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EDITORIAL

Congresul international al scolilor de
teologie ortodoxã
(Sofia, 6-11 octombrie 2004)

ªcolile de teologie ortodoxã au constituit, întotdeauna, puncte
de sprijin esentiale pentru gândirea, atitudinea si lucrarea Bisericii
în lume. Încã din primele secole crestine, scolile teologice au
frãmântat gândirea crestinã, încercând sã confere mesajului crestin
consistentã, vigoare si coerentã. În momentele cele mai dificile
pentru viata si activitatea Bisericii în istorie, scolile teologice au
însemnat, adeseori, un  real punct de sprijin, încurajare si inspiratie
pentru aceasta.

Veacul al XX-lea a fost unul, care a prilejuit teologilor
reprezentanti ai Ortodoxiei, sã se întâlneascã si sã scruteze cu
mintea, simtirea si vointa, marile probleme, care s-au pus Bisericii
Ortodoxe si teologiei acesteia în acele decenii. Pentru prima datã
s-au întâlnit în cadrul unui congres international în anul 1936, la
Atena, marile spirite ale Ortodoxiei într-o confruntare directã a
acesteia cu propria sa identitate si menire în lume.

În zilele de 6-11 octombrie 2004, s-au desfãsurat lucrãrile
celui de-al saselea congres international al ªcolilor de Teologie
Ortodoxã a Universitãtii Sf. Clement de Ohrida din Sofia. Tema
generalã a manifestãrii a constituit-o „Teologia Ortodoxã si lumea
contemporanã”.

La acest congres au participat peste 40 de reprezentanti veniti
din peste 20 de tãri: Albania, Austria, Bielorusia, Bulgaria, Franta,
Grecia, Georgia, Germania, Finlanda, Liban, Marea Britanie,
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Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, S.U.A., Elvetia, Turcia,
Ucraina1 .  Participantii au avut un schimb de experientã asupra
problemelor cu care se confruntã fiecare zonã geograficã, de unde
au venit participantii si unele solutii în fata problemelor dificile,
care confruntã Bisericile Ortodoxe locale în vremea noastrã.

Congresul a început în ziua de 6 octombrie a.c. cu un Te Deum
oficiat de patriarhul Maxim al Bulgariei în catedrala din Sofia. Apoi
au fost prezentate douã comunicãri introductive elaborate de
profesorii de teologie: Nicolas Chivaros (Sofia) si George Dragas
(Boston- S.U.A.). Printre participanti mai mentionãm: Mitropolitul
Ioan al Pergamului (Patriarhia Ecumenicã), mitropolitul Amfilohie
al Muntenegrului (Patriarhia Sârbã), Mitropolitul Daniel al
Moldovei (Patriarhia Românã), Grigorios Papathomos (Sf. Serghie-
Paris), Christoph d Aloisio (Bruxelles),  Christos Oikonomou
(Tesalonic), Radu Preda (Cluj-Napoca), s.a.

La încheierea lucrãrilor, participantii au redactat douã apeluri:
primul a fost adresat autoritãtilor landului german Bayern, pentru
a nu închide Institutul Teologic Ortodox din München, altul a fost
înaintat autoritãtilor Federatiei Ruse, solicitându-se ca diplomele
acordate de ªcolile teologice din Rusia sã fie recunoscute de Stat.

Un fapt deosebit de semnificativ, ce s-a conturat în cadrul
acestui congres a fost acela de a se crea o Asociatie mondialã a
ªcolilor de teologie ortodoxã. S-a propus un comitet de organizare
format din sapte membri, având în fruntea sa, pe decanul Facultãtii
de Teologie Ortodoxã din Tesalonic: dr. Christos Oikonomou.
Contextul unor asemenea demersuri este arãtat în comunicatul
final, care precizeazã urmãtoarele: „Noi trãim într-o nouã epocã,
în care temele de discutie sunt dictate de noile realitãti existente
în lume, atât de ordin politic, cât si cultural. De aceea, noi trebuie
sã lucrãm împreunã, atât la nivel interortodox, cât si inter-
confesional, interreligios si intercultural, pentru a face fatã
interogatiilor noului mileniu…Teologia nu poate sã se dezvolte în
afara Bisericii, dar nici Biserica nu poate fi înteleasã fãrã

1 Service Ortodoxe de Presse (S.O.P.), 292, noiembrie 2004, p. 10

Teologia,  4/ 2004
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teologie”2 . De aici rezultã necesitatea colaborãrii mai strânse, între
scolile teologice.

În cadrul Congresului, reprezentantii facultãtilor si institutelor
teologice ortodoxe din tãrile membre ale Uniunii Europene au
decis crearea unui Forum european al scolilor teologice ortodoxe
(E.F.O.S.T.), aceasta, în urma initiativei Comisiei Europene din
26 ianuarie 2004, privitoare la Universitãtile de tendintã din
Europa. Scopul acestui Forum poate fi rezumat în câteva puncte:

1. Sã impulsioneze colaborarea dintre toate Facultãtile
europene de Teologie Ortodoxã la toate nivelele lor.

2. Sã dezvolte o retea de relatii si schimburi cu celelalte
Universitãti de tendintã din Uniunea Europeanã.

3. Sã participe de o manierã mai largã, la dialogul inter-crestin
si inter-religios, care se aflã acum în plinã desfãsurare si sã îl înscrie
în perspectiva extinderii europene si  a societãtii civile pluraliste.

4. În fine, sã inaugureze o colaborare permanentã cu Comisia
Europeanã si cu institutiile europene asupra problemelor
referitoare la educatie, care intrã în competenta acestora.

Sediul oficial al acestui Forum va fi la Bruxelles. S-a ales si un
consiliu de administratie al acestui Forum (prescurtat E.F.O.S.T.),
pe urmãtorii patru ani (2004-2008) format din urmãtorii teologi:

1. Presedinte: Prof. Dr. Grigorios Papathomos (Paris)
2. Vice-presedinte: Prof. Dr. Emil Traitchev (Sofia)
3. Secretar general: Christoph D. Aloisio (Bruxelles)
4. Trezorier: Dr. Radu Preda (Cluj-Napoca)
5. Membru: Prof. Dr. Christos Oikonomou (Tesalonic)3

Acest congres teologic se distinge de toate celelalte Congrese
de teologie ortodoxã de pânã acum, surprinzând, într-adevãr, cu
acuratete noile provocãri, care stau în fata Bisericii Ortodoxe, a
Teologiei, dar am putea spune, chiar a lumii de astãzi, caracterizate
prin mari complexitãti si încãrcate nu de putine pericole, pe
multiple planuri.

2 Ibidem, p. 11
3 Ibidem. Vezi si Comunicatul celui de-al VI-lea Congres al Facultãtilor de Teologie

Ortodoxã, Sofia, Bulgaria, 5-10 octombrie 2004, în Renasterea, anul XV, serie nouã,
noiembrie 2004, p. 5

Editorial
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Teologia Ortodoxã contemporanã, prin asemenea exprimãri
demonstreazã cã este o Teologie vie, curajoasã si responsabilã
pentru Bisericã si lumea în care ea se manifestã. De modul cum
se vor finaliza proiectele schitate de acest Congres va depinde
confirmarea maturitãtii si coerentei Teologiei Ortodoxe de astãzi,
chematã sã depunã mãrturie despre nãdejdea, care o însufleteste,
precum si despre bogãtia si frumusetea acestei Ortodoxii, ce se
cere a fi cercetatã, cunoscutã si lãsatã sã inspire si sã fructifice
contemporaneitatea.

Pr. Ioan Tulcan

Teologia,  4/ 2004
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STUDII

Nicolae Achimescu

Secularismul ca atitudine spiritualã
care-l ignorã pe Dumnezeu

Abstract
The study below has five chapters. They refer to the concept of

secularization, seen as a controversial paradigm, to the concept in
which the secularization began, to the fight against God, where it is
reminded the concept of Nietzsche of death of God and it ends with
a chapter dedicated to the religious syncretism and to seculariza-
tion.

1. Secularizarea – o paradigmã discutatã si discutabilã
Lumea secularizatã1 trebuie înteleasã ca o lume desacralizatã, care

se plaseazã în orizontul spiritului acestui “veac”, care îsi trãieste existenta,
mai degrabã, “dupã moda timpului”, decât în spiritul Evangheliei lui Hristos,
decât în spiritul adevãrului lui Dumnezeu. Într-o asemenea lume, important

1 Termenii secularizare si secularism provin din latinescul saeculum care înseamnã
rasã, neam, generatie, epocã, secol (în sensul de timp îndelungat), dar si spiritul vremii,
moda timpului, viatã lumeascã (cf. G. Gutu, Dictionar latin-român, Ed. ªtiintificã si
Enciclopedicã, Bucuresti, 1983, p. 1082). Notiunea de “viatã lumeascã”, intratã în uz în
latina târzie, semnificã o modalitate de viatã contrapusã vietii crestine. În consecintã,
secularizarea vrea sã semnifice un fenomen prin care, la nivelul mentalitãtilor, se realizeazã
o schimbare majorã în privinta ierarhiei valorilor si principiilor care ar trebui sã cãlãuzeascã
omul si societatea în ansamblul sãu;
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este ceea ce se acumuleazã si se exprimã exclusiv aici si acum, ceea ce
triumfã asupra a ceea ce ne înscrie si ne înaltã spre vesnicia lui Dumnezeu;
concret, aceasta înseamnã cã economicul triumfã asupra spiritualitãtii,
tehnica asupra culturii, politicul asupra moralei, trupul asupra sufletului,
temporalul asupra eternitãtii, relativul asupra Absolutului. În fine,
secularismul presupune o detasare de Dumnezeu, adicã o ignorare totalã
a oricãror principii religioase, în general, si crestine în special.

Datoritã evolutiei tot mai pregnante a procesului de secularizare, structurile
sociale, economice si politice se modeleazã si se exprimã tot mai mult fie în
afara Bisericii, fie împotriva acesteia. Desi religia îsi pãstreazã în continuare
caracterul de optiune personalã, foarte multi oameni îsi trãiesc viata privatã
într-o manierã complet secularizatã, fãrã nici o raportare la criteriile si valorile
religios-morale.2 De fapt, asa cum subliniazã O. Clément3, societatea
secularizatã este o societate care pãstreazã o tãcere absolutã în ceea ce-L
priveste pe Dumnezeu. Din nefericire, în multe medii, a devenit aproape
necuviincios si chiar “obscen” sã vorbesti despre Dumnezeu; pudoarea în
legãturã cu Dumnezeu a luat locul pudorii cu privire la sex; mai mult decât
pudoare, e vorba de o adevãratã inhibitie.

În opinia majoritãtii analistilor acestui fenomen, procesul secularizãrii
a început în zorii perioadei Renasterii. Progresiv, stiintele au început sã se
îndepãrteze de metafizica teologicã, de principiile sale axiologice,
construindu-si propriul lor univers stiintifico-tehnic si propriul lor limbaj
simbolic. Teologia a început sã nu mai fie recunoscutã regina stiintelor, ca
în perioada Evului Mediu, iar Biserica, la rândul ei, a pierdut competenta
universalã în domeniul social.4

Desigur, pe de o parte, procesul secularizãrii trebuie înteles în
acceptiunea sa istoricã, în sensul cã lumea a fost desacralizatã, detasându-

2 Cf. W.R. Crockett, Le christianisme et la culture dans la societé moderne
sécularisée, în rev. „La Maison-Dieu”, nr. 179, 1989, p. 47; H. Häring, Glaube ja-Kirche
nein? Die Zukunft christlicher Konfessionen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt, 2002, p. 40 sq.;

3 O. Clément, Viata din inima noastrã, trad. rom., Ed. Pandora–M., Târgoviste,
2001, p. 47;

4 Klauspeter Blaser, La théologie en XX-ème siècle, L’âge d’homme, Lausanne,
1995, p. 132; apud Gh. Popa, Comuniune si înnoire spiritualã în contextul secularizãrii
lumii moderne, Ed. Trinitas, Iasi, 2000, p. 13; cf. Bryan Wilson, Contemporary
Transformations of Religion, Oxford University Press, 1967, p. 267;

Teologia,  4/ 2004
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se de Dumnezeu. Pe de altã parte, însã, Arnold Loen atrage atentia, pe
bunã dreptate, cã aceasta nu presupune nici pe departe faptul cã “înainte
Dumnezeu ar fi fost realmente prezent în lume, iar acum ar fi pãrãsit-o”,
ci înseamnã doar cã Dumnezeu a fost îndepãrtat din constiinta omului5.
Prin urmare, secularizarea nu reprezintã un proces în spatiul existentei, în
cel ontic, ci un proces care se deruleazã în spatiul constiintei umane.
Secularizarea nu se produce în realitate, ci se realizeazã în domeniul
interpretãrii, al realitãtii din orizontul ratiunii umane, în filosofie, în stiintã,
în culturã etc., deci în ceea ce produce spiritul uman. Practic, Dumnezeu
n-a abandonat lumea. El este prezent în ea la fel ca si mai înainte6.

Din perspectiva sociologilor, ideea de secularizare este una cel putin
discutabilã, pentru cã utilizarea sa sociologicã este una foarte delicatã;
într-o lucrare a sa, sociologul britanic David Martin7 propune chiar
renuntarea la notiunea de secularizare, considerând cã aceasta ar fi
legatã de ideologii seculariste antireligioase si cã un asemenea termen ar
fi cu neputintã sã fie “operationalizat empiric”.

Desigur, ca teorie sau concept general, teza secularizãrii ridicã o serie
de probleme si întrebãri. Iatã câteva dintre acestea, ridicate tot de cãtre
sociologi: oare, teoria aceasta nu interpreteazã prea pripit diminuarea unor
anumite practici si eroziunea unor credinte ca pe o dovadã a declinului ireversibil
al religiei? Nu reflectã ea, oare, punctul de vedere al unor intelectuali care,
indiferenti fatã de orice formã de religiozitate sau strãini fatã de orice sentiment
religios, si-ar proiecta în analize propria aversiune fatã de religie? Nu reprezintã
ea, oare, un mod foarte occidental si prea centrat pe crestinism de a vedea
lucrurile, adicã o teorie valabilã doar pentru un anume spatiu religios, dar
invalidã pentru altele, cum ar fi cel asiatic, african etc.? Oare, nu ar putea
exista o modernizare fãrã secularizare?8

Este foarte adevãrat cã, în cele mai multe cazuri, asocierea dintre
secularizare si modernitate este pe deplin justificatã. Dar, asa cum

5 A.E. Loen, Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und ungeblichen
Gottlosigkeit der Wissenschaft, München, 1965, p. 11 sq.;

6 F.-M., Schmöltz OP, Die Säkularisierung des europäischen Geistes, în: Pro
Oriente. Ökumenische Hoffnungen, Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, 1984, p. 64;

7 D. Martin, The Religions and the Secular. Studies in Secularization, Routledge/
Kegan Paul, London, 1969, pp. 9-27;

8 Vezi J.-P. Willaime, Sociologia religiilor, trad. rom., Ed. Institutului European,
Iasi, 2001, p. 115 sq.;

Studii
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subliniazã aceiasi sociologi, existã si unele exceptii, care vin sã punã în
discutie aceastã ecuatie. De pildã, S.U.A. si Japonia, douã tãri privite ca
un simbol al modernitãtii, ne oferã, în mod paradoxal, un model al
convietuirii modernitãtii cu religia. Astfel, în S.U.A., 40% dintre cetãteni
sunt practicanti ferventi ai unei religii, iar în Japonia avem de-a face cu o
societate în care industrializarea s-a produs în cadrul unui sistem teocratic
si în care miscãrile politico-religioase ocupã mereu scena politicã. În
S.U.A., modernizarea nu a fost însotitã de procesul atât de vehiculat al
secularizãrii9. Pe de altã parte, faptul cã în Japonia modernã se practicã
în continuare cultul strãmosilor (la nivel familial, pe altare private, sau în
templu, pentru ocaziile deosebite), cã “statisticile religioase mentioneazã
în fiecare an cã optzeci de milioane de japonezi merg în marile locuri
sfinte ale tãrii în perioada sãrbãtorilor de Anul Nou (Hatsumôde)”10 ar
putea, de asemenea, sã ne determine sã credem cã avem de-a face cu o
societate nesecularizatã

Încercând o lãmurire cât mai precisã a notiunii de secularizare, multi
analisti o raporteazã la aceea de laicizare, prima fiind mai familiarã
francofonilor, iar a doua spatiului anglofon. Analizând “istoria si sociologia
laicitãtii”, Jean Baubérot11 a propus o distinctie clarã între laicizare si
secularizare. În opinia sa, dacã laicizarea presupune un conflict sau o
separare evidentã între Stat si Bisericã sau stat si religie, secularizarea,
în schimb, se referã la o pierdere progresivã din partea Bisericii a rolului
si influentei religiei în plan social, în societate, o separare a valorilor
religioase si bisericesti de planul social.

Din aceastã perspectivã, de pildã, Danemarca ne apare ca o tarã
nelaicã, dar secularizatã: desi luteranismul este aici confesiune nationalã,
societatea civilã este foarte emancipatã de orice tutelã religioasã. În acelasi
timp, Turcia reprezintã un exemplu tipic de tarã laicã nesecularizatã, pentru

9 Cf. R. Finke, An unsecular America, în Steve Bruce (ed.), Religion and
Modernisation. Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, Clarendon
Press, Oxford, 1992, p. 154;

10 Cf. J. Delumeau (ed.), Le fait religieux, Fayard, Paris, 1993, p. 617;
11 J. Baubérot, Laicité, laïcisation, sécularisation, în A. Dierkens (ed.), Pluralisme

religieux et laïcité dans l’Union européene, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles,
1994, pp. 12 si 14;
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cã desi Islamul a fost abolit din pozitia sa de religie de stat, totusi acesta
continuã sã exercite o foarte mare influentã în viata socialã.

Reluând aceastã distinctie, Françoise Champion12 precizeazã cã în
timp ce “logica laicizãrii” s-ar caracteriza printr-un conflict între puterea
politicã si Bisericã, între clericali si anticlericali (fapt întâlnit mai ale în
tãrile catolice), “logica secularizãrii” în schimb presupune acelasi conflict,
dar existent în relatia Bisericã-societate si mai putin între Bisericã si puterea
politicã (fiind întâlnit mai ales în tãrile protestante).13

De asemenea, paradigma secularizãrii se poate dovedi greu aplicabilã
anumitor culturi religioase, deoarece ea presupune o distinctie între sacru
si profan, între religios si social, fapt caracteristic spatiului iudaic si crestin,
în special, dar cu totul strãin altor culturi. De pildã, asa cum se stie, în
perioada precomunistã a Chinei, religia nu era distinctã de activitatea
socialã. Tot la fel, hinduismul nu reprezintã un domeniu separat de viata
socialã, ci un sistem socio-religios, desemnând nu o formã de credintã, un
concept, ci un mod de viatã, un modus vivendi, un anume tip de atitudine
si comportament, practicat de orice hindus în orice moment, în orice
împrejurare14.

Din punct de vedere cultural si istoric, formele pe care le îmbracã
procesul secularizãrii sunt specifice fiecãrui context în parte. De pildã, în
societatea occidentalã contemporanã, diferentele sunt evidente mai ales
în privinta asocierilor institutionale. În Suedia, unde Biserica este practic
un departament al Statului, sustinut prin impozitare, ea îsi pãstreazã forta
financiarã, chiar dacã nivelul de participare a credinciosilor la slujbele
religioase este extrem de scãzut. În Marea Britanie, unde asocierea
Bisericii cu Statul este mai atenuatã si unde nu existã finantare publicã,
credinciosii sunt prezenti în numãr ceva mai mare la slujbe, însã donatiile
voluntare sunt foarte mici. În fine, în S.U.A., unde existã o separatie
clarã între Bisericã si Stat, credinciosii participã la slujbele religioase în
numãr mare, iar donatiile sunt foarte consistente. Aceste trei exemple ne

12 Fr. Champion, Les raports Eglise-Etat dans les pays européens de tradition protestante
et de tradition catholique: essai d’analyse, Social Compass, 40/4, 1993, p. 592;

13 Vezi J.-P. Willaime, op.cit., p. 123 sq.;
14 Cf. N. Achimescu, India. Religie si filosofie, Ed. Tehnopress, Iasi, 2001, p. 70 sq.;

J. Gonda, Les religions de l’Inde, I, Védisme et hindouisme ancien, Paris, 1979, p. 416;
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demonstreazã, fãrã tãgadã, cã sensul atribuit mersului la bisericã si
donatiilor credinciosilor diferã de la o societate la alta. Simpla comparatie
între statisticile referitoare la aceste fenomene nu ne oferã nici un indiciu
în privinta secularizãrii, decât dacã interpretãm aceste statistici în contextul
cultural si istoric al respectivelor tãri.15

2. Cum si în ce context a început secularizarea?
În societãtile europene pre-moderne, religia avea rolul unui “baldachin

sacru”16, în sensul cã ea avea functia de a furniza cadrul în interiorul
cãruia se organiza si se derula întreaga viatã socialã. Secularizarea a
condus, însã, la faptul cã religia, în loc sã fie consideratã pe mai departe
cheia de boltã care asigurã unitatea socialã, a devenit doar o parte oarecare
în unitatea mecanismului social. Cercetãtorii fenomenului considerã cã
secularismul este ceva tipic pentru societatea occidentalã si cã formele
sale de expresie se diferentiazã în functie de persistenta religiei si valorilor
religioase în sânul acestei societãti. În acest context, se poate vorbi astãzi
de o “secularizare extremã” în Franta, de o “secularizare simplã” în Anglia,
dar si de o “secularizare controlatã” în S.U.A.17

În mod paradoxal, procesul secularizãrii a fost determinat, între altele,
chiar de însãsi institutia Bisericii, pentru cã în Evul Mediu occidental
aceasta, în calitate de “societate crestinã” (societas christiana), a
monopolizat toate zonele vietii, iar episcopul nu îndeplinea doar atributii
ecleziastice, ci era si stãpânul feudal al regiunii pe care o administra. El
nu se ocupa doar cu impunerea ordinii si disciplinei în cetate, ci prelua
deseori chiar conducerea operatiunilor militare si de politie, negocia cu
regii barbari, cu pãgânii sau cu ereticii. Apoi, doctrina puterii pontificale,

15 Vezi mai pe larg D. Martin, A General Theory of Secularization, Blackwell,
Oxford, 1978; B. Wilson, Religia din perspectivã sociologicã, Ed. Trei, Bucuresti, 2000,
p. 175;

16 Cf. P. Berger, The Sacred Canopy, Garden City NY, Doubleday, 1967; Ioan Icã,
Der Beitrag des Christentums zur europäischen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart,
în: „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Orthodoxa”, anul XLIII (1998), nr. 1-
2, pp. 13-20;

17 Cf. W. Crockett, Le christianisme et la culture dans la societé moderne sécularisée,
în: La Maison-Dieu, nr. 179, 1989, p. 48; Al. Schmemann, Sfintele Sfintilor. Câteva
observatii referitoare la primirea Sfintei Împãrtãsanii, trad. rom., Ed. Univers Enciclopedic,
Bucuresti, 1995, p. 115;
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care a fost formulatã si s-a impus începând cu papa Grigorie al VII-lea
(1073-1085) si pânã la Inocentiu al III-lea (1198-1216), când a depãsit
orice limitã a traditiei eclesiale, va avea consecinte dintre cele mai nefaste
pentru evolutia ulterioarã a crestinismului în Occident.18

Se poate vorbi, în acest sens, de o anume culpabilitate a Bisericii.
Faptul cã papa Paul al VI-lea a depus o mãrturie în aceastã privintã
la începutul celui de-al II-lea Conciliu de la Vatican (dupã ce una
similarã n-a mai existat de prin primii ani de dupã Reforma din secolul
al XVI-lea, din timpul papei Hadrian al VI-lea), se constituie într-un
argument de mare importantã în acest sens. Schisma papalã din Evul
Mediu a avut, de fapt, consecinte dintre cele mai negative pe aceastã
linie. Dupã aceea, noua separare a Bisericilor din secolul al XVI-lea,
secondatã de confesionalizarea si rãzboaiele confesionale rezultate
din aceasta, au zdruncinat puternic credibilitatea învãtãturii crestine
si a Evangheliei lui Hristos. Acest lucru s-a remarcat mai ales în
timpul rãzboiului de treizeci de ani. Prin urmare, nu trebuie sã ne
surprindã faptul cã aparitia “sistemului stiintelor naturale”, promovat
de H. Grotius, S. Pufendorf, H. of Cherbury, R. Descartes, J. Locke,
Th. Hobbes, Ch. Thomasius, G.W. Leibniz si multi altii s-a format si
lansat în timpul rãzboiului de treizeci de ani, cã acum fundamentul
întregii existente nu mai sunt socotite a fi revelatia si credinta crestinã,
ci ratiunea, ridicatã la nivel de divinitate19.

Uneori, mesajul Bisericii cãtre lume a devenit unul coercitiv si agresiv.
Se stie cã, din Evul Mediu târziu si pânã în secolul al XVIII-lea, iadul a
constituit unul dintre mijloacele cele mai puternice de “pedagogie” ale
Bisericii Apusene pentru disciplinarea vietii religioase. Berdiaev aprecia
cã acest abuz al “pedagogiei infernului” este o formã de expresie a
“sadismului crestin”, exercitat mai ales în contextul acelor tendinte
religioase conform cãrora Dumnezeu era conceput dupã modelul
europeanului rãzbunãtor si sângeros din perioada rãzboaielor religioase.
Tot la fel, J. Delumeau face referire la “o pastoralã a fricii”, exercitatã în

18 Pr. I. Bizãu, Viata în Hristos si maladia secularizãrii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca,
2002, p. 90 sq.;

19 M. Geiger, Säkularismus als historich-theologisches Problem, în: Pro Oriente.
Ökumenische Hoffnungen, Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, 1984, pp. 85-86;
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mediul catolic si protestant, care a generat o adevãratã “nevrozã colectivã
de culpabilitate” si a contribuit la descrestinarea Occidentului.20

În perioada Renasterii, interesul pentru culturile precrestine, dar în
special pentru cea greco-romanã, si credinta cã acestea pot inspira si
crea o nouã civilizatie, reprezintã coordonatele majore ale unei obsesii
generale. Umanismul renasterii occidentale a fost, de altfel, o miscare de
protest împotriva monopolului de putere exercitat de Biserica medievalã
asupra gândirii si întregii societãti. În plan politic, umanismul încearcã sã
contracareze centralismul papal, promovând autonomia Statului suveran
si autonomia individului. Pe de altã parte, acelasi umanism renascentist s-
a dorit a fi o reactie împotriva ascetismului medieval, care degenerase,
de multe ori, într-un sistem de constrângeri si retete spirituale strãine de
spiritul Evangheliei si traditiei crestinismului primar. Într-o societate în
care trupul si viata pãmânteascã erau apreciate ca fiind expresii ale rãului,
umanismul pleda pentru frumusetea trupului si a plãcerilor vietii pãmântesti,
idealul libertãtii substituindu-se idealului sfinteniei. De fapt, aici avem de-
a face cu o clarã reorientare a culturii occidentale spre valorile pãgâne
greco-romane.21

“Epoca luminilor”22 a reprezentat o etapã decisivã în derularea
procesului de secularizare a Europei, atât în ceea ce priveste absolutizarea
ratiunii umane, cât si în perspectiva înstrãinãrii culturii de experienta
religioasã.23 Pentru Occident, iluminismul a însemnat, atât la nivelul gândirii
filosofice, cât si la nivelul vietii sociale, sciziunea clarã între religie si
domeniul vietii publice, adicã prima si cea mai profundã fracturã dintre
crestinism si Europa.

20 Cf. J. Delumeau, Pãcatul si frica. Culpabilizarea în Occident (sec. XIII-XVIII),
trad.rom., Ed. Polirom, Iasi, 1997, vol. 2, pp. 92-115, 204-212; idem, Frica în Occident
(sec. XVI-XVIII). O cetate asediatã, trad.rom., Ed. Meridiane, Bucuresti, 1986, vol. 2, pp.
44-45; Pr. I. Brizãu, op.cit., p. 92;

21 D. Ciobotea, Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life. Mission
and Unity, Ed. Trinitas, Iasi, pp. 175-181;

22 Vezi pe larg, M. Vovelle, Omul luminilor, trad. rom., Ed. Polirom, Iasi, 2000;
23 Cf. P. Chaunu, Civilizatia Europei clasice, trad.rom., vol. 2, Ed. Meridiane,

Bucuresti, 1989, pp. 267-310; idem, Civilizatia Europei în Secolul Luminilor, vol. 2,
trad.rom., Bucuresti, 1986, pp. 468-529; P. Hazard, Gândirea europeanã în sec. al XVIII-
lea. De la Montesquieu la Lessing, trad.rom. Ed. Univers, Bucuresti, 1981;
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Revolutia francezã, la rândul ei, este cea mai durã reactie la adresa
crestinismului din întreaga istorie a umanitãtii. La 26 august 1789,
Adunarea Constituantã a votat Declaratia drepturilor omului, inaugurând
astfel în istoria Europei opozitia dintre partizanii libertãtii constiintei si
crestinism, între drepturile omului si drepturile lui Dumnezeu. În noiembrie
1793, crestinismul a fost declarat “superstitie periculoasã”, dupã ce cu
multe veacuri în urmã fusese declarat, pentru prima datã în istorie, “religio
licita” de cãtre marele împãrat Constantin cel Mare prin edictul de la
Milano (313). Dacã împãratul Constantin cel Mare decreta cu mult curaj
crestinismul drept “religie permisã”, într-un context riscant si presant,
“revolutionarii” francezi îl scot în afara legii, substituind ratiunea lui
Dumnezeu si recunoscându-i acesteia statutul de “divinitate”. Este
momentul în care, pentru prima datã în istorie, omul declarã cã nu mai are
nevoie de Dumnezeu si se întroneazã în locul lui.

K. Barth24 a atras atentia asupra modului în care s-a cristalizat acest
proces de izgonire a lui Dumnezeu din viata lumii, si anume în douã dintre
documentele revolutionare clasice ale secolului al XVIII-lea: Declaratia
de Independentã a Statelor Unite ale Americii (iulie, 1776) si
Declaratia drepturilor omului (august, 1789). Ambele documente
pãstreazã o anume spoialã religioasã, dar de cele mai multe ori aceasta
este atât de subtire, încât e aproape inexistentã. Documentul francez
aminteste în preambul de Fiinta Supremã, iar cel american procedeazã
la recunoasterea formalã a Creatorului. Nici unul, însã, nu-i acordã prea
mult spatiu. Atât unul, cât si celãlalt se concentreazã în special asupra
omului si drepturilor sale, considerate naturale. Problema obligatiilor fatã
de Dumnezeu este pusã doar în termeni foarte generali. Legea nu este
expresia vointei lui Dumnezeu, ci expresia vointei populare, iar guvernele
îsi derivã autoritatea nu de la Dumnezeu, ci din consensul celor guvernati.

Asa cum subliniazã unul dintre analistii importanti ai perioadei
iluministe, “în secolul al XVIII-lea s-a nãscut si perpetuat apoi o rasã de
oameni care n-a mai avut ca hranã spiritualã decât anticlericalismul, care
a fãcut din anticlericalism programul sãu unic, care a crezut cã
anticlericalismul ar fi suficient pentru reforma guvernelor, pentru a face

24 K. Barth, From Rousseau to Ritschl, trad.engl., SCM Press, 1959, p. 27 sq.;
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societãtile perfecte si pentru a duce la fericire; multi sunt responsabili de
acest fapt, dar nu toti sunt în tabãra Enciclopedistilor . Însã nici unul nu e
responsabil de acest fapt ca Voltaire”.25 Autorul cunoscutului Tratat despre
tolerantã rãmâne unul dintre marii “bolnavi” ai secolului al XVIII-lea
obsedati de “moartea lui Dumnezeu”, contribuind mult la descrestinarea
Europei.26

Voltaire si-a fãcut un adevãrat program de discreditare a Revelatiei
crestine, considerând-o inacceptabilã din punct de vedere rational, naivã
sau lipsitã de logicã, în timp ce “nu gãsea nici o dificultate în a accepta
realitatea satirilor, a faunilor, a minotaurului, a lui Zeus, Teseu, Hercule,
ori a cãlãtoriei lui Bachus în India”.27 Obsesia sa anticlericalã îl va antrena
în polemici derizorii, ale cãror resorturi trebuie cãutate mai cu seamã la
acel nivel primitiv al constiintei umane28.

Odatã cu trecerea timpului, s-a ajuns sã se creadã cã stiinta poate sã
explice totul în termenii cauzalitãtii naturale. Mai rãmânea, oare, în acest
context vreun loc pentru Dumnezeu în viata lumii? Dacã nu, atunci cum
s-ar putea integra El în schema naturalã a lucrurilor?, se întreabã C.
Brown29. În secolele XVII-XVIII, la aceste întrebãri s-a rãspuns diferit
si contradictoriu. Unii filosofi credeau în Dumnezeu, altii nu. Unii au repus
în valoare si actualizat argumentele medievale în sprijinul existentei Sale,
iar altii le-au contestat. Descartes a inversat întreaga manierã de abordare
a lui Toma d’Aquino. În vreme ce teologul a folosit lumea pentru a
demonstra existenta lui Dumnezeu, filosoful L-a folosit pe Dumnezeu
pentru a dovedi existenta lumii. Aceastã inversare n-a fost doar o simplã
schimbare de metode, ci chiar simptomul marii schimbãri în gândirea
europeanã, în urma cãreia Dumnezeu a fost împins tot mai mult spre
periferie si, uneori, chiar dincolo de ea.

25 P. Hazard, Gândirea europeanã în secolul al XVIII-lea, p. 395;
26 P. Chaunu, Civilizatia Europei în Secolul Luminilor, p. 400;
27 I. Berlin, Against the Current, London, 1980, p. 91;
28 W. Weischedel, Pe scara din dos a filosofiei. 34 de mari filosofi în viata de zi cu zi

si în gândire, trad.rom., Ed. Humanitas, Bucuresti, 1999, pp. 134-140; Pr. I. Bizãu,
op.cit., p. 266;

29 C. Brown, Filosofia si credinta crestinã, trad.rom., Ed. Cartea Crestinã, Oradea,
2000, p. 42 sq.;
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Este limpede cã, raportându-ne la procesul secularizãrii, din toate
punctele de vedere, în calitate de crestini, nu-l putem privi cu detasare.
Secularizarea n-a reprezentat si nu reprezintã un simplu spectacol, care
se deruleazã pe o scenã, alãturi de care crestinii se aflã în calitate de
simpli spectatori. Dimpotrivã, în acest spectacol, crestinii participã la
aceastã dramã chiar în calitate de actori. Ca si crestini, trebuie sã privim
modernismul si post-modernismul ca pe o pãrticicã care face parte din
noi însine. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi, crestini si Bisericã, am
contribuit la aceastã secularizare la care asistãm.

Chiar dacã secularizarea este specificã preponderent societãtii
occidentale, nici tãrile ortodoxe nu fac exceptie, dacã privim lucrurile
într-un context mai larg. Dimpotrivã, Biserica Ortodoxã trebuie sã-si asume
propria responsabilitate atunci când, în spatiul ei geografic si spiritual,
sunt tot mai prezente fenomene dintre cele mai evidente legate de
secularismul modern: coruptie, dezastre ecologice izvorâte dintr-o
iresponsabilitate crasã fatã de creatia lui Dumnezeu, prostitutie, pornografie,
copii si bãtrâni abandonati, flagelul avorturilor, invazia sectelor si a unor
miscãri neoreligioase dintre cele mai bizare etc.

Sesizând pericolul secularizãrii în spatiul crestin ortodox, Patriarhul
ecumenic, Bartolomeu I30, afirma cã “în Europa rãsãriteanã, crestinii
vãd prãbusindu-se culturile pe care credinta lor le inspirase mai mult sau
mai putin, o întreagã artã de a trãi împreunã pe care o distrug cu brutalitate
banul, individualismul, un hedonism adeseori grosier. Aproape un secol,
sau jumãtate de secol de persecutie au transformat Biserica într-un ghetou
liturgic, în care credinciosii sunt mai degrabã «liturgizati» decât
evanghelizati. În aceastã situatie, Ortodoxia devine mai degrabã un semn
de apartenentã orgolioasã decât o credintã personalã plinã de
compasiune”.

