Bisericii în lupta sa cu rãul.

Pentru o mai bunã pregãtire în vederea chemãrii sale de mâine,
studentul teolog trebuie sã înceapã încã de pe bãncile scoalei sã se fortifice
în lupta practicã, dupã cum se instruieste în practica si tipicul bisericesc
mergând în fiecare zi si luând parte activã la slujba altarului. Arma Bisericii
este cea mostenitã de la blândul ei Întemeietor, cuvântul. Sã se înceapã
încã din scoalã a se predica în fata credinciosilor, nu numai în fata colegilor
si a profesorului. Credinciosii vin cu multã bucurie sã asculte pe tânãrul
teolog care predicã, fiindcã sufletul omenesc este atras întotdeauna de
noutate si-i ispitit de curiozitate. Spre lauda tinerilor nostri din ultimul an
de studiu si spre satisfactia noastrã a tuturor, cu anul în curs s-a început o
rodnicã activitate în aceastã directie, având câte trei predici în fiecare
sãrbãtoare: la Muresel, la Spital, la Penitenciar. A cerceta pe bolnavi si pe
cei din închisori a fost porunca Mântuitorului datã Apostolilor si iatã, tinerii
teologi, viitori urmasi ai lor au si început a se conforma misiunii lor. Prin
aceasta se atinge un îndoit scop: atât pregãtirea lor proprie cât si o
contributie cât de micã de ajutor al prea cucernicilor preoti parohi, care i-
au primit cu toatã dragostea. Un foarte bun mijloc de a crea o atmosferã
de religiozitate si pietate este aranjarea de concerte religioase la care sã
ia parte întreg corpul profesoral cât si studentimea”23. Se cerea si ajutorul

23 Academia teologicã în slujba misiunii pastorale, în „Biserica si ªcoala”, 1928,
nr.11-12, p.1-3.
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preotilor parohi care-si cunosteau credinciosii si puteau sã-i adune pentru
a participa la aceste activitãti misionare. Profesorii puteau contribui la
acest tel misionar si pe calea scrisului, la îmbogãtirea literaturii teologice.
Exemplul vietii personale era considerat, de asemenea, foarte important.

La 1 octombrie 1930, cu ocazia deschiderii solemne a anului
universitar, rectorul Dr. Teodor Botis arãta rolul semnificativ ce revenea
formãrii duhovnicesti a viitorilor preoti în cadrul Academiilor teologice,
în perspectiva conturãrii ortodoxiei românesti din acea vreme. Lumea
culturalã de atunci era consideratã a fi „de un intelectualism rafinat si
sceptic, într-o atmosferã socialã încãrcatã de curente subversive si de o
dusmãnie fãtisã fatã de Hristos si de Biserica cea întemeiatã de El”24. În
contextul unei lumi „de crize si boale sociale, de stãpânire a spiritului
negativ si distructiv, de tragedii, de zãpãcealã babilonicã si de decadentã
a moravurilor”, rectorul Botis considera ca pe o necesitate sine qua non,
existenta  unei preotimi „capabilã de a judeca din punctele cele mai înalte
de privire, întreaga culturã intelectualã a timpului”, putând deveni astfel,
„o apãrãtoare entuziastã si înteleaptã a religiunii nationale, o ecclesia
militans în întelesul nobil al cuvântului, o armatã învãtatã si moralã a
Bisericii, capabilã de a încrucisa spada adevãrului etern cu toate armele
filosofiei si ale stiintelor exacte”. Rectorul se pronunta pentru conturarea
unei elite morale si intelectuale luptãtoare pentru Hristos si împãrãtia lui,
aceasta devenind o problemã de existentã pentru ortodoxia româneascã,
pentru neamul românesc.

Sistemul scolar contemporan era criticat foarte dur de cel care
conducea destinele Academiei teologice arãdene, în acei ani: „În loc sã
avem generatii tot mai viguroase, sistemul nostru scolar de azi ne dã o
sucrescentã îmbibatã de un savantlâc demagogic si îngâmfat ce se crede
atotstiutor si biruitor în toate domeniile vietii sufletesti; o generatie lipsitã
de cultura inimii, de sentimentul rãspunderii si a datoriei sfinte, o generatie
superficialã si nervoasã, cu porniri spre disordine si anarhie, o ceatã de
lãrmuitori si vânãtori de burse si situatii sociale nemuncite în baza mediilor
si punctelor iesite din ridicola contabilitate a notelor. Azi toatã lumea se

24 Anuarul Academiei teologice ortodoxe române din Arad pe anul scolar  1930 - 31,
Tiparul Tipografiei diecezane, Arad, 1931, p.1-8.
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plânge, toti adevãratii pedagogi si oameni de bine sunt îngrijorati de roadele
slabe ale învãtãmântului nostru public; toti constatã cu durere, bilantul
deficitar, pregãtirea superficialã si insuficientã a generatiilor, ce ni le varsã
cu abundentã scoalele noastre de toate gradele. Nici nu poate avea alte
rezultate scoala de azi osânditã a-si dezvolta înalta ei misiune într-un mediu
social lipsit de o conceptie idealistã a vietii si politicianizat în toate mãdulãrile
si functiile sale, o scoalã încãtusatã de un centralism ce sufocã initiativele
particulare si îndrumatã de un birocratism sterp si neputincios, o scoalã
cu programe si regulamente copiate si supraîncãrcate de pretentiile si
exagerãrile cãrturarilor specialisti - programe neîmpãmântenite, pe care
ambitia politicianilor mereu le schimbã, zãpãcind constiintele, sporind
debandada si pricinuind desperarea pãrintilor si tâmpirea bietilor elevi.
Nu poate sã dea rezultate multumitoare un sistem de învãtãmânt, ce dã
numai instructie purã, iar îndatoririle referitoare la educatie le mãrgineste
la uniforme, la chipiuri cu numãr si titlul scoalei. Scopul final si suprem al
scoalei nu e instructiunea purã, o înmagazinare de teorii si cunostinte
savante, ci educatia, înobilarea personalitãtii si desãvârsirea moralã:
dezvoltarea chipului lui Dumnezeu în lumina si cãldura credintei si a stiintei
adevãrate. ªtiinta fãrã moralitate e o moarã fãrã apã, o armatã fãrã
disciplinã, în multe cazuri chiar o primejdie pentru societate, un dezastru,
o ruinã a sufletului omenesc”25.

În fata unei atare grele rãspântii, rectorul Botis considera ferm cã se
impunea o primenire generalã. În viata bisericeascã trebuia, potrivit gândirii
lui, sã se inaugureze „o epocã de renastere sufleteascã, de interiorizare a
credintei drept mãritoare si de restaurare a autoritãtii si a disciplinei
canonice, o erã de formare a unei constiinte puternice ortodoxe, capabilã
de a rezista curentelor subversive si revolutionare ce tind a ne tulbura
seninãtatea vietii noastre sufletesti, a ne dãrâma casa sufletului nostru, -
a unei constiinte ortodoxe sensibile în fata primejdiei de a fi dezmosteniti
sufleteste prin indiferentism, prozelitism si propagandã sectarã, a  unei
mentalitãti crestine capabilã de evolutie si progres în spirit evanghelic”26.
Tinerii studenti teologi erau asigurati cã vor fi crescuti în acea Academie,

25 Ibidem
26 Ibidem
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în vederea programului de viatã si de afirmare a Bisericii Ortodoxe
Române mai sus mentionat.

IV. Personalitatea preotului profesor Teodor Botis în
aprecierile contemporanilor sãi

Cãrtile de vizitã identificate în arhiva familiei, denotã legãturile
pe care profesorul Teodor Botis le avea cu numeroase personalitãti
culturale si politice din România interbelicã, dovadã a stimei reciproce de
care se bucura din partea acestora: Eugen Neculcea, ministru
plenipotentiar, fost profesor la Universitãtile din Bucuresti si Iasi si membru
al comisiei financiare si economice a Societãtii Natiunilor; Mihail
Sadoveanu, presedinte al Senatului; Victor Vâlcovici, profesor la
Universitatea din Bucuresti; Dr. I. Viora Ciordas; Iosif Vulcan, membru
al Academiei Române; Nicolae Rãdescu, general adjutant; G. Ionescu
Sisesti; Al. T. Stamatiad; Ioan Lupas, profesor universitar si membru al
Academiei Române; Valeriu Pop, fost ministru al Justitei; Maria si Parteniu
Cosma din Sibiu; General C. Petrovicescu, sef de stat major la
Inspectoratul general de armatã „C. St. Amza”; Caius Iacob, licentiat în
stiinte si în drept; Antoniu Mocsonyi, mare maestru al Vânãtorilor Regale;
Voicu Nitescu, fost ministru; Alexandru Rosetti, profesor la Facultatea
de Litere din Bucuresti, Director al Fundatiei pentru Literaturã si Artã
Regele Carol II, deputat de Bucuresti; Nicolae Iorga, presedinte al
Consiliului de Ministri; etc.

Vom prezenta, în continuare, consideratiile unor teologi, istorici,
publicisti, fosti studenti teologi, preoti, oameni politici de stat, contemporani
ai sãi, cu privire la personalitatea de exceptie a preotului si profesorului
Teodor Botis, scrise, cele mai multe din ele, la diverse ocazii, la iesirea în
pensie, sau cu prilejul trist al mortii sale.

Revista maghiarã „Erdelyi Elet” din Arad releva, în anul 1934,
calitãtile profesorului Botis, spunând cã „este în primul rând un om în
întelesul nobil al cuvântului (...) patriot român înflãcãrat dar întelegãtor si
binevoitor fatã de nationalitãtile conlocuitoare. În scoala lui propagã iubirea
si întelegerea (...). Este unul dintre oamenii cei mai delicati sufleteste. Nu
existã o institutie culturalã sau miscare de binefacere, care sã nu-l aibã în
fruntea sa, pe acest domn bãtrân vesnic surâzãtor si cu privirea plinã de
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bunãtate, care atunci este mai fericit, când actiunea a reusit si cei nevoiasi
au primit ajutor”27.

La 18 martie 1937, preotul Nicolae Berea administrator al
bisericii ortodoxe române din satul Valea Neagrã, scria o scrisoare
profesorului Botis, în care îi aducea multumiri pentru donatia unui
clopot pentru biserica nouã din sat, ridicatã între anii 1935-1937, în
semn de pretuire pe care a manifestat-o fatã de satul natal, pe care
nu l-a uitat: „Mult onorate Domnule Rector, Apropiindu-se Sâmbãta
dintâi a marelui post, când crestinii sfintei noastre Biserici prãznuesc
dupã rânduiala din vechime pe Sf. Mucenic Teodor, al cãrui nume îl
aveti Înalt Prea Cucernicia Voastrã, gândul meu sã îndreaptã cãtre
Tatãl cel Ceresc, rugându-l sã Vã învredniceascã sã sãrbãtoriti ziua
onomasticã cu pace si deplinã sãnãtate, întru multi ani!

Valea Crisului repede si întreg Bihorul nostru ortodox se mândreste
cu Acela care a fost primul Doctor în sf. teologie în dreapta credintã si de
sub mâna cãruia - în interval de aproape 40 ani ca profesor si de 2 decenii
ca si rector la vestitul „Institut teologic - pedagogic” din Arad – au iesit o
pleiadã de sluijitori ai Domnului si luminãtori ai poporului. Am avut o mare
multumire sufleteascã când am citit în „Legea Româneascã” si în
„Universul” cã ati fost înãltat la gradul de iconom stavrofor, fiindcã stiau
cã aceastã distinctie nu este decât o apreciatã si binemeritatã încununare
a muncii vaste, a operei pe care ati depus-o cu perseverentã în ogorul
Domnului si Neamului.

Pentru Biserica nouã din satul natal al Înalt Prea Cucerniciei
Voastre ati fãcut recent o danie pretioasã, un clopot, care sã cheme
cu glasul sãu duios, pe crestini la rugãciune. Pentru acest mare dar -
precum si pentru celelalte ce le-ati fãcut Bisericii - Vã multumesc -
atât în numele meu, cât si în al credinciosilor si voi ruga pe bunul
Dumnezeu sã vã primeascã darul Înalt Prea Cucerniciei Voastre si a
Veneratei Doamne, în altarul Sãu cel mai presus de ceruri! Primiti,
Vã rog, Domnule Rector, omagiul si gratitudinea smeritei mele
persoane, iar Veneratei Doamne transmiteti-i din partea mea sãrutãri

27 Articolul respectiv apãrea în revista mentionatã, nr.20/1934, p.5; vezi Emil Botis,
Protopopul iconom stavrofor Dr. Teodor Botis, în „Mitropolia Banatului”, an. XXIII,
1973, nr.10-12, p.710.
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de mâini. Cu înaltã consideratiune si distinsã stimã, Pr. N. Berea,
adm.par. la Valea Neagrã. 18 martie 1937”28.

La iesirea la pensie, a profesorului Teodor Botis (1 oct. 1938),
publicistul Ion I. Pogana evidentia, în mod impresionant, activitatea
culturalã a acestuia în orasul Arad, traditia de spiritualitate si românism
înflãcãrat, pe care a a cultivat-o la catedrã, valoarea scrisului si a
conferintelor sale publice si evlavia slujirii liturgice:

„Unul dintre marii dascãli ai Academiei Teologice din Arad, pãrintele
Dr. Teodor Botis, îsi pãrãseste catedra si demnitatea de rector pentru a
trece în rândurile pensionarilor, dupã o rodnicã si neîncetatã activitate în
viata culturalã a acestui oras.

Cei care cunosc trecutul acestui înalt asezãmânt de educatie spiritualã
pot sã aprecieze personalitatea aceluia care l-a condus în ultimii ani, cu o
modestie si întelepciune cu adevãrat patriarhale. Academia Teologicã din
Arad înseamnã pãstrarea unei traditii de învãtãturã nationalã care si-a
dat la timp roadele cu prisosintã, creând în jurul catedrelor sale o atmosferã
de spiritualitate si românism înflãcãrat. Aceastã traditie a cultivat-o cu
cinste si osârdie pãrintele Teodor Botis, dându-i Aradului ceva din mãretia
lui de altã datã, cu un impresionant capitol în istoria neamului. Rectorul si
profesorul Teodor Botis a rãmas pânã astãzi ceea ce a fost o viatã întreagã:
întruchiparea idealã a preotului temãtor de Dumnezeu si vrednic slujitor
al altarului. Generatii dupã generatii de tineri si viitori preoti - au primit
învãtãturã de la pãrintele Teodor Botis, ajuns la o vârstã când i se cuvine
rãsplatã pentru meritele sale.

Dar pe lângã distinctia de mare dascãl care înfrumuseteazã cariera
pastoralã a cucerniciei sale, pãrintele Teodor Botis a fost unul dintre
însemnatii publicisti ai Aradului, cu gloria stabilitã înainte încã de Unire,
fãcând parte dintr-o pleiadã de mânuitori ai condeiului care au binemeritat
de la patrie. Tot ceea ce a scris pãrintele Teodor Botis va rãmâne drept
pildã de onestitate si gândire pentru multã vreme, ori cât va evolua de
mult scrisul vremii, pentru cã scrisul de pe vremuri a creiat o epocã
înãltãtoare pentru viitorul neamului, înainte de a fi îmbogãtit autologia
literilor cu pagini de pretentioase elucubratiuni stilistice. Scrisul acesta

28 Scrisoarea preotului Nicolae Berea se aflã în arhiva familiei Botis.
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patriarhal a rodit însutit atunci când a fost asternut pe hârtie; a rodit altfel
decât cel de azi, pe care nu-l mai citeste si nu si-l mai însuseste nimeni.

Pãrintele Teodor Botis rãmâne de asemenea în amintirea noastrã cu
titlul de conferentiar si adeseori ascultat în tineretea noastrã. Dupã unire,
conferintele publice au înlocuit, într-o oarecare mãsurã, manifestatiile
scrisului în viata culturalã a Aradului. ªi aici, pãrintele Teodor Botis si-a
dat cea mai largã contributie, fie vorbind el însusi, fie cã a adus la Arad
nenumãrati conferentiari. În sfârsit, toatã miscarea spiritualã din acest
oras, pe care am ajuns-o si noi, l-a avut întotdeauna drept unul dintre
animatorii ei neosteniti. Întotdeauna l-am întâlnit în mijlocul acestor nobile
frãmântãri, astfel cum l-au avut studentii Academiei Teologice în mijlocul
lor, dar a rãmas mereu un mare modest, fãcând oricând loc altuia sã se
afirme, atunci când descoperea competente mai încercate.

Pe pãrintele Teodor Botis îl vom mai tine multã vreme minte dupã
felul smerit cum a slujit îmbrãcat cu odãjdiile sfinte si în fata altarului. Cu
o voce care pãrea ecou din altã lume si prin atitudini de o prea frumoasã
vocatie preoteascã - cucernicia sa a deschis multe inimi împietrite, a
mângâiat multe suflete disperate.

Dar pãrintele Teodor Botis, chiar pãrãsindu-si misiunea oficialã de
pânã acum, va continua sã rãmâie printre noi acelasi spirit gata de orice
contributie pentru ridicarea nivelului cultural al Aradului si va continua sã
stea de veghe la afirmarea spiritului national de la granita de Vest a tãrii,
pentru care a luptat o viatã întreagã, cu râvnã si desinteres rar întâlnite.
Închinându-i aceste rânduri în primul numãr al revistei noastre, grupul
nostru aduce un binemeritat omagiu unui înaintas al scrisului românesc
de pe aceste plaiuri”29.

În acelasi context al iesirii în pensie, dupã 40 de ani de activitate,
Mihail Wieder scria un articol emotionant despre profesorul Botis: „Dupã
20 de ani de rectorat si 35 de ani de profesorat pr. Botis se retrage la
pensie. L-am cunoscut acum 2 ani, atunci când eram în cãutarea
înfierbântatã sã aflu chipul, imaginea idealului meu. ªtiam, simteam cã
Românul autentic reprezintã bunãtatea, blândetea si întelepciunea.
Simtãmântul acesta a fost apriori, a venit din lumi, din pantheonul acela,

29 Articol publicat  în revista „Litera” din Arad, nr.1 din oct. 1938;
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unde sunt adunate comorile sufletesti ale fiecãrui popor; si aveam nevoie,
necesitatea sufleteascã de-o constatare empiricã.

Dintre cei alesi, de acest neam blând, chipul si sufletul cãrora îti
povestesc de vremurile revãrsãrii Duhului Sfânt cu belsug pe pãmânt,
face parte pr. Botis. Aceasta o simti imediat ce te apropii de el. Pr. Botis
are în el ceva patriarhal, întruchipeazã o întelepciune biblicã legendarã;
idealul dorit si cãutat de toti cãrora li-e sete de-o viatã superioarã. O
inteligentã sclipitoare, bun, amabil, prezenta lui te lumineazã si te împacã
cu divinitatea. Te afli în atmosfera unui mare dascãl român în a cãrui
persoanã ti-ai gãsit pe neasteptate un pãrinte, un tatã bun.

Mii de preoti, intelectuali, conducãtori ai tãrii de astãzi au primit lumina
învãtãturii, lumina spiritualã din sufletul, din spiritul lui. ªi pr. Botis a putut
sã dea si a avut de unde, Dumnezeu l-a dãruit din belsug cu toate calitãtile
destinate crestinior alesi... Pr. Botis e mare crestin român; e mare
nationalist. Aceasta o simti când si sufletul tãu are ceva de împãrtãsit cu
acest sentiment sfânt. E nationalist, constructiv, nationalist pozitiv; mai
multe fapte decât vorbe. Nationalismul se face prin viatã, prin fapte mãrete.
Românul trebuie sã fie pildã tuturor faptelor mãrete. Are de unde sã le
scoatã cãci sunt nãscute în inima lui. ªi pr. Botis e convins de aceasta,
cum e convins fiecare având comun cu sufletul acestui popor. Pr. Botis e
exemplu acestor fapte. Cine-a vizitat odatã Academia Teologicã din Arad,
cine a vãzut curãtenia si rânduiala exemplarã ce domneste în acest edificiu
de unde iese lumina evanghelicã, acela s-a convins de dorul sfânt ce arde
în aceastã inimã mare spre ridicarea si a pune la locul cuvenit, cinstea si
gloria româneascã.

Acest mare dascãl, pr. Botis, rectorul Academiei Teologice din Arad
se retrage acum la pensie, dupã o rodnicã activitate depusã în slujba
credintei si natiunii timp de patru decenii. Pleacã, se retrage oficial, dar
rãmâne între noi. Lumina lui va lumina încã la multi. Bãtrâni de acestia ne
trebuie, ca sã fie pildã, cãlãuzã în toatã viata noastrã. Ei si-au fãcut datoria
fatã de noi; acum noi trebuie sã ne facem datoria fatã de ei. Trebuie sã le
urmãm opera lor, trebuie sã-i tinem cu cinste, sã ne închinãm lor ca în
fata sfintilor, trebuie sã urmãm sfaturile lor, trebuie sã ne luminãm din
lumina gândirii lor. Numai asa vom gãsi mângâierea de plecarea lui de pe
câmpii activitãtii de pânã acum. Numai asa îl vom avea si mai departe
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între noi. Îl vom avea încã multi ani. Îi dorim asta! Iar pr. rector dr. Botis
va putea privi acum înapoi cu bucuria sufleteascã, care-i va mângâia
bãtrânetea. Fie voia Celui de sus sã aibã viatã lungã si sãnãtatea pânã la
adânci bãtrânete”30.

Cuvântarea rostitã de episcopul Andrei Magieru la înmormântarea
profesorului Botis, evidentia calitatea umanã de exceptie a celui care
fusese preotul si teologul Teodor Botis: „(...) Care este imaginea de sintezã
a vietii lui Teodor Botis? Este blândetea, acest dar dumnezeesc de a-ti sti
pãstra totdeauna echilibrul sufletesc si a nu te lãsa niciodatã pradã vãpaei
nãpraznice ce porneste dinlãuntru si revãrsându-se în afarã, mãturã ca
uraganul, toate în calea sa, dar în acelasi timp consumã si pe cel stãpânit
de aceastã putere nãvalnicã. Blândetea este virtutea îngereascã ce supune
totdeauna forta impulsivã a sufletului la picioarele tronului dumnezeesc.
Este o împãcare cu soarta, si ca atare, o garantie a pãcii în lume si a
prieteniei dintre oameni.

Sunt asa de putini oameni blânzi în aceastã lume a rãzvrãtirii!
Dumnezeu, care l-a înzestrat pe Teodor Botis cu virtutea blândetei,

l-a predestinat sã fie educator de suflete. Educatorul, fãrã sã vrea, educã
mai ales prin pilda vietii sale. Arta de a educa nu se cuprinde, de obicei, în
ceea ce se rosteste, ci în ceea ce se face. Aici blândetea este la locul ei.
Blândetea de educator a lui Teodor Botis am putea-o asemãna mai curând,
cu unda stãruitoare de apã ce se prelinge încet, fãrã de a rãscoli adâncul,
spre tintã; sau cu adierea de zefir, ce stâmpãrã zãduful, fãrã de a dezlãntui
viforul. În viata lui Teodor Botis blândetea crease o armonie, ce atrãgea
si cucerea. Blândetea sufleteascã a lui Teodor Botis era o mostenire
adusã din acel cadru de armonie al naturii, cu codrii tãcuti, ce leagãnã
rãbdarea. Cine cunoaste satul natal al lui Teodor Botis îsi poate da seama
de unde era ruptã frumusetea firii sale. Din acel climat de tãrani harnici,
cinstiti si temãtori de Dumezeu, ai Bihariei, Teodor Botis era o întrupare
a blândetei pilduitoare.

Dascãlul sufletesc are parte de o nemurire în ucenicii sãi. Puzderia
de raze rupte din suflet, spre a aprinde lumini si a cãlãuzi gândirea si
simtirea elevilor, este o dãruire de viatã, ce nu moare ci se perpetueazã în

30 Articol publicat la 19 sept. 1938, în ziarul „ªtirea”, cu titlul: Pleacã dar rãmâne...
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suflete. Pe o razã de luminã sufletul blând al lui Teodor Botis se întoarce
în lumea armoniei si a pãcii, iar mormântul lui, alãturi de cel al altor dascãli
ai scoalei plinã de vrednicie, rãmâne între noi, vestind împlinirea unui
apostolat în vremuri grele, spre cinstea posteritãtii”31.

La 18 august 1940, aflând vestea mortii profesorului Botis, episcopul
Nicolae Popoviciu al Orãzii se adresa sotiei celui decedat: „Stimatã
Doamnã, Adânc îndurerat de pierderea prea timpurie a scumpului
Dvoastre sot si al nostru iubit prieten, Vã rog sã primiti expresiunea caldã
a sincerelor mele condoleante. Bunul Dumnezeu sã-l odihneascã cu cei
dragi ai Sãi, iar pe cei rãmasi în urmã sã Vã mângâie. Cu arhieresti
binecuvântãri, Nicolae, Episcopul Orãzii”.32

Istoricul Nicolae Iorga, scria, de asemenea, cuvinte alese la adresa
personalitãtii profesorului Botis: „În momentul când se întind ghearele
asupra granitei noastre apusene, se anuntã moartea profesorului arãdean
Teodor Botis. Sotul unei poete de mare talent, Maria Ciobanu, era unul
dintre acei profesori a cãror traditie din nenorocire se pierde, odatã cu o
întreagã culturã, pe care o sugrumã si o îneacã brutalitãtile astãzi
triumfãtoare.

Istoric al unor asezãminte culturale, clãdite supt stãpânirea strãinã,
cu o nespusã greutate, el era legat cu tot sufletul sãu de dânsele, în sensul
acelei catedre - amvon, a cãrei disparitie se va ajunge a se regreta de o
generatie, care tot mai putin a arãtat cã are nevoie de dânsa. Era „dascãlul
ardelean” de pe vremuri, asa cum s-a format si a trãit de la ªincai încoace,
avînd grije de suflete ca un preot si conducerea de oaste ca un adevãrat
luptãtor. Nici o ªcoalã normalã superioarã si nici un examen de capacitate
la capãtul unor cursuri universitare voit neînsufletite nu va putea înlocui
acest tip admirabil.”33

Profesorul Atanase Popa din Cluj, scria la 19 aug.1940: „(...) Pentru
noi si în general pentru mine a fost cel mai bun tatã (...) cel mai bun
ocrotitor si sprijinitor. ªi-a fãcut mai mult decât datoria, a dat tãrii fii

31 Andrei Magieru, episcop, Dr. Teodor Botis, în „Biserica si ªcoala”, 25 august
1940;

32 Scrisoarea de condoleante aflatã în arhiva familiei Botis.
33 Articolul lui Nicolae Iorga era publicat în publicatia „Neamul Românesc”, an.

XXXV, nr. 189, 28 august 1940.
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distinsi si de valoare, iar nenumãratilor preoti si învãtãtori precum si
societãtii românesti, cea mai luminoasã pildã (...)”34.

În paginile ziarului „Timpul” din Bucuresti, erau scrise urmãtoarele
cuvinte: „Moartea sa a întristat întreaga lume intelectualã si bisericeascã
a Aradului în care regretatul profesor si preot s-a bucurat de unanime
simpatii si de o dragoste netãrmuritã. (...) Amintirea bunãtãtii sufletului
sãu si a deosebitelor daruri sufletesti cu care a fost înzestrat va dãinui
pentru totdeauna în sufletele multor generatii de preoti si învãtãtori, cãrora
le-a fost profesor, îndrumãtor si pãrinte sufletesc”35.

Trecerea la cele vesnice a profesorului Botis a fost marcatã si de
comunitatea evreilor din Arad. Presedintele Scharfstein Iacob al
Comunitãtii Evreilor din Arad, arãta cã populatia evreiascã a pierdut, prin
decesul profesorului Teodor Botis, „un adevãrat prieten si binevoitor al
evreimii”36.

Despre calitatea de profesor a lui Teodor Botis, protopopul Gheorghe
Cotosman scria urmãtoarele: „Orele de curs ale profesorului Botis erau
pentru noi, ucenicii lui, mai mult clipe de desfãtare si revelatie sufleteascã
decât momente de încordare intelectualã. Nu exista problemã teologicã,
moralã sau filosoficã, cãreia spiritul cu perspective largi si metoda
pedagogicã savantã a profesorului Botis sã nu primeascã pe buzele lui
cea mai fericitã si plauzibilã deslegare. Cald, convingãtor, patetic,
impresionant, verbul lui sensibiliza problemele spirituale, plasticiza notiunile
cele mai abstracte, fãcându-le accesibile si mintilor mai putin elastice si
greu dispuse la asemenea exercitii pornite spre culmile ametitoare ale
idealului. La orele lui vedeam aevea cerul coborându-se pe pãmânt si pe
Dumnezeu petrecând alãturi de noi, oamenii.

(...) Personalitatea complexã a profesorului Botis, si-a câstigat atâtea
titluri de nemuritoare recunostintã din partea Bisericii si a neamului, a
cãrui înviere el a dorit-o si a pregãtit-o prin luminile pe care le-a asezat pe
câmpiile si colinele Transilvaniei si a Banatului. Biserica ortodoxã cu drept

34 Act aflat în arhiva familiei.
35 Articolul „A murit dr. Teodor Botis, primul rector al Academiei Teologice din

Arad”, era publicat în ziarul „Timpul”, 18 aug.1940.
36 scrisoarea de condoleante – 15 aug.1940; vezi Emil Botis, Protopopul iconom

stavrofor Dr. Teodor Botis, în „Mitropolia Banatului”, an. XXIII, 1973, nr.10-12, p.710.
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cuvânt îl numãrã printre alesii ei, iar România întregitã printre ctitorii ei.
Ca unul care am avut deosebita cinste a fi mai mult ca altii în nemijlocita
lui apropiere, timp de aproape trei ani, în calitate de secretar al Academiei
teologice din Arad, si care în fata lui treceam drept „tainic al stãpânului”,
cunosc poate mai mult decât multi dintre fostii lui ucenici, sufletul nobil,
inima bunã de pãrinte adevãrat, preocupãrile idealiste si activitatea
multilateralã a profesorului Botis, care în rãstimpul celor patru decenii de
activitate publicã s-a gãsit totdeauna în centrul miscãrilor culturale si
nationale de la granita de Vest a tãrii”37.

Acelasi autor evidentia calitãtile de pedagog ale profesorului Botis si
în „Revista Institutului Social Banat-Crisana”: „Cald, convingãtor, patetic,
impresionant, verbul lui sensibiliza problemele spirituale, plasticiza notiunile
cele mai abstracte, fãcându-le accesibile (...). Ca profesor, pãrintele Botis
ardea ca o luminã aprinsã... ca rector cimenta pe plan moral ceea ce
zidea în orele de curs. Pedagog neîntrecut pãrintele Botis era preocupat
de actuala problemã a pregãtirii morale si sociale...”38.

La împlinirea unui an de la moartea profesorului Teodor Botis, la  12
aug. 1941, era publicat articolul „Portretele ziarului nostru: Dr. Teodor
Botis” în ziarul arãdean „Credinta”: „Prin trecerea la cele eterne a
distinsului dascãl român, care timp îndelungat a condus vechea scoalã
româneascã de la Arad, cu cinste si multã pricepere, cu dragoste adevãratã
de pãrinte si prin maniere alese, corpul profesoral al acestui vestit institut
de înaltã culturã sufleteascã si cu o foarte veche traditie aici la Arad, a
pierdut nu numai un coleg distins, dar si un om de stiintã, care a fãcut
cinste locului pe care l-a detinut. Dr. Teodor Botis a fost deopotrivã iubit
nu numai de colegii sãi, dar si de toti studentii si elevii pe care i-a educat
si cãrora a cãutat tot timpul sã le sãdeascã în suflete dragostea de neam,
patrie si bisericã. Se cuvine sã ne aducem aminte cu smerenie de vrednicul
profesor, fost rector al Academiei teologice locale si sã-i cinstim crestineste
memoria lui de om de culturã si de o delicatetã sufleteascã rarã.

Care dintre fostii sãi elevi si studenti nu-si vor reaminti cu multã
plãcere de chipul ascet al blândului rector dr. Teodor Botis si de cuvintele

37 Gheorghe Cotosman, Dr. Teodor Botis, în „Foaia Diecezanã”, 1940, nr.34 - 38, p.4.
38 Idem, Personalitatea profesorului iconom stavrofor dr. Teodor Botis, în „Revista

Institutului Social Banat-Crisana, 1940, nr.33-36/1940, pp.538-546.
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sale mereu binevoitoare si totdeauna izvorâte dintr-o inimã caldã pe care
ti le adresa. ªi cine nu îsi va aminti de acel accent dulce „Dragã Domnule”,
pe care dr.-ul Botis îl spunea celor ce-l înconjurau. ªi cui nu i se va trezi
în inimã regretul cã a dispãrut acest harnic bãrbat si de elitã al Aradului.
Bun predicator, distins orator si pedagog desãvârsit, autor al unei lucrãri
de mare valoare, este ceea ce sumar si modest putem încrusta trecãtor
aci despre merituosul dispãrut, care a lãsat unanime regrete nu numai
printre membrii familiei sale, ci si printre cunoscutii si prietenii sãi numerosi.
Cu prilejul unui an de la moartea sa prea timpurie îi aducem acest postum
omagiu pe care îl meritã si care i se cuvine sã-i fie recunoscut.

