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BINELE DUMNEZEIESC ȘI TAINA DEVENIRII OMULUI

Într‑o lume nemiloasă și parcă într‑o continuă revoltă, ce nu mai poate 
să oprească răul, numai binele, ca izvor al Binelui dumnezeiesc constituie 
sensul de a fi al persoanei. El îmbracă copilul de la naștere cu frumusețea 
chipului restaurat, îl întărește și‑l crește, îi dă pecetea tainică a devenirii 
ca om și crescând îi privește pe ambii părinți ca pe o adevărată „minune”, 
ce ține în primul rând de protecția sa, de dragostea necondiţionată, de spri‑
jinul total, căci părintele trebuie să îşi iubească copilul din toată inima și 
din tot sufletul, făcând parte din ființa sa. Pe acest piedestal, copilul se 
așază în torța vie a dragostei și a bunătății în interiorul altarului sfânt al 
familiei. Crescând cu această dragoste, el va învăța să iubească, în lumina 
ochilor săi scânteietori, pe cei din preajma lui, dar în primul rând pe părinți 
și pe cei care contribuie la creșterea și educația lui. 

Dragostea copilului este deplină, pură, căci este scânteia dragostei dumne‑
zeiești așezată în el, neafectată de păcat. Copilul iubește pentru că iubește, 
într‑însul nu există nici un calcul de ce și cum iubește, dacă părinții au 
vegheat în rugăciune stăruitoare, ca dragostea copilului să nu fie cumva 
afectată de egoismul părinților și de orgoliul unei posesiuni și superiorități – 
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acela că în afară de copilul lor, nu există nici un copil la fel pe lume. De 
aici pornește aşa‑zisul „egoism” al copilului, egoism pornit din vina exclu‑
sivă a părinților. Copilul trebuie să iubească pe celălalt copil, care devine 
partenerul său de joacă, el trebuie să îmbunătățească și să amplifice dragostea 
ce a primit‑o de la părinți și s‑o dăruiască necondiționat tuturor din jur, mai 
ales în ce privește colegialitatea din echipa de joacă cu ceilalți copii. Odată 
cu creșterea, el va deprinde sentimentele legate de respect, de cinste și de 
bună‑cuviință față de oameni.

Este riscul ca acela care face parte din ființa noastră să fie amputat de 
anumite tare genetice. „Sclipirea din ochii părinților”, prin care se dorește 
copilul, va aduce pe lume un copil sănătos, inteligent și fericit. Imprimarea 
genomică are un rol fundamental în modelarea caracterului copilului ce 
urmează să fie conceput, a personalității sale, a temperamentului emoțional 
și a puterii gândirii creatoare. Esența calității de părinte conștient, spune 
Dr. Bruce H. Lipton, constă în faptul că, atât mamele cât și tații au respon‑
sabilități importante în nașterea unor copii sănătoși, inteligenți, eficienți și 
plini de bucurie (Biologia credinței, 2017, p. 266), dincolo de orice fel de 
determinism genetic. Ce vor deveni mai târziu, o constituie modelarea, 
educația, „cei șapte ani de acasă”, învățătorii și mentorii lor.

Sociologul german Gabriele Kuby în cartea Revoluția sexuală globală 
spune că majoritatea oamenilor văd că nu mai avem valori stabile, că nu 
mai avem familii stabile, că homosexualitatea este prezentă pretutindeni, 
dar nu văd ce se ascunde în spatele acestor lucruri: conceptul de gen, despre 
care majoritatea oamenilor nu știu ce este. În conceptul de gen se ascunde 
sămânța de‑reglementării tuturor standardelor sexuale. Aceasta se întâmplă 
în toate țările occidentale și se extinde în toată lumea, spunea reputatul 
sociolog, mamă a trei copii. Nimic nu mai este sfânt într‑o eră a distrugerii 
libertății, în numele libertății!

Societatea românească trece printr‑o criză extrem de profundă. Cuvântul 
„criză” vine din limba greacă și înseamnă „judecată”. Putem fi într‑o stare 
de osândă și a lipsei de prezență a lui Dumnezeu pentru nelegiuirile noastre, 
pentru aroganța și disprețul nostru, pentru ura dintre noi. Noi credem că 
stăm în fața lui Dumnezeu în rugăciune, care este Puterea, este Adevărul, 
este Sfințenia, dar în realitate suntem departe de Dumnezeu și vrem ca 
rugăciunea noastră să fie ascultată. Trebuie să venim în fața lui Dumnezeu 
cu gândul de recunoștință și Dumnezeu ne dă șansa să ne judecăm pe noi 
înșine și să nu venim înaintea Lui în acele momente în care aceasta nu 
ne‑ar aduce decât osândă (Mitropolitul Antonie, Școala rugăciunii, 2011). 
Smerenia și propria noastră osândire de sine sunt pașii deschiderii milosti‑
virii divine, pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Purtăm un stigmat 
care atinge grav tinerele generații. „Experimentele” educaționale, răsturnarea 
valorilor, corupția din sisteme, plecarea peste granițe a părinților la muncă, 
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„alungarea” tinerilor din propria lor țară și multe altele au adus societatea 
românească în pragul disoluției și în imposibilitatea tinerelor vlăstare de 
a‑și găsi un reper în viață. S‑a vrut distrugerea tinerilor pentru a neantiza 
un neam, care a fost foarte viguros și cu o fibră de‑a dreptul martirică și 
care, prin tot ceea ce s‑a întâmplat, a fost călcat în picioare.

Lucrurile sunt mult mai grele decât încercăm noi să le exprimăm aici. 
Pământul acesta ni s‑a dat să ne naștem și să ne înmulțim, să ne răspândim 
pe pământ și să‑l stăpânim (Facere 9, 7). Dar cum? Prin interdicția totală 
de a vărsa sânge omenesc, de a curma vieți omenești.

„Voi, cei puțini, cei ușor de numărat, veți umple tot pământul și‑l veți stăpâni”,

îl veți conduce, veți avea putere peste el, vă veți folosi de el, spune Sfântul 
Ioan Gură de Aur, interpretând textul biblic. Același mandat l‑a primit Adam 
și Eva și, după Potop l‑a primit și Noe cu familia lui. Dar, această stăpânire 
care devine, ce‑i drept, poruncă, nu privește numai fiarele din afară, ci și 
patimile sălbatice care sunt în noi, ne avertizează Clement Alexandrinul, 
pentru că altfel pământul poate să devină stihie pustiitoare. Oare se situează 
pământul astăzi la momentul Noe, când atunci pământul se stricase înaintea 
feței lui Dumnezeu, când totul era abătut de la calea Sa? Care erau cuvintele 
adresate de Dumnezeu lui Noe?

„Sosit‑a înaintea feței Mele sfârșitul a tot omul, căci s‑a umplut pământul de 
nedreptățile lor, și iată Eu îi voi pierde de pe pământ” (Facere 6, 11‑13).

Paradigma Noe, care a fost salvat, el și familia lui și toată agoniseala și 
viețuitoarele, este paradigma binelui și a virtuților ce izvorăsc din el, pentru 
timpul nostru, iar acest bine, care vine de la Dumnezeu trebuie să fie 
îmbrățișat urgent de tot pământul astăzi și de toată istoria lui, altfel vom 
pieri. Nu Apocalipsa este de temut, ci pieirea noastră în osândă, în moarte 
sufletească și în pierderea mântuirii, dacă nu este deja prea târziu.

Să revenim la tinerii din neamul nostru pustiit și încercat și la viitorul 
lor. Ce trebuie să facă? Să se îndrepte cu toată ființa lor, spre Iisus Hristos, 
Dumnezeu. Să‑și pună întrebarea: Cine este Iisus Hristos pentru mine? Ce 
înseamnă Taina Dumnezeirii Lui, îmbrăcată în Ipostasul omenesc, prin 
Întrupare, ce înseamnă intrarea mea în Ipostasul Său dumnezeiesc, pentru 
ca eu să fiu în lumina Jertfei Sale dumnezeiești și să primesc roadele iubirii 
Jertfei Sale răscumpărătoare?

„Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul său, Cel Unul născut, L‑a 
dat…” (Ioan III, 16).

Să‑L iubească pe Iisus Hristos și să înțeleagă că fără El nu pot face nimic 
în viață, să se roage și să cinstească Biserica care i‑a născut.