3. Descrestinarea sau lupta împotriva lui Dumnezeu
Cel care a teoretizat si impus în gândirea filosoficã europeanã ideea

autonomiei omului fatã de Dumnezeu, prin ideea unei “ratiuni autonome”,

30 Vezi O. Clément, Adevãr si libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiricu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 137;
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23explice creatiile religioase, ca si toate celelalte creatii spirituale si culturaleale umanitãtii, prin procese pur biologice, mai precis sexuale. A gândi caun istoricist, ca un freudian sau ca un marxist înseamnã a renunta lavocatia primordialã a omului. Prin urmare, a dispãrea ca om”.33Revenind la semnificatia secolului al XVIII-lea în procesulsecularizãrii, trebuie subliniat cã acesta nu s-a rezumat doar la o reformãa crestinismului, asa cum s-a întâmplat în vremea lui Luther, ci a încercatsã stingã din constiinta Europei însãsi ideea comunicãrii omului cuDumnezeu, adicã sã distrugã pur si simplu conceptia religioasã despreviatã.34 De fapt, acest secol poate fi considerat pe drept cuvânt martorulsubstituirii ideii de crestinãtate cu ideea de Europã. Pentru Voltaire, depildã, istoria devine interesantã, adicã europeanã, începând cu secolul alXV-lea, când a cãzut Constantinopolul – emblema si ultima relicvã aImperiului crestinãtãtii. P. Chaunu35 afirmã cã, în jurul anului 1750, ideeade Crestinãtate devenise mai mult un arhaism în gândirea filosoficã. Deatunci, sensul acestei notiuni fundamentale a fost modificat, încetând sãmai fie echivalent cu Europa.Într-un articol al sãu, Fr.W. Bracht sugera cã adevãrata schimbaredin 1789 a fost determinatã de faptul cã Dumnezeu nu a mai fost consideratBinele suprem (summum bonum) public, ci a fost înlocuit mai întâi cunatiunea, apoi, dupã 1848, cu proletariatul sau cu revolutia mondialã. Pentrusocietatea modernã de consum, locul lui Dumnezeu a fost luat de stomac36.Or, într-o societate în care Dumnezeu nu mai reprezintã Binele supremcomun si public, ci El este transferat în domeniul exclusiv privat, statutullui Dumnezeu se schimbã chiar si la nivel individual. O societate în careaceastã miscare s-a încheiat definitiv nu poate fi calificatã decât ca osocietate post-europeanã. Cardinalul J. Ratzinger37afirmã cã, în acest33 Vezi vol. Arhitecturã goticã si geografie sacrã. Mircea Eliade si redescoperireasacrului, trad.rom., Ed. Polirom, Iasi, 2000, pp. 196-197;34 P. Hazard, Gândirea europeanã în secolul al XVIII-lea, p. 62 sq.;35 P. Chaunu, Civilizatia Europei clasice, vol. I, p. 18;36 Fr.W. Bracht, Die Abkehr von Gott in der Politik, în: Zeitbühne, 8, 1979, pp. 414,41-48;37 J. Ratzinger, Europa – o mostenire care angajeazã responsabilitatea crestinilor,în: Cardinal J. Ratzinger – Damaskinos, Mitropolitul Elvetiei, Mostenirea crestinã aEuropei, trad.rom., Ed. Trinitas, Iasi, 2002, p. 19;
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25încearcã sã-L excludã pe Dumnezeu din viata omului si a societãtii, îngeneral, conducând la o vãditã marginalizare socialã a Bisericii, ca întreg,si a crestinului, ca persoanã.Pe de altã parte predispozitia antiteistã si antieclesialã a intelectualitãtiieuropene moderne si tendintele ateiste ale epocii acestei ideologii s-aufolosit de institutiile statului secularizat pentru a impune în societateprototipul omului autonom, liber de orice credintã religioasã, împingândBiserica, ca institutie, spre periferia vietii publice si private a popoarelorcrestine. De asemenea, revolutia industrialã a “sacralizat” tehnologia sistiinta, în locul religiei, apãrând treptat o lume nouã, o lume subordonatãcomplet unei tehnocratii profitabile, în care Dumnezeu nu-si mai gãsesterolul si rostul. Teologia, în schimb, a rãmas izolatã si a reactionat timid înfata modernismului tot mai agresiv, care a influentat direct viata popoarelorsi a deviat cãutãrile lor spirituale.41Trãim astãzi în plinã modernitate, în etapa cea mai recentã a acesteia,si anume etapa globalizãrii, cu implicatii imprevizibile pentru destinul întregiiumanitãti, în sensul cã economicul invadeazã cu mentalitatea sa agresiv-mercantilã întregul orizont al vietii sociale si spirituale.42 Unul dintreriscurile majore ale mondializãrii constã în faptul cã valoarea unei civilizatiisau culturi este apreciatã exclusiv în functie de performantele saleeconomice.43În Europa de astãzi, prioritar nu mai este profilul moral-spiritual deodinioarã al “cetãteanului”, ci rangul sãu social, starea financiarã etc. Deaici goana permanentã dupã un standard cât mai înalt de bunãstarematerialã si dupã confort, realizãrile exclusive în planul vietii imediate, deaici si de acum, preocuparea obsesivã pentru sãnãtatea si frumuseteatrupeascã, groaza de îmbãtrânire si angoasa în fata mortii. Într-o societateexclusiv de consum, omul trãieste în afara oricãror preocupãri spirituale.Cât despre moralitatea pur personalã, omul modern se întreabã dacãnu cumva acest concept atât de important în societãtile din trecut a devenit41 I.P.S. Dr. Damaskinos Papandreou, Mitropolitul Elvetiei, Bisericã, Societate,Lume, trad.rom., Ed. Trinitas, Iasi, 1998, p. 259 sq.;42 M. Gauchet, La religion dans la démocratie, Gallimard, Paris, 1988, p. 85;43 Cf. Ed. Herr, La mondialisation: pour une évaluation ethique?, în: „Nouvellerevue theologique”, Bruxelles, t. 122, nr. 1, 2000, p. 61;
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27În societatea noastrã secularizatã, nu s-a înteles cã omul este o fiintãnaturalã, dar în acelasi timp cu o vocatie supranaturalã. Fiind separat deDumnezeu si redus la propriile sale forte naturale, omul devine pur sisimplu sclavul nevoilor si plãcerilor materiale. Lipsit de suportul spiritualal religiei, nimic nu-l mai poate apãra împotriva haosului. Umanismulantropocentric nu conduce, asa cum s-ar crede, la o mai mare afirmare aomului, ci la o negare a lui, pentru cã asa cum sublinia Berdiaev: “omulfãrã Dumnezeu înceteazã a mai fi om”.474. Triumful tehnicii asupra spirituluiÎn era informationalã în care trãim, viata a devenit tot mai tehnicã.Masina si-a pus pecetea imaginii sale asupra spiritului omului, asupratuturor laturilor activitãtii sale. Civilizatia tehnicã nu are o bazã naturalã sispiritualã, ci una masinistã, mecanicistã; acum, tehnica triumfã asupraspiritului, asupra organismului. Pânã si gândirea devine tehnicã, ca sã numai vorbim de comportament, creatia si arta capãtã un caracter tot maitehnic. De asemenea, cunoasterea, stiinta se transformã într-un mijloc deînfãptuire a vointei de putere si fericire, într-un mijloc exclusiv pentrutriumful tehnicii vietii. Aici începe deja cultul vietii în afara sensului ei.Nimic nu mai are valoare în sine. Nici o clipã a vietii, nici o singurã trãirenu mai are profunzime, nu se mai împãrtãseste din vesnicie. Masina aobtinut o fortã magicã asupra omului, l-a prins în mrejele ei magice.Aceastã civilizatie superindustrializatã s-a îndepãrtat de Dumnezeu,L-a izgonit, dar nu numai atât. Ea s-a îndepãrtat mult de tot de ceea ceeste ontologic, ea este antiontologicã, mecanicã, creeazã doar o lume defictiuni. Mecanicitatea, tehnicitatea si masinismul acestei civilizatii suntcontrare organicitãtii, cosmicitãtii si spiritualitãtii oricãrei existente. Nueconomia, nu planificarea sunt mecanice si fictive. Economia are,realmente, baze autentic existentiale, divine. Omul însusi are ca îndatoriresã evolueze economic. Dar ruperea economiei de spirit, ridicarea ei larang de principiu suprem al vietii, caracterul tehnic pe care-l capãtã viata,nu unul organic, prefac economia într-o lume fictivã, mecanicã.4847 N. Berdiaev, Sensul creatiei, trad.rom., Ed. Humanitas, Bucuresti, 1992, p. 118;48 Vezi idem, Sensul istoriei, trad.rom., Ed. Polirom, Iasi, 1996, p. 208;
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29în foarte multe cazuri, refuzã orice cod de reguli sau îl pretuieste maiputin, ei având capacitatea de a rãzbate mai usor în conditiile haosuluisocial creat. Prestigiul tinerilor, asociat cu noile evolutii, într-o lume carepretuieste mai presus de orice noile tehnologii, tinde a se transfera, înmod cu totul irational, în sfera moralului. Deoarece competenta în domeniultehnicii a vârstnicilor este depãsitã, se presupune în mod gresit cã simoralitatea lor este depãsitã. Întelepciunea celor bãtrâni estedesconsideratã iar ethosul unei societãti în care tinerii joacã rolul primordialeste acela ca “fiecare sã-si vadã de ale sale”. Este evident, într-o ataresituatie, cã valorile morale traditionale sunt jertfite pe altarul progresuluitehnologic, care ignorã total orice criterii morale si religioase.51Întreaga gândire a secolului al XIX-lea a fost marcatã de ideea cãomenirea este capabilã de un progres nelimitat, în baza cãruia oameniivor deveni liberi si fericiti. Mitul progresului etern, legat de noile descoperiristiintifice, a devenit un substitut al religiei, un fel de “nouã religie”. “Spiritulstiintific” se impune, în acest context, ca instrument suficient si ca singurametodã de cunoastere, epistemologia conferitã de acesta devenind treptatun fel de presupozitie ontologicã: nu existã în mod real decât ceea cestiinta poate dovedi cã existã! În spatiul acestei asa-numite “noi religii”,tehnologia a început sã-si supunã si sã cuprindã toate domeniile vietii, sãdistrugã cultura generalã si sã producã ceea ce s-a numit “omultehnologic”,52 iar mitul scientist a devenit o armã totalitarã, pentru a esualamentabil mai ales în masacrele care au avut loc în timpul primului sicelui de-al doilea rãzboi mondial, respectiv în ceea ce a însemnat cea maimare crizã istoricã care a traumatizat constiinta lumii.53Curând s-a dovedit cã stiinta si tehnologia nu pot reprezenta singurecalea unei împliniri autentice a fiintei umane. Ele singure nu pot schimbanatura umanã, nu-i pot face pe oameni mai buni si mai fericiti. Ba maimult decât atât, asa cum subliniazã filosoful Michel Henry, în cartea sa,La Barbarie, tehnica devine o unealtã a dezumanizãrii, în sensul cã“universul tehnic prolifereazã asemenea unui cancer, autoreproducându-51 Idem, Religia din perspectivã sociologicã, p. 147 sq.;52 Cf. José Ortega y Gasset, Revolta maselor, trad.rom., Ed. Humanitas, Bucuresti,pp. 102-110;53 Pr. I. Bizãu, op.cit., p. 115 sq.;
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31exclusiv de propriile sale puteri. Din fericire, s-a dovedit cã aceasta afost cea mai mare “erezie” a modernitãtii. Asa cum noteazã J. Daniélou,“dacã ceea ce se întelege prin eficacitate se întemeiazã pe aceastã credintãîn progres, trebuie spus cã crestinismul, efectiv, nu este eficace. Dartrebuie adãugat imediat cã aceasta se întâmplã pentru cã aceastãeficacitate nu existã. Printr-o mistificare gogonatã, s-a reusit ca multidintre contemporanii nostri sã fie fãcuti sã creadã cã ar fi posibil un paradispãmântesc. Orice doctrinã care nu promite acest paradis este ineficace.Este de mirare cã numerosi crestini împãrtãsesc aceastã conceptie. Cãcitrebuie spus clar, aceastã eficacitate este cea mai grosolanã minciunã.Crestinismul are dreptate sã nu o doreascã. Mãretia sa este tocmai de arefuza sã-i însele pe oameni, mai degrabã a pierde adepti decât a-i amãgicu sperante mincinoase. Aceasta nu înseamnã cã crestinismul nu credeîntr-o transfigurare a omului. Iar aceastã transfigurare nu-i atinge numaisufletul, ci si trupul si întregul cosmos. În aceasta, crestinismul este cuhotãrâre optimist. Însã, el nu asteaptã aceastã transfigurare decât de laDumnezeu. Aceastã transfigurare este de ordin eshatologic, adicã nueste esentialmente pãmânteascã, deoarece chiar definitia ei este de a fitrecerea pe un alt plan al existentei”.58Dacã lumea modernã, cu toate progresele ei, suferã de lipsuri în planspiritual, nu este, desigur, vina stiintei în sine, dar este neîndoielnic a celorce folosesc stiinta fãrã constiintã, fãrã un ideal moral. De aceea, maimult ca oricând, rostul Bisericii în societatea de azi este de a subliniarelatia indispensabilã care trebuie sã existe între stiintã si con-stiintã, dea încuraja drumul stiintei cãtre constiintã.În genere, s-a fãcut din stiintã, din fiecare stiintã, un scop în sineînsusi, s-a cultivat cu mult orgoliu ideea cã ea este totul, cã ea “stie” totul,cã ea poate totul, cã îi este permis totul. Fiecare are pretentia cã estestãpân pe domeniul sãu, cã este plin de stiinta sa, ignorând uneori saudispretuind restul, uitând de viata sa spiritualã. Omul modern si secularizatse preocupã exclusiv de ceea ce trebuie sã “stie”, uitând cu totul de ceeace trebuie sã creadã si sã facã. Atras de ceea ce este relativ si concret,pierde din vedere ceea ce este absolut si vesnic; stãpâneste, prin58 Apud Pr. I. Bizãu, op.cit., pp. 125-126;
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33gândire cu obiectivitate, cum am putea întelege si explica vreodatã cevasuperior constiintei umane în ierarhia existentei? Pentru cã ocupã nivelulcel mai înalt posibil, Dumnezeu pur si simplu nu poate intra sub jurisdictiacunoasterii umane. Dumnezeu ne întelege pe noi, dar noi nu ne putemastepta sã-L întelegem si percepe pe deplin pe Dumnezeu.O lume în care propria noastrã gândire (stiintificã) slabã e consideratãlimita superioarã a tuturor lucrurilor, este o lume teribil si înspãimântãtorde micã. Credem cã doar o foarte micã parte din totalitatea lucrurilor vaintra vreodatã sub suveranitatea mintii noastre limitate si limbajului nostruneputincios. Considerãm cã a pretinde cã nimic nu va rãmâne în afaralimitelor cuceririi stiintifice umane, reprezintã un postulat si o povarã multprea grea pentru noi, oamenii.60 Cu atât mai mult când este vorba despreAbsolut, despre Dumnezeu. A-L cunoaste pe Dumnezeu înseamnã, încele din urmã, a-L defini. Dar orice definitie înseamnã o limitare, orestrângere, o cuprindere. Nu-L putem defini pe Dumnezeu, pentru cã L-am limita, L-am coborî din lumea Absolutului la nivelul nostru, L-amrelativiza pur si simplu.5. Sincretism religios si secularizareAnalizând legãtura care ar trebui sã existe, în mod normal, întrecredintele si practicile religioase, pe de o parte, si autoritãtile si institutiilereligioase care le tuteleazã, pe de altã parte, sociologii remarcã rupereasau, cel putin, fragmentarea acesteia, în sensul a ceea ce ei numesc“diseminarea si slãbirea credintei fatã de apartenente”. De pildã, fãcândreferire la spatiul britanic, G. Davie61 vorbeste despre ceea ce el numestebelieving without belonging, subliniind în acest fel nivelul ridicat decredintã în rândul englezilor, în comparatie cu diminuarea apartenentei lao Bisericã anume. Desi în societatea occidentalã se constatã o înflorire amultiple forme de religiozitate sau sincretisme religioase, totusi se simteslãbirea structurilor institutionale religioase sau bisericesti. Explicatia oferitãde sociologi în aceastã privintã este legatã de faptul cã asistãm, în prezent,si vom asista în continuare la o “individualizare si subiectivizare asentimentului religios”, conform unei reguli care devine tot mai dominantã,60 Ibidem, p. 120 sq.;61 Vezi pe larg G. Davie, Religion in Britain since 1945, Blackwell, Oxford, 1994;
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35l-a reprezentat mediul crestin protestant. “Programul” de demitologhizarea Noului Testament sustinut de Rudolf Bultmann (1884-1976), reflectiilelui Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) despre crestinismul nereligios,analizele teologului american Harvey Cox despre Cetatea secularã(1965), valorizarea teologicã a secularizãrii de cãtre diversi teologi, dar înspecial Friedrich Gogarten, teologiile despre “moartea lui Dumnezeu”,sunt mãrturii ale sentimentului de distantare pe care îl aveau teologii crestinifatã de “lumea modernã”, o lume pe care o percepeau ca fiind din  ce înce mai eliberatã de spatiul religios.În prezent, autoritatea Bisericii se diminueazã, determinând multãlume sã abandoneze crestinismul, sub motivatia cã ar avea o viziuneretrogradã asupra vietii. Unii îsi gãsesc refugiul în alte forme de religie oriidei filosofice, altii nu mai manifestã interes fatã de nici o religie. În aceastãultimã situatie, tragem concluzia cã ceea ce nu a reusit comunismul prinfortã, se realizeazã prin secularizare, secondatã de situatia economicãprosperã din Occident.În acest nou context, societatea occidentalã reprezintã un labirintreligios în care oferta de alternative religioase este extrem de bogatã. Unexemplu concludent ne este oferit de arhiepiscopul vechi-catolic deUtrecht64: în Olanda, de pildã, trãiesc 800.000 de musulmani (mareamajoritate fiind de origine turcã si arabã, adesea asimilati ca olandezi),200.000 de hindusi si 170.000 de budisti, toti acestia din urmã fiind olandezicare au pãrãsit crestinismul, aderând la religii si filosofii orientale. Pe dealtã parte, mai mult de jumãtate din populatia Olandei, care se ridicã la15.000.000, nu mai apartine nici unei Biserici sau vreunei forme deasociatie religioasã.Pseudo-spiritualitatea reprezintã un element important al culturiisecularizate, implicatiile acesteia pentru constiinta umanã fiind uneori maipãguboase decât orice formã de materialism sau ateism. Ne referim, înprimul rând, la miscãrile de tip new-age-ist, care au un pronuntat caracterhaotic si sincretist si care au devenit astãzi o prezentã familiarã în peisajulreligios al Europei. Oricare ar fi motivatiile unora sau altora dintre64 J.A. Vercaamen, Misiunea credintei crestine într-o lume secularizatã simulticulturalã. O abordare din perspectivã vechi-catolicã, în: „Analele ªtiintifice aleUniversitãtii “Al.I. Cuza” din Iasi”, tom. VII, Ed. Univ. “Al.I. Cuza”, 2002, p. 131;
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37cineva din existentele anterioare. Socotite un fel de “alternative”, promotoriiacestora si-au gãsit drept aliati (anii ’70-’80) populatiile tribalecontemporane în lupta împotriva adversarilor tehnicii, propunând studiereasi practicarea tehnicilor lor magice si oculte, dar în special a samanismului,ca cea mai veche formã de “psihotehnicã”. Asa s-a ajuns ca magia sivrãjitoria sã devinã astãzi obiect al discutiilor academice. Nu mai estenevoie de teologie, consideratã o pseudo-stiintã, dar este promovatã magia,ca o formã de “revrãjire” a lumii în plin secol XXI.67“Evolutia” sau mai degrabã involutia aceasta este consideratã de totmai multã lume ca o “reîntoarcere a vrãjitorilor” în lumea de astãzi, socotitãmodernã, post-modernã sau chiar ultra-modernã; este vorba de o tendintãcare-si propune “revrãjirea” lumii si un mod de viatã constând în unitateasi armonia cu cosmosul, un substitut al “dezvrãjirii” lumii cu ajutorul tehniciimoderne. S-ar putea spune cã inclusiv unele religii traditionale din Orientulîndepãrtat, cum ar fi hinduismul si budismul, sunt tot mai pregnantreinterpretate si agresate de tot felul de ezoterisme si ocultisme. Dinaceastã pricinã, diferitele “librãrii spirituale” poartã astãzi doar arareorinume indiene, ci se cheamã, de pildã: “Atlantis”, “Avalon”, “Curcubeul”,“Sicriul hermetic”, “Stonhenge”, “Piramida”, “Izvorul ezoteric”, cutrimitere precisã spre domeniul arhaic si magico-ocult. Când vizitezi oasemenea “librãrie” descoperi, sub titlurile de “ezoterism” si “ocultism”,o foarte bogatã ofertã: magie, astrologie, ghicitul în palmã, tarot, stiinte defrontierã, antroposofie, teosofie, parapsihologie, spiritism, cultul Pãmântului-Mamã, neopãgânism, samanism, New Age, constiinta celticã etc.68Astãzi, expresia cea mai elocventã a succesului de care se bucurãocultismul o reprezintã, între altele, în special astrologia, speranta cã îtipoti cunoaste viitorul, “destinul”. Desigur, aceasta s-a bucurat totdeaunade o anumitã popularitatea, mai ales în rândul celor bogati, fie ei regi,printi, papi etc., în special de la Renastere încoace. Credinta aceasta într-un destin predeterminat de influenta astrilor asupra celor nou-nãscuti, înfunctie de data, ziua, luna nasterii etc., a constituit o loviturã grea asupracrestinismului, în pofida atacurilor vehemente ale acestuia împotrivafenomenului astrologic, dominant în ultimele secole ale Imperiului roman.67 Vezi H.J. Ruppert, op.cit., p. 41; N. Achimescu, op.cit., p. 44;68 N. Achimescu, op.cit., pp. 44-45;
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396. ConcluziiFãrã îndoialã, primul mileniu de viatã crestinã a oferit o bazã echilibratãa relatiei dintre Dumnezeu, om si lume, cu o mare contributie din parteaPãrintilor greci si latini ai Bisericii. Al II-lea mileniu a reprezentat o îndepãrtarede la aceastã bazã sau o raportare unilateralã la Dumnezeu în primele cinciveacuri, o contributie în acest sens având-o teologia scolasticã; iar în ultimelecinci veacuri, s-a ajuns la omul independent de Dumnezeu, mai ales datoritãiluminismului. În fine, al III-lea mileniu ar trebui sã-si propunã sã-l eliberezepe om de cultul înrobitor al independentei lui, pentru a-i deschide noi orizonturiîn relatia sa cu Dumnezeu si cu lumea. Numai astfel se va sfârsi dramaapostazierii omului fatã de Dumnezeu, care a determinat în mare mãsurã sidrama relatiei sale cu lumea.73Sucombarea cãutãrilor filosofice autonome si a experientelorideologice ateiste a scos în evidentã nu doar cãutãrile spirituale fãrã iesireale omului contemporan, ci si necesitatea reîntoarcerii cãtre rãdãcinileîncercate si vii ale civilizatiei europene. T.S. Eliot74 a subliniat, dupã celde-al doilea rãzboi mondial, dependenta esentialã a civilizatiei europenefatã de rãdãcinile ei crestine si greco-romane, care constituie sifundamentul unitãtii spirituale a Europei: “Probabil cã un european nucrede personal cã credinta crestinã este adevãrul, dar chiar si atunciceea ce exprimã si face si creeazã, va izvorî din mostenirea civilizatieicrestine si din aceastã civilizatie îsi va dobândi însemnãtatea lui […]. Nucred cã civilizatia Europei ar putea sã supravietuiascã dupã o totalãdisparitie a credintei crestine”.Profunda crizã spiritualã a lumii crestine s-a evidentiat si mai pregnantprin golul spiritual al ultimelor douã veacuri. Certurile teologice repetate,fragmentãrile bisericesti multiple, nemultumirile clericilor si ale laicilor,confuziile dualiste legate de lupta dintre Cetatea lui Dumnezeu si CetateaDiavolului, dialectica dintre secularizarea si negarea lumii, contradictiadintre veacul prezent si cel viitor etc. au subrezit treptat credibilitateamesajului crestin despre Dumnezeu, om si lume. Separarea discursului72 M. Eliade, op.cit., p. 84 sq.;73 I.P.S. Damaskinos Papandreou, Mitropolitul Elvetiei, op.cit., p. 44;74 T.S. Eliot, Unitatea civilizatiei europene, 1990, pp. 7 si 69; apud ibidem, p. 140;
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41pentru acceptarea treptatã si asimilarea eficientã ale tuturor noilor cuceririale spiritului contemporan, care nu pot si nu trebuie sã fie ignorate. Acestenoi cuceriri se constituie deja în elementul organic si de neschimbat îndevenirea continuã a civilizatiei europene, care poate, pe de o parte, sã seasimileze în dinamismul traditiei crestine, iar pe de altã parte, sã lãrgeascãmisiunea socialã a Bisericii în lumea contemporanã. Sinergia egalã acredintei si a cunoasterii izvorãste din aceeasi identitate a omului, caretrãieste empiric conjugarea indisolubilã dintre “creat” si “necreat” în viatalui spiritualã personalã.76Pe de altã parte, asa cum subliniazã I.P.S. Mitropolit Daniel77,dincolo de efectele ei negative pe diverse planuri, secularizarea poate ficonsideratã, de asemenea, o sansã pentru un nou început, pentru orevigorare a credintei dupã o perioadã de grele încercãri. Actul secularizãriiobligã Biserica sã-si reînnoiascã viata spiritualã si sacramentalã, sã devinãmai responsabilã pentru destinul lumii în societatea contemporanã, maisensibilã la prezenta lui Hristos în noul context, mai atentã la eforturile pecare societatea umanã le face pentru dreptate, libertate si demnitate. Iardacã Biserica se simte si este desconsideratã si marginalizatã, în aceastãsituatie ea are o sansã în plus de a-i întelege mai bine pe toti cei abandonati,marginalizati sau uitati la periferiile societãtilor contaminate de maladiasecularismului. Într-o asemenea situatie, Biserica este chematã la si maimultã sfintenie a vietii, la o si mai profundã spiritualitate, întelepciune sispirit de jertfã.
76 I.P.S. Damaskinos, Mitropolitul Elvetiei, op.cit., p. 66 sq.;77 D. Ciobotea, Confessing the Truth in Love…, p. 140 sq.
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43ce s-au eliberat din chingile unui sistem politic plin de constrângeri,Bisericile din aceastã parte a Europei au constatat direct marile provocãricu care erau confruntate, au apãrut noi probleme la care trebuiau sã dearãspunsuri, dar, mai ales, erau puse sã se manifeste în societãti confruntatecu sãrãcia, nedreptãtile, lipsa de educatie religioasã, chiar a propriilormembri, o anumitã debusolare si lipsã de perspectivã etc.Bisericile trebuiau sã-si refacã propriile institutii, sã-si reînfiintezescolile teologice si alte tipuri de scoli pentru nevoile proprii, sã refacãprogramul de educatie religioasã a copiilor si a tineretului, sã imagineze sisã punã în lucrare un program de activitate samariteanã s.a. Iar toateacestea, adeseori, fãrã a dispune de resurse financiare consistente, ceeace a determinat ca unele din aceste proiecte sã nu fie realizate în întregullor, si nu la nivelul exigentelor dorite de Biserici.Pe de altã parte, Bisericile din Apusul Europei s-au confruntat din ceîn ce mai accentuat cu fenomenul atât de complex al secularizãrii, aliesirii din comunitãtile bisericesti a mai multor membri, din ratiuni diferiteetc. Unele Biserici au avut de suferit din cauza lipsei unui personal calificat,de specialitate, pentru lucrarea pastoralã sau bisericeascã, adicã au simtito mai acutã confruntare cu asa-numita “crizã a vocatiilor”.În contextul acestor Biserici (Catolice, Protestante, Anglicane),Bisericile Ortodoxe prezintã o anumitã particularitate si câteva dificultãti,pe care vor trebui sã le depãseascã, pentru a putea da mãrturie constantã,vie si coerentã, într-o Europã ce-si cautã propria cadentã, propriul drum,uneori convergent, alteori divergent, cu cel al Bisericilor Ortodoxe.Cu toate acestea, Bisericile Ortodoxe nu au voie sã se pozitionezeîntr-un fel de “ghetou” al autosuficientei, lãsând impresia cã nu leintereseazã evolutia Europei de astãzi, evolutie care va influenta într-unfel sau altul propria lor abordare a problemelor pastorale specifice.Încã din 1952, Europa - si când spunem Europa ne referim la tãrileEuropei Occidentale, care au parcurs un anumit traseu al apropierii întreele, proces la care au asociat aproape toate tãrile din sud-estul si estulEuropei - a lucrat decenii la rând pentru ca marele proiect al unificãriieuropene sã prindã, treptat, un contur cât mai proeminent. UniuneaEuropeanã a avut si are ca tel major al ei “pacea între statele membre si
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45Care sunt accentele, coordonatele fundamentale, pe care misiuneaortodoxã ar trebui sã le urmãreascã într-un asemenea context al unificãriitãrilor europene, cu impact direct asupra cetãtenilor acestor tãri, caresunt, totodatã, în marea lor majoritate, deschisi spre valorile crestine?Lumea europeanã, cu tot ce înseamnã ea: culturã, poezie, literaturã, artã,arhitecturã, muzicã, este un produs al valorilor crestine.Vom încerca în cele ce urmeazã sã sesizãm câteva din aceste accenteale misiunii ortodoxe în vremea noastrã.1. Câteva lãmuriri generale asupra misiunii crestine cuimplicatii în contemporaneitateCredinta crestinã are o componentã sau dimensiune misionarãintrinsecã. Crestinismul se aseamãnã, din acest punct de vedere, al etosuluimisionar, cu Islamul, Budismul s.a. Temeiul pentru care religia crestinãare o componentã misionarã este faptul cã ea este revelatã, aducândomenirii descoperirea adevãrului absolut si universal întrupat în IisusHristos, Cuvântul cel vesnic al Tatãlui.Cunoastem din Sfânta Scripturã cã toate neamurile Pãmântuluiconstituie obiectul iubirii lui Dumnezeu fatã de ele, cã Împãrãtia luiDumnezeu, anuntatã de Iisus Hristos si manifestatã în El si prin El, estedestinatã sã cuprindã în ea, întreaga omenire.Misiunea crestinã, ca propovãduire a Evangheliei la toate neamurile (cf.Matei 28, 19-20; Marcu 16, 15-16) pune în evidentã o relatie dinamicã a luiDumnezeu cu lumea. Aceastã relatie directã, vie si personalã o întâlnim înVechiul Testament, unde se evidentiazã cu putere un interes aparte al luiDumnezeu fatã de poporul ales, pe care îl cãlãuzeste, îi exprimã fãgãduinteleSale, îl mustrã, îl pedepseste, dar apoi îl izbãveste din nou.Dar mai ales în Noul Testament relatia aceasta dinamicã a luiDumnezeu cu lumea primeste noi dimensiuni si articulatii, întrucât rãmâneo relatie definitivã, garantatã prin Întruparea, Patimile, Moartea, Înviereasi Înãltarea la cer a lui Iisus Hristos.Astfel, atât Evanghelia, cât si Biserica lui Iisus Hristos, sunt misionareprin natura lor, ambele întemeiate pe aceastã legãturã a lui Dumnezeu culumea, evidentiatã în Iisus Hristos, dar si pe universalitatea mântuirii adusede El pentru întreg neamul omenesc.
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47Sa; Ortodoxia afirmã cã aceasta nu este în sine si pentru sine, nu esteabsolut autonomã, ci se aflã într-o legãturã directã cu Logosul creator, cuCuvântul Tatãlui din care si prin care sunt toate, asa cum afirmã SfântulApostol Pavel (vezi Coloseni 1, 16-17). Fiind create toate prin Cuvântulcel vesnic al Tatãlui (cf. Ioan 1, 3), toate se cer într-un fel a fi împliniteprin El. Cu alte cuvinte, creatia întreagã nu existã de la sine si prin sine, cieste produsul actului de creatie din partea lui Dumnezeu, ca Sursã supremãa iubirii, a vietii si a existentei. În viziunea Ortodoxiei nu poate exista olume si o ratiune umanã absolut autonome, deoarece aceasta ar fi înflagrantã contradictie cu datele Revelatiei. Prin misiunea sa, Biserica areo sansã evidentã de a evidentia, în contextul lumii de astãzi, aceastãlegãturã dintre Dumnezeu si lume, dintre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeusi Fiul Omului, si creatia cea mai aleasã si valoroasã a Lui, care esteomul. Ca atare, nu putem pune în centrul existentei omul si trebuintelesale imediate, sau lumea în ansamblul ei, ci trebuie sã ne gândim la temeiulmai profund al creatiei lumii si al omului, care se explicã deplin numai prinîntelegerea lui Dumnezeu Creatorul - pãtruns de o iubire vesnicã fatã detoti si de toate, pãstrând o legãturã nediminuatã cu creatia Sa. În viziuneortodoxã, nici nu poate fi conceputã creatia, lumea, fãrã o prezentã aCreatorului în ea. Toatã fãptura poartã pecetea Creatorului ei si trimitespre Acesta, ca spre temeiul ei absolut si ca sens al existentei sale. Pebunã dreptate s-a afirmat teza fundamentalã cã “Dumnezeu nu rãmânedoar exterior lumii, adicã absent din creatie, ci este prezent si în universulvãzut prin energiile necreate, care îsi au izvorul în Dumnezeu si constituiefundamentul spiritual pe care se sprijinã întreg Cosmosul”.2 Dumnezeunu este conceput în Ortodoxie ca strãin lumii, întrucât El se aflã doar înBisericã. Acest accent al mãrturiei ortodoxe aduce un suflu nou pentrulumea de astãzi, punând toate cele ce existã în legãturã cu taina luiDumnezeu în Sfânta Treime.Misiunea ortodoxã trebuie sã afirme pentru omul acestui mileniu cãDumnezeu nu este doar un punct nedefinit si distant al existentei sale, cicã El, ca Dumnezeu al iubirii vesnice, într-o perpetuã dãruire de Sine,este acea realitate pe care omul o poate simti si trãi sau experia în modul2 Pr. prof. D. Popescu, Ortodoxie si contemporaneitate, Bucuresti, EdituraDiogene,1996, p. 154;
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493. Misterul lui Dumnezeu exprimat în unitatea si TreimeaPersoanelor -premisã a comuniunii interumane autenticeDumnezeul Revelatiei este un Dumnezeu care tinde spre o comuniunecu toti oamenii, care poartã în ei chipul lui Dumnezeu. Cel care iese în evidentãmai clarã în cadrul aceastei Revelatii depline a lui Dumnezeu este Fiul sauCuvântul Tatãlui, Care prin împreunã-lucrarea Duhului Sfânt doreste  sãîmpãrtãseascã viata Sa de iubire si comuniune oamenilor. Aceastã viatã decomuniune exprimatã oamenilor echivaleazã cu începutul procesului de ridicarea lor de la moarte la viatã, înseamnã scoaterea lor dintr-un proces aldezumanizãrii si descompunerii, spre unul al restaurãrii, înnoirii si transfigurãrii.Suprema manifestare a iubirii lui Dumnezeu fatã de oameni a avut loc prinîntreaga lucrare mântuitoare sãvârsitã de Fiul lui Dumnezeu întrupat.“Revelarea Treimii s-a realizat în Hristos prin faptul cã o persoanã divinã s-a fãcut om ca sã-i mântuiascã pe oameni, iar altã persoanã divinã a rãmasdeasupra oamenilor, pentru ca persoana divinã devenitã om sã-i poatã ridicape oameni la persoana divinã neîntrupatã, transcendentã. Fiul se face ompentru ca sã fie modelul si centrul din care trebuie sã iradieze o fortã princare oamenii sã devinã asemenea Lui.”6Misterul lui Dumnezeu în Treime constã în aceea cã El este o Unitate,manifestatã simultan în Treime. Este infinitatea divinã ce are atingere cucreatul, finitul, mãrginitul. Dumnezeu este Unul si Trei, în acelasi timp, deaceea misterul Lui apare atât de evident în lucrarea de mântuire aoamenilor. Dupã chipul Sfintei Treimi este creat si omul, sau, altfel spus,întreaga umanitate poartã pecetea Sfintei Treimi, reflectând în existentaei atât unitatea, cât si diversitatea în acelasi timp. Unitatea în Treime siTreimea în Unitate înseamnã în cele din urmã depãsirea categoriilornumerice, iesirea din confuzia multiplicitãtii, dar si a izolãrii unului; nicistatic, nici simplu dinamic, ci transcenderea atât a unului, cât si a alteritãtii:comuniune de iubire.7 Aceasta este tinta spre care ar trebui sã se îndreptepopoarele sau natiunile Europei, spre aceastã comuniune de iubire.Ortodoxia, accentuând atât de mult în doctrina, cultul si misiunea sa6 Pr. prof. D. Stãniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în: “StudiiTeologice”, XXII, 1970, nr. 5-6, p. 334;7 Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia si problemele lumii contemporane, EdituraBizantinã, Bucuresti, 2003, p. 27;
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51întrupat, constituie izvor de iubire, întelegere, împãcare (reconciliere) siconlucrare pozitivã între oameni. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnãpromovarea unitãtii între grupuri mai mici si mai mari de oameni. Procesulunificãrii europene si, în general, al lumii de astãzi, primeste impulsurihotãrâtoare din proclamarea misterului Sfintei Treimi, dãtãtor de luminã,sens si putere pentru oamenii dintotdeauna si de pretutindeni. Ortodoxiaa protejat mereu misterul Dumnezeirii în fata tendintelor repetate de arationaliza la extrem acest mister. Pentru aceea, Ortodoxia foloseste înteologia, cultul si misiunea sa cu predilectie exprimarea simbolicã, limbajulmetaforic, iconografia, imnele liturgice, doxologia. Numai prin toate acesteaomul poate trãi ceva din misterul Prea Sfintei Treimi, se poate bucura deprezenta Lui, care conferã o nouã dimensiune existentei sale. Numai înfelul acesta omul este scos din carapacea propriului egoism si privestespre cel de lângã el, care devine un frate, purtãtor al aspiratiei sprecomuniune, ca si el însusi, primind izvorul puterii de comuniune din Cel ceeste comuniunea si iubirea vesnicã. “Simbolul, icoana, cuvântul, sunt ca opoartã de intrare din lumea de aici spre lumea transfiguratã, lumea careva sã vinã.”124. Biserica - asezãmânt si cadru de promovare a unitãtiiomeniriiBiserica, apãrând în istorie de ziua Cincizecimii prin puterea DuhuluiSfânt, este extinderea lui Hristos cel înãltat la ceruri de-a dreapta Tatãluiîn umanitatea pe care El a rãscumpãrat-o prin Patimile, Moartea si ÎnviereaSa. Astfel, Biserica devine acel centru de iradiere duhovniceascã princare Iisus Hristos vine în inima oamenilor, cu toatã dragostea, jertfa siputerea Sa. Întrucât prin ea se dobândeste mântuirea realizatã de Hristos,ea este “laboratorul” mântuirii tuturor, prefãcându-i pe toti dupã chipuldesãvârsirii lui Hristos. Nimic nu a rãmas în afara lui Hristos, nimic nutrebuie sã fie strãin de viata Lui biruitoare asupra nedreptãtii, a rãului si amortii. Pe bunã dreptate afirma un teolog ortodox: “Biserica e unirea atot ce existã, sau e destinatã sã cuprindã tot ce existã: Dumnezeu si12 Pr. prof. I. Bria, op. cit., p. 165;