Generatiile care au trecut prin institutul condus de regretatul dr. Teodor
Botis îl deplâng cu multã pãrere de rãu si îi apreciazã calitãtile cu toatã
cinstea si dragostea de fii sufletesti adevãrati. ªi multi preoti si învãtãtori
au putut lua luminã din lumina pe care distinsul dispãrut a revãrsat-o tot
timpul dãscãliei sale vrednice si plinã de rezultate crestinesti si românesti”.

V. Ultima dorintã a preotului  profesor Teodor Botis
Ultima dorintã a profesorului Botis, asternutã pe hârtie, la 25 martie

1940, cu sase luni înainte de moarte, exprimã, încã odatã, personalitatea
sa plinã de religiozitate, de smerenie si de dãruire pe altarul Bisericii si al
neamului românesc:  „Din gratia lui Dumnezeu aflându-mã în anul al 67
din vieata mea pãmânteascã si simtind tot mai mult greutatea zilelor si
slãbire prin boale si dureri a fortelor mele vitale, credinta mea crestinã îmi
îndreaptã neîncetat gândurile la cele de pe urmã ale omului.

Nu fac testament, neavând avere pe care sã o împart urmasilor mei.
Ce le pot lãsa e un nume bun si cinstit pe care sã-l pãstreze si sã-l

lase si ei ca mostenire scumpã de la pãrintii lor, urmasilor lor. Profesiunea
mea de învãtãtor  al doctrinei crestine si slugitor timp de 38 de ani la
altarul culturei nationale mi-a asigurat modestul trai de toate zilele, fãrã
de pretentii si lux si mi-a dat posibilitatea de a înzestra cu abnegatiune si
jertfe, pe fiii mei iubiti cu o educatiune îngrijitã si profesiuni, în posesiunea
cãrora s-au putut încadra ca membri folositori si activi în marea noastrã
familie româneascã. (...)

Prohodul sã fie scurt sã nu oboseascã asistenta, sã fie oficiat prin un
singur preot si un diacon, si anume prin unul din iubitii mei elevi. (...) Sã
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nu se tinã nici un discurs, nici cununi sã nu se punã pe cosciug, decât din
partea familiei. Banii destinati spre acest scop sã fie donati Fondului milelor,
administrat de Sfânta Episcopie a Aradului. (...)

Implorând gratia lui Dumnezeu asupra urmasilor mei si cerând iertare
de la toti cãrora le-am gresit si iertând si eu pe cei ce mi-au gresit mie,
multumesc Atotputernicului pentru toate darurile de care m-a învrednicit
în nemãrginita sa iubire de oameni în viata pãmânteascã si cu dragoste si
smerenie îl rog sã primeascã sufletul meu si sã mã ierte. Arad, la 25
martie 1940. Dr. Teodor Botis”39.

Cele câteva date bio-bibliografice în legãturã cu preotul profesor
Teodor Botis sunt expresii concludente ale contributiilor sale, alãturi de
ceilalti colegi profesori ai sãi, la viata bisericeascã, culturalã si misionarã
a eparhiei Aradului. Prin activitatea sa stiintificã, didacticã si de îndrumare
spiritualã a studentilor teologi, dascãlul cãrturar Botis, cu un doctorat
strãlucit la Facultatea de teologie ortodoxã a Universitãtii din Cernãuti, a
reusit sã impunã un înalt nivel stiintific Academiei teologice din Arad,
oferindu-i un loc de frunte în rândul celorlaltor scoli teologice din
Transilvania si din întreaga Românie. Aprecierile contemporanilor sãi
dovedesc, de asemenea, în chip elocvent, stima si pretuirea de care se
bucura preotul profesor Teodor Botis în lumea culturalã româneascã.

39 Act aflat în arhiva familiei Botis.
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Nicolae Rãzvan Stan

Asceza – cale spre îndumnezeire

Abstract
The quality of being a Christian implies a conformation between

our lives and the life of the Saviour Jesus Christ. The process of
fulfilling good and giving ourselves to Christ is being accomplished
through asceticism. The christian asceticism is defined as the totality
of our strives and efforts, fulfilled with the help of Divine Grace,
having the purpose of uniting with Christ and making this union
perfect. Without the grace of the holly Sacraments the asceticism is
reduced to a simple individual effort without any spiritual meaning.
The authenticity of asceticism is defined by the following
characteristics: a. it’s accessible to all believers; b. it doesn’t despise
the body; c. it’s been accomplished with right thoughts; d. it opens
the way to true happiness for the human-being; d. besides the fight
for giving up the sin and patients, it also implies the effort of gaining
virtues.

A fi crestin înseamnã a urma întru totul pe Mântuitorul Iisus Hristos,
a ne conforma gândurile, simtãmintele, cuvintele, faptele etc. – întreaga
capacitate de manifestare a fiintei noastre – cu ceea ce Hristos a trãit si
împlinit în viata Sa pãmânteascã.
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Sf. Grigorie de Nyssa, în lucrarea Despre desãvârsire1, dupã ce
aratã cã denumirea de crestin vine de la însusi numele lui Hristos, ne
îndeamnã pe toti sã ne arãtãm vrednici de aceastã titulaturã, fiecare
trebuind sã-si sape în firea sa lãuntricã frumusetea sfinteniei lui Hristos.
Adunând toate numele date de Sf. Ap. Pavel Mântuitorului Hristos
(puterea si întelepciunea lui Dumnezeu, pace, luminã neapropiatã, sfintenie,
rãscumpãrare, arhiereu, Pasti, jertfã de ispãsire, oglindã a slavei si icoanã
a ipostasei, fãcãtor al veacurilor, mâncare si bãuturã duhovniceascã, piatrã,
apã etc.2), el spune cã desãvârsirea crestinã constã în înfrumusetarea
chipului vietii noastre cu aceste numiri: „În firea lãuntricã a crestinului
adevãrat trebuie sã se gãseascã sãpate acele însusiri frumoase pe care
le-am înteles când a fost vorba de numele «Hristos»… unele din ele prin
îndeplinirea lor întocmai de cãtre noi, iar celelalte prin cinstirea lor, cãci
numai astfel poate sã fie întreg omul lui Dumnezeu, neciuntindu-si întru
nimic întregimea sa prin rãutate”3. Cu alte cuvinte, fiecare crestin trebuie
sã se osteneascã sã devinã tot mai asemenea lui Hristos, sã trãiascã
viata lui Hristos: „Cine zice cã petrece întru El dator este, precum Acela
a umblat, si el asa sã umble” (I In. 2, 6).

În spiritualitatea ortodoxã, modul amplu prin care crestinul lucreazã
„cu fricã si cu cutremur” la propria mântuire (Filip. 2, 12), exercitiul
permanent al nevointelor duhovnicesti împlinite din dragoste fatã de Hristos
este cunoscut sub numele de ascezã.

1. Notiunea de ascezã crestinã
Cuvântul ascezã vine de la grecescul áóêçóéò, care desemna

totalitatea exercitiilor, eforturilor, tendintelor depuse în vederea împlinirii
unui anumit scop4, în cazul atletului câstigarea întrecerii, iar în alte cazuri

1 Titlul complet este: Despre desãvârsire si cum se cuvine sã fie crestinul, Cãtre
monahul Olimpiu (PG 46, col. 251-286).

2 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre desãvârsire, în Scrieri, partea a doua, PSB 30, trad.
Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Buc. 1998, p. 456.

3 Ibidem, p. 458.
4 Mattes, Ascétisme, en „Dictionnaire encyclopédique de la Théologie Catholique”,

tome II, Paris, 1900, p. 43; E. H. Vollet, Ascète, ascétisme, en „La grande encyclopédie”,
tome quatrième, Paris, f.a., p. 63.
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perfectionarea vointei, inteligentei etc.5 În crestinism el a cãpãtat o cu
totul altã semnificatie, si anume aceea de luptã, strãduintã, nevointã
duhovniceascã pe care cel botezat o depune ca rãspuns la iubirea lui
Dumnezeu.

În limba românã întâlnim termenul nevointã, care defineste aceeasi
realitatea duhovniceascã precum si cel de ascezã, cu precizarea cã el
scoate în evidentã zbaterea interioarã pe care credinciosul o trãieste în
lupta de deschidere si împlinire a voii lui Dumnezeu: “A face ceea ce nu
vrei sã faci, ceea ce nu-ti convine, ceea ce te violenteazã, ceea ce
contrariazã fiinta ta interioarã. A iesi din voia ta supusã patimilor, a face
contrariul a ceea ce doresti, a te supune la o caznã, la o micã torturã, a-
ti tãia voia… Fã nevointã. E o realã violentare a naturii omenesti slãbite
de pãcat, a trupului si nu numai a trupului”6.

Pentru limba rusã, corespondentul cuvântului ascezã este podvig,
derivat al verbului po-dvizatsia care înseamnã „a se misca înainte”, „a
înainta”, termen ce accentueazã caracterul dinamic al vietii spirituale7.

În forma sa initialã, cuvântul ascezã se gãseste în Noul Testament o
singurã datã, folosit de Sf. Ap. Pavel când se adreseazã procuratorului
roman Felix: „ªi întru aceasta mã strãduiesc/nevoiesc (áóêù) si eu ca sã
am totdeauna înaintea lui Dumnezeu si a oamenilor un cuget neîntinat”
(F. A. 24, 16). Dar, din punct de vedere al semnificatiei duhovnicesti pe
care respectivul termen o are, gãsim în Sfânta Scripturã o serie de texte:
„Nu stiti voi cã acei care aleargã în stadion, toti aleargã, dar numai unul ia
premiul? Alergati asa ca sã-l luati” (I Cor. 9, 24) etc. Miezul pe care
aceste pasaje biblice îl ascund vom încerca sã-l descoperim pe parcursul
studiului nostru.

5 Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, Ascetica, Ed. Marineasa, Timisoara, 2003, p. 9.
6 Dr. Antonie Plãmãdealã, Traditie si libertate în spiritualitatea ortodoxã, Ed.

Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, pp. 48-49. „Românii… spun nevointã. Ce înseamnã nevointã?
Nevointa înseamnã a face un lucru pe care nu vrei sã-l faci. Dar cuvântul nevointã nu
exprimã în acest caz o situatie negativã, ci una pozitivã. Acest ne- adãugat la vointã, desi
s-ar pãrea cã ne dã o negatie, de fapt el exprimã ceva pozitiv, si anume toatã aceastã
activitate a vietii duhovnicesti, pe care omul o face nu cu vointã proprie, ci cu voia altuia,
adicã tãindu-si voia proprie” (Pãrintele Petroniu, Redescoperirea Ortodoxiei, la Pr. Dr.
Constantin Coman, „Ortodoxia sub presiunea istoriei”, Buc. 1995, p. 212).

7 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, trad. Marinela Bojin, Ed.
Sofia, Buc. 2001, p. 10.
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În literatura patristicã notiunea de ascezã este introdusã începând cu
Clement Alexandrinul si Origen8. Sistemul ascetic propus de Clement
este „practic si uluitor de citadin”9. Lucrãrile sale: Care bogat se va
mântui?, Pedagogul, Stromatele sunt adevãrate manuale de moralã.
Pentru el asceza se desfãsoarã în trei faze: a. exercitiu de deprindere a
cumpãtãrii; b. dobândirea treptatã a simplitãtii; c. unirea cu Dumnezeu
prin gnozã10, iar ascet se poate numi doar acela care este constient de
faptele pe care le împlineste: „Posesiunea stiintificã a binelui este temeinicã
si neschimbãtoare, pentru cã este stiintã a lucrurilor dumnezeiesti si
omenesti. Niciodatã ignoranta nu ajunge gnoza si nici binele nu se preface
în rãu”11. Scopul experientei ascetice este de a participa chiar de pe
pãmânt la viata haricã a lui Dumnezeu, de a se face constient de theosis,
pentru cã numai trecând prin curãtie omul poate sã se îndumnezeiascã12:
„Pe cei care au ajuns «curati cu inima» (Mt. 5, 8) îi asteaptã, în apropiere
de Domnul, restabilirea în contemplatia cea vesnicã. Primesc numele de
dumnezei (Ps. 81, 6) si vor fi împreunã-sezãtori pe scaune cu ceilalti
dumnezei… În aceasta constã desãvârsirea sufletului gnostic, care
depãseste orice curãtie si slujire ca sã fie împreunã cu Domnul (I Tes. 4,
17), unde este rânduit sã fie în apropierea Lui”13.

La Origen ascetismul este prezentat ca „exercitiu salutar pentru toti
crestinii, indiferent de stadiul spiritual”, ascetul atingând maturitatea în
momentul în care dobândeste controlul total asupra patimilor14. În drumul
acesta de nevointã, crestinul este ajutat de Dumnezeu care îl întãreste
mereu, fãcându-i din ce în ce mai clarã imaginea bunurilor nãdãjduite,
pentru ca în final sã ajungã sã se bucure de cele dumnezeiesti15.

8 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã. Ascetica si Mistica, Ed.
IBMBOR, Buc. 1992, p. 7.

9 Pr. John A.  McGuckin, Ascetismul crestin si ªcoala din Alexandria, în vol. „Semnele
Împãrãtiei. Antologie de studii biblice si patristice”, vol. I, trad. Marian Rãdulescu, Ed.
Marineasa, Timisoara, 2003, p. 203.

10 Ibidem, p. 204.
11 Clement Alexandrinul, Stromatele, VII, 11, 70.5-6, în Scrieri, partea a doua, PSB

5, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 1982, p. 520.
12 Pr. John A.  McGuckin, op. cit., p. 206.
13 Clement Alexandrinul, op. cit., VII, 10, 56.5-6 – 57.2, p. 511.
14 Pr. John A.  McGuckin, op. cit., pp. 207-208.
15 Origen, Peri Arhon (Despre Principii), Cartea a doua, Despre fãgãduinte, 3, în

Scrieri alese, partea a treia, PSB 8, trad. Pr. Prof. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Buc.
1982., pp. 180-181.

Studii



160

O comparatie a ascetului cu luptãtorul din arenã gãsim la Sf. Nil
Ascetul: „De aceea zice proverbul cãtre cel ce gãteste pe luptãtor: «Scoate-
i haina, cãci a trecut la rând» (Prov. 27, 13). Pânã ce era afarã de locul
de luptã, i se potriveau bine hainele celor care nu luptã, acoperindu-i
bãrbãtia luptãtoare cu învelisul vesmintelor. Dar odatã ce a trecut la luptã
«scoate-i haina». Pentru cã trebuie sã se lupte gol, mai bine zis nu numai
gol, ci si uns. Cãci prin dezbrãcare luptãtorul nu mai are de ce sã fie prins
de cãtre potrivnic; iar prin ungerea cu untdelemn, chiar dacã ar fi prins
vreodatã, i-ar aluneca din mâini. Untdelemnul îl scapã din prinsoare. De
aceea potrivnicii cautã sã arunce cu tãrânã unul în celãlalt, ca, înãsprind
prin praf alunecusul untdelemnului, sã se poatã face usor de apucat la
prinsoare. Ceea ce este praful acolo, aceea sunt lucrurile pãmântesti în
lupta noastrã; si ceea ce este acolo untdelemnul, aceea este aici lipsa de
griji. ªi precum acolo cel uns se desface cu usurintã din prinsoare, dar
dacã ar lua pe el praf, cu anevoie ar scãpa din mâna potrivnicului, tot asa
aici, cel ce nu se îngrijeste de nimic, anevoie poate fi prins de diavol, dar
dacã e plin de griji si îsi înãspreste lunecusul lipsei de griji a mintii prin
praful grijilor, cu anevoie va scãpa din mâna aceluia”16.

Aceeasi idee este prezentã si la Sf. Vasile cel Mare. Dupã ce face o
descriere a exercitiilor de pregãtire pentru luptã, a eforturilor întrecerii si
a rezultatului obtinut17, Sf. Vasile ne îndeamnã sã primim nevointa
duhovniceascã, cãci dacã aceia îsi puneau viata în pericol pentru niste
lucruri oarecum ridicole, cu atât mai mult noi, cãrora ne stau înainte
premiile si cununile vietii vesnice: „Sã slujim trupului numai în cele
necesare; sufletului, însã, sã-i dãm ce-i mai bun, spre a-l slobozi, cu ajutorul

16 Sf. Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, 66, în Filocalia 1, editia a II-a, trad. Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae, Ed. Harisma, Buc. 1992, pp. 247-248.

17 „Atletii se supun la nenumãrate oboseli, ca sã-si mãreascã prin fel de fel de
mijloace puterea lor trupeascã: transpirã tare din pricina greutãtilor exercitiilor gimnastice,
capãtã multe rãni în locurile de exercitii, tin dietã, nu cea mai plãcutã, ci cea hotãrâtã de
instructorii lor, si încã si alte osteneli… încât viata dusã de ei înainte de întreceri este un
exercitiu în vederea întrecerilor. Dupã toate aceste pregãtiri, se dezbracã pentru a intra în
stadion; aici suferã totul si-si pun viata în primejdie, ca sã primeascã o coroanã de mãslin
sau de telinã sau de altã plantã de acest fel si ca sã fie strigati de crainici învingãtori” (Sf.
Vasile cel Mare, Omilia a XXII-a, Cãtre tineri, 6, în Scrieri, partea întâia, PSB 17, trad. Pr.
D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 1986, p. 576).
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filosofiei, ca dintr-o închisoare, de legãtura cu patimile trupului, ca sã
facem în acelasi timp si trupul stãpân peste patimi… sã stãpânim si sã
înfrânãm trupul, cum înfrânãm pornirile furioase ale unui animal, iar
turburãrile pricinuite în suflet de trup sã le domolim, atingându-le cu ratiunea
ca si cu un bici. Sã nu dispretuim ratiunea dând frâu liber plãcerii, ca
ratiunea sã fie târâtã cum este târât un vizitiu de niste cai greu de
stãpânit”18. Asceza nu se reduce doar la o componentã a constitutiei
fiintiale a omului, ci trebuie ca întreaga fiintã sã participe la aceasta. De
aceea Sf. Vasile vorbeste de o ascezã a celor cinci simturilor umane,
toate trebuind sã fie incluse în lupta duhovniceascã: vãzul – prin renuntarea
la imaginile si situatiile pãcãtoase; auzul – prin neprimirea cântecelor si
cuvintelor pierzãtoare; mirosul – prin neîntrebuintarea parfumurilor;
pipãitul si gustul – prin înlãturarea plãcerilor ce ar veni de pe urma
acestora19.

Pentru Sf. Maxim Mãrturisitorul asceza apare ca o luptã împotriva
robiei adusã de lucrurile lumii pentru a putea fi redescoperitã iubirea
fatã de semeni si de Dumnezeu. Chiar dacã, prin firea lor, lucrurile
materiale sunt bune, prin întrebuintarea egoistã tin pe om într-o închistare
distrugãtoare, tocmai de aceea prin ascezã crestinul poate sã treacã dincolo
de lume, ca scarã a valorilor, si chiar de sine, pentru a veni în întâmpinarea
semenului si a lui Dumnezeu20, descoperind adevãrata valoare. Asceza
se fundamenteazã pe iubire si luptã ca sã o dezvolte pe aceasta cât mai
mult, iar nevointa din al cãrei continut lipseste iubirea este „strãinã de
Dumnezeu”21. În acest sens, Pãrintele Pavel Florenski spune cã asceza
dã nastere unei personalitãti frumoase22, unui om care prin manifestarea
sa exterioarã descoperã armonia ontologicã pe care harul divin i-a
imprimat-o.

18 Ibidem, 7, p. 577, 579.
19 Ibidem.
20 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Cuvânt ascetic, 6-7, în Filocalia 2, trad. Pr. Prof. Dr.

Dumitru Stãniloae, Ed. Humanitas, Buc. 1999, pp. 27-28.
21 Ibidem, 36, p. 43.
22 Pavel Florenski, Salt of the Earth: Or a Narrative on the Life of the Elder of

Gethsemane Skete Hieromonk Abba Isidore, trans. Richard Betts, Frãtia Sfântul Herman
din Alaska, Platina, 1987, p. 11.
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2. Asceza, lupta duhovniceascã împreunã cu Hristos si spre
Hristos

Asceza este un atribut indispensabil al vietii crestinului23, fiecare
trebuind sã devinã în mod activ un luptãtor, un nevoitor24, iar privind Biserica
dupã modul de manifestare se poate spune cã ea are în componentã si o
laturã asceticã25. Nu poti participa la viata Bisericii dacã nu te nevoiesti
în lupta împotriva patimilor, sau în cea de dobândire a virtutilor, dacã nu
pui în aplicare toatã puterea fiintei tale pentru a-ti manifesta si tu, la rândul
tãu, iubirea fatã de Hristos, care permanent ne învãluie cu iubirea Sa. În
acest context, mitropolitul Hierotheos spune cã asceza este o necesitate
care asigurã normalitatea vietii umane: „Accentul pus pe asceza persoanei
nu înseamnã ceva aparte pentru viata noastrã, ci o necesitate. Fãrã aceastã
orientare apar numeroase pericole si mari probleme”26.

a. Sinergismul omului cu Dumnezeu în lucrarea asceticã
Sfânta Scripturã ne spune cã toate faptele bune, pe care omul este

uneori tentat sã si le atribuie în mod exclusiv, nu sunt altceva decât roade
ale conlucrãrii cu harul pe care Dumnezeu îl pune în sufletul nevoitorului:
„Cãci Dumnezeu este Cel ce lucreazã în voi si ca sã voiti si ca sã sãvârsiti,
dupã a Lui bunãvointã” (Filip. 2, 13). Fãrã ajutorul lui Dumnezeu crestinul
nu poate împlini nici cea mai micã virtute, ba nici nu poate gândi posibilitatea
realizãrii unei asemenea dorinte: “Cine ar putea, întreb, sã suporte fãrã
nici o laudã a oamenilor sprijinit numai de puterile sale, asprimea singurãtãtii
si hrana zilnicã cu pâine uscatã, multumindu-se doar cu atâta? Cine, fãrã
mângâierea Domnului, ar putea sã rabde neîntrerupta sete de apã, sã

23 Alexander Elchaninov, The Diary of a Russian Priest, p. 188, apud P.S. Kallistos
de Diokleia, „Calea ascetilor: negativã sau afirmativã?”, trad. Constantin Fãcetan, Altarul
Banatului, nr. 4-6/1998, p. 126.

24 Viata asceticã, Interviu cu Pãrintele Serafim Rose realizat de Pãrintele John Ocaña,
trad. Valentin Moga, în „Porunca Iubirii”, vol. 5-6/2003, p. 45). „Nu este crestin care sã nu
trebuiascã sã fie un ascet” (Arhim. Sofronie, Fericirea de a cunoaste calea, Ed. Pelerinul,
Iasi, 1997, p. 54).

25 Biserica este „prin ea însãsi asceticã” (Asceza, disciplinarea sufletului si a trupului,
Interviu realizat cu Pãrintele Teofil: http://biserica.org/Publicatii/1996/NoX/04_index.html).

26 Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos, Persoana în traditia ortodoxã, trad. Prof.
Paul Bãlan, Ed. Bunavestire, Bacãu, 2002, p. 96.
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rãpeascã ochilor omenesti acel dulce si desfãtãtor somn de dimineatã si
sã îngrãdeascã prin regulã permanentã, mãrginind la patru ore, toatã odihna
sa de noapte? Cine, fãrã harul lui Dumnezeu, ar fi în stare sã se achite de
obligatia cititului neîncetat, a muncii neîntrerupte, neavând nici un interes
pentru foloasele prezente? Acestea toate nu pot fi nici dorite de noi mereu
fãrã insuflarea dumnezeiascã, si nici înfãptuite fãrã ajutorul ei… n-ajungem
la ceea ce ne-am propus, dacã nu ne-a fost datã de mila Domnului puterea
înfãptuirii”27. Sau cum spune Sf. Ap. Pavel: „Nu cã de la noi însine suntem
destoinici sã cugetãm ceva ca de la noi însine, ci destoinicia noastrã este
de la Dumnezeu” (II Cor. 3, 5). Prin Hristos primim toatã puterea de
exercitare în lupta asceticã, biruinta noastrã nefiind altceva decât biruinta
Lui manifestatã în noi: „ªi Dumnezeu poate sã înmulteascã tot harul la
voi, ca, având totdeauna toatã îndestularea în toate, sã prisositi spre tot
lucrul bun” (II Cor. 9, 8).

În Cuvântul ascetic al Sf. Maxim Mãrturisitorul, prezentat sub forma
unui dialog între un frate si un bãtrân, la întrebarea ucenicului referitoare
la cine poate împlini poruncile divine si cine poate imita pe Domnul, bãtrânul
rãspunde cã numai cei care s-au dãruit total Domnului, cãci numai acestia
„primesc puterea sã-L imite pe El si sã împlineascã toate poruncile Lui”28,
lucru mãrturisit mai înainte de Mântuitorul Hristos: „Iatã v-am dat puterea
sã cãlcati peste serpi si peste scorpii, si peste toatã puterea vrãjmasului,
si nimic nu vã va vãtãma” (Lc. 10, 19).

Primejdiile vietii duhovnicesti sunt foarte multe. De unul singur omul
nici nu le poate distinge si nici nu le poate elimina. Ca sã rãmânã întreg, el
trebuie sã cearã ajutorul Mântuitorului Hristos. În Pateric gãsim o
întâmplare revelatoare în acest sens. Mãrturiseste avva Ilie cã un oarecare
bãtrân nu a putut sã scape de diavoli pânã ce nu a cerut ajutorul
Mântuitorului Hristos: „Un bãtrân a rãmas într-o capiste si au venit dracii,
zicându-i lui: du-te din locul nostru! Iar bãtrânul a zis: voi nu aveti loc. ªi
au început dracii sã-i risipeascã cu totul smicelele lui de finic. Iar bãtrânul
sta adunându-le pe ele. Mai pe urmã dracul apucându-l de mânã, îl trãgea

27 Sf. Ioan Casian, Convorbiri Duhovnicesti, XIII.6.2-3, în Scrieri alese, PSB 57,
trad. Prof. Vasile Cojocaru si Prof. David Popescu, Ed. IBMBOR, Buc. 1990, pp. 533-
534.

28 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Cuvânt ascetic, 3, pp. 25-26.
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afarã. Dar ajungând bãtrânul la usã, cu cealaltã mânã tinea usa strigând:
Iisuse, ajutã-mi! ªi îndatã a fugit dracul. ªi bãtrânul a început a plânge.
Iar Domnul a zis lui: de ce plângi? ªi a rãspuns bãtrânul: fiindcã dracii
îndrãznesc sã apuce pe om si sã-l necãjeascã. ªi i-a zis lui: tu te-ai lenevit;
cãci când M-ai cãutat, ai vãzut cum M-am arãtat tie!”29.

Din aceastã relatare se poate desprinde si constatarea cã Dumnezeu
nu forteazã libertatea omului, nu o subjugã. El asteaptã ca mai întâi omul
sã strige, sã-si deschidã usile sufletului pentru a primi pe Hristos: „Iatã,
stau la usã si bat; de va auzi cineva glasul Meu si va deschide usa, voi
intra la el si voi cina cu el si el cu Mine” (Apoc. 3, 20). Mântuitorul
Hristos nu vine neinvitat. Stã, asteaptã, mai revine, dar niciodatã nu
forteazã. Sf. Maxim Mãrturisitorul spune cã Duhul naste „aplecarea voii”
numai prin vointa omului, si o îndumnezeieste numai în mãsura în care
aceastã dorintã persistã30. Iar Clement Alexandrinul, ca de altfel toti Sfintii
Pãrinti, spune cã mântuirea este conditionatã în sens strict de vointa omului:
„Cel care are sã se mântuiascã nu se va mântui fãrã voia lui, cã nu este
obiect neînsufletit, ci, mai mult decât orice, este înzestrat cu vointa liberã
si din propria lui vointã se grãbeste spre mântuire”31.

Dupã învãtãtura ortodoxã, sinergia (óõíåñãåßá) desemneazã actiunea
de deschidere a omului fatã de actiunea harului dumnezeiesc si
conlucrarea cu acesta în mod liber si constient32. Despre necesitatea
harului si lucrãrii omului în procesul ascetic vorbeste foarte clar Sf. Ioan
Gurã de Aur: „Cãci nici un folos nu vine din lucrarea omului, fãrã înrâurirea
de sus. Dar nici înrâurirea de sus nu vine peste cel ce nu o primeste în

29 Patericul, Pentru avva Ilie, 7, Episcopia Ortodoxã Românã Alba-Iulia, 1993,
p. 85.

30 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuri cãtre Talasie, 6, în Filocalia 3, trad. Pr.
Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. Humanitas, Buc. 1999, p. 51.

31 Clement Alexandrinul, Stromatele,VII, 7, 42.4. „Când cineva este drept, nu din
constrângere sau de fricã sau pentru nãdejdea ce o are, ci din libera sa voie, atunci calea pe
care merge se numeste cale împãrãteascã (Num. 20, 17) si pe aceastã cale merge neamul cel
împãrãtesc (I Pt. 2, 9); celelalte cãi sunt alunecoase, te abat de la drumul cel drept si sunt
pline de gropi” (Ibidem, VII, 12, 73.5, p. 522 ).

32 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dictionar de Teologie Ortodoxã A-Z, editia a II-a, Ed.
IBMBOR, Buc. 1994, p. 350; Idem, Sinergia în Teologia Ortodoxã, Ortodoxia, nr. 1/
1956, p. 29.
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chip liber. De amândouã avem trebuintã: si de lucrarea dumnezeiascã si
de cea omeneascã”33. Sau cum zice Arhim. Sofronie: „Atâta vreme cât
lucrarea harului nu vine sã pecetluiascã aceste eforturi ascetice, ele rãmân
o lucrare omeneascã, prin urmare stricãcioasã”34, neaducând nici un
folos35.

f. Ioan Casian spune cã începutul vietii pentru curãtie este fãcut prin
recunoasterea dependentei de Dumnezeu: “un semn sigur al apropierii de
puritate este acela ca sã nu se astepte cineva de la început cã o dobândeste
numai prin propria sa muncã. Dacã fiecare întelege adevãrul acestui verset:
«De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc»,
urmeazã ca el sã nu se mândreascã cu meritele curãtiei sale, întelegând
cã ea nu se dobândeste prin sârguinta sa, ci prin milostivirea Domnului, si
nici sã nu se porneascã cu asprime împotriva altora, stiind cã puterea
omeneascã nu însemneazã nimic, dacã n-a ajutat-o puterea dumne-
zeiascã”36.

Chemarea spre sinergie este fãcutã de Dumnezeu. El vine si Se
ascunde în noi, ne îndeamnã în mod tainic sã împlinim binele, ca si cum
aceste porniri ar veni de la noi. Dumnezeu este Cel care pune în noi
începutul gândurilor si al faptelor bune si tot El ne ajutã sã le împlinim37.
Sf. Nicolae Cabasila spune cã de la Dumnezeu porneste lucrarea, noi
venind doar cu bunãvointa. El este cel care împlineste binele, din partea
noastrã oferindu-se numai dorinta spre sinergia cu Dumnezeu si
neîmpotrivirea. Hristos sãdeste viata duhovniceascã în sufletele noastre
si tot El o face sã creascã în cei care doresc acest lucru38.

33 La Sf. Petru Damaschin, Învãtãturi Duhovnicesti, în Filocalia 5, trad. Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae, Ed. IBMBOR, Buc. 1976, p. 141.

34Arhim. Sofronie, op. cit., p. 53.
35 “…înteleptii Elinilor nu aveau cum trebuie ceea ce credeau cã au dobândit prin

înfrânare, deoarece mintea lor nu stãtea sub înrâurirea întelepciunii netrecãtoare si adevãrate.
Dar ardoarea venitã în inimã de la Preasfântul Duh este întreagã numai pace. Apoi ea nu
slãbeste nicidecum si cheamã toate pãrtile sufletului la dorul dupã Dumnezeu” (Sf. Diadoch
al Foticeei, Cuvânt ascetic, 74, Filocalia 1, p. 425).