Preot Dr. Nicolae NICOLESCU
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SĂMÂNŢA PATRISTICĂ

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Sfântul Grigorie Teologul 
împotriva înnoirilor din Biserică

Prea cinstitului şi de Dumnezeu preaiubitului frate 
şi împreună‑presviter Cledoniu: bucurie în Domnul.

Grigorie

I. Aş voi să ştiu ce însemnează această poftă de înnoiri în sânul Bisericii, 
ca orişicui numai voieşte şi fiecărui trecător să‑i fie permis a despărţi – cum 
zice Scriptura1 – turma cea bine cârmuită şi a o prăda prin apucături 
tâlhăreşti, sau mai degrabă, prin învăţături hoţeşti şi absurde. Căci dacă au 
şi avut vreo cauză, în privinţa credinţei, pentru care să ne poată condamna 
cei ce se ridică acum împotrivă, apoi totuşi nu trebuia să îndrăznească unele 
ca acestea, fără să ne înştiinţeze deloc? Ci era de lipsă ca mai întâi să caute 

1 Ps. 79, 13.
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ori a convinge ori a se convinge – dacă însemnează ceva şi cuvântul meu, 
ca al unuia ce se teme de Dumnezeu şi care a muncit mult pentru cuvântul 
credinţei şi a fost folositor Bisericii –, şi atunci abia, dacă şi atunci, să 
înceapă a reforma; însă şi aşa aceşti îngâmfaţi nu pot să aibă nici o scuză. 
Dar după ce credinţa noastră s‑a predicat atât în scris cât şi prin grai viu2, 
în apropierea şi depărtarea cea mai mare, cu pericole şi fără pericole, cum 
se poate că unii săvârşesc lucruri ca acestea, iar ceilalţi stau nemişcaţi?!

Şi nu e atât de nedemn, deşi destul de nedemn, faptul că aceşti oameni 
adapă sufletele mai simple cu învăţătura lor cea rea şi cu vorbe foarte 
nelegiuite, ca faptul că lăţesc minciuni şi despre mine, că eu adică aş fi de 
aceeaşi părere cu ei şi aş cugeta la fel cu dânşii, învăluindu‑şi astfel nada 
în metal scump, făcându‑şi, sub acest pretext, voia lor, şi făcând din since‑
ritatea mea, în urma căreia îi priveam ca fraţi şi nu ca străini, zale pentru 
răutate; şi nu. numai atât: ci ei mai zic, după cum aud eu, că au fost primiţi 
chiar de acel sinod occidental3, de către care se condamnaseră mai înainte, 
ceea ce este foarte evident pentru toată lumea. Dar dacă aderenţii lui 
Apollinarie au fost primiţi, fie acum, fie mai înainte, să dovedească lucrul 
acesta, şi eu sunt mulţumit. Este doar evident că numai alăturându‑se 
învăţăturii celei drepte, au putut fi primiţi; căci dacă au dobândit ei aceasta, 
altfel nu poate să fie. Se arată doar pretutindeni, ori prin hotărâri sinodale, 
ori prin scrisori comunicatorice; căci aşa prevede legea sinoadelor. Iar dacă 
acestea nu sunt decât vorbe, şi o himeră iscodită de dânşii, din fantezie, şi 
spre a‑şi câştiga, prin autorităţi personale, încrederea mulţimii, atunci fă‑i 
să se liniştească şi convinge‑i.

Să nu înşele oamenii aceştia pe alţii, şi nici pe sine să nu se înşele, 
afirmând că Omul Domnesc, cum zic ei, care însă se numeşte, mai bine, 
Domnul nostru şi Dumnezeu, este fără minte4. Căci noi nu despărţim omul 
de dumnezeire, ci pe unul şi acelaşi îl mărturisim şi‑l învăţam, mai‑nainte, 
ce‑i drept, nu om, ci Dumnezeu şi Fiul unul născut mai‑nainte de veci, 
neîmpreunat cu trup şi cu nimic din cele trupeşti; la sfârşit însă şi om, luând 
asupra Sa umanitatea pentru mântuirea noastră: după corp a suferit, după 
dumnezeire însă n‑a putut să pătimească; mărginit cu trupul, cu spiritul însă 
nemărginit; acelaşi şi pământesc şi ceresc, văzut şi înţeles, cuprins şi necu‑
prins; ca prin El, om întreg şi Dumnezeu, să se restaureze întregul om căzut 
în păcat.

Cine nu crede că Sfânta Maria e Născătoare de Dumnezeu5, acela e afară 
de dumnezeire; iar de va zice cineva că Hristos a trecut prin Fecioară ca 
printr‑un canal, şi nu va mărturisi că s‑a format în ea atât în mod dumnezeiesc 
cât şi omenesc deodată: dumnezeiesc, pentru că s‑a conceput fără bărbat, 
şi omenesc, pentru că s‑a format după legea naşterii, acela este aşijderea 
ateu. De va zice cineva că omul s‑a format, iar Dumnezeu s‑a adăogat mai 
pe urmă este de condamnat. Căci asta nu însemnează naşterea lui Dumnezeu, 

2 αγράφως.

3 Nichephoros zice în 
cartea XI, c. 12, că au‑
zind episcopul Romei, 
Damasus, şi cel al Ale‑
xandriei, Petru, despre 
lăţirea ereziei lui Apolli‑
narie, au ţinut un sinod 
la Roma, în care au ho‑
tărât, că acea erezie este 
străină şi departe de Bise‑
rica universală. Deoarece 
Nichephoros vorbeşte aici 
multe despre Apollinarie 
şi dezlipirea Iui de cre‑
dinţă, se vede că Niche‑
phoros se gândeşte la acest 
sinod, despre care e vorba, 
în locul respectiv, la Sf. 
Grigorie (Migne : notă la 
locul respectiv).
4 νούς, lat. mens.

5 θεοτόκος, lat. Deipara.
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ci ferirea Lui de naştere. De va introduce cineva doi Fii, pe unul născut 
din Dumnezeu şi Tată, iar pe al doilea născut din mamă, acela să cadă din 
înfierea6 promisă celor dreptcredincioşi. Naturi7, cei drept, sunt două, 
Dumnezeu şi om, deoarece este suflet şi corp; dar totuşi nu sunt doi fii nici 
doi Dumnezei. Căci deloc nu sunt socotiţi doi oameni, când vorbeşte şi 
Pavel astfel despre omul cel dinăuntru şi cel dinafară8. Şi dacă e vorba să 
mă exprim pe scurt, atunci şi din una şi din alta se compune Mântuitorul – 
fiindcă doar nu este acelaşi lucru ceea ce se poate vedea cu ceea ce este 
nevăzut, şi ceea ce nu e temporal cu ceea ce stă sub timp – dar el nu este 
şi unul şi altul. Nicidecum. Căci amândouă una sunt în această uniune9. 
Dumnezeu înomenindu‑se şi omul îndumnezeindu‑se, sau cum i‑ai mai 
putea zice. Eu zic: şi una şi alta10 (cu privire la firea dumnezeiască a lui 
Hristos): cu Treimea stă lucrul tocmai invers, căci acolo este şi unul şi altul, 
ca să nu confundăm ipostasele; însă nu şi una şi alta, căci tustrele sunt una 
şi aceeaşi cu privire la dumnezeire.

Cel ce va zice că dumnezeirea s‑a efectuat din graţie, ca într‑un profet, 
şi nu s‑a unit şi este unită după fiinţă, acela să fie lipsit de inspiraţie mai 
bună, ba mai degrabă (să fie) plin de una contrară. Cine nu se închină Celui 
răstignit, anatema să fie şi să se înşire între cei ce au omorât pe Dumnezeu. 
De va zice cineva că El a fost deplin pe urma faptelor Sale, şi abia după 
botez sau după învierea Sa din morţi s‑a învrednicit de înfiere, aşa ca şi 
acei (zei), pe care grecii îi induc ca adaoşi, anatema să fie. Căci ceea ce a 
avut un început, sau are un curs, sau prosperează şi se desăvârşeşte, nu este 
Dumnezeu, cu toate că şi acestea se pot zice despre El din cauza descoperirii 
pe‑ncetul. Cel ce va zice că sfântul corp s‑a depus şi dumnezeirea este goală 
de corp şi nu este cu trupul cel primit, atât acum cât şi la a doua venire, 
unul ca acela să nu vadă mărirea venirii Lui. Unde să fie acum trupul, dacă 
nu cu acea natură, de către care s‑a primit? Căci doar nu s‑a aşezat, potrivit 
închipuirilor nebune ale Manicheilor, în soare, ca să se venereze cu batjocură; 
ori s‑a vărsat în aer şi s‑a difuzat, aşa cum e felul sunetului, cum e mersul 
miresmelor şi cursul fulgerului, ce ţine atât de puţin? Dar unde să punem 
şi faptul că după înviere a fost pipăit11, ori că odată are să fie văzut de către 
cei ce l‑au străpuns? Căci dumnezeirea în sine este nevăzută. Însă eu cred, 
că El va veni cu trupul, aşa cum s‑a arătat învăţăceilor Săi pe munte, aşa 
cum a mai dovedit‑o12 când dumnezeirea a întrecut ceea ce era carne. Precum 
acestea le spun pentru înlăturarea ocării alegoriei aşa şi acelea le scriu 
pentru îndreptarea înnoirii.