Studii





53evidentia acest sens al apartenentei la Bisericã si consecintele ce decurgdin aceastã calitate. Cãci “omul îsi gãseste adevãratul scop al existenteilui într-o astfel de comuniune, în legãtura dragostei reciproce si a ascultãrii,care reflectã comuniunea mai presus de fire a Sfintei Treimi”.16Cu mult folos misionar poate opera Ortodoxia cu tezele sale teologicefundamentale, pentru a ajunge cu mesajul ei la cât mai multi oameni. Pelângã viziunea sa asupra misterului Treimii, asupra omului - chip al SfinteiTreimi - si prin specificul Bisericii ca asezãmânt ce promoveazã permanentunitatea lumii, ea va scoate în relief viziunea ei asupra lui Hristos-Pantocratorul,pe care-L celebreazã în cultul Sãu, în lumina atotbiruitoare a Învierii Sale.Învierea lui Hristos înseamnã pentru fiecare un punct de sprijin, de iluminare,de sperantã si de iesire întru întâmpinarea celuilalt cu bucuria, puterea sibiruinta Învierii pe care o comunicã tuturor. În aceastã luminã pascalã se aflãun impuls spre cãutarea semenului, spre initierea si dezvoltarea unui dialogtot mai amplu cu el, dar rugându-se pentru dobândirea lumii care va veni –împãrãtia iubirii, a dreptãtii si a pãcii lui Dumnezeu.Reevidentierea misiunii ortodoxe în contextul lumii de astãzi, cu toatemutatiile sale, va putea fi încununatã de roade, care se vor înmulti pemãsura efortului întreprins de cei chemati sã aducã lumina Învierii luiHristos, a “biruintei Sale asupra rãului si nedreptãtii”, “dincolo de poartã”.Concluzii1. Valentele nebãnuite ale misiunii ortodoxe vor putea fi valorificatenumai în mãsura în care se va declansa un amplu dialog pe plan intern înlumea ortodoxã, dar si prin initierea unui astfel de dialog cu cealaltã lume,care nu apartine din punct de vedere canonic Ortodoxiei.2. Misiunea Ortodoxiei în lumea de astãzi va începe prin a scoate înevidentã temelia de granit a Crestinismului, a Bisericii si a valorilor sale,care este adevãrul atotcuprinzãtor: Sfânta Treime, Care prin Fiul întrupataduce viata de iubire si comuniune a Sfintei Treimi în umanitate. Aceastaconstituie premisa unui progres nesfârsit al umanitãtii în cunoastere, iubire,solidaritate si reconciliere.16 Pr. prof. D. Popescu, Hristos - Bisericã - Societate, Editura Institutului Biblic side Misiune Ortodoxã, Bucuresti, 1998, p. 91;
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55care va veni nu trebuie sã paralizeze eforturile conjugate ale tuturor, de aconstitui în veacul acesta o lume mai umanã, mai deschisã spre nevoile siaspiratiile oamenilor, mai dispusã spre întelegerea, ajutorarea si solidaritateacu celãlalt. Numai în acest fel se poate pregãti prin puterea lui Hristos celînviat aparitia acelui “cer nou” si “pãmânt nou” în care va locui dreptatea.Studii





57a). Dictionarul limbii franceze afirmã caracterul fictiv al mitului,“povestire a unor fapte sau a unui timp pe care istoria nu le clarificã, sicare contine fie un fapt real transformat în notiune religioasã, fie inventareaunui fapt pentru a sustine o idee” (E. Littré). Aceastã definitie descalificantãeste rodul unei mentalitãti istoriciste, care considerã realitate doar ceeace se întâmplã în timpul istoric. Mitul, în schimb, este o categorie a mariiistorii, loc de trecere de la istoria faptelor umane la aceea în care zeiiactioneazã între oameni.b). Definitiile urmãtoare îi redau mitului întelesul originar. “Prin mitse întelege ceea ce Istoria religiilor distinge astãzi: nu o falsã explicatieprin imagini si povestiri, ci o relatare traditionalã privind evenimenteîntâmplate la începutul timpurilor, menitã sã dea un fundament actiuniirituale a oamenilor astãzi si sã stabileascã orice formã de actiune si degândire cu care omul sã se înteleagã pe sine însusi în lume” - spunea PaulRicoeur.Mircea Eliade defineste mitul în felul urmãtor: “Personal, definitiacare mi se pare mai putin imperfectã, fiind mai amplã, este urmãtoarea:mitul povesteste o istorie sacrã; se referã la un eveniment care s-a întâmplatîn timpul primordial”, iar în privinta reactiei omului arhaic la timpul istoricspune: “… este mai sigur cã dorinta pe care o încearcã omul societãtilortraditionale de a refuza istoria si de a se mentine la o imitare infinitã aarhetipurilor trãdeazã setea lui de real si frica «de a nu se pierde», lãsându-se invadat de insignifianta existentei profane”.c). C. G. Jung, definind mitul îi surprinde si trimiterea lui la timpurileapocaliptice si la o nouã creatie. El spune: “Mitul, acest proces simbolicinconstient care se perpetueazã prin eternitãti si care este cea mai originalãmanifestare a spiritului uman, este si rãdãcina creatiei viitoare”.I. 2. Dificultãti de receptare a mitului în cultura modernãMitul nu se bucurã de o întelegere unanimã în cultura modernã.Modernitatea a dat curs sensului grec târziu al cuvântului, preluat maiapoi de epoca Luminilor, acela de poveste nãscocitã, neadevãratã, istoriefictivã.Mircea Eliade ne atentioneazã în legãturã cu alegerea mitologieigrecesti ca punct de plecare si model pentru studiul miturilor, deoarece încultura greacã târzie, mitul a suferit o puternicã rationalizare. De asemenea,
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59Toate aceste interpretãri sunt influentate de pozitivismul impus demodernitate, mitul apãrând “ca si cum ar fi - atât prin elementeleconstitutive, cât si prin functii - unul din constituentii culturii noastre”.Ceea ce se uitã este faptul cã simbolurile care compun mitul suntesential religioase, iar functiile mitului sunt tot religiose, pe lângã celepsihologice, antropologice, sociologice. Datoritã acestui fapt, pozitia luiM. Eliade se dovedeste a fi cea mai pertinentã. Cultura miticã este oculturã clar specificatã ca religioasã.I. 4. Functia religioasã a mituluiM. Eliade aratã cã, din perspectivã religioasã, mitul este revelatiaunei manifestãri depline, creatoare si exemplare, ea fondând atât ostructurã a realului, cât si un comportament uman. “Când mitul cosmogonicpovesteste cum a fost creatã lumea, el reveleazã în acelasi timp emergentaacestei realitãti totale care este cosmosul si regimul lui ontologic; el spuneîn ce sens Lumea este. Cosmosul este, de asemenea, si ontofanie, manifestare plenarã aFiintei. ªi pentru cã toate miturile participã într-un anumit fel la timpulmitului cosmogonic - cãci orice istorie a ceea ce s-a întâmplat in illotempore nu este decât o variantã a istoriei exemplare: cum s-a nãscutLumea - urmeazã cã toatã mitologia este o ontofanie”.Una din caracteristicile esentiale ale mitului, caracterul sãu exemplar,ne indicã faptul cã e vorba despre o logicã comunitarã. Mitul interpreteazãsi sistematizeazã simbolurile, urmele unor prezente ale sacrului înexperienta personalã, dar este de partea mentalului colectiv. Întemeindu-se pe experienta religioasã personalã, mitul se cantoneazã în sferacomunitarã. Mitul e asumat de om ca fiintã totalã, apartinând uneicolectivitãti. El îl revendicã pe om în totalitatea functiilor sale, adresându-se imaginatiei si inteligentei, dar si credintei.Datoritã aspectului narativ al mitului, filosofia si teologia se raporteazãdiferit la el: filosofia se crede eliberatã de prezenta lui, iar teologia, careopereazã cu concepte, i se considerã superioarã. Numai cã mitul nu areun caracter epic, ci unul hermeneutic, rãspunzând si la întrebãri de genulcum? si de ce? În felul acesta, mitul ni se reveleazã ca povestire si lege.“El apartine istoriei unei ontologii în care fiinta nu se separase încã deesentã si unde onticul si subiectivul nu se contraziceau”. De aceea,
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61prezent. Orice experientã a Misterului - afirmã J. M. Velasco - determinãun hic et nunc privilegiate, iesite din cotidian.Profunzimea acestei repercusiuni asupra existentei omului apare înprimul rând în permanenta caracterului sacru pe care aceste locuri simomente l-au dobândit, precum si în posibilitatea oferitã omului de “aface mereu prezentã” experienta sacrã ori de câte ori vine în contact cuele. Timpul sacru si sãrbãtoarea ca moment culminant rânduiesc etapelesuccesive ale devenirii umane, permitând sã arunce ancora din când încând pe tãrâmul permanentei si sã evite astfel pierderea ireparabilã afiintei în curgerea neopritã a devenirii.Sãrbãtoarea readuce epoca licentelor creatoare, care preced sigenereazã ordinea, forma si interdictul. Cele trei notiuni sunt legate întreele si se opun împreunã notiunii de Haos. Acesta precede creatia, mitulcosmogonic, care relateazã modul în care lumea a luat nastere.Sãrbãtoarea actualizeazã vârsta primordialã, sãrbãtoarea înseamnã haosulregãsit si plãmãdit din nou.În China, se considerã cã burduful care întruchipeazã haosul etransformat atunci când a fost de sapte ori gãurit de fulgere. La fel, omulare sapte deschizãturi la chip, iar cel de familie bunã are sapte la inimã.Burduful- Haos e personificat de un om prost, “fãrã deschidere”, lipsit defatã si de ochi. La finele unui festin, fulgerele îl strãpung de sapte ori: nuca sã-l omoare, ci ca sã-l facã sã renascã la o viatã superioarã, sã-lmodeleze. Trasul cu arcul într-un burduf este legat de o sãrbãtoare deiarnã, petrecerea din noaptea cea lungã, ce are loc în timpul ultimelordouãsprezece zile ale anului si când toate excesele sunt permise.Timpul ritual se caracterizeazã prin aceea cã readuce, dupã o ordinefixã, aceleasi epoci succesive. Momentele nu se succed conform uneiaxe liniare. Calendarul are o structurã periodicã, circularã. El revinefãrã încetare la el însusi, iar evenimentele rituale (reactualizate desãrbãtori) pe care le prevede s-au produs deja sau se vor produce.Orice ceremonial ritual, în sânul comunitãtilor arhaice sau antice încetasã mai fie un act temporal obligat sã se prelungeascã cãtre viitor, pentrua deveni, mai curând, un punctual regressus ad uterum, o reîntoarcere laacea primã dimineatã a lumii, când spirele timpului zãceau încã fãcuteghem.Dar nu trebuie sã generalizãm. Dacã este adevãrat cã, calendarul
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63Moartea si învierea zeilor, fondarea oraselor, legendele si traditiilesitueazã fiecare zi a anului în functie de exigentele mitice si o orienteazãîn raport cu Marele Timp. Timpul mitic pare, astfel, sã joace rolul unuiurias principiu de identitate aplicat la reducerea diversitãtii existenteiumane.O altã caracteristicã a timpului sacru este aceea cã el suspendãobisnuintele sau normele timpului muncii. Marcel Mauss a ilustratacest fapt recurgând la exemplul comportamentului eschimosilor, caredacã în timpul verii caracteristica grupului este aceea de fragmentare,fiecare membru fiind absorbit de sarcini economice, în timp ce iarna,colectivitatea este mult mai compactã, axatã fiind pe ritualurile sacre,pe suspendarea vietii sexuale private si pe transmiterea miturilor. Înfelul acesta alterneazã perioadele cu o mai mare importantã acordatãsacrului, timpului mitic reactualizat, cu perioadele în care colectivitatease preocupã mai mult de îndeletnicirile practice. Astfel, “timpul sacruse confundã cu timpul mitic al zeilor, Marele Timp, cel în care s-aupetrecut evenimentele primordiale. Intervalul timpului sacru estedesigur repetitia analogicã a Marelui Timp, iar omul, în perioadasãrbãtorii devine contemporan cu timpul originilor.II. 2. Nasterea miturilorExistenta mundanã presupune dimensiunea temporalã, adicã însiruireaunor “acum” între orizonturile trecutului si viitorului. Gândireacontemporanã s-a preocupat mult de surprinderea fiintei umane îndevenirea ei în timp. Reactia bergsonianã împotriva timpului spatializatprin contaminarea spiritului stiintific, apoi lucrarea fenomenologiei nedezvãluie tendinta actualã de întoarcere la lucrurile însesi, la experientaprimã, nedenaturatã de nici un adaos cultural. În acest demers experientaomului arhaic, cu întregul sãu esafodaj de practici religioase se poateconstitui ca un bun model a felului în care era trãit timpul sacru înainteainterventiei deformante a stiintei si culturii.Pierre Janet considera cã aparitia sentimentului timpului s-ar datoraexistentei sociale a omului. Primitivul pus de santinelã trebuie sã relatezetot ceea ce se întâmplase. Darea de seamã stã la originea memoriei.Maurice Leenhardt a studiat felul în care canacii, un trib din Melaneziase raporteazã la timp si a ajuns la concluzia cã “ceea ce caracterizeazã
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65El înfãtiseazã iruptia sacrului în lume si modul în care acest evenimentpune bazale omenirii. J. Ries remarcã noutatea pe care o aduce Eliade înIstoria religiilor, si anume faptul cã pânã la Eliade, mitografilor le scãpaseun lucru esential: comportamentul mitic nu este un comportament pueril.Mitul cosmogonic aratã cum s-a ivit Cosmosul.În Babilon, în ultimelezile ale anului si în primele zile ale Anului Nou, în timpul ceremoniei akîtuse recita solemn “Poemul Creatiei”, Enuma elish. Aceastã recitare ritualãactualiza lupta dintre Marduk si monstrul marin Tiamat. Aceastã luptãavusese loc la începutul timpului, care coincide cu începutul creatiei siprin care i se pune capãt prin victoria zeului Marduk, simbol al ordinii,care învinge dezordinea (haosul). Timpul luptei este acel illud tempus,adicã timpul mitic. Enuma elish relata cã Marduk a plãmãdit cosmosuldin trupul ciopârtit al lui Tiamat, iar pe om din sângele lui Kangu, aliatulprincipal al lui Tiamat. Iatã care era deci originea cosmosului si a omului.“Lupta dintre Tiamat si Marduk - spune Eliade - era redatã printr-oconfruntare între douã grupuri de personaje; acelasi ceremonial îl regãsimla hititi, tot în cadrul scenariului dramatic prilejuit de Anul Nou, la egiptenisi în tinutul Ras Shamra”. Lupta dintre cele douã categorii de personajeprinse în scenariul dramatic, unele întruchipând manifestarea binelui,celelalte manifestarea rãului, sfârsea întotdeauna prin triumful binelui,asa cum s-a întâmplat în timpul mitic.Fiind o reactualizarea a cosmogoniei, Anul Nou implicã “reluareatimpului de la începuturile sale, adicã refacerea timpului primordial, atimpului pur, cel care existã în momentul creatiei”.II. 3. 1. Timpul mitic ca timp al originilorExpresia “timpul primordial” desemneazã timpul originilor a cãruiexistentã este afirmatã de mituri; este vorba de timpul întemeierilor, MareleTimp, în care s-au petrecut întâmplãrile primordiale, un timp mitic careeste cel al unei istorii sfinte relatatã de miturile teogonice, cosmogonice side cele care amintesc originea fiintelor si a lucrurilor.Acest timp primordial apare într-un mare numãr de culturi, cum ar fitimpul în care s-a întâmplat lupta (confruntarea) dintre puterile Binelui sicele ale Rãului (precum în mitul mesopotamian al luptei dintre Marduk siTiamat si în mitul grec al luptei dintre Zeus si Titani).Dar timpul primordial e si cel în care s-a întâmplat primul sacrificiu,dupã cum aminteste imnul lui Purusa în Samhita din Rig Veda (X, 90),
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67De fapt, evenimentele narate de mituri s-au întâmplat într-un trecutîndepãrtat; dar, întrucât asemenea evenimente sunt fondatoare, exercitãîntotdeauna o influentã asupra lumii actuale. Ele explicã de ce  existã oanumitã institutie, de ce o anumitã regulã este aplicatã într-o circumstantãconcretã. Cãci rolul miturilor de origine, care se referã la timpul primordial,este acela de a lega tot ceea ce apartine experientei cotidiene a omuluide un precedent, care s-a verificat o datã într-un timp primordial cãgaranteazã perenitatea si validitatea oricãrei actiuni umane. E vorba, deci,despre “un raport care se stabileste astfel între un trecut primitiv, cel alzeilor, al eroilor fondatori si prezentul existential al unui grup uman caremanifestã vointa de a-si reglementa toate actele sale dupã modelulexemplar din timpul începuturilor, pe care omul îl poate cunoaste numaiprin intermediul miturilor.”Majoritatea miturilor de origine afirmã cã, în acel timp primordial s-au produs evenimente care justificã regulile si care oferã o bazã valorilordupã care functioneazã societatea umanã. Timpul creatiei, care este celal originilor, este deci, cel pe care se bazeazã orice faptã actualã, la carese face referire ca la singurul model potrivit. Dar, pe de altã parte, timpulmitic (primordial) apare omului ca cel în care ordinea lucrurilor era maibunã decât în situatia prezentã.Analizând miturile cosmogonice observãm cã orice creatie este rodulunui preaplin. Zeii creeazã “dintr-un exces de putere, dintr-o energienestãvilitã. Creatia este rodul unui prisos de substantã ontologicã. Dinacest motiv, mitul care povesteste aceastã ontofanie sacrã, aceastãmanifestare victorioasã a preaplinului fiintei, devine modelul exemplar altuturor activitãtilor omenesti: doar el poate dezvãlui ceea ce este real,supraabundent, eficient”. În Satapatha Brahmana VII, 2, I, 4 se spune: “Trebuie sã facem ceeace au fãcut zeii la început”. “Asa au fãcut zeii, asa fac oamenii”, adaugãTaittiriya Brahmana (I, 5, IX, 4). Pornind de la aceastã constatare, Eliadeconsiderã cã cea mai importantã functie a riturilor este aceea de a fixamodelele exemplare ale tuturor riturilor si ale tuturor activitãtilor omenestisemnificative: hranã, sexualitate, muncã, educatie etc. Imitarea gesturilorexemplare ale zeilor îi dã omului încrederea cã faptele sale, fie cã e vorba deo simplã functie fiziologicã, sau de o activitate economicã, culturalã, etc.primesc eficacitate. Am putea oferi, în acest sens unele exemple.
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69Aceste mituri îl prezintã pe omul primordial bucurându-se debeatitudine, spontaneitate si libertate, pe care le-a pierdut în urma cãderii,a unui eveniment mitic care a provocat ruptura dintre Cer si Pãmânt. Întimpul mitic, datoritã proximitãtii dintre lumea zeilor si cea a oamenilor,fiintele divine coborau pe Pãmânt si se amestecau cu oamenii, iar oamenii,la rândul lor, puteau urca la cer.Ce caracteriza viata omului în starea paradisiacã? Omul aveaimortalitatea, libertatea, posibilitatea de ascensiune la cer si întâlnirea fãrãdificultate cu zeii; de asemenea, se afla în armonie cu natura înconjurãtoare,ilustratã prin prietenia cu animalele si cunoasterea limbii lor. Toate acestecaracteristici, omul primordial le-a pierdut prin cãderea care a provocat o“mutatie ontologicã a propriei sale conditii, cât si o rupturã cosmicã”.Prin tehnici speciale, samanul se strãduieste sã aboleascã actualaconditie umanã, aceea a omului cãzut si sã reintegreze conditia omuluiprimordial despre care ne vorbesc miturile paradisiace. ªamanul reprezintãspecialistul prin excelentã al extazului si al comunicãrii cu spiritele. Datoritãacestor capacitãti extatice, care uneori se pot datora si unor boli precumepilepsia (sau pot fi considerat de unii drept posesiuni demonice), adicãdatoritã faptului cã îsi poate abandona dupã vointã corpul si poateîntreprinde cãlãtorii mistice în regiunile cosmice, samanul este vraci sipsihopomp, este mistic si vizionar.ªamanul este marele specialist în chestiuni spirituale, adicã cel carecunoaste cel mai bine multiplele drame, riscuri si pericole ale sufletului.Ca atare, samanul “trãdeazã Nostalgia Paradisului, dorinta de a regãsistarea de libertate si de beatitudine dinainte de cãdere, vointa de a restauracomunicarea între Cer si Pãmânt; într-un cuvânt, de a aboli tot ceea ce afost modificat în însãsi structura Cosmosului si în modul de existentã alomului în urma rupturii primordiale”.Nu numai în samanism regãsim setea omului dupã Paradisul pierdut.Mistica crestinã, cea mai recentã si elaboratã dintre toate, trãdeazã si eanostalgia fiintei umane dupã Paradisul pierdut.II. 3. 4. Timpul mitic - un timp mereu actualizatªi în religie ca si în magie, periodicitatea înseamnã utilizarea la infinita unui timp mitic readus în prezent. Toate ritualurile prezintã proprietateade a se petrece acum, în aceastã clipã. Timpul evenimential sau timpul
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71timpul primordial si în care ritualurile au un arhetip divin si reprezintãimitãri ale actelor sãvârsite de zei în acel timp. În toate traditiile religioaseritualurile apar ca niste comportamente imitative cu referire la un timpprimordial a cãrui întoarcere ritualizatã apare purtãtoare de o valoareregenerativã. Nu e lipsit de interes sã amintim cã miturile despre originearemediilor medicale si despre actiunile de vindecare se insereazã, îngeneral, într-un mit cosmogonic. Ansamblul imaginilor dramatice caredescriu cum, la originea timpului, a apãrut lumea se încheie întotdeaunacu aparitia omului în acea lume care sfârseste prin a se constitui într-oordine ce pare imutabilã.Astfel, miturile referitoare la timpul originilor si a creatiilor prime îlasigurã pe om în propria existentã. Ele vorbesc întotdeauna despreînceputuri, care sunt în realitate, cum spunea Aristotel, cauze prime,deoarece evenimentele întâmplate în timpul primordial sunt în realitatefundamentele însesi ale lumii. În acest mod, istoria miticã, adicã cea carerelateazã primele evenimente nu se înscrie într-o temporalitate omeneascã,ci se leagã direct de un timp mitic. “Legând fiecare existentã individualãde timpul existentei fiintelor si lucrurilor, punând strãmosul în afara istorieipentru a face din el un zeu si fãcând din oameni copia zeilor sau a eroilor,evocarea ritualã a timpului primordial apare ca fiind singura capabilã sãexorcizeze diacronia, cel mai bun expedient pe care-l posedã omul pentrua scãpa de timpul care fuge.”În ontologia miticã ce caracterizeazã mentalitatea primitivã, realitateaeste înainte de toate imitarea a ceea ce a fost realizat într-un timp, întimpul originilor, si de aceea manifestã un anumit dezinteres pentru simplaistorie umanã. Evocarea timpului primordial transfigureazã realitateaconcretã a lumii cotidiene a omului restituindu-i pe planul solemn alcosmosului, în care tot ceea ce este familiar omului îi apare ca fiind actulînsusi al zeului. Actiunea divinã, reprezentatã omului devine pentru elrealitate vie în mãsura în care se aflã a fi contemporanul zeului al cãruiprim gest îl imitã. Repetarea ritualã a gestului creator devine astfelgeneratoare: se începe o viatã nouã în sânul unei creatii reînnoite. Oasemenea conceptie despre o lume care poate fi reînnoitã prin invocarealiturgicã a unui timp primordial, implicã în acelasi timp realitatea mântuiriisi speranta de a accede la un paradis actualmente pierdut, credintã profundancoratã în inima oricãrui om care se simte solidar cu o lume care, prinlegi intangibile se renoveazã periodic.
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73timonierului Surtr (“cel negru”). Destinatia comunã va fi Occidentul, sau maibine spus blamata si chinuita Europã. Astfel vor începe ultimele zile aleuniversului, când monstruosul “ªarpe al lumii” va apãrea în mijlocul oceanelor,când piticii vor iesi din grotele lor secrete si când gerul si focul vor stãpânipãmântul. Când toate acestea se vor întâmpla, în scurt timp se va declansa sidramaticul epilog: întunecarea soarelui si a stelelor si începutul bãtãliei finaledintre zeitãtile garante ale ordinii cosmice si demoni, purtãtorii haosului, fiecaredintre ei constienti de destinul care-l asteaptã. Astfel, Odin (Wodan) îl vaînfrunta pe Fenrir, stiind însã cã va sfârsi prin a fi devorat de acesta din urmã;Thor, zeul puterii si al dreptãtii, se va lupta cu ªarpele lumii, având sigurantacã vor muri amândoi. Un destin întru totul analog va marca duelul dintre zeulfertilitãtii Freyr si demonul Surtr.Victoria rãului va fi totusi evitatã. Fiul lui Odin, “tãcutul” zeu Vidharva reusi dupã un îndelungat duel sã-l învingã pe Fenrir, în timp ce focul siapele vor completa lucrarea de distrugere si de reînnoire a lumii. Moarte si regenerare, întrucât “Stãpânul Tenebrelor”, dragonulNidhöggr, va elimina stirpea zeilor si a oamenilor pe care Wodan i-a generatsi condus cu ajutorul lui Thor, în timp ce vor apãrea, din contrã, pacificiizei din dinastia Vanilor, la începutul timpului supusi sau învinsi de combativastirpe odinicã, dar destinati sã domneascã asupra comunitãtii umane lasfârsit. ªi Vidhar va fi detinat mortii odatã ce se va încheia Ragnarök(sfârsitul lumii)? Nu, nevinovatul Vidhar va supravietui crepusculului zeilordin semintia lui Wodan, cãci va fi datoria sa sã poarte în lumea nouãvirtutile eroice pozitive ale epocii apuse.Împreunã cu Baldr, echivalentul lui Apollo boreal ucis prin viclenia luiLoki, înainte de a începe istoria oamenilor si destinat sã reînvie, în acelasitimp cu reaparitia vechilor zei, pentru ca cele mai frumoase expresii alestiintei lumii dispãrute sã poatã fi mostenite de umanitatea regeneratã.Nu întâmplãtor, mitul aminteste cã Badr se nãscuse din zeii Wodan siFrija, “Venus” a Vanilor, si deci în persoana sa se unea si se amestecasângele a douã stirpe zeiesti.Paralel, în lumile alãturate lumii noastre, Alfii si gnomii luminosi, dintotdeauna iubitori ai muzicii si agriculturii, reusiserã, cu mare dificultatesã-i învingã pe Alfii tenebrelor si pe aliatii lor, piticii, stãpânii celor maiadânci pesteri. În final, datoritã actului de renuntare a crudei walchiriiBrunilde, îndeplinit cu o clipã înainte de arderea sa voluntarã pe rugul
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75Timpul mitic este unul la care accede întreaga comunitate umanã, nueste un timp individual, ci unul comunitar, mitul având si menirea de aasigura coeziunea socialã (a tribului). De aceea, omul dintr-o anumitãcomunitate se aratã deosebit de responsabil fatã de propriile naratiunimitologice, dar în acelasi timp contribuie la demitizarea unor mituriapartinãtoare altei comunitãti.Timpul mitic este, de obicei, unul al începuturilor, al genezei Cosmosuluisi a omului, dar si al perioadei eshatologice, când Cosmosul si omul vortrece printr-un proces de transformare, dar îsi vor continua existenta.Asadar, timp al începutului si al sfârsitului Lumii, între care se deruleazãcategoria timpului profan, unul mereu uniform cu el însusi, monoton sicare contribuie la învechirea a tot ce fiinteazã. Recurgerea la timpul miticare menirea de a reînnoi creatia, de a-i da forta existentialã necesarãpentru a face fatã caracterului distructiv al timpului profan.Timpul mitic nu se confundã cu eternitatea, dar reprezintã unintermediar între timp si eternitate. Având acces la el, omul religios trãiesteîn timpul sãrbãtorii ceva din eternitatea fiintelor divine, care-i devin înacel moment contemporane.
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77si morala sau fãptuirea ca întrupare a dogmei experiate si manifestate înrelatia cu Dumnezeu si cu semenii. În sensul acesta, vorbim despre oidentitate deplinã între dogmã si cult (cultul fiind vãzut ca o experieredoxologicã sau întrupare a dogmei). Zice Pãrintele: ”Practicilesacramentale crestine sunt expresia dogmelor divine2. Practica si dogmasunt identice. Credinta vie se manifestã în practica liturgicã si în faptelebune.Fãrã practicã credinta e mutilatã…”3. Asadar, dogma implicã cultulsi morala, si invers. Subliniind identitatea aceasta între dogmã, moralã sicult, pãrintele Felea scrie: ” Cultul crestin… reprezintã tot continutulideologic al religiei: se mãrturiseste crezul, se comenteazã dogmele, sepropagã principiile morale si se consolideazã viata religioasã”4 . Îndrãznimsã considerãm afirmatiile acestea ca fiind o pledoarie pentru necesitateaunei teologii ce trebuieste sã fie afirmatã în chip liturgic, o teologie caresã încerce sã redea dogmele “pe firul sãvârsirii cultului divin”, dupãexpresia unui teolog contemporan.5Credinta crestinã nu este doar elaborare intelectualã, ce se cereasimilatã în sens pur rational, ci ea implicã întrupare si fãptuire. Astfel,ajungem în sfera moralei, care si ea nu-i doar cod de reguli la care trebuiesã ne raportãm în chip exterior, ca la o normã constrângãtoare, ci e trãire2 În cuvântul introductiv al Antologhionului-sau Carte de rugãciuni si cântãribisericesti pentru Duminicile, sãrbãtorile si slujbele de peste an, Editura EpiscopieiAradului, Cuvânt intitulat “Întrebãri si rãspunsuri-câteva cunostinte de seamã pentrucântãretii Bisericii” (atât Antologhionul cât si cuvântul de început sunt opera PãrinteluiIlarion V. Felea), se fac urmãtoarele aprecieri:”Cântãrile bisericesti, cuprind în ele dogmelepãrintesti, adevãrurile cele sfinte si învãtãturile cele mântuitoare ale Bisericii… Prinele…s-au mântuit toti martirii si toti sfintii, toti strãmosii si pãrintii nostri”(op. cit.,p.17). Afirmatiile acestea pun în evidentã legãtura indestructibilã dintre dogmã si rânduialaliturgicã a slujbei . Cântãrile bisericesti ce alcãtuiesc slujbele, sunt exprimãri, întrupãri aledogmei pãrintesti, pe care credinciosii la slujbã le doxologesc, adicã le proclamã nu doar lanivel de întelegere rationalã, ci le preamãresc, în rugãciune. În sensul acesta, crestinii îsiîmpropriazã dogma, ea devenind parte integrantã, ce-i structureazã din interior, îmbiindu-i la a o pune în practicã, la a o manifesta în relatia cu Dumnezeu si cu semenii. În sensulacesta socotim imnul liturgic  mântuitor, cãci dãruieste har dumnezeiesc sfintitor siîndumnezeitor, afirmând si propunând dogma spre întrupare.3 Ilarion V.Felea, Religia iubirii, p. 463;4 Ibidem, p. 68;5 Thomas Spidlick, Spiritualitatea Rãsãritului crestin 1.Manual sistematic, EdituraDeisis, Sibiu, 1999,  p.
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79si Preotie” publicat în Anuarul Academiei Teologice Ort. Rom. din Arad,rãspunzând la întrebarea: Ce este Teologia ?, o defineste ca fiind “stiintãduhovniceascã”12. Explicând acestã afirmatie, face urmãtoarele precizãri:”Teologia este regina stiintelor; e chemare, convingere si har. Teologiaeste o mãrturisire ce se descoperã celor alesi; crede, stie, se roagã, aducecult lui Dumnezeu si se studiazã cu pietate. Studiul ei este fãcut din douãlucruri simple: muncã si rugãciune. Teologia- stiinta Sfintilor Pãrinti- începeîn Bisericã si tot acolo se sfârseste”13. Exemplificând si întãrind afirmatiilede mai sus, pãrintele, face trimitere la teologii ortodoxiei crestine.Referindu-se la Sfântul Grigorie Teologul, zice cã: “dragostea de carte,de colegi si de profesori nu atinge cu nimic dragostea lui de  Bisericã si deDumnezeu…”14. În sensul acesta este citat un paragraf din opera acestuiSfânt Pãrinte, unde mãrturiseste cã : “doar douã drumuri cunosteam:unul, cel dintâi si de foarte mare cinste, celãlalt al doilea si nu de aceeasipretuire: primul ducea la sfintele noastre biserici si la dascãlii ce erau într-însele; al doilea ducea la profesorii nostri din afarã (profesorii pãgâni deretoricã)…”15 Asadar, concluzionând, întelegem cã teologia, departe dea fi elaborare sterilã, este experientã nemijlocitã prin rugãciune. Iarrugãciunea este “cel mai important act de cult, însãsi esenta, viata cultuluicrestin”16 . Acest lucru pune în evidentã legãtura indisolubilã dintre dogmãsi cult.c. Cultul liturgic-manifestare si experiere a transcendentuluiCultul divin este mijlocul sensibil de manifestare a transcendentuluiîn imanent. În cult, suntem fãcuti pãrtasi la lucrarea teandricã ce pune înrelatie divinul cu umanul. Tocmai de aceea pãrintele îl socoteste “hainade sãrbãtoare a Bisericii si inima ortodoxiei”1712 A se vedea Pr. I.V. Felea, Teologie si Preotie, în Anuarul Academiei Teologice Ort.Rom. din Arad pe anii 1935/6, 1936/7, 1937/8 si 1938/9, Diecezana- Arad, Librãrie,Editurã si Institut de Arte Grafice, p.113;13 Ibidem, p.114;14 Ibidem, p.117;15 Sfântul Grigorie de Nazianz, Despre viata sa, versurile 211-236; M.P.G. 37,1044-1045; trad. I. Coman, Geniul Sfântului Grigorie de Nazianz, Bucuresti, 1937,  pp.14-15 apud  pr. I.V. Felea, Teologie si Preotie, p.117;16 Pr. Ilarion V. Felea, Religia iubirii, p.70;17 I.V.Felea, Duhul adevãrului, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba-Iuliei, p. 223;
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81Trãirea si integrarea în rânduiala liturgicã a cultului crestin ne conduceînspre notiunea de spiritualitate, adicã “de gândire si trãire dupã “spirit”,spre deosebire de “materialitate”, adicã gândire si trãire dupã imboldurileoarbe, instinctuale, ale materiei”26. Cultul ne integreazã într-un mod de afi, de a trãi liturgic, îmbiindu-ne spre pregustare infinitul dumnezeirii siastfel înãltându-ne pânã la unirea desãvârsitã cu El, în Împãrãtie.Întelegem din afirmatiile de mai sus, cã în cult ni se împãrtãsesteprezenta lui Dumnezeu si cã slujba ne conduce întru “perceptia misteruluidivin…”27. În sensul acesta, socotim slujba bisericeascã a fi experiere atranscendentului, împãrtãsire din dumnezeire.Pãrintele Felea face urmãtoarea afirmatie:” Toate credintele religioasese întemeieazã pe “experienta specificã” a cultului, pe trãirea religioasã,care desi încã nestudiatã si neînteleasã de ajuns- are o valoaredemonstrativã egalã experientelor stiintifice”28. Socotim afirmatia aceastaca fiind extrem de importantã, întrucât ea subliniazã o realitate care arareoria fost accentuatã si pusã în evidentã.2926 Ibidem27 Ibidem, p. 68;28 Ibidem, p. 65;29 Tratatele clasice de Teologie Dogmaticã fac mereu apel la argumentele rationalepentru dovedirea existentei lui Dumnezeu. De asemenea, Pãrintele Dumitru Stãniloaerecurge la dovedirea existentei lui Dumnezeu din împrejurãrile concrete, uneori presanteale vietii (vezi în acest sens: Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. I, Edit. IBMBOR,Bucuresti, 1996, pag. 103). Pãrintele Felea, în aceeasi directie, subliniazã o nouã dimensiune,aceea a experierii negrãitului dumnezeirii în experienta specificã cultului. Pãrinteleîndrãzneste sã socoteascã, si pe bunã dreptate, experienta religioasã manifestatã în cult deaceeasi valoare demonstrativã cu  aceea a experientelor stiintifice. Îndrãznim sã apreciemcã rânduiala liturgicã, slujba bisericeascã depãseste experienta stiintificã, pur rationalã, înceea ce priveste afir,marea Divinului, cãci în vreme ce experienta stiintificã doar confirmã,constatã (întemeindu-se pe evidente exterioare, ce cad sub incidenta simturilor) realitateaexistentei lui Dumnezeu, slujba bisericeascã, coboarã negrãitul Dumnezeiesc înspre noisau altfel spus ne înaltã pe noi înspre negrãitul Firii dumnezeiesti, îmbiindu-L si dãruindu-L spre pregustare anticipatã, pânã la unirea desãvârsitã în vesnicia Împãrãtiei. Experientareligioasã realizatã prin cult depãseste toate conditionãrile spatio- temporale,dezmãrginindu-le si punându-ne în dimensiunea vesniciei. Din punctul acesta de vedere,îndrãznim sã asemãnãm experienta stiintificã cu “pipãirea coastei Domnului” de cãtreToma (ce prilejuieste o cunoastere limitatã, prin simturi, nedeplinã deci) prin comparatiecu “gustarea euharisticã” ce ne face purtãtori ai Dumnezeirii, prin Trupul si SângeleDumnezeiesc al lui Hristos ce se sãlãsluieste în noi, în chip deplin si adevãrat.
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83e. Scopurile cultului crestinªi în ceea ce priveste scopurile cultului crestin, pãrintele Felea îsiînsuseste întreitul scop pe care îl identificã tratatele clasice de Liturgicã.Aminteste astfel:-scopul latreutic, adicã “exteriorizarea religiozitãtii interne, adorareasfântã, exprimarea pioasã a cererilor, multumirilor si doxologiilor adresatelui Dumnezeu”36.-scopul harismatic “primirea harurilor de sfintire, mântuire sibinecuvântare de la Dumnezeu”37.-si scopul didactic, vestirea, reprezentarea, tãlmãcirea, întãrirea sirãspândirea credintei ortodoxe si a vietii crestine”38.Concluzionând, pãrintele I.V. Felea zice: ”…cultul religios… este…o trebuintã adâncã si imperioasã a sufletului, un prilej… de împãcare side întâlnire cu Duhul Sfânt39.Acesta, de fapt, poate fi considerat scopuldesãvârsit al cultului, si anume dobândirea harului sfintitor al Duhului Sfânt.II. Biserica- Împãrãtia lui Dumnezeu pe pãmântÎn lucrarea sa apologeticã Ereticii si rãtãcirile lor doctrinare,pãrintele Ilarion V. Felea combãtându-i pe neoprotestantii care sustin cãdoar Biblia stã la temelia învãtãturii crestine, aratã cã “crestinismul nueste numai Biblia, e si Biserica împreunã cu… cultul, slujitorii, crezul,credinciosii si traditia celor douãzeci de veacuri crestine”40.Prin urmare,Biserica si întreaga ei rânduialã, ce include preotia slujitoare, slujbele saurânduielile bisericesti, este organismul tainic în care credinciosii se sfintesc,lucrând pentru mântuirea sufletului lor.a. Duhul Bisericii primareBiserica primului veac apostolic era animatã, ca si astãzi, departiciparea la viatã liturgicã. Pãrintele Felea, caracterizându-i pe primii36 Ibidem, p.68;37 Ibidem38 Ibidem39 Ibidem.40 Idem, Ereticii si rãtãcirile lor doctrinare, Editura România Crestinã, Bucuresti,1999, p.35;
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85Apostolilor au fost chemati, alesi si sfintiti de ierarhii Bisericii prin hirotonie,adicã prin punerea mâinilor…”46.În concluzie Biserica este aceea care tine legãtura harului cu preotiaapostolicã, iar “prin sfintire si hirotonie, preotul de astãzi e legat de preotiaSfintilor Apostoli”47.III. Continutul cultului crestin si sensurile acestuiaA. Cele sapte LaudeDin ciclul celor sapte Laude, pãrintele Felea, în volumul de prediciDuhul adevãrului, face referire la cele folosite cel mai frecvent în cadrulvietii din parohie, respectiv Vecernia, Utrenia si Ceasurile.1.Vecernia, slujba de searã care “înfãtiseazã vremea de întuneric sistarea de pãcat din Vechiul Testament, deci înainte de venirea Domnului.Psalmii, cântãrile si rugãciunile ei ne duc cu  gândul la facerea lumii, lacãderea omului, scoaterea din Rai, ajungerea în stare de rãtãcire sidisperare”48. Prin urmare “Slujba Vecerniei cuprinde si ne reprezintã planulsi iconomia mântuirii- urmatã de bucuria, lumina si pacea pe care ni le-ahãrãzit Întruparea Mântuitorului”49.2.Utrenia, slujba de dimineatã care tãlmãceste “nãdejdea sibucuria omului, fatã de venirea si învierea omului. Prin  crestinism arãsãrit lumina adevãrului, de care toti crestinii se bucurã… Precumsoarele diminetii împrãstie bucurie si binefacere, soarele adevãrului,Iisus Hristos, împrãstie negura întunericului noptii si aduce Evangheliamântuirii”.503.Ceasul I, “este o slujbã de dimineatã prin care rugãm pe Dumnezeusã ne fereascã de tot rãul si ss ne ajute sa-i facem voia si sã urmãm înpace cursul zilei”51.46 Ibidem47 Ibidem, p.99;48 Idem, Duhuhl adevãrului, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba-Iuliei, p.226;49 Ibidem50 Ibidem51 Ibidem, p.225;
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87“…Rostul Sfintelor Taine este sfintirea (credinciosilor-n.n.)- scriepãrintele Felea. Mântuitorul n-a vrut sã facã din ele nici “închipuiri”, nici“simboale”, nici “ceremonii”, ci lucrãri sfinte si sfintitoare, prin care neîmpãrtãsim din harul Duhului Sfânt”58. Aceste afirmatii subliniazã din nouo adâncã realitate, si anume ceea ce teologia contemporanã, numesterealismul sacramental al Sfintelor Taine”59.b.Cele sapte Sfinte Taine ale Bisericii1. Botezul “ adica lucrarea sfânta prin care primim chipul lui Iisus însufletul nostru si astfel ne împreunam cu El…”60. Botezul este astfelvãzut ca Tainã a devenirii noastre hristice, Tainã ce “naste pe crestin” si“face din om membru al Bisericii, cetãtean al Împãrãtiei lui Dumnezeu”61.Actul liturgic fundamental al Botezului este cufundarea întreitã în apã,adicã “…baia în marea dumnezeirii în care se cufundã omul cel vechi siînvie ca un alt Hristos, omul cel nou, purificat si iluminat”62. Ritualulcufundãrii privit astfel nu se reduce la întelegerea unei simple ceremonii,ci devine în chip real “afundare cu Hristos în Dumnezeu” “moarte siînviere împreunã cu Hristos “.2. Mirungerea taina legata prin rînduialã de aceea a Botezului, si nudoar la nivel de rînduialã, ci în sens mistic lucruri sfintitoare si desãvârsitoare58 Idem, Religia iubirii, p.113;59 În sensul acesta, vezi Carl Cristoph Felmy, op.cit.; Pãrintele Alexandre Schmemanneste cel care evidentiazã în chip deosebit acest adevãr al slujbei ca realitate, ca descoperireîn chip proleptic al iconomiei  mântuirii. În acest sens, pãrintele Schmemann, face subliniereacã slujba bisericeascã nu este doar închipuire, simbol, comemorare a unui eveniment dinistoria mântuirii, ci descoperire sau re-prezentare a lui, în chip mistic, credinciosul de azi,fiind prin intermediul lucrãrii liturgice, ca lucrare a Duhului Sfânt, fãcut martor si pãrtasrealitãtii pe care slujba o descrie în chip epifanic în fata ochilor sãi trupesti. Printr-o astfelde abordare, pãrintele Schmemann elaboreazã o adevãratã teologie a simbolului sisimbolisticii în slujbã, simbolul fiind vãzut ca o re-descoperire a realitãtii pe care oprezintã, fie si numai “în parte”, atât cât permit puterile noastre limitate, mãrginite sãcuprindã. A se vedea în sensul acesta lucrãrile pãrintelui Alexandre Schmemann, Euharistia-Taina Împãrãtiei, Editura Anastasia, Bucuresti, pp. 45-46; Pentru viata lumii, EdituraInstitutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2001, pp. 167-189; Introducere în Teologia Liturgicã, Editura Σωφια, Bucuresti, 2002, pp. 56-69;60 Pr. Ilarion V. Felea, Religia iubirii, p. 114;61 Ibidem, p.461;62 Ibidem
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89Biserica este Trupul lui Hristos în mãsura în care reuneste pe toti cei carese împãrtãsesc din hrana euharisticã68.4. Pocãinta sau Taina prin care “penitentul se reintegreaza în har, întrupul Bisericii si în calitate de fiu, împãcat cu Tatãl- Dumnezeu”.69Asadar,Pocãinta este taina prin care crestinul cãzut de la demnitatea sa de fiu alBisericii, se reintegreazã în organismul eclesial, dobîndind iertare si fiindastfel restabilit. Pãrintele profesor Ilarion V. Felea s-a aplecat în chipdeosebit asupra teologiei, dar si a aspectelor practice legate de aceastaSfîntã Tainã, dezvoltîndu-le pe toate în lucrarea dînsului de doctorat înteologie. Lucrarea, una foarte complexã, face referire la Taina Pocãinteiîn Noul Testament, apoi în primele trei veacuri crestine, si în continuarepînã în veacul al VIII-lea, apoi în hotãrîrile Sinoadelor locale si ecumenice,68 Teologia ortodoxã a accentuat începâmnd cu Afanasiev aceastã învãtãturã potrivitcãreia ãn jurul Euharistiei se structureazã unitatea Bisericii. Toti cei ce se împãrtîsesc dinHristos cel euharistic stau prin împãrtãsire în unitatea Trupului lui Hristos, alcãtuind“Trupul lui Hristos” cel vãzut, adicã Bserica- cea Una. Legãtura între Hristos si Bisericasa cea una se realizeazã prin intermnediul Trupului sãu euharistic din care credinciosiiîmpãrtãsindu-se, se structureazã ca” mãdulare” ale trupului unic al lui Hristos, deci BisericiiSale. Credinciosii stau asadar în unitate, prin împãrtsirea din unul si acelasi Hristos,indiferent de locul si timpul în care se sãvârseste Liturghia, si de aici derivã structuraunitarã a Bisericii, pretutindeni si în orice timp. Învãtãtura aceasta, initiatã de Afanasieva fost continuatã si dezvoltatã în chip strãlucit de cãtre teologul liturgist  AlexandreSchmemann, iar în vreme anoastrã de cãtre Mitropolitul Ioannis Zizioulas al Pergamului.A se vedea în sensul acesta, lucrarea lui Zizioulas, Fiinta eclesialã, Editura Bizantinã,Bucuresti, 1993. În teologia româneascã pãrintele Profesor Dumitru Popescu de laBucuresti, pune în discutie aceastã tezã lansatã de Afanasiev si continuatã de urmasii sãi,considerând exagerat punctul lor de vedere, în sensul în care teoria amintitã stabileste oidentitate deplina între Hristos – Bisericã- Euharistie,pãrînd cã “totul decurge din Euharistie,fiindcã se ia în consideratie numai prezenta lui Hristos în Euharistie, dar nu se mai vedeEuhharistia în Hristos”.Ori,apreciazã pãrintele, în cuprinsul Liturghiei “existã o dimensiuneepicleticã si verticalã, care pune Biserica în legãturã spiritualã, prin Duhul Sfînt, cuHristos care rãmîne pe scaunul slavei ceresti împreunã cu Tatãl”. Astfel “Hristos…rãmîne în cer cu Tatãl, dar este prezent în acelasi timp în Euharistie si Bisericã prin DuhulSfînt.Hristos nu  rãmâne numai în cer, dupã cum nu rãmâne unilateral în Sfânta Euharistie,ci este în acelasi timp în cer si în Euharistie, ca sã ajute credinciosii sã se înalte la comuniuneade viatã eternã cu Sfînta Treime”; vezi în sensul acesta cuvîntul introductiv al ParinteluiDumitru Popescu la lucrarea Pr.Prof. Dr.Ene Braniste, Participarea la Liturghie, EdituraRomânia Crestinã, Bucuresti,1999, pp 5-7;69 Idem, Religia iubirii, p.462;
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91-Rânduiala liturgicã a Tainei PocãinteiCât priveste rânduiala liturgicã a Mãrturisirii, asa cum este înscrisãea în Molitfelnic, reprezintã “expresia fidelã a credintei crestine despreTaina Pocãintei”74. Ea trebuie sãvârsitã “dupã rânduialã, adicã dupã tipiculMolitfelnicului. În vremea sãvârsirii acestei rânduieli, este indicatã sedereaîn genunchi, cãci aceasta stimuleazã sentimentul de pocãintã75. Câtpriveste pozitia celui ce se mãrturiseste, în vremea Spovedaniei, pãrintelerecomandã sederea în picioare (a penitentului si a duhovnicului), pentruca întreaga discutie si povãtuire sã se poatã face fatã cãtre fatã76.-Etapele SpovedanieiSunt foarte interesante si folositoare îndrumãrile cu caracter liturgico-pastoral pe care pãrintele Felea le oferã în capitolul intitulat “Pocãinta înexperienta liturgicã si pastoralã a preotilor duhovnici”. Dintre ele, lementionãm pe cele mai importante. Astfel, o primã categorie de îndemnurise referã la pregãtirea pentru Spovedanie, la modul concret de a sãvârsiTaina, precum si la mijloacele cele mai indicate pentru atingerea deplinãa scopului ei. Cât priveste prima actiune spre care trebuie sã fie îndreptatãluarea aminte a preotului în lucrarea Spovedaniei, aceasta este pregãtireapenitentilor. Ea se poate realiza în mai multe forme, prin punerea penitentilor“în situatia de a-si cerceta constiinta la lumina dogmelor de credintã si aporuncilor moralei crestine”77. Ca mijloace în realizarea pregãtirii pentruTainã ar fi creionul si hârtia, sau cuvântul rostit de pe amvon într-unasemenea sens (predica penitentialã) , sau un cuvânt rostit în particular,fiecãruia în parte, menit sã sensibilizeze sufletul celui venit pentrumãrturisire”78Cât priveste actul în sine al Mãrturisirii, pãrintele lasã de înteles caaceasta sã se facã interogativ, prin întrebãri si rãspunsuri, întrebãri carevor trebui accommodate în functie de împrejurãri, lucru pe care-l indicãchiar Molitfelnicul. Lucrarea pãrintelui, preia, desi doar orientativ, un posibilchestionar pentru Spovedanie. În el se fac referiri în general la învãtãturile74 Ibidem, p.133;75 Ibidem, p.187;76 Ibidem77 Ibidem,  p.185;78 Ibidem,  pp.185-186;