36 Sf. Ioan Casian, op. cit., XII.15.3, p. 528.
37 Ibidem, XIII.3.5, p. 532.
38 Sf. Nicolae Cabasila, Despre viata în Hristos, I, trad. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae,

Ed. IBMBOR, Buc. 2001, pp. 28-29.
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Lucrarea lui Dumnezeu, prin care ne trezeste sufletul, este de o mare
delicatete si noblete spiritualã. El nu ne forteazã, nu ne terorizeazã, ci
doar ne încãlzeste, ne mângâie în modul cel mai discret pentru ca nu
cumva sã ne punã libertatea în umbrã: „Libertatea poate sã refuze
chemarea harului si colaborarea cu harul, cu Dumnezeu. Mântuirea
personalã este o problemã de deplinã libertate a omului. Dumnezeu cheamã
pe toti la mântuire, dar se mântuiesc numai aceia care rãspund chemãrii
Sale pentru comuniune cu El”39.

O imagine clarã a modului în care Dumnezeu ne cheamã la Sine este
datã de Parabola fiului risipitor (Lc. 15, 11-32). Tatãl nu-i vorbeste de
fatã cu prietenii pe care fiul îi avea, pentru ca nu cumva sã-l jigneascã si
discrediteze înaintea acestora, ci intrã în interiorul inimii sale si de acolo
strigã la el. Iar fiul îsi vine în sine (vers. 17), vine la masa deosebirii
valorilor pentru a vorbi cu Tatãl. De aceea, orice revenire în sine este o
lucrare a Tatãlui, o adiere sensibilã pe care harul o produce în inima
omului, sinergia asceticã prezentându-se sub aceastã formã ca
întrepãtrunderea chemãrii fãcute de Dumnezeu si rãspunsul omului40,
îmbinarea puterii divine cu lucrarea omului41, initiativa începerii unei astfel
de lucrãri avându-o tot timpul Dumnezeu42. În conceptia Sfintilor Pãrinti
orice om este un fiu risipitor care este chemat sã se întoarcã la viata
adevãratã, cea întru Dumnezeu, si sã persevereze în ea.

Dar Dumnezeu nu se rezumã doar la initiativã, ci permanent ne ajutã
sã crestem duhovniceste: „Lãsati-I Lui toatã grija voastrã, cãci El are
grijã de voi” (I Pt. 5, 7)43. Fãrã prezenta si lucrarea harului, nu s-ar putea
ajunge la sfintenie (Cf. I Cor. 12, 7-11), tot efortul ascetic ar fi în zadar:

39 Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Mântuirea în si prin Bisericã, Mitropolia Olteniei, nr.
7-8/1983, p. 473.

40 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Sinergia în Teologia Ortodoxã, p. 30.
41 Ibidem, p. 31.
42 Georges Florovsky, For His Mercy endureth for ever…, SVTQ 1955/56, p. 3.
43 “ªi nu numai cã sufletul nostru merge spre El, dar tot El ne-aratã si drumul, ca unul

care ne este si lãcas de petrecere aici pe pãmânt, dar, în acelasi timp, si tintã a cãlãtoriei
noastre prin lume. Noi suntem mãdularele, El ni-e capul. De trebuie sã luptãm, si El luptã
împreunã cu noi (óõíáãùíßæåóèáé); de ne luãm la întrecere, El ne stã arbitru (Üãùíïèåôtò);
de câstigãm, El ni se face cununã (óôÝöáíïò) de lauri” (Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., I, p.
27).
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„Sufletul si întreaga natura omului sunt sfintite nu prin puterea faptelor, ci
prin puterea harului”44. Semnificative, în acest context, sunt si cuvintele
mitropolitului Antonie Plãmãdealã, care spune cã adevãratul credincios
stie cã singur nu poate nimic, iar când este ajutat de harul dumnezeiesc
nu mai stie cât anume poate45. Harul deschide perspective nebãnuite, dã
putere si întãreste pe om în virtute: „Toate le pot întru Hristos, Cel care
mã întãreste” (Filip. 4, 13). Harul este cel care ne transfigureazã si ne
face duhovnicesti46.

La Pãrintele Stãniloae întâlnim ideea potrivit cãreia sinergia apare
sub forma acceptãrii nasterii, cresterii si manifestãrii lui Hristos în noi, cu
tot ce presupune aceastã acceptare: lucrare de deschidere, dorintã,
conformare si participare. Omul este constient cã singur nu poate face
ca lucrul sãu sã devinã durabil, sã fie folositor. De aceea se deschide
Mântuitorului Hristos, care îi desãvârseste întreaga lucrare: „La realizarea
faptelor bune, la dobândirea virtutilor contribuim si noi, dar forta principalã
care lucreazã, îndemnându-ne si usurându-ne pe noi în lucrare, este Hristos.
Fapta bunã, statornicã, este un mod de manifestare al fortei lui Hristos si
omul virtuos este o fatã a lui Hristos, o fatã strãbãtutã dinãuntru de fata
lui Hristos”47.

Un rol important în sinergismul ascetic îl are si Duhul Sfânt. Pãrintele
Stãniloae spune cã Duhul Sfânt, neavând o fire umanã proprie în care sã
fie întrupat, poate foarte usor „a Se infuza ca ipostas în ipostasele noastre”.
El se ascunde în noi si ne reprezintã în dialogul cu Hristos, care având o fire
umanã proprie, rãmâne tot timpul un ipostas deosebit de noi48. Vedem cum
Dumnezeu nu ne lasã singuri chiar în întâlnirea pe care o avem cu El.

Prin Duhul omul îsi depãseste intimitatea mãrginirii sale,
experimentând intimitatea duhovniceascã a adevãrului si iubirii

44 Georges Florovsky, On The Prize of High Caling, The Journal of the Fellowsfip
of S. Alban and S. Sergius, no 11, march 1931, p. 36.

45 Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 81.
46 L. Cerfaux, Le Christ dans la théologie de Saint Paul, Paris, 1951, p. 70; Idem, Le

Chrétien dans la théologie paulinienne, Paris, 1962, pp. 166-167.
47 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Conditiile mântuirii, Studii Teologice, nr. 5-6/

1951, p. 250.
48 Idem, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. 2, editia a doua, Ed. IBMBOR, Buc.

1997, p. 203.
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dumnezeiesti: „Duhul vine în ajutorul slãbiciunii noastre, cãci noi nu stim
sã ne rugãm cum trebuie, ci Însusi Duhul Se roagã pentru noi cu suspine
negrãite” (Rom. 8, 26).

Teologul Fritjof Tito Colliander, mergând pe linia Sfintilor Pãrinti,
comparã viata ascetului cu cea a lucrãtorului pãmântului. Acesta din urmã
a primit totul de la Dumnezeu: solul, sãmânta, cãldura soarelui, ploaia
etc., el nevenind decât cu munca. Tot timpul trebuie sã depunã efort în
îngrijirea recoltei: de la însãmântare pânã la recoltat. Însã rodul este dat
tot prin bunãvointa lui Dumnezeu care a fãcut sã creascã, a pãzit plantatia,
a dat sãnãtate si putere de muncã agricultorului49. Tot asa si ascetul,
chiar dacã îsi dã toatã silinta si îsi consumã toatã puterea în lupta
duhovniceascã, trebuie sã astepte izbânda si rodul de la Dumnezeu, care
în toate este biruitor: „A nu se bizui pe sine însusi este pentru cei mai multi
un obstacol greu de trecut chiar de la început. El trebuie depãsit, cãci
altminteri noi nu avem nici o nãdejde de mers mai departe. Cãci cum
poate cineva sã primeascã vreun sfat si vreun ajutor când se crede
atotstiutor si atotputernic si nu-i sunt de trebuintã îndrumãri si povete?
Prin acest zid de îngâmfare nu pãtrunde nici o razã de luminã”50. Acelasi
lucru îl mãrturiseste si Sf. Ap. Pavel: „Orice ati face, lucrati din toatã
inima, ca pentru Domnul si nu ca pentru oameni, bine stiind cã de la
Domnul veti primi rãsplata mostenirii; cãci Domnului Hristos slujiti” (Col.
3, 23-24).

În decursul timpului, problema conlucrãrii cu Dumnezeu a fost tratatã
în mod diferit. Unii teologi au vãzut imposibilã aceastã sinergie, altii vorbesc
doar de lucrarea omului, iar unii doar de cea a lui Dumnezeu. În teologia
ortodoxã, însã, sinergia este o „notiune centralã a soteriologiei”51. Ea
presupune conlucrarea dintre om si Dumnezeu pe întreg procesul de
desãvârsire (îndreptare, sfintire, îndumnezeire)52. Dumnezeu apare ca

49 Fritjof Tito Colliander, Calea ascetilor, trad. Laura Bãdulescu, Ed. Scara, Buc.
2002, p. 9.

50 Ibidem, p. 7-8.
51 Karl Christian Felmy, Dogmatica experientei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe

contemporane, trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Icã, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 200.
52 Ibidem; Ierom. Nicodim Sachelarie, Asceza crestinã în primele veacuri si Regulele

monahale ale Cuviosului Pahomie, Craiova, 1942, p. 6, 16-17.
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Pãrintele iubitor care îsi asteaptã copiii sã urce la El. Fãrã acest ajutor
omul are tendinta de a merge în altã parte. De aceea, potrivit învãtãturii
despre sinergie, mântuirea nu se realizeazã fãrã fapte, dar nu este nici
rezultatul exclusiv al acestora, ci ea se dobândeste „în decursul faptelor”,
prin ele Hristos strãbãtând mai deplin în om53, autorul principal al faptelor
fiind chiar Dumnezeu54: „Iar Dumnezeul pãcii, Cel ce, prin sângele unui
testament vesnic, a sculat din morti pe Pãstorul cel mare al oilor, pe
Domnul nostru Iisus, sã vã întãreascã în orice lucru bun, ca sã faceti voia
Lui, si sã lucreze în noi ceea ce este bine plãcut în fata Lui, prin Iisus
Hristos” (Evr. 13, 20-21).

b. Asceza – manifestare exterioarã a harului primit prin Sfintele
Taine. Legãtura dintre ascezã si Sfintele Taine

a. Sf. Diadoh al Foticeii spune cã harul Botezului aduce omului douã
bunuri: unul care înnoieste chipul si spalã toate pãcatele, altul care sãdeste
în noi puterea si dorinta de a participa la realizarea asemãnãrii. Asceza
introduce crestinul în „atelierul harului dumnezeiesc”, care zugrãveste în
culorile sfintenie asemãnarea, înãltând chipul „din strãlucire în strãlucire”
spre o asemãnare cât mai completã55. Prin urmare, începutul luptei
duhovnicesti se pune prin Botez, iar viata asceticã ulterioarã nu este
altceva decât o conlucrare cu harul primit prin aceastã Sfântã Tainã.
Acest adevãr îl gãsim mãrturisit si în Slujba Sfântului Botez, în rugãciunea
a treia de dupã Sfânta Evanghelie, rostitã în tainã de preot, în care
Mântuitorul Hristos este rugat sã pãzeascã pe noul botezat: „sã rãmânã
ostas nebiruit (s.n.) împotriva celor ce poartã în zadar dusmãnie asupra
lui si asupra noastrã”56.

Prin Botez credinciosul primeste zestrea duhovniceascã pe care este
chemat sã o fructifice prin ascezã57. Omul este scos din “sfera existentei
adamice” si asezat în “sfera existentei lui Hristos”58. Botezul imprimã
omului responsabilitatea îndumnezeirii, introducându-l în acest proces.

53 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Conditiile mântuirii, p. 256.
54 Ibidem.
55 Sf. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 89, în Filocalia 1, pp. 438-439.
56 Molitfelnic, editia a cincea, Ed. IBMBOR, Buc. 1992, p. 41.
57 Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, Studii de Teologie Moralã, Sibiu, 1969,

p. 286.
58 Ibidem.
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Cristelnita baptismalã este adevãrata Scarã a lui Iacov care deschide
perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu. Botezul ne uneste cu Hristos si ne
face ai lui Hristos. În apa Botezului omul se întâlneste cu Hristos, se
“enipostaziazã în El” si primeste sfintenia Duhului care este prezentã în
Hristos59. Acceptarea Botezului înseamnã acceptarea lui Hristos în viata
noastrã, conformarea vietii noastre cu cea a lui Hristos.

Moartea si învierea lui Hristos, la care participãm prin Botez, ne dau
puterea sã murim fatã de pãcat si sã înviem în virtute, la viata cea adevãratã:
“Îngropati fiind împreunã cu El prin botez, cu El ati si înviat… Iar pe voi
care erati morti, în fãrãdelegile si în netãierea împrejur a trupului vostru,
v-a fãcut vii, împreunã cu Sine, iertându-ne toate gresealele” (Col. 2, 12-
13). Sau cum zice tot Sf. Ap. Pavel în altã parte: “Au nu stiti cã toti câti
în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci
ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a
înviat din morti, prin slava Tatãlui, asa sã umblãm si noi întru înnoirea
vietii; cãci dacã am fost altoiti pe El prin asemãnarea mortii Lui, atunci
vom fi pãrtasi si ai învierii Lui, cunoscând aceasta, cã omul nostru cel
vechi a fost rãstignit împreunã cu El, ca sã se nimiceascã trupul pãcatului,
pentru a nu mai fi robi ai pãcatului” (Rom. 6, 3-6).

În Botez moare omul cel vechi, al pãcatului, si înviazã omul cel nou,
al virtutii si iubirii. Din acest punct de vedere se poate spune cã Botezul
este un eveniment pascal60. Dar si omul cel nou trebuie sã continue
moartea fatã de pãcat si fatã de sine, sã actualizeze dimensiunea pascalã,
pentru a trãi numai pentru Dumnezeu. Asceza permanentizeazã moartea
începutã prin Botez, credinciosul prezentându-se înaintea lui Dumnezeu
ca jertfã vie si constientã: “Sã vã înfãtisati trupurile voastre ca pe o jertfã
vie, sfântã, bine plãcutã lui Dumnezeu” (Rom. 12, 1).

Sf. Nicolae Cabasila spune cã viata în Hristos nu poate fi începutã
decât numai atunci când am murit pãcatului61, cu alte cuvinte decât numai

59 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. 3, editia a
doua, Ed. IBMBOR, Buc. 1997, p. 28,

60 Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine si
problema intercomuniunii, Ed. IBMBOR, Buc. 1978, p. 183; Idem, Mântuirea în si prin
Bisericã, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8/1983, pp. 468-469.

61 Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., I, p. 24.
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dupã ce am primit Botezul, nevointele ascetice ulterioare prezentându-se
ca o dezvoltare “organicã a sâmburelui de viatã supranaturalã pus în noi
prin Botez”62. Asceza mentine viu harul Botezului, mãrturisind si în mod
practic lepãdarea de satan, fãcutã înaintea afundãrii.

Botezul face ca harul sã fie din nou accesibil omului63. Persoana
este renãscutã la o nouã viatã, la viata cea întru Hristos, cea plinã de
“virtualitãtile pnevmatizãrii”64, activitatea asceticã ulterioarã nefiind altceva
decât o mãrturisire a deschiderii permanente fatã de harul Botezului si o
înaintare sincerã spre concretizarea acestor virtualitãti, putându-se spune
în acest sens cã viata virtuoasã a crestinului este un Botez continuat65.
Harul nu trebuie lãsat nevalorificat. Mântuirea nu se dobândeste prin
simplul act al Botezului, ci prin conlucrarea cu Mântuitorul Hristos cu
care ne-am unit prin Botez. Pãrintele Stãniloae spune cã, într-adevãr,
Botezul este un mare dar fãcut de Dumnezeu omului, însã acest dar
presupune si o mare datorie prin care el trebuie sã fie onorat.
Nerãspunzând harului Botezului, desconsiderãm pe Dumnezeu care a
arãtat fatã de noi o asa de mare milostivire66.

Sfintenia este dobânditã de cei care cultivã si dezvoltã darurile primite la
Botez. Prin faptul cã, imediat dupã Botez, Mântuitorul Hristos este dus în
pustie si, ispitit fiind de diavol, respinge cele trei tentatii (a secularizãrii, a
puterii egoiste si totalitare, a gloriei narcisiste) cu care acesta încearcã sã-L
amãgeascã, ni se aratã si nouã cã harul Botezului trebuie folosit spre biruirea
patimilor egoiste si dobândirea virtutilor67. Chipul divin din om reînnoit de
Hristos trebuie înfrumusetat de fiecare în mod permanent prin virtuti68.

Prin nevointele duhovnicesti noi ne deschidem tot mai mult lui Hristos.
Strãduinta pentru bine reprezintã o muncã de conformare a constitutiei

62 Fr. Jürgensmeier, Der mystische Leib Christi al Grundprinzip der Aszetik. Aufbau
des religiösen Lebens aus dem Corpus Christi, M. Paderborn, 1938, p. 159.

63 Prof. I. Bria, Harul Botezului în viata duhovniceascã crestinã, în Glasul Bisericii,
nr. 11-12/1960, p. 935.

64 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 29.
65 Nicolae Mladin, op. cit., p. 293.
66 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 33.
67 Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Vocatia crestinã pentru sfintenie,

în Candela Moldovei, nr. 1-2/2002, pp. 4-5.
68 Prof. I. Bria, op. cit., p. 943.
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noastre ontologice cu disponibilitatea si iubirea lui Hristos. Viata
duhovniceascã de dupã Botez se prezintã ca un mod de crestere în Hristos.
Dacã dupã Botez suntem “prunci în Hristos” (I Cor. 3, 1), pe parcursul
luptei noastre ascetice trebuie sã tindem sã ajungem “la starea bãrbatului
desãvârsit, la mãsura vârstei deplinãtãtii lui Hristos” (Efes. 4, 13)69.

Dar concomitent cu aceastã crestere a noastrã în Hristos se produce
si o crestere a lui Hristos în noi, în mãsurã în care noi crestem în virtute.

b. Legate de Botez sunt si cele douã Taine: cea a Mirungerii si cea
a Euharistiei. Acestea trei sunt cunoscute sub numele de Taine ale
initierii, deoarece prin ele omul se uneste în mod deplin cu Hristos si
devine membru viu al Bisericii: “Botezul este cel care ne dã însãsi fiinta si
trãirea noastrã întru Hristos, cãci pânã nu primesc aceastã Tainã oamenii
sunt morti si plini de stricãciune si abia prin ea pãsesc la viatã. La rândul
ei, Ungerea cu Sfântul Mir desãvârseste pe noul nãscut la viata Duhului,
întãrindu-i puterile de care are nevoie aici pe pãmânt. Iar dumnezeiasca
Împãrtãsanie sustine aceastã viatã, pãstrând-o într-o stare înfloritoare. ªi
aceasta, pentru cã Pâinea vietii de veci este cea care sustine puterile
sufletului si-l întremeazã de-a lungul cãlãtoriei lui”70.

Legãtura dintre aceste trei Taine este atât de strânsã încât Biserica
a rânduit ca ele sã fie sãvârsite, celui care doreste sã adere la Hristos, în
acelasi timp. În rugãciunea de dinaintea ungerii cu Sfântul Mir este arãtatã
în mod clar aceastã legãturã, cãci Dumnezeu, Care a binevoit a naste din
nou si a-i ierta toate pãcatele persoanei care a primit Botezul, este rugat
ca în continuare sã Se arate lucrãtor în noul crestin si sã-i dãruiascã
“pecetea darului Sfântului si întru tot puternicului si închinatului” Duh
(prin Mirungere) si împãrtãsirea cu Trupul si Sângele Mântuitorului Hristos
(prin Euharistie), pãzindu-l în toatã vremea vietii sale în sfintenia
dobânditã71. Numai primindu-le pe acestea credinciosul poate sã se

69 Cf. Nicolae Mladin, op. cit., p. 297. Idem, “Hristos – Viata noastrã” sau Asceza
si Mistica Paulinã, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 137.

70 Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., I, p. 30; “Botezul, Confirmarea (Mirungerea n.n.) si
Euharistia ca hranã, semnificã încorporarea plenarã a omului în trupul lui Hristos. Botezul
îl curãtã de pãcat prin afundarea în sângele si moartea lui Hristos rãstignit; Confirmarea ne
împãrtãseste suflul vietii celei noi, Duhul Sfânt; Comuniunea euharisticã fortificã si conservã
aceastã viatã si unificã membrele între ele în Trupul mistic. Aceste trei Taine constitue,
deci, initierea crestinã, consacrarea crestinului” (Odon Casel, Le mystère du Culte dans le
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angajeze în lupta asceticã, sã conlucreze cu Hristos care a intrat în sine
prin aceste Taine. Numai asa poate sã dobândeascã întãrirea în credinta
ortodoxã, izbãvirea de tot lucrul rãu, fricã cea spre mântuire, curãtia,
dreptatea, în tot lucrul arãtându-se plãcut lui Dumnezeu72. Fãrã aceastã
primire orice nevointã este lipsitã de rodul duhovnicesc.

Dar Taina Euharistiei nu este doar un punct de plecare spre viata
asceticã, ea este si un scop spre care aceasta tinde si se orienteazã. De
aceea am preferat sã o tratãm la sfârsit.

Revenind la Taina Mirungerii putem spune cã prin ea noul ostas al
Bisericii lui Hristos primeste „Pecetea darului Sfântului Duh”73, ungerea
Duhului care-l face pãrtas preotiei universale. ªi ca orice preot al lui
Hristos el trebuie sã se prezinte în mod permanent ca jertfã vie: „Cãci
spre aceasta ati fost chemati, cã si Hristos a pãtimit pentru voi, lãsându-
vã pildã, ca sã pãsiti pe urmele Lui” (I Petru 2, 21). Sf. Teodor Studitul
spune cã prin Mirungere omul devine propriul preot al mântuirii sale74,
fiecare putându-se preocupa în mod responsabil de mântuirea sa.

Preotia împãrãteascã sau universalã, dobânditã de toti crestinii prin
Taina Mirungerii, nu se confundã cu cea haricã, cu ierarhia bisericeascã.
Dacã prin Preotia haricã (prin clerul bisericesc) se actualizeazã Jertfa si
Învierea lui Hristos si se sãvârsesc Tainele si slujbele prin care harul
dumnezeiesc se revarsã, prin preotia împãrãteascã laicii, poporul lui
Dumnezeu, participã la viata haricã, aducând totodatã si jertfa vietii lor,
ofranda nevointelor duhovnicesti. Însã aceastã aducere nu este completã
dacã persoanã în cauzã nu se prezintã ca un împãrat peste patimile sale si
ca un propovãduitor al adevãrurilor dumnezeiesti, împlinindu-si astfel cele
trei misiuni duhovnicesti cu care a fost uns prin Taina Mirungerii (jertfitor,
împãrat, învãtãtor)75. Referitor la acestea Sf. Macarie Egipteanul spune:
“Dupã cum, pe vremea profetilor (untdelemnul) ungerii era mai de pret
christianisme. Richesse du mystère du Christ, trad. Dom J. Hild et A. Liefooghe, Les
Editions de Cerf, Paris, 1964, p. 45).

71 Molitfelnic, pp. 37-38.
72 Ibidem, p. 38.
73 Ibidem.
74 Orat. adv. iconom., cap. V, apud Paul Evdokimov, Femeia si mântuirea lumii,

trad. Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Buc. 1995, p. 115.
75 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., pp. 106-109.
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decât orice lucru, pentru cã servea la ungerea împãratilor si a profetilor,
tot asa acum, (ungerea are o însemnãtate aparte); unsi fiind cei
duhovnicesti cu ungere cereascã, ei devin Hristosi dupã har, împãrati si
preoti ai tainelor ceresti”76.

Mirungerea continuã trezirea din somnul mortii, dobânditã prin Botez,
prin dãruirea puterii de miscare duhovniceascã77. Hristos cu care ne-am
unit prin Botez începe sã Se arate, prin Mirungere, si în comportamentul
nostru. Crestinul devine “chip activ” si “locas viu” al lui Hristos78, iar
vointa îi este asezatã pe cel mai apropiat nivel de împlinire a binelui79.
Duhul Sfânt, Care si-a imprimat pecetea pe cel miruns, rãmâne în
continuare alãturi de el, întãrindu-l spre tot lucrul bun: “Iar Cel ce ne
întãreste pe noi împreunã cu voi, în Hristos, si ne-a uns pe noi este
Dumnezeu, Care ne-a si pecetluit pe noi si a dat arvuna Duhului, în inimile
noastre” (II Cor. 1, 21-22). De la Duhul Sfânt primim armele duhovnicesti,
în acest fel putând sã ne angajãm cu succes în lupta nevointelor ascetice.

Ungerea cu Sfântul Mir se face la toate mãdularele trupului80 pentru
ca întreg omul sã fie înzestrat cu puterea de a se pune în slujba lui
Dumnezeu81. Persoana umanã trebuie sã se angajeze în lupta asceticã în
integritatea constitutiei sale. Nu este lãsat într-o parte nici sufletul si nici
trupul, ci ambele trebuie sã participe la sfintenia pe care Sfântul Duh o

76 Sf. Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicesti, XVII, 1, în Scrieri,
PSB 34, trad. Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu, Ed. IBMBOR, Buc. 1992, p. 178.

77 Paul Evdokimov, op. cit., p. 111.
78 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 47.
79 Ibidem, p. 50.
80 Fãrã sã însemne cã sufletul nu se împãrtãseste de efectele acestei Taine, deoarece

se unge ceea ce este vãzut, cãci ce este nevãzut nu are cum sã fie atins, ca prin ceea ce este
vãzut (trup) sã se introducã si în ce este nevãzut (suflet) harul dumnezeiesc, deoarece la
acest act nu participã doar trupul, ci si sufletul cu care este unit si care-l face viu, capabil
sã perceapã revãrsarea dumnezeiascã: “Prin Mirungere, Duhul Sfânt pãtrunde si Se imprimã
în aceste mãdulare si organe si în puterile sufletesti care stau la temelia lor si persistã în ele
ca o bunã mireasmã, ca si Mirul. El Se întipãreste ca o pecete nu numai în exteriorul
acestor mãdulare, ci si în interiorul lor, dând omului un chip unitar duhovnicesc. Astfel
cuvântul «pecete» are pe lângã sensul de întãrire si pe acela de întipãrire” (Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 54).

81 Christos Yannaras, Libertatea Moralei, trad. Mihai Contuniari, Ed. Anastasia,
Buc. 2004, p. 147.
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revarsã asupra lor, pentru ca în amândouã sã se arate nestricatã pecetea
cea duhovniceascã82.

c. Dar nu tot timpul crestinul reuseste sã pãstreze neîntinat Botezul
si sã punã în practicã în mod deplin puterea primitã prin Mirungere, existând
si situatii în care el „dã gres în asceza sa, în asceza libertãtii sale”83. De
aceea Mântuitorul Hristos a asezat în Biserica Sa si posibilitatea de ridicare
pentru cei care au cãzut, de curãtie de pãcatul sãvârsit si de întoarcere la
Dumnezeu, lucru ce se realizeazã tot prin ascezã, cea a lacrimilor si a
pocãintei: „Apropiati-vã de Dumnezeu si Se va apropia si El de voi.
Curãtiti-vã mâinile, pãcãtosilor, si sfintiti-vã inimile, voi cei îndoielnici.
Pãtrundeti-vã de durere. Întristati-vã si vã jeliti. Râsul întoarcã-se în plâns
si bucuria voastrã în întristare. Smeriti-vã înaintea Domnului si El vã va
înãlta” (Iacov 4, 8-10).

Forma aceasta a ascezei, concretizatã prin pãrerea de rãu, prin
ridicarea chiar si în cazul necãderii, devine pentru crestin o trãire
permanentã, deoarece el nu se crede niciodatã vrednic de harul lui
Dumnezeu, ci mereu se zbate, mereu îl cautã si îl cheamã chiar dacã
acesta este prezent în el. Sf. Teofan Zãvorâtul spune în acest sens:
„Aceastã luptã duhovniceascã nu trebuie niciodatã întreruptã, ci luatã
neîncetat de la capãt. Dacã ai cãzut, nu-ti pierde nãdejdea, ridicã-te de
îndatã, cu hotãrârea de a nu mai cãdea. ªi continuã lupta”84.

82 Molitfelnic, p. 40. “Mai întâi ati fost unsi pe frunte, ca sã fiti sloboziti de rusinea
pe care primul om cãlcãtor de poruncã o purta pretutindeni si ca sã priviti ca în oglindã,
cu fata descoperitã, slava Domnului (II Cor. 3, 18). Apoi ati fost unsi la urechi, ca sã
dobânditi auz în stare sã asculte tainele dumnezeiesti; despre astfel de urechi zicea Isaia:
«Domnul mi-a adãugat mie ureche ca sã aud» (Isaia 50, 5), iar Domnul Iisus în Evanghelie
zice: «Cel care are urechi de auzit, sã audã» (Matei 11, 15). Apoi ati fost unsi la nãri, ca sã
spuneti dupã ce ati primit dumnezeiescul Mir: «Printre cei ce se mântuiesc suntem lui
Dumnezeu buna mireasmã a lui Hristos» (II Cor. 2, 15). Dupã aceasta pe piept, ca sã
puteti sta împotriva uneltirilor diavolului, îmbrãcând platosa dreptãtii (Efes. 6, 11, 14).
Cãci dupã cum Hristos, dupã Botez si dupã pogorârea Sfântului Duh, S-a dus si S-a luptat
cu potrivnicul, tot asa si voi, dupã ce ati fost botezati si ati fost unsi cu Sfântul Mir,
îmbrãcati fiind cu toatã armura Sfântului Duh, stati împotriva puterii celei potrivnice si o
biruiti zicând: «Toate le pot în Hristos, Care mã întãreste» (Filipeni 4, 13)” (Sf. Chiril al
Ierusalimului, Cateheze Mistagogice, III, 4, în vol. “Cateheze”, trad. Pr. Prof. Dumitru
Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 2003, pp. 352-353).

83 Ibidem, p. 150.
84 La Pr. Boris Bobrinskoy, Rugãciunea si viata lãuntricã în traditia ortodoxã, în vol.

„Fericita întristare”, trad. Maria si Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Buc. 1997, p. 56.
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Pocãinta reaseazã pe crestin în urcusul duhovnicesc cãtre
Dumnezeu85. Plânsul îl coboarã la starea în care pãcatul la adus, în punctul
minus în care fãrãdelegea l-a închis, pentru ca prin pocãintã sã-si curete
tarina sufletului sãu si, pe treptele lacrimilor sale, sã se ridice la Dumnezeu.
Pocãinta ne ajutã sã retusãm, sã îndreptãm viata noastrã anterioarã, în
vederea unei mai sincere conlucrãri cu Dumnezeu86. Tot timpul putem sã
o luãm de la început, cãci ea înlãturã starea disperatã de despãrtire de
Dumnezeu pe care pãcatul urmãreste sã o impunã.

În spiritualitatea ortodoxã ea cuprinde douã etape: cea a plânsului
sau a cãintei manifestate fatã de pãcatele sãvârsite, si cea a primirii
dezlegãrii de acestea prin Taina Spovedaniei. Una o implicã pe alta si
amândouã se gãsesc într-o inter-corelatie reciprocã, deoarece harul iertãrii
se obtine numai în urma unei tânguiri amarnice, iar dacã aceastã tânguire
nu este fructificatã prin Spovedanie toatã nevointa si plânsul pentru
pãcatele fãcute sunt în zadar, cãci omul nu capãtã iertarea rãmânând în
autonomia proprie, ci, din contrã, mai multã vinã îsi adunã. În acest sens,
pocãinta apare ca o „nastere din nou” (áíáãåííçóéò) prin care se sterg
pãcatele personale, ca o „baie bunã” (ëïõôçñ áãáèïò), „baie care curãtã
de pãcate” (ëïõôçñ áìáñôéáò), ca un „lavracum mistic”87.

Sf. Ioan Scãrarul, punând în comparatie Botezul cu Pocãinta, spune
cã aceasta din urmã este mai mare, deoarece ea poate fi actualizatã ori
de câte ori cãdem în pãcat: „Desi cuvântul e îndrãznet, izvorul lacrimilor
dupã botez e mai mare decât botezul. Deoarece acela ne curãteste de
pãcatele noastre de mai înainte. Iar acesta, de cele de dupã aceea. ªi,
primindu-l pe acela toti ca copii, ne-am întinat dupã aceea; prin acesta
însã l-am curãtit si pe acela. Dacã acesta nu s-ar fi dãruit de Dumnezeu
oamenilor din iubire de oameni, cu adevãrat rari ar fi cei ce se mântuiesc”88.

85 Ibidem, p. 57.
86 „Pocãinta adevãratã este cea care creeazã, nu cea care distruge omul, cea care

înlocuieste pãcatul cu virtutea, nu cea care distruge pãcatul si pe om, pur si simplu!
Rostul pocãintei nu este de a-l desfiinta pe om în existenta sa pãmânteascã si nici de a-l
îmbolnãvi, de a-l schilodi, de a nu-l mai face apt pentru viatã” (Dr. Antonie Plãmãdealã,
op. cit., p. 84).