De va zice cineva că trupul lui Hristos s‑a pogorât din cer, şi nu că este 
de aici de Ia noi, deşi mai presus de noi, să fie anatema. Căci acel: „Omul 
al doilea este din cer”13, şi:

„precum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti”14 şi

6 Efes. 1, 5.
7 φύσεις, naturae.

8 1 Cor. 15, 45.

9 σύγκρασις, conexio.

10 adică succesiv.

11 Ioan 20, 27.

12 Mat. 17, 2.

13 1Cor. 15, 47.

14 Ibid. 48.
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„Nimeni nu se va sui la cer, decât cel ce s‑a pogorât din cer, Fiul omului”15

şi altele de felul acesta, câte credem, că se pot zice din cauza uniunii cu 
ceea ce este ceresc, precum şi acele cuvinte, că prin Hristos s‑au făcut 
toate16 şi:

„Să locuiască Hristos în inimile voastre17, nu se referă la Dumnezeu, care se 
poate vedea cu ochii, ci la cele ce se înţeleg cu spiritul”,

bineînţeles aşa, ca fiind unite atât naturile, cât şi însuşirile lor, şi păstrându‑se 
una pe alta, din cauza strânsei legături între ele.

De a nădăjduit cineva într‑un om fără de minte, nebun este întru adevăr 
şi cu totul nevrednic de mântuire. Căci ceea ce nu s‑a primit, este nevindecat: 
iar ceea ce s‑a unit cu Dumnezeu, aceea se mântuieşte. Dacă a căzut Adam 
pe jumătate, atunci s‑a înjumătăţit şi ceea ce s‑a primit şi ceea ce a primit 
mînturirea. Iar dacă a căzut întreg, atunci s‑a unit cu întregul ce s‑a născut 
şi totul se eliberează. Deci să nu invidieze ei completa noastră mântuire şi 
să nu pună pe seama Mântuitorului numai oasele, nervii şi figura omului.

Căci dacă omul a fost fără suflet – chiar şi aceasta o zic Arienii, ca să 
poată atribui lui Dumnezeu patima; dar ceea ce mişcă corpul nu poate să 
pătimească18. Dar dacă are suflet, de minte însă este lipsit, atunci cum (de 
se mai numeşte) om? Căci omul nu este o vietate fără minte. Şi e necesar 
ca numai specia, masca, să fie omenească, sufletul însă poate să fie de cal, 
de bou sau de alt dobitoc ce n‑are minte? Ş‑apoi aceasta e şi ceea ce are 
să se mântuiască; iar eu m‑am înşelat de către adevărul însuşi, ca unul ce 
mă fălesc şi mă înalţ singur, în vreme ce altul are parte de laudă. Iar dacă 
omul are minte şi nu e lipsit de ea, atunci să înceteze ei a fi într‑adevăr 
fără de minte!

Însă ajunge, zic ei, dumnezeirea în locul minţii. Dar ce mă importă 
aceasta? Dumnezeirea numai cu trupul19 singur nu este om, şi nici numai 
cu sufletul20 singur, dar nici cu amândouă, căci lipseşte mintea21, care cu 
deosebire îl face pe om. De aceea pe om reţine‑l întreg şi leagă de el 
dumnezeirea, ca să‑mi faci binefacerea deplină. Însă două deplinătăţi, vei 
zice, nu a putut cuprinde. Dar nu este aşa; afară doar dacă priveşti (lucrul) 
numai din punct de vedere omenesc. Căci un vas de o măsură nu va cuprinde 
două măsuri şi nici spaţiul unui singur corp două sau mai multe corpuri. 
De le consideri pe acestea însă ca pe nişte lucruri intelectuale şi necorporale, 
atunci ia aminte, că eu, unul şi acelaşi, am cuprins şi sufletul şi raţiunea şi 
mintea şi pe Duhul Sfânt, şi că înainte de mine, lumea aceasta care se 
compune adică din lucruri văzute şi nevăzute, l‑a cuprins pe Tatăl şi pe 
Fiul şi pe Sfântul Duh. Căci aşa este natura celor intelectuale, că se amestecă 
în mod necorporal şi nedespărţit, atât întreolaltă cât şi cu corpuri, fiindcă 

15 Ioan 3,13.

16 Ioan 1, 3.

17 Efes. 3, 17.

18 Această propoziţiune 
pare să fie un anacolut.

19 σάρξ.

20 ψυχή.
21 νούς.
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şi de o singură ureche se pot cuprinde mai multe sunete, şi feţele mai 
multora se pot vedea simultan de aceiaşi ochi, şi de acelaşi miros se pot 
simţi mai multe miresme, aşa că nici simţurile nu se strâmtoresc între‑olaltă 
şi nu se înlăturează, şi nici lucrurile simţite nu se micşorează din pricina 
percepţiei.

Cum poate mintea omului sau îngerului, comparându‑se cu dumnezeirea, 
să se găsească perfectă, aşa ca una să fie nevoită a ceda la apariţia celeilalte, 
care ar fi mai mare? Căci doar nu se află deplină o sclipire oarecare, dacă 
se compară cu soarele, şi nici puţină umezeală, comparându‑se cu fluviul, 
nu poate trece ca perfectă; să alegem pe cele mai mici, splendoarea casei, 
umezeala pământului, şi aşa să se cuprindă cele mai mari şi mai perfecte. 
Căci să ne gândim, cum vor cuprinde două perfecţiuni: casa, splendoarea 
şi pe soare, iar pământul şi umezeala şi fluviul? Căci, într‑adevăr, chestia 
e vrednică de multă cugetare. Sau lor le scapă din vedere că acelaşi (lucru, 
care în comparare cu una este deplin, comparându‑se cu alta nu e deplin, 
aşa ca un dâmb în comparaţie cu un munte, şi un grăunte de muştar faţă 
de un fir de bob, sau cu alta din seminţele mai mari, deşi se zice că e cel 
mai mare între cei de aceeaşi specie cu el; iar, dacă voieşti, şi îngerul cu 
Dumnezeu şi omul cu îngerul?! Deplină este mintea şi are conducerea; nu 
simplu deplină, ci faţă de suflet şi de corp este ea deplină; lui Dumnezeu 
însă îi este servă şi supusă, n‑are parte de conducere şi nici aceeaşi onoare. 
Doar şi Moise lui Faraon i‑a fost dumnezeu22, lui Dumnezeu însă sclav23, 
precum este ştire în scris; şi stelele luminează noaptea, dar de la faţa soarelui 
se ascund, aşa că ziua nici nu se mai poate cunoaşte, ori de mai sunt; şi o 
faclă mică, lipindu‑se de un rug mare, nici nu se stinge, nici nu luminează, 
nici nu se desparte, ci totul este rug, învingând acela, care este mai superior.

Ci mintea noastră, se va zice, este orânduită. Dar cum este corpul? Nu 
e osândit? De aceea, ori caută de‑l depărtează pe acesta din cauza păcatului, 
ori adaug‑o pe aceea din cauza mântuirii. Dacă partea mai rea s‑a primit, 
ca să se sfinţească prin încorporare, atunci oare nu se va primi partea mai 
bună ca să se sfinţească? Dacă lutul a dospit şi s‑a făcut frământătură nouă24, 
atunci tocmai icoana nu va dospi şi nu se va uni oare cu Dumnezeu, 
îndumnezeindu‑se prin îndumnezeire? Dar să adăugăm şi faptul (următor): 
dacă mintea, ca aceea care a păcătuit şi e osândită, îndeobşte s‑a dispreţuit, 
apoi corpul, din aceeaşi cauză, s‑a primit, iar mintea s‑a omis; ca iertare 
pentru aceia, care greşesc, în privinţa minţii. Căci mărturia lui Dumnezeu 
a dovedit că părerea ta nu se poate vindeca. Să spun un lucru mai mare? 
Drept că tu, dragul meu, – ca venerator al corpului, în vreme ce eu sunt 
venerator al omului – dispreţuieşti de aceea mintea mea, ca să împreunezi 
pe Dumnezeu cu corpul, ca şi când altfel nu e posibil să se împreuneze, şi 
pentru aceasta ridici un zid la mijloc25. Dar raţiunea mea ce‑i? Este ea a 

22 II Moise 7, 1.
23 Ios. 1, 15.

24 I Cor. 5, 7.

25 Efes. 2, 14.
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unui om neînţelept şi neînvăţat? Mintea se uneşte cu mintea şi printr‑însa. 
ca prin ceea ce formează puntea între dumnezeire şi grosime26, cu carnea.