Studii





93Un caz special îl reprezintã de asemenea Spovedania bolnavilor,cãrora trebuie sã li se facã ,,o Spovedanie sumarã, cu grija ca sã li seusureze putinta de as descoperi pãcatele ce eventual sunt nemãrturisitesi le apasã pe suflet”86-Duhovnicia si persoana duhovniculuiO altã problemã pusã în discutie de pãrintele Felea, tot în legãturã cuSpovedania este aceeea a duhovniciei si a persoanei duhovnicului.Duhovnicia, zice pãrintele, este ,,problema cea mai grea si mai neglijatã…din învãtãmîntul teologic”87Definind pe pãrintele duhovnicesc, zice: ,,Chemarea lui supremã esteca întâi de toate el sã fie plin de duh si , în rândul al doilea, duhul care seaflã în el sã-l împârtãseascã ucenicilor si fiilor sãi sufletesti”88Duhovnicia, prin definitie, este dezlipire de tot ceea ce este pãmântescsi trupesc, este trãire în atmosfera Duhului Sfânt si Sfintitor”89. Tocmaipentru cã este o slujire atît de înaltã, Spovedania si Duhovnicia cere multãpregãtire, cãci ,,duhovnicul nepregãtit nu poate spovedi asa dupã cum nupoate predica si nu poate sluji Sfînta Liturghie, nepregãtit fãrã sã seosândeascã”90. Ca mijloace de pregãtire si de întrarmare a Duhovniculuipentru spovedanie sunt postul si rugãciunea91. El ,,este dator sã se supunãexercitiilor spirituale la care îl supune fii sufletesti”92. Aceasta pentru anu pune mãsuri pe care nici el nu le poate purta.Spovedania, si mai precis au prilejul sã-si destãinuie marile frãmântãri si probleme dinsufletul lor, aceasta (Spovedania) ar trebui sã se sãvârseascã cu obligativitate în modparticular tinând cont de faptul cã sunt familii (si din pãcate foarte multe) în care preocupareapentru formarea sufleteascã a copiilor pe un fundament crestin, practic, lipseste cudesãvârsire, întâlnirile acestea cu preotul duhovnic, prilejuite fie de profesorul de religie,fie de unele prietenii pozitive legate la scoalã, ar putea sã constituie singurele momente de,,recuperare” sufleteascã sau de temeluire a unui sentiment religios pentru acesti tineri. Oîntâlnire constructivã în acest sens, ar putea dezrobi sufletul multor tineri, care fie lipsitide elementara ,,educatie de acasã”, fie cãzuti pradã anturajelor negative, sunt robiti depatimi greu de imaginat, care sunt imposibil de rezolvat pe altã cale, decît pe cea a refaceriiautentice cu Dumnezeu si cu Biserica pe calea Spovedaniei.86 Ibidem p.94;87 Ibidem, p.204;88 Ibidem89 Ibidem90 Ibidem, p.205;91 Ibidem, p.204;92 Ibidem, p.205;
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95ca între cap si trup, Hristos si Bisericã”101. Rânduiala liturgicã a Tainei“nu este numai o simplã ceremonie, cãci Cununia, prin faptul cã unestesufletele mirilor prin voia si binecuvântarea lui Dumnezeu, este Tainã siîncã o “Tainã mare”, bineînteles numai atunci când se face “în Hristos siîn Bisericã” (Efeseni 5, 32) “102. “ Cununia- scrie în continuare pãrintele-este slujbã sfântã, rânduitã de Iisus Hristos si de Sfintii Apostoli. Viatadintre bãrbat si femeie, fãrã binecuvântarea si unirea Cununiei estedesfrânare, curvie si preacurvie…”103.Sãnãtatea unui neam porneste din Taina Cununiei, cãci familia estecelula cea mai micã a societãtii. Tocmai de aceea, pãrintele insistã asuprafaptului cã numai “familia întemeiatã prin cãsãtorie religioasã constituietemelia vietii sociale, sãnãtoase si prospere”104 . Acest lucru vrea sãspunã cã rânduiala liturgicã dumnezeiascã a Tainei Cununiei, este aceeacare aseazã tânãra familie în planul lui Dumnezeu cu ea si cu lumea îngeneral. Forta familiei, derivã asadar din forta haricã de care aceasta seîmpãrtãseste în Taina Nuntii.6. Maslul,  “e Taina vindecãrii sufletesti si trupesti, Tainavindecãrii prin har si credintã” 105. Rânduiala liturgicã a Tainei sereferã la “ungerea cu untdelemn sfintit- semnul vãzut al lucrãrii haruluicelui nevãzut” 106, ce este “balsamul de vindecare a sufletelor sitrupurilor bolnave”107.7. Preotia, “slujbã sfântã, -fiind alegere, chemare si vocatie, misiune,apostolie, lucru în slujba lui Dumnezeu si Bisericii pentru mântuirea,sfintirea si fericirea oamenilor… Aceasta este misiunea sau “calitateaspecificã” a preotiei: slujirea cu credintã a Domnului Hristos si sãvârsireaTainelor Atotputernicului Dumnezeu”108. Tainele sãvârsite de cãtre preotisunt Tainele sfinte care ne  deschid  Împãrãtia lui Dumnezeu”109 . Tocmai101 Idem, Religia iubirii, p. 462;102 Idem, Ereticii…, pp. 130-131;103 Ibidem, p. 131;104 Idem, Religia iubirii, p. 462;105 Idem, Ereticii…, p.133;106 Ibidem, pp. 132-133;107 Idem, Religia iubirii, p. 462;108 Idem, Teologie si Preotie, în vol. cit., p.119;109 Idem, Ereticii…, p. 138;
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97continutul respectivului material, pãrintele Felea pune, în chip firesc,urmãtoarele întrebãri: “ce ne facem cu Molitfelnicul când o multime de‘pãstori’ stau împietriti cu el în mânã, fãrã sã-i mai cunoascã tainele…?“Câti oameni se mai lasã astãzi convertiti de frumusetea riturilor si aslujbelor, fãrã sã se adauge la ele si puterea cuvântului care sã convingãsi sã zideascã?”115Apreciind cu mult simt practic situatia de fapt din parohiile aceleivremi, pãrintele prezintã ipotetic cazul unui sat invadat de prozelitismulsectar, prezentând desigur si posibilã solutie de rezolvare. Iatã ce scrie:“…sã luãm un sat din România prãdat de secte. Vom afla acolo în celemai multe cazuri un preot bãtrân, întristat si împietrit cu Molitfelnicul înmânã. Sã trimitem acolo un preot tânãr, care sã facã pe lângã slujbaMolitfelnicului si ceva ‘activism religios’, -predicã, filantropie, conferinte,colportaj, …si dacã nu va putea întoarce pe cei rãtãciti, sigur oprestemiscarea trecerilor confesionale si va înviora sentimentele religioase aleenoriasilor. El nu va începe cu Molitfelnicul, dar sigur la el va ajunge.Molitfelnicul încununeazã lucrarea misionarã; e coroana siperfectiunea ei, dar nicidecum începutul”116. Concluzia acestui demers(vis a vis de pozitia potrivit cãreia folosirea Molitfelnicului este suficientãîn lucrarea pastoralã, fãrã necesitatea vreunui “activism religios”), esteurmãtoarea: “Fãrã activism religios, Molitfelnicul în lumea modernã nuva fi decât osândã si pentru cel ce stã cu el în mânã, si pentru cei ce s-audepãrtat de el”117. Afirmatia aceasta este argumentatã în aprecierile ce ourmeazã: “Doamne fereste sã atingem cu ceva valoarea si rostulMolitfelnicului. Care preot nu poartã în suflet dorul dupã icoanaduhovnicului ‘cu patrafirul si cu Molitfelnicul subsuarã’?… Dar nici sãnu ne ascundem sub haina împãrãteascã a Molitfelnicului ‘pasivismulreligios’, sau mai bine zis inactivitatea…“…E cu neputintã ca un preot constient de misiunea lui înaltã, sãlucreze cu el fãrã sã se coboare si pe arena vietii sociale si culturale…Nu ne putem lipsi nici de Molitfelnic, nici de Liturghier… dar nici deactivismul religios…115 Ibidem, p.141;116 Ibidem, p.142;117 Ibidem
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99cuprins doctrinar. Dogmele mântuirii sunt adevãrurile care fac puterea siatractia unei predici. Morala curge din ele ca apa din izvor…”. Credinciosiicautã în cuprinsul predicii “ceea ce este mai pretios: aurul cuvântuluievanghelic, dogma mântuitoare”122- Biblia în formarea si în lucrarea misionarã a preotuluiPãrintele Felea descoperã în scrisul dânsului legãtura foarte strânsãexistentã între Scripturã si viata, formarea si lucrarea misionarã a preotuluiîn parohie. În primul rând, pãrintele socoteste Scriptura ca fiind principalul izvorde inspiratie în mesajul predicii. Iatã ce scrie în acest sens: “Un preotcititor zilnic al Bibliei nu va fi niciodatã chinuit de gândul cã nu va avea cepredica ascultãtorilor sã…Pe calea aceasta preotul scapã de greutateaaflãrii subiectelor de predicã si de scãderea de a se repeta. De aici vinapoi si alte câstiguri: predica va avea apoi un caracter documentar” cãci“textul citit în fata ascultãtorilor impresioneazã mai adânc si trezeste încredinciosi dorinta de ispitire si citire a Scripturilor”123În al doilea rând, Biblia este “…arma de luptã misionarã…crestinã,e cartea de stiintã teologicã si întelepciune sacrã. În Biblie este scrisîntreg programul lucrãrii pastorale a preotului…”124În fine,  Sfânta Scripturã este “baza personalitãtii duhovnicesti  apreotului. Un bun duhovnic este un bun cititor si cunoscãtor al Bibliei…“Preotul ia din Biblie putere si-si sporeste harul. Paginile ei îl mângâieîn restriste, îl întãresc si-i lumineazã cãrãrile. Aici e fântâna evlaviei si aentuziasmului neistovit; aici e taina duhovniciei…“Astfel, în mâna preotului Sfânta Scripturã este un izvor de îndoitãbinecuvântare. Însã cu o conditie: sã fie cititã zilnic si meditatã cu toatãrâvna”125122 Ibidem, p.146;123 Ibidem, p.137;124 Ibidem125 Ibidem, p.139;
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101Anton Ilicaªtefan cel Mare: cultura bisericeascãAbstractThe author presents in his study, some considerations upon theRomanian churches and monasteries built by ªtefan cel Mare andshows the characteristics of the Romanian Medieval culture fromthe second half of the 15th century.Trecute vremuri de demult si lung e timpul omenirii pânã la Moldova,acea Moldovã a lui ªtefan,  când tara era în neasezare, luptele nuconteneau, femeile vãrsau lacrimi dupã feciori si bãrbati, iar eroii rãsãreaudupã fiecare rãzmelitã. Turci, lesi, unguri, tãtari, ba uneori chiar muntenirâvneau pãmânt si averi, domni orgoliosi îsi trimiteau ostirile sã le poleiascãviciul cu falã si mândrie. Despre asemenea realitãti, istoricii au toatãautoritatea sã reconstituie epoca si faptele eroilor, despre organizareastatalã si viata familialã pot veni altii sã restituie (si reconstituie) „culoareavremii” si s-o actualizeze cât mai veridic. Noi ne pricepem la putinã culturãsi ne apucãm a o cerceta, încurajati de personalitatea de exceptie a luiªtefan, supranumit „cel mare”, si „cel sfânt”; în acel demisecol, atât detulburat si rãvãsit de porniri belicoase, cultura putea fi coplesitã de strigãtelede disperare sau de entuziasm. Multe trec si se uitã, rãnile se cicatrizeazã,sufletul se reculege, pãdurile cresc si iarba pârjolitã înverzeste. Rãmânvalorile reale care animã o comunitate, rãmâne ethosul acesteia, dar mai
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103Ilie din Suceava, pe care o începe la 1 mai si o terminã în 15 octombrie,acelasi an. Cum mai e posibil oare ca în acelasi an (1488) sã zideascãmãnãstirea Voronet, începutã în 16 mai si sfintitã la 14 septembrie. Înciuda rãzboaielor si a vremurilor tulburi, se ridicã într-un timp asa de scurtbiserici si mãnãstiri, semn de atasament fatã de credintã si de propensiunepentru culturã.Au urmat bisericile si mãnãstirile:- 1490 – Vaslui (început de zidire 27 aprilie – încheiat 20 septembrie);- 1491 – Iasi („Sfântul Nicolae”( început 1 iulie – încheiat august1493);- 1492 – Hârlãu ( 1 mai – 28 octombrie acelasi an);- 1493 – Borzesti  (9 iulie – 12 octombrie 1494);- 1494 – Dorohoi (1 mai – 15 octombrie acelasi an);- 1495 – Husi ( 15 mai – 30 noiembrie acelasi an);- 1496 – Rãzboieni (6 mai – 8 noiembrie acelasi an);- 1496 – Pãpãuti (? – 30 septembrie acelasi an);- 1496 – Tãzlãu (4 iulie – 8 noiembrie 1497);- 1497 – Biserica din Mãnãstirea Neamtului, a cãrei inscriptie meritãlecturatã în întregime: „Doamne Isuse Cristoase primeste acest hram,care s-a zidit cu ajutorul tãu întru slava si cinstea sfintei si slãviteiînãltãrii tale de la pãmânt la cer. ªi tu, stãpâne, acoperã-ne cu milata de-acum si pânã-n veac. Ioan ªtefan Voevod, din mila luiDumnezeu, Domn al tãrii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a binevoitsi a început sã zideascã acest hram pentru rugãciunea sa si a  sotieisale, Maria si a fiului lor, Bogdan si a  altor copii ai lor. ªi l-asãvârsit în anul 7005 (1497), iar al domniei sale anul al 41-leacurgãtor, luna noiembrie, 14”;- 1497 – Piatra (15 iulie -  11nov. 1498);- 1500 – Volovãt ( 10 mai 1500 – 14 sept. 1502);- 1503 - Reuseni (8 sept. 1503 - 18 sept. 1504);- 1503 – Dobravãt (27 apr. 1503 – 13 sept. 1504).Ultimele douã monumente bisericesti au piatra de temelie pusã subªtefan, fiind desãvârsitã dupã moartea acestuia, dupã cum rezultã dininscriptia atât de semnificativã de la Reuseni: „În anul 7001 (1504)sept. 8, Ion ªtefan Voevod, din mila lui Dumnezeu, Domn al tãrii
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105Tetraevanghelul de la Putna (1849), aflatã în muzeul mãnãstirii putnene,care a fost finalizat într-un timp mai îndelungat decât zidirea efectivã aunor biserici (3 sept. 1489 – 23 martie 1490). Multe asemenea înscrisuriau notite care mentioneazã o evlavioasã devotiune a lui Ion ªtefan Voievodpentru crestinismul ortodox: „iubitorul de Christos Domn Ion ªtefan,care aprins fiind de darul dumnezeiesc … si fiind iubitor de cuvintelelui Christos a început bucuros acest tetravanghel …”. Meritã toatãatentia cercetãtorului alte texte slavone despre epoca stefanianã, cum arfi: Codex Latinarum 952 (1502) – aflat la Munchen, copia ms.Letopisetul de la Bistrita (1710), ms. Letopisetul de la Putna (Kiev),ms. Letopisetului lui Azarie (Petersburg), Cronica anonimã (integratãîntr-un text amplu, aflat la Moscova) etc.Pe lângã asemenea fapte culturale, ce ating excelenta,  în cancelariasa domneascã se scriau, prin grija logofãtului, la ordin voievodal, Analeletãrii Moldovei, menite sã relateze despre evenimentele importante aletimpului sãu. Celebrele cronici slavone din timpul lui ªtefan (Letopisetulde la Bistrita, Letopisetul anonim al Moldovei etc.) n-au valoareliterarã, dar consemnând cu exactitate – chiar de zile si ore – fapte sievenimente ale timpului, ele ating culturalitatea. Din loc în loc se strecoarãîn texte „înfrumusetãri retorice” si „vorbe de aur împletite”, generândasa numitul „stil de scripturã”.Cronica lui Grigore Ureche, scrisã pentru omagierea voievodului,are virtuti literare, dupã cum acestea sunt evidentiate întâi de GeorgeCãlinescu, apoi de Elvira Sohovan. Faptele mari ale unei epoci istoricesunt adesea reflectate si „inscriptionate” în fenomene de culturã. Ele austrãbãtut vremurile, iar dacã vreodatã rãzboaiele de la Vaslui ori Rovineîsi vor dilua eroismul, albastrul de Voronet, arta portretului plastic a luiªtefan din Evanghelia de la Humor, ferecãturile în argint ale CãrtilorSfinte vor rãmâne mãrturii de suflet si frumuseti culturale despre epocã.Epocã de glorie, în vremea aceea si dupã, încântarea liricã a oamenilor aalcãtuit o splendidã literaturã folcloricã, menitã sã preamãreascã fapteleVoievodului si oamenilor sãi. Moldova lui ªtefan se afla într-un momentde gratie culturalã.A fost o epocã istoricã de mari frãmântãri, pe pãmânt european; lanoi „invaziile de ostiri strãine au fãcut ca atâtea vechi mãnãstiri si
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107Dumitru MãrcusCuvântul, rugãciunea, comunicareaîn gândirea pãrintelui profesor DumitruStãniloaeAbstractThe problem of communication by prayer involves a nuancedanalysis of a model of communication which is utterly different fromsocial communication. The present study examines this type ofcommunication as displayed in the thinking of Priest ProfessorDumitru Stãniloae.In the first part of the book entitled General Remarks”(Consideratii Generale) the author puts under scrutiny the conceptsof communication and the three axioms of the Palo Alto School. Inthe second part of the book the structure of the communicationalmodel contained in a prayer appears to be completely different fromthe linear, circular, and interactive models of social communication.A thorough analysis of Professor Staniloaie’s discourse reveals thefact that  the  words of a prayer (namely the code and the message)establish a relationship between man and God and show the presenceof God in the believer’s consciousness
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109comunicarea este imposibilã”, cea de-a doua „Comunicarae se desfãsoarãla douã niveluri: informational si relational” si cea de-a cince „Comunicareaeste ireversibilã” au relevantã pentru tema noastrã. Anticipez arãtând cãintentionalitatea este pusã în evidentã de cãtre gânditorul teolog arãtândcã în afara sensului cuvântului „mai e în el cel putin vointa persoaneigrãitoare de a comunica acest sens”3. Axiomele amintite ne conduc laconfigurarea specificului comunicãrii religioase prin incluziune: prima „non-comunicarea este imposibilã”, prin precizarea nivelurilor – informatia areaici o conotatie specialã – si prin faptul cã „ireversibilitatea” înseamnã unefect modelator asupra receptorului. As mai putea adãuga observatia luiMihai Dinu, plinã de sugestii, cã pentru limba românã cuvântul comunicareeste un neologism: limba în dimensiunea sa diacronicã a pãstrat întelesul„cultural”, „ecleziastic”. Latinescul comunicare a dat cuminecare. Dacãgãsim modele  comunicationale mereu mai complexe, ele ilustreazãcomunicarea de tip „orizontal” între oameni, adicã societatea în structurilesale construite dar si controlate: sensul de cuminecare conduce la o„verticalã” a relatiei comunicationale. Cuvântul are si sensul de Verbdivin, de Logos. În scurt, în românã s-a pãstrat sensul metafizic, spiritual,ceea ce îndreptãteste si justificã o exegezã a acestui tip de procesecomunicationale.Cuvântul este cel care-l aseazã pe om în aceastã comuniune. Rostireapãrintelui Stãniloae este din nou plinã de semnificatie: „Tot crestinismulconstã în comunicare si primire de cuvânt dumnezeiesc: în Isus Hristosînsusi nu avem decât „cuvânt” dumnezeiesc, în sensul de vorbire ce seadreseazã oamenilor”.4 Iatã de ce credinta este sustinutã de încredereaîntr-un posibil dialog cu Dumnezeu: iatã de ce rugãciunea este apreciatãca dar dumnezeiesc si faptã a omului. Fiintã diagonalã, cum i s-a spusrecent, omul si-a gãsit interlocutorul – Dumnezeu-tatãl: prin cuvânt seleagã într-o relatie privilegiatã: prin rugãciune urcã spre desãvârsireacrestinã. Cum se realizeazã comunicarea?3 Dumitru Stãniloae, Ortodoxie si românism, în „Trãirea lui Dumnezeu în ortodoxie”,Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p.120;4 Ibidem, p.113;
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111însetatã de apã, adicã de Dumnezeu, dar în acelasi timp e plin de sevadumnezeiascã.”Un asemenea model nu poate fi schematizat urmând cele consacrate:în primul rând feed-back-ul (ca retroactiune care modificã comportamentulcomunicatorului) este substantial diferit: diferenta ontologicã duce si lamodificarea codului: destinatarul este în relatie de interioritate cu emitãtorul,dar în acelasi timp „aproape”. „Aproape este Domnul de toti cei  ce-Lcheamã pe El” spune Psalmistul. Dar emitãtorul are mereu constiintarelatiei cu Dumnezeu, ca alteritate, ca Persoanã. Dar, în cazul limitã alisiharmului, comunicarea este continuã; starea este una de liniste(isihia=liniste) modificarea este cvasi completã. Ca formã, modelulcomunicãrii în rugãciunea individualã ar putea fi legat de tipul deintracomunicare, însã cum subliniazã pãrintele Stãniloae rãspunzândobservatiei urmãtoare: „Hristos spune cã în noi este împãrãtia luiDumnezeu”. „Vorbeste totusi de o imersiune în adâncul nostru” –accentueazã interlocutorul6 - „E adevãrat, dar nu vorbeste de osingularitate. Chiar rugãciunea Tatãl nostru...este Tatãl nostru: nu esteÎmpãrãtia mea este a tuturor. Eu nu pot uita de ceilalti.” Chiar si în cazulrugãciunilor colevtive datele modelului comunicãrii rãmân aceleasi,diferenta constã în îmbogãtirea codului si în modificarea contextului.Societatea apare astãzi „cuceritã de comunicare” (Bernard Miège),comunicarea însã, în plan teoretic, se împarte între doi poli principali: 1)teoriile generale care pretind cã explicã totul pornind de la o paradigmãaleasã de ele si 2) discursul expertilor aureolat de prestigiul atasat noilorfunctii de mediere – sustine autorul francez.7 Dar participãm la procesulunei accelerãri a tehnologiei de comunicare prin care, în termenii luiBaudrillard, comunicarea este victima unui exces de comunicare.Societatea este departe de a fi „mai luminatã, mai educatã si mai constientãde sine”, în scimb e mai complexã, dar mai haoticã. Sperantele noastrede emancipare rezidã în acets „haos relativ”. Nu mai existã Istorie, numai existã Realitate, nu mai existã Adevãr. Lumea comunicãrii explodeazã6 7 dimineti cu pãrintele Stãniloae, Convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu, EdituraAnastasia, f.a., p.86;7 Bernard Miège, Societatea cuceritã de comunicare, Editura Polirom, Iasi, 2000,p.16;
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113de-nteles cã e vorba de comunicarea oralã, forma cea mai plinã si maiexpresivã a comunicãrii.De aceea analiza se concentreazã asupra sensului cuvântului. Înmod polemic, în raport cu teologii dialecticieni, D. Stãniloae subliniazã:„Nicãieri nu constatãm, în raporturile dintre persoane, si nici apostolii n-au constatat în raporturile lor cu Isus Hristos cã poate grãi o persoanãcãtre alta cuvinte cu sensuri pure, care sã se adreseze numai întelegerii”.Comunicarea spiritualã presupune o sustinere a cuvântului: vointa, intentia,atentia, recunostinta, opozitia care sunt „dupã fiinta lor” altceva decâtmiscãrile celulelor nervoase:” ne dãm seama cã sunt manifestãrile fiinteinoastre spirituale si ar putea fi experiate si în aceastã puritate a lor. Pasiuniau si fiintele netrupesti, cele cu totul spirituale” – spune gânditorul. MacemMãrturisitorul însã afirmã: „Cununa virtutii este lupta cu durerile: si sufletulcelor ce rabdã câstigând astfel victoria, dobândeste apatia în care seuneste prin iubire cu Dumnezeu si se desparte în înclinatiile sale de trup silume”. Pasiunea conotativã în cuvânt si apatia rezultat al faptelor seregãsesc contradictoriu în cel care comunicã sau recepteazã un mesaj?E vorba de planuri diferite: apatia este cerutã fatã de lucruri: fatã deoameni „fiinte constiente” este cerutã iubirea. Iubirea este mediul în carese întâlnesc „comunicã” persoanele, un mediu spiritual, astfel încâtcomunicarea prin cuvânt se desfãsoarã într-un context specific. Astfel,modelul comunicational acreditat de gândirea teologicã a profesorului D.Stãniloae dobândeste un continut si un sistem de relatii cu totul deosebite.„Rugãciunea e taina unirii omului cu Dumnezeu”, scrie pãrinteleprofesor, ceea e dã chip deosebit comunicãrii (în fapt, comuniunii), ceeace înseamnã diferentierea de modelele tehnice, formale ale comunicãriisociale. „...persoanele si lucrurile ca [si] cuvinte ne devin cãi spre tainalegãturii lui Dumnezeu cu noi, si cu toate si în acelasi timp cãi ale urcusuluinostru duhovnicesc spre El”. În rugãciune, cuvântul poartã în sine maimult decât ceea ce poate fi determinat prin analiza mecanismelor interneale limbii (ex: semnificat/semnificat, denotatie/conotatie). Cuvinteleîntrupeazã sensuri orientate spre pãtrunderea tainei legãturii lui Dumnezeucu oamenii, sensuri care poartã omul spre Dumnezeu, sensuri care dau
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115Constantin RusCãsãtoriile mixte si traditia canonicã aBisericii OrtodoxeAbstractThe phenomenon of an ever-increasing number of „mixed”marriages between Orthodox and other Christians poses aparticularly serious problem to us today. On the one hand, ahomogeneous marriage is correctly seen as the ideal relationshipfacilitating mutual growth of the spouses in Christ. On the otherhand, existentially seen, current statistics reveal fewer maritalbreakdowns in heterogeneous marriages. This does not mean thatthe Orthodox Church should now promote „mixed” marriages.Rather it points to an inadequacy in impressing upon those whoenter into a homogeneous marriage the significance of theircommitment.This bring us to a basic question regarding the real possibilityof marriage between Orthodox and other Christians. Are suchmarriages possible, and if so, under what conditions? Unity of faithhas always been a precondition to any marriage which takes placein the Orthodox Church. How, then, does one explain the phenomenonof an ever-increasing number of „mixed” marriages betweenOrthodox and non-Orthodox Christians? How should the OrthodoxChurch respond to this reality?
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117Din cauza locului central al Sfintei Euharistii în viata credinciosilor ocãsãtorie mixtã creazã imediat o problemã. Aceasta se datoreste faptuluicã participarea la Tainã este exlusivã, în sensul cã eterodocsii nu sunt sinu pot sã fie admisi la comuniune. Ratiunea este aparentã, când se considerãcã participarea la Sfânta Euharistie înseamnã unitatea de credintã. ÎnBiserica primarã când cãsãtoriile erau binecuvântate în timpul SfinteiEuharistii, cãsãtoria sub aceste circumstante dintre un ortodox si un crestinneortodox au fost de nemaiauzit. Abia când ceremonia cununiei a fostînlocuitã din actul cental al cultului – Euharistia – termenul de „cãsãtoriemixtã” si-a dobândit întelesul1.Aceasta ne duce la o întrebare de bazã privind posibilitatea realã acãsãtoriei dintre ortodocsi si ceilalti crestini. Sunt aceste cãsãtorii posibilesi dacã da, sub ce conditii? Unitatea de credintã a fost întotdeauna opreconditie a oricãrei cãsãtorii care a avut loc în Biserica Ortodoxã. Atuncicum se explicã fenomenul cresterii tot mai mare a numãrului cãsãtoriilormixte dintre ortodocsi si eterodocsi? Cum ar trebui sã rãspundã BisericaOrtodoxã acestei realitãti?1. Traditia canonicã  cu privire la cãsãtoriile mixteCanoanele care reglementeazã cãsãtoria unui ortodox cu un crestinneortodox sunt 10 si 31 Laodiceea, 21 Cartagina, 14 Sinodul IV ecumenic,iar normativ canonul 72 al Sinodului VI ecumenic. Toate aceste canoaneinterzic cãsãtoriile mixte. Canonul 72 al Sinodului VI ecumenic este precisîn interzicerea unei cãsãtorii dintre un ortodox si un eterodox. Dupã acestcanon: „Sã nu se îngãduie ca bãrbatul ortodox sã sã lege (prin cãsãtorie)cu femeia ereticã, nici ca femeia ortodoxã sã se uneascã (prin cãsãtorie)cu un bãrbat eretic”2.Nu numai cã acest canon interzice o cãsãtorie mixtã, dar el chiarinsistã asupra dizolvãrii ei în cazul în care o astfel de cãsãtorie ar fi avut1 John Meyendorff, Marriage: An Ortodox Perspective, Crestwood, New York,1970, p. 39.2 Dr. Nicodim Milas, Canoanele Bisericii Ortodoxe însotite de comentarii, trad. deUros Kovincici si Dr. Nicolae Popovici, vol. I, part. 2, Arad, 1931, p.446-447. A se vedeasi Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note si Comentarii, Sibiu,1991, p. 138; Henry R. Percival, ed., The Seven Ecumenical Councils, în „Nicene andPost-Nicene Fathers”, second series, vol. 14, Grand Rapids, Michigan, 1956, p. 397.
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119a acestui canon, mai putin cuvântul „schismatici”, apare ca si canonul 21al Sinodului de la Cartagina din anul 419. Acest fapt, fãrã îndoialã, ausurat constiinta Bisericii rãsãritene în a acorda, cu pãrere de rãu,permisiunea pentru cãsãtoria unui crestin ortodox cu un schismatic. Deasemenea, ea ar fi prevenit o pagubã si mai mare care ar fi avut loc decâtar fi fost în cazul în care s-ar fi ocupat de altã problemã5.Cu exceptia principiului de mai sus, al îngãduintei, privind cãsãtoriacu schismaticii, Biserica Ortodoxã s-a retinut de la promulgarea vreuneihotãrâri care sã devieze de la autoritatea rigidã a canonului 72 al SinoduluiVI ecumenic. De fapt, îngãduinta în forma iconomiei (οικονομια ) nu afost exercitatã în acest fel decât mult mai târziu. Exemplele numeroasecare reflectã austeritatea acestui canon au fost citate din timpul adoptãriilui pânã la ultimul secol6.Existã multe mãrturii cu privire la atitudinea Bisericii Ortodoxe în legãturãcu cãsãtoria unui crestin ortodox cu un schismatic. În timp ce încurajând aastfel de cãsãtorie s-a simtit nevoia cã, acceptând validitatea ei, s-ar puteaelimina un obstacol inutil privind încorporarea unui membru separat în unitateaBisericii7. Prin urmare, o astfel de cãsãtorie în mod ideal ar trebui sã fieînterzisã; totusi acest lucru ar demonstra imposibilul, fiecare efort ar trebui sãfie îndreptat spre a realiza încorporarea unui membru separat în unitateaBisericii. De altfel, se va cere de la partea schismaticã obligatia în scris cã :a) nu va împiedica pãstrarea credintei ortodoxe si a obiceiurilor ortodoxe înfamilie; si b) cã toti copiii care descind dintr-o asemenea cãsãtorie vor fibotezati în Biserica Ortodoxã si vor creste în spiritul învãtãturilor ei8. Pãrerilecelor mai multi canonisti ortodocsi, precum si practica îndelungatã a Bisericiirãsãritene, sunt în armonie cu cele de mai sus.Demn de atentie este faptul cã în ciuda Schismei celei Mari din 1054,cãsãtoriile dintre crestinii rãsãriteni si cei apuseni încã continuã sã aibãloc, cu aceeasi frecventã ca si înainte. Nu a existat nici un motiv care sã5 Jos. Zhishman, Das Ehrecht der orientalischen Kirche, Wien, 1864, p. 524 siurm., la Dr. Nicodim Milas, Dreptul bisericesc al Bisericii Orientale, trad. de D. Cornilescusi Vasile Radu, Bucuresti, 1915, p. 530, n. 7.6 H. Kotsonis, op. cit., p. 225-228.7 Vezi izvoarele în Zhishman, op. cit., p. 299 si urm.8 Dr. Nicodim Milas, Dreptul bisericesc…, p. 530.
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121Ortodoxã, Biserica Rusã a mentinut din nou o politicã mai rigidã decâtBiserica din Constantinopol. Dupã aceastã politicã, chiar conducãtoriiImperiului Rus erau sfãtuiti de cãtre Bisericã sã interzicã copiilor lor de ase cãsãtori cu latinii. Cu toate acestea, a prevalat practica mai tolerantãa Constantinopolului.Ostilitatea Bisericii Rãsãritene fatã de Apus încã din timpul cãderiiConstantinopolului a fost reflectatã adesea în legislatia acelor state undepopulatia ortodoxã era predominantã. Aplicarea dreptului bisericescreferitoare la cãsãtoriile mixte a fost deci influentatã în numãr mare desentimentele negative care prevalau atunci. În Imperiul Otoman, deexemplu, unde Patriarhiei de Constantinopol i se acordase autoritatea dea reglementa problemele religioase crestinilor ortodocsi, hotãrâreapatriarhalã din 1756 adresatã tuturor ereticilor crestini apuseni a determinatpentru un timp politica ei cu privire la cãsãtoriile dintre crestinii rãsãritenisi cei apuseni. Biserica, în acest caz, îsi baza practica sa pe canoane, cuexceptia cãsãtoriilor cu ereticii.În Serbia o lege promulgatã de autoritatea civilã în anul 1853 a cerutca orice sãsãtorie dintre crestinii ortodocsi si cei apuseni sã fiebinecuvântatã de un preot ortodox. Mai mult, se cere ca astfel copiii carerezultã din aceste cãsãtorii sã fie botezati si instruiti în credinta ortodoxã.Dupã independenta Greciei, cãsãtoriile mixte au avut loc adesea înnoul regat fãrã atatutul lor bisericesc fiind determinate de lege. (Esteinteresant sã notãm cã aceste cãsãtorii au fost sãvârsite si recunoscuteîntotdeauna ca valide de cãtre Biserica Ortodoxã în insulele ionice. Aceastãregiune a avut în mod traditional legãturi mai strânse cu EuropaOccidentalã decât le-au avut alte pãrti ale lumii grecesti). Întâlnindu-secu unele opozitii din partea Bisericii, care si-a simtit drepturile vioale,Statul grec a promulgat legi referitoare la cãsãtoriile mixte. Astãzi aceastãproblemã a fost rezolvatã prin articolul 1367 din Codul Civil grec, carerecunoaste validitatea cãsãtoriilor mixte numai atunci când suntbinecuvântate de un preot ortodox12.În Rusia cãsãtoriile mixte au fost permise printr-un edict al lui Petrucel Mare care dateazã din anul 1719. Acordarea permisiunii a fost12 H. Kotsonis, op. cit., p. 233.
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123al Bisericii din Constantinopol. Totusi, este adevãrat cã hotãrârile emisede Sfântul Sinod al Bisericii din Constantinopol a influentat adesea celelaltejurisdictii pentru a actiona în mod similar. Asemenea s-a întâmplat si cucãsãtoriile mixte.2. Observatii privind legislatia canonicãUrmãtoarele concluzii importante se pot trasa din ceea ce s-a spusmai sus referitor la aceastã problemã, si anume: cãsãtoriile mixte au fostacceptate în cazuri izolate prin exercitarea principiului iconomiei, dupãcare ele au fost aprobate prin hotãrâri comune.La acest punct este necesar sã dãm atentie unui fapt importantreferitor la legislatia canonicã a Bisericii Ortodoxe. Cuvântul final allegislatiei canonice adoptatã de Biserica universalã este Sinodul ecumenic.Dupã istoria Bisericii Ortodoxe, ultimul Sinod ecumenic a fost SinodulVII ecumenic din anul 787. El a ratificat numai colectia universalã asfintelor canoane aprobatã de Sinodul precedent, adicã de Sinodul al II-lea Trulan din anul 691-692. Deci, ceea ce este legat fãrã posibilitate derezolvare de aceastã problemã a aplicãrii acestor canoane este problematimpului care s-a scurs de când ele au fost promulgate si ratificate. Desiproblema aplicabilitãtii este deja obiectul unui mare interes în BisericaOrtodoxã16, atentia noastrã se va focaliza pe factorul de timp.În cele douãsprezece secole care ne separã de ultimul timpi Bisericaa rãspuns prin Sinodul Ecumenic nevoilor credinciosilor. Rãspunsul Bisericiiatunci, ca si acum, a fost de a corecta problemele care s-au ridicat înviata credinciosilor. În acest fel, legislatia ei canonicã a fost întotdeaunacorectatã. Nu trebuie sã cãutãm o legislatie detaliatã care sã reglementezetoate situatiile neprevãzute. Aceasta nu s-a întâmplat cu legislatia canonicã16 Câteva din studiile recente care au apãrut în legãturã cu acest subiect sunturmãtoarele: N. Afanasieff, The Canons of the Church are changeable or unchangeable?,în „St. Vladimir’s Seminary Quarterly”, nr. 11, 1967, p. 54-68; John Meyendorff,Contemporary problems of Orthodox Canon Law, în „Greek Orthodox TheologicalReview”, nr. 17, 1972, p. 41-50; K. Mouratides, The eternal authority of the holy canons,retipãrit în „Orthodox Typos”, Athens, 1972; I. Anastasiou, Can all the ancient canons bevalid today?, în „Kanon. Jahrbuch der Gesellshaft fur das Recht der Ostkirchen”, Vienna,1973, 1, p. 35-44; D. J. Constantelos, The Holy Canons, în „The Byzantine FellowshipLectures”, Brookline, 1974, nr. 1, p. 85-97.
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125sã arate îngãduintã progresivã privind cãsãtoriile mixte dintre un ortodoxsi un eterodox. Aceasta este credinta mea fermã potrivit cãreia dilemaprezentã cere o actiune similarã din partea Bisericii cu privire la problemelerespective. Aceastã dilemã este accentuatã în special în lumea occidentalãunde ortodoxia constituie o minoritate micã în cadrul unei societãti pluraliste.3. Probleme de interes practicVa deveni aparent cititorului cã problemele relatate mai sus se referãla câteva teme de interes practic pentru ortodocsi si romano-catolici.Datoritã faptului cã unele dintre aceste probleme au primit deja unrãspuns17, mã voi limita la acele puncte care au nevoie de o elucidaredirectã.a) Referitor la cãsãtoria unui ortodox cu un romano-catolic în BisericaRomno-Catolicã, problema este una care a mai fost ridicatã mai sus18.Dupã cum se recunoaste deja foarte bine, problema nu poate fi dezlipitãde dimensiunile ei sociale si morale. În lumea de azi, unde expansiunea sicomunicarea au luat o amploare considerabilã, interzicerea cãsãtoriilormixte este o utopie. Aceasta nu trebuie înteleasã ca o sanctionare acãsãtoriilor mixte, ci mai mult ca o observatie obiectivã a realitãtilorprezente.Aceste realitãti au fost reliefate recent într-un studiu de cãtre VictorJ. Pospishil19. El include faptul cã: a) în Statele Unite si Canada, undeortodocsii sunt într-un numãr mai mic, ei încheie frecvent cãsãtorie cuRomano-Catolicii si cu Protestantii înaintea preotului romano-catolic sauînaintea pastorului protestant; b) în tãrile din centrul si estul Europei, undecãcãtoriile religioase sunt privite cu ochi rãi, multi crestini ortodocsi secãsãtoresc înaintea autoritãtii civile; c) în unele tãri balcanice, unde existãun numãr redus de preoti, multi ortodocsi acceptã ceremonia unei cãsãtoriicivile; si d) în acele tãri europene în care sunt angajati un numãr mare de17 Vezi: Victor J. Pospishil, The marriages of eastern non-catholics entered outsidetheir Church – A Problem for Catholics, reprint from Logos, Yorkton, Saskatchewan,1975.18 A se vedea, A. Alivizatos, On the mixed marriages, în „Ekklesiatikos Faros”, nr.31, 1932, p. 437-438. Cf. H. Kotsonis, op. cit., p. 206-211.19 V. Pospishil, Marriages…, p. 1.
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127Ortodoxe nu trebuie sã fie tratate diferit când partenerul ortodox s-apocãit.Mai mult, din punct de vedere al faptelor incontestabile citate maisus, Biserica Ortodoxã nu-si poate permite sã ignore realitãtile situatieidin unele pãrti ale lumii de astãzi. Aceasta ar echivala cu o indiferentãfatã de responsabilitãtile ei pastorale. Pozitia sa întelegãtoare fatã deausteritãtile din trecut, precum si  inconsistenta sa în ce priveste practicadin trecut trebuie înlocuite printr-o pozitie responabilã21. O astfel de pozitiaa fost luatã atât de canonistul grec Hamilcar Alivizatos22, cât si de canonistiiromâni Valerian ªesan23, Liviu Stan24, Iorgu D. Ivan25, Ioan N. Floca26 siNicolae Durã27.Prin urmare, un rãspuns la problema privind cãsãtoriile dintrecredinciosii ortodocsi si cei romano-catolici trebuie cãutat în teologiasacramentalã ortodoxã. Biserica Ortodoxã recunoaste în teorie si înpracticã Tainele unor Biserici neortodoxe sub unele conditii. Se întelegede la sine, deci, cã Taina Cununiei sãvârsitã de aceste Biserici trebuierecunoscutã sub urmãtoarele conditii: a) învãtãtura acestor Biserici privind21 Vezi: Demetrios J. Constantelos, Marriage, Sexuality and Celibacy: A GreekOrthodox Perspective, Minneapolis, 1975, p. 59.22 A. Alivizatos, The mixed marriages, p. 437-438.23 Pr. Prof. dr. Valerian ªesan, Cãsãtoria bisericeascã obligatorie, în vol. “OmagiulI. P. S. Sale Dr. Nicolae Bãlan, Mitropolitul Ardealului, la 20 de ani de arhipãstorire”,Sibiu, 1940, p. 731-739 ; Idem, Curs de drept bisericesc universal, ed. a IV-a, Cernãuti,1942.24 Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, Cãsãtoriile mixte si ultimele mãsuri luate de Vatican înprivinta lor, în « Studii Teologice », an.XX(1968), nr. 7-8, p. 487-497 ; Idem, Iconomie siIntercomuniune, în « Ortodoxia », an. XXII(1970), nr. 1, p. 5-19 ; Idem, Har si jurisdixtie,în « Studii Teologice », an. XXII(1970), nr. 1-2, p. 5-28.25 Prof. Dr. Iorgu D. Ivan, Cãsãtoria – Sfântã Tainã a Bisericii si institutie juridicã aStatului, în “Biserica Ortodoxã Românã”, an. CI(1983), nr. 9-10, p. 732-755.26 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislatie si administratiebisericeascã, vol. II, Editura Insitututlui Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucuresti, 1990; Idem, Cãsãtoriile mixte în lumina învãtãturii si practicii ortodoxe, în“Mitropolia Ardealului”, an. XXXIV(1988), nr. 5, p.30-36.27 Pr. Prof. Dr. Nicolae V. Durã, Cãsãtoriile mixte în lumina învãtãturii si practiciicanonice ortodoxe, în « Ortodoxia », an. XL(1988), nr. 1, p. 93-113 ; Idem, Intercomuniunesau comuniune sacramentalã ? Identitatea eclesialã si unitatea în credintã, în « Ortodoxia »,an. XL(1988), nr. 4, p. 15-58.
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129Dupã Reformã s-au luat unele restrictii de a se evita cãsãtoria întrecatolici si protestanti. Sinodul de la Trident, din 1565, a venit cu o hotãrâreformalã si general valabilã, care interzicea încheierea cãsãtoriei catolicilorcu necatolicii în alt chip decât dupã rânduielile Bisericii Romane, careimpunea obligatoriu oficierea cãsãtoriei de cãtre preotul catolic, precumsi botezarea si educarea copiilor în credinta catolicã.Contra-reforma a dus la interzicerea categoricã a cãsãtoriei întrecatolici si protestanti. Protestantii n-au rãspuns la aceste mãsuri deoarececãsãtoriile mixte se încheiau în favoarea lor28.Codex Juris Canonici din 1917 mentine acrivia romanã veche siimpune atât obligatia ambilor soti de a-si boteza si educa copiii nãscuti dincãsãtorii mixte în credinta romano-catolicã cât si obligatia sotului catolicde a stãrui pentru convertirea la catolicism a sotului necatolic, precum siaceea a sotului necatolic de a nu-l împiedica pe sotul catolic în practicarealiberã a credintei sale (can.1060-1065). În canonul 2319 se iau unelemãsuri de îngrãdire a libertãtii religioase. Ulterior prin instructiunileCongregatiei Sfântului Oficiu se accentueazã mãsurile de îngrãdire a pãrtiinecatolice cãreia i se cer angajamente scrise.Referitor la cãsãtoriile mixte, Codul canonic romano-catolic – intratîn vigoare în ianuarie 1983 – marcheazã, fãrã îndoialã, un vãdit progresfatã de cel din anul 1917, dar, reproducând aproape ad litteram Motuproprio „Matrimonia Mixta”, din 31 martie 1970, „noul cod întretine odureroasã suspiciune. Cãsãtoria mixtã (catolicã) este autorizatã prin oficiulparohial al locului, dar cu conditia ca partea catolicã sã declare cã va figata sã preîntâmpine pericolele abandonãrii credintei si cã va permite înmod sincer de a face totul ca toti copiii sã fie botezati si educati în BisericaCatolicã (can. 1125, 1). Felul de duplicitate recomandatã aici, chiar însânul unui cuplu de persoane aflate în prag de a se uni deplin, are –conchidea un teolog protestant – ceva dezolant…”29.În capitolul VI, Cãsãtoriile mixte, se mentine vechea rânduialã. Pentruinformare redãm mai jos continutul acestui capitol.„Canonul 1124. Cãsãtoria între douã persoane botezate, dintre careuna a fost botezatã în Biserica Catolicã sau a fost primitã în ea dupã28 Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Cãsãtoriile mixte …, p. 33.29 R. Voeltzel, Une lecture protestante du nouveau Code de Droit canonique, în« Revue d’Histoire et de  Philosophie Religieuses », nr. 1(1986), p. 120-121.