87 Myrrha Lot-Borodine, Taina „darului lacrimilor” în rãsãritul crestin, în vol.
„Fericita întristare”, p. 168.

88 Sf. Ioan Scãrarul, Scara dumnezeiescului urcus, VII, 8, în Filocalia 9, trad. Pr.
Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. IBMBOR, Buc. 1980, p. 166.
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La finalul cuvântului despre plâns, Sf. Ioan Scãrarul subliniazã importanta
acestuia prin urmãtoarele cuvinte: „Nu vom fi învinuiti, o, prieteni, la iesirea
sufletului, cã nu am sãvârsit minuni, nici cã n-am teologhisit, nici cã n-am
fost vãzãtori, dar vom da negresit socotealã lui Dumnezeu cã n-am
plâns”89.

Un alt mare merit al pocãintei este si cel al extinderii ascezei si la
nivelul gândurilor. Pe lângã forma sa exterioarã, de tânguire, mai existã si
cea internã, de analizã si de convertire, prin care omul testeazã calitatea
tentatilor sufletesti. Pocãinta nu se complace cu starea de indiferentã pe
care crestinul poate sã o adopte în situatiile de atac, ci îl trezeste, îl
îndeamnã, îl obligã sã meargã înaintea duhovnicului pentru a face o
spovedanie completã, nu numai a faptelor si a intentiilor, ci si a gândurilor
celor mai neînsemnate care ne bântuie sufletul. De aceea Sfintii Pãrinti
recomandã cã oricât de neînsemnat ar fi gândul el trebuie adus înaintea
lui Dumnezeu spre judecatã.

d. O altã Tainã care oferã forta de exercitare duhovniceascã este
Cãsãtoria. Harul ei sfinteste unirea dintre bãrbat si femeie, îndatorându-
i cu menirea de a prelungi întâlnirea cu Dumnezeu din Bisericã si în propria
lor familie, „mica bisericã” (Sf. Ioan Gurã de Aur). Lupta duhovniceascã
de mentinere a sfinteniei Cãsãtoriei se concretizeazã prin înfrânare si
ferire de desfrâu. Cu bunã învoire (I Corinteni 7, 3-5)90, sotii pot sã se
înfrâneze o anumitã perioadã, cãci în unirea lor lucreazã harul dumnezeiesc.
Ei sunt asceti atât prin jertfa vietii pe care o aduc lui Dumnezeu, cât si

89 Ibidem, VII, 73, p. 185.
90 Sf. Ioan Gurã de Aur se opune abstinentei care se tine fãrã acordul ambilor soti,

considerându-o periculoasã pentru viata familiei: „«Sã nu vã lipsiti unul de altul, decât cu
bunã învoialã». Ce vrea sã spunã cu aceasta? Sã nu se înfrâneze sotia fãrã voia sotului, nici
sotul fãrã voia sotiei. Adesea, de aici pornesc adulterele, desfrânarea, certurile din casã.
Dacã sunt bãrbati care, având femeie, merg la desfrânate, cu atât mai mult o vor face dacã-
i lipsiti de aceastã usurare [...]. Dacã, de pildã, avem un bãrbat si o femeie, si femeia se
înfrâneazã fãrã voia sotului. Ce se va întâmpla dacã acela se va deda desfrânãrii, sau cel
putin se va întrista sau se va tulbura încercat de flacãra poftei, sau se va porni cu ceartã,
provocând mii de necazuri femeii sale? Ce câstig va avea femeia din post si înfrânare, dacã
legãtura iubirii va fi stricatã? Nici unul. Câte vorbe urâte, câte scandaluri, câte lupte se vor
isca, fãrã nici o îndoialã!” (Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la I Corinteni, XIX, 1, apud Jean-
Claude Larchet, Etica procreatiei în învãtãtura Sfintilor Pãrinti, trad. Marinela Bojin, Ed.
Sofia, Buc. 2003, pp. 90-91).
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prin responsabilitatea pe care o împlinesc unul fatã de altul, sau fatã de
copii. În timpul slujbei Cununiei, cei doi sunt încununati pentru a se arãta
cã ei trebuie sã devinã biruitori ai atacurilor si ispitelor pãtimitoare care
se abat asupra lor si a familiei. La sfârsit, în timpul întreitei ocoliri, se
cântã si troparul Sfintilor Mucenici tocmai pentru a se accentua si latura
asceticã  a Cãsãtoriei, pentru a se arãta cã în desfãsurarea ei mai existã
si momente de jertfã. Sotii trebuie sã poarte împreunã crucea familiei si
sã rãmânã neadormiti si nedespãrtiti în lupta duhovniceascã, sã pãstreze,
cu ajutorul lui Dumnezeu, nunta cinstitã si patul neîntinat, petrecându-si
viata fãrã prihanã91.

Persoanele care întretin relatii sexuale, dar care nu sunt cãsãtorite,
nu pot sã realizeze nici o înfrânare. Întreruperea momentanã pe care
relatiile lor o cunosc nu este altceva decât o încercare de refacere a
oboselii pe care unul o produce celuilalt, a nimicirii pe care si-o doresc
reciproc. Sf. Grigorie de Nyssa spune cã cumpãtarea sotilor, în ceea ce
priveste relatiile sexuale, este necesarã pentru ca omul sã nu devinã „cu
totul numai trup si sânge”92.

Prin înfrânare crestinul nu se ridicã numai deasupra patimii desfrânãrii,
ci ajunge sã-si manifeste fatã de partener o iubire lipsitã de cel mai mic
egoism93. Tendinta instinctualã a sexualitãtii este îndreptatã spre cea a
iubirii jertfelnice, desãvârsind atractia eros-ului, pe care o are unul fatã
de altul, într-o raportare agapicã a amândurora fatã de Dumnezeu94.
Ascetismul sexual contorizeazã energia fiintei umane si o pune în slujba
virtutii, transformând energia sexualã în energie spiritualã95. Înfrânarea
sporeste iubirea, iar partenerul nu mai este vãzut ca un instrument al
multiplelor satisfaceri, ci ca un subiect de dialog, un însotitor si ajutor în
împlinirea virtutii.

91 Molitfelnic, p. 88.
92 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre feciorie, VIII, apud Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 483.
93 Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualitãtii: heterosexualitatea

si homosexualitatea din perspectiva crestinã, trad. Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana,
Buc. 2004, p. 56.

94 Wiliam Basil Zion, Eros si transfigurare. Sexualitate si Cãsãtorie, trad. Ioan
Ovidiu Bobãilã, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 265.

95 Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, op. cit., p. 612; Pr. Prof. Dr. John Breck, Darul sacru
al vietii, trad. P.S. Dr. Irineu Pop Bistriteanul, Episcop Vicar, Ed. Patmos, Cluj-Napoca,
2001, p. 118.
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Alãturi de asceza conjugalã realizatã prin: înfrânare, ajutor reciproc,
rugãciune etc. trebuie tratatã si asceza monahalã96. De multe ori oamenii
sunt tentati sã creadã cã doar cãlugãrii pot dobândi sfintenia vietii. Altii
înclinã balanta aprecierii mai mult pentru cel cãsãtorit, deoarece, cred ei,
acesta este ispitit mai mult, realizeazã lucruri mult mai însemnate. Lãsând
la o parte orice înclinatie subiectivã, spiritualitatea ortodoxã aratã cã ambele
stãri (cea de cãsãtorie si cea monahalã) au aceleasi posibilitãti de participare
la comuniunea cu Dumnezeu. În viata Bisericii nu s-a fãcut niciodatã o
distinctie calitativã între viata duhovniceascã a unui mirean sau a unui
cãlugãr. Amândoi pot sã ajungã la aceleasi progrese. Cele douã drumuri
duc la aceeasi destinatie, fiecare angajându-se pe cel pe care-l crede mai
potrivit pentru el97. Cuvintele Sf. Ioan Gurã de Aur sunt categorice în
acest sens: „Te înseli amarnic de crezi cã unele sunt datoriile omului din
lume si altele ale monahului. Diferenta dintre ei e doar aceea cã unii se
însoarã si altii nu, încolo au în comun toate rãspunderile”98.

Fatã de asceza mireanului de rând, asceza monahalã mai presupune
si ascultarea neconditionatã fatã de staret, sãrãcia de bunã voie si fecioria
(castitatea) permanentã, acestea fiind, de fapt, cele trei voturi pe care
orice credincios le depune la intrarea în monahism. Rânduiala tunderii
monahale accentueazã faptul cã aderarea la un astfel de mod de viatã se
face în totalã luciditate si libertate. Dialogul dintre cel care sãvârseste
aceastã slujbã si cel care aspirã la cãlugãrie nu este altceva decât
mãrturisirea de predare înaintea Mântuitorului Hristos. Mereu el este
întrebat dacã nu cumva s-a rãzgândit, mereu este pus sã-si arate dorinta
acestei alegeri: „Iatã, fiule, Mântuitorul Hristos în chip nevãzut stã aici de
fatã. Vezi, cã nimeni pe tine nu te sileste a veni la acest chip. Vezi, cã tu
de bunã voie voiesti logodirea marelui si îngerescului chip”99. Odatã

96 Nu trebuie uitat cã în timpurile mai vechi, în Biserica de Rãsãrit, tunderea în
monahism, înmormântarea, sfintirea bisericii etc. au fost considerate Sfinte Taine si asezate
pe aceeasi treaptã cu celelalte (John Meyendorff, Teologia Bizantinã, trad. Pr. Conf. Dr.
Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Buc. 1996, p. 256).

97 Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 19.
98 Sf. Ioan Gurã de Aur, Adv. appugn. vitae monasticae, t. III, 15, PG 47, 372, apud

Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 14.
99 Molitfelnic, p. 515. Pentru mai multe detalii vezi: Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit.,

pp. 34-48.
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sãvârsit acest ceremonial el devine monah, „nevoitor la toatã
înfrânarea”100, nemaiputând sã se întoarcã la viata de dinainte niciodatã.
Intrarea în monahism reprezintã un pact încheiat pe toatã viata. Canonistii
echivaleazã iesirea din monahism cu apostazia101.

e. Pe lângã aceste cazuri, în care asceza se împlineste dupã un anumit
grad de dificultate pe care noi îl alegem, mai existã si o nevointã
duhovniceascã în fata cãreia crestinul este pus: cea a bolilor, a necazurilor,
a suferintelor etc., la care el nu aderã, dar cãreia trebuie sã-i facã fatã, sã
se arate ostas nebiruit în lupta de manifestare a iubirii fatã de Dumnezeu,
sã reuseascã sã împlineascã si în astfel de situatii critice o predare sincerã
a vietii sale, fãrã cârtire, înaintea lui Dumnezeu: „Pe lângã ostenelile de
bunãvoie ale pocãintei noastre, trebuie sã suferim si ostenelile, necazurile,
ispitele fãrã voie care vin peste noi fãrã alegerea noastrã. Într-adevãr,
încercãrile de bunãvoie, mai usoare, sunt preferate încercãrilor fãrã voie,
mai anevoioase, cum spune marele Grigorie al Tesalonicului: «Omul virtuos
se desãvârseste prin suferirea necazurilor de voie si fãrã voie… Dar fãrã
rãbdarea celor ce vin fãrã voie, nici faptele noastre cu voia nu vor dobândi
binecuvântarea dumnezeiascã»”102.

O mare importantã în astfel de cazuri are Taina Sfântului Maslu.
Biserica învatã cã pe lângã aspectul pedagogic pe care îl au bolile si
situatiile de chin, de cruce duhovniceascã pusã de Dumnezeu în viata
fiecãrui om, mai existã si cazul când unele suferinte vin ca urmare a unor
fãrãdelegi sãvârsite, ca platã a pãcatului fãcut: „Iatã a poftit nedreptatea,
a zãmislit silnicia si a nãscut nelegiuirea. Groapã a sãpat si a adâncit-o si
va cãdea în groapa pe care a fãcut-o. Sã se întoarcã nedreptatea lui pe
capul lui si pe crestetul lui silnicia lui sã se coboare” (Ps. 7, 14-16).

Din aceastã pricinã, crestinul vine sã primeascã harul Sfântului
Maslu pentru ca, dobândind vindecarea sufleteascã, sã poatã da si

100 Molitfelnic, p. 506.
101 Ibidem, p. 35. „Cele ce ti se întâmplã sã le primesti ca bune, stiind cã nimic nu se

face fãrã Dumnezeu” (Învãtãturã a celor doisprezece apostoli, III, 30, în vol. „Scrierile
Pãrintilor Apostolici”, trad. Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 1995, p. 28).

102 Exomologhitarion, p. 279, apud Elia Citterio, Nicodim Aghioritul. Personalitatea
– opera – învãtãtura asceticã si misticã, trad. Maria-Cornelia si diac. Ioan I. Icã jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2001, p. 198.
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chinurilor trupesti dimensiunea duhovniceascã: „Cine a suferit cu
trupul a isprãvit cu pãcatul” (I Petru 4,1). Pânã la urmã, scopul
Sfântului Maslu este sã vindece boala sufleteascã, sã scoatã din om
energia cea rea care s-a extins si în organul bolnav. În rugãciunile
rostite asupra bolnavului se pune accentul pe starea de pãcãtosenie
în care el se aflã si se cere ca sã fie vindecatã mai întâi aceastã
boalã si dupã aceea cea trupeascã: „Primindu-l cu iubirea Ta de oameni
si iertându-i orice a gresit cu cuvântul, cu lucrul, sau cu gândul, spalã-
l si-l curãteste pe el de tot pãcatul… sã nu mai fie el batjocurã
diavolului”103; „Dãruieste-l pe dânsul sãnãtos si întreg Bisericii Tale,
ca sã fie bineplãcut tie si sã facã voia Ta”104.

Cãpãtând aceastã vindecare, aceastã curãtire, omul poate, prin
rãbdarea cu care îndurã boalã, sã realizeze o importantã nevointã: „Dacã
ne bucurã boala, sã nu ne mâhnim, ca si cum pentru boala si hrana trupului
nu putem sã cântãm cu glas. Toate acestea se fãceau de noi, spre surparea
poftelor. Cãci si postul si culcare pe jos pentru dezmierdãri ni s-au legiuit
nouã. Deci, dacã boala pe acestea le-a stricat de prisos este cuvântul.
Cãci aceasta este nevointa cea mare (s.n.): a rãbda în boli si laude de
multumire a înãlta lui Dumnezeu”105.

Sf. Simeon Matafrastul aseamãnã rãbdarea manifestatã în necazuri
cu cea a martirilor înaintea chinurilor, si precum aceia au primit de la
Hristos cununile biruintei, asa si acestia: „Precum mucenicii, pãtimind
multe chinuri si arãtând rãbdare pânã la moarte, s-au fãcut vrednici de
cununi si de slavã, si cu cât au suferit mai multe si mai grele dureri, au
dobândit mai multã slavã si îndrãznire cãtre Dumnezeu, la fel si sufletele
predate feluritelor necazuri, fie vãzute si venite de la oameni, fie nevãzute
si venite prin gândurile necuvenite sau nãscute de boli trupesti, dacã le
poartã cu rãbdare pânã la sfârsit, dobândesc aceleasi cununi ca si mucenicii
si aceeasi îndrãznire ca si ei. Cãci precum aceia au rãbdat mucenicia
chinurilor prin oameni, asa acestia prin duhurile rãutãtii care au lucrat si
în aceia. ªi pe cât rabdã si acestia mai mult necazurile de la cei potrivnici,
pe atât îsi câstigã de la Dumnezeu mai multã slavã nu numai pentru viitor,

103 Molitfelnic, p. 135.
104 Ibidem, p. 138.
105 Patericul, Pentru Maica Singlitichia, 8, p. 226.
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ci si aici, învrednicindu-se de mângâierea Duhului celui bun”106. Iar avva
Pimen spune cã cel care rabdã boalã cu multumire se aflã pe aceeasi
treaptã a desãvârsirii cu cel care are pacea lãuntricã si cu cel care slujeste
cu cuget curat107.

f. Dar calea duhovniceascã nu poate fi urmatã fãrã existenta unui
povãtuitor. Tot timpul omul este tentat sã împlineascã doar ce este mai
usor, ce este mai comod pentru el, ignorând uneori ce este mai important.
Iar când patimile sunt prezente în sufletul sãu, nu poate deosebi cu
exactitate binele de rãu (Cf. II Tim. 4, 3-4). Judecata lui este bolnavã,
neavând puterea de a face alegerea potrivitã. Sf. Vasile cel Mare spune
cã cel mai greu pentru om este sã se cunoascã pe sine însusi, sã-si
recunoascã propria pãcãtosenie. Repede vede pãcatul semenului, în timp
ce pe sine se considerã fãrã gresealã108. De aceea este necesarã prezenta
unui îndrumãtor. Sf. Ioan Scãrarul mãrturiseste acest adevãr într-un mod
foarte sugestiv: „Toti cei ce voim sã iesim din Egipt si sã fugim de faraon
(sã iesim din robia patimilor n.n.), avem negresit si noi nevoie de un Moise
(Ies. 15) oarecum, ca un mijlocitor cãtre Dumnezeu si dupã Dumnezeu,
care stând pentru noi la mijloc cu fãptuirea si cu vederea (contemplarea),
sã întindã mâinile spre Dumnezeu, ca sã trecem, povãtuiti de el, marea
pãcatelor si sã punem pe fugã pe Amalic, cãpetenia patimilor. S-au înselat
deci cei ce s-au încrezut în ei însisi si au socotit cã n-au nevoie de
nici un povãtuitor (s.n.)”109.

În Pilde se spune cã poporul fãrã cârmuitor cade, izbãvirea constând
în multimea sfetnicilor (11, 14). Iar Ecclesiastul deplânge pe cel singur,
cãci dacã se întâmplã sã cadã nu are cine sã-l ridice (4, 10). Avva Antonie
aminteste de niste monahi care, nevoindu-se fãrã a întreba pãrintii
duhovnici, s-au îmbolnãvit si si-au iesit din minti110. Prin urmare, pentru a
nu face din ascezã pricinã de cãdere, este necesar ca în permanentã sã

106 Sf. Simeon Matafrastul, Parafrazã la Sfântul Macarie Egipteanul, 131, în Filocalia
5, pp. 372-373.

107 Patericul, Pentru Avva Pimen, 29, p. 170. Pentru alte detalii privind dimensiunea
duhovniceascã a bolii vezi: Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, trad. Pr. Prof. Vasile
Mihoc, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 1997, pp. 77-78.

108 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, 9, 6, PSB 17, p. 178.
109 Sf. Ioan Scãrarul, op. cit., I, 13, p. 48.
110 Patericul, Pentru avva Antonie, 39, p. 14.
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se pãstreze legãtura cu duhovnicul si sã se respecte cuvântul acestuia:
„De este cu putintã, câti pasi face cãlugãrul, sau câte picãturi bea în
chilia sa, trebuie cu îndrãznealã sã le vesteascã bãtrânilor, ca nu cumva
sã greseascã întru dânsele”111.

Acest povãtuitor este preotul duhovnic. Ducând o viatã crestineascã
exemplarã si având o pregãtire teologicã aleasã, prin Taina Hirotoniei
persoana în cauzã primeste harul care îi conferã responsabilitatea de a învãta,
sfinti si conduce pe calea mântuirii credinciosii încredintati lui. Sf. Ioan Gurã
de Aur spune cã Preotia trebuie sã fie datã numai acelor bãrbati care „întrec
cu mult pe toti ceilalti oameni, în virtutea sufletului”112. Potrivit Rugãciunii
care se citeste în timpul Heruvicului, primitorul Preotiei trebuie ca dinainte de
a se apropia de aceasta Sfântã Tainã sã lepede de la sine poftele si desfãtãrile
trupesti, pentru ca vrednicia sã fie pe mãsura chemãrii sale113.

Dupã Sf. Maxim Mãrturisitorul, cel care este trimis sã propovãduiascã
Evanghelia este dator sã se conformeze cuvintelor Mântuitorului Hristos,
asemenea Sfintilor Apostoli si ucenicilor Domnului care au fost trimisi sã
propovãduiascã Evanghelia în toatã lumea: „Ucenic trimis la propovãduirea
Evangheliei este, pe cât se vede, cel ce dovedeste prin purtãri (moduri) o
desãvârsitã înstrãinare de lumea aceasta prin lipsa de aramã, de toiag si
printr-o singurã cãmasã. El a tãiat de la sine iubirea de arginti, iutimea
sau rezemarea pe vreo stãpânire. El poartã o vietuire înteleaptã,
nemestesugitã (neartificialã), simplã si liberã de orice duplicitate, ca pe o
singurã cãmasã. El nu primeste în cutele sufletului nici un semn de
mortalitate simbolizatã de încãltãminte, trebuind sã fie vestitor al pãcii si
propovãduitor al stãrii ce nu se mai teme de rãzboiul patimilor si nu se mai
retrage din fata mortii trupului. Aceasta pentru ca cei ce privesc cu
întelepciune la el sã-si poatã face din identitatea neschimbatã a vietii lui,
prin virtute, o icoanã despre petrecerea si statornicia preafrumoasã a
îngerilor în jurul lui Dumnezeu”114.

111 Ibidem, 40, p. 14.
112 Sf. Ioan Gurã de Aur, Tratatul despre Preotie, II, 2, în vol. „Despre Preotie”, trad.

D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 1998, p. 47.
113 Liturghier, Ed. IBMBOR, Buc. 1995, p. 138.
114 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua, PSB 80, trad. Pr. Prof. Dumitru Stãniloae,

Ed. IBMBOR, Buc. 1983, pp. 312-313.
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Statutul de slujitor al lui Dumnezeu, de colaborator al lui Dumnezeu
la mântuirea semenilor (I Cor. 3, 6), îl obligã pe preot sã conlucreze cu
harul primit prin Hirotonie si sã se osteneascã mai mult decât toti
credinciosii parohiei sale în exercitiul ascezei: „Dar prin harul lui Dumnezeu
sunt ceea ce sunt; si harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am
ostenit mai mult decât ei toti. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este
în mine” (I Cor. 15, 10). El trebuie sã ajungã la o deprindere în virtute,
cãci numai astfel poate fi liber sã înainteze cãtre Dumnezeu115 si poate
sã îi îndrume si pe altii spre aceasta. Viata lui nu are voie sã se prezinte
decât ca o pildã a cuvântului, purtãrii, dragostei, credintei si curãtiei
(Cf. I Tim. 4, 12). Fãrã aceste calitãti nu poate imprima în credinciosi
seriozitatea si hotãrârea de a urma pe Hristos. Se prezintã ca un strãin
care vorbeste de niste lucruri despre care nu are nici o idee. Sf. Evagrie
Ponticul spune cã mai întâi trebuie sã se facã preotul casã a lui Dumnezeu,
si numai dupã ce l-a primit pe El înlãuntrul sãu poate sã îndemne si pe altii
sã punã temelie unui astfel de locas116.

Duhovnicul curat este cu adevãrat omul lui Dumnezeu (Efes. 3, 7),
„vas de cinste, sfintit, de bunã trebuintã stãpânului, potrivit pentru tot
lucrul bun” (II Tim. 2, 21). El este înaintemergãtorul tuturor în virtute,
suferind cu fiecare credincios în parte durerile nasterii, ca toti sã primeascã
nasterea în Hristos (Gal. 4, 19). Un asemenea pãrinte trebuie urmat si
ascultat cu toatã atentia fiului iubitor. Sfintii Calist si Ignatie Xanthopol
spun cã alegerea pãrintelui duhovnicesc reprezintã prima fazã a vietii de
ascezã. El este „deschizãtorul drumului” spre sfintenie, iar ucenicul trebuie
sã-l iubeascã ca pe pãrintele sãu cel adevãrat si sã asculte ca de Însusi
Hristos. Cel care nu-si ghideazã nevointa dupã sfaturile duhovnicului:
„seamãnã foarte multe cu ostenealã si cu sudoare, lucrând ca în vis, dar
nu secerã cu adevãrat decât foarte putin. Iar unii culeg în loc de grâu
neghinã”117.

115 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, nota 158, Ambigua, p. 138.
116 Sf. Evagrie Ponticul, Scolii la Psalmi, 83, 4 â, apud Ierom. Gabriel Bunge,

Pãrintele duhovnicesc si gnoza crestinã dupã avva Evagrie Ponticul, trad. diac. Ioan I. Icã
jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, pp. 31-32.

117 Calist si Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 de capete, 14, în Filocalia 8,
trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. Humanitas, Buc. 2002, pp. 33-34.
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g. Dar asceza nu se închide în sine. Cel ce face ascezã de dragul
ascezei este condamnat de Bisericã. Nevointa se sãvârseste cu ajutorul
lui Dumnezeu, scopul împlinindu-se numai în mãsura în care crestinul
trãieste în sine viata lui Hristos. Iar starea aceasta se realizeazã prin
Taina Sfintei Euharistii. Toatã asceza nu este altceva decât o pregãtire
în vederea primirii Trupului si Sângelui Mântuitorului Hristos, o posibilitate
de a ne manifesta dorinta dupã Hristos.

Euharistia presupune starea de curãtie, numai cel liber de pãcat putând
sã se apropie de aceasta. Dar niciodatã omul nu poate sã atingã aceastã
curãtie în mod deplin. Însã el nu renuntã, se nevoieste, îsi dã silinta cã
doar poate se va milostivi si de el Mântuitorul Hristos: „Pentru ca sã nu
rãmân singur (s.n.), fãrã de Tine, Dãtãtorule de viatã, suflarea mea,
viata mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat
de Tine, precum vezi, cu lacrimi si cu sufletul umilit. Mã rog sã iau izbãvire
de greselile mele si sã mã împãrtãsesc fãrã de osândã cu Tainele Tale
cele dãtãtoare de viatã si fãrã de prihanã, ca sã rãmâi precum ai zis, cu
mine, cel de trei ori ticãlos, ca sã nu mã rãpeascã cu viclesug înselãtorul,
aflându-mã depãrtat de harul Tãu”118.

Prin rugãciunile rostite înainte si dupã primirea Euharistiei, crestinul
cere ajutorul lui Dumnezeu sã-l curete de pãcatele si de greselile ce le-a
fãcut. Chiar dacã a împlinit toatã virtutea, s-a exersat în toatã nevointa, el
stie cã încã nu a fãcut destul si cere permanent lui Dumnezeu sã intervinã:
„Cine mã va ridica pe mine, cel ce am cãzut în atâtea pãcate rele? Doamne,
Dumnezeul meu, spre Tine nãdãjduiesc”119.

Înainte de împãrtãsire cerem ca Dumnezeu sã ne izbãveascã sufletul
de „relele ce au crescut într-însul si de agonisirile lui cele cumplite”120,
pentru ca primirea Sfintelor Taine sã nu ne fie „spre osândã, nici spre
adãugirea pãcatelor, ci spre curãtire si sfintire si spre dobândirea vietii si
împãrãtiei ce va sã fie, spre zid si ajutor, spre izgonirea celor potrivnici si
spre stergerea greselilor”121.

Odatã primit, Hristos este rugat ca în continuare sã ne curete.
Crestinul devine constient de neputinta sa, si se încredinteazã în totalitate

118 Liturghier, p. 314.
119 Ibidem, p. 310.
120 Ibidem, p. 311.
121 Ibidem.
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Mântuitorului Hristos. Avându-L în sine vorbeste cu El ca cu Persoana
cea mai apropiatã, cu alter Ego-ul sãu, mult mai intim decât sinea proprie,
si cunoscând cã Hristos îi stie strãfundurile sufletului mult mai bine decât
si le stie el, Îl roagã sã Se adânceascã în ungherele cele de tainã ale fiintei
sale pentru ca si acelea sã primeascã harul curãtitor: „Curãteste-mi
sufletul; sfinteste-mi gândurile si oasele; numãrul deplin al celor cinci
simturi îl lumineazã; peste tot mã pãtrunde cu frica Ta; pururea mã acoperã
si mã apãrã si mã pãzeste de tot lucrul si cuvântul pierzãtor de suflete;
curãteste-mã, spalã-mã si mã îndrepteazã; întelepteste-mã si mã lumineazã;
aratã-mã locas numai al Duhului Tãu si sã nu mai fiu sãlas pãcatului, ci
tie, casã, prin primirea împãrtãsirii. Ca de foc sã fugã de mine tot lucrul
rãu; toatã patima”122.

Prin Euharistie trupul nostru devine trup al lui Hristos, iar Trupul si
Sângele Lui, trup si sânge al nostru. El se prezintã, împreunã cu noi, ca
subiect al firii noastre si nu se rusineazã de comuniunea cu noi123. Calitãtile
Trupului si Sângelui Sãu: viata, adevãrul, sfintirea, puterea etc. sunt
transmise si celui care se împãrtãseste. De aceea, dupã aceasta, crestinul
nu trebuie sã rãmânã indiferent fatã de Hristos care se aflã în el, ci sã
conlucreze cu El, sã se strãduiascã sã-L mentinã cât mai mult în sine,
lucru manifestat si în exterior, prin împlinirea virtutilor. Euharistia nu
întrerupe lucrarea asceticã, ci o dezvoltã, ea dându-se spre: „luminarea
ochilor inimii… împãcarea sufletestilor… puteri, spre credintã neînfruntatã,
spre dragoste nefãtarnicã, spre desãvârsirea întelepciunii, spre paza
poruncilor…”124. Crestinul trebuie sã se strãduiascã sã-si orânduiascã
întreaga viatã potrivit sfinteniei de care s-a învrednicit prin Euharistie125.

Sf. Nicolae Cabasila spune cã Taina Sfintei Împãrtãsanii satisface
toate necesitãtile duhovnicesti ale crestinului. Prin ea credinciosul
dobândeste viata cea adevãratã, deoarece se împãrtãseste cu Însusi
Mântuitorul Hristos, Care este Izvorul vietii. Euharistia este cea care ne
înduhovniceste întreaga fiintã, dându-ne si puterea de-a aduce adevãratã

122 Ibidem, p. 322.
123 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. 3, p. 62.
124 Liturghier, p. 320.
125 Arhim. Plaside Deseille, Ce este Ortodoxia? Cateheze pentru adulti, trad. Liviu

Marcel Ungurean, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, pp. 120-121.

Teologia,  2/ 2005



187

închinare si slujire lui Dumnezeu. Fãrã aceasta noi rãmânem morti,
neputându-ne folosi de nevointa asceticã126. Sf. Ignatie Teoforul spune
cã aceasta este “leac al nemuririi” si “doctorie” duhovniceascã, iar cei
care o primesc nu mai mor, ci trãiesc vesnic în si cu Hristos127.

h. Asceza nu poate fi despãrtitã de cadrul Bisericii, nu este o „ambitie
personalã”128. Ea se naste, se dezvoltã si aduce roade numai în mãsura în
care crestinul primeste harul Sfintelor Taine. Toate nevointele, toate luptele
si renuntãrile noastre sunt numai mijloace, scopul este harul, este
Hristos129. Iar pe Hristos îl gãsim numai în cadrul Bisericii, Trupul Sãu
tainic, ale cãrui mãdulare vrednice ne strãduim sã fim: „Prin Taine,
libertatea personalã a omului se întâlneste cu iubirea lui Dumnezeu. Asceza
personalã, sau dimpotrivã esecul personal – pãcatul – sunt înlocuite cu
harul lui Dumnezeu: harisma vietii celei adevãrate. Omul aduce Bisericii
libera-i vointã, deci efortul lui zilnic – chiar dacã sortit esecului – de a se
desprinde de sclavia individualitãtii autonome, de a exista «conform naturii»
si «conform adevãrului», în comuniune si relatie cu Dumnezeu si cu
semenii. ªi gãseste în Tainele Bisericii harul care înlocuieste propriul lui
efort nesigur, împlinirea totalã a vointei sale personale”130.

În Ortodoxie asceza a fost vãzutã tot timpul ca o componentã a vietii
eclesiale. Credinciosul nu este lãsat sã împlineascã virtutea pe care o
crede el. Mereu este sfãtuit de Bisericã si chemat sã respecte rânduiala
pe care aceasta o recomandã. Numai Biserica poate sã arate care ascezã
este adevãratã: „Vã laud cã în toate vã aduceti aminte de mine si tineti
predaniile cum vi le-am dat” (I Cor. 11, 2), iar fãrã binecuvântarea ei
crestinul nu împlineste nimic131.