Dar să vedem ce cauză a primirii umanităţii sau a întrupării [încarna‑
ţiunii], cum zic înşişi, induc ei. Dacă zic ei, că întruparea [încarnaţiunea] 
s‑a făcut, ca Dumnezeu, cel de altfel necuprins, să se cuprindă şi să petreacă 
între oameni, sub carne, ca sub un văl, atunci înşelătoare este această mască 
a lor şi această poveste făţarnică: ca să nu zic că în oarecare alt mod a fost 
posibil să petreacă între noi, precum o făcuse mai înainte, în rug de foc şi 
în chip omenesc. Iar dacă a primit Dumnezeu umanitatea, ca să ridice 
blăstămul păcatului, sfinţind cele asemenea prin cele asemenea, atunci 
precum a avut lipsă de corp pentru corpul cel osândit, şi de suflet pentru 
suflet, aşa a trebuit să aibă lipsă de minte, care nu numai că a căzut în 
Adam, ci a fost şi aceea care s‑a infectat întâi, cum zic medicii cu privire 
la morburi. Căci ceea ce a primit porunca, aceea nici nu a păzit‑o, a cutezat 
s‑o calce; ceea ce a călcat‑o, aceea a avut şi cea mai mare lipsă de mântuire; 
şi ceea ce a avut lipsă de mântuire, aceea s‑a şi primit; mintea aşadar s‑a 
primit.

Aceasta deci s‑a demonstrat, ori le este pe voie, ori nu, cu dovezi necesare 
şi geometrice, cum zic ei înşişi. Tu însă faci tot aşa, ca şi când, vătămându‑se 
ochiul şi piciorul unui om, i‑ai tămădui piciorul, ochiul însă i l‑ai lăsa 
nevindecat; sau, nezugrăvind pictorul ceva cum se cade, pictura a‑i preface‑o, 
peste pictor însă ai trece la ordinea zilei, ca peste unul care şi‑a făcut datoria 
bine. Căci dacă dânşii, împiedicaţi prin aceste argumente, îşi iau refugiul 
la afirmarea că Dumnezeu, şi fără minte, poate să mântuiască pe om, atunci 
să ştie că tot aşa a putut să mântuiască şi fără corp, numai prin voinţă, 
precum pe toate celelalte le‑a făcut şi le face în mod necorporal. Depărtează 
deci şi corpul odată cu mintea, ca să‑ţi fie deplină nebunia. Dar se‑nşală 
de literă, şi de aceea se refugiază la corp, necunoscând obiceiul Scripturii. 
Noi le vom da învăţătură şi în această privinţă. Căci cum că Hristos se 
numeşte în Scriptură, în tot locul, om şi Fiul omului, la ce le‑am mai spune‑o 
acelora care o ştiu ?

Dacă se sprijinesc ei pe locul:
„Cuvântul s‑a făcut carne şi s‑a sălăşluit între noi”27,

şi rad, ca şi cizmarii, pieile mai grase, cea mai bună parte din om, ca să 
încleie pe Dumnezeu cu corpul: apoi cred că e timpul să zică, că Dumnezeu 
este numai Dumnezeu al trupurilor şi nu şi al sufletelor,: fiindcă doar scris 
este:

„Precum i‑ai dat lui putere peste tot corpul”28 şi:

„La tine va veni tot corpul”29 şi:

„Să binecuvinteze tot corpul numele cel sfânt al lui”30;

26 παχύτης.

27 Ioan 1, 14.

28 Ioan 17, 2.

29 Ps. 64, 3.

30 Ps. 144, 21.
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astea înseamnă: tot omul; ori apoi să zică, că părinţii noştri au coborât la 
Egipt fără corpuri şi nevăzuţi, şi că numai singur sufletul lui Iosif a fost 
pus la închisoare de Faraon, pentru că doar este scris:

„La şaptezeci şi cinci de suflete s‑au coborât în Egipt”31 şi „Fierul străpuns‑a 
sufletul său”32,

un lucru, care nu se poate fereca. Căci aceia care afirmă astfel de lucruri, 
nu ştiu că acestea se zic în mod sinecdochic, indicându‑se printr‑o parte 
întregul; precum zice Scriptura: şi

„puii corbilor strigă către Dumnezeu”33,

spre a arăta natura păsărilor, şi se induce Găinuşa, Luceafărul de seară, 
Arcturosul în locul tuturor stelelor şi al Providenţei pentru ele.

Mai vine apoi, că iubirea lui Dumnezeu pentru noi nu s‑ar fi putut dovedi 
altfel, decât prin aceea, că s‑a luat aminte la carne, şi că pentru noi s‑a 
pogorât până la partea cea mai joasă. Căci tot omul cu mintea‑ntreagă va 
mărturisi că trupul este mai prejos în preţ decât sufletul. Locul: „Cuvântul 
s‑a făcut trup”34, deci are, cred eu, acelaşi înţeles ca şi zicerea, că „păcat” 
s‑a făcut pe sine şi „blestem”35; nu pentru că Dumnezeu s‑a prefăcut în 
aceasta – cum se poate?, – ci pentru că, luând aceasta asupra Sa, a ridicat 
păcatele noastre şi bolile noastre le‑a purtat. Cu acestea, socot că am vorbit 
destul deocamdată, fiindcă sunt sigure, clare şi se pot înţelege uşor şi de 
cei mulţi. Căci nu ca să facem lucru de logograf le scriem acestea, ci ca 
să punem stavilă rătăcirii şi fraudei; un tratat mai deplin despre acestea, 
dacă va părea de lipsă, vom da mai târziu.

Şi ceea ce e mai greu decât acestea şi nu se poate trece cu vederea: O 
de s‑ar exclude „cei ce vă răzvrătesc”36 şi introduc un al doilea iudaism şi 
o a doua tăiere‑împrejur şi un al doilea rând de jertfe; căci dacă această 
afirmaţie a lor este adevărată, atunci ce piedică mai este, ca Hristos, pentru 
înfrângerea aceloraşi lucruri, să se nască de‑a doua oară şi iarăşi să se 
trădeze de Iuda, să se răstignească, să se înmormânteze şi să învie, ca să 
se împlinească aceeaşi serie întreagă, ca şi acea mişcare a corpurilor cereşti, 
care după învârtirea cercuală a grecilor, învârte aceleaşi stele împrejur? 
Căci ce soartă fatală să fi fost aceasta că din cele întâmplate atunci, una se 
face, alta se omite? Acest lucru să‑l arate aceşti înţelepţi, şi care se laudă 
cu mulţimea cărţilor.

Dumnealor, îngâmfaţi din pricina acelei cărţi despre Treime, răstoarnă 
asupra noastră mincinoasa acuză că nu am fi sănătoşi în privinţa credinţei, 
şi ademenesc şi pe mai mulţi de‑i înşeală; dar trebuie neapărat să se ştie 
că Apollinarie, deşi a dat Duhului Sfânt numele de dumnezeire, totuşi 
puterea dumnezeirii nu a păzit‑o. Căci constituirea Treimii din mare, mai 
mare şi cel mai mare, adică din Duhul Sfânt, din Fiul şi din Tatăl, aşa ca 

31 Faptele Ap. 7, 14.
32 Ps. 104, 18.

33 Ps. 146, 9.

34 Ioan 1, 14.

35 II Cor. 5, 21.

36 Gal. 5, 13.
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şi din sclipire, rază şi soare – o învăţătură scrisă răzvedit în cărţile aceluia 
– formează o scară a dumnezeirii, care nu se suie în cer, ci pogoară din 
cer. Noi însă, ce‑i drept, cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl şi Fiul şi Sfântul 
Duh; dar nu ca nişte nume goale, ce scot în relief neegalitatea în dumnezeiri 
şi puteri, ci precum una şi aceeaşi numire, aşa şi una şi aceeaşi natură, 
fiinţă şi putere a dumnezeirii.