Studii





131scopul de a da sau reînnoi consensul matrimonial. Prin urmare, nu esteîngãduit sã existe o celebrare religioasã în care asistentul catolic si ministrulnecatolic, fiecare sãvârsind propriul sãu ritual, cer consensul pãrtilor.Canonul 1128. Titularul locului si alti pãstori de suflete sã facã în asafel ca sotului catolic si fiilor sãi nãscuti dintr-o cãsãtorie mixtã sã nu lelipseascã ajutorul spiritual pentru a îndeplini obligatiile lor; de asemenea,ei trebuie sã ajute pe soti sã-si sporeascã unitatea conjugalã si viata defamilie.Canonul 1129. Dispozitiile canoanelor 1127 si 1128 trebuie sã se aplicesi în cazul cãsãtoriilor în care se opune impedimentul deosebirii de cultmentionat în canonul 1086, alin. 1”30.De observat aici cã prin canonul 1086, alin 1 se interzice „cununiaîntre douã persoane dintre care una este botezatã în Biserica catolicã sauîn aceasta a fost primitã si de care nu s-a separat formal, si altanebotezatã”31.Analizând legislatia romano-catolicã, editatã pânã la anul 1917, privindcãsãtoriile mixte, canonistul Liviu Stan conchidea, cu îndreptãtire, cãaceasta n-a schimbat în fond nimic din atitudinea si mentalitatea Curieipapale. „Întrucât cãsãtoria dupã actuala doctrinã catolicã nu se sãvârsestede cãtre preotul slujitor, ci de cãtre însesi persoanele care se cãsãtorescprin pronuntarea consimtãmântului lor în fata martorilor – afirma acelasicanonist – este evident cã acesti martori, dacã pot fi si niste simpli laici,pot fi cu atât mai vârtos si slujitori ai Bisericii Ortodoxe cãci, prin îngãduireaoficierii de cãtre acestia a cãsãtorie unui catolic si a unui necatolic nu serecunoaste cã ei le-ar administra respectivilor Taina Cununiei, ci doar cãfac simplul oficiu de martori calificati prin profesiunea si prin garantia lormoralã si religioasã”32.Dupã interpretarea datã de ierarhii si teologii romano-catoliciDecretului din 25 martie 1967 – emis de Congregatia De PropagandaFide, în unire cu Congregatia De Fide – este admisã intercomuniunea cu30 The Code of Canon Law, in English translation, prepared by the Canon LawSociety of Great Britain and Ireland, Collins William B. Eerdmans Publishing Company,Grand Rapids, Michigan , 1983, p. 199-200.31 Ibidem, p. 193.32 Pr. prof.dr. Liviu Stan, Cãsãtoriile mixte si ultimele mãsuri …, p. 495.
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133dialogul local dintre cele douã Biserici – Ortodoxã si Romano-Catolicãdin Elvetia precizeazã cã „cele douã pãrti au putut constata cã, pentruortodocsi, validitatea cãsãtoriilor mixte depinde de administrarea lor decãtre un preot ortodox, iar pentru romano-catolici, sãvârsirea TaineiCununiei de cãtre un preot ortodox nu ridicã nici o problemã, fiindconsideratã validã”38. Evident, asemenea declaratii – pãtrunse de un spiritecumenist sincer – ne permit sã întrevedem o solutionare adecvatã si înprivinta problemei cãsãtoriilor mixte. Fireste, aceasta numai cu conditiaca sã disparã cu desãvârsire actiunile prozelitiste întreprinse de BisericaRomano-Catolicã în rândul credinciosilor ortodocsi si prin intermediulcãsãtoriilor mixte.Cu toate acestea, în conformitate cu doctrina si practica canonicãortodoxã trebuie retinute urmãtoarele aspecte:„1. Cãsãtoriile mixte ale crestinilor ortodocsi cu persoane de altãcredintã, în special cu pãgânii, iudeii si ereticii sunt strict oprite de Bisericã;2. Cãsãtoria mixtã se permite numai sub forma când dintr-o cãsãtorie,încheiatã afarã de Biserica Ortodoxã, deci într-o societate de confesiunenecrestinã sau ereticã, unul dintre soti primeste credinta ortodoxã, iarcelãlalt rãmâne în credinta anterioarã si când respectivul sot de altã credintãdoreste sã rãmânã în cãsãtorie cu sotul convertit la credinta ortodoxã;3. Copiii nãscuti din astfel de cãsãtorii mixte la tot cazul trebuie botezatisi educati în credinta crestinã ortodoxã;4. Dacã sotul de altã credintã nu doreste sã rãmânã în cãsãtorie cusotul convertit, atunci cãsãtoria se desface si sotul ortodox îi este permissã încheie cãsãtorie nouã cu o persoanã ortodoxã;5. Se permite unei persoane ortodoxe sã încheie cãsãtorie cu opersoanã eterodoxã, dacã acea persoanã eterodoxã promite cã va primicredinta ortodoxã si îsi îndeplineste îndatã aceastã fãgãduintã”39;6. Biserica Romano-Catolicã se mentine formal pe linia acriviei în cepriveste cununia dar tolereazã cãsãtoria – act civil care în tãrile catolice37 Vezi: Testo commune sui matrimony misti tra ortodossi e catolici-romani inSvizzera, în “Notizie Ortodosse” (Roma), an. VIII, nr. 74, 1986, p. 4.38 Ibidem; Vezi si Signature d’un texte commnun par les Orthodoxes et les Catholiquesromains sur les marriages mixtes, în « Episkepsis », XVI, 1985, nr. 348, p. 7-8.39 Dr. Nicodim Milas, Canoanele …, vol. I, part. 2, p. 450.
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135Comisia interortodoxã de pregãtire a Sfântului si Marelui Sinod,întrunitã la Chambesy-Geneva, între 16-28 iulie 1971, a propus ca iconomia– aceastã dispensã exceptionalã a Bisericii pentru harul sfintitor – sã fieaplicatã, si în cazul cãsãtoriilor mixte, numai acolo unde nu este vãtãmatãdogma de credintã, iar eterodocsilor sã li se aplice tinând seama de douãaspecte: a) de gradul de apropiere arãtat de acestia fatã de credinta,doctrina si harul sacramental al Bisericii Ortodoxe; b) si de evaluareasentimentelor acestora fatã de Biserica Ortodoxã, având în vedere actiuniletrecute43.A IV-a Conferintã panortodoxã, reunitã în centrul ortodox alPatriarhiei ecumenice de la Chambesy-Geneva, între 8-15 iunie 1968, areafirmat obligatia Bisericilor Ortodoxe de a întocmi studii privindimpedimentele la cãsãtorie, în vederea „instituirii, dacã este posibil, a uneipractici uniforme asupra acestei chestiuni în Biserica Ortodoxã îngeneral”44. În cadrul acelorasi cerinte si preocupãri s-a înscris sisolutionarea problemei cãsãtoriilor mixte, una dintre cele mai delicatechestiuni în relatiile interconfesionale si interreligioase, animate deecumenismul vremurilor noastre45.Aceeasi temã a fost studiatã si de Comisia Interortodoxã pregãtitoarepentru Sfântul si Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe care s-a întrunit laChambesy-Geneva între 16-28 iulie 197146. Cu acel prilej s-a relevat însãexistenta unei practici diferite privind contractarea cãsãtoriilor mixte. Deexemplu, delegatia Bisericii Ruse a opinat pentru binecuvântarea unorasemenea cãsãtorii cu coroanã în Bisericã, dacã sotul eterodox recunoastevaliditatea acestei cãsãtorii, recte natura sacramentalã a acesteia. Aceeasidelegatie a declarat cã o cãsãtorie oficiatã de un preot catolic poate fi43 Vezi: Towards the Great Council (Introductory Reports of the Inter-orthodoxCommission in preparation for the next Great and Holy Council of the Orthodox Church,Chambesy-Geneve, 1971, p. 14.44 Synodica VI: IV Conference Panorthodoxe reunie au Centre Orthodoxe duPatriarcat Oecumenique, Chambesy-Geneve, 8-15 Juin 1968, Les Editions de CentreOrthodoxe, 1982, p. 127.45 Vezi. Pr. Prof. dr. Nicolae V. Durã, Ecumenismul interreligios. Dialogul teologiccu religiile necrestine (iudaismul si islamismul), în «Glasul Bisericii», an. XLIII(1984),nr. 7-9, p. 611-621.46 Vezi: Towards the Great Council…, p.43-45.
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137trepte ar fi, constituie, dupã traditia canonicã în vigoare (canonul 3 alSinodului VI ecumenic), un impediment la cãsãtorie”50.Referitor la cãsãtoriile mixte, contractate între „ortodocsi sieterodocsi” si între „ortodocsi si necrestini sau necredinciosi”, a II-aConferintã panortodoxã presinodalã, din 3-12 septembrie 1982, a hotãrâturmãtoarele: „a) Cãsãtoria între ortodocsi si eterodocsi este interzisãconform acriviei canonice. Cu toate acestea ea poate fi oficiatã cupogorãmânt si din dragoste fatã de om, cu conditia expresã ca prunciirezultati din aceastã cãsãtorie sã fie botezati si educati în Biserica Ortodoxã.Bisericile Ortodoxe locale pot sã decidã în privinta aplicãrii iconomiei, înfunctie de cazurile determinate si tinând seama si de nevoile pastoraledeosebite; b) Cãsãtoria dintre ortodocsi si necrestini sau necredinciosieste categoric respinsã conform acriviei canonice. Bisericile Ortodoxelocale pot totusi hotãrî, cu privire la aceastã cãsãtorie, de a aplica iconomiapastoralã fatã de sotul ortodox, tinând seama de necesitãtile lor pastoralespecifice”51.Desi hotãrârile celei de a II-a Conferinte panortodoxe presinodale„nu au valoare canonicã înainte de a se pronunta Sfântul si Marele Sinodpanortodox”52, totusi trebuie sã retinem urmãtoarele dispozitii de principiustabilite în deplinã concordantã cu doctrina si practica canonicã ortodoxã:1. Cãsãtoria între ortodocsi si eterodocsi poate fi oficiatã cupogorãmânt, cu conditia expresã ca pruncii rezultati sã fie botezati sieducati în credinta ortodoxã.2. Nu este admisã cãsãtoria între ortodocsi si necrestini saunecredinciosi.3. Cât priveste criteriile si modalitãtile de aplicare a iconomieipastorale – sub forma pogorãmântului – în cazul cãsãtoriei dintre ortodocsisi eterodocsi, si îndeosebi fatã de sotul ortodox cãsãtorit cu un necrestinsau necredincios, rãmâne la latitudinea fiecãrei Biserici Ortodoxe locale.50 Ibidem.51 Decisions proposees au Saint et Grande Concile Orthodoxe., în „Episkepsis”,XIII, 1982, nr. 279, p. 11-12. Cf. Pr. prof. dr. Nicolae V. Durã, Impedimentele la cãsãtorie…,p. 405.52 Vasile Târgovisteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, A doua Conferintã presinodalãpregãtitoare a Sfântului si Marelui Sinod, în „Glasul Bisericii”, an. XLII(1983), nr. 4-5,p.237-238.
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139acrivia doar în cazul în care existã primejdia unui prozelitism confesionalcare se manifestã si prin intermediul cãsãtoriilor mixte. Prin iconomie,însã, Biserica Ortodoxã – care nu poate închide nimãnui usa mântuirii –suplineste prin lucrarea Duhului Sfânt, care sãlãsluieste într-însa, „lipsade har a celor care au primit Sfintele Taine în mod valid”58. Deci BisericaOrtodoxã poate valida – prin aplicarea iconomiei – atât Botezul cât sicununia eterodocsilor care solicitã ajutorul ei.6. ConcluziiÎn lumina mãrturiilor canonice si a ultimelor hotãrâri luate de BisericaOrtodoxã se pot contura urmãtoarele concluzii:1.Cãsãtoriile interconfesionale si interreligioase sunt interzise.2. În cazul în care sunt tolerate, prin aplicarea iconomiei, slujbacununiei trebuie oficiatã în biserica ortodoxã de cãtre preotul ortodox.3. Posibilitãtile si formele de aplicare ale iconomiei depind denecesitãtile practice ale fiecãrei Biserici Ortodoxe locale, care are dreptulde decizie în judecarea fiecãrui caz în spetã.4. Copiii rezultati dintr-o astfel de cãsãtorie trebuie botezati si educatiîn credinta ortodoxã.5. Conform privilegiului paulin (I Corinteni 7, 12-16), cãsãtoria mixtãse admite numai în cazul în care ea a fost încheiatã înainte ca unul dintresoti sã fi fost încrestinat.6. În baza dispozitiei canoanelor 10 Laodiceea si 23 Ioan Postitorul,nu este admisã cãsãtoria unui crestin ortodox cu o persoanã de altãcredintã.7. Canoanele 31 Laodiceea si 14 IV ecumenic îngãduie cãsãtoriaîntre un crestin ortodox si o persoanã eterodoxã, cu conditia însã ca sotuleterodox sã fãgãduiascã solemn – cu prilejul contratãrii cãsãtoriei – cãva trece la Ortodoxie.8. Canonul 72 Trulan – care a uniformizat practica canonicã de pânãatunci -privind cãsãtoriile mixte – interzice, în mod categoric, sub pedeapsaexcomunicãrii, asemenea cãsãtorii. Considerându-le lovite de nulitate,acelasi canon dã putere de lege universal obligatorie privilegiului paulin,58 Ibidem.
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141aceasta trec la Biserica Ortodoxã si dacã confesiunea de la care vin nuse abãtea de la învãtãturile esentiale (crezul ortodox).În acest scop, Biserica Ortodoxã Românã a sugerat „constituireaunui Sinod permanent a celor patrusprezece Biserici autocefale pentru aasigura o mai bunã coerentã hotãrârilor lor doctrinare si disciplinare”59.Fãrã îndoialã, un asemenea Sinod panortodox permanent ar putea solutionamulte dintre problemele cu care este confruntatã, în prezent, BisericaOrtodoxã, dintre care la loc de frunte rãmâne chestiunea cãsãtoriilor mixte,a cãrei solutionare definitivã a fost amânatã odatã cu întrunirea viitoruluiSfânt si Mare Sinod. Din nefericire, propunerea realistã si salutarã aBisericii noastre încã nu s-a materializat60, iar tematica viitorului Sfânt siMare Sinod nu va putea niciodatã aborda si solutiona multitudinea deprobleme cu care este confruntatã Ortodoxia zilelor noastre.În acest studiu am încercat sã rãspund unor întrebãri specifice pusede romano-catolici. De asemenea am încercat sã ridic câteva problememãrturisite zilnic în Bisericile noastre. Neputinta de a oferi solutii definitiveizvorãste partial din libertatea fiecãrei Biserici locale de a rãspundenevoilor sale locale. Aceastã realitate creste nevoia si dorinta noastrãpentru întrunirea viitorului Sinod panortodox. Aceste probleme cer orezolvare urgentã. Ca rãspuns la aceastã chemare, ofer aceastã abordarede mai sus ca o încercare sincerã si minimã în solutionarea acesteiprobleme canonice.
59 Cf. J. Dumond, O. P., Conferences episcopales et autocephalie des Eglises, în„Istina”, XXX(1985), nr. 2, p. 131.60 Ibidem, p. 134-135.
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143Pãrintele Dumitru Stãniloae a fost unul dintre ucenicii apropiati aimarelui mitropolit. Studiase la Cernãuti unde obtinuse si doctoratul înteologie (1928). Fãcuse unele studii de specializare la Atena, München siBerlin. Reîntors de la studii, a fost încadrat ca profesor suplinitor (1929),profesor titular provizoriu (1932) si profesor titular definitiv (1935) laAcademia Teologicã din Sibiu.1 Între anii 1936-1946 a detinut functia derector al acestei institutii academice, urmând ca în 1946, sã trebuiascã sãdemisioneze, continuându-si activitatea didacticã la Facultatea de Teologiedin Bucuresti. Între anii 1934-1945 a fost directorul ziarului „TelegrafulRomân”. În perioada cât a activat la Sibiu, a publicat câteva lucrãri maiimportante: „Viata si activitatea Sfântului Grigorie Palama”, Sibiu, 1938;„Ortodoxie si românism”, Sibiu, 1939, „Pozitia domnului Lucian Blagafatã de crestinism si ortodoxie”, Sibiu, 1942; „Iisus Hristos sau restaurareaomului”, Sibiu, 1943. Între anii 1946-1948 au fost tipãrite la Sibiu, primelepatru volume ale Filocaliei.2 A fost hirotonit preot în anul 1932.Izvoarele documentare utilizate pentru redactarea studiului de fatã3,vizeazã, în special, încadrarea teologului Dumitru Stãniloae în diferite functiididactice si administrative la Academia teologicã „Andreianã”, proceseleverbale ale examenelor pe care le-a sustinut pentru ocuparea acestorfunctii, aprecierile profesorilor si ale ierarhului sibian la adresa lui, uneleschimburi de adrese dintre mitropolitul Bãlan si primul ministru de atunci,Petru Groza, care au determinat, în cele din urmã, demisia din functia derector al Academiei „Andreiene”, a pãrintelui Stãniloae, corespondentacu mitropolitul Nicolae Bãlan dupã mutarea la Facultatea de Teologie dinBucuresti etc. Chiar dacã nu sunt întotdeauna, spectaculoase, princontinutul lor, documentele descoperite exprimã, însã, aspecte inedite ale1 Mircea Pãcurariu, Dictionarul Teologilor Români, Edit. Univers enciclopedic,Bucuresti, 1996, p.418;2 Maciej Bielawski, Pãrintele Dumitru Stãniloae, o viziune filocalicã despre lume,Edit. Deisis, Sibiu, 1998, p.35-45;3 Ne propunem în aceastã lucrare, prezentarea unor documente inedite cu referire launele aspecte biografice ale pãrintelui Dumitru Stãniloae în perioada în care a fost profesorla Academia teologicã din Sibiu (1929-1946). Documentele care vor vedea pentru primadatã, acum, lumina tiparului, le-am gãsit în Arhivele Arhiepiscopiei Sibiului si Facultãtiide Teologie Ortodoxã din Sibiu. Multumim pe aceastã cale, în chip respectuos, conduceriicelor douã institutii pentru amabilitatea cu care ne-au oferit accesul la documente;
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145Consiliul arhiepiscopesc anunta rectoratul Academiei cã profesorulStãniloae nu putea fi numit în aceastã functie decât doar dupã ce va face“examenul prescris în punctul 5, articolul 11 al Regulamentului Academieinoastre Teologice”.6 Candidatul îsi arãta acordul pentru fixarea termenuluisi comisiei pentru examenul la catedra de Teologie Dogmaticã.7Mitropolitul Nicolae Bãlan nu a avizat favorabil, cererea profesoruluiStãniloae, de a se prezenta la examenul de titularizare (agregatie) pentrucatedra de Teologie Dogmaticã, justificând acest lucru prin neconcordantadintre disciplinele pentru care s-a specializat în timpul studiilor în strãinãtatesi disciplina la care se dorea acum, titularizarea acestuia.8Rectorul Academiei Teologice, profesorul Nicolae Colan, fiind însã,interesat de ocuparea catedrei vacante de Teologie Dogmaticã, justificalegalitatea cererii profesorului Stãniloae, mentionând cã specializarea unuiteolog pentru o anumitã disciplinã nu-l împiedicã pe acesta sã candidezepentru ocuparea unui post didactic în cadrul unei alte catedre teologice, înconditiile în care candidatul are lucrãri scrise în domeniul catedrei re-spective. Rectorul îsi încheia adresa mentionând cã Dumitru Stãniloae,“la examenul pentru catedra de Istorie bisericeascã nu se poate prezentadin motivul cã aceastã catedrã este ocupatã de domnul profesor titulardefinitiv Ilie Beleutã”.9 Se pare cã interventiile rectorului Nicolae Colann-au avut sorti de izbândã, deoarece, la doar patru zile, tânãrul DumitruStãniloae cerea Consiliului arhiepiscopesc,  fixarea datei de examen pentruexamenul de titularizare la catedra de Istorie bisericeascã.10  La 9decembrie 1930, mitropolitul Bãlan încuviinta profesorului Stãniloae sã sesupunã examenului de agregatie din Istoria Bisericeascã Universalã siIstoria Bisericii Române, solicitându-i episcopului vicar Vasile Stan sãîntocmeascã împreunã cu rectorul Academiei Teologice comisia deexaminare.11  Convocat de cãtre vicarul arhiepiscopesc Vasile Stan, la6 Ibidem, Act nr.5898, 1 septembrie 1930;7 Ibidem, Act nr.117/930/31, 9 octombrie 1930;8 Ibidem, Act nr. 9485, 18 noiembrie 1930: “I-am conferit bursã din partea noastrãpentru a se pregãti pentru disciplina Istoria Bisericeascã Universalã si Istoria BisericeiRomâne. Deci din acest obiect va avea sã se supunã si la examenul de agregatie”;9 Ibidem, Act. nr.197/930/31, 25 noiembrie 1930;10 Ibidem, Act nr.207/930/31, 29 noiembrie 1930;11 Ibidem, Act nr.10850, 9 decembrie 1930;
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147 A trebuit sã mai treacã încã un an, pânã la organizarea examenului deagregatie.La 12 noiembrie 1931, mitropolitul Nicolae Bãlan al Transilvanieitrimitea o scrisoare episcopului Aradului, Grigorie Comsa, rugându-l sãîncuviinteze ca arhimandritul Dr. Iustin Suciu, profesor de istorie laAcademia Teologicã din Arad, sã facã parte din Comisia instituitã pentruexaminarea profesorului Stãniloae, la disciplina Istoria universalã aBisericii. Cu acest prilej, transmitea episcopului Aradului, si cele trei lucrãriale candidatului: “Viata si activitatea patriarhului Dosofei al Ierusalimului”,“Calea spre lumina dumnezeiascã la Sf. Grigore Palama” si “Catolicismulde dupã rãzboi”, rugându-l sã le dea profesorului Iustin Suciu sprecercetare, urmând ca acesta sã elaboreze un referat în scris desprelucrãrile profesorului Stãniloae. Odatã ce referatul era elaborat, trebuiafixat examenul oral, la care arhimandritul Suciu era invitat a lua parte.14Examenul s-a tinut în 26 martie 1932. Din comisia examinatoare aufãcut parte: mitropolitul Nicolae Bãlan, în calitate de presedinte,arhimandritul Dr. Iustin Suciu, ca profesor de specialitate, de la Academiateologicã din Arad, rectorul Nicolae Colan si profesorii Ilie Beleutã si Dr.Nicolae Terchilã de la Academia Teologicã “Andreianã” din Sibiu.Examenul oral a constat din cinci întrebãri puse de profesorul Iustin Suciucandidatului Stãniloae: Meritele patriarhului Dosoftei pentru ortodoxie;Grigorie Palama si isihasmul; Rolul lui Romano Guardini în miscareacatolicismului contemporan; Rolul iezuitilor (exercitiile spirituale); siOrganizarea tineretului în catolicismul contemporan. “Candidatul rãspundesã se specializeze în Istoria bisericeascã. Dacã astãzi aceastã catedrã nu este vacantã, nuurmeazã ca prof. Dr. D. Stãniloae sã nu se supunã la examenul din aceastã disciplinã, cuatât mai vârtos cã si lucrãrile cari le-a prezentat pentru examen sunt din domeniul Istorieibisericesti. Noi gãsim cã ar fi în contra pregãtirii de pânã acum a numitului profesor ca sãfie deplasat de la specialitatea de studiu ce a urmat-o, la o disciplinã pe care temporalnumai, din necesitãtile scoalei, o suplineste la Academie. Nu este nici o încãlcare deregulament, ca prof. Dr. Stãniloae sã facã examenul din Istoria bisericeascã. Ar fi însã,desigur, o rea îndrumare a Academiei si a muncii stiintifice a profesorilor ei, dacã catedrelenu le-am ocupa cu specialisti. Sperãm cã dupã aceste lãmuriri, Te vei conforma invitãriice-o vei primi de la P.S. Sa de a ne face împreunã propuneri cu privire la alcãtuireaComisiei examinatoare (Art.11, pt.5 din Reg.Academiei). Cu arhieresti binecuvântãri,Nicolae”;14 Ibidem, Act. 5490, 12 noiembrie 1931;
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149Dupã trei ani de activitate în aceastã calitate, la 1 iulie 1935, pãrinteleStãniloae era declarat profesor titular definitiv, la catedra de Istorie siTeologie Pastoralã, pe care o ocupa de sase ani la Academia teologicãdin Sibiu.17 Un an mai târziu, la 1 octombrie 1936 profesorul Stãniloae eratransferat de la catedra de Istorie si Teologie Pastoralã la catedra deTeologie Dogmaticã si Apologeticã, rãmasã vacantã prin alegerea titularuluiacestei catedre, Nicolae Popoviciu, ca episcop al eparhiei Oradiei.18II. Cerere de eliberare din functia de rector al AcademieiTeologice din SibiuLa 25 mai 1936, profesorul Dumitru Stãniloae era numit în functia derector al Academiei Teologice din Sibiu, în urma alegerii si confirmãriifostului rector Nicolae Colan, ca episcop al eparhiei Clujului.19 Preluareanoii functii administrative a fost o îndatorire pe care noul rector a acceptat-o, încercând sã facã tot ce i-a stat în putintã pentru bunul mers al institutieiteologice pe care o conducea.La doar doi ani dupã numire, la 19 octombrie 1938, pãrintele DumitruStãniloae se adresa, însã, mitropolitului Nicolae Bãlan, rugându-l sã-lelibereze din acest post de conducere, evidentiind starea precarã a sãnãtãtiisi faptul cã nu mai avea linistea sufleteascã necesarã pentru creatia sateologicã. Propunem cititorilor lecturarea, în rândurile ce urmeazã, a acesteiscrisori, care exprimã o profunzime aparte si o stare duhovniceascã aleasãa pãrintelui Stãniloae:„Înalt Prea Sfintite Stãpâne, Cu adânc devotament si cuduhovniceascã încredere în întelegerea pãrinteascã a I.P.S.Voastre si aorienta asupra unor stãri bisericesti mai avansate. Autorul ne dã si aici o contributie pretioasãde scrutãtor asiduu, de eminent analizãtor si de obiectiv expunãtor al chestiunilor. Peste totautorul stie sã pãtrundã o problemã, sã o trateze academic, într-un mod clar într-un stil usorsi sugestiv ce îl face accesibil nu numai teologilor ci si laicilor, care au preocupãri fatã deproblemele teologice. Pe temeiul acestor constatãri, am onoarea a recomanda Înalt PreaSfintiei Voastre si Prea Venerabilului Consiliu arhiepiscopesc aceste trei lucrãri ale profesoruluiDr. D.Stãniloae, scriitor apreciat elogios si de distinsii profesori ai facultãtii teologice dinCernãuti spre acceptare. Gata de a mã pune la dispozitiile Înalt Prea Sfintiei Voastre si PreaVenerabilului Consiliu arhiepiscopesc, Arhim. Dr. Iustin Suciu”;16 Ibidem, Act. nr. 4694, 22 iunie 1932 ;17 Ibidem,  Act. nr. 5979, 19 iunie 1935;18 Ibidem, Act. nr. 7450, 1 octombrie 1936;
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151duhovnicesc al institutiei în acesti doi ani, dar numai eu stiu cu câtãfrãmântare si chiar cu câte lacrimi de multe ori. Toate acestea îmi rãpesccontinuu linistea sufleteascã, încât nu pot presta nimic serios si mare înordinea creatiei spirituale. Vãd cã trec anii si sãnãtatea mi-o pãgubescenorm, fãrã ca în schimb sã pot însera ceva durabil la rãbojul vietii mele.Un post de conducere administrativã macinã timpul degeaba. De aceeadecanii si rectorii la Universitate stau numai câte un an, doi, ca sã nupiardã prea multi ani din cei necesari studiului. ªi cu aceasta vin la altreilea argument:3. Cred cã Dumnezeu mi-a dat un singur talant: acela al meditatieicu oarecare fecunditate. ªi dacã se cere ca fiecare om sã fie asezat lalocul pentru care e chemat, pentru cã numai asa nu-si îngroapã talantullui si e de folos maxim societãtii, apoi rog si eu sã fiu lãsat în linistea measufleteascã în care pot medita în legãturã cu temele ce le am în studiu.De doi ani mã frãmânt în legãturã cu o monografie dogmaticã despre„Iisus Hristos”, dar fãrã continuitate de meditatie de la zi la zi, vãd cã nupot face nimic. Sãptãmâni în sir nu am posibilitatea sã reiau firul preocupãriimele, iar când îl reiau îndatã se iveste o nouã grijã administrativã deinternat sau de reprezentare în legãturã cu demnitatea de rector. ªi maiam câtiva ani buni de creatie; dacã îi îngrop si pe acestia, cu ce voirãmânea? Desi sãnãtatea nu-mi permite eforturi neîntrerupte, totusi, dacãîn fiecare zi mã pot preocupa continuativ câteva ore cu aceeasi temã,cred cã voi putea realiza lucruri frumoase.Sunt firi pe care nu le afecteazã micile incidente care intervin încursul preocupãrilor lor mai înalte. Eu nu am una din acelea. Dar chiarpentru buna îndrumare a studentilor în viata lor moralã, am experiat cãmai mult fac în cadrul cursurilor si convenirilor ca simplu profesor, carenu e obligat sã reprezinte si sã facã simtitã o autoritate a legilor. Aceastao poate impune oricine. Dar n-as vrea ca eu sã-mi zãdãrnicesc continuueficacitatea influentei personale, prin ipostaza de reprezentant al legiipedepsitoare.Pentru toate acestea Vã rog aveti milã de mine si mã dezlegati de unloc pentru care nu sunt potrivit. Nu mã tineti legat de el împotriva chemãriisi posibilitãtilor mele. S-au format de acum doi ani încoace între colegiicei noi, oameni apti pentru a satisface deplin multumitor îndatoririle acestui
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153si academiile teologice au dost desfiintate, cu exceptia institutelor teologicede grad universitar din Bucuresti si Sibiu. Clerul a fost intens supravegheatsi reprimat politic de sinistra „Securitate”.22Cererile de demisie din functia de rector, pe care pãrintele DumitruStãniloae le-a înaintat, în anul 1946, mitropolitului Nicolae Bãlan alTransilvaniei, trebuie întelese în contextul politicii comuniste de stat amintite,de intimidare si marginalizare a clerului si teologilor ortodocsi. RectorulAcademiei „Andreiane” se vedea obligat sã-si depunã demisia, în urmapresiunilor fãcute de primul ministru al guvernului de atunci, Petru Groza.Motivul era presupusa apartenentã politicã la miscarea legionarã silegãturile sale cu Nichifor Crainic. Continutul celor douã demisii semnateaduce multe clarificãri asupra atitudinii rectorului Stãniloae în fatadiferitelor curente politice din perioada interbelicã. El se detaseazã deorice apartenentã sau coloraturã politicã, arãtând, în mod limpede, care i-a fost linia de conduitã în timpul celor zece ani, cât a condus destineleprestigioasei institutii teologice din Sibiu, luptând mereu, împotriva oricãreitendinte de politicianizare a scolii.La 7 februarie 1946, pãrintele Stãniloae înainta mitropolitului Bãlan,o primã cerere de demisie din functia de rector: „Înalt Prea Sfintite, Luândcunostintã de dorinta Onor. Presedintii a Consiliului de Ministri de a aveaun alt om în fruntea Academiei teologice „Andreiene” si stiind cã nu maipot gândi sã fac dificultãti Î.P.S.Voastre, iar pe de altã parte, cã nu potdetine un post opunându-mã fortei de stat, prin prezenta pun la dispozitiaÎ.P.S.Voastre demisia mea. Î.P.S.Voastrã stie cã nu m-am prins niciodatãcu puterea de acest post, prin repetatele demisii ce Vi le-am înaintat.Deci o fac si acum, fãrã regrete, multumind Î.P.S.Voastre siP.Ven.Cons.Arh. pentru încrederea ce mi-a acordat-o vreme de 10 ani,datoritã cãreia am putut avea bucuria sã vãd în acest rãstimp ridicându-se scoala aceasta pe culmile prestigiului. Dar dacã nu regret beneficiulmodest al postului si mãrirea lui - atât de greu plãtite cu marile griji ce mile-am fãcut - tin sã precizez cã regret faptul cã e doritã plecarea mea dinconsideratii de ordin extrabisericesc. Vreau sã fixez în aceastã cerere cãdacã constiinta si opinia publicã mã absolvã în vreo privintã de orice patã,22 Jürgen Henkel, Îndumnezeire si eticã a iubirii în opera pãrintelui Dumitru Stãniloae,Edit. Deisis, Sibiu, 2003, p.52;