126 Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., IV, pp. 120-121.
127 Sf. Ignatie Teoforul, Epistole, Cãtre Efeseni, cap. XX, în vol. “Scrierile Pãrintilor

Apostolici”, p. 197.
128 Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 177.
129 „Desãvârsirea noastrã nu se realizeazã decât în Dumnezeu si este darul Duhului

Sfânt. Asceza, ca atare, nu devine niciodatã pentru noi un scop în sine; ea nu este decât un
mijloc; este manifestarea libertãtii noastre pe calea spre dobândirea acestui dar” (Arhim.
Sofronie, op. cit., pp. 52-53).

130 Christos Yannaras, op. cit., pp. 141-142.
131 „Existã convingerea, la monahi, cã tot ceea ce fac sub binecuvântare, fac cu

permisiunea lui Dumnezeu si nu numai atât, ci chiar sub protectia lui Dumnezeu. Prin
binecuvântare Dumnezeu îsi asumã responsabilitatea a ceea ce întreprinzi” (Dr. Antonie
Plãmãdealã, op. cit., p. 178).
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Legãtura dintre ascezã si Sfintele Taine este neîntreruptã, fiecare
presupunând-o pe cealaltã în mod permanent. Pe lângã încãrcãtura haricã
cu care îmbracã pe crestin, Sfintele Taine mai apar si ca noi începuturi
puse în vederea conlucrãrii cu Hristos. Prin fiecare El vine si Se
sãlãsluieste în noi, asezându-ne într-o anumitã stare de sfintenie, înaintarea
în aceasta realizându-se prin reprimirea Tainelor care se repetã, cât si
prin nevointa asceticã, ca o cinstire si reaprindere a harului Tainelor ce
nu se repetã: „În Biserica primarã, Botezul era precedat de ascezã si
urmat de o viatã asceticã, de efortul omului de a pãstra si împlini poruncile
lui Hristos… Tainele nu pot fi concepute separat de ascezã, fiindcã
altminteri ar însemna o osândire, dar nici asceza nu poate fi conceputã
fãrã Taine, fiindcã aceasta ar fi o idee antropocentristã despre
desãvârsire”132.

Sfintele Taine îmbogãtesc pe credincios cu puterea harului, îi dau
tãria duhovniceascã si-l înzestreazã cu armele virtutii, dar dobândirea
sfinteniei este conditionatã de mãsura conlucrãrii fiecãruia cu harul
dobândit, de intensitatea implicãrii în viata asceticã133. Ele nu înlocuiesc
efortul personal, ci îl cer, îi dau finalitate. Harul primit se aflã în stadiul de
sãmântã, de rodul duhovnicesc bucurându-se doar aceia care s-au pus în
întregime la dispozitia acestuia si s-au arãtat caloboratori ai lui134.

3. Câteva caracteristi ale ascezei autentice
Din cele prezentate pânã aici s-a putut observa cã asceza crestinã

presupune conlucrarea cu Dumnezeu si participarea la viata Bisericii,
concretizatã prin primirea harului Sfintelor Taine. Pe lângã aceste douã
caracteristici se vor mai scoate în evidentã si altele, tocmai pentru a se
arãta cã, prin forma, continutul si scopul sãu, asceza crestinã se deosebeste
în mod radical de celelalte modalitãti de înfrânare trupeascã sau exaltare
sufleteascã.

În literatura duhovniceascã este cunoscut cã pe lângã ostenealã
folositoare existã si o nevointã nefolositoare, care nu-si atinge scopul135.

132 Hierotheos, Mitropolit de Nafpaktos, op. cit., pp. 145-146.
133 Sf. Macarie Egipteanul, op. cit., XXVII, 11, p. 218.
134 Arhim. Plaside Deseille, op. cit, p. 75.
135 Antonie Plãmãdealã, Cuvinte Duhovnicesti, Sibiu, 2000, p. 244.
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ªi pentru a nu cãdea în latura inutilului, credem cã este necesarã trasarea
unor coordonate care sã încadreze asceza autenticã.

a. Accesibilitatea ascezei. Asceza este accesibilã tuturor
credinciosilor indiferent de statutul social, sex, vârstã etc. Ea nu se reduce
doar la cei initiati. Mântuitorul Hristos cheamã toatã lumea la mântuire (I
Tim. 2, 4), ca fiecare sã accepte crucea renuntãrilor si a luptei duhovnicesti
în viata sa. Marii Pãrinti au arãtat cã nici locul, nici timpul si nici modul de
viatã nu conditioneazã asceza, ci numai vointa personalã a celui implicat:
„Dacã în locul unde este cineva se va strãdui sã facã vreun bine si nu va
putea, sã nu socoteascã cã în alt loc va putea sã-l facã”136.

Aceeasi idee este prezentã si la Sf. Petru Damaschin care aratã cã
mântuirea este conditionatã doar de vointa umanã. Totul trebuie întreprins
potrivit scopului dumnezeiesc, ci nu ca o desconsiderare a trupului: „Orice
om, dacã vrea sã se mântuiascã, nimeni nu-l poate împiedica, nici vremea,
nici locul, nici îndeletnicirea. Numai sã nu se foloseascã de un lucru pe
care vrea sã-l facã, împotriva firii lui (s.n.), si sã-si îndrepte orice
cugetare cu dreaptã socotealã, dupã scopul dumnezeiesc”137.

Sf. Ioan Gurã de Aur spune cã în Sfânta Scripturã nu se aflã nici un
text care sã facã diferentã între monahi si laici, iar cei care încearcã sã
traseze drumuri duhovnicesti diferite, pentru fiecare în parte, greseste
grav138. Iar Sf. Nicodim Aghioritul spune cã rugãciunea neîncetatã

136 Patericul, Cuvinte folositoare ale sfintilor bãtrâni celor fãrã de nume, 21, p. 406;
“Sã nu spunem cã nu ne putem schimba viata, punând scuza tara în care ne-am nãscut,
cresterea ce-am primit-o sau pãcatele strãmosilor. Cã dacã vrem sã fim cu luare-aminte
asupra noastrã însine, nimic din acestea nu ne va fi piedicã. Avraam a avut tatã necredincios,
dar nu i-a mostenit necredinta; împãratul Iezechia a avut de tatã pe Ahaz, si totusi a ajuns
prietenul lui Dumnezeu; Iosif în mijlocul Egiptului de pe vremea aceea si-a împletit în
jurul fruntii cununile castitãtii; cei trei tineri, în mijlocul Babilonului si în casa în care se
întindea mese sibaritice (mese cu mâncãruri alese n.n.), au arãtat înaltã filozofie; Moise în
Egipt si Pavel în întreaga lume; dar pentru nici unul din ei scuzele de care vorbeam n-au
fost o piedicã în calea virtutii” (Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Matei, VIII, 5, în Scrieri,
partea a treia, PSB 23, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 1994, p. 108).

137 Sf. Petru Damaschin, op. cit., p. 39.
138 Sf. Ioan Gurã de Aur, Adv. appugn. vitae monasticae, I, III, 15, PG 47, 472, apud

Dr. Antonie Plãmãdealã, Traditie si libertate în spiritualitatea ortodoxã, p. 298.
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(rugãciunea în cea mai înaltã treaptã a ei) este o datorie generalã pentru
toti crestinii, indiferent dacã sunt clerici, monahi, sau laici: „Sã nu
socoteascã cineva, fratii mei crestini, cã numai cei sfintiti si cãlugãri sunt
datori sã se roage neîncetat si totdeauna, si nu si mirenii. Nu, nu. Toti
crestinii îndeobste sunt datori sã se afle totdeauna în rugãciune”139.

b. Asceza nu este o luptã împotriva trupului. Sfintii Pãrinti au
subliniat faptul cã mântuirea nu se obtine prin renuntarea la trup, ci
în trup, prin faptele sãvârsite. În procesul de înduhovnicire, trupul nu
este despãrtit de suflet, ci amândouã participã la comuniunea cu
Dumnezeu: „Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a dupã Tine trupul
meu” (Ps. 62, 2); ambele se împãrtãsesc de aceeasi sfintenie a harului
dumnezeiesc140. Asceza nu încearcã sã elimine trupul, ci otrava
pãcãtoasã care duce la coruptie si moarte vesnicã141, care robeste atât
trupul, cât si sufletul142. În acest sens, avva Pimen zice cã: „Noi nu ne-
am învãtat sã fim omorâtori de trupuri, ci de patimi”143. Iar Sf. Grigorie
Palama spune cã bucuria duhovniceascã pe care Duhul o aduce în trup,
nu este afectatã de contactul cu acesta, ba mai mult îl transfigureazã si îl
ajutã sã se ridice împreunã cu sufletul la bucuria Duhului Sfânt144.

În decursul timpului, Biserica a condamnat înfrânarea sãvârsitã din
silã fatã de trup sau fatã de lumea materialã. Acest lucru se desprinde în
mod clar din Canoanele Apostolice: „Dacã vreun episcop ori diacon,
sau orice alt membru al clerului se opreste de la cãsãtorie ori de la carne
si vin, nu pentru nevointã (askesis), ci din silã fatã de aceste lucruri,
neluând seama cã Dumnezeu a fãcut «toate bune foarte si frumoase»
(Geneza 1, 31) si «a fãcut pe om bãrbat si femeie» (Geneza 1, 27), hulind
astfel creatia, sã fie canonisit ori depus si alungat din Bisericã. Asemeni
sã se facã si mireanului”145. Se întelege cã aceeasi a fost pozitia Bisericii
si în alte situatii similare.

139 Sf. Nicodim Aghioritul, Viata Sfântului Grigorie, al Salonicului, în Filocalia 8, p. 513.
140 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Cuvânt ascetic, 30, p. 39.
141 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã. Ascetica si Mistica, p. 9.
142 Nicolae Mladin, “Hristos – Viata noastrã” sau Asceza si Mistica Paulinã, p. 141.
143 Patericul, Pentru avva Pimen, 183, p. 190.
144 Pr. Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 49.
145 Canonul Apostolic 51.
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Din atitudinea pe care o are fatã de trup, asceza poate lua douã
forme: naturalã si nenaturalã. Cea naturalã corespunde ascezei autentice
si se caracterizeazã prin reducerea nevoilor fizice ale omului, fãrã sã
mutileze trupul sau sã-l distrugã în vreun fel. Iar cea nenaturalã impune
trupului o suferintã fãrã rost: „A purta haine ieftine si grosolane e o formã
de ascezã naturalã, dar e nefiresc sã porti centuri cu tinte de fier ce
strãpung carnea. Dormitul pe pãmânt gol e o formã de ascezã naturalã,
pe când dormitul pe un pat de cuie e nefiresc. A-ti duce traiul într-o colibã
sau pesterã, în loc de o casã confortabilã, e o formã de ascezã, dar e
nefiresc sã te legi cu lanturi de o stâncã sau sã stai permanent în vârful
unui stâlp. Oprirea de la cãsãtorie si activitate sexualã e o ascezã naturalã;
castrarea este nefireascã. A hotãrî sã mãnânci numai legume, fãrã carne,
si sã bei numai apã, si nu vin, e o ascezã naturalã; dar e nefiresc sã faci
în mod voit ca hrana si bãutura sã-ti provoace silã”146.

c. Dreapta socotealã în ascezã. Biserica a arãtat cã nu existã o
mãsurã generalã pentru toate persoanele, fiecare înfrânându-se dupã
capacitatea sa. De aceea sunt si multe forme de ascezã, pentru ca orice
om sã întreprindã ce-i este accesibil. Este normal ca o persoanã care
munceste în conditii grele sã nu poatã sã tinã post negru, sau cel bolnav,
care tine regim, sã nu poatã sã posteascã, însã ambii, si altii asemenea lor,
pot sã se roage sau sã împlineascã alte virtuti.

Sfintii Pãrinti spun cã mãsura ascezei este datã si de mãsura
desãvârsirii. Cu cât omul este mai înaintat în cele duhovnicesti, cu atât
mai mult poate sã se exercite în împlinirea virtutii. Dar tot timpul trebuie
sã ne nevoim cu mãsurã. Maica Singlitichia spune cã asceza care este
lipsitã de dreapta socotealã este de la diavol: „De la vrãjmasul este nevointa
întinsã. Cã ucenicii lui fac aceasta. Deci, cum voi deosebi nevointa cea
dumnezeiascã si împãrãteascã, de cea tirãneascã si diavoleascã? Arãtat
este, cã din mãsura cea potrivitã. Toatã vremea ta sã-ti fie o regulã a
postului. Sã nu postesti patru, sau cinci zile si în cealaltã sã dezlegi cu
multime de mâncãri. Cã pretutindeni, trecerea mãsurii este fãcãtoare de
stricãciune”147.

146 P.S. Kallistos de Diokleia, op. cit., p. 122.
147 Patericul, Pentru Maica Singlitichia, 15, p. 227.
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Este adevãrat cã omul trebuie sã se nevoiascã tot mai mult, cãci:
„lucrurile cele bune cu ostenealã se câstigã si cu suferintã se împlinesc”148,
dar niciodatã nu trebuie sã se ajungã la situatia în care asceza devine
pricinã de distrugere a trupului si de îmbolnãvirea a sufletului. Asceza
autenticã nu duce la moarte. În cuvintele rostite de Avva Dorotei cãtre
Paladie –  „(Precum trupul n.n.) mã omoarã, (asa si eu n.n.) îl omor”149

– trebuie sã vedem atât smerenia bãtrânului, cât si lupta sa cu gândurile
si ispitele. Avva Dorotei nu se condamnã la o sinucidere lentã, ci doreste
sã scape de partea pãtimitoare din sine. El nu-si omoarã trupul, ci patimile
si tendintele pãcãtoase la care trupul este îndemnat. Vedem, tot în
Lavsaicon, cum Evagrie, cel care ajunsese sã-si reducã mãsura hranei
sub limitele supravietuirii, atunci când a observat cã s-a îmbolnãvit de
stomac, a început sã mãnânce legume gãtite tocmai pentru a nu cãdea în
pãcatul desconsiderãrii trupului150.

Trebuie retinut faptul cã în limbajul ascetic termenul „trup” nu
desemneazã corpul, organismul uman, ci pãcatul si patimile, care, de altfel,
sunt prezente nu numai în trup, ci si în suflet151. Pentru avva Antonie
trupul are trei miscãri: una normalã si necesarã; alta care depãseste
necesitatea, ducând la exces si îngrãsare; cea de-a treia, care vine de la
diavoli152. Împotriva ultimelor douã forme de miscare luptã asceza, nu
fatã de cea dintâi.

Omul este dator sã se îngrijeascã de trupul sãu. Sf. Ap. Pavel spune
cã „nimeni vreodatã nu si-a urât trupul sãu, ci fiecare îl hrãneste si îl
încãlzeste” (Efes. 5, 29). De aceea, în asceza ortodoxã, nu se face
abstractie de partea biologicã. Omul poate sã se abtinã o anumitã perioadã
de la întrebuintarea bunurilor materiale care întretin viata, dar nu îi este
permis sã renunte total la ele. Nevointele trupesti nu pot atinge niciodatã
treapta absolutã153. Potrivit spiritualitãtii rãsãritene, asceza nu este o luptã

148 Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 42.
149 Paladie, Istoria Lausiacã (Lavsaicon). Scurte biografii de pustnici, 2, Despre

Dorotei, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. IBMBOR, Buc. 1993, p. 18.
150 Ibidem, 38, Despre Evagrie, pp. 86-87.
151 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, p. 359.
152 Patericul, Pentru avva Antonie, 24, pp. 11-12.
153 Columba Stewart, Cassian Monahul. Învãtãtura ascetico-misticã, trad. Diac.

Ioan I. Icã jr si Cristian Pop, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 90.
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de exterminare a biologicului din om, ci o disciplinare a lui154. Chiar trãind
în trup, omul poate sluji pe Dumnezeu nu dupã trup, dupã dorintele
instinctuale ale organismului, ci dupã suflet, în modul adevãrat155.

Prin ducerea la extrem a înfrânãrii se poate cãdea în pãcatul
desconsiderãrii trupului156. De aceea este necesar ca întreaga ascezã sã
se împlineascã dupã o anumitã mãsurã, în sensul cã nu trebuie sã se cadã
nici în laturã indiferentismului, dar nici în cea a fanatismului ascetic157. În
teologie excesul este considerat un pãcat, dreapta socotealã fiind cea
care dã calitatea ascezei: „Precum trupul îngreunat de multimea
mâncãrurilor face mintea molâie si greoaie, tot asa când e slãbit de prea
multã înfrânare face partea contemplativã a sufletului, posomorâtã si
neiubitoare de cunostintã. Deci mâncãrurile trebuie sã se potriveascã cu
starea sufletului. Când trupul e sãnãtos, trebuie sa fie nevoit atât cât
trebuie, iar când e slãbit sã fie îngrijit, dar cu mãsurã. Cãci cel ce se
nevoieste nu trebuie sã-si slãbeascã trupul decât atâta cât trebuie sã-i
înlesneascã lupta, ca prin ostenelile trupului si sufletul sã se curãteascã
dupã cuviintã”158.

Pentru aceasta Sf. Antonie cel Mare nu-si îndeamnã ucenicii sã se
nevoiascã peste mãsurã: „Era cineva, ce vâna prin pustie dobitoace
sãlbatice si a vãzut pe avva Antonie glumind cu fratii si s-a smintit. Iar
bãtrânul vrând sã-l încredinteze pe el, cã trebuie câte putin sã se pogoare
fratilor, i-a zis lui: pune sãgeata în arcul tãu si întinde. ªi a fãcut asa. ªi a
zis lui: întinde iarãsi. ªi a întins. ªi iarãsi i-a zis: întinde. ªi a zis lui vânãtorul:
de îl voi întinde peste mãsurã, se frânge arcul. Zis-a lui bãtrânul: asa si la

154 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, op. cit., p. 63.
155 Columba Stewart, op. cit., p. 92.
156 „Sunt unii care si-au topit trupurile lor cu nevointa si pentru cã nu au avut dreapta

socotealã, departe de Dumnezeu s-au fãcut” (Patericul, Pentru avva Antonie, 10, pp. 8-9).
157 „Cel ce se strãduieste sã aibã astfel de roade nu va mânca în chip nerational, sau

fãrã motiv si când nu o cere trupul, carne, nici nu va bea vin, nici nu va convietui cu o
constiintã rea, a sus-o iarãsi acelasi Pavel, zicând: «Orice om se luptã, se înfrâneazã de la
toate», retinându-se când trupul este sãnãtos de la ceea ce îl îngrasã, dar când e bolnav sau
neputincios sau aflat în dureri si împrejurãri grele, folosindu-se de mâncare sau de bãuturi
ca de niste leacuri spre vindecarea durerilor. ªi se va retine de la cele pãgubitoare sufletului,
de la mânie, pismã, slavã desartã, descurajare, de la defãimare si bãnuieli nerationale,
multumind pentru toate în Domnul” (Paladie, op. cit., p. 15).

158 Sf. Diadoch al Foticeei, Cuvânt ascetic, 45, Filocalia 1, pp. 408-409.
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lucrul lui Dumnezeu, dacã peste mãsurã vom întinde cu fratii, degrabã se
rup. Deci trebuie câte putin si câteodatã a ne pogorî fratilor”159.

d. Asceza si fericirea. Multi oameni cred cã prin suprimarea plãcerii
asceza s-ar împotrivi fericirii. Acest lucru este fals, deoarece plãcerea nu
are aceeasi semnificatie cu fericirea. Prin plãcere se întelege coborârea
omului la nivelul simturilor si încercarea satisfacerii celor mai animalice
dorinte. Pentru Freud plãcerea hedonistã este fundamentalã, reprezentând
scopul vietii160. Dar, trãitã în acest mod, existenta sfârseste în suferintã,
deznãdejde si moarte161.

Sf. Maxim Mãrturisitorul spune cã prin creatie omul n-a fost fãcut
nici pentru a simti plãcerea si nici pentru a suferi. În momentul când
a început sã caute plãcerea prin simturi (täïít) a cunoscut în mod
inevitabil suferinta (üäýíç) si a cãzut în moarte162. Prin urmare, asceza
reaseazã omul în starea de normalitate, oferindu-i în schimbul plãcerilor
trecãtoare fericirea vesnicã: „Iar sfârsitul chinurilor, al ostenelilor, al
tulburãrii, al rusinii, al temerilor, al deznãdejdilor ce obisnuiesc sã vinã
peste cei ce si-au ales nevointa, sfârsitul tuturor acestor mâhniri este
o bucurie cereascã, o desfãtare nespusã, o slavã negrãitã de veselie
neîncetatã”163.

Cu toate cã necesitã un comportament de maximã seriozitate si
responsabilitate, asceza nu lipseste pe nevoitori de bucurie nici în viata
aceasta trecãtoare, deoarece omul care este unit cu Hristos, Bucuria
desãvârsitã, nu are cum sã nu ia parte la frumusetile duhovnicesti pe care
Mântuitorul i le aseazã în suflet: „Cã Tu esti dorirea cea adevãratã si
veselia cea nespusã a celor ce Te iubesc, Hristoase…”164. Bucuria

159 Patericul, Pentru avva Antonie, 15, p. 9.
160 Roland Brunner, Psihanalizã si societate postmodernã, trad. Luciana Penteliuc-

Cotosan, Ed. Amarcord, Timisoara, 2000, p. 7.
161 Georgios I. Mantzaridis, Globalizare si Universalitate. Himerã si adevãr, trad.

Pr. Prof. Dr. Vasile Rãducã, Ed. Bizantinã, Buc. 2002, p. 106.
162 John Meyendorff, Hristos în gândirea crestinã rãsãriteanã, trad. Pr. Prof. Nicolai

Buga, Ed. IBMBOR, Buc. 1997, p. 150.
163 Sf. Ioan Carpatiul, Cuvânt ascetic, Filocalia 4, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,

Ed. Humanitas, Buc. 2000, p. 153.
164 Liturghier, p. 321.
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adevãratã este produsã de bunurile dumnezeiesti, care sunt vesnice si ne
fac si pe noi sã depãsim limitele timpului165.

În spiritualitatea ortodoxã asceza presupune în mod permanent
bucuria. Nevoitorii, pustnicii, credinciosii care se înfrâneazã sunt veseli166.
Fata lor este luminoasã si zâmbitoare, niciodatã încruntatã sau întunecatã.

Folosindu-ne de imaginea creatã de Schulze, potrivit cãreia cãtãrãtorul
care ajunge în vârful unui munte si are tot felul de julituri si rãni, este
obosit si transpirat, nu mai simte nici o plãcere, dar în schimb se bucurã în
mod inimaginabil de reusitã167, putem spune cã în mare parte bucuria
asceticã se aseamãnã cu a cãtãrãtorului respectiv, cu precizarea cã pe
când acela se bucurã doar în momentul atingerii cotei propuse, ascetul
este fericit permanent. El se bucurã si când începe urcusul duhovnicesc,
si în timpul de maxim efort, pentru ca în final aceastã fericire sã-i devinã
stabilã. Asceza înseamnã o introducere si o adâncire în bucuria Domnului
(Cf. Mat. 25, 21).

e. Aspectul negativ si cel pozitiv al ascezei. O altã pãrere
contrarã spiritualitãtii ortodoxe este cea care reduce asceza doar la un
sens negativ168. Potrivit acestei conceptii, asceza nu ar fi decât o luptã
duhovniceascã dusã împotriva fondului pãcãtos din om si a ispitelor care
încearcã sã nascã si sã dezvolte pãcatul în noi. În realitate, însã, pe lângã
aceastã laturã negativã de renuntare la pãcat, patimã si la orice tentatie
pãtimasã, mai întâlnim si un sens pozitiv, concretizat prin fortificarea firii
în virtute169. Curãtirii de patimi îi urmeazã lupta de sãdire si de crestere în
virtute, deprinderile vicioase fiind înlocuite cu cele virtuoase170. Arhim.
Plaside Deseille spune cã termenul apatheia este tradus în mod eronat
prin “nepãtimire”, deoarece asceza crestinã nu urmãreste anularea

165 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, nota 1, la Sf. Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuri
cãtre Talasie,  p. 294.

166 Dr. Antonie Plãmãdealã, op. cit., p. 122.
167 Konrad Lorenz, Cele opt pãcate capitale ale omului civilizat, trad. Vasile V.

Poenaru, Ed. Humanitas, Buc. 1996, p. 48.
168 P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, Paris, 1931, t. I, pp. 165-167.
169 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea Ortodoxã. Ascetica si Mistica,

p. 9.
170 Ibidem, p. 11.
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pornirilor naturale ale omului (ca stoicii), ci orientarea si transfigurarea
lor prin har în porniri duhovnicesti171.

Golitã de demonii patimilor, locuinta sufletului este umplutã cu îngerii
virtutilor172. În acest sens, Sf. Ap. Pavel spune: „Sã vã dezbrãcati de
vietuirea voastrã de mai înainte, de omul cel vechi, care se stricã prin
poftele amãgitoare, si sã vã înnoiti în duhul mintii voastre, si sã vã îmbrãcati
în omul cel nou, cel dupã Dumnezeu, zidit întru dreptate si în sfintenia
adevãrului” (Efes. 4, 22-24), sau: “Cãci harul mântuitor al lui Dumnezeu
s-a arãtat tuturor oamenilor, învãtându-ne pe noi sã lepãdãm fãrãdelegea
si poftele lumesti si, în veacul de acum, sã trãim cu întelepciune, cu dreptate
si cu cucernicie” (Tit 2, 11-12).

Sf. Maxim Mãrturisitorul spune cã mai întâi actiunea asceticã se
manifestã prin „omorârea vointei din pãcat sau a pãcatului din (prin)
vointã”, iar mai pe urmã dobândeste „învierea vointei în (prin) virtute sau
a virtutii în (prin) vointã”173. Nevoitorul interiorizeazã în sine moartea si
învierea Mântuitorului Hristos, pentru ca puterea cu care Hristos a
sfãrâmat portile iadului sã-i fie transmisã si lui spre a putea depãsi conditia
mortii sufletesti si a îndepãrta tentatiile pãcãtoase din întreaga lui fiintã si
a se face pãrtasul învierii întru virtute: „Cel ce vrea sã se mântuiascã sã
omoare nu numai pãcatul pentru vointã, ci si vointa însãsi pentru pãcat
(fatã de pãcat) si sã învie nu numai vointa pentru virtute, ci si însãsi
virtutea pentru vointã… întreaga vointã omorâtã sã fie despãrtitã de întregul
pãcat omorât, încât sã nu-l mai simtã, si întreaga vointã înviatã sã simtã
întreaga virtute înviatã printr-o unire nedespãrtitã”174. Scoasã din robia
patimilor, vointa se conduce dupã sensul virtutii, ca o împlinire si crestere
normalã a persoanei175.

Dupã avva Antonie, osteneala care nu duce la virtute este în zadar:
„Cel ce bate bucata de fier, întâi socoteste cu mintea ce va sã facã:
secere, cutit, sau topor? Asa si noi trebuie sã socotim, care faptã bunã
uneltim, ca sã nu ne ostenim în desert”176. Înfrânarea trebuie sãvârsitã în
vederea dobândirii virtutii177. Evagrie comparã pe ascetul cãruia îi lipseste
îndelunga-rãbdare si iubirea cu fecioarele nebune care, cu toate cã aveau
candele, nu aveau uleiul necesar ca sã le tinã pe acestea aprinse, sã le
facã folositoare178.
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Într-un manuscris de la Sinai (nr. 448) este relatatã o întâmplare
care are acelasi mesaj. Se spune cã la avva Mina a venit odatã un frate
si l-a rugat sã-l ducã la avva Macarie. Ajunsi la avva Macarie, fratele îi
spune acestuia cã de aproximativ treizeci de ani nu a mai mâncat carne,
dar totusi nu a scãpat de aceastã ispitã, asteptând oarecum rãspuns de ce
încã mai are aceastã tendintã. Dar avva Macarie îi spune cã aceastã
nevointã rãmâne neroditoare dacã nu este împletitã cu asceza mintii si cu
iubirea semenilor: „Fiule – rãspunde avva Macarie –, nu-mi spune cã ai
petrecut treizeci de ani fãrã a gusta carne, ci te rog, spune-mi mie adevãrul:
câte zile ai petrecut fãrã a spune vreun cuvânt de rãu despre fratele tãu,
si fãrã a-ti judeca aproapele, si fãrã a lãsa sã-ti iasã din gurã o vorbã
desartã?”179. Iar Paladie spune cã nici mâncarea si nici înfrânarea nu se
prezintã ca un mare lucru duhovnicesc, ci numai „credinta prelungitã prin
iubire în fapte (Gal. 5, 6)”180. În acest sens, Sf. Grigorie de Nyssa

171 Arhim. Plaside Deseille, op. cit., p. 59.
172 Myrrha Lot-Borodine, op. cit., p. 146.
173 Sf. Maxim Mãrturisitorul, op. cit., 59, p. 296.
174 Ibidem, pp. 296-297.
175 Viktor Frankl, The Will to Meaning, New York, 1969, p. 120.
176 Patericul, Pentru avva Antonie, 37, p. 14.
177 „Mila, rãbdarea, dragostea si celelalte virtuti… în care existã binele principal, nu

trebuie pãzite pentru posturi, ci posturile pentru ele. Trebuie sã ne strãduim ca, pe calea
posturilor, sã dobândim acele virtuti, care sunt într-adevãr bune, iar nu sã le practicãm în
scopul posturilor. Pentru aceasta asadar este folositoare înfrânarea asprã a trupului, pentru
aceasta trebuie folosit leacul foamei, ca prin ele sã putem ajunge la acea dragoste, în care
existã binele vesnic si neschimbat, în afara oricãror hotare ale vremii” (Sf. Ioan Casian, op.
cit., XXI, 15, 1, p. 675).

178 Ep. 28.
179 Antonie Plãmãdealã, Cuvinte Duhovnicesti, pp. 244-245.
180 Paladie, op. cit., p. 14. Cuviosul Isaia Pustnicul spune cã asceza trebuie împletitã

cu iertarea celor ce ne gresesc: „Sã nu ai viclenie fatã de om, ca sã nu faci ostenelile tale
desarte. Curãteste-ti inima fatã de toti, ca sã vezi pacea lui Dumnezeu în tine. Cãci precum
de va fi muscat cineva de o scorpie, veninul ei va pãtrunde în tot trupul lui si-i va vãtãma
inima, asa este rãutatea din inimã fatã de aproapele. Veninul ei muscã sufletul si se
primejduieste prin viclenie. Cel ce-si crutã deci ostenelile, ca sã nu se piardã (rezultatul
lor), sã depãrteze de la el aceastã scorpie, adicã viclenia si rãutatea” (Cuviosul Isaia
Pustnicul, Douãzeci si nouã de cuvinte, 6, 2, în Filocalia 12, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Ed. Harisma, Buc. 1991, p. 77).
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recomandã ca hrana la care se renuntã când se posteste sã fie împãrtitã
sãracilor181.

4. Concluzii
1. Calitatea de crestin presupune o conformare a vointei si vietii

noastre cu vointa si viata Mântuitorului Iisus Hristos.
2. Procesul de împlinire a binelui si de dãruire a noastrã lui Hristos se

realizeazã prin ascezã.
3. Asceza crestinã este definitã ca totalitatea nevointelor si

strãduintelor noastre, împlinite cu ajutorul harului divin, în vederea unirii
cu Hristos si desãvârsirii acestei uniri.

4. Fãrã ajutorul lui Dumnezeu crestinul nu poate sã împlineascã binele
si nici sã se gândeascã la acesta. Dumnezeu este Cel care pune începutul
desãvârsirii noastre, ajutându-ne totodatã si sã crestem în viata
duhovniceascã.

5. Asceza porneste de la Sfintele Taine si se miscã în jurul acestora.
Sfintele Taine îl unesc pe om cu Hristos, deschizându-i noi perspective
ale conlucrãrii cu Acesta. Fãrã harul Sfintelor Taine asceza se reduce la
un simplu efort individual lipsit de orice semnificatie duhovniceascã.

6. Asceza autenticã se deosebeste de cea neautenticã printr-o serie
de caracteristici, cum ar fi: a. este accesibilã tuturor credinciosilor; b. nu
desconsiderã trupul; c. se realizeazã cu dreaptã socotealã; d. deschide
omului drumul spre adevãrata fericire; e. pe lângã lupta de renuntare la
pãcat si patimi, presupune si efortul de însusire a virtutilor si crestere în
acestea spre o dobândire cât mai deplinã a lui Hristos, Virtutea cea
adevãratã.

181 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre iubirea fatã de sãraci si despre facerea de bine,
PSB 30, p. 447.
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Marius tepelea

Hristologia si Teologia în antichitatea
crestinã

Sintesi
Teologia e cristologia presenta una duplice dimensione: l’aspetto

scientifico e l’aspetto mistico-esperenziale. La Teologia è quindi
riconoscibile come riflessione sul vissuto della fede, o scienza
dell’esperienza cristiana. Tradizione e Scrittura sono due modalità
diverse e congiunte di tramettere la stessa parola di Dio, anzi ne
costituiscono l’unico deposito, meritano pari rispetto e rappresentano
la regola suprema della fede. I grandi dogmi trinitario-cristologici
sono il prodotto della Chiesa imperiale. Data la storicità dell’uomo,
non c’e espressione della verita che sia avulsa da una storia e da
una cultura. I dogmi sono espressione del dato ricevuto e creduto in
un quadro culturale e iu un periodo storico.