Dacă socoteşte cineva că cele spuse (de noi) sunt adevărate, însă ne 
incriminează comunitatea cu ereticii, să arate că aceasta e în realitate una 
din însuşirile noastre; şi atunci ori vom convinge, ori vom ceda. Dar înainte 
de a judeca nu este cazul să faci înnoiri nici în privinţa unui lucru oricât 
de neînsemnat, necum să faci un lucru atât de mare şi în privinţa unor 
lucruri atât de vajnice! Cât despre noi, acestea le‑am mărturisit înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor, şi le şi mărturisim. Şi nici că aş fi scris acestea, 
crede‑mă, dacă nu vedeam Biserica despărţindu‑se şi despicându‑se, atât 
din pricina altor iscodiri monstruoase, cât şi prin acest sinedriu, de acum, 
al deşertăciunii. Iar cel ce din oarecare interese, ori din frică de oameni, 
ori de pe urma unor temeri absurde, sau pentru lipsa de păstor şi conducător, 
ori, în fine, pentru că găseşte bucurie în lucrări străine şi neobicinuite şi 
este gata la orice înnoire, ne dispreţuieşte, cu toate că spunem acestea, ne 
dispreţuieşte pe noi ca pe nişte oameni de nici o valoare, către unii ca aceia 
însă aleargă cu braţele deschise, acela desparte trupul cel frumos al Bisericii, 
acela însuşi îşi va purta pedeapsa, oricine va fi el, şi în ziua judecăţii îşi 
va da seama înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă cărţile acelea mari, şi psaltirea 
cea nouă şi cântecele acelea, contrare lui David, şi graţia căutărilor, se 
numesc al! treilea testament: atunci să ştie că şi noi facem psalmi şi multe 
scriem şi spunem în versuri. Pare, deci, că şi noi avem Duhul lui Dumnezeu; 
căci un dar al Duhului Sfânt este acesta şi nu o înnoire omenească. Voiesc 
ca tu să mărturiseşti acestea înaintea celor mulţi, ca să nu avem greutate, 
ca şi când am trece cu vederea un rău ca acesta şi să nu facem, prin 
comoditatea noastră, ca să se lăţească şi întărească o învăţătură rea şi 
primejdioasă.

II. Fiindcă mulţi se‑ndreaptă către pietatea ta, cerând o învăţătură deplină 
şi precisă în privinţa credinţei, cu dragoste m‑ai rugat pentru o scurtă 
formulare şi o regulă a părerii mele; drept aceea îţi scriu pietăţii tale, că 
eu, – ceea ce ştiai şi înaintea epistolei mele –, nici n‑am pus şi nici nu pot 
să pun nimic mai presus de credinţa niceeană, care s‑a editat de Sfinţii 
Părinţi adunaţi acolo pentru împăcarea ereziei ariane, ci de credinţa aceea 
suntem, prin graţia lui Dumnezeu, şi vom şi fi, explicând numai cele ce nu 
s‑au zis în mod complet despre Sfântul Duh, (fiindcă această întrebare, pe 
atunci, încă nu era stârnită), explicând anume că trebuie de ştiut că de o 
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dumnezeire este Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, cunoscându‑l şi pe Duhul ca 
Dumnezeu. Pe aceia deci care cugetă şi învaţă astfel, să‑i aibi soţi, cum îi 
am eu; de aceia însă care fac altfel fereşte‑te şi ţine‑i de străini lui Dumnezeu 
şi Bisericii universale. Dar fiindcă şi în privinţa înomenirii sau întrupării 
se agită oarecare chestie, apoi hotăreşte‑le‑o despre mine şi aceasta, anume 
că eu pe Fiul lui Dumnezeu cel născut din Tatăl, şi mai apoi din Sfânta 
Fecioară Maria, îl cred unul şi nu numesc doi, ci pe unul şi acelaşi îl ador, 
în neîmpărţită dumnezeire şi cinste. Iar cine nu se va fi conformat acestora, 
ori acum, ori mai târziu, acela îşi va da seama înaintea lui Dumnezeu în 
ziua judecăţii.

Cele ce observăm şi spunem noi împotriva nebunei lor păreri despre 
mine sunt pe scurt următoarele: ei înşişi aproape şi pătimesc ceea ce 
dogmatizează, circumcizîndu‑şi mintea din cauza nebuniei. Ca să nu mă 
acuze că credinţa lui Vitalie, a acelui bărbat atât de plăcut mie, pe care 
acesta, rugat de episcopul Romei Damas, a expus‑o în scris, mai înainte 
am găsit‑o bună şi am primit‑o, acum însă am respins‑o, voiesc să vorbesc 
puţine şi despre acest caz. Căci aceştia, prin dispute despre cele nespuse, 
ţinute cu învăţăceii lor, ca şi maniheii cu aceia pe care îi numesc aleşi, 
descoperindu‑şi toată boala, abia mai conced Mântuitorului şi corpul. Dar 
când se strâmtoresc şi se conving de sentinţele universale despre întrupare, 
pe care le dă Scriptura, atunci, ce‑i drept, mărturisesc discuţiunile pioase, 
dar purced nelegiuit faţă de minte, zicând, într‑adevăr, că omul nu este fără 
suflet, nici fără raţiune, nici fără minte şi nici nedesăvârşit; punând însă de 
altfel dumnezeirea în locul sufletului37, raţiunii38 şi minţii39, ca şi când numai 
singură ea s‑ar fi împreunat cu carnea şi nu şi cele omeneşti, ale noastre; 
deşi acea curăţenie de păcate este mai măreaţă decât cele ale noastre şi este 
ceea ce ne mântuie de afecţiunile noastre cele păcătoase.

Aşa şi acel: „Iar noi avem mintea lui Hristos”40, ei îl explică rău şi foarte 
nebuneşte, zicând, că mintea lui Hristos este dumnezeirea, nu ca noi, care 
suntem de părerea că cei ce şi‑au curăţit mintea lor prin imitarea acelei 
minţi, pe care Mântuitorul a primit‑o pentru noi, şi şi‑o pun, pe cât e posibil, 
în armonie cu aceea, sunt aceia despre care se zice că nu au mintea lui 
Hristos, aşa precum şi despre cei ce îşi ţin corpul aspru s‑ar putea afirma 
că au corpul lui Hristos, şi sunt părtaşii Lui; şi:

„Precum au purtat chipul celui pământesc, aşa, zic, vom purta şi chipul celui 
ceresc”41.

Tot astfel este pentru ei omul şi perfect, nu fiindcă a fost încercat – prin 
toate afară de păcat, ci fiindcă se învaţă că el este o amestecătură din 
Dumnezeu şi carne, căci ce este mai deplin decât aceasta, zic ei.

37 ψυχή.
38 λόγος.
39 νούς.

40 I Cor. 2, 16.

41 I Cor. 15, 49.
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Acelaşi păcat îl fac ei şi în privinţa cuvântului ἐνανθρώπησις42, explicând 
pe acel ένανθρώπησεν43 nu că Hristos a fost în om, în care s‑a îmbrăcat, 
după cum s‑a zis: Căci el ştia, ce este în om44, ci ei zic şi învaţă că aceasta 
nu însemnează alta decât: a avut relaţii cu oamenii şi a petrecut între ei, 
provocându‑se la cuvintele: După aceasta s‑a arătat pe pământ şi a petrecut 
între oameni45. Dar ce mai ai de combătut? Cei ce depărtează omul şi chipul 
lui intern, curăţă cele dinafară ale noastre numai pentru această mască nouă 
şi faţa cea vizibilă, luptând contra sa însuşi întru atâta încât din pricina 
cărnii expun şi celelalte într‑un mod cras şi trupesc – de aici vine acest al 
doilea Iudaism şi acea voluptate delirică de paradis, ce are să ţie o mie de 
ani, şi aproape şi afirmaţia că noi după un lucru îl vom primi pe tot acelaşi 
lucru –; dar ei induc mai degrabă părelnicia cărnii decât realitatea ei, ca a 
uneia ce n‑a pătimit nimic din ale noastre, afară de cele ce sunt libere de 
păcat; pentru întărirea acestei învăţături se folosesc şi de o spusă apostolică, 
pe care însă nici n‑o înţeleg şi nici n‑o pronunţă apostoliceşte, anume 
cuvintele46 că Mântuitorul s‑a făcut asemenea oamenilor şi s‑a aflat la chip 
ca omul, ca şi când prin aceste cuvinte nu s‑ar vădi figura (lui) omenească, 
ci numai o arătare înşelătoare şi numai o părere.