Studii





155demisia mea din postul de conducere al Academiei teologice „Andreiene”asa cum am fãcut-o si în februarie 1946. tin doar sã fixez si în acest actceea ce stie I.P.S.Voastrã, P.V.Consiliu Arhiepiscopesc, seriile deabsolventi ai Academiei, opinia publicã din Sibiu si lumea bisericeascã dintarã, anume cã:1. În tot timpul celor 10 ani cât am îndeplinit slujba de rector al acesteiînalte institutii de crestere a viitorilor pãrinti sufletesti ai poporului, amavut ca normã permanentã sã feresc din toate puterile institutia de oricesubordonare a preocupãrilor si idealurilor ei sfinte scopurilor politice, euînsumi ferindu-mã de orice colorare si angajare politicã.2. Acest timp coincide, spre mângâierea mea, cu ridicarea ei la celmai înalt prestigiu spiritual si cãrturãresc datoritã desigur încrederii, sfãtuiriisi ajutorãrii ce mi-ati acordat tot timpul – lucru pentru care Vã multumesccu recunostintã – dar cred cã si unei munci neobosite din partea modesteimele persoane, cãreia s-au adãugat si strãduintele colegilor mei. Pãrãsindacest post nu fac urmasilor mei altã urare decât sã mentinã Academia„Andreianã” la nivelul pentru a cãrui atingere mi-am dat si ultimul stropde putere. Rog pe I.P.S.Voastrã sã binevoiascã a dispune sã mi se rezerveproxima locuintã convenabilã ce se va elibera în casele P.V.Cons. Arh.,iar pânã atunci sã mi se calculeze chiria cuvenitã pentru locuinta ce voimai fi silit sã o pãstrez în Academie, ca sã-mi recapãt astfel alocatialunarã de chirie de circa 60.000 lei retinutã de Minister si totodatã sã seevite orice pãrere cã asi beneficia de ceva pe nedrept. Sibiu, 3 iulie 1946.Devotat Dr. D. Stãniloae.24La 4 iulie 1946, mitropolitul Nicolae Bãlan accepta cererea de demisiea rectorului Stãniloae, multumindu-i cu recunostintã pentru activitateadepusã în decursul celor zece ani si accentuând nivelul stiintific înalt lacare a ajuns Academia „Andreianã” în timpul mandatului sãu25.24 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Dosar III, 390-1946, Act. nr. 7502, 3 iulie 1946;25 Ibidem: „Prea Cucernice Pãrinte Rector, Vãzând cererea de abzicere din postulrector al Academiei teologice „Andreiane”,  de la 3 iulie a.c., binevoiti a cunoaste cã am luatact cu aprobare de aceastã demisie. Cei zece ani de conducere în calitate de rector alAcademiei noastre formeazã o perioadã de înalt progres si de înflorire a acestei institutiidatoritã activitãtii didactice si stiintifice precum si personalitãtii culturale a P. C.Voastre.Pentru aceasta Vã exprimãm multumirile noastre. Vã rugãm totodatã ca pânã la numireanoului rector sã binevoiti a gira mai departe agendele de rector. Primiti...”;
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157La 11 februarie 1947, mitropolitul Bãlan rãspundea si de aceastãdatã, plin de recunostintã si regret, pãrintelui Dumitru Stãniloae: „PreaCucernice Pãrinte, Vãzând cererea din 28 ian. a.c, de renuntare la catedrade Dogmaticã de la Academia teologicã „Andreianã” si de binecuvântarede a trece ca profesor la Facultatea teologicã din Bucuresti si a faceparte din clerul Mitropoliei Ungro-Vlahiei, binevoiti a cunoaste cã am luatact cu aprobare de cererea fãcutã. În acelasi timp, exprimãm multumirilenoastre pentru activitatea dezvoltatã ca distins profesor si educator, autorîn domeniul problemelor si al dificultãtilor acestei epoci (...ilizibil), aducândsolutii în duhul lui Hristos si cu mijloacele Bisericii Lui. Noi însotim curegrete plecarea P.C.Voastre din mijlocul nostru, unde V-am pretuit cape un ales colaborator al Nostru si al corporatiilor de la conducerea Bisericiinoastre, dar ne consoleazã convingerea cã oriunde Vã veti gãsi, activitateaP.C.Voastre va fi spre cel mai mare folos al sfintei noastre Biserici.Arhiepiscopia noastrã se felicitã cã V-a avut bursier si V-a oferit terende muncã si de validitare si sperã cã si de aici înainte veti pãstra legãturilecu ea. Primiti P.C.Pãrinte, deodatã cu arhiereasca binecuvântare,asigurarea alesei noastre pretuiri si pãrintesti afectiuni. Nicolae”27În ziua precedentã, la 10 februarie 1947, într-o scrisoare cãtre primulministru Petru Groza, mitropolitul Nicolae Bãlan al Transilvaniei prezentaacestuia, o serie de principii în vederea unui asa numit „program de politicãbisericeascã”, care sã fie în atentia guvernului. Scrisoarea cuprinde printrealtele, si o referintã la pãrintele Dumitru Stãniloae a cãrui plecare, înurma presiunilor politice, o regreta, sugerând oamenilor de stat sã nu maiintervinã în chestiunile interne ale Bisericii.Mitropolitul Nicolae Bãlan face amintire de cererea, pe care i-atransmis-o Petru Groza, de a-l demite din functia de rector, pe pãrinteleDumitru Stãniloae. Apoi continuã: „Am ezitat mult de-a face acest pas,pentru cã era plin de ingratitudine fatã de un profesor distins, de un teologde rar talent si de un bãrbat respectat de tot clerul Bisericii noastre. Amfãcut schimbarea cu suflet îndoit, dar vãzând consecintele ei de astãzi,Vã mãrturisesc cã regret a o fi fãcut: pãrintele Dumitru Stãniloae a plecatde la Academia teologicã „Andreianã” , lãsând un gol pe care un altul nu-27 Ibidem, Act.nr.1355, 11 februarie 1947;
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159Biserica a trebuit sã gãseascã de fapt, o altã strategie de supravietuire,urmãrind sã-si promoveze valorile doctrinare, spirituale, morale si liturgiceîntr-un context politic foarte neprielnic, ateu si dusmãnos la adresa ei.V. Profesorul Ilarion V. Felea – un posibil urmas, la catedrade Dogmaticã,al profesorului  Dumitru Stãniloae?Începând cu noul an academic 1946/1947, Consiliul Arhiepiscopescdin Sibiu numea ca rector provizoriu, în locul rectorului Stãniloae peprofesorul Nicolae Neaga.29 În 12 februarie 1947, se convocase o sedintãextraordinarã a Consiliului profesoral, sub conducerea mitropolituluiNicolae Bãlan, care sã ia în discutie suplinirea catedrei de Dogmaticã.Au fost prezenti la acest Consiliu: rectorul prof. dr. Nicolae Neaga,profesorii dr. ªtefan Lupsa, dr. Grigorie T. Marcu, dr. Emilian Vasilescu,dr. Teodor Bodogae, dr. Nicolae Mladin, conferentiarii dr. Corneliu Sârbu,Dumitru Cãlugãr si duhovnicul N. Belea. Mitropolitul Nicolae Bãlanaducea încã o datã, un omagiu pãrintelui Stãniloae care activase la Sibiu18 ani, si care acum pãrãsise acest centru teologic de prestigiu. Cuvintelefolosite au fost dintre cele mai profunde: „Regret plecarea PãrinteluiStãniloae prin care Academia Teologicã pierde un profesor atât de distins,pierde Biserica de aici pe care a ilustrat-o prin activitatea sa literarã sistiintificã si prin pildã de aleasã muncã de preot. Este unul dintre fiii meiduhovnicesti despre care am convingerea cã ori unde s-ar duce, va fi laînãltimea misiunii.”30Începând cu data de 1 martie 1947, a fost numit suplinitor la catedrade Dogmaticã, profesorul Emilian Vasilescu, titularul catedrei deApologeticã. La un an de suplinire, în 6 aprilie 1948, în cadrul ªedinteiSectiei bisericesti, Consiliul Arhiepiscopesc declara si publica vacantãcatedra mai sus amintitã. Nu stim exact ce s-a întâmplat, deoarece peverso-ul filei de arhivã pe care am gãsit aceastã decizie, sunt scrisecuvintele: „Se amânã”.La doar câteva zile, episcopul vicar Trandafir Scorobet scriaprofesorului arãdean Ilarion Felea, propunându-i ocuparea catedrei vacante29 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Dosar III, 390-1946, Act.nr. 9951, 16 octombrie1946;30 Ibidem, Act.nr. 540, 12 februarie 1947;
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161Apologeticã si Dogmaticã si rector (începând din 1945) la AcademiaTeologicã din Oradea, mutatã din 1941, la Timisoara.32 Nu stim exactmotivele pentru care pãrintele profesor Felea a rãmas, pe mai departe, laArad. Documentele la care am avut acces nu ne ajutã suficient. ªtimdoar cã în acest an, pãrintele Felea, în calitate de profesor si rector alAcademiei Teologice din Arad, a luptat cu toate puterile sale pentrumentinerea acesteia în fata tãvãlugului ideologic comunist, care venea sãloveascã violent structurile învãtãmântului teologic superior din întreagatarã. Corespondenta din primãvara anului 1948 cu vicarul TrandafirScorobet reliefeazã dorinta expresã a celor de atunci, ierarhi si profesoride teologie, de a asigura, în deplinã colaborare, în mod optim, conturareaînvãtãmântului teologic academic ortodox la nivelul stiintei si trãiriiduhovnicesti a pãrintelui Dumitru Stãniloae.Consideratiile de mai sus se doresc a fi doar o modestã contributie laconturarea biografiei personalitãtii de exceptie a pãrintelui profesor DumitruStãniloae, în perioada în care a activat ca profesor si rector la Academiateologicã „Andreianã” din Sibiu. Documentele de arhivã se dovedesc afi, încã o datã, de semnificatie evidentã pentru scrierea istoriei recente asecolului XX si pentru cunoasterea vietii culturale-religioase din acesttimp, în complexitatea ei.
32 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãtãmânt teologic la Sibiu, Sibiu, 1987,p.349;
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163fiind al împãratului Valens. Dupã moartea lui Teodosie, din anul 395,încercãrile de refacere a unitãtii statului roman vor mai fi reluate doar învremea lui Justinian. Cele douã state gemene erau conduse de la Roma, sauRavenna, respectiv de la Constantinopol, dar legãturile între ele vor continuasã existe, pânã la cãderea Imperiului Roman de Apus, din anul 476.La curtea imperialã din Constantinopol crestinismul era religia oficialã,iar împãratii dãdeau dovezi de realã pietate, amestecându-se inclusiv întreburile interne ale Bisericii. Desi existau încã multi pãgâni, eretici,cetãteni de alte religii, evrei, majoritatea demnitarilor si a cetãtenilor dinImperiul Roman de rãsãrit se considerau crestini. Crestinismul a devenit,începând cu secolul al IV-lea, în partea rãsãriteanã a statului roman religiadominantã, dar disputele teologice privind natura si firile lui Hristos autulburat linistea Bisericii timp de câteva secole. Controversele hristologiceau dus la rupturi în sânul Bisericii, iar sinoadele de la Efes, din 431, sau dela Calcedon, din 451, nu au reusit sã refacã unitatea Bisericii, desi aueliminat elementele heterodoxe din doctrina crestinã. La dezbaterilehristologice au participat reprezentanti ai Bisericii apusene si ai celeirãsãritene deopotrivã, contribuind la clarificarea dogmelor crestine. Înspijinul grupãrii ortodoxe sau a celei eretice, dupã caz, s-au situat împãratii,care au simtit nevoia sã intervinã, uneori prin edicte sau prin forta armelor,pentru a restaura linistea în Bisericã si în Imperiu. Dupã sinoadele de laEfes si de la Calcedon s-au desprins din Biserica Rãsãriteanã un grup deBiserici importante, din provincii aflate la mare distantã de Constantinopol,precum Egipt si Siria.Pãgânii au fost lipsiti de multe drepturi, din punct de vedere legal,începând cu domnia lui Constantin I. Situatia aceasta s-a perpetuat, cuexceptia domniei lui Iulian Apostatul, astfel cã, în secolele IV-V, cetãteniiImperiului Roman care nu se convertiserã la crestinism nu aveau o situatiesocialã prea fericitã. Îngrãdirile aplicate cultului pãgân, lipsa de protectiedin partea legislatiei si privarea de anumite drepturi au fãcut ca multipãgâni sã adere la crestinism. Cu toate acestea, o parte a scriitorilorcrestini si a clericilor vedeau în pãgânism un adversar de temut, iar înpãgâni o masã de oameni care trebuiesc convertiti la crestinism. În ceeace priveste lumea iudaicã, cu toate cã drumul comunitãtilor crestine sievreiesti se despãrtise în cã din primul secol, evreii erau perceputi într-un