Antichitatea crestinã a însemnat o epocã efervescentã pentru doctrina,
pentru cultul si pentru morala Bisericii. Perioada secolelor I-III a fost una
a cristalizãrii doctrinei crestine, a acumulãrii, a încercãrilor de a teologhisi,
dar si a devierilor doctrinare. În creuzetul epocii apostolice, având drept
ferment scrierile Noului Testament, s-au plãmãdit dogmele credintei
crestine, prin contributia Pãrintilor apostolici, martori vii ai Sfintei Traditii,
prin osteneala Apologetilor si a Polemistilor si prin studiile elaborate ale
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Scriitorilor bisericesti de talia lui Origen. Toti acestia L-au întâlnit în mod
real pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin viata si prin scrierile lor.

Se considerã astãzi cã teologia are douã aspecte, unul stiintific, care
se poate identifica cu o aprofundare rationalã, folosind limbajul teologic si
filosofic, dar si cu o exegezã literalã si unul mistic-spiritual, care izvorãste
din experienta spiritualã, din rugãciune, din viata liturgicã, din întâlnirea
cu Hristos prin Euharistie, fructele acestei experiente fiind exegeza
alegoricã si tipologicã, simbolistica, mistica, teologia apofaticã1. Teologia
ortodoxã nu concepe o teologie fãrã rugãciune, fãrã viatã spiritualã, fãrã
o întâlnire misticã cu Dumnezeu. O separare netã între cele douã aspecte
nu se poate realiza din punct de vedere practic, pentru cã se ajunge la
exagerãri ce pot denatura o teologie echilibratã. Teologia ortodoxã, si
implicit hristologia, este o reflexie vie a Sfintei Traditii si a Sfintei Scripturi,
o exprimare autenticã a credintei, o stiintã a doctrinei crestine2.

Modul de a teologhisi poate fi esential-cultural, alcãtuind via rationis
sau (si) existential-personal, adicã via cordis. Un bun teolog ortodox va
ajunge la constiinta importantei cunoasterii Traditiei Bisericii, dar si la o
necesarã pregãtire teologicã, prin existenta unui „avvã” în domeniul teologic,
un „maestru al credintei”3. O privire aruncatã asupra teologiei crestine si
asupra hristologiei primare nu se poate realiza fãrã recursul la scrierile
patristice din acea perioadã. Importanta studiului Pãrintilor bisericesti
pentru istoria bisericeascã universalã si pentru istoria dogmelor este
covârsitoare. Încã din primele secole Biserica a simtit nevoia sã îsi exprime
crezul prin definitii dogmatice4. Iatã cum se exprima Sfântul Chiril al
Ierusalimului în ceea ce priveste utilitatea simbolurilor de credintã si a
definitiilor dogmatice: „Nu toti pot citi si întelege Scriptura, iatã de ce
dogmele credintei noastre sunt cuprinse în fraze putine”5.

Punctul de plecare al teologiei crestine nu este nici Scriptura, nici
Traditia, ci Cuvântul lui Dumnezeu, întrupat în Persoana lui Iisus Hristos:

1 Vl. Lossky, Teologia misticã a Bisericii de Rãsãrit, Bologna, 1967, cap. 3-7.
2 Lucrãri utile pentru dezvoltarea acestei teme: G. Moioli, L’esperienza spirituale,

ed. Glossa, Milano, 1994; M. Gioia, La teologia spirituale, A.V.E., Roma, 1991.
3 R. Cantalamessa, Gesù Cristo, Il Santo di Dio, ed. Paoline, Cinisello B., 1990, p. 93.
4 O lucrare bunã despre rolul Pãrintilor în istoria gândirii crestine: F. Pierini, Mille

anni di pensiero cristiano. Alla ricerca dei Padri, ed. Paoline, Cinisello B., 1988.
5 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza IV, 437.
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„Într’unceput era Cuvântul si cuvântul era la Dumnezeu si Cuvântul
Dumnezeu era” (Ioan 1 ,1). Cuvântul lui Dumnezeu nu se identificã pe
Sine, în decursul activitãtii pãmântesti, cu Sfânta Scripturã, ci recunoaste
cã Scriptura este cu adevãrat cuvântul lui Dumnezeu. Teologia se bazeazã
pe studiul Scripturii si al Traditiei. Revelatia divinã s-a transmis pe cale
scrisã si pe calea oralã, a Traditiei. Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu-
Omul, prin întruparea, rãstignirea si învierea Sa, pune început teologiei
crestine. Prima mãrturisire a Bisericii apostolice, kerygma, în mediul
aramaic, s-a fãcut în ziua pogorârii Sfântului Duh, atunci când Apostolii
au început sã teologhiseascã. Revelatia istoricã a fost adusã de Mântuitorul,
Cuvântul Tatãlui. Cuvintele lui Hristos au fost transmise prin viu grai, de
Sfintii Apostoli, sau au fost transpuse în Sfânta Scripturã, sub inspiratia
Sfântului Duh. Astfel, Scriptura si Traditia devin douã modalitãti care se
completeazã reciproc, prin care revelatia divinã este transmisã în cadrul
Bisericii6.

Biserica nu cunoaste altã revelatie decât aceea exprimatã de
Mântuitorul Hristos. Desi se afirmã cã revelatia s-a încheiat prin redactarea
ultimei cãrti a Noului Testament, se poate afirma cã Traditia pãstratã de
Bisericã are un caracter dinamic, întelegerea revelatiei cãpãtând valente
noi în cursul istoriei bisericesti7. Prin doctrina, cultul si viata sa, Biserica a
pãstrat traditia mostenitã de la Hristos si de la Sfintii Apostoli. Dogmele
credintei crestine au fost dezvoltate prin raportarea la revelatia transmisã
prin Scripturã si prin Traditie. Credinta crestinã a fost exprimatã prin
formulãri dogmatice încã din secolul I. Mãrturisirile de credintã primare
au cãutat sã exprime principalele dogme crestine, în cuvinte putine, dar
reprezentative. Anumiti teologi disting douã tipuri de credintã, una fondatã
pe Traditie, iar alta care se bazeazã mai mult pe ratiune8. Dogmele crestine
sunt adevãruri de credintã exprimate de Sfintii Pãrinti în cadrul Sinoadelor

6 R. Latourelle, Teologia della Rivelazione, ed. Citadella, Assisi, 1980, pp. 340 si
353.

7 Lucrãri importante referitoare la acest aspect: J. Newman, Lo sviluppo della
dottrina cristiana, ed. Il Mulino, Bologna, 1967; G. Rocchetta, La teologia tra rivelazione
e storia, ed. Dehoniane, Bologna, 1985; K. Barth, Dogmatica in sintesi, ed. Città Nuova,
Roma, 1969.

8 G. O’Collins, Teologia fondamentale, ed. Queriniana, Brescia, 1984, p. 184.
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ecumenice sau locale sau în scrierile lor. Dogmele exprimate în cadrul
Sinoadelor ecumenice sunt alcãtuite sub inspiratia Sfântului Duh9.

Alcãtuirea si fixarea dogmelor importante referitoare la Sfânta Treime
si la Persoana Mântuitorului Iisus Hristos s-au fãcut în timpul Bisericii din
secolele IV-VIII, în epoca Sinoadelor ecumenice. Ambientul cultural si
contextul istoric si-au pus amprenta asupra modului de a teologhisi al
Sfintilor Pãrinti din acea perioadã. În cadrul formulãrilor dogmatice se
pot distinge continutul si forma mãrturisirii de credintã exprimate. Dacã
continutul dogmei îsi are baza în tezaurul credintei pãstrat în Traditie si în
Scripturã, formele în care dogma poate fi exprimatã sunt influentate de
instrumentele lingvistice si teologice folosite, precum si de ambientul cultural
si istoric de la un moment dat10. Anumite formulãri dogmatice au fost
fãcute drept un rãspuns al Bisericii împotriva ereziilor, beneficiind de un
context special. Formulãrile dogmatice au tinut cont si de experienta
eclesialã a Bisericii, precum si de mostenirea dogmaticã apostolicã,
prezentã în viata cotidianã a Bisericii.

În primele secole limbajul eclesial era încã unul de pionierat, multe
expresii în greacã sau în latinã nu aveau acelasi înteles în toate comunitãtile
crestine, lucru care a dus la frãmântãri si discutii. Anumite cuvinte sau
expresii au fost inventate de Sfintii Pãrinti, sau au fost preluate din filosofia
anticã, având un nou înteles, unul crestin. Atunci când Pãrintii constatau
cã folosirea unui cuvânt sau a unei expresii poate duce la o diviziune si la
o rupturã eclesialã, ei nu pregetau sã utilizeze formularea respectivã,
deoarece erau constienti cã adevãrul credintei este mai important decât
o pace relativã11. Douã Sinoade ecumenice pot sã aibã formulãri diferite
asupra unui subiect al credintei si, totusi, sã fie complementare, pentru cã
anumite expresii pot avea întelesuri diferite în perioade diferite de timp.
Dogmele crestine nu exprimã toate datele si argumentele asupra unui
obiect al credintei. Formulãrile dogmatice au apãrut din necesitãti practice
ale Bisericii primare12. Încã din primul secol s-au alcãtuit formulãri

9 Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, ed. Marietti, Roma, 1994, p. 3595.
10 R. Cantalamessa, Dal Cristo del NT al Cristo della Chiesa, în vol. Il problema

cristologico oggi, ed. Citadella, Assisi, 1973, p. 175.
11 G. O’Collins, op. cit., p. 209.
12 A. Grillmeier, Le Christ dans la tradition chrétienne, vol. II, Cerf, Paris, 1993,

p.173.
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dogmatice prin intermediul mãrturisirilor de credintã, care au fost folosite
în cadrul cultului crestin. Confruntãrile diferitelor mãrturisiri de credintã,
existente în marile comunitãti crestine, au dus la concluzia cã existã mici
diferente de formulare, dar fondul este acelasi. Prin aparitia ereziilor,
Biserica a cristalizat anumite dogme, pentru a distinge clar între dreapta
credintã si erezie. În spatiul oriental, spiritul grec a fost înclinat spre
aprofundãri si sistematizãri ale credintei, marile sinteze hristologice si
trinitare realizându-se în partea de rãsãrit a Imperiului Roman13.

Un studiu atent al scrierilor Noului Testament va arãta faptul cã
putem distinge existenta mai multor hristologii, în functie de modul în care
evanghelistul sau apostolul respectiv a gãsit de cuviintã sã exprime mesajul
divin. În istoria dogmelor si în patristicã vom gãsi mai multe hristologii,
dar toate au un fundament comun si exprimã aceeasi realitate, doar formele
de expresie diferã, în functie de contextul cultural si teologic în care au
fost alcãtuite. Continutul revelatiei divine a fost exprimat prin concepte
rationale si formulãri dogmatice, în functie de un anumit context, astfel
încât, în ciuda diferentelor de formã, fondul tezaurului doctrinar al Bisericii
a rãmas acelasi14.

Prin urmare, este posibil sã existe mai multe hristologii, care sunt
fidele aceleiasi revelatii si sunt adoptate de hotãrârile Sinoadelor
ecumenice. Desi anumiti teologi pot sã nu fie de acord cu existenta mai
multor hristologii, se pot aduce în discutie factorii care au favorizat aparitia
mai multor curente teologice. Din punct de vedere etnic-religios, se poate
vorbi despre o teologie si o hristologie palestiniano-aramaicã, o teologie
palestininiano-elinã si o teologie pãgâno-elenisticã. Din punct de vedere
istoric, hristologia poate evolua în functie de diferitele epoci culturale. Ca
si ambient al dezvoltãrii, teologia si hristologia s-au format cu ajutorul
liturgicii, cateheticii, ascezei si misticii. Se poate vorbi de o dimensiune
personalã a teologiei, în functie de cel care teologhiseste: pãstorul de
suflete (episcopii, preotii sau diaconii), monahul sau laicul. Din punct de
vedere eclesiologic-confesional, se poate vorbi despre o teologie si o
hristologie ortodoxã, necalcedonianã, ereticã, nestorianã, catolicã,

13 B. Studer, Dio salvatore nei Padri della Chiesa. Trinità-Cristologia-Soteriologia,
ed. Borla, Roma, 1986, p. 49.

14 Ibidem, p. 338.
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protestantã. Limbajul filosofic de care s-au folosit teologii din perioada
Sinoadelor ecumenice provenea din filosofia platonicã, aristotelicã sau
stoicã. Din punct de vedere politic, Pãrintii bisericesti care au contribuit
la cristalizarea dogmelor crestine au trãit în partea apuseanã a Imperiului
Roman sau în partea lui rãsãriteanã, cu prelungirea acesteia în Imperiul
Bizantin15.

În procesul formulãrilor dogmatice si al alcãtuirii mãrturisirilor de
credintã, un rol important l-a avut ambientul cultural din aria de rãspândire
a crestinismului. Mesajul crestinismului, în forma sa apostolicã, a pornit
din Palestina, dintr-un mediu aramaic. În comunitãtile crestine din Palestina,
acest mesaj a îmbrãcat o formã unicã, ce nu avea sã dureze mult, prin
experienta iudeo-crestinã. Dupã rãzboiul iudeo-roman din anii 66-70,
comunitãtile iudeo-crestine vor dispãrea treptat16. Mesajul apostolic de
tip aramaic-palestinian s-a bazat, pe lângã propovãduirea oralã, si pe cãrtile
Noului Testament. Scrierile nou-testamentare au fost redactate în limba
greacã, apãrând astfel un limbaj biblic tributar culturii iudeo-elenistice,
din rândul cãreia s-a desprins traducerea Septuagintei si activitatea lui
Filon din Alexandria. Mesajul apostolic crestin a îmbrãcat si haina pãgâno-
elenisticã, mai ales prin activitatea Sfântului Apostol Pavel, care se va
prelungi, prin apelul la filosofia platonicã si neo-platonicã, în activitatea
ªcolilor teologice din Alexandria si Antiohia. Dezvoltarea si rãspândirea
crestinismului a avut loc si în mediul cultural pãgâno-gnostic si pãgâno-
roman, mai ales în centrele crestine din Apus, cu precãdere în Roma si în
Cartagina.

În ceea ce priveste iudaismul palestinian si alexandrin, limbajul
apostolic a fost influentat de acest mediu cultural-religios, caracterizat de
un monoteism absolut17. Dacã în prima perioadã a iudaismului nu se poate
vorbi despre un monoteism precis si adevãrat, ci mai degrabã de enoteism
si de monolatrie, prin raportarea la Elohim, începând cu perioada exilului
babilonian se poate observa un monoteism centrat în jurul Dumnezeului
personal, numit Yahve. În epoca târzie iudaicã, caracterizatã de mari

15 Pentru studiul pluralismului teologic este utilã lucrarea Pluralismo. Unità della
fede e pulralismo teologico, ed. Dehoniane, Bologna, 1974.

16 Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, ed. Paoline, p. 681.
17 W. Kasper, Il Dio di Gesù Cristo, ed. Queriniana, Brescia, 1985, p. 319.
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frãmântãri politice, epoca Macabeilor, Dumnezeu primeste anumite
ipostase personificate, cum ar fi Întelepciunea, Cuvântul sau Duhul, prin
influenta cãrtilor redactate în mediul iudeo-elenistic alexandrin18. În cadrul
mediului cultural palestinian si alexandrin, un rol important îl ocupa ideea
mesianicã. Mesianismul mentinea la un nivel ridicat aspiratiile poporului
evreu, care vedea în venirea lui Mesia salvarea si izbãvirea din toate
problemele. În profetiile Vechiului Testament se pot observa câteva din
caracteristicile viitorului Izbãvitor, Care era asteptat de poporul evreu:
regalitatea, sacerdotiul, profetismul si divinitatea19. Un rol important în
mediul cultural iudaic îl aveau scrierile apocrife, apãrute mai ales dupã
întoarcerea din exil. Acestea au lansat conceptia despre o împãrãtie
milenarã, ce va fi instauratã de Mesia. Probabil cã, anumiti autori ai
apocrifelor iudaice aveau intentia de a vorbi despre timpul scurs de la
venirea lui Mesia si pânã la sfârsitul lumii. Cert este cã, apocrifele iudaice
au avut o mare influentã asupra scriitorilor crestini ce au profesat hiliasmul.
Tot în cadrul apocrifelor iudaice a fost lansatã ideea cã salvarea poporului
lui Dumnezeu va veni prin intermediul unui împãrat, iar izbãvirea mesianicã
va fi datã tuturor popoarelor, în cele din urmã20.

Conceptia iudaicã asupra istoriei nu este unitarã. Conceptia pãgânã
si cosmicã si-a pus amprenta asupra unor idei iudaice despre istorie, de
aici izvorând ideea cã timpul si istoria au o anumitã ciclicitate, iar
întoarcerea la origini este cea mai importantã. Conceptia cea mai întâlnitã
în mediul iudaic este cea conform cãreia timpul si istoria sunt liniare, au o
progresie istoricã. Istoria tinde cãtre un sfârsit, fiind o adevãratã istorie a
mântuirii. Sub influenta mazdeismului, din timpul exilului babilonian, evreii
au împãrtit istoria în subdiviziuni, prezentul si viitorul21.

Mediul cultural-teologic palestinian si alexandrin prezintã si alte
aspecte importante, între care existã multe corelatii: gnosticismul si
apocalipsa. Ideile apocaliptice s-au dezvoltat între secolele V î.d. Hr. si I
d. Hr. Crestinismul primar era familiar cu mediul apocaliptic iudaic, care
a transmis o oarecare influentã si apocalipselor apocrife crestine.

18 Grande Dizionario delle religioni, ed. Cittadella, pp. 523-526.
19 Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, ed. Paoline, p. 937.
20 Grande commentario biblico, ed. Queriniana, Brescia, pp. 1525-1538.
21 O. Cullmann, Cristo e il tempo, ed. Il Mulino, Brescia, 1965, p. 74.
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Apocalipsele reprezintã o temporizare a eshatologiei dusã la extrem, mai
ales în timpul crizelor politice, culturale si religioase, dar si al persecutiilor.
Din punct de vedere religios, apocalipsa este o descoperire în formã misticã
si cronologicã, a unui plan stiut doar de Dumnezeu, asociat cu evenimente
catastrofice. Apocalipsele iudaice sunt roadele iudaismului târziu,
caracterizate prin idei asemãnãtoare: instaurarea împãrãtiei lui Dumnezeu,
distrugerea rãului prin evenimente catastrofice. Apocalipsa poate fi privitã
ca o parte a teologiei iudaice, exemplul cel mai elocvent fiind cartea
canonicã a profetului Daniel.

Pentru evrei, istoria îsi are centrul în viitor, în speranta venirii lui
Mesia. Lumea veche este o realitate totalmente captivã în mrejele rãului,
ea va trebui refãcutã printr-o catastrofã. Privitã astfel, apocalipsa iudaicã
respinge total prezentul, care este pierdut pentru istorie22. Apocalipsele
au întemeiat un adevãrat gen literar, continuat în crestinism, prin cartea
revelatã a Apocalipsei, scrisã de Evanghelistul Ioan si prin lucrarea
Pãstorul lui Herma. Lupta dintre bine si rãu este o temã principalã a
genului apocaliptic iudaic, luptã ce se va accentua spre sfârsitul veacurilor.
Eshatologia biblicã este perceputã, de unii teologi, drept o asertiune
provenitã din prezent, în parte revelatã, orientatã spre viitor si nu o asertiune
provenitã dintr-un viitor anticipat si destinatã prezentului. Expresia provenitã
din prezent si proiectatã spre viitor este eshatologicã, cea provenitã din
viitor si destinatã prezentului este apocalipticã23. Apocalipsa iudaicã a
dus sperantele poporului evreu si ale neamurilor spre venirea lui Mesia si
spre o înnoire a tuturor lucrurilor, în împãrãtia lui Dumnezeu. Dintre
apocalipsele iudaice cele mai importante, amintim: Cartea a doua a lui
Zaharia, Enoh (pãstrat într-un manuscris etiopian), Înãltarea lui Moise,
Apocalipsa siriacã a lui Baruh, Apocalipsa greacã a lui Baruh si
scrierile qumranice, printre care Cartea misterelor 24.

În afara scrierilor apocaliptice, lucrãrile gnostice au influentat mediul
cultural iudaic. Gnosticismul a profesat un dualism al principiilor creatoare,
din care derivã independent o lume creatã captivã si rea si o lume creatã

22 Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, ed. Marietti, Roma, 1994, p. 271.
23 K. Rahner, Saggi sui Sacramenti e sulla escatologia, ed. Paoline, Roma, p. 418.
24 În ceea ce priveste literatura qumranicã, se remarcã lucrarea lui Th. Gaster, The

Ded Sea Scriptures, ed. Doubleday, New York, 1976.
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bunã. În conceptia gnosticilor, lumea rea, a pãcatului, este dominatã de
Satana, iar lumea bunã, este a lui Dumnezeu. În sistemele gnostice se
regãseste si conceptia despre eoni, ca si unitãti temporale. Mediul gnostic
oferã o multime de binomuri dualistice: profan-sacru, bine-rãu, Dumnezeu-
Satana, istorie-eshatologie, cer-pãmânt, persecutati-persecutori.
Gnosticismul a manifestat un interes iesit din comun pentru filozofie si
pentru alte sisteme, pe care le-a asimilat într-un sincretism interesant, dar
situat în afara revelatiei divine. Istoria perceputã în mediile gnostice era
diferitã fatã de cea perceputã în mediul iudaic. În istoria gnosticilor, era
mai importantã perceperea cosmosului si armoniei sale, decât mântuirea
ce va fi adusã de Mesia25.

În mediul iudaic alexandrin se poate vorbi despre importanta atribuitã
prezentului, în cadrul istoriei, speranta în viitor fiind dirijatã spre asteptarea
venirii lui Mesia. Spre deosebire de teologia ancoratã în viitor a iudaismului
palestiniano-alexandrin, cu accente apocaliptice, crestinismul s-a remarcat
prin importanta acordatã prezentului istoric, prin taina întrupãrii Cuvântului
lui Dumnezeu si prin pogorârea Sfântului Duh. Eshaton-ul crestin era în
strânsã legãturã cu a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, sfârsitul
lumii neavând o tentã la fel de tragicã precum în iudaism.

Scrierile lui Filon din Alexandria sunt, poate, lucrãrile iudaice care au
avut cea mai mare influentã asupra mesajului apostolic crestin26. Teologia lui
Filon reprezintã punctul maxim de apropiere între iudaism si elenismul
alexandrin, reprezentat mai ales prin platonism si stoicism. Filon este primul
autor din mediul iudaic care vorbeste despre puterile divine, intermediare
între Dumnezeu si lumea creatã. Filon initiazã si dezvoltã, în lumea culturalã
iudaicã, teoria despre Logos. În conceptia lui Filon, Logosul existã ca si idee
a lui Dumnezeu si este prima creatie divinã27. Pe lângã scrierile lui Filon, o
oarecare influentã asupra teologiei crestine, mai ales asupra gnozei crestine,
a avut-o gnosticismul iudaic, fenomen complex, apãrut în mediul egiptean si
alexandrin. Comunitãtile iudeo-crestine au fost influentate de gnosticismul
iudaic, dar si scrierile de la Qumran, precum si ereticii ofiti-setieni28.

25 Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, ed. Paoline, p. 1321.
26 J. Kelly, Il pensiero cristiano delle origini, ed. Il Mulion, Bologna, 1972, p. 30.
27 H. Wolfson, La filosofia dei Padri della Chiesa, ed. Paideia, Brescia, 1978, p. 323.
28 W. Kasper, Teologia e filosofia, ed. A.V.E., Roma, 1990, p. 244.
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Teologia crestinã din Biserica primarã a fost influentatã si de mediul
cultural pãgân si filosofic. Curentele filosofice care au fost folosite de teologii
crestini sunt: platonismul, aristotelismul, stoicismul si epicureismul. Ideile lui
Platon s-au regãsit în scrierile Pãrintilor din primele veacuri, îmbrãcate în
formã crestinã. Marile idei ale gândirii filosofiei grecesti se regãsesc, într-o
formã mai mult sau mai putin schimbatã, în dogmele crestine: istoria nu este
vãzutã într-un mod liniar, creatia este o degradare a stãrii initiale, timpul primeste
conotatii ciclice, cosmosul este divizat între lumea de pe pãmânt si lumea
spiritualã29. Stoicismul, platonismul si neo-platonismul au influentat gândirea
si mediul cultural de formare al unor teologi crestini precum Sfântul Iustin
Martirul, Clement Alexandrinul, Origen.

Teologia crestinã si hristologia au preluat mostenirea culturalã si
teologicã a iudaismului si a elenismului. În secolele II-III, au loc primele
dezbateri trinitare si hristologice, soldate cu respingerea unor erezii si
formularea primelor mãrturisiri de credintã. Marile dispute trinitare si
hristologice au loc în secolele IV-V, iar urmãrile acestora se prelungesc
pânã în secolele VI-VIII. Epoca post-patristicã îsi aduce si ea contributia
la dezvoltarea si îmbogãtirea teologie si hristologiei30. În ceea ce priveste
hristologia, se poate afirma existenta mai multor hristologii: hristologia
iudeo-crestinã, formatã în mediul iudaic palestinian, centratã asupra
persoanei lui Mesia ca si Fiu al Omului; hristologia elinã-crestinã, formatã
în mediul comunitãtilor întemeiate de Sfântul Pavel, centratã asupra
persoanei lui Hristos ca si Fiu al lui Dumnezeu; hristologia Logos-ului,
formatã în mediul alexandrin, care pune accent pe Cuvântul lui Dumnezeu,
vãzut drept Fiu al lui Dumnezeu; hristologia omului Iisus, formatã în mediul
antiohian si latin, a dat nastere ereziilor nestorianã si monofizitã, are la
bazã ideea cã Mântuitorul este mai mult Fiu al Omului31.

Studiul teologie si hristologiei din Biserica primarã nu se poate
întreprinde fãrã anumite greutãti, survenite din interpretarea textelor

29 K. Schelkle, Teologia del Nuovo Testamento, vol. II, ed. Dehoniane, Bologna,
1969, p. 279.

30 B. Studer, Dio Salvatore nei Padri della Chiesa. Trinità-Cristologia-Soteriologia,
ed. Borla, Roma, 1986, p. 27.

31 R. Penna, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, ed. Dehoniane,
Bologna, 1986.
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crestine din primele secole si din analizarea influentei mediilor în care s-
a rãspândit crestinismul. Limbajul folosit în epoca apostolicã si post-
apostolicã a preluat mult din mostenirile culturale anterioare, mai ales din
iudaism, dar si din elenism. Sinteza Pãrintilor bisericesti a fost una de
exceptie, ei au reusit sã încrestineze principalii termeni preluati si sã
exprime Revelatia divinã prin mijloacele cele mai adecvate.
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Todea Adina

Constiinta moralã în cugetarea patristicã
(partea I)

Abstract
The following study tries to unravel the patristic theology of the

moral conscience. The author presents the way in which Saint
Athanasie the Great applies the theology of the trinity at the human
being and then, she studies the varies of the concept of moral con-
science at different Holy Fathers. The first part of the study below
developes the idea of trinitarian structure of the moral conscience
in relation with the notions of “mind” and “heart”.

1. Definirea termenului, limitele si posibilele extensii
Pentru început, am putea porni de la ideea cã glasul Sfintilor

Pãrinti, ca un ,,organ dulce rãsunãtor de Dumnezeu insuflat’’, este el
însusi constiintã a Bisericii, mãrturie ce izvorãste din împreuna vietuire
în Hristos: ,,rãul plin de apele harului’’1, la care suntem si noi chemati
sã fim pãrtasi.

Termenul de constiintã, συνειδησησ, ne descoperã în etimologia
sa douã particule sugestiv îmbinate, prepozitia cu dativ συν ce exprimã o
împreunã participare, si ειδησεων, expresie a unor cunostinte si perceptii

1 Acatistul  Sfintilor Trei Ierarhi, Acatistier, Condac I, tipãrit cu binecuvântarea Prea
Sfintitului Iustinian, Episcop al Maramuresului si Sãtmarului, 1996, p. 430.
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dinamice2, verbul συνειδεναι, ,,a cunoaste’’, fiind tocmai actiunea dinamicã
a perceptiei. Noul Testament foloseste termenul de συνειδηση în mai multe
locuri, de exemplu: la Evrei 10, 2 în sens de constiintã a pãcatului si la I Petru
2, 19 în sens de privire, respect. Existã însã multe alte constructii semantice
care au constituit baza pentru o teologie patristicã a constiintei, precum: inimã
- Matei 5, 8; II Cor, 4, 6 - ,,în inimile voastre sã strãluceascã cunostinta slavei
lui Dumnezeu pe fata lui Hristos’’; ochii inimii - Efes. 1, 17-18 - ,,sã vã
lumineze ochii inimii ca sã pricepeti’’; ,,lumina care este în tine’’ - Matei 6,
23; mintea - la Luca 24, 45 - ,,le-a deschis mintea ca cã priceapã’’, Rom.12,
2 - ,,sã vã schimbati prin înnoirea mintii’’.

ªi la Sfintii Pãrinti, folosirea termenului este rarã, dar se reiau structurile
semantice biblice de mai sus, îmbogãtite cu noi simboluri si valente. Astfel,
Sf. Atanasie vorbese despre ,,harul cuvântului ‘’3, despre omul ,,vãzãtor si
cunoscãtor prin asemãnare cu Dumnezeu’’, care are ,,ideea vesniciei Sale’’,
ca ,,sã se veseleascã si sã vorbeascã cu Dumnezeu, trãind viatã fericitã,
plãcutã si cu adevãrat nemuritoare’’4. Constiinta ar fi partea rationalã prin
care omul se aratã a fi ,,altceva decât cele ce se vãd’’, prin care ,,cugetã si
întelege cele mai presus de sine’’, pentru cã are ,,tiparul Întelepciunii
dumnezeiesti imprimat’’ si care ,,Se grãieste în noi’’5.

 Sf. Ioan Gurã de Aur foloseste mai ales termenul de cuget, cugetare,
care se descoperã în noi ca ,,judecãtor drept’’, ,,cunostintã a binelui si
rãului sãditã în firea noastrã’’, ,,constiinta a ceea ce trebuie sã facã’’,
care-l deosebeste de animale’’, ,,ochiul cel neadormit, care cunoaste tainele
sufletului nostru’’. El descoperã constiinta mai ales în dimensiunea ei
judecãtoreascã, de ,,acuzator puternic care ne biciuie sufletul, ne sfâsie
inima si tãbãreste asupra noastrã mai cumplit ca un cãlãu’’6.

2 Christos Yannaras, Persoanã si Eros, trad. Zenaida Luca, cuvânt înainte Mihai
ªora, Ed. Anastasia, 2000, p.22.

3 Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului, cap. VII, Scrieri,
Partea I, în P.S.B. 15, trad. int. si note de Pr. Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, E.I.B.M.O.,
Bucuresti 1987, p.98.

4 Idem, Epistolele, Cãtre Serapion, cap VIII, Scrieri, Partea II, în P.S.B. 16, trad. int.
si note de Pr. Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1988, p. 31.

5 Idem, Cuvânt împotriva elinilor, cap. XXXI, Scrieri, Partea I, în P.S.B. 15, trad.
int. si note de Pr. Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1987, p. 65.