Dacă deci aceste cuvinte, înţelese bine, corespund pietăţii, rău explicate 
însă, sunt nepioase, atunci ce mirare este, dacă şi eu luam cuvintele lui 
Vitalie în înţeles bun, fiindcă aşa mă încredinţa voinţa, în vreme ce alţii 
turbau împotriva sensului lor, cum ieşea din scris. Aceasta, mi se pare, a 
fost cauza că şi Damas, informat după aceea mai bine, şi aflând totodată 
că ei ţin la explicările lor de mai‑nainte, i‑a excomunicat şi documentul 
credinţei lor l‑a nimicit prin anatematism: suportând cu greutate acea fraudă, 
în care căzuse de pe urma simplităţii sale.

Convinşi deci până la evidenţă despre aceasta, să nu se umple de indig‑
nare, ci să se roşească de ruşine; să nu mă împresoare cu minciuni, ci să 
se umilească şi să şteargă de pe porţile lor acea mare şi miraculoasă vestire 
şi inscripţie falsă a Ortodoxiei, care pe cei ce vin îi întâmpină cu întrebarea 
şi deosebirea că trebuie a adora nu pe omul purtător de Dumnezeu, ci pe 
Dumnezeul purtător de trup. Ce poate fi mai prost decât aceasta, măcar că 
se mândresc atât de mult noii vestitori ai adevărului. Că au oarecare plăcere 
sofistică pentru repeziciunea opunerii şi jocul cuvintelor, care face bucurie 
celor neexperţi; dar nimic nu e mai ridicul, mai prost şi mai nesocotit. Căci 
dacă ai schimba pentru Dumnezeu cuvântul ἄνθρωπος47 cu σάρξ48 – cea 
dintâi ne place nouă, iar cea de a doua lor –, ş‑apoi te‑ai folosi de această 
mare opunere şi cunoştinţă de Dumnezeu ce s‑ar întâmpla? Decât că n‑avem 
să ne închinăm cărnii purtătoare de Dumnezeu, ci lui Dumnezeu celui 
purtător de om. Om, ce utopie! Învăţătura cea ascunsă, cea de după Hristos, 

42 Înomenire.

43 S‑a înomenit.

44 Ioan 2, 25.

45 Baruch 3, 38.

46 Filipeni 2, 7.

47 Om.
48 Carne.
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ne‑o vestesc ei astăzi. Într‑adevăr, trebuie să plângi. Căci dacă a început 
credinţa abia cu treizeci de ani în urmă, în vreme ce de la arătarea lui 
Hristos au trecut acum aproape patru sute de ani, apoi zadarnică a fost 
Evanghelia noastră în decursul timpului acestuia, deşartă şi credinţa noastră, 
în zadar au suferit martirii martiriile lor, în zadar stau şi în fruntea poporului 
clerici atât de însemnaţi, şi tot darul este al poeziei şi nu al credinţei.

Şi acum, cine nu va admira erudiţia dumnealor, care despart desluşit cele 
ale lui Hristos; cuvintele: s‑a născut, a fost ispitit, a flămânzit, a însetoşat, 
a fost obosit, a dormit le atribuie părţii omeneşti; iar că a fost preamărit de 
îngeri, că a biruit pe ispititor, că a săturat poporul în pustie şi într‑un aşa 
mod, apoi că a umblat pe mare, pun ei pe seama dumnezeirii; asemenea şi 
acel:

„Unde aţi pus pe Lazăr?”49

este omenesc, zic ei, iar că a strigat:

„Lazăre, vino afară”50

şi l‑a înviat, mort de patru zile, pun ei mai presus de noi; şi faptul că a fost 
în agonie, s‑a răstignit şi s‑a înmormântat, se referă numai la învelişul 
extern, iar că a avut încredere în sine şi curaj, că a înviat şi s‑a înălţat, se 
referă la comoara cea dinăuntru. Şi apoi totuşi ne acuză pe noi, ca pe unii 
care introducem două naturi deosebite ce se luptă întreolaltă şi împărţim 
măreaţa şi minunata unitate. După dreptate însă ar fi ca ori să nu facă cele 
ce acuză, ori să nu acuze cele ce fac; să se hotărască a‑şi urma numai sieşi 
şi să nu afirme deodată şi părerile sale proprii şi pe cele ale adversarilor 
lor. Atât de mare este prostia lor; ea luptă atât împotriva sa însăşi cât şi în 
contra adevărului; se opun sieşi, şi totuşi nici nu înţeleg, nici nu se ruşinează.

De socoteşte cineva că noi scriem sau spunem acestea de bună voie şi 
cu plăcere, şi nu mai vârtos siliţi fiind, şi de zice că disfătuim şi împiedicăm 
unirea, şi nu ne sârguim cu cea mai mare râvnă pentru ea, să ştie că rău 
cugetă, şi că nu avem deloc drept scop pofta noastră personală, noi, în a 
cărui ochi nimic nu stă şi nici nu a stat vreodată mai presus decât pacea; 
ba tocmai ceea ce fac şi vorbesc aceia, pripiţi ca nişte tineri, sunt volnice 
să depărteze de pretutindeni unirea.

Trad. de Prof. Dr. Nicolae COTOS51, 
Sibiu

49 Ioan 11, 34.

50 Ibid. 43.

51 Mitropolia Ardealu‑
lui, anul II, nr. 3‑4, 
martie‑aprilie 1957, pag. 
242‑253 (* Textul în 
limba originală, ellină, al 
acestor două scrisori, 
este editat, însoţit şi de 
o traducere în limba la‑
tină, în Cursus Patro‑
logiae Completus, Series 
Graeca, Tom. XXXVII, 
accurante J. P. Migne, 
Paris 1862, sub titlul: 
Către presviterul Cledo‑
niu împotriva lui Apolli‑
narie: Scrisoarea I (col. 
175‑194) şi Scrisoarea 
II (col. 194‑202). O edi‑
ţie mai nouă se găseşte 
în SC pag. 36‑84.)
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VOCEA DUHOVNICULUI

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Părintele Profesor Constantin Galeriu, 
un duhovnic de vocaţie (I)

În viața și spiritualitatea ortodoxă, Taina Sfintei Spovedanii are un rol 
deosebit de important. Prin ea se reface starea sufletească a credinciosului, 
se restabilește comuniunea lui cu Dumnezeu, întreruptă prin păcat, și se 
reînnoiește haina luminoasă a Botezului, întinată de necurăția patimilor.

Fără spovedanie nu se poate concepe o viață duhovnicească autentică. 
Ea este o terapeutică morală și o supapă de domolire a remușcărilor sufletești, 
fiindcă este

„locul cel dintîi și cel mai sfânt dintre toate în care se aplică pedagogia divină, 
în care se face educația sufletului după legile lui Hristos și după disciplina 
Bisericii”1.

1 C. Krieg, Wissenschaft 
der speziellen Seelen fü
frung, p. 360, apud Pr. 
Dr. Spiridon Cândea, 
Hristos și mântuirea 
sufle tească a orășenilor, 
Sibiu, 1939, p. 245.
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Taina Spovedaniei este cheia întregii pastorații, pentru că în atmosfera 
acestui spațiu haric, sub călăuza duhovnicului și privirea ocrotitoare și 
nevăzută a Părintelui ceresc, dobândește credinciosul liniștea conștiinței, 
balsamul tămăduitor al rănilor sufletești și iertarea păcatelor. De aceea,

„viața duhovnicească este hotărâtor influențată de relația cu duhovnicul. De 
fapt, în afara acestei relații nici nu poate fi vorba de viață duhovnicească. Nu 
numai orice nevoință, mare sau mică, dar și orice decizie importantă în viață 
are consecințe folositoare la zidirea noastră duhovnicească doar dacă are bine
cuvântarea duhovnicului, adică se face în puterea și sub ocrotirea harului dat 
de Domnul prin această binecuvântare”2.