Studii





165s-au îmbogãtit în ultima perioadã prin noi descoperiri3. Relatãrile despreiudei si despre viata iudaicã în scrierile crestine sunt foarte numeroase,începând cu secolul al II-lea. Desi literatura evreiascã din diasporagreceascã lipseste, în secolele IV-VI, atitudinea comunitãtii iudaice siconceptiile religioase evreiesti pot fi observate în descrierile scrierilorcrestine din aceeasi perioadã, precum si în inscriptiile sau iconografiacrestinã.Studii recente au reevaluat date arheologice, epigrafice si literare,aducând o nouã luminã asupra vietii comunitãtilor evreiesti si a relatiiloriudeo-crestine primare4. Prezenta comunitãtilor iudaice în viata crestinilordin Orient a fost o realitate în antichitatea crestinã, beneficã pentru ambelepãrti. Viata religioasã în Rãsãritul crestin, relatiile sociale dintre evrei,crestini si pãgâni sunt studiate astãzi si reevaluate, pentru a obtine o imagineadevãratã despre diversitatea nationalã, religioasã si socialã din ImperiulRoman. Viata evreilor în statul roman pãgân a fost studiatã în lucrãrirecente, inclusiv schimburile culturale între crestini, evrei si pãgâni5.2.Edicte imperialeÎn ceea ce priveste legislatia romanã referitoare la evrei, existã unstudiu bine întocmit, care analizeazã edictele imperiale în diferite pãrti alestatului roman precum si implicatiile lor asupra relatiilor iudeo-crestine 6.Legile date de împãratii romani începând cu a doua jumãtate a secoluluial IV-lea referitoare la anumite situatii sunt, de fapt, scrisori cãtre functionariimperiali aflati în provinciile Imperiului Roman. Dupã diviziunea ImperiuluiRoman din anul 395 putem vorbi despre diferente în ceea ce priveste legislatiaromanã în Apus si în Rãsãrit. Legile romane au fost compilate de „CodulTeodosian” în 437, dar diferentele legislative între cele douã pãrti ale statuluiroman au continuat sã existe si dupã aceastã datã.Statutul legal al evreilor si al comunitãtilor evreiesti a rãmas, în mare,acelasi, în Imperiul Roman, de pe vremea împãratului Constantin cel Mare.Împãratul garanta libertatea cultului iudaic, dar convertirea crestinilor la4  J.M.G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora from Alexander to Trajan,University of California Press, 1996;5 T. Rajak, The Jewish Dialogue with Greece and Rome: Studies in Cultural andSocial Interaction, Brill Academic Publishers, 2002;
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167transformatã cu forta în bisericã, noi clãdiri trebuie sã fie destinate evreilor,pentru ca acestia sã aibã din nou sinagogi. Cât despre obiectele de cultaflate în sinagogi, dacã ele au fost luate, fie de crestini, fie de pãgâni, eletrebuiesc returnate, sau trebuie plãtit pretul lor, în schimb. În cele dinurmã, ordinul împãratului precizeazã cã nici o sinagogã nouã nu trebuieconstruitã, iar cele existente trebuie sã rãmânã în formele lor actuale10.La scurt timp dupã scrisoarea din anul 423, împãratul îi adreseazã luiAsclepiodotus o nouã scrisoare, cu titlul de lege, care se pãstreazã doarfragmentar si se referã la relatiile dintre crestini, eretici, pãgâni si evrei.Preocuparea lui Teodosie al II-lea este sã mentinã un echilibru între relatiiledintre cetãtenii Imperiului sãu, pentru aceasta unii sunt protejati mai multde lege, iar altii sunt îngrãditi. Sectiunea dedicatã evreilor meritã sã fieamintitã, datã fiind importanta relatiei între crestini si evrei:„ACEIAªI DOI AUGUªTI CÃTRE ASCLEPIODOTUS,PRAEFECTUS PRAETORIODecretele noastre sunt cunoscute si aduse la cunostintã tuturor,la fel si cele ale strãmosilor nostri, prin care am smerit aroganta sicerbicia abominabililor pãgâni, la fel ca si pe cea a evreilor si aereticilor. Vrem ca evreii sã stie, totusi, cã suntem bucurosi sã dãmdin nou aceastã lege si drept rãspuns la cererile lor am decretat cãaceia care comit lucruri gresite sub masca crestinismului venerabiltrebuie sã se abtinã de la injurii si de la persecutarea evreilor si deacum înainte nimeni nu trebuie sã ocupe sinagogile lor si nimeni nutrebuie sã le dea foc. Totusi, acesti evrei vor fi condamnati laconfiscarea proprietãtii, precum si la exilul definitiv, dacã se stabilestecã au circumcis un om de credinta noastrã sau i-au poruncit sã secircumcidã.DATÃ ÎN A CINCEA ZI ÎNAINTE DE IDELE LUI APRILIE LACONSTANTINOPOL, ÎN TIMPUL CONSULATULUI LUIASCLEPIODOTUS ªI MARIANUS”11.O lege similarã fusese promulgatã în provincia Siria, unde a provocatreactii ostile din partea crestinilor de acolo fatã de aplicarea ei. Legeadatã de împãratul Teodosie al II-lea aratã grija sa fatã de conflictele10 Codicele Theodosianus, XVI, 8, 25;11 Codicele Theodosianus, XVI, 9, 5;
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169pasnici, care nu comit nimic nelegiuit. Cãci dacã vor actiona cuviolentã împotriva oamenilor pasnici sau vor prãda proprietãtile lor,ei trebuie sã fie acuzati si pusi sã restituie nu doar ce au prãdat, cide trei sau patru ori valoarea prãzii. Înstiinteazã-i pe guvernatoriiprovinciilor, pe functionarii lor si pe provinciali („principales”) cã,dacã vor permite lucruri ca acestea, vor fi pedepsiti ca si fãcãtoriide rele.DATÃ ÎN A ªASEA ZI ÎNAINTE DE IDELE LUI IUNIE LACONSTANTINOPOL, ÎN TIMPUL CONSULATULUI LUIASCLEPIODOTUS ªI MARIANUS”12.Chiar dacã eretici precum maniheii si pepyzitii sunt condamnati, fãrãnici un fel de judecatã, la confiscarea averilor si la exil, dacã stãruie încredinta lor, diferitã de cea crestinã, este interesantã grija împãratuluipentru protectia evreilor si pãgânilor, împotriva violentei crestinilor dinunele provincii orientale.În anul 438 împãratul Teodosie al II-lea adreseazã o altã scrisoare luiFlorentius, prefectul pretorian al provinciei Orient, în care, dupãenumerarea erorilor samaritenilor, pãgânilor, ereticilor si evreilor, pentruprima datã în partea rãsãriteanã a Imperiului Roman, împãratul proclamãcã iudeii si samaritenii nu trebuie sã mai aibã acces la functii publice, iarcei care sunt deja în asemenea demnitãti trebuie schimbati13. Desi edictulîmpãratului nu constatã cã religia evreilor este în afara legii sau practicileiudaice nu sunt îngãduite, se urmãrea, probabil, limitarea rolului public pecare evreii îl putea juca într-un stat crestin. Pozitia lui Teodosie al II-learãmâne una de observare strictã a legii, nu existã dovezi de persecutiesau convertire fortatã a evreilor în timpul domniei sale.Aceastã scurtã parcurgere a edictelor imperiale din vremeaîmpãratilor Arcadius si Teodosie al II-lea aratã atitudinea crestinilor fatãde evrei, pãgâni si eretici, atitudine exprimatã si de autoritatea imperialã.Edictele imperiale din secolele IV-V au fost destul de studiate în ultimavreme, ele lãmuresc o seamã de probleme prin abordarea oficialã a12 Codicele Theodosianus, XVI, 10, 24, 10, 27;13 Novum Theodosianum, 3;14 J. Neusner si E.S. Frerichs, To see Ourselves as Others See Us: Christians, Jewsand Others in Late Antiquity, 1985, pag. 399;
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171Ioan C. TesuPaternitate si filiatie duhovniceascã laSfântul Simeon Noul TeologAbstractThe present study emphasizes the teaching of St. Simon the NewTheologian concerning the relation between spiritual father andhis son in God.  The author presents the importance of the HolyMystery of Confession in Christian life, and also there are shownthe qualities of the spiritual father ant the duties of the son. Thefundament of this relation is love, prayer and humility.Sfântul Simeon Noul Teolog este socotit cel mai mare mistic al EvuluiMediu crestin, tocmai datoritã înaltelor sale experiente duhovnicesti, trãiteîncã din fragedã adolescentã. Desi învãtãtura sa este socotitã o exprimareparticularã a învãtãturii de credintã si evlavie ortodoxã, iar el însusi esteconsiderat a fi greu de integrat în marile curente anterioare aleSpiritualitãtii Ortodoxe1, modul în care descrie si analizeazã teme centrale1 Analiza operei simeoniene demonstreazã cu prisosintã faptul cã învãtãtura SfântuluiSimeon nu se aflã în contradictie, ci în deplinã continuitate fatã Pãrintii duhovnicesti sicurentele de spiritualitate anterioare (cf. Introducerea Mgr. Basile Krivocheine, în volumulSymeon le Nouveau Theologien, Catecheses 1-5, introduction, texte critique et notes parMgr. Basile Krovicheine, traduction par Josept Paramelle, s.j., tome I, în colectia “Sourceschretiennes”, no. 96, Paris, 1963, p. 39). Dacã la nivel de vocabular teologic, cel putinformal, se poate recunoaste în opera Sfântului Simeon notiunile curente ale Spiritualitãtii
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173Întrebat cum trebuie sã fie preotul, Cuviosul Simeon Evlaviosul arãspuns, cu smerenie: “Eu nu sunt vrednic sã fiu preot. Dar am cunoscut,fãrã îndoialã, cât de vrednic trebuie sã fie cel ce avea sã slujeascã tainelelui Dumnezeu. În primul rând, sã fie curat nu numai cu trupul, ci si cusufletul; pe lângã acestea, trebuie sã nu fie pãrtas la nici un pãcat. În aldoilea rând, sã fie smerit atât în purtarea din afarã, cât si în simtireadinlãuntru a sufletului. Apoi, când stã înaintea Sfintei si Sfintitei Mese,trebuie sã vadã, fãrã îndoialã, cu mintea pe Dumnezeu, iar cu simturile,Sfintele asezate înainte. Dar nu numai acestea, ci e dator sã-L aibã închip constient, sãlãsluit în inima sa si pe Însusi Cel prezent în chip nevãzutîn daruri, ca sã poatã aduce cererile cu îndrãznire. ªi, ca prieten carevorbeste cu prietenul sãu, sã zicã: “Tatãl nostru, Care esti în ceruri,sfinteascã-se numele Tãu”, rugãciunea arãtându-l ca având pe Cel ce eFiul lui Dumnezeu prin fire, sãlãsluit în sine împreunã cu Tatãl si cu DuhulSfânt. Asa am cunoscut eu pe preoti”3.Acelasi Cuvios Simeon Evlaviosul, ascunzându-si înaltele trãiriduhovnicesti, spunea: “Am auzit de un preot monah, care avea îndrãznealãfatã de mine, ca fatã de un frate iubit al lui: «Niciodatã n-am liturghisitfãrã sã vãd pe Duhul Sfânt cum L-am vãzut venind asupra mea când mãhirotoneau si mitropolitul spunea rugãciunea preotului si Evhologhiul stãteaasupra capului meu nevrednic». Întrebat de mine cum L-a vãzut pe Acestaatunci si în forma cãrui chip, a spus: “Simplu si fãrã chip, dar ca luminã”.ªi, fiindcã la început mã miram vãzând ceea ce niciodatã n-am vãzut siîntrebându-mã ce poate fi aceasta, Acela mi-a spus în chip tainic, deparcã cunosteam vocea: “Eu asa Mã pogor peste toti proorocii si apostolii,si alesii, si sfintii de acum ai lui Dumnezeu. Cãci sunt Duhul Sfânt al luiHristos, Cãruia I se cuvine slava si stãpânirea în veci”4.Doar pe baza unor astfel de înalte experiente duhovnicesti SfântulSimeon putea cã vorbeascã despre acest “botez al Duhului Sfânt”, însensul unei prezente neîncetate a Sfântului Duh, de la Botez si mai ales3 Idem, Capete morale ale lui Simeon Evlaviosul. Cap aparte, în Filocalia sauculegere din scrierile Sfintilor Pãrinti care aratã cum se poate omul curãti, lumina sidesãvârsi, volumul VI, traducere, introducere si note de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae,Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxã, Bucuresti, 1977, pp. 117-118;4 Ibidem, p. 118;
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175ostenelile personale, atunci când nu sunt integrate în viata de comuniune aBisericii, nu au valoare si duc spre mândrie drãceascã.Urcusul duhovnicesc personal al crestinului, concretizat în eliberareade patimi si de pãcate si în dobândirea virtutilor, culminând în iubire siconducând spre nepãtimire si îndumnezeire, este, totodatã, un urcuseclesial, comunitar, sacramental. Desi Spiritualitatea rãsãriteanã vorbestedespre douã forme de împãrtãsire de Hristos - mintalã si sacramentalã -, unirea plenarã, deplinã, cu Hristos se realizeazã în cadrul Sfintei Liturghii,în Sfânta Tainã a Euharistiei.Învãtãtura Sfântului Simeon Noul Teolog despre pocãintã, este, dinacest punct de vedere, integratã într-o misticã sacramentalã de un deosebitrealism, o misticã în care Sfintele Taine sunt mijloacele cele mai eficienteale restaurãrii ontologice a firii umane si ale urcusului ei spre desãvârsire.În mod deosebit, Sfântul Simeon leagã experienta si Taina Pocãintei decea a Botezului, prin care fiinta umanã a fost renãscutã spiritual sau înviatãunei vieti infinit superioare celei biologice sau trupesti, viata duhovniceascã.Curãtia si neprihãnirea datã de Botez este adesea pierdutã în viatã, datoritãpãcatelor, unele dintre ele sãvârsite din nestiintã, din ignorantã sau uitare.Cea care spalã din nou sufletul si-i redã puritatea si simplitatea sa fireascãeste Sfânta Tainã a Pocãintei, pe care Spiritualitatea Ortodoxã o considerã oadevãratã “baie” si un “botez” al sufletului - “Botezul lacrimilor”.Dacã pãcatul reprezintã o boalã a sufletului, pocãinta este cel maibun “antidot” împotriva ei. Dacã pãcatul este venin sub masca mierii,cãinta îl face pe om sã vomite veninul pãcatului si sã scuipe otrava lui8,curãtindu-si sufletul prin “baia” sau “botezul lacrimilor”.Sfântul Simeon considerã, astfel, “antidotul pocãintei”9 mijlocul celmai direct si eficient de luptã împotriva rãului moral, insinuat în viatanoastrã sub forma pãcatelor si a înrobitoarelor patimi. Mãrturisirea este,din aceastã perspectivã, “recunoasterea îndatoratã a greselilor si nebunieiproprii sau denuntarea sãrãciei noastre”10.8 Idem, Epistole. Cuvânt scris cãtre cineva care era un fiu al sãu duhovnicescdespre mãrturisire si despre cine sunt cei ce au primit puterea de a dezlega si legapãcatele, în volumul Imne, Epistole si Capitole…, p. 309;9 Ibidem;10 Ibidem, p. 306;
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177în adâncul nestiintei sau, mai bine zis, al pierzaniei si nu poate întelege nicimãcar cã se aflã împreunã cu cei pierduti. Fiindcã aceastã nestiintã e cao albeatã pe ochii spirituali ai sufletului si nu ne lasã sã privim limpede, casã iubim lumea si lucrurile lumii14. Ascultarea de un duhovnic este, prinurmare, o conditie a adevãratei cunoasteri si autocunoasteri în plan spiritual.Sfânta Tainã a Pocãintei sau a Mãrturisirii sincere a cãderilor sipãcatelor proprii, trebuie sã conducã în viata duhovniceascã spre stareade pocãinta permanentã. Aceasta echivaleazã cu simtirea stãrii depãcãtosenie si conduce spre plânsul si lacrimile duhovnicesti, spre aceastare de penthos, de “strãpungere a inimii” pentru imperfectiunile vietiinoastre, însotitã însã de sentimentul cãintei si al încrederii în ajutorul luiDumnezeu. Un astfel de îndemn la pocãintã neîncetatã, continuã, aflãmsi la Sfântul Simeon: “Trebuie sã ai totdeauna în tine frica lui Dumnezeusi sã cercetezi în fiecare zi, ce ai fãcut bine si ce rãu. Iar de cele bune sãuiti, ca nu cumva sã cazi în patima slavei desarte, iar fatã de cele potrivnicesã te folosesti de lacrimi împreunate cu mãrturisire si cu rugãciunestãruitoare. Cercetarea sã-ti fie asa: sfârsindu-se ziua si venind seara,cugetã întru tine: Oare cum am petrecut ziua, cu ajutorul lui Dumnezeu?N-am osândit pe cineva, nu l-am grãit de rãu, nu l-am scârbit, n-am cãutatla fata cuiva cu patimã sau n-am fost neascultãtor celui mai mare înslujbã si nu mi-am neglijat-o pe aceasta? Nu m-am mâniat pe cineva saustând la rugãciunea de obste, nu mi-am ocupat mintea cu lucrurinefolositoare, sau n-am lipsit de la bisericã si de la pravilã, îngreuiat de lene?Dacã te gãsesti nevinovat de toate acestea (ceea de e cu neputintã, «cãcinimeni nu e curat de întinare, nici mãcar o singurã zi din viata lui» (Iov XIV,4) si nimeni nu se va lãuda cã are inima curatã), strigã cãtre Dumnezeu cumulte lacrimi: Doamne, iartã-mi mie toate câte am gresit cu lucrul, cu cuvântul,cu stiintã si cu nestiintã. Cãci multe gresim si nu stim”15.Modul de cãutare si aflare a pãrintelui duhovnicescPocãinta este consideratã de cãtre Sfântul Simeon Noul Teolog “artapãstoririi frumoase a sufletului”16, de care depinde mântuirea sufletului.14 Ibidem, p. 335;15 Capete morale ale lui Simeon Evlaviosul, 2…, p. 98;16 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheza 20 - Spre Hristos pe urmele pãrinteluiduhovnicesc, în vol. cit., pp. 226-227;
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179nostru, sã ne rugãm cu lacrimi sã avem parte în viata noastrãduhovniceascã de o astfel de prezentã harismaticã: “Roagã pe Dumnezeucu rugãciuni si lacrimi sã-ti trimitã o cãlãuzã nepãtimasã si sfântã;cerceteazã însã si tu însuti dumnezeiestile Scripturi, mai ales scrierilepractice ale Sfintilor Pãrinti, ca sã compari cu acestea cele învãtate deînvãtãtorul si întâi-stãtãtorul tãu, ca sã le poti vedea si învãta ca într-ooglindã, iar pe cele ce conglãsuiesc cu dumnezeiestile scripturi sã leîmbrãtisezi si tii în gândirea ta, dar pe cele false si strãine sã le deosebestisi respingi, ca sã nu rãtãcesti; cãci aflã cã multi înselãtori si învãtãtorimincinosi s-au fãcut în zilele noastre”19.Pentru a-si putea gãsi un astfel de duhovnic, crestinul trebuie sã cultiveîn viata sa aceleasi virtuti pe care le cautã la pãrintele sãu. Compatibilitateade viatã duhovniceascã este, astfel, un criteriu esential al “artei mântuiriisufletelor”.  “Dacã vrei si tu sã primesti pe adevãratul, credinciosul si alesulucenic al lui Hristos, îndeamnã Sfântul Simeon Noul Teolog, du si tu oasemenea viatã, fã si tu fapte asemãnãtoare, cazi si cheamã si tu la fel peDumnezeu prin milostenie, post si rugãciune si vei deschide ochii sufletuluitãu sã vezi un asemenea om si tu, asa cum l-a vãzut Corneliu pe înger. Imitã-l pe el, cel credincios, si tu cel ce spui cã esti credincios; pe el, pãgânul sineînvãtatul si tu cel ce te numesti crestin din pruncie, cel ce spui cã ai fosthrãnit cu învãtãturile Apostolilor si te înalti cu cugetul ascultând flecãrelilecelor mai neînvãtati”20.O altã conditie fundamentalã pentru aflarea unui bun duhovnic estepocãinta sincerã si smerenia adevãratã. Smerenia este socotitã deSfântul Simeon o adevãratã “cãlãuzã”: “Ea ne învatã sã nu umblãm pecalea pe care n-o cunoastem fãrã cãlãuzã; ea ne porunceste ca atuncicând vrem sã ne pocãim, sã ne apropiem de Dumnezeu fãrã un mijlocitorsi cãlãuzitor”21.Omul nu ar avea puterea sã-si afle un astfel de pãrinte duhovnicesc- socoteste Sfântul Simeon - dacã nu l-ar cãlãuzi Dumnezeu. Dumnezeueste, astfel, Împreunã-lucrãtor si ajutor al omului: “… dacã vrei sã-ti19 Idem, 100 de capitole practice si teologice, în volumul Imne, Epistole si Capitole…,p. 376;20 Idem, Epistola 3…, p. 329;21 Ibidem, p. 337;
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181Sfântul Simeon, în scrierile cãruia cuvântul “duh” si “duhovnicesc”sunt predilecte, face referire la o epiclezã a Tainei Mãrturisirii, pe care osocoteste a fi “venirea/prezenta în chip constient a Duhului Sfânt si cãfãrã ea nu se face iertarea pãcatelor, nici nu poate cineva sã se eliberezede patimi si de poftele irationale, nici sã se facã fiu al lui Dumnezeu, nicisã se sfinteascã desãvârsit fãrã harul Duhului Sfânt…”24.Duhovnicul adevãrat este cel care “si-a gãsit sufletul”, adicã a ajunsla lumina lui Dumnezeu cea mai presus de toatã creatura vãzutã si L-avãzut pe Dumnezeu, este cel ce are el însusi Pãstor si Învãtãtor peDumnezeu, de la Care primeste dar peste dar25. Mãrturisind cã un astfelde pãrinte a avut si el în persoana Cuviosului Simeon Evlaviosul, SfântulSimeon Noul Teolog spune cã doar unora ca acestora li se dã puterea sauautoritatea de a lega si dezlega pãcatele oamenilor - celor ce sunt fii aiLui prin înfiere, sfinti si robi ai Lui. Ei nu au hirotonia doar de la oameni,ci de la Duhul lui Dumnezeu26.Din momentul alegerii sale de cãtre Dumnezeu, arta pãstoririi sufletestieste o îndatorire, o obligatie: “… toti câti au primit un dar duhovnicesc dela Dumnezeu, au înainte de toate datoria sã-l împartã fiilor sãi duhovnicesti,iar mai apoi si prietenilor, cunoscutilor si slugilor lui, bogatilor si sãracilor;încã si dacã a primit cuvânt de întelepciune, cuvânt de cunostintã, darurilevindecãrilor (I Cor. 12,8-9), cãlãuzirea sufletelor, putere de ajutor saudiscernãmânt cârmuirii”27.Fiind un om al Duhului, pãrintele duhovnicesc este si un mijlocitorcãtre Dumnezeu. Curãtia vietii sale, nepãtimirea, este conditie a ascultãriide cãtre Dumnezeu si a împlinirii cererilor celor spre folos duhovnicescale sale si ale fiilor sãi duhovnicesti.24 Idem, Epistola 4. Despre cei ce se autohirotonesc învãtãtori si se învestesc ei însisiîn demnitatea apostolicã fãrã harul de sus; si cã înainte de a fi fost nãscut si luminat de unpãrinte duhovnicesc nu trebuie sã-i cãlãuzim sau sã-i învãtãm pe altii, în volumul Imne,Epistole si Capitole…, p. 357;25 Idem, Epistola 1…, p. 317;26 Ibidem;27 Idem, Epistola 3…, p. 325;
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18313-16) deopotrivã pentru toti fratii tãi, recomandã Sfântul Simeon, sã ai oiubire egalã pentru toatã frãtimea pe care o porti în tine, iar cinstea sã oatribui cum se cuvine fiecãruia dupã vrednicia si mãrimea virtutii lui,nepreferând celui duhovnicesc si virtuos, nici chiar pe cel pe care-lsocotesti cel dintâi în slujirile turmei tale”29.Dragostea pãrinteascã a duhovnicului fatã de ucenici este cea careleagã pe unii de altii si constituie “trãsãtura caracteristicã a unui adevãratpãrinte duhovnicesc”30, fiind, în acelasi timp, un semn al nepãtimirii.În acelasi timp, duhovnicul trebuie sã fie totdeauna un model desmerenie desãvârsitã si de slujire. ªi de aceastã datã, Sfântul Simeondã aceluia care doreste sã devinã un bun duhovnic urmãtorul sfat:“cercetându-te cu grijã te gãsesti pe tine însuti liber de orice iubire deslavã, neavând nici urmã de plãcere si de poftã trupeascã, fiind cu totulcurat de iubirea de arginti si de tinerea minte a rãului, având blândetedesãvârsitã si nemâniere si o asemenea iubire fatã de Dumnezeu, încâtnumai la auzul numelui lui Hristos te aprinzi de dor îndatã si versi lacrimi,si, pe lângã acestea, plângi pentru aproapele si socotesti greselile altoraca pe ale tale proprii si te tine însuti te socotesti, din suflet, mai pãcãtosdecât toti; în fine, dacã vezi în tine bogat harul Duhului Sfânt, luminând sifãcând ca soarele cele dinãuntru inimii tale, si întelegi cã în tine sesãvârseste în chip limpede minunea rugului care arde si nu se mistuie, caunul ce arzi prin aceea cã esti unit cu Lumina cea neapropiatã, dar nu estiars pentru faptul cã esti liber de orice patimã; încã si dacã esti atât desmerit încât sã te socotesti pe tine însuti incapabil si nevrednic, ca unul cecunoaste slãbiciunea firii omenesti, dar te încrezi în harul cel de sus si înputerea care vine de la el si îti faci lucrul tãu cu osârdie, constrâns decãldura lui (harului), respingând de la tine orice gând omenesc si punându-ti însuti sufletul pentru fratii tãi numai si numai pentru porunca lui Dumnezeusi iubirea aproapelui; si, pe lângã cele zise, dacã ai mintea goalã de oricegândire lumeascã si esti îmbrãcat cu haina luminoasã a smereniei, astfelîncât nici sã nu-ti alipesti simplu inima de cei ce lucreazã cu tine, nici sã29 Idem, Cateheza 18…, p. 213;30 Arhiepiscopul Basile Krivocheine, În lumina lui Hristos. Sfântul Simeon NoulTeolog (949-1022). Viata-Spiritualitatea-Învãtãtura, Traducere din limba francezã de preotconf. dr. Vasile Leb si Ierom. Gheorghe Iordan, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1997, p. 98;
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185- “va intra în Împãrãtia cerurilor, ci cel ce face voia Tatãlui Meu” (Mt. 7,21)”33.Spre Hristos, pe urmele pãrintelui duhovnicesc34Un astfel de duhovnic este greu de gãsit sau, în exprimarea SfântuluiSimeon, “rari, cu adevãrat foarte rari sunt acum cei ce stiu sã pãstoreascãfrumos si sã vindece sufletele rationale”35, dar, odatã aflat el, trebuie sã-l ascultãm ca pe Mântuitorul Însusi. De fapt, Domnul Hristos vorbeste însufletul si în viata noastrã prin vocea duhovnicului nostru, care îl reprezintãpe Hristos.Aflarea lui ne face sã murim fatã de lume si sã tãiem voia personalã,încredintându-ne lui sufletul nostru, spre povãtuire si îndrumareduhovniceascã, spre trãirea în ascultare desãvârsitã fatã de el: “Din clipaîn care te-ai predat pe tine însuti întreg pãrintelui tãu duhovnicesc, sã stiicã esti strãin fatã de toate cele ce te poartã în afarã, adicã de lucrurile siaverile omenesti. Fãrã el sã nu vrei sã fãptuiesti sau sã faci ceva înprivinta lor, dar nu-i cere sã-ti lase vreun lucru mic sau mare, dacã nu-ti vaporunci el însusi dupã socotinta lui sau ti-l va da el însusi cu mâna lui”36.Un astfel de povãtuitor, spune Sfântul Simeon, trebuie primit ca HristosÎnsusi, cãci “toate cele fãcute lor se raporteazã la Însusi Stãpânul Hristossi Dumnezeul nostru, iar El si le împropriazã si le socoteste ca si cum le-ar pãtimi El Însusi”37.Cine a dobândit o astfel de încredere în duhovnicul sãu, “atunci cândîl vede, socoteste cã vede pe Hristos; si atunci când este împreunã cuHristos si urmeazã Lui. Unul ca acesta nu va mai dori sã vorbeascãvreodatã cu altcineva si nu va prefera ceva din lucrurile din lume pesteaducerea-aminte si iubirea de El. Cãci ce este mai bun si mai de folos înviata prezentã si cea viitoare decât a fi împreunã cu Hristos?”38.33 Idem, Epistola 1…, p. 310;34 Titlul Catehezei 20;35 Ibidem, p. 231;36 Idem, 225 de capitole practice, gnostice si teologice. 100 de capitole practice siteologice…, p. 370;37 Idem, Epistola 3…, p. 331;38 Idem, 225 de capitole practice…, p. 371;
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187schimbare a lui nu oferã conditiile cunoasterii profunde a sufletuluiucenicului de cãtre duhovnic si nici timpul dezvoltãrii unei relatii depaternitate si filiatie proprii. “Colindarea” de la un duhovnic la altul estesocotitã de Sfântul Simeon cel mai adesea expresia unei delãsãri moralesi a laxismului duhovnicesc, o ispitã a diavolului. Sfântul Pãrinte lasãoarecum sã se înteleagã cã, în întreaga viatã duhovniceascã, suntem datorisã ascultãm doar de un singur duhovnic. Ascultarea de cel dintâi si singurulpãrinte duhovnicesc aduce spor duhovnicesc si încredere în dobândireaiertãrii pãcatelor. Schimbarea lui si cãutarea altora, pe placul si dupãpãcatele noastre, ne face sã ne afundãm si mai mult în prãpastia deznãdejdiisi a disperãrii. Sfatul Sfântului Simeon Noul Teolog este categoric,imperativ: “Însã sã nu colinzi de la unul la altul, ascultând de vrãjmasulcare-ti spune în ascuns cã pricinuiesti povarã mergând des la fratele acelacare primeste gândurile tale, sau cã e rusine sã-i înfãtisezi de multe oriale tale, ca sã te facã prin aceasta sã întrerupi mãrturisirea, sau sã mergila altul. Pentru cã dacã mergem la cel dintâi, vom câstiga si mai multãîncredere în el, si ne vom folosi mult si din viata si din cuvintele lui si nuvom fi osânditi de nici unul pentru viata noastrã, ci vom fi lãudati de toticã pãzim credinta. Iar dacã neglijãm sã ne mãrturisim des pãcatele noastre,cãdem în patimi mai mari si ne rusinãm iarãsi sã le mai facem cunoscutesi ne prãvãlim în prãpastia deznãdejdii (…). De aceea, sârguieste-te sãrãmâi fãrã sovãialã pânã la moarte la duhovnicul la care te-ai mãrturisitde la început si sã nu te smintesti de el, chiar dacã ai vedea cã desfrâneazã,cãci tu nu te vei vãtãma niciodatã. Pentru cã, precum am spus, de-l veidispretui pe acela si vei merge la altul, te vei face pricinã de multe smintelisi vei judeca la fel si pe toti ceilalti si vei deschide întru tine cale depierzanie”43.Preot duhovnic sau simplu avvã?O problemã foarte importantã si sensibilã pe care o pune în discutieSfântul Simeon Noul Teolog este cea a calitãtii harice a duhovnicului. Cualte cuvinte, la întrebarea dacã pãrinte duhovnicesc nu poate fi decât celce a primit Taina Preotiei si hirotesia întru duhovnic, Sfântul Simeon43 Capete morale ale lui Simeon Evlaviosul…, pp. 114-115;
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189noastre lãuntrice, a gândurilor si stãrilor noastre sufletesti tainice si cerereasfatului aducãtor de pace lãuntricã si de folos duhovnicesc.Într-o astfel de logicã duhovniceascã, un crestin se poate spovedi laun singur duhovnic, dar poate cere sfatul mai multor oameni îmbunãtãtitiduhovniceste, si nu doar monahi, ci chiar si crestini progresati moral.Dincolo de aceste interpretãri “contextuale”, cuvintele Sfântului SimeonNoul Teolog sunt fãrã echivoc si, dacã dorim sã nu distorsionãm înalta conceptiepe care o avea el despre duhovnic si îndrumarea duhovniceascã, suntemobligati a respectãm acceptiunea datã de Sfântul Pãrinte.Sfântul Simeon, mistic prin excelentã, are permanent constiinta cãnu vorbeste de la sine si prin cuvintele sale, ci “din însãsi Dumnezeiascasi de-Dumnezeu-insuflata Scripturã”44.Criteriul adevãratei paternitãti duhovnicesti îl constituie, deci, pentruSfântul Simeon, nu hirotonia sau hirotesia, pentru cã pot fi si între ceihirotoniti si hirotesiti oameni nevrednici, chiar incompatibili cu aceastãslujire culminantã. Criteriul ultim si deplin îl constituie pentru Sfântul Pãrinte,botezul Duhului Sfânt.Cauza pentru care s-ar fi ajuns la situatia în care un simplu monah sãprimeascã spovedania credinciosilor, este, pentru Sfântul Simeon,nevrednicia celor îndreptãtiti valid sã o primeascã, pãcatele grele ale celorinstituiti haric în acest sens. Sfântul Simeon Noul Teolog învatã cã SfintiiApostoli au transmis puterea primitã de la Mântuitorul Iisus Hristos, de alega si dezlega pãcatele oamenilor urmasilor lor - episcopi si preoti, princeea ce în limbajul teologic tehnic se numeste “succesiune apostolicã”.Odatã cu trecerea timpului, considerã Sfântul Pãrinte, si cu rãcirea râvneisi a evlaviei, datoritã nevredniciei multora dintre acestia, aceastã“înfricosãtoare întreprindere”45 a trecut de la arhierei la preotii cu viatãneprihãnitã, iar când acestia au început si ei sã se “amestece” în pãcatecu restul poporului, puterea aceasta a fost trecutã de Dumnezeu monahilor- “poporul ales al lui Dumnezeu”. Nici tuturor dintre acestia sau “monahilorcu haina”46, ci doar acelora care, prin curãtia vietii lor, se numãrã împreunãcu corurile ucenicilor lui Hristos47.44 Sfântul Simeon Noul Teolog, Epistola 1…, p. 305;45 Ibidem, p. 312;46 Ibidem, p. 315;47 Ibidem;
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191ce nu introduce dogme noi în Biserica lui Hristos, ci si cei ce si-au agonisito viatã în acord cu cuvântul drept (al învãtãturii)….Dar unii din popor s-au arãtat mai buni chiar decât multi preoti,luminând în acea beznã lipsitã de luminã ca niste cãrbuni; cãci dacã aceiaar fi luminat  potrivit cuvântului Domnului (Mt. 5,16) prin viata lor casoarele, atunci acesti cãrbuni nu s-ar fi arãtat scânteind, ci ar fi fostarãtati negri de lumina mai limpede. Dar, fiindcã între oameni a rãmasnumai tinuta si haina preotiei, darul Duhului a trecut la monahi ca la uniicare au venit prin fapte la viata Apostolilor, si s-a fãcut cunoscut prinsemne. Dar si aici diavolul a lucrat cele ale sale, cãci vãzând cã acestias-au arãtat ca niste noi ucenici ai lui Hristos în lume si cã strãluceau prinviata si minunile lor, introducând între ei pe fratii mincinosi, vasele lui, i-aamestecat cu acestia si dupã putin timp acestia înmultindu-se, asa cumvezi, si monahii au ajuns netrebnici si s-au fãcut cu totul nemonahi.Asadar, nici monahilor numai cu haina, nici celor hirotoniti si înscrisiîn treapta preotiei, nici celor cinstiti cu demnitatea arhieriei, adicãpatriarhilor, mitropolitilor si episcopilor nu li s-a dat de la Dumnezeu pur sisimplu asa si numai din pricina hirotoniei si a demnitãtii ei si puterea de aierta pãcatele - sã nu fie! -, ci li s-a îngãduit numai sã slujeascã celesfinte, si socot cã multora din acestia nici mãcar aceasta - ca nu cumva,iarbã fiind, sã fie arsi! -, ci numai acelora care între preoti, arhierei simonahi se numãrã prin curãtie împreunã cu corurile ucenicilor luiHristos”48. *Duhovnicul este, deci, un om duhovnicesc prin excelentã, o prezentãharismaticã si providentialã în viata ucenicului, iar calitatea sa deduhovnicesc si harismatic se recunoaste din roadele operei sale spiritualeîn sufletele celor încredintati lui spre cãlãuzire duhovniceascã. Acesteasunt darurile Duhului Sfânt: “Ne este cu putintã sã-i recunoastem dupãcele ce le fac si le spun. Sã spunem mai întâi care sunt roadeleadevãrului, ale Duhului Sfânt, iar apoi ni se vor arãta si roadele celuipotrivnic si rãu si din aceste roade veti cunoaste foarte bine cum sunt48 Ibidem, pp. 312-315;
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193In memoriamTrecerea la cele vesnicea pãrintelui lector univ. dr. Dumitru MocaÎn noaptea de luni, 4 spre 5 octombrie 2004, s-a mutatdin viata aceasta vremelnicã la cea vesnicã, în Spitalul dinTimisoara, dupã o suferintã îndelungatã dar purtatã cu multcuraj  si nãdejde pânã aproape de ultimele clipe, pãrintelelect. univ. dr. Dumitru Moca, la vârsta de numai 51 de ani.Pãrintele Dumitru Moca a slujit cu multã dãruire catedra deTeologie Liturgicã, Pastoralã si Artã crestinã a Facultãtii deTeologie din Arad, chiar din momentul reînfiintãrii Facultãtii,în anul 1991. A plecat, astfel, pe drumul vesniciei, profesorul,care si-a identificat idealul sãu de viatã cu slujirea Bisericiilui Hristos si a Teologiei ca stiintã, îndrumând si formândmulte generatii de viitori preoti, pe care i-a învãtat sã slujeascãlui Dumnezeu si oamenilor cu dãruire, dragoste, demnitate siresponsabilitate.





195desfãsurat-o, dar sustinându-l si încurajându-l în lupta cumplitã cu boala,ceea ce i-a dat pãrintelui mari nãdejdi, si îngrijindu-l cu o mare iubire sigrijã pânã în ultima clipã.În urma cãsãtoriei, pãrintele Dumitru are doi copii: Ionut, în prezent,student la Facultatea de Teologie din Arad, si Mãrioara, studentã laFacultatea de Medicinã din Timisoara. Cei doi copii au fost mereu prilejde bucurie pentru pãrintele Dumitru, stându-le alãturi pe drumul formãriilor profesionale si încercând mari satisfactii pentru toate reusitele lor.La 1 august 1979, tânãrul licentiat în teologie Dumitru Moca, estehirotonit si numit preot pe seama parohiei Curtici, protopopiatul Arad,unde a fost preot paroh pânã la 1 septembrie 1990, când a fost transferatla parohia Arad ªega II - UTA, tot ca preot paroh si unde a functionatpânã în momentul adormirii sale, slujind aproape pânã în ultimele clipe.Ca paroh la Arad, la parohia ªega II, pãrintele Dumitru a pus temeliileunui nou locas de închinare, a Bisericii Martirilor din parcul de la UTA,reusind prin strãdania sa si a credinciosilor de aici sã construiascã unparaclis în fata santierului, în care sã se poatã sluji pânã la finalizarealucrãrilor la Biserica mare, în curs de constructie,  pe care îsi dorea atâtde mult sã o vadã înãltatã. Atât la Curtici, cât si la Arad, Pãrintele Dumitrua rãmas în memoria credinciosilor ca un pãrinte devotat slujirii Bisericiilui Hristos si semenilor, ca un predicator de exceptie, ca un cântãret valoros,înzestrat de Dumnezeu cu o voce minunatã, ca un preot blând si smerit,de o mare sensibilitate, care a stiut, cu mare artã, sã-si ascundãnemultumirile si neîmplinirile, pentru a nu întrista, niciodatã, pe nimeni.Pentru meritele sale, atât  în ceea ce priveste slujirea si administrareaBisericii, dar si în ceea ce priveste cãlãuzirea duhovniceascã acredinciosilor si formarea liturgicã si teologicã a studentilor, pãrinteleDumitru Moca a fost distins cu rangul de iconom stavrofor.Între anii 1984-1987 a urmat cursurile de doctorat în teologie laInstitutul Teologic Universitar din Sibiu, la Sectia Practice, specialitateaTeologie Liturgicã, Pastoralã si Artã crestinã, desfãsurând o neobositãmuncã de cercetare în vederea întocmirii lucrãrilor stiintifice pe care le-a si publicat în revistele teologice de specialitate.În anul 1995 a sustinut examenul de admisibilitate în vederea sustineriitezei de doctorat în teologie .
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197întotdeauna cu atâta convingere si bucurie. Ca profesor de teologie apredat cu mare dragoste si competentã Teologia Liturgicã, Pastorala siArta crestinã, îndrumând cu multã rãbdare si dãruire zeci de studenti simasteranzi în alcãtuirea lucrãrilor de licentã sau de disertatie la acestediscipline. În predarea cursurilor urmãrea pregãtirea viitorilor preoti pentrurolul lor principal de sãvârsitori ai cultului, cãutând sã le insufle dragostepentru preotie si sã-i constientizeze asupra mãretiei si responsabilitãtiiacestei înalte slujiri. Ca profesor a fost foarte apropiat de studenti simasteranzi, arãtând mereu rãbdare, bunãtate, întelegere si bunãvointã,atitudine pãrinteascã, ceea ce i-au atras iubirea si atasamentul deosebitdin partea acestora. Va rãmâne mereu în memoria noastrã, a celor carei-am fost cândva studenti, iar mai apoi ucenici devotati, cu chipul sãu depãrinte plin de bunãtate si sensibilitate, de o largã întelegere omeneascã.Vestea mutãrii din viata aceasta, a mult apreciatului si cunoscutuluipãrinte si dascãl de teologie ne-a consternat pe toti: preoti, colegi, ucenici,studenti si credinciosi, întristându-ne si miscându-ne sufleteste pentruplecarea atât de grabnicã si neasteptatã a pãrintelui.Sicriul cu trupul neînsufletit al pãrintelui, învesmântat în odãjdiipreotesti, asa cum slujea la Sfântul Altar, a fost adus de la Timisoara sidepus în primele douã zile la locuinta dânsului, din Arad. Încã din primasearã, s-au adunat, aici, pentru slujba de priveghi, pãrintii consilieri de laCentrul eparhial, colegii de catedrã: pãrintele decan, pãrintii profesori,profesorii si asistentii de la Facultatea de Teologie din Arad, pãrintii colegide la parohia Arad ªega II, dar si din celelalte parohii ale Aradului si dinîmprejurimi, studenti teologi si masteranzi, cântãreti, credinciosi, rude siapropiati ai pãrintelui profesor, priveghind la cãpãtâiul sãu si rugând peDumnezeu pentru odihna sufletului sãu. În prima searã, la sfârsitulobisnuitei rânduieli liturgice a vorbit pãrintele Ilie Nãdãban de la Curtici,fost coleg de seminar, facultate si mai apoi de parohie al pãrintelui Dumitru.Dânsul a elogiat personalitatea complexã a pãrintelui profesor, subliniind,în special, delicatetea si sensibilitatea sa sufleteascã, dar si calitãtile saleumane deosebite si marea dragoste si aplecare asupra slujirii liturgice si acântãrii bisericesti. În cea de-a doua searã de priveghi, la sfârsitul stâlpului,a vorbit din partea colegilor de la Facultate pãrintele conf. univ. dr. IoanTulcan, care s-a referit, în special, la pãrintele Dumitru, ca si coleg si
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199cã încã nu constientizãm marea pierdere, pe care o suferã Biserica siteologia noastrã prin plecarea atât de prematurã dintre noi, a pãrinteluiprofesor Moca. Oricum, suntem încredintati cã pãrintele Dumitru a trecut,prim moarte, de la slujirea sa în Biserica vãzutã, la slujirea preoteascã dela altarul cel ceresc al Împãrãtiei lui Dumnezeu”, a spus Prea SfintitulPãrinte Episcop.  Prea Sfintia Sa a subliniat apoi, meritele pãrinteluiDumitru, atât pe linie administrativ-bisericeascã, cât si pe cele teologice,prin cercetarea constiincioasã si rodnicã a domeniului, în care sespecializase, cercetare concretizatã în materialele publicate de sfintia sa.A fost evidentiatã contributia pãrintelui profesor în cadrul examenelor decapacitate preoteascã, unde dânsul a examinat la practica liturgicã simuzicã multe generatii de viitori slujitori ai sfintelor noastre altare. Înfinalul cuvântului, Prea Sfintitul Pãrinte a exprimat în cuvinte duioase,întreg regretul Sfintei Episcopii a Aradului pentru aceastã pierdere, aducândcuvânt de mângâiere si de îmbãrbãtare pentru membrii familiei pãrinteluisi pentru credinciosii pe care dânsul i-a pãstorit.Din partea colegilor de la Facultatea de Teologie a vorbit pãrinteleDecan, conf. univ. dr. Constantin Rus. Prea Cucernicia sa, a evocatpersonalitatea pãrintelui profesor Dumitru Moca ca dascãl de teologie,prezentând  activitatea sa didacticã si sublinind în chip deosebit faptul cãsfintia sa a fãcut parte din grupul de cinci cadre didactice care cu multãrâvnã, dãruire si dragoste au reînnodat, în anul 1991, traditia teologicãarãdeanã, predând, la început, Muzica bisericeascã, iar mai apoi, TeologiaLiturgicã, Pastorala si Arta crestinã. Pãrintele Decan a evidentiat apoi,strãdaniile stiintifice ale pãrintelui Dumitru, referindu-se desigur, la proiectulde cercetare privitor la semnificatia istoricã, liturgicã si teologicã aPraznicelor Împãrãtesti, proiect la care a ostenit pânã aproape demomentul trecerii sale din lumea aceasta. A fost subliniatã marea pierderepe care o resimt cadrele didactice, studentii si masteranzii Facultãtii deTeologie din Arad, prin trecerea pãrintelui Dumitru Moca la cele vesnice.A vorbit apoi, protopopul Timisorii, pãrintele Dr. Ioan Bude si în calitatede fost coleg al rãposatului. Dânsul a prezentat în cuvinte emotionanteîntreg drumul formãrii teologice si duhovnicesti a pãrintelui Dumitru,începând cu anii de Seminar, apoi cu vremea studentiei, si pânã laîncununarea strãdaniilor teologice prin obtinerea înaltului titlu de doctor în