6 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Facere (II), Om. LIV, Scrieri, Partea a doua, în  P.S.B.
22, trad., int., indici si note de Pr. Dumitru Fecioru, E.I.B.M.O. Bucuresti, 1989, p. 203.
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 Sfântul Vasile cel Mare vorbeste despre ,,ochiul mintii’’7, care tine
de ,,rãdãcina sufletului, întãritã prin credinta în Dumnezeu’’8

Sf. Grigorie de Nyssa spune cã ,,aceastã putere de a cugeta, de a
deosebi si cerceta lumea e înnãscutã în suflet. Dumnezeu Însusi cerceteazã
tot universul si deosebeste binele de rãu’’9. Omul e ,,o oglindã vie ce se
acomodeazã mereu cu ceea ce se reflectã în el’’10, o oglindã dinamicã
pentru cã între reflectarea binelui si reflectarea rãului este o luptã
permanentã11, amestec de ,,dumnezeiesc si omenesc care sã poatã gusta
din fericirea amândurora, atât din bucuria de a sta în legãturã cu Dumnezeu,
cât si din plãcerile pãmântesti’’. Omul primeste sfãtuirea divinã reflectatã
în sfatul interior12, printr-o atingere permanentã cu prezenta dinamicã a
naturii divine13, transformatã în chemarea de a participa la binele creatiei.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul vorbeste despre o ,,ratiune naturalã’’,
prezentã în fiecare om si miscatã de Dumnezeu, care ,,aduce la cunostinta
faptelor sãvârsite gresit împotriva rânduielii firii, pe cel ce e în stare sã
simtã, adicã pe cel ce are vointa dispusã spre primirea gândurilor drepte
ale firii’’.14 Aceastã ,,ratiune naturalã’’ din fiecare este miscatã de Duhul

7 Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh. Corespondenta (Epistolele), Epistola II,
Scrieri Partea a treia, P.S.B. 19, trad., int., note si indici de Pr. Prof. Dr. Constantin
Cornilescu si Teodor Bodogae, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1988, p. 117

8 Idem, Omilii la Psalmi, Omilie la Ps. LXI, Srieri Partea I, P.S.B. 17, trad. int. si note
de Pr. Dr. D. Fecioru, E.I.B. M.O., Bucuresti, 1986, p. 333.

9 Sfântul Grigorie de Nyssa, Dialog despre suflet si înviere, Scrieri exegetice,
dogmatico-polemice si morale, Scrieri Partea a-II-a, în P.S.B.30, traducere si note de Pr.
Prof. Dr. Teodor Bodogae, E.I.B.M.O., Bucuresti.1998, p. 366.

10 Idem, Tâlcuire amãnuntitã la Cântarea Cântãrilor, cap. IV, Scrieri, partea I, în
P.S.B. 29, trad. Pr. Dumitru Stãniloae si Pr. Ioan Buga, note Pr. Prof. Dr.Dumitru Stãniloae,
indici Pr.Ioan Buga, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1982, pag. 1.

11 Idem, Despre Fericiri, Cuv.1, Scrieri, partea I, în P.S.B. 29, trad. Pr. Dumitru
Stãniloae si Pr. Ioan Buga, note Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, indici Pr.Ioan Buga,
E.I.B.M.O., Bucuresti, 1982, p. 336.

12 Idem, Despre facerea omului, Scrieri exegetice, dogmatico-polemice si morale,
Cap.II, Scrieri Partea a-II-a, în P.S.B.30, traducere si note de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae,
E.I. B. M.O., Bucuresti.1998, p.21.

13 Pr. Prof. Dr. Vasile Rãducã, Antropologia Sf. Grigorie de Nyssa, E.I.B.M.O.,
Bucuresti, 1996, p.28.

14 Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Rãspunsuri cãtre Talasie, Întrebarea 4,  în Filocalia
vol. 3, trad. int. si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Tipografia Arhidiecezanã,
Sibiu, 1948, p. 49.
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Sfânt, ,,ratiunea care judecã cele ce le-am fãcut se miscã în noi ca într-un
templu însufletit si viu si produce în noi o cãinta proportionalã cu greselile.
Prin ea, Hristos, Dumnezeu Cuvântul ne loveste necontenit, pe noi care
pãcãtuim, având ca o frânghie împletitã însãsi constiinta noastrã, împletitã
din gânduri si urmãri neplãcute’’.15

De la Diadoh al Foticeei aflãm despre constiintã cã este spãlatã la
botez si tensioneazã chipul dumnezeiesc din noi spre asemãnarea cu
Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor. Ea creste prin dragostea de
Dumnezeu si ajunge la acea simtire a mintii, la vederea celor nevãzute si
dumnezeiesti.16

Sf. Simeon Noul Teolog vede în constiintã o deschidere spre luminã:
,,Sufletul îsi deschide gura constiintei si prin aceastã micã deschidere
vede cerul si lumina strãlucitoare’’, iar ,,pe mãsura în care poate firea sã
suporte, se obisnuieste cu aceasta si pãtrunde minuni peste minuni, taine
peste taine, vederi peste vederi’’.17

Sf. Grigorie de Nazianz vorbeste de ,,putina licãrire a adevãrului din
viata de aici ca sã vãd si sã sufãr strãlucirea lui Dumnezeu’’, asezatã
între ,,minte si simtire’’, ca puternic vestitor al mãretiei Cuvântului. Prin
ea, omul se descoperã ca ,,împãrat al celor de pe pãmânt, împãrãtit de
sus’’. Constiinta e o ,,intuire a celor dumnezeiesti care strânge ca un brâu
acea parte a trupului din care se aprinde pofta si nu o lasã sã colinde pe
unde-i place’’.18 Ea ne învatã ca ,,un izvor ascuns, lampã în unghere pline
de întunecime’’.19 Sf. Ioan Scãrarul o numeste cunoastere întrupatã,
,,cunostintã sãlãsluitã în ei prin luminarea dumnezeiascã’’20, care se

15 Idem, Ambigua, tâlcuiri ale unor locuri cu multe si adânci întelesuri din Sfintii
Dionisie Areopagitul si Grigorie Teologul,74, în „P.S.B.” 80,  trad int. si  note de Pr. Prof.
Dumitru Stãniloaie, E.I.B.M.O, Bucuresti, 1983, p 191.

16 Diadoh al Foticeei, Cuvânt ascetic, în Filocalia I, trad., int. si note de Pr. Prof.
Dumitru Stãniloae, Ed. Harisma, Bucuresti, 1993, p. 473.

17 Sf. Simeon Noul Teolog, Întâia cuvântare moralã, Cap.10, în Filocalia 6, trad. int.
si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. Humanitas, 1997, p. 151.

18 Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântãri la Praznice Împãrãtesti, Cuvântare la Sf.
Pasti, trad. si note pr. dr. Gheorghe tilea, Ed.Harald, Bucuresti, 2002, pp. 67-79.

19 Idem Sf. Grigorie de Nazianz, Poeme dogmatice, Poem I, Despre Tatãl, trad. si
note pr. dr. Gheorghe tilea, Ed.Harald, Bucuresti, 2002, p. 133.

20 Sf. Ioan Scãrarul, Scara dumnezeiescului urcus, Cuv. XXVI, în Filocalia 9, trad.,
int. si note de Pr.Prof. Dumitru Stãniloae, E.B.M., Bucuresti, 1980, p. 317.
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transformã în ,,însotire, amestecare’’21, iar Ava Dorotei se aratã si mai
explicit, dedicând un capitol întreg constiintei, pe care o analizeazã din
începutul ei dumnezeiesc: ,,Când a fãcut Dumnezeu pe om, a sãdit în el
ceva dumnezeiesc, ca un gând (cuget) mai fierbinte si luminos, având
calitatea unei scântei, care lumineazã mintea si aratã acesteia deosebirea
binelui de rãu. Aceasta se numeste constiintã si ea este legea firii lui’’,
constiinta a ceea ce suntem cu adevãrat si a modului cum ne putem întãri
fiinta si dobândi viata eternã pe seama ei.22 Sf.Teofan Zãvorâtul deosebeste
acea ,,parte a duhului care aratã ce este drept si ce nu este drept, ce este
plãcut lui Dumnezeu si ce nu este plãcut. Arãtându-le pe acestea, îl
determinã sã împlineascã cu hotãrâre, iar apoi rãsplãteste împlinirea cu
alinare si neîmplinirea cu remuscare’’.23

Se remarcã în cele prezentate, douã nivele de cuprindere a termenului,
unul mai restrâns judecãtoresc de cunoastere a binelui si rãului si de
apreciere a faptelor, si unul mai larg care priveste un bine si un rãu
existential, racordare la dumnezeiesc si omenesc si asezare pe un anumit
fãgas al existentei. Sf. Atanasie fixeazã unitatea patristicã între ontologie
si moralã. Existenta este fundamental moralã ,,nu poate sã nu se miste
deloc, fiind prin fire usor miscãtoare, se poate misca atât spre cele ce
sunt (binele), cât si spre cele ce nu sunt (rãul)’’24. Încã de la creatie,
rationalul existentei este energetic, însufletit, dinamicul dã viatã onticului
si îl sustine. Acest dinamism ontologic a fost asezat de Dumnezeu prin
cuvintele energetice25 ale creatiei, care dau viatã si sustin în continuare
existenta creatiei. E o împreunã lucrare între Cuvãntul care fixeazã
modelele ,,frumusetile prototipice’’26, cum le numeste Dionisie Areopagitul,

21 Ibidem, p. 412.
22 Ava Dorotei, Diferite învâtâturi de suflet  folositoare, Cap III, în Filocalia 9, trad.,

int. si note de Pr.Prof. Dumitru Stãniloae, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1980, pp. 471-507.
23 Sf. Teofan Zãvorâtul, Ce este viata duhovniceascã si cum sã te apropii de ea, în Ion

Vlãducã, Mic dictionar de apologeticã ortodoxã, Ed. Bizantinã, Bucuresti, 2002, p. 21.
24 Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, Cap. IV,op. cit., p. 34.
25 Nikos Matsoukas, Introducere în gnoseologia teologicã, trad. Maricel Popa, Ed.

Bizantinã, Bucuresti, 1997, p. 124.
26 Dionisie Pseudo-Areopagitul, Ierarhia cereascã si ierarhia bisericeascã, cap. III,

trad. si studiu int. de Cicerone Iordãchescu, postfatã de ªtefan Afloroaei, Ed. Institutul
European, Iasi, 1994, p. 98.
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si Duhul Sfânt care dã viatã, dinamizeazã. Sf. Ioan Gurã de Aur vorbeste
despre modul în care s-a sãlãsluit în noi suflarea dumnezeiascã si s-a
fãcut omul suflet ,,viu’’, adicã ,,activ’’ si împlinitor al suflãrii dumnezeiesti.
Dumnezeu suflã si omul împlineste, suflarea punând stãpânire si asupra
trupului, realizãndu-si lucrarea pe mãsura ascultãrii, pentru cã neascultarea
pune stavilã ,,suflãrii’’ si aduce moartea.27 Morala este ontologicã,
miscarea fundamenteazã ontologicul. Existã tendinta de a interpreta
morala, si deci si constiinta moralã, pe exterioritatea împlinirii poruncilor,
fãrã sã sã cuprindã structura existentialã care abia ulterior se manifestã
în comportament, ηθοσ, în întelesul sãrãcit de caracter, devine Ηθικη
stiintã a caracterului.28

Definitia scolasticã datã constiintei morale ar fi aceea de judecatã
actualã asupra onestitãtii actiunilor mele concrete, asupra conformitãtii
unei actiuni determinate cu vointa divinã ‘’. Apare conturatã distinct si o
constiintã psihologicã, separatã de cea moralã,  cea psihologicã nu ar fi
decãt perceptia subiectului în sine însusi, fãrã referintã la moralitate29,
forma cea mai înaltã de reflectare a realitãtii, proprie omului, iar constiinta
moralã ar fi o cunoastere a valorilor si datoriilor, reflex al legii divine, prin
aplicarea la un caz particular, concret, a unui principiu moral, deci un
organ functional de interpretare, evaluare, decizie si directionare. Problema
care se pune în fata acestei separãri a constiintei psihologice de constiinta
moralã este dacã putem vorbi de posibilitatea existentei perceptiei umane
fãrã nici o raportare la moralitate. Dupã cum am vãzut în teologia patristicã
existenta însãsi este un fapt moral, si orice fapt moral este între ,, a fi’’
(binele) si ,,a nu fi ‘’ (rãul). Întreaga existentã a omului este pe dimensiunea
moralitãtii, cu atât mai mult procesele  psihice ale cunoasterii, ale racordãrii
la mediul de viatã.

Astfel o definitie extinsã a constiintei morale ar fi aceea de tensiune
a existentei, si vom vorbi despre stãri de constiintã nu numai despre judecãti

27 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Facere (I), Scrieri, Partea I, în „P.S.B.” 21, trad. int.
indici si note de Pr. Dumitru Fecioru, EI.B.M.O., Bucuresti, 1987, p. 130.

28 Christos Yannaras, Persoanã si Eros, trad. Zenaida Luca, cuvânt înainte Mihai
ªora, Ed. Anastasia, 2000, p. 274.

29 René Carpentier,Consciesce in Dictionaire de spiritualité, Ascetique et Mistique,
Doctrine et histoire, Tome 2, Ed. Beauchesné, Paris, p. 1549.
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de constiintã. Raportatã la notiunea de chip al lui Dumnezeu, constiinta
este tocmai vibratia chipului, a demnitãtii chipului care se doreste dupã
asemãnarea deplinã. Constiinta moralã este o chemare a ,,cinstei de sus’’,
suntem chemati sã fim ,,co-pãrtasi’’ ai iubirii de sus, este un dar fãcut
Eului nostru prin care sã cãutãm pe Dumnezeu ca fiind acel Tu dorit în
chip absolut.30 Sf. Ioan Gurã de Aur aratã cã prin cuvântul chip trebuie
înteles ,,stãpânirea’’ asupra vietii, adicã simt al nobletei.31 Aceastã idee
de stãpânire implicã si responsabilitatea. Constiinta moralã este asezarea
fiintei pe dimensiunea libertãtii deci în responsabilitate, iar responsabilitatea
îl aratã pe om creat, în legãturã cu o fiintã liberã, superioarã lui. De chip
tine si apofatismul constiintei morale, chipul este si naturã si har, avem
ceva creat si ceva necreat în om, creatul aspirã spre necreat, chipul este
asemãnarea în potentã iar asemãnarea chipul în actualitate.32 Tensiunea
chipului este treimicã ,,Duhul iluminat de Duhul îsi fixeazã privirea asupra
Fiului si în acesta contemplã pe Tatãl’’33. Sfântul Atanasie insistã pe
caracterul ontologic constitutiv al ,,participãrii’’ chipului la ceea ce este
dumnezeiesc, crearea înseamnã ,,participare’’ iar Sf Grigorie de Nyssa
afirmã înrudirea om-Dumnezeu. Chipul descoperã dorinta întrupãrii, dorinta
lui Dumnezeu de a se face om si de a îndumnezei pe om. Sf. Atanasie
dezvoltã afirmatia Sf. Irineu ,,Dumnezeu se face om pentru ca omul sã
se facã Dumnezeu’’.34 În constiintã este prezentã vocatia îndumnezeirii
care strãbate întreaga realitate umanã, omul întreg, trup si suflet, de aici
putem deduce o altã definitie extinsã a constiintei morale, aceea de
dinamicã ecstaticã personalã, situatã pe dimensiunea libertãtii, si cuprinzând
integralitatea umanã.

Delimitãri conceptuale
Pe dimensiunea interioritate-exterioritate-revelare, avem diferite

asimilãri ale constiintei cu notiunile patristice de inimã-minte-ratiune-cuget.
30 Al. Schmemann, Euharistia-Taina Împãrãtiei, trad. Pr. Boris Rãdulescu, Ed.

Anastasia, 1993, p. 190.
31 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Facere (I), op. cit., p. 102.
32 Pr. Dr. Ilie Moldovan, Natura si harul în gândirea teologicã a Sf. Vasile cel Mare,

în „Ortodoxia”, Anul XXXI, Nr. 1/ 1979, Ianuarie - Martie,  p. 136.
33 Idem, Sensul duhovnicesc al întelegerii Scripturii în conceptia teologicã a Sf.

Vasile cel Mare, în „Glasul Bisericii”, Anul XXXVIII, Nr. 7-8, 1979, p. 718.
34 Paul Evdokimov, Ortodoxia, E.I.B.M.O.,Bucuresti, 1996, pp. 85-87.

Teologia,  2/ 2005



217

Pânã la un punct, se constatã chiar o sinonimie a termenilor. Cel mai
adesea constiinta este identificatã cu mintea ea fiind aspectul cel mai
dinamic al vietii spirituale. Când este identificatã cu inima prezintã aspectul
mai de profunzime al intentionalitãtii si intuitiilor, inima fiind centrul spiritului,
partea cea mai adâncã si mai profundã, centrul sintetic al personalitãtii
locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, unde harul ,,îsi scrie legile Duhului’’35,
cum spune Sf. Macarie Egipteanul. Inima este chiar adâncul mintii iar
coborârea mintii la inimã înseamnã regãsirea unei constiinte duhovnicesti,
într-o relatie mult mai strânsã cu harul.Astfel constiinta ca împreunã
cunoastere a omului cu harul dumnezeiesc îsi descoperã în inimã centrul
celor trei facultãti cugetarea, vointa si simtirea. Vom avea, prin pogorârea
mintii la inimã, unitatea între ratiune si sentiment, între lucrarea Fiului, ca
izvor si sustinãtor al cuvântului rational, si lucrarea Duhului ca pulsatie
dinamicã a sentimentului, a iubirii. Proeminenta Ratiunii (Fiului) în gândirea
occidentalã pare a fi o umbrã a ereziei Filioque. Tensiunea, emotia dinamicã
e plasatã în sfera inconstientului si pusã în opozitie cu constientul rational,
în definitia psihologicã a constiintei apare aspectul de adaptare si capacitate
de a te informa despre mediu, se pierde dimensiunea de profunzime
constiinta este asimilatã cu rationalul constient si dialectic.

Din cugetarea patristicã ne putem da seama cã dimensiunea
rationalului intuitiv si simtitor, constiinta de profunzime, existã chiar si
atunci când nu se poate exercita facultatea discursivã si logicã. Nichifor
din Singurãtate spunea cã inima este organul cugetãrii.36 Cugetarea însãsi
are o dinamicã a iubirii, este lucrarea care pune mintea în relatie cu diferite
obiecte sau subiecte, pentru a descoperi întelesurile lucrurilor, si aceste
întelesuri sunt exprimate prin cuvinte. Dar existã si o relatie intuitivã
simtitoare cu realitãtile create si mai ales cu cele necreate. Întreaga creatie
este, cum spune Sf. Atanasie ,,întipãritã’’ de Întelepciunea dumnezeiascã,
iar omul este ,,privitor al creatiei dupã întelepciunea datã lui’’.37 Sf. Grigorie

35 Pr. Ioan C. Tesu, Omul- tainã teologicã, Ed. Christiana, 2002, p. 125.
36 Nichifor din Singurãtate, Cuvânt plin de mult folos despre rugãciune, trezvie si

paza inimii, în Filocalia 7, trad. int. si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed.
Humanitas, 1999, p. 27.

37 Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, cap. LXXXI Scrieri,
Partea I, în „P.S.B.” 15, trad. int. si note de Pr. Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, E.I.B.M.O.,
Bucuresti, 1987, p.323.
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de Nyssa aseazã la baza tuturor realitãtilor pe Dumnezeu Cuvântul, ale
cãrui cuvinte s-au încorporat în toate lucrurile devenite continuturi ale
sufletului, de aceea constiinta va avea un aspect de intuitie, simtire, a
presiunii lui spirituale38.

Avem deci, un cuvânt pnevmatic interior si un cuvânt exterior îmbrãcat
în ,,hainele de piele’’ ale istoricitãtii si dialecticii. Tocmai aici stã
universalitatea constiintei morale, dincolo de aspectele culturale, dincolo
de capacitãtile functionale, ale creierului în special, si ale trupului pe
ansamblu. De aceea constiinta moralã e prezentã ca rationalitate dinamicã
asezatã pe dimensiunea libertãtii din chiar momentul conceperii si articulãrii
materialitãtii, ca rationalitate plasticizatã, într-un suflet constient.39

Capacitatea rationalã dialecticã a constiintei tine si de capacitatea
creierului sau de integritatea organelor de simt40, dar constiinta moralã
este prezentã si în cazul nefunctionalitãtii lor (de exemplu, la surdo-muti
sau bolnavii mintali). Sf. Ioan Scãrarul vorbea de acea ,,simtire
întelegãtoare’’ a ceea ce este bine si rãu41, deci o cunoastere în primul
rând intuitivã nu discursivã, iar Sf. Simeon Noul Teolog vede în constiintã
chiar  un organ al vederii dumnezeiesti.42 Aceastã deschidere a constiintei
spre  planul de existentã al comuniunii trinitare,  cheamã persoana umanã
sã devinã un partener al iubirii treimice si sã-si organizeze toate nivelele
existentei dupã acest model unificator suprem. ,,Constientizarea’’ deplinã
se poate realiza numai la acest nivel suprem al existentei personale, fãrã
deschiderea spre iubirea treimicã constiinta este blocatã pe diferite trepte
ale alienãrii.

2. Fundamentul si lucrarea teandricã a constiintei morale
Constiinta moralã are un fundament teandric, ea uneste partea creatã

de aspiratia spre necreat a chipului dumnezeiesc din noi, e un glas, o
38 Pr.Prof. Dumitru Stãniloae, Nota 106, la Sf. Grigorie de Nyssa, Tâlcuire la Cântarea

Cântãrilor, Cap. V,  op. cit., p. 180.
39 Idem, Nota 347 la Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua,111 op. cit,  p. 277
40 Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, Cap. XII, Scrieri Partea a-II-

a, în „P.S.B.” 30, traducere si note de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, E.I. B. M.O.,
Bucuresti.1998, p. 34.

41 Sf. Ioan Scãrarul, Scara, Cuv. XXV, op. cit., p. 316.
42 Sf. Simeon Noul Teolog, Întâia cuvântare moralã,12, p. 168.
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chemare dumnezeiascã, ce vibreazã în fãrâma de cer si pãmânt a fãpturiii
noastre. Sf. Atanasie vede o tainicã dependentã teandricã între creat si
necreat, creatul nu poate exista decât în relatie cu necreatul, dar o relatie
în care este activ si creatul si necreatul. În templul fãpturii sale omul îl
simte pe Dumnezeu ca for suprem în fata cãruia rãspunde, dar se simte
si pe sine, ca cel care trebuie sã rãspundã. Interfata discursivã a constiintei
poate sã uite, sã refuze si sã arunce în ,,inconstient’’ dorul si aspiratia
dupã Dumnezeu dar chemarea dumnezeiascã nu va dispãrea niciodatã
din fãptura omeneascã si tot întunericul lumii nu va reusi sã înãbuse aceastã
micã fãrâmã de luminã.

Teandrismul are douã dimensiuni strâns unite: este si hristocentric si
pnevmatofor. Teandrismul hristocentric, asa cum aratã Sf. Atanasie tine
de ,,pãrtãsia’’ întregii creatii la Cuvântul creator si sustinãtor al vietii, dar
se descoperã în mod deplin abia în lumina întrupãrii ,,Cuvântul vine în
latura noastrã nefiind departe nici înainte, cãci nici o parte a zidirii nu a
rãmas goalã de El.’’43 Omul a fost creat în conformitate cu întruparea,
numai omul e capabil sã fie ipostas al Cuvântului. Prin întrupare teandrismul
constiintei se întãreste, numai Hristos ne face siguri de existenta noastrã,
ca supremã Constiintã de Sine.44 Ratiunea ,,împletitã si concrescutã’’45

cu fiecare creaturã îsi gãseste în Hristos constiinta ipostaticã. În ipostasul
Logosului se adunã ,,rãdãcinile’’ tuturor ipostasurilor umane în teandrismul
unei intimitãti umane de intensitate divinã.46 Sf. Vasile cel Mare
accentueazã teandrismul pnevmatofor, Duhul este ,,în toate lucrurile în
mod deplin si indivizibil de Tatãl si de Fiul’’.47 Participarea Duhului la
constiinta noastrã este limitatã de noi, pentru cã energiile divine sunt folosite
prin mijloace omenesti ,,În comparatie cu lãrgimea inimii noastre Duhul
înscrie în ea mai multe sau mai putine gînduri potrivit cu pregãtirea de mai
înainte a stãrii de curãtie’’. Energia divinã se preface în luminã numai în

43 Sf. Atanasie cel Mare, Despre Întruparea Cuvântului, Cap. VIII, p. 98.
44 Ibidem, p. 185.
45 Idem, Cuvânt împotriva elinilor, Cap. XL., p. 76.
46 Idem, Trei cuvinte împotriva arienilor cuvinte împotriva arienilor, Cap.XLVII, p.

213.
47 Pr. Prof. Dr.  Ilie Moldovan, Natura si harul în gândirea teologicã a Sf. Vasile cel

Mare, p. 136.
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cugetul iubitorului de întelepciune. Numai Sfântul Duh e în mãsurã sã
descopere constiintei izvoarele descoperirii de Dumnezeu. ,,Duhul
cunoaste profunzimile lui Dumnezeu iar fãptura primeste prin El
descoperirea tainelor’’48, ajungem la o cunoastere a lui Hristos în lumina
proiectatã de Duhul în adâncul constiintei noastre. Duhul Sfânt lucreazã
nesterea de sus, mintea care a reusit sã se curãteascã de patimi ,,vede pe
Duhul Sfânt in unire cu Fiul si cu Tatãl’’.49 Colaborarea omeneascã e
absolut necesarã ,,pentru cã cel ce vrea sã fie ajutat de Dumnezeu nu-si
pãrãseste datoria, si cel ce nu-si pãrãseste datoria nu e pãrãsit niciodatã
de ajutorul dumnezeiesc’’50, iar ,,dacã ne îngrijim de cele ale lui Dumnezeu
si Dumnezeu se va îngriji de cele ale noastre si vom strãbate în toatã
linistea oceanul acestei vieti’’51. Lucrarea constiintei este teandricã, pe
lângã harul de sus avem vointa noastrã de care se leagã virtutea si viciul52.
Hristos învãluie si îmbracã pânã în adãncimile tainice ale inimii constiinta
umanã, care îsi pãstreazã cele douã tendinte, cea proprie si cea a Duhului.53

 ªi Sf. Grigorie de Nyssa aratã amestecul de dumnezeiesc si omenesc
al procesului de cunoastere a lumii, ,,harul dumnezeiesc înaltã pãmântescul
din om si pãtrunde prin toatã lumea.’’54 De acest teandrism depinde însãsi
existenta noastrã, de aceea Hristos s-a întrupat pentru noi, ,,care prin
lipsa de vointã ne-am stricat fiinta’’, pentru a se face om ,,ca noi, ca sã
aducã iarãsi la fiintã ceea ce ajunsese la nefiintã’’. Hristos aduce o nouã
ancorare a noastrã în adâncul existentei dumnezeiesti, ancorând în sine
firea omeneascã pe care a asumat-o55.

Omul se descoperã ca o fiintã centratã în afara ei si ekstaticã în
natura ei. Pe dimensiunea libertãtii teandrismul constiitei descoperã o

48 Pr. Dr. Ilie Moldovan, Sensul duhovnicesc al întelegerii Scripturii în conceptia
teologicã a Sf. Vasile cel Mare, pp. 717- 718.

49 Sf. Vasile cel Mare, Omilia XV, Cap. II, P.S.B.17, p. 511.
50 Idem, Constitutiile ascetice, Cap. IV, p. 474.
51 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Facere,(I), p. 165.
52 Idem, Omilii la Facere, (II), Omilia LIV, p. 203.
53 Pr. Dr. Ilie Moldovan, Aspectul hristologic si pnevmatologic al Bisericii dupã Sf.

Ioan Gurã de Aur, în „Studii Teologice”, Seria II, XX, nr. 9-10, 1968, p. 719.
54 Sf. Grigorie de Nyssa, Marele Cuvânt Catehetic sau despre învãtãmântul religios,

Cap. 21, „P.S.B.” 30, p. 317.
55 Idem, Despre viata lui Moise, „P.S.B.” 29, p. 78.
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libertate ontologicã, ελευτερια,  care se pãstreazã în mãsura pãstrãrii
integritãtii morale si a conlucrãrii, aceastã libertate  depãseste astfel liberul
arbitru, προαιρεσισ, specific stãrii de dupã cãderea în pãcat56. Reluând
ideea Sf. Irineu, cã omul deplin primordial avea pe Duhul Sfânt, putem
spune cã Duhul este cel care  plineste natura omului în adevãrata ei
specificitate, dând adevãrata libertate.

Sf. Maxim Mãrturisitorul subliniazã existenta în planul constiintei a
celor douã vointe asociate dumnezeiascã si omeneascã, în functie de
conlucrarea lor apare miscarea spre viatã sau spre moarte. Douã iubiri
simultane se provoacã una pe alta, omul aratã în sine pe Dumnezeu iar
Dumnezeu ia chip de om57. Cum spune Pãr. Stãniloaie, Sf. Maxim dã o
interpretare ortodoxã la expresia ,,lucrarea teandricã’’ folositã de Dionisie
Areopagitul, apãrând cele douã vointe în Hristos. Existã o dublã miscare,
un urcus (anabasis) al omului spre îndumnezeire sustinut de coborârea
(catabasis) a dumnezeiescului în omenesc.58 Dumnezeu Însusi, cel mai
presus de miscare se face pentru lume actiune, ce mijloceste între început
si tinta finalã, în sânul lumii sunt ascunse ca forte efective energiile divine,
care lucreazã dinnãuntru ca putere si din afarã ca tintã.59 Dumnezeu se
descoperã ca ,,singura Ratiune a celor ce cugetã si sunt cugetate, singurul
Cuvãnt a celor ce grãiesc si sunt grãite, singura Viatã a celor ce trãiesc si
primesc viatã, cauza, începutul si scopul ultim, sânul adânc si nedepãrtat
al întregului cosmos’’60.

Sf. Simeon Noul Teolog aratã cã dinamismul teandric al constiintei
,,sãlãsluirea întru curãtie cunoscutã si simtitã a dumnezeirii celei în trei
ipostasuri, în cei desãvârsiti, nu e împlinirea, ci mai degrabã începutul si
cauza unei dorinte si mai puternice’’61. Arhimandritul Sofronie
comentându-l pe Sf. Simeon Noul Teolog ne descoperã cã unirea celor

56 Pr. Dr. Vasile Rãducã, op. cit., p. 143.
57 Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Ambigua,7,  pp.70-87.
58 Idem, Mystagogia, cosmosul si sufletul chipuri ale Bisericii, int., trad., note si

studii de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, EI.B.M.O., Bucuresti, 2000, p. 10.
59 Idem, Cuvântul ascetic, Capete despre dragoste, în Filocalia vol. 2, trad. int. si

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Tipografia Arhidiecezanã,Sibiu, 1948, pp. 19-21.
60 Idem, Mystagogia, cosmosul si sufletul chipuri ale Bisericii, pp. 12-13.
61 Sf. Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capitole teologice si practice, în Filocalia 6,

p. 19.
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doi, a lui Dumnezeu si a omului, e sãvârsitã prin vointa creatorului si în
constiinta amândurora, Iisus Hristos fiind mãsura deplinã a tuturor
lucrurilor dumnezeiesti si omenesti, fiinta deplinã pe care o realizãm si noi
în parte62.

Constiinta omeneascã este chematã sã se ridice în planul chemãrii
divine63, prin acel ,,fiat’’, care face ca vointa divinã sã devinã propria
mea vointã. De la început scopul omului a fost sã uneascã firea creatã cu
cea nenecreatã, dar realizarea deplinã a acestei unitãti nu a fost posibilã
decât prin întruparea Fiului, din acest moment deiformitãtii omului îi
corespunde omenitatea lui Dumnezeu. 31 În strãfundul sãu omul accede
catafatic la prezenta lui Dumnezeu, dumnezeiescul este în mod paradoxal
mai omenesc decât omenescul pur, iar Hristos este împlinirea umanului,
spre care tinde constiinta alienatã a fiecãrei persoane omenesti, pentru
cã ,,Totdeauna, în toti Dumnezeu vrea sã sãvârseascã taina întrupãrii
Sale’’.

3. Vocatia treimicã a constiintei morale
O notiune care acoperã bine semnificatia constiintei morale este

aceea de sfat interior. Suprema vocatie a constiintei este de a fi ridicatã
în ,,sfatul’’, în dialogul interior al Sfintei Treimi, suprema existentã dialogicã
si iubitoare.64 Omul este dupã chipul Fiului, dar si dupã chipul Sfintei
Treimi, iar aceastã comuniune de model trinitar din planul constiintei are
ca reper Întruparea, prin care a avut loc coborârea Treimii în lume de la
Tatãl prin FIul, în Duhul Sfânt, cãreia îi corespunde si înãltarea zidirii
cãtre Sfânta Treime în Duhul Sfânt prin Fiul în Tatãl.

Caracterul dialogic este descoperit în structura relatiilor eu-tu, dar si
prin dialogul interior, dualitatea interioarã65 care se actualizeazã deplin în
legãturã cu un altul exterior. Întreaga existentã creatã are la bazã chemarea

62 Arhim. Sofronie, Rugãciunea-experienta Vietii Vesnice, trad. diac. Ioan I. Icã jr.,
Ed. Deisis, Sibiu, 1998, pp. 31-33.

63 Nicolae Mladin, Prelegeri de misticã ortodoxã, Ed. Veritas, Tãrgu Mures, 1996,
p. 32.

64 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova,1987, p. 21.