Relația cu duhovnicul este deplină numai în scaunul Sfintei Spovedanii, 
pentru că numai aici, în acest context, are el posibilitatea de a pătrunde în 
tainele sufletului omenesc. Aici, în convorbire intimă cu părintele său spiritual, 
își deschide credinciosul interiorul sufletului. Aici, depistează duhovnicul 
starea morală a penitentului și efectele maladive ale păcatului și, cunos
cândule, încearcă să le înlăture și să le remedieze, intervenind cu sfatul, cu 
îndrumarea și cu leacurile corespunzătoare pentru îndreptarea lui pe calea 
pocăinței, pentru stârpirea pornirilor rele și sădirea deprinderilor virtuoase.

„Spovedania reține pe mulți de la păcat și aduce mare mângâiere celor căzuți, 
astfel că un duhovnic serios și înțelept ajută excelent pentru mântuirea sufletelor; 
căci ajută cu sfatul lui ca să fim stăpâni pe pornirile noastre rele, să evităm 
prilejurile spre păcat, să restituim dauna căzută, să rezolvăm nedumeriri, să 
alungăm depresia sufletească, în sfârșit, să lecuim și să alinăm toate durerile 
sufletului”3.

De aceea,

„pentru a păstori cu succes, preotului i se cere cunoștință de oameni și simț 
psihologic, adică să cunoască modul lor de a cugeta, simți și lucra în diverse 
condiții”4.

În concluzie, preotul duhovnic trebuie să aibă o cultură teologică vastă, 
o experiență pastorală bogată și o viață morală impecabilă. Pe lângă aceste 
însușiri generale, duhovnicului i se cere

„tact pastoral și precauțiune în administrarea tainei. Tactul pastoral reclamă ca 
duhovnicul să aibă multă răbdare și dragoste pentru mântuirea aproapelui, cu 
multă indulgență față de greșelile altuia și cu foarte multă finețe în atitudini și 
expresii. Cu răbdare, pentru că altfel, ușor cade în greșeala grăbirii, cu dragoste, 
penru că aceasta îl face să fie totdeauna liniștit și interesat, cu indulgență și 
finețe, pentru că acestea îl feresc la tot pasul de a jigni sensibilitatea penitentului. 
Numai dacă duhovnicul îndeplinește aceste cerințe fundamentale poate avea 
succes. Altfel, nui poate cuceri pe credincioși, ci îi îndepărtează”5.

3 Leibnitz, Systema theo
logicum, Mainz, 1825, p. 
264, apud Pr. Dr. Grigore 
Comșa, Pastorația indi
viduală și colectivă, Arad, 
1929, p. 4243.

4 Dr. Isidor Marcu, Teo
logia pastorală, vol. I, 
Didactica pastorală, Blaj, 
1902, p. 34.

5 Pr. Dr. Spiridon Cân
dea, op. cit., p. 247.

2 Vademecum creștin or
todox. Cunoștințe minim 
necesare în lumina în vă
țăturilor Sfinților Părinți, 
Ed. Sofia, București, 2003, 
p. 248.
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Aceste trăsături sufletești îi caracterizează pe marii duhovnici, care știu 
să pună în aplicare mijloacele pastorale cele mai eficiente pentru a trezi 
conștiința omului și al apropia tot mai mult de Dumnezeu. Un duhovnic 
înzestrat cu asemenea calități intelectuale, morale și psihice a fost distinsul 
dascăl de teologie, Părintele Prof. Dr. Constantin Galeriu, un preot de vocație, 
un teolog profund și erudit, un orator inegalabil și un duhovnic de excepție.

Dacă noi, ucenicii de astăzi ai părintelui, care îi savuram cu plăcere 
prelegerile sale academice la orele de curs și ne aplecam cu emoție și evlavie 
sub epitrahilul său, recunoșteam în mod cert și obiectiv valoarea și meritele 
sale excepționale, aceasta se datora nu numai faptului că părintele ne fascina 
prin cultura sa vastă, ci și faptului că ne impresiona trăirea sa adâncă și 
modul său creștinesc și umanitar de a se comporta cu oamenii din jur. 
Cuvântul său înaripat, blând și părintesc, izvorât din clocotul inimii sale, 
cucerea sufletele, pentru că era totdeauna încurajator, dres cu sarea învățăturii 
evanghelice și a Sfinților Părinți, din care reproducea pasaje întregi. Trăia 
cu efervescență fiecare moment liturgic, atât al rugăciunii, cât și al predicii 
și al spovedaniei. În toate aceste ipostaze participa cu toată convingerea și 
simțirea sa lăuntrică. Predicile sale înălțătoare și ziditoare ne frapau, pentru 
că părintele trăia cu intensitate fiecare cuvânt pe care îl rostea sau îl explica. 
Cuvântul său de învățătură era normă, punct de referință și îndreptar al 
vieții, pentru că era fundamentat pe Tradiția autentică a Bisericii și pe textul 
inspirat al Sfintei Scripturi, pe care îl interpreta în spiritul ei, așa cum lau 
înțeles și experimentat marii dascăli și luminători ai Ortodoxiei. 

Ca om, părintele profesor și duhovnic Constantin Galeriu era foarte 
popular și comunicativ, mereu deschis spre dialog, mai ales în abordarea 
temelor legate de știință și religie sau de cultură, teologie și filozofie, în 
care era profund implicat, dispus oricând să dea soluțiile cele mai viabile 
și răspunsurile cele mai logice și pertinente.

Părintele profesor nu era niciodată egoist sau arogant, ci totdeauna 
generos, jovial și afabil în relațiile cu oamenii, iar ca duhovnic te uimea 
prin modestia și capacitatea intuiției sale psihologice, prin finețea și discreția 
lui și prin modul său părintesc, cald și deschis cu care primea și sfătuia pe 
oricine alerga la scaunul său de spovedanie. Prin atitudinea și graiul său 
domol și blând, simțeai că vorbește Dumnezeu. Lângă un asemenea om 
venerabil și mare la suflet simțeai că trăiești cu adevărat clipe de înălțare 
sufletească, pentru că iradia din el dragoste, bucurie, pace, înțelegere și 
blândețe, sentimente care te sensibilizau, te copleșeau și te mângâiau. De 
lângă un asemenea duhovnic, calm, milostiv și îndelung răbdător, nu puteai 
pleca niciodată neconvertit, pentru că părintele se dăruia atât de ființial 
penitentului îngenunchiat la picioarele lui, încât uita adeseori de el, iar 



20          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

pentru a exemplifica și confirma acest adevăr, redăm textual mărturia unui 
fost ucenic deal său, care relatează astfel:

„Lui iam mărturisit cele mai grele păcate; cumplite foarte! Nam să uit niciodată 
clipa iertării lui; aproape că aș fi preferat să nu mă ierte. A fost o secundă în 
care am simțit că pentru ami putea ierta păcatele de moarte, pentru a mă învia 
cu putere înfricoșătoare, a murit el, întrun spasm care a scuturat adâncurile; 
ma iertat (ma înviat) în sine însuși. Atunci am înțeles taina de foc a duhovniciei 
… De fapt, părintele mă iubea atât de mult și de aceea a murit în locul meu, 
în actul iertării, al ispășirii. «Căci iubirea ca moartea e de tare și marea nu o 
poate stinge»”6.

Acest exemplu, la care se pot adăuga multe altele de acest gen, au conturat 
personalitatea magnifică a duhovnicului devotat și experimentat, care știa 
să ridice moralul penitentului și să toarne cu măiestrie alifia cea tămăduitoare 
peste rănile distrugătoare ale păcatului. De aceea, pentru noi, slujitorii de 
astăzi ai Bisericii, preoți, duhovnici și dascăli de teologie, persoana Părintelui 
Galeriu rămâne în conștiința fiecăruia modelul ideal al păstorului de suflete, 
înflăcărat de râvnă și iubire sinceră față de Dumnezeu și de oameni. Este 
tipul slujitorului bisericesc pătruns până în adâncul ființei sale de importanța 
și responsabilitatea morală a misiunii sacerdotale. În viața și lucrarea misio
nară a sfinției sale am întrezărit icoana păstorului zelos care

„nu simte odihnă și împăcare, până ce nu a făcut totul, până nu a încercat toate 
mijloacele, până ce nu a plătit toate jertfele pentru câștigarea sufletelor”7.