In memoriam





2013. Opera liturgicã a Sfântului Ioan Damaschin, EdituraUniversitãtii „Aurel Vlaicu” Arad, 2004II. Studii publicate în reviste de specialitate1. Continutul si structura anaforalei euharistice privite istoricsi interconfesional, în rev, „Mitropolia Banatului”, nr. 4/19882. Institutia duhovniciei în traditia rãsãriteanã, în rev. „MitropoliaBanatului”, nr. 4/19883. Originea, evolutia si dezvoltarea ritualului Tainei SfinteiCununii, în rev. „Mitropolia Banatului”, nr. 1/19894.  Nunti nu se fac oricând, în „Îndrumãtorul bisericesc de Arad peanul 1988”5. Temeiurile biblice ale Simbolului de credintã si întrebuintarealui în cultul Bisericii primare, în „Îndrumãtorul bisericesc de Arad peanul 1991”6. Semnificatia colindelor, în rev. „Arca”, nr. 1/19917. Colindele religioase de Nasterea Domnului si cultul crestin, înrev. „Altarul Banatului”, nr. 10-12, 19998. Preotul profesor Teodor Botis (1875-1940). La cincizeci de anide la trecerea sa la cele vesnice, în rev. „Altarul Banatului”, nr. 7-8/19909. Preocupãri de Teologie Liturgicã a preotului profesor IlarionV. Felea, în „Anuarul Facultãtii de Teologie din Arad”, 199310. Preotul profesor Ilarion V. Felea si contributia sa în domeniulTeologiei Practice, în vol. „Teologie si stiinte umaniste”, Arad, 1994311. Triodul- carte de cult si de spiritualtate ortodoxã, în „AnuarulFacultãtii de Teologie Ortodoxã din Arad”, 1994-199512. Creatia si desãvârsirea ei în lumina cultului ortodox, în vol.„Teologie si stiinte umaniste II, Arad, 199613. Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Consideratii liturgicesi pastorale, în rev. „Altarul Banatului”, nr. 4-6/199114. Sãrbãtoarea Învierii Domnului sau Sfintele Pasti. Studiuistoric-liturgic, în rev. „Altarul Banatului”15. Sãrbãtoarea Înãltãrii Domnului. Studiu istoric-liturgic, în rev.„Alatrul Banatului”16. Sãrbãtoarea Schimbãrii la Fatã a Domnului. Consideratiiistorico-liturgice, în rev. „Altarul Banatului”, nr. 7-9/2001
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2038. Postul Nasterii Domnului sau al Crãciunului. Consideratiiliturgice si pastorale, în publicatia „Biserica si ªcoala”, nr. 12/19969.Slujba Vecerniei,  în publicatia „Biserica si ªcoala”, nr. 4/199710.Slujba Utreniei,  în publicatia „Biserica si ªcoala”, nr. 6/1997IV. Recenzii1. Pr. Alexander Schmemann, Euharistia-Taina Împãrãtiei, în rev.„Altarul Banatului”, nr. 7/19942. Pr. Alexander Schmemann, Postul cel Mare, în rev. „AltarulBanatului”, nr. 6/19963. Ernest Bernea, Spatiu, timp si cauzalitate la poporul român, înrev. „Teologia”, nr. 3-4/19974. Pr. prof. Ilie Moldovan, Adevãr si preamãrire îm Ortodoxie, înrev. „Teologia”, nr. 4/20005. Sfântul Efrem Sirul, Imnele Pãresimilor, Azimelor, Rãstignirii siÎnvierii, în rev. „Teologia, nr. 2/20006. Î.P.S. Damaschinos Papandreu, Sfântul si Marele Sinod alOrtodoxiei: tematicã si lucrãri pregãtitoare, în rev. „Teologia”, nr. 3/20007. Alexander Schmemann, Introducere în Teologia Liturgicã, înrev. „Teologia”, nr. 1/20038. Tipicon, în rev. „Teologia”, nr. 1-2/2004Asist. univ. drd. Lucian Farcasiu
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205în sine, totusi, dupã Sfintele Scripturi, noi toti, deopotrivã, suntem datori ao arãta (a pune în lucrare). Hristos care S-a jertfit pentru noi toti, pentrutoti care cred într-Însul, este însãsi dragostea întrupatã, desãvârsitã. Estevorba de un lucru asemãnãtor cu lumina soarelui. Dupã cum lumina soareluilumineazã toate si pe tot omul îl curãteste si risipeste întunericul tuturorplãcerilor, în acelasi timp, ea este umbritã de vederea si de dorinta demãrire a omului. Despre aceasta însusi Domnul a spus: „Eu îi iubesc petoti cei ce Mã iubesc pe Mine” (Proverbe 8, 17), adicã Dumnezeu îiiubeste mai întâi pe cei care îi urmeazã, pe cei ce Îl ascultã. Fiind dragosteaînsãsi, Dumnezeu îi iubeste pe toti oamenii adicã si pe cei care nu îl iubesc,nu-i ascultã poruncile, nu îi urmeazã. Cãci Dumnezeu nu îi obligã sã-1iubeascã cu sila si nu le anuleazã libertatea vointei. Cu toate acesteaHristos îi iubeste pe toti deopotrivã, pe cei ce se strãduiesc sã seîmpãrtãseascã cu El cu vrednicie; si fiind Bunãtatea absolutã, El se jertfestesi se dã pe Sine pentru toti. ªi Apostolul a fãgãduit dragostea tuturor celordin casa sa, numindu-i pe casnicii sãi frati întru Hristos: „ªi eu asadar,desi sunt cel mai mic în credintã sunt totusi credincios lui Hristos si amdevenit slujitor al Lui, adicã preot si rob al Lui” (Galateni l, 12). De aceeasunt dator a-mi aduce aminte de poruncile Lui si mai întâi de dragoste,care este coroana tuturor poruncilor, cum zice ucenicul cel iubit alDomnului si Hristos însusi: „Cel ce rãmâne în dragoste, rãmâne înDumnezeu si Dumnezeu rãmâne întru acela” (I Ioan 4, 16). tie îndeosebitrebuie sã-ti arãt dragostea sincerã pe care ti-o port. De aceea, în cele ceurmeazã nu voi urmãri formularea unei porunci, ci îti voi da un sfat decare sã îti aduci aminte, si ti-l voi înfãtisa (expune) foarte pe scurt tie careesti diacon slujitor. Prin aceasta doresc sã te întãresc ... în slujirea SfinteiLiturghii deoarece ai devenit preot al lui Hristos si slujitor al Tainelor Lui,al Celui ce m-a învrednicit de dumnezeiestile si negrãitele Sale bunãtãti.Iatã asadar, frate preaiubit, cât de înaltã este vrednicia de a fi slujitor allui Hristos, preot si împreunã slujitor al Tainelor Lui, propovãduitor si crainical Evangheliei Lui. Sã nu te îndoiesti în aceastã slujire a Preotiei, motivându-te într-un fel oarecare, ci sã o primesti ca serafimii, împãrtãsindu-te cu lingurita,cãci ai fost învrednicit de preotie de Dumnezeu.ªi prin Sfintele Taine, tu esti cale si povãtuitor al Luminii, tu vezideplin pe Hristos, pe Dumnezeu Cel ce vede toate; tu esti înger, purtãtor
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207noastre smerite? O, cât de mare este cinstea cu care am fost învrednicitiprin Taina Preotiei. Vedeti dar cum  „Dumnezeu” a binevoit sã nemântuiascã. Pentru aceasta, pe Sine s-a dat pentru noi si pentru noi sejertfeste mereu. Cel negrãit se vesteste pe Sine; Cel nevãzut se facevãzut; Cel nemuritor se face muritor si din smerenie îsi preface natura(firea) Sa. ªi ne dã nouã Preotia. O minune!. Cine poate întelege cea cenu se poate cuprinde cu mintea; cine poate atinge ceea ce nu se pipãie sise atinge; cine poate sesiza ceea ce este nevãzut; cine poate întelege cumintea ceea ce nu se poate exprima prin cuvânt. Este ceea ce dã (oferã)naturii noastre intime Preotia de care am fost învredniciti. Prin Taine nenastem din nou (la o viatã nouã), devenim fii ai Tatãlui ceresc, luptãmîmpotriva pãcatului, ne eliberãm sufletele, rupem lanturile pãcatului,dezlegãm legãturile cele vesnice, deschidem usile raiului, urmãm si pãzimporuncile lui Dumnezeu si lucrãm împreunã cu El.Dar noi oare în ce mod se cuvine sã ne comportãm? Cum ne vommanifesta? (Cum îi vom rãspunde Domnului?). Vom face oare pe stãpâniiturmei? Cât este de vrednicã natura noastrã cea ziditã de chemarea ce is-a fãcut? Cetele de sus se cutremurã, se înfricoseazã când vãd cele cesãvârsim noi.ªi ce îti voi spune mai mult? Cât de multe alte lucrãri datorãm noi(preotii) lui  Dumnezeu? ªi cât de rar ne gândim la acest dar?Dumnezeu a poruncit cetelor de sus sã I se închine: si ele de teamãîsi acopãr fetele ca sã nu se ardã... Dar cel mai minunat este cã aporuncit Bisericii sã îl propovãduiascã în multe feluri pe Dumnezeucum zice Sfântul Apostol Pavel: „Si sã cunoascã toatã fãptura vesnicalui slavã si bunãtate si sã le binevesteascã”. Nouã însã, iubite frate,ni s-a dat sã slujim pe Dumnezeu. Cãci prin Taina Sfântului Botez siprin celelate Taine ne-a(m) învrednicit sã fim ziditori, si pãrintiduhovnicesti ai nasterii din nou. ªi cât de înfricosãtoare este putereapreotiei îndeosebi când suntem supusi robiei patimilor? Uneori însã,noi (vai mie) întelegem aceastã înfricosãtoare chemare ca pe ostãpânie, ceea ce este începãturã a patimilor si pricinã de pãcat,deoarece unii preoti vãd aceastã „stãpânie duhovniceascã” în interesullor „ca pe o stãpânire lumeascã”. ªi nãvãlesc spre preotie ca nistenebuni, fãcând adeseori fapte pe care ar trebui sã (nu le facã), (ci) sã
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209Dumnezeu ne-a dat Legea iar în zilele mai de urmã El S-a întrupat;ca depãrtându-ne de cel ce ne-a înselat (ne-a mintit) pe noi sicunoscând cãderea în care am ajuns, sã fim ca la început; de aceeaHristos a asumat firea noastrã omeneascã. Iar din cãdere ne-amridicat prin bunãtatea cea mai presus de minte a lui Hristos. FiindcãEl nu putea rãmâne pururea cu noi, datoritã firii omenesti muritoare,cercetând ne-a pedepsit cu viata muritoare. Dar înviind din morti,iarãsi l-a fãcut pe om nemuritor. Aceasta a fãcut pentru noi Dumnezeucel nevãzut de muritori sau de pãgâni sau de cei pãcãtosi. Pentru cãEl a avut trup dumnezeisc, nestricat si necuprins. Fiindcã însã nu totioamenii au ascultat poruncile Lui, de aceea faptele lor erau rele cãciei au avut vointã liberã si iarãsi s-au lepãdat de El. Mai mult, cred cãdacã Hristos ar pãtimi si ar muri de mii de ori pentru ei, ei tot s-arlepãda de El, cum s-au si lepãdat. El însã pãtimeste iarã si iarã pentruei prin Ucenicii Sãi care însã se sacrificã tot pentru ei. De aceeaHristos S-a înãltat la cer; El a fãcut aceasta pentru noi, El cel ce estepururea si pretutindeni în sânurile Tatãlui Sãu, iar cu trupul S-a înãltatla Dumnezeu Tatãl pe care l-a oferit ca pe un dar si a sezut la dreaptalui Dumnezeu Tatãl cel ce este mai presus decât toatã stãpânirea siputerea precum a zis si Sfântul Apostol Pavel; cã Dumnezeu preamãritl-a arãtat si Lui I se închinã toatã fãptura. .Hristos pururea pe Sinese aduce jertfã pentru noi Lui Dumnezeu Tatãl iar Duhul Sfânt estemângâietor, îmblânzitor si curãtitor, cãruia I se cuvine Darul si Cinsteasi Desãvârsirea.Împlinind toate acestea, Hristos sade de-a dreapta lui DumnezeuTatãl iar pãcãtosii, având trebuintã de mântuire, Mântuitorul a trimisdarul mântuirii (o negrãitã milostivire) oamenilor; ei au nevoie într-adevãr sã se mântuiascã cãci Hristos S-a întrupat anume spre a-imântui; si n-a dat darul acesta îngerilor precum am arãtat nici n-aasumat firea îngereascã, cãci îngerii nici nu au nevoie sã se înnoiascã.Ci în locul Sãu a rânduit pe preoti ca sã fie ziditori de suflet, povãtuitorispre cele ceresti, luminã si viatã credinciosilor, pãrinti, pãstori sipãzitori. Lor le-a împãrtãsit puterea Lui si le-a poruncit sã nu fiepreoti numai în folosul lor, ci mai ales pentru altii. De aceea ni secade sã ne îngrijim nu numai de noi, ci cât ne stã în putintã sã fim
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211abia vei gãsi pe cineva provenind dintre preotii de mir. Cãlugãrii în schimbse socotesc a fi capii Bisericii, arhieria cuvenindu-se numai lor dupãrânduialã. Cãci dacã unul din preotii de mir doreste sã ajungã arhiereu,vei vedea cã mai întâi Biserica îi cere sã se cãlugãreascã. Aceastã conditieo hotãrãsc toti credinciosii dar mai ales toti arhiereii acelei Biserici. Dealtfel ei cinstesc cãlugãria si pe cãlugãrul acela, dupã rânduiala lui ceadintâi ca si pentru fãgãduintele fãcute (de el) lui Dumnezeu3. Existã însãîntre cãlugãri si unii care au stricat rânduielile bisericesti si nu au respectatfãgãduintele stãrii lor. Acestia nu chivernisesc arhieria cum se cuvine sitotusi se silesc sã ajungã la înalta vrednicie arhiereascã desi nu fac nimicpentru vrednicia stãrii lor. Prin toate mijloacele unii ca acestia nãvãlescsã ajungã arhierei, ba uneori ei fac chiar fapte potrivnice vrednicieiarhieriei. Or nu se cuvine sã îmbrãcãm chipul monahal doar pentru arhierie,ci mai de grabã (se cade), ar trebui sã se ia aminte ce însemneazã imagineacãlugãreascã. Însã cei ce vor alege sã devinã monahi si în acelasi timp sãse învredniceascã si de treapta preotiei trebuie sã se smereascã, sã fiemai cucernici urmând chipul Celui Ce s-a smerit pe Sine pentru noi, si alCãrui chip si rânduialã sã o urmeze si cãlugãrii. Ei însã fac din aceastãrânduialã pricinã de mândrie si trufie, nu pentru cã arhieria este un astfelde prilej, ci pentru cã avem vointa liberã si neluând aminte la cuvintelecele dumnezeiesti, suntem mai degrabã aplecati totusi spre cele pãmântesti,spre cele de jos.Noi însã trebuie sã întelegem altfel preotia; scriu aceasta împotrivamea, cãci de multe ori fiind cuprins de aceleasi gânduri ale trufiei care numã pãrãsesc si cugetând la cele dumnezeiesti, voi zice: mã voi mustra sipe mine, fiindcã e imposibil sã nu ne foloseascã lucrurile bune, chiar siatunci când vom fi cuprinsi de gânduri rele, cãci-se stie-nãvala cugetelorsi gândurilor rele nu stã numai în vointa noastrã. Dar si rugãciunea  siapropierea de cele sfinte este în putinta noastrã. Noi ne facem vinovatidacã nu suntem constienti de lucruri ca acestea. Mai mult, putem afirmacã îngrijindu-ne de astfel de gânduri bune dobândim pe cele duhovnicestisi dumnezeiesti. Se cuvine asadar sã cercetãm ce chip purtãm si cui3 Aici Sfântul Simeon al Tesalonicului face aluzie la sfaturile monahale: fecioria,sãrãcia de bunã voie si ascultarea neconditionatã, pe care, monahii intrând m mânãstiretrebuie sã le urmeze
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213s-au depãrtat de Dânsul si s-au apropiat de diavol, cãci acesta nu s-aapropiat de Ziditorul si nici nu s-a pocãit, nici nu l-a cãutat, nici nu aalergat la El, ci l-a prigonit, l-a umilit si l-a omorât. ªi totusi pentru oameniS-a jertfit, a pãtimit, a murit, a înviat si ne-a ridicat. S-a înãltat la cer, sine-a înãltat si pe noi, si acolo vesnic mijloceste pentru noi. Astfel ne-afãcut mãdulare ale Sale, ne-a atras la Sine si ne-a asumat în Sine. Darnoi, ce-I vom dãrui în schimb? De câte ori ar trebui sã pãtimim pentruDânsul, de câte ori ar trebui sã murim pentru Dânsul? Noi vesnic Îirãmânem îndatorati, cãci nu putem rãsplãti datoriile cu care Îi suntemdatori desi ne înfãtisãm adesea înaintea Sa, atunci se cuvine sã ne smerimdupã pilda lui Hristos, cel ce S-a smerit si mereu se smereste pentru noi;sã ne înfãtisãm înaintea lui Hristos, cãci El este prezent în mijlocul nostru.Pe El îl vedem în Sfânta Euharistie, în pâinea cea dumnezeiascã devenitãTrupul Domnului si Cinstitul Sânge din potir, în care se actualizeazã mereu,patima, piroanele, crucea, sângele si moartea lui Hristos. Sã ne apropiemde ele cu fricã si cu cutremur, cãci ne împãrtãsim de El aievea mâncândsi bând Sângele Sãu. Asa sã facem noi toti cei ce ne împãrtãsim cuSfintele Daruri dupã rânduiala lor. Se minuneazã si se înfricoseazã serafimii,toate puterile ceresti se îngrozesc si de aceea mãresc nemãsurata bunãtatea lui Dumnezeu. Ele stau împreunã cu noi în jurul jertfelnicului, dorind sãvadã Taina Tainelor. Cãci nu fãrã rost stau înaintea altarului ci pentru avedea raza luminii dumnezeiesti. ªi care este aceasta? Din altar izvorãsteizvorul luminilor, cãldura cãrbunelui celui de viatã fãcãtor, viata,întelepciunea si învãtãtura celor vesnice.Dacã în chipul acesta stau în jurul altarului puterile ceresti fãrã detrupuri si nepãtimitoare atunci oare noi cei ce suntem tãrânã, lut si viermicum trebuie sã stãm acolo? Cum si cât de mult este necesar sã ne pregãtimpentru a sãvârsi o tainã atât de mare? Desigur cuprinsi de fricã, însufletitide dragoste. Numai asa se cuvine sã ne apropiem si sã slujim SfântaLiturghie stiind cã a fost instituitã nu din alte ratiuni ci numai din dragostepentru noi. Sã-L iubim asadar pe Dumnezeu care ne-a iubit El mai întâipe noi, sã ne apropiem de El cu toatã virtutea sufletului nostru. Cunoscândcã din dragoste S-a smerit pentru noi cu dragoste si adâncã smerenie secuvine nouã sã-I slujim lui Dumnezeu. Cãci firea omeneascã prin eaînsãsi nu se mai putea ridica la El. De aceea a fost necesar omului sã fie
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215regulatã a astrelor, rotatia anotimpurilor. De aici reiese clar cã Dumnezeuexistã, cã El trebuie sã existe; El a pus rânduialã în toate; El a pus ordinesi finalitate în cele create, proniazã (pãzeste) lumea si o mentine mereufãrã sã oboseascã. Omul numit microcosmos si macrocosmos4 îsi are siel rolul sãu în lume. Prin cele cinci simturi el apartine lumii, prin ele sehrãneste, prin ele creste si se schimbã. Însã prin ratiune, vointã si simtire,adicã prin cele sufletesti, el se ridicã la Dumnezeu, întocmai cum fac siputerile ceresti. în felul acesta. Sfânta Liturghie este Taina cea mai înaltãasezatã de Dumnezeu si datã de El nouã; ea este mai presus decât toatãzidirea, ea ne uneste cu Dumnezeu si sfinteste toate câte sunt, dar maiales pe oameni cu Dumnezeu. Chiar dacã mor cu trupul, oamenii sunt viicu sufletul si trec la viata vesnicã. Atunci cum ar lucra în zadar SfântaLiturghie? Cum din lene preotii ar refuza sã o sãvârseascã? Sau de ce s-ar sfii sã o slujeascã? Desigur nu este un lucru cuviincios neglijarea SfinteiLiturghii ci mai degrabã un dezinteres pentru mântuirea credinciosilor. Orpreotul s-a hirotonit spre a fi un organ al sfintirii si mântuirii oamenilor. Sãne rugãm asadar fãrã încetare pentru ei, cãci vom da seama pentru leneacare ne-a cuprins, precum zice Sfântul Vasile cel Mare cãtre un oarecareGrigorie pe care îl si condamnã pentru dezinteresul arãtat. El stia cãpreotul este dupã rânduialã organ de sfintire si este dator sã îngrijeascãde mântuirea oamenilor. De aceea îi spune aceluia cã îsi va lua plata sa.Cãci zice cartea sfântã: „Blestemat este cel ce cu lene face lucrulDomnului”. Sfânta Liturghie este mai mare decât orice lucru al Domnului.Dezinteresul pentru ea este precum am zis prilej de ocarã, cãci de va fiprimit cineva darul preotiei, cum au învãtat Sfintii Pãrinti si nu este opritde la cele sfinte, dar refuzã sã slujeascã Sfânta Liturghie, acela sã seteamã de Dumnezeu. Cãci i se va cere aceluia rãsplatã pentru acestrefuz. Neoficierea Sfintei Liturghii nu foloseste nimãnui. Ea însã pãgubestecelor ce asteaptã folos de la dânsa, cãci astfel nu se face pomenireaMântuitorului, nici înnoirea patimilor Sale celor dumnezeiesti. De aceeatrebuie opriti de la cele sfinte numai cei ce au cãzut în pãcatele arãtate deSfintii Pãrinti, cãci preotul care nu oficiazã Sfânta Liturghie dupã rânduielile4 În textul original Sfântul Simeon al Tesalonicului foloseste expresia ο μικροξκοσμοξ= om si ο  μεγαξ ο ανθροποξ= Hristos, expresii des întâlnite în teologia bizantinã.
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217Liturghie desãvârsitã în posturi acolo, în Biserica Romei. Dar nu numaiatât, ci a învãtat pe episcopi sã sãvârseascã Liturghie în post si sã oslujeascã în fiecare zi. Pentru aceasta, în ziua praznicului Sfintilor ApostoliPetru si Pavel, Dumnezeu l-a mutat din aceastã viatã îndatã dupã SfântaLiturghie. Preacuviosul Apolonie a învãtat si el acest fapt, iar uceniculsãu slujea în fiecare zi Sfânta Liturghie, cuminecându-se cu Sfintele Taine.în acord cu Sfântul Vasile cel Mare. Sfântul Ioan Gurã de Aur scrie înacelasi sens si laudã pe cei ce se împãrtãsesc în fiecare zi. In toateBisericile sobornicesti s-a rânduit (asezat) aceastã rânduialã, dar ea secuvine a fi împlinitã cu vrednicie si evlavie. S-ar putea ca cele amintite denoi sã parã exagerãri pentru preotii cãsãtoriti si care au sotii, sau cãlugãrilorcãrora de multe ori li se întâmplã ispita cea de noapte sau cad în pãcatulmâniei, al pizmei sau în multe alte patimi izvorâte din rãutatea si lucrareadiavolului. Preotul liturghisitor însã este dator ca de toate acestea sã fiecurãtit sau sã facã cea ce a fãcut Sfântul Vasile cel Mare adicã, sãslujeascã Sfânta Liturghie de patru ori pe sãptãmânã, iar de nu va fiposibil nici aceasta, atunci mãcar de douã ori sã o slujeascã negresit.Rânduiala se potriveste atât preotilor de mir cât si cãlugãrilor. Astfel ei nuse mai pot scuza cã nu au timp suficient sã se curãteascã în cele cinci zileprin luare aminte si prin spovedanie.De aceea sã ne spovedim mereu, cãci prin ce alte mijloace ne-amputea curãti noi care trebuie sã ne apropiem si sã ne împãrtãsim mai descu Dumnezeu care stie si vede toate? Numai pocãinta dã iertare. Dacãvreun preot va fi biruit de o patimã-cea ce se întâmplã mai mult celorpizmasi-atunci sã se spovedeascã, cãci nu i se cade a se împãrtãsi deHristos, Pãstorul cel bun si dãtãtor de pace, preotul cuprins de patimã sausã se facã organ a celui rãu, a celui viclean. Preotul acela sã stie cã i seva cere rãspuns atât pentru patimã cât si pentru pãrãsirea celor sfinteascultând de bunã voie sfaturile diavolului. Or el, nu are puterea sã neducã unde îi este voia, ci nouã ni s-a dat puterea sã cãlcãm peste serpi sipeste scorpii, asupra duhurilor celor viclene. Diavolului îi este îngãduit sãaducã numai în gând lucrurile întunericului, dar si aceasta pentru ispitireacelor credinciosi si a celor alesi. Dar diavolul nu are puterea de a obliganici mãcar necuvântãtoarele, fiindcã si ele sunt zidirea lui Dumnezeu. Stãdeci în vointa si puterea noastrã sã biruim pe diavolul si sã devenim mai
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219RECENZIIPreot Dr. Dumitru Moca, “Sãrbãtoarea ÎnvieriiDomnului sau a Sfintelor Pasti. Studiu istoricliturgic”, Arad, 2003, 319 p.Lucrarea „Sãrbãtoarea Învierii Domnului sau a Sfintelor Pasti”abordeazã tema fundamentalã a credintei crestine, anume ÎnviereaMântuitorului Hristos. Cartea este de fapt, rodul unei cercetãri îndelungi,constituind teza de doctorat a pãrintelui lector univ. dr. Dumitru Moca, dela catedra de Teologie Liturgicã, Pastoralã si Artã crestinã a Facultãtii deTeologie din Arad, si aprofundeazã din perspectivã istorico-liturgicã TainaPastilor, asa cum se reflectã ea în trãirea ortodoxã.Asa cum apreciazã autorul, încã de la începutul lucrãrii, „sãrbãtoareaPastilor, sau a Învierii Domnului constituie inima anului liturgic…fiecareduminicã este o zi de sãrbãtoare, o zi de Pasti, ziua întâia si a opta…Ziuaprin excelentã euharisticã a Bisericii; este ziua comuniunii si a întâlnirii lorcu Hristos cel Înviat.” (p. 7). Lucrarea în sine trateazã problematica „…dezvoltãrii în timp a principalelor rugãciuni si ceremoniii liturgice specificesãrbãtorii Învierii Domnului sau a Sfintelor Pasti” (p. 10). În acest sens,ea urmãreste „istoria, cristalizarea si evolutia rânduielilor liturgice alesãrbãtorii Pastilor în Biserica Ortodoxã de-a lungul vremii, legãtura lor cuproblema calendarului si, în încheiere, reflectarea praznicului înspiritualitatea româneascã” (p. 10).Cartea este împãrtitã în patru pãrti mari, fiecare parte având maimulte capitole si subcapitole.Partea întâi aprofundeazã istoricul si importanta sãrbãtorii. Esteformatã din patru capitole. Capitolul I, Prefigurarea Pastilor în VechiulTestament, are douã subcapitole: primul se ocupã de numele, originea,instituirea si evolutia sãrbãtorii Pastilor în Vechiul Testament. Autorulevidentiazã aici, legãtura pe care Pastile o are cu sãrbãtoarea Cincizecimii,





221Pãrintilor Apostolici si a unor Sfinti Pãrinti mai însemnati, si deasemenea la prezentarea semnificatiei liturgice si teologice a sãrbãtorii,în primele veacuri crestine. Este prezentatã în acest context si disputapascalã din sec. II-IV, axatã pe faptul cã, crestinii din Asia Micã „înnumele traditiei Sfântului Apostol Ioan sãrbãtoreau ziua de 14 Nisan ca zia Pastilor, în orice zi ar fi cãzut”, în timp ce la Roma si în întreg ImperiulRoman, aceastã serbare „nu putea avea loc decât duminica” (p. 74).Toatã aceastã polemicã va fi în curând solutionatã, constatându-se cã, defapt, nu era vorba decât despre douã moduri distincte de serbare a unuiasi aceluiasi Praznic al Pastilor si cã „nu rezultã o diferentã esentialã înceea ce priveste obiectul sãrbãtorii, ca si cum crestinii din Asia Micã n-arfi sãrbãtorit decât patimile si moartea Domnului, în timp ce creinciosii dincelelalte pãrti ale lumii ar fi sãrbãtorit în primul rând Învierea” (p. 74). Încapitolul IV, este prezentatã evolutia Praznicului începând din sec. V,când „o tendintã nouã si o nouã evlavie îsi face aparitia”, fiind vorba de omutatie de la prãznuirea cu caracter eshatologic, spre una cu caracteristoricizat, ca si comemorare simbolicã a patimilor Domnului (p. 122).Este prezentat Pastile asa cum era serbat la Ierusalim (folosindu-se casursã principalã relatãrile pelerinei Egeria), apoi la Antiohia (unde dejaÎnãltarea Domului si Cincizecimea erau prãznuite ca sãrbãtori de sine,oarecum iesite din marele ciclu pascal). Într-un ultim subcapitol esteprezentatã Sãrbãtoarea Învierii Domnului, în forma prãznuirii acesteiaîn Apusul crestin. Este interesant de remarcat faptul cã „Roma… aajuns sub influenta Ierusalimului” în ceea ce priveste rânduiala liturgicãde prãzniure a Pastilor, preluând de aici în special Drumul Crucii (p. 136).Partea a doua a lucrãrii este dedicatã rânduielilor liturgice alePraznicului dupã epoca post-patristicã sau bizantinã (sec. VIII-XIV)si în vremea noastrã. Ea cuprinde trei capitole mari. Astfel, un primcapitol se referã la Rânduielile liturgice ale Sfintelor Pasti sidezvoltarea lor în sec. VI-VIII. Sunt analizate, în cadrul acestei perioade,rânduielile liturgice premergãtoare sãrbãtorii, din Postul Mare, apoicele din Sãptãmâna Mare, iar în final, privegherea pascalã din DuminicaSfintelor Pasti si riturile liturgice din sãptãmâna luminatã si pânã laRusalii. Autorul porneste de la constatarea cã „obârsia îndepãrtatã arânduielilor liturgice a sãrbãtorii Sfintelor Pasti, a Patimilor si a ÎnvieriiDomnului trebuie cãutatã în traditia apostolicã cristalizatã laIerusalim…Nucleul în jurul cãruia au gravitat formarea rânduielilor liturgice

Recenzii



ind m



223unei noi evlavii, textele liturgice ale praznicului au pãstrat încã o puternicãrezonantã eshatologicã; lumina Pastilor este identicã cu Parusia Domnului,o pregustare anticipatã a celei de-a doua veniri a Sa. Pastile este dejaziua a opta, care inaugureazã deja lumina cea fãrã de apus, lumina ceaneînseratã” (p. 239).În Partea a treia, este evaluatã  din punct de vedere liturgic si pas-toral problematica fixãrii datei Pastilor, în actualitate. Dupã ce în primulcapitol al acestei pãrti, autorul prezintã istoric întreaga problematicã legatãde evolutia calendarului si în dependentã de acesta, a stabilirii datei Pastilor,în cel de-al doilea, este analizatã problema stabilirii datei Sãrbãtorii, înlumina hotãrârilor Conferintelor ortodoxe premergãtoare Marelui SinodPanortodox. Analizând situatia actualã din Biserica Ortodoxã Românã, încare de fapt Pastile este serbat dupã vechea pascalie, iar data celorlaltesãrbãtori este calculatã dupã calendarul îndreptat, autorul apreciazã cãaceastã stare a lucrurilor „creeazã o serie de anomalii de care Bisericaeste constientã…cãutând în continuare rãspunsuri adecvate” (p. 272).Ultima parte a lucrãrii, cea de-a patra, oferã o privire de ansambluasupra modului în care se reflectã  Praznicul Sfintelor Pasti în spiritualitatearomâneascã, fiind prezentate si câteva din datinile românesti inspirate dincultul liturgic al sãrbãtoririi Pastilor.În final, pãrintele Dumitru Moca prezintã concluziile lucrãrii sale, dincare retinem în sintezã ceea ce ni s-a pãrut mai interesant:Autorul identificã, încã de la început, Sãrbãtoarea Pastilor, ca fiind„cea mai veche, cea mai mare si cea mai importantã dintre sãrbãtorileamintite în Vechiul Testament” (p. 303). De remarcat, de asemenea, faptulcã „în ciclul anual al sãrbãtorilor vetero-testamentare, Pastile sta în strânsãlegãturã…cu sãrbãtoarea Cincizecimii, ca zi de încheiere a ei” (p. 304).Cât priveste Praznicul reflectat în lumina Noului Testament, acestareprezintã „germenele originar al evolutiei ulterioare a sãrbãtorii sirânduielilor sale liturgice” (p. 304). Scrierile nou-testamentare „pun înluminã caracterul eshatologic al praznicului, consemnat de însusi numelesãrbãtorii pascha-trecere (îm noul eon) si prin aceasta specificul, prinexcelentã, al pietãtii liturgice a primelor generatii de crestini…Câtevalocuri din Noul Testament dau mãrturie despre forma de prãznuire aPastilor: privegherea pascalã…, fãcliile de Pasti…, procesiunea din jurulbisericii…, oficierea în cursul acestei privegheri a Tainelor de initierecrestinã…” (p. 305).
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225atât din Orient cât si din Occident” (p. 307). Definitivarea formei slujbelorlegate de Sfintele Pasti, este atribuitã de autor traditiei monastice a epociibizantine, adicã sec. VIII-XIV (p. 307).Evaluând, strâns legat de data serbãrii Pastilor, si problematicacalendarului, autorul apreciazã cã „se simte nevoia sãrbãtoririi Pastilordupã calendarul îndreptat” ajungând astfel, sã fim „una”, „cel putin în celmai mare praznic si în taina centralã a mântuirii noastre: ÎnviereaMântuitorului” (p. 308). Nu lipsesc din concluzii, nici referirile la modul în care se regãsestesãrbãtoarea Pastilor în spiritualitatea poporului român, pentru care Pastileeste „mai mult decât o zi de praznic…e sentimentul comuniunii deplinecu obstea cãreia îi apartii, comuniunea cu Biserica si neamul în care te-ainãscut, comuniunea viilor cu mortii acestui neam sfânt, comuniunea cutrecutul, cu cosmosul si cu Dumnezeu” (p. 308).Toate aceste consideratii, impun lucrarea prezentatã, ca pe ocercetare deosebit de importantã în domeniul Teologiei Liturgice, în ceeace priveste sãrbãtoarea Învierii Domnului. Prezentarea noastrã si-a propusdoar sã îmbie spre lecturã si meditatie textul cãrtii pãrintelui DumitruMoca. Lucian Farcasiu
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227fundamentale ale psihologiei vârstelor, cu etapele formãrii si cresteriiduhovnicesti, pãrintele autor structureazã materialul în trei mari capitole:Capitolul I, intitulat Premise dogmatice si antropologice aleeducatiei duhovnicesti, vizeazã câteva aspecte de seamã aleproblematicii fundamentale a formãrii duhovnicesti a omului.Capitolul al II-lea, Psihologia vârstelor si scara dumnezeiesculuiurcus, are un caracter psiho-pedagogic si metodologic-catehetic practic,constând într-o prezentare diacronicã a principalelor repere psihologiceale dezvoltãrii fiintei umane, începând din perioada prenatalã pânã înadolescentã, concomitent cu îmbogãtirea experientelor duhovnicesti.Ultimul capitol, Maturitatea duhovniceascã/Starea bãrbatuluidesãvârsit (Efeseni 4, 13) – mijloacele realizãrii ei, se bazeazã peideea educatiei permanente si a progresului duhovnicesc continuu, inclusivla vârsta adultã. Este de fapt, un capitol de pedagogie filocalicã, adaptatãvietii omului de azi. Sunt tratate unele aspecte psihologice si educativeesentiale, urmând schema clasicã trinitarã a puterilor sufletesti: cognitie,afectivitate, vointã. Aceste trei teme centrale sunt structurate astfel:III.1. Dumnezeu este luminã – viata duhovniceascã si gândirea meta-noeticãIII.2. Dumnezeu este frumos – prolegomene la o esteticã filocalicãIII.3. Închinarea în Duh si Adevãr – dinamismul vietii duhovnicesti.Pe planul afectivitãtii, dupã ce face distinctia între „afecte” si„afectivitate”, parcurgând cele „8 gânduri ale rãutãtii”: lãcomia pântecului,demonul desfrânãrii, iubirea de argint, mânia, duhul întristãrii, acedia, slavadesartã si mândria, pãrintele autor descrie si psihologia filocalicã a des-pãtimirii. În chip deosebit, suntem invitati a retine cã, dintre toate remediiledescrise, cel mai puternic este, dupã cum afirmã autorul însusi, legãturapermanentã cu preotul duhovnic, pe principiul biblic: „Mai fericiti sunt doilaolaltã… Cãci dacã unul cade, îl scoalã tovarãsul sãu. Dar vai celui singurcare cade si nu este al doilea sã-l ridice” (Ecclesiastul 4, 9-10). În acelasitimp, cel mai eficient mijloc si principiu terapeutic-soteriologic crestin rãmâne:„De poti crede, toate sunt cu putintã celui ce crede” (Matei 9, 23).În final, ne exprimãm bucuria cã prin lucrarea de fatã se oferãslujitorilor Bisericii noastre – preoti, profesori, studenti, dreptcredinciosi –un studiu în domeniul educatiei, un sprijin în perspectiva formãriicaracterului moral si a realizãrii de sine ca personalitate si, mai ales înperspectiva devenirii întru Fiintã, întru Acelasi Duh de viatã cu Dumnezeu.Amalia Gavra
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229metodã diferitã de cea obisnuitã. Cu alte cuvinte cercetãtorul are datoriade a reconstitui principiile generale ale gândirii si mentalitatea culturiibizantine asa cum s-au întipãrit în monumentele literare, sau chiar înoperele de artã”(p. 10). Abordând o metodã de cercetare diferitã de ceaa predecesorilor sãi B. N. Tatakis, K. I. Logothetis, a cãror opere ,,nupromoveazã si nici nu lãmuresc autonomia gândirii bizantine în spatiulteologiei si al filosofiei” ele pãrând mai curând ,,manuale de Istorie aliteraturii sau Istorie a dogmelor cu oarecare accentuare a preocupãrilorfilosofice ale savantilor bizantini dupã modele platonice, aristotelice,neoplatonice, stoice si altele”, Matsoukas ne prezintã o imagine si ointerpretare holisticã a istoriei filosofiei bizantine.În capitolul I, autorul analizeazã în raport cu crestinismul si cuimplicatiile ce se impun la nivel  gnoseologic, cosmologic, antropologic sihristologic, gnosticismul, iudaismul si elenismul ca trei factori culturali înmijlocul cãrora crestinismul s-a dezvoltat si s-a impus ca o nouã perspectivãde a privi lumea, ca un nou mod de viatã si culturã: ,,Ca materie si continut,elementele eretice preexistã desigur, fie cã acestea sunt zãmislite înmatricea iudaicã, fie în cea elinã sau orientalã. Însã istoric si teologic sedemonstreazã cã crestinismul, ca ceva înnoitor si radical reformator, seciocneste dur cu aceste elemente, în timp ce, în mod paradoxal, le asimileazãintegrându-le în propriul sãu mers, în propria sa desfãsurare, rãmânândtotdeauna acelasi, original si creator” (p. 76). În capitolul al-II-lea autorulatrage atentia asupra greselii de a împãrti istoria bizantinã si realitãtileculturale bizantine în mod dihotomic, chiar maniheist, în teologiebisericeascã si profanã-lumeascã sau în necrestinã si crestinã. (p. 77).Matsoukas împarte îndelungatul parcurs al culturii bizantine precumsi a fiecãrei realitãti istorice în perioade închise, pe secole, din ratiunimetodologice si ajutãtoare, recunoscând totodatã cã viata si cultura nu ausectiuni ermetice si nici perioade delimitate strict, adicã sã înceteze brusco perioadã si sã înceapã alta. (p. 78). Astfel, dacã secolul I secaracterizeazã prin revolutionarele înaintãri ale propovãduirii crestine înavanscena lumii romane de atunci iar secolul al-II-lea prin nevoiaimperioasã a comunitãtii Bisericii de a diologa cu puterea politicã si cuintelectualitatea timpului, în secolul al-III-lea, prin ªcoala din Alexandriase realizeazã o ,,imagine unificatã a teologiei si a paideiei grecesti” iar în
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231Dupã un itinerar îndelungat si profund, abordat – asa cum am arãtat- din perspectiva unei analize holistice asupra istoriei filosofiei bizantine,Nikolaos Matsoukas concluzioneazã astfel: ,,Din modul de teologhisire side filosofare al gândirii bizantine se trage, de altfel, concluzia cã esteposibilã existenta filosofiei crestine, ca erminie a lumii si a vietii pe bazaprincipiilor pe care le-a format teologia dupã cum au fost expuse amãnuntitîn prezenta lucrare”(p. 250). Parcurgând aceastã carte, rãmâi impresionatde argumentarea ideilor, de perspectiva nouã si largã pe care cugenerozitate ti-o deschide. Astfel, într-un stil sintetic si curat, analitic sicuprinzãtor, ferit de dihotomii, unilateralitãti si excese, Nikos Matsoukasne prezintã o nouã imagine a  istoriei filosofiei bizantine.Cristinel  Ioja
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