65 Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, Cap. XL, p. 76.
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la viatã prin cuvânt, cuvintele energetice66 care sustin în continuare
existenta. Cum spune Sf. Atanasie, omul are în mod special ,,harul
cuvântului’’, cãci prin el cuvântul se reveleazã ca un alter ego dupã chipul
Fiului.67 Fiul Însusi este Constiinta de sine a Tatãlui ,,Tatãl se priveste în
Chipul Sãu si se bucurã de El’’ Comentând acest text Pãr. Stãniloae
spune cã68, la fel cum Dumnezeu nu putea fi lipsit de constiinta de Sine,
într-o singurãtate monopersonalã, si omul prin constiinta de sine se aflã
oarecum într-un dialog cu sine, e scos din singurãtatea ebsolutã, care e
egalã cu inconstienta. Pe om constiinta îl mustrã pentru faptele rele aproape
ca o persoanã, îl face sã se bucure de faptele bune ca de ale altei persoane,
reprezintã gândul la ce ar spune alte persoane despre el, implicã legãtura
cu alte persoane si în cele din urmã cu persoana supremã, e un loc al
întâlnirii, un spatiu al iubirii. Omul este creat ca fiintã constientã având
pãrtãsie cu iubirea intratreimicã. Fiul dã  întãrirea supremã alteritãtii
omenesti, se descoperã ca fundament al binelui, prin binele suprem dat
de comuniunea Tatã-Fiu, si ne dã nouã, prin întrupare, întãrirea binelui
omenesc, ca aspiratie spre comuniune si dragoste.69 Persoana omeneascã
se realizeazã pe sine prin iesirea ecstaticã din sine, în faptul relatiei. Iar
aceastã dinamicã a persoanei este tocmai constiinta moralã70. Unirea
dintre noi e datã de unirea Tatã -Fiu, iar harul este iubirea Tatã-Fiu în
Duhul Sfânt71, astfel Duhul ia locul cel mai intim din noi si ne aseazã pe
dimensiunea iubirii. Ne facem pãrtasi voii dumneze-iesti primind glasul lui
chemãtor spre iubire. Însãsi voia lui Dumnezeu se descoperã în noi ca
sfat la care suntem chemati sã ne facem pãrtasi72. Sfãtuirea-voia divinã
ca manifestare energeticã se reflectã în sfatul interior al creatiei.

Sf. Vasile cel Mare ne aratã elanul infinit si vesnic dat naturii umane
de har. Iubirea ca act si realitate în Dumnezeu e imprimatã creaturilor73

prin energiile divine ,,pogorâte ale Duhului Sfânt. ,,Numele divine’’ nu
66 N. Matsoukas, op. cit., p. 124.
67 Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, Cap. XLII, p. 278.
68 Ibidem, Cap. XX, p. 180.
69 Ibidem, Cap. XXXV, p. 198.
70 Christos Yannaras, op. cit., p. 21.
71 Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, Cap. XLII, Note, p. 278.
72 Ibidem, Cap. LXI, Note, p. 393.
73 Pr. Conf. Ilie Moldovan, Natura si harul în gândirea Sf. Vasile cel Mare, p. 75.
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sunt vorbe goale, prin ele Dumnezeu îsi comunicã prezenta în constiinta
celui pregãtit, iar aceastã lucrare se aude ca un glas. ,,Se numeste’’ pe
sine cu ajutorul facultãtilor omenesti. ,,Tainele care se vestesc prin minte
îsi au obârsia sus ca si când mintea omului ar primi un sunet prin Duhul’’74

Marele glas al Evangheliei se descoperã ca un tunet în suflet dupã botez,
dar nu într-un suflet slab si molatec ci într-unul care lucreazã cu tãrie
binele.75 Toate cuvintele care-i vin omului prin ratiunile lucrurilor si prin
comunicarea mai directã a revelatiei sunt un apel ca sã rãspundem
Cuvântului dumnezeiesc.76 Acest apel, acest glas, transpare, si prin ratiunea
ucisã de pãcat si e auzit de noi. Cuvântul Întrupat, cuvânt suprem
revendicator are puterea de a învia cuvãntul, rãspunsul nostru responsabil,
,,Cînd învie Logosul în noi produce virtutea si cunostinta’’.77 Acest cuvânt
revendicator ne aseazã în responsabilitate. Responsabilitatea ne aratã cã
suntem liberi în rãspunsul nostru dar totusi obligati sã rãspundem, fie chiar
prin negatie. Omul este responsabil pentru cã este chemat sã rãspundã în
acest dialog al constiintei, pe care Dumnezee îl poartã cu noi prin cuvântul
nostru interior, personalizat, prin cuvintele altor persoane aflate în acest
exercitiu al resposabilitãtii, si chiar prin cuvintele nepersonalizate ale
cosmosului care se vrea cunoscut în noi.

Sf. Ambrozie spunea ,,Cu aproapele tãu, unul ca tine, poti sã discuti,
ba chiar sã te scuzi dacã te acuzã, dar lui Dumnezeu trebuie sã te
mãrturisesti… Dumnezeu chemându-l pe Adam pe tine te chema: ,,Omule
unde esti?’’,78,,Cuvântul lui Dumnezeu face sufletul sã trãiascã, iar
continutul lui este hrana ce-l saturã’’79, pentru cã ,,cuvintele Tale au intrat
si au crescut, fãcând din mine un om al nãdejdii’’80.

Pentru Sf. Ioan Scãrarul, plânsul este dialogul nevãzut al mãrturisirii
si cererii iertãrii81, numai prin golirea, kenoza de orice independentã, se

74 Idem, Sensul duhovnicesc al întelegerii Scripturii în conceptia teologicã a Sf.
Vasile cel Mare, p. 717.

75 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Ps. XXVIII, Cap. III, p. 227.
76 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre viata lui Moise, p. 78.
77 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua 143, p. 325.
78 Sf. Ambrozie, Viu va fi sufletul meu, (comentariu la Psalmul 118), trad., adaptare,

int.Pr. As. Un. Drd. Constantin Necula, Ed. „ Oastea Domnului”, Sibiu, 2000, pp. 24-25.
79 Ibidem , p. 38.
80 Ibidem, p. 65.
81 Sf. Ioan Scãrarul, Cuv. VII, op. cit., p.164.
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poate ajunge la o relatie deplinã, dialogul presupune ascultarea. Pentru a
auzi glasul dumnezeiesc trebuie sã ne asezãm întru smerenie, sã depãsim
egoismul mîndriei, sã-l socotim pe Dumnezeu ca pe un Altul, nu ca identic
cu propriul nostru eu. Dumnezeu ne grãieste prin altul de aceea sã nu
lepãdãm niciodatã judecata si sfatul aproapelui. ,,Toti câti voiesc sã
cunoascã voia lui Dumnezeu sunt datori sã o omoare întâi pe a lor.’’82

Astfel constiinta e întotdeauna interpersonalã suntem trasi la rãspundere
de altcineva, cu cât simtim mai accentuat pe Dumnezeu care ne vorbeste
simtim mai tare aceastã rãspundere, omul e o fiintã dialogicã si când e
singur, pentru cã are pe cineva înãuntrul sãu.83

Glasul constiintei, ca o ,,chemare linã’’, o auzi cã vine dinãuntrul tãu
si totusi dincolo de tine, pentru cã vine de la Dumnezeu. E un dialog al
privirii ,,un ochi  dublu’’, cu care Dumnezeu vede pe om si omul vede pe
Dumnezeu. Noi simtim ,,o chemare duioasã prin glasul lui’’, dar ,,larma
vietii si gãlãgia grijilor desarte, strigã oamenilor în urechi nevoile lor
pãmântesti mai tare decât le strigã glasul trebuintei lor vesnice’’, de aceea
Dumnezeu ne cheamã uneori prin necazuri ,,ca un cuvânt mai aspru ce
ne sileste sã-l cãutãm’’.84

În acest exercitiu al responsabilitãtii cosmice mã simt dator fatã de
starea lumii întregi, dar numai în mãsura în care rãspund lui Dumnezeu
care întãreste simtul responsabilitãtii mele. Dimensiunea iubitoare,
ecstaticã, a persoanei mele se întãreste prin dragostea divinã, care, asa
cum spunea Dionisie Areopagitul, este ecstaticã prin excelentã, pentru
cã ,,erosul divin nu permite ca îndrãgostitii sã-si apartinã lor însisi ci celor
pe care-I iubesc’’. Avem o sete nesãturatã de dialog, de relatie, ca
reciprocã renuntare la sine si dãruire de sine.85 Chiar si revelatia si
mântuirea le primim tot pe aceastã cale, a dialogului, a relatiei, cu
Dumnezeu cel întrupat. Întreaga realitate a lumii, ca manifestare a logosului
cosmic, presupune persoana umanã ca al doilea termen al relatiei

82 Ibidem, Cuv. XXVI, p. 348.
83 Ibidem, Cuv. XXVII, p. 380.
84 Ibidem, Cuv. XXVII, p. 380.
85 Christos Yannaras, Heidegger si Areopagitul, trad. Nicolae ªerban Tanasaca, Ed.

Anastasia, 1996, p. 125- 131.
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dialogice, si ne cere sã depãsim conventionalitatea folosirii lucrurilor86.
Constiinta este singura care poate depãsi distanta naturalã între om si
Dumnezeu, forta ei este forta iubirii, dacã Dumnezeu este iubire si omul
este iubire, asa cum se descoperã prin constiinta lui, manifestare a unei
iubiri indestructibile, care ne pune în relatie cu noi însine si cu lumea
întreagã, punându-ne în relatie cu Dumnezeu.

4. Continutul treimic al constiintei: ratiune, vointã, sentiment
Asa cum aratã Sf. Grigorie Palama unitatea mintii devine treimicã ,,atunci

când se întoarce la sine si se ridicã prin sine la Dumnezeu’’87, numai omul a
fost fãcut dupã Chipul Cel în trei ipostasuri: minte, cuvânt si duh dãtãtor de
viatã, care dã viatã trupului cu care e unit (îngerii au numai minte si cuvânt).88

Mintea ar tine de Tatãl, care naste pe Fiul, Ratiunea, Cuvântul, si purcede pe
Duhul, ca duh al iubirii ,,dragostea întelegãtoare’’, care este din minte, si se
aflã în cuvânt, si totodatã cuvântul si mintea sunt în duh.

Sf. Ioan Damaschin spune cã sufletul este ,,rational si gânditor’’89,
arãtând cele douã energii paralele ale sufletului: mintea si ratiunea. Mintea
numitã de Sf. Pãrinti inimã se aflã în relatie cu Dumnezeu, împãrtãsindu-
se din energiile dumnezeiesti. Din ea se naste si mintea-ratiune, ca energie
ce formuleazã si exprimã experientele mintii-inimã si se reveleazã prin
cuvânt. Tot din mintea inimã purcede si duhul omului care însufleteste
trupul si se reveleazã prin dinamica sentimentelor, prin puterea de a dori
si puterea irascibilã. Aceastã diviziune apare si la alti Pãrinti care vorbesc
despre nous si psyhe, care cuprinde pofta si iutimea90, Sf. Grigorie de
Nyssa distinge între puterea rationalã, puterea de a dori, si puterea
irascibilã.

86 Idem, Persoanã si Eros, p. 261.
87 Sf. Grigorie Palama, Despre Sfântul Duh, în Mitropolitul Hierotheos Vlachos,

Psihoterapeutica Ortodoxã - ªtiinta Sfintilor Pãrinti, Editura Învierea, Arhiepiscopia
Timisoarei, 1998, p. 138.

88 Tomul Aghioritic, Cap.37, în Filocalia7, trad. int. si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Ed. Humanitas, 1999, p. 442.

89 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de pr. Dumitru Fecioru, Ed. Scripta
Bucuresti, 1993, p.127.

90 Tomas Spidlik, Spiritualitatea rãsãritului crestin, manual sistematic, vol. I, Ed.
Deisis, Mãnãstirea Sf. Ioan Botezãtorul, Alba Iulia, 1993, p. 123.
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Mintea-inimã este cea care vede limpede lucrurile, este ochiul
sufletului, aici este sediul deciziei, al intentionalitãtii, si deci directionarea
vointei. Ratiunea este cea care formuleazã si exprimã cele vãzute, iar
sentimentul este cel care dinamizeazã si transformã cugetarea în
convingeri puternice, asezândule în vointã si întãrind vointa. Când mintea-
ratiune (constiinta discursivã, empiricã), pãrãseste mintea-inimã (constiinta
intuitivã, a chipului), retrãgându-se de la fata lui Dumnezeu, se
îmbolnãveste si moare si întreg sufletul odatã cu ea.91 De aceea Sf. Pãrinti
vorbesc de retragerea mintii în inimã, pentru ca mintea-inimã curãtitã sã
vadã în ea oglinditã frumusetea si slava lui Hristos, strãlucind din ce în ce
mai clar. Vocatia constiintei este hristologicã si pnevmatoforã. Modelul
treimic explicã taina omului dar avem o treime a energiilor nu a
ipostasurilor.

Ratiunea sau facultatea de a rationa, numitã si cuvânt al omului,
reveleazã legãtura mintii cu Dumnezeu. Cãderea, ruperea legãturii cu
Dumnezeu, a dus la îmbolnãvire la divizarea mintii, la îndepãrtarea mintii-
ratiune de mintea-inimã. A apãrut o arogantã a ratiunii, care a subjugat
cuvântul siesi. Mintea-inimã s-a divizat si ea între o centralitate originalã
si un nou centru al eului empiric. Aceastã nouã centralitate empiricã naste
o ratiune izolatã de legea divivã, orgolioasã, proclamându-se pe sine mãsurã
a tuturor lucrurilor, principiu divin absolut (de la autonomizare la
idolatrizare), iar apoi sãlãsluieste realitatea demonicã a falselor valori.
Mintea care a uitat de cunostinta adevãratã se luptã pentru cele potrivnice
ca pentru unele ce-I sunt de folos’’.92

Sf. Grigorie Palama ne spune cã acel cuvânt sãdit de Dumnezeu în
mintea noastrã, cuprinde în sine toate cuvintele, ca o cunostintã adevãratã,
virtualã mereu actualizatã93, în chemarea de a strãbate de la perceptia
lucrurilor la ratiunile lor. Judecata rationalã din etapa fãptuirii virtuoase
are ca treaptã superioarã întelepciunea, ca întelegere intuitivã si globalã a
tuturor în care decizia este usoarã.94 Cuvântul interior se îmbracã în formele

91 Mitropolit Hierotheos Vlachos, op. cit., p. 141.
92 Sf. Marcu Ascetul, Despre cei ce cred cã se îndreaptã din fapte, în Filocalia I,

trad., int. si note de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Ed. Harisma, Bucuresti, 1993, p.321.
93 Sf. Grigorie Palama , Despre rugãciune, Despre sfânta luminã, în Filocalia 7,

trad. int. si note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ed. Humanitas, 1999, p. 441.
94 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua 170, p. 341.
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materiale si spirituale ale unei limbi, deci si cuvântul implicã trupul,
structurarea prin trup a unui sens ce capãtã forma unui limbaj, limbajul
verbal nu e decât modelul vibrator al corzilor vocale pentru a codifica
spatiul universal al sensurilor.

Vointa o legãm mai mult de mintea-inimã, si ea reprezintã ca si inima
elementul sintetic al persoanei, sintezã a experientelor individuale si
manifestare a intentionalitãtii, a ideilor volitive ce întemeiazã existenta
dupã modelul ideilor energetice dumnezeiesti, împreunã lucrare a Fiului si
a Duhului Sfânt.95 Dionisie Areopagitul numeste ideile-vointã dumnezeiesti:
modele, predeterminãri, care prestabilesc moduri felurite de dinamizare
energeticã, trepte inegale dinamizate de iubirea divinã si rãspunzãnd acestei
iubiri dupã mãsura firii fiecãrei fãpturi. Aceste idei vointã-divinã cheamã
la conlucrare vointele create, iar conlucrarea cheamã înspre îndumnezeire.
Astfel constiinta trãieste prin mintea-inimã, sediu al vointei, tensiunea
dinamicã a îndumnezeirii, ca o tensiune a iubirii prin care Dumnezeu ne
atrage spre El.96

La Dumnezeu nu existã o opozitie între fiintã si vointã, asa cum se
întâmplã în cazul omului când vointa se opune existentei, separându-se
de Dumnezeu.97 Vointa tine de fiintã, vointa în fiinta ei este chiar vointa
de a exista, aceastã vointã a fost asezatã de Dumnezeu în fiintã si nu
poate dispãrea niciodatã, de aici vesnicia sufletelor. Vointa tine de fiintã
pentru cã tine de prezenta dumnezeiascã, fiinta este chiar prezenta
dumnezeiascã, suflarea lui rationalizantã si dinamizantã ( ratiune si
sentiment). Vointa ca dinamism interior însoteste si ratiunea si sentimentul.
Reprezintã si aspectul dumnezeiesc al neconditionãrii si pe cel omenesc,
temporal si spatial, al trecerii de la o stare la alta, astfel vointa sustine
istoricitatea omeneascã. În Hristos vointa ca istoricitate a trecerii de la o
stare la alta se întãreste în mod deplin, ca vointã a vesniciei, prin
neschimbabilitatea vointei divine. În istoricitate apare memoria ca
manifestare a neschimbabilitãtii, în eu cel de azi sunt si cel de ieri si
uneori pot descoperi si pe cel de mâine. Vointa temporal manifestatã

95 N. Matsoukas, op. cit., p. 176.
96 Vladimir Lossky, Teologia Misticã a Bisericii de Rãsãrit, trad. pr. Vasile Rãducã,

Ed. Bonifaciu, 1998, p. 86.
97 Sf. Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, Cap. LXI, p. 393.
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constituie memoria, legãtura clipelor existentei, iar vointa spatial manifestatã
constituie fapta. De fapt spatialitatea si temporalitatea sunt strâns unite,
spatiul este perceput în timp si timpul în spatiu. Fapta tine de memorie si
memoria de faptã. Vointa spatialã si temporalã dinamizeazã ratiunea-
cuvânt si ratiunea-sentiment, pentru cã le însoteste permanent vointa de
a fi, de a exista, si mai ales vointa de a exista spre ceva, vointa sustine
sensul existentei miscã spre ceva, spre un scop. Vointa miscã spre relatie,
pentru cã se împlineste în dinamismul relatiei, atât în interioritatea cât si în
exterioritatea constiintei.

Sf. Ioan Damaschin aratã cã dupã cãderea în pãcat s-a pãstrat acea
vointã-existentã, care doreste ceea ce este conform firii. Avem voirea
θελεσισ, prin care se afirmã existenta, si vointa naturalã τελημα,
expresie fãptuitoare a voirii. Pe lângã acestea mai existã o voire-vointã
δουλησισ, rationalã98, care tinteste spre un anumit scop deliberând,
examinând si judecând dacã e bun sau rãu. Mintea prin vointã se orienteazã,
apoi amplificã orientarea, iubind-o, preferãnd-o, angajându-se si rational
si pasional, deci formuleazã o opinie pe care o preferã, în cele din urmã
declanseazã impulsul spre faptã. Mântuitorul nu a avut o vointã de felul
acesta supusã opiniei, preferintei, deliberãrii, ci o vointã existentã unitarã,
simplã, sustinând astfel libertatea ca existentã deplinã.99

ªi Sf. Maxim considerã cã tocmai nevoia de a alege este o
imperfectiune, liberul arbitru e mai degrabã o lipsã decât o independentã,
din intuitivã vointa ajunge discursivã, dar pentru cel desãvârsit vointa
urmeazã imediat binele, dincolo de optiune.100 Faptele cele mai libere
sunt cele în care nu existã optiune, oscilatia nu poate fi decât între fiinta
propriei realizãri si neant.

Divizarea mintii-inimã a dus si la divizarea vointei, într-o multime de
tendinte, uneori chiar contradictorii, dupã multimea de scopuri, false valori
care tensioneazã constiinta, fie false valori spirituale, fie false valori
simtuale, pe linia împlinirii binelui fizic, pasional. Pe linia temporalitãtii
memoria aduce haosul pulsional al experientelor din trecut, care
directioneazã manifestãrile actuale ale vointei, limitãndu-I libertatea. Poate

98 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., p. 82.
99 V. Lossky, op. cit., p. 111.
100 P. Evdokimov, op. cit., p. 79.
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exista o vointã bunã a intentiei, pentru cã se pãstreazã libertatea absolutã
a primei miscãri teandrice a vointei, dar vointa fapticã actionalã se poate
împotmoli în istoria pietrificatã a unor rele intentii anterioare, de aici
necesitatea curãtirii si întãririi vointei, prin exercitiul faptic al ascezei.

Dimensiunea afectivã. Pofta si iutimea. Dupã cum am vãzut în
epoca patristicã sufletul era împãrtit în douã: νουσ partea superioarã
rationalã (cum am vãzut cu cele douã dimensiuni  minte-inimã si minte-
ratiune), si o parte irationalã care cuprinde alãturi functiile vitale facultãtile
iutimii si poftei θυμικον (partea irascibilã, iutimea) si επιθυμητικον
(partea doritoare, poftitoare)101, puterea rationalã, puterea de a dori si
puterea irascibilã, cum spune Sf. Grigorie de Nyssa.102

Aceste dimensiuni energetice ale poftei si iutimii sunt apreciate în
general prin aspectul lor depreciat de dupã cãderea în pãcat, fiind puse
pe seama aplecãrii spre animalitate. Dar totusi la origine putem descifra
dimensiunile lor spirituale, legate de starea creaturalã a omului. Mânia si
plãcerea nu pot caracteriza firea dumnezeiascã103, tin de aspectul nostru
material creat si poartã povara materialitãtii. Ca elan al duhului putem
aprecia pofta, ca pe un eros creatural, stare a creaturii în aspiratie spre
Creator, spre a scãpa de neant, vocatie spre transcendent,104 eros
originar105, impuls, atractie divinã. Acest eros original caracterizeazã orice
fãpturã si în mod special pe om, ca fiintã ce primeste pecetea iubirii
intratreimice, energia necreatã a harului, centratã ipostatic. Acest eros
nu va dispãrea nici dupã schimbarea creatului adusã de parusie, pentru
cã Dumnezeu sporeste la infinit, prin împãrtãsire, dorinta celor ce gustã
din El, cum spune Sf. Maxim Mãrturisitorul.106

Tot Sf. Maxim defineste plãcerea ca sfârsit al lucrãrilor naturale,
astfel cã, asa cum comenteazã Pãr. Stãniloaie, si starea de îndumnezeire
se poate spune cã e o stare de plãcere întrucât au ajuns la capãt lucrãrile
naturale care obosesc fiinta umanã, nepãtimire pãtimitã ecstatic, pentru

101 Tomas Spidlik, op. cit., p. 188.
102 Pr. Dr. Vasile Rãducã, op. cit., p. 85.
103 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, Cap. VIII, p. 55.
104 Pr. Dr. Vasile Rãducã, op. cit. , p. 158.
105 Christos Yannaras, Heidegher si Areopagitul, p. 124.
106 Sf. Maxim Mãrturisitorul, Ambigua 7, p. 90.
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cã se pãstrazã activitatea într-o pasivitate ce pãtimeste dinamica harului.
Bucuria o defineste în functie de dimensiunea temporalitãtii, ,,ca una ce
nu are nimic opus nici în trecut nici în viitor, nu cunoaste nici tristetea
pentru trecut si nu asteaptã cu fricã nici sãturarea viitoare’’, asa cum se
întâmplã dupã cãderea în pãcat107 Bucuria este o învesnicire a împlinirii
dorintei în plãcerea dumnezeiascã.

Iutimea vine sã dea tensiune erosului prin permanenta depãsire de
sine. Iutimea o descoperim în tensiunea miscãrii. Tensiunea miscãrii este
si o tensiune a ascultãrii, cum spunea Sf. Ioan Gurã de Aur, omul ,,se
temea’’ de porunca lui Dumnezeu si de pedeapsa ce o va primi, dar n-a
mai vrut sã rãmânã ,,în hotarele ei’’108. Tensiunea miscãrii ,asa cum aratã
Sf. Atanasie , a fost imprimatã firii umane la creatie, ea ,,nu poate sã nu
se miste deloc, fie spre cele ce sunt, fie spre cele ce nu sunt’’.109

,,Este în firea mintii mânia împotriva patimilor’’.110 Functionarea
naturalã a mâniei este de a lupta împotriva demonilor, a gândurilor insuflate
de ei si de lupta pentru virtuti. Firea irascibilitãtii, este de ,,a lupta’’, de a
sustine dorinta si împlinirea plãcerii dupã cele dumnezeiesti, în sensul ei
nepervertit de aceea nu va dispãrea nici la cei desãvârsiti.111 Cum spune
Sf. Vasile cel Mare, mânia se face aliatul ratiunii împotriva pãcatului, ea
este nervul sufletului care dã putere pentru faptele bune si care te tine
departe de rãu. Diadoh al Foticeei considerã cã mânia dreaptã virilizeazã
sufletul, se transformã în virtutea bãrbãtiei’’.112 Dacã prin partea poftitoare
constiinta cautã iubitor binele, prin partea irascibilã se separã cu bãrbãtie
de nefiintã si moarte.

Sf. Maxim analizeazã felul în care aceste douã puteri sufletesti s-au
pervertit odatã cu cãderea în pãcat si au devenit afecte. Ele tin cu totul
de fire, nefiind condamnabile, dar au ,,odrãslit dupã cãdere, pãtrunzând în

107 Ibidem
108 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Facere (I), p. 180.
109 Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, cap. IV, p. 34.
110 Isaia Pustnicul, Despre paza mintii în 27 de capete, în Filocalia I, trad., int. si

note de Pr.Prof. Dumitru Stãniloae, Ed. Harisma, Bucuresti, 1993, p. 479.
111 Ieromonah Gabriel Bunge, Mânia si terapia ei dupã Evagrie Ponticul, sau vinul

dracilor si pâinea îngerilor, trad. si cuvânt înainte de diac. Ioan I. Icã jr., Ed. Deisis, Sibiu,
2002, p. 53.

112 Ibidem , pp. 190- 191.
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partea mai putin ratoionalã a firii’’, în sistemul vegetativ, transformându-
se în povarã si neputintã.113 Prin ruperea de Dumnezeu si autonomizare
omul si-a îndreptat spre simtualitatea trupeascã puterea doritoare, împlinitã
de acum în plãcerile trupesti, iar iutimea a asociat-o tot simtualitãtii,
sustinând plãcerea prn fuga de durere.Astfel constiinta si-a ales criteriile
binelui  si rãului fizic: plãcerea si durerea. Întelepciunea lui Dumnezeu
asociazã acestor puteri pervertite, ca o putere vinde-cãtoare,
coruptibilitatea trupeascã, legea mortii, profund înrãdãcinatã în trupul
nostru, care limiteazã dorinta furioasã a sufletului spre cele simtuale,
pedeapsã si binefacere în acelasi timp.114 Senzualitatea, cãutarea plãcerii
simtuale, afecteazã fundamental pe omul cãderii în pãcat, sufletul si-a
întors puterile spre nimicul materiei, subordonându-le trupului iar trupul
negãsind viatã în suflet, se întoarce spre cele materiale din afarã si se
face poartã de intrare pentru toatã stricãciunea lumii. Trupul îsi descoperã
viata în afara lui Dumnezeu ca moarte, fragilitatea lui fizicã opune plãcerii
pervertite durerea. Astfel iutimea ca separare de moarte, actioneazã, în
mod paradoxal, tocmai prin moartea fizicã, prin durerea fizicã, ca separare
de moartea spiritualã si de plãcerea pervertitã. Iutimea îsi gãseste în durere
si moarte posibilitatea de separare de stricãciunea lumii. Aceastã iutime
actioneazã si prin durerea fizicã si prin durerea spiritualã a mustrãrii.
Moartea este tocmai maxima mustrare a constiintei, aplicatã trupului.
Autoagresiunea constiintei morale vrea sã separe rãul pãtruns în eul cãderii,
mustrãrile, remuscãrile, au astfel o mare fortã curãtitoare.

Din cele douã dimensiuni afective se nasc apoi prin amestecare si
inter-relationare, întreaga paletã a afectivitãtii omenesti, care nu se gãseste
niciodatã într-o stare de indiferentã moralã, e nevoie de o orientare
permanentã a ei, datã de vointã, de intentionalitatea mintii-inimã.

Rusinea este mustrarea resimtitã ca un sentiment acut al neâmplinirii,
semn al nemultumirii pentru viata de acum si indiciu cã omul este fãcut
pentru o viatã superioarã. În rusine avem descoperirea dureroasã a

113 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Ascetica si mistica Bisericii Ortodoxe, vol. I, Ed.
Deisis, Mãnãstirea Sf. Ioan Botezãtorul, Alba Iulia, 1993, p. 75.

114 Hans Urs von Balthasar, Liturgie Cosmique- Maxime le Confesseur, Aubier,
Editions Montaigne Quai, Conti no. 13, Paris, 1947, p. 136.

115 Arsenie Boca, op. cit , p. 132.
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neconcordantei dintre ceea ce ar trebui sã fim si ceea ce suntem. Douã
sentimente puternice sporesc tristetea si durerea omului cãzut, sentimentul
rãmânerii pe dinafarã de armonia superioarã a lumii spirituale si refuzul
de a accapta conditia de mizerie.115

Mustrarea constiintei, descoperã cã omul si dupã cãdere nu rãmâne
strãin ,,sfatului dumnezeiesc’’116. Rusinea e o orientare a iutimii asupra ta
însãti, asupra goliciunii tale, semn al ruperii de viata adevãratã, pentru a o
desfiinta.

Dumnezeu înfrãteste strâns plãcerea si bucuria cu durerea si
necazurile, ca un frâu educativ. Apare întristarea ca ,,simtire dureroasã a
lipsirii de cele ce ne veselesc’’,117 pentru cã numai binele e îmsotit de o
veselie statornicã si netrecãtoare. Plânsul pentru pãcate e o simtire a
lipsei intimitãtii lui Dumnezeu, si manifestã setea dupã infinitatea lui
Dumnezeu. ªi plâsul si rusinea pot fi pervertite, pot fi cauzate de lipsa
unor lucruri materiale sau de ,,ciudã’’ cã am fost jigniti, atunci când suntem
iubitori de slavã desartã. Acest plâns aratã o constiintã pervertitã ce
vibreazã la falsele valori. Pentru cei ce trãiesc în Hristos singura întristare
este pãcatul si suferinta altora pentru pãcat. Numai durerea care se naste
din dragoste de Dumnezeu este curatã si numai ea se potriveste cu starea
fireascã a constiintei, si numai ea cunoaste mãsura pânã la care putem sã
ne întristãm.118

Sf. Ioan Scãrarul ne îndeamnã când suntem muscati de mustrare sã
ne aducem aminte de pãcatele noastre pânã ce Dumnezeu ,,le va sterge
si va preface durerea ce ne miscã în bucurie’’119. Astfel plânsul este
,,acul de aur al sufletului’’, ,,strãpungerea lui este un chin neâncetat al
constiintei, care pricinuieste împrospãtarea focului inimii, prin mãrturisirea
mintii’’120, si ,,apa lacrimilor spalã murdãria pãcatelor’’. Cel ce îmbracã
plânsul fericit si plin de har cunoaste si ,,râsul duhovnicesc’’. Aceste lacrimi

116 Sf. Ioan Gurã de Aur, Omilii la Psalmi,(I),  p. 183.
117 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, Cuv. III, Scrieri, partea I, în P.S.B. 29,

trad. Pr.Dumitru Stãniloae si Pr. Ioan Buga, note Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, indici
Pr.Ioan Buga, E.I.B.M.O., Bucuresti, 1982, p. 350.

118 Nicolae Cabasila, op. cit., p. 209.
119 Sf. Ioan Scãrarul, Scara dumnezeiescului urcus, Cuv. IV, p. 104.
120 Ibidem, Cuv. VII, p. 164.

Studii



234

nasc frica cea bunã a sufletului, frica de moarte, dar si aceasta este
depãsitã atunci când mustrarea înceteazã iar ,,din bucuria fãrã sfârsit,
ajunsã la sfârsit, rãsare floarea dragostei cuvioase’’.121

Mustrãrile de constiintã lucreazã chiar si când nu sunt luate în seamã,
chiar dacã ni se pare cã omul lucreazã pãcatul fãrã oprelisti interioare.
Mustrãrile si sanctiunile autopunitive  pot urma o cale organicã prin diferite
dezechilibre ale mintii, sau chiar prin diferite boli somatice, care extind în
trup contradictiile interioare122.

121 Ibidem, pp. 172-181.
122 Pãrintele Arsenie Boca, op. cit., p. 154.
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