Acest stadiu avansat de trăire și înfăptuire reflecta atât cultura sa teologică 
aplicată în practică, cât și bogata sa experiență duhovnicească, acumulată 
din scrierile Sfinților Părinți pe care le cerceta cu tenacitate și din care cita, 
din memorie, cu o ușurință și cursivitate demnă de invidiat. Știa din operele 
patristice că

„cel mai dumnezeiesc lucru este de a conlucra cu Dumnezeu la mântuirea 
sufletelor”8 (Sf. Dionisie Areopagitul),

iar

„dacă vrei să porți sarcina de preot, mântuirea altora să țio faci câștigul 
sufletului tău”9 (Fericitul Ieronim).

În sufletul acestui mare duhovnic și apologet creștin sau întipărit cu litere 
de aur cuvintele Fericitului Augustin, care povățuia astfel pe ucenici săi:

„Tu făți din iubirea aceasta un fel de țintă finală, de care să legi tot ce spui, 
și expune orice ai de expus în așa fel încât cel căruia îi vorbești, auzind, să 
creadă, crezând să nădăjduiască, și nădăjduind, să iubească”10. 

8 Mitropolit Athanasie 
Mironescu, Sfaturi către 
preoți, București, 1909, 
p. 48.

9 Ibidem, p. 98.

10 Fericitul Augustin, 
De spre catehizarea înce

7 Pr. Prof. Petre Vinti
lescu, Preotul în fața che
mării sale ca păstor al 
sufletelor, București, 1935, 
p. 93.

6 Pr. Prof. Ion Buga, 
Unde a fost Biserica, Ed. 
Sf. Gheorghe Vechi, 
Bu cu rești, 2001, p. 48.
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Ca duhovnic, Părintele Profesor Galeriu era conștient că

„preotul, în scaunul mărturisirii, nu este numai un judecător al moralității 
credinciosului și un medic căutat pentru vindecarea rănilor lăsate de păcat, ci 
în același timp și un îndrumător, un călăuzitor spre căile virtuții. El este chemat 
să lumineze mintea prin lămuriri și prin preveniri, să îndrumeze voința prin 
sfaturi, prin îndemnuri, prin încurajări și să trezească în inimă gustul virtuții 
și al binelui”11.

În această latură a activității pastorale, părintele sa dovedit a fi un 
maestru și un pedagog desăvârșit. Analiza cu multă atenție și discernământ 
critic starea sufletească a penitentului și proceda cu mult tact, prudență, 
înțelepciune, măsură și echilibru în aplicarea epitimiilor, având totdeauna 
grijă să nu încurajeze păcatul prin blândețe și îngăduință excesivă și nici 
săl îndepărteze pe credincios de Biserică prin prea mare asprime. Știa să 
îmbine scumpătatea cu iconomia și acrivia canonului cu pogorământul, 
utilizând de la caz la caz, strategiile și metodele cele mai adecvate și 
urmărind totdeauna îndreptarea penitentului și mântuirea lui. Era călăuzit 
de principiul

„că nu se potrivește pentru toți credincioșii aceeași îndemnare fiindcă nu există 
o metodă pastorală clasică care să poată fi adaptată și aplicată la toți. Unicitatea 
metodei este exclusă și datorită faptului că nu toți au și pot avea aceeași educație. 
Se întâmplă adeseori să ne dăm seama că ceea ce unuia îi este vătămător, altuia 
îi este de folos. Ceva asemănător cu anumite ierburi: aceleași ierburi pentru 
unele animale slujesc de hrană, pentru altele, în schimb, sunt dătătoare de 
moarte. O fluierătură domoală îmblânzește pe cai, iar pe căței îi asmuțește. 
Aceeași medicină, în timp ce vindecă o boală, înrăutățește pe alta. Pâinea 
întărește viața celor mari, iar viața celor mici o ucide”12,

așa cum spune un sfânt părinte.
Fiind un profund cunoscător al sufletului omenesc, părintele profesor își 

adapta maniera de lucru de la caz la caz, în funcție de circumstanțe și în 
raport cu diversitatea temperamentelor și individualitatea caracterelor, după 
cum însuși mărturisea întrun articol al său:

„Noi am analizat cu profunzime cele mai subtile cute și meandre ale sufletului 
în alunecările lui. Cunoaștem prin experiența sfinților și nevoitorilor, analiștilor 
și autoanalizei, patimile care deșiră unitatea și armonia lăuntrică, viața și 
datoriile ei în mijlocul acestei lumi. Dar viața creștină nu se poate reduce numai 
la lupta cu păcatul. Nui de ajuns să cunoaștem răul, ci trebuie să cunoaștem 
și mai profund binele; nu numai ce nu trebuie făcut, ci și ceea ce trebuie să 
facem; nu numai ce scoatem, ci și ceea ce punem la loc”13,

11 Pr. Prof. Petre Vinti
lescu, Spovedania și du
hovnicia, Alba Iulia, 1995, 
p. 33.

12 Sf. Grigorie cel Mare 
(Dialogul), Cartea regu
lei pastorale, trad. în rom. 
de Pr. Prof. Alexandru 
Moisiu, Sibiu, 1987, pp. 
8687.

13 Pr. Prof. Constantin 
Galeriu, Sensul creștin al 
pocăinței, în „Studii Teo
logice”, XIX (1967), nr. 
910, p. 680681.

pătorilor în credință, trad. 
în rom. de AlinBogdan 
Mihăilescu, în col. „PSB”, 
vol. 16, Ed. Basilica, 
București, 2016, p. 489.
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ca unde a prisosit păcatul și nedreptatea, să încolțească binele, adevărul și 
virtutea.

Știa, de asemenea, să creeze o atmosferă spirituală proprie spovedaniei; 
săi determine pe credincioși săși deschidă interiorul și să conștientizeze 
gravitatea și urmările păcatului, pe care îl definea ca fiind „o boală a 
minții”14, după expresia Sfinților Părinți.

„Totul este după fire, numai păcatul este împotriva firii, a rațiunii”15,

spunea sfinția sa, în repetate ori, atât studenților, cât și penitenților care își 
plecau capul sub epitrahilul său.

Ținuta sa demnă, sobră și impunătoare, fața sa senină, vorba sa dulce și 
privirea sa părintească și mângâietoare cucerea pe oricine și crea

„acea dispoziție sufletească și acea putere de atragere care îi făcea pe credincioși 
să nu se sfiască aşi dezvălui conștiința”16,

iar când intra în dialog cu penitentul, cuvintele sale, pline de har și de 
înțelepciune, picurau în suflet ca o rouă binecuvântată peste un pământ 
pârjolit de arșița păcatului. Cuvântul său avea ecou și forță de pătrundere 
în labirintul sufletului uman, pentru că era rostit cu duhul blândeții. Părintele 
știa din scrierile sfinților, că

„cu cât îi iubim mai mult pe cei cărora le vorbim, cu atât mai mult dorim să 
le placă ce li se oferă pentru mântuirea lor”17.

Prima treaptă a pocăinței este recunoașterea păcatelor săvârșite. 

„Progresul pe calea binelui cere ca întâi să ne cunoaștem starea morală în care 
ne aflăm, apoi să ne dăm bine seama ce trebuie să fim”18.

În calitatea de judecător și examinator al faptelor omenești, duhovnicul 
trebuie să cunoască realitatea obiectivă a acestor fapte, pentru a aplica 
antidotul și remediul cel mai potrivit.

„Fără o temeinică cunoaștere de sine, omul poate gândi despre el, ori prea 
optimist – supraestimânduse – ori prea pesimist – subestimânduse, ceea ce 
duce ori la superficializarea examinării conștiinței și la falsificarea rezultatelor 
acesteia, ori la o scrupulozitate fără margini”19.

De aceea, cunoașterea stării interioare a penitentului este una din condi
țiile esențiale ale succesului spovedaniei, iar în privința aceasta, părintele 
profesor era un expert profesionist, de o autoritate morală incontestabilă, 
pentru că știa să se apropie cu delicatețe de sufletul omului, vorbindui nu 
în numele său, ci în numele lui Dumnezeu și prezentândui starea de fapt 
a lucrurilor în lumina poruncilor divine. Acest precept îl exprima atât verbal, 
cât și în scris, spunând adeseori:

19 Diacon Prof. Nicolae 
Balca, Etapele psiholo
gice ale mărturisirii, în 
„Studii Teologice”, VII 
(1955), nr. 12, p. 32.

18 Dr. Nicolae Brânzeu, 
Teologia Pastorală. Semă
nătorul, tomul I (Catehe
tica), Lugoș, 1936, p. 66.

17 Fericitul Augustin, în 
trad. rom. cit., p. 498.

16 Sf. Grigorie cel Mare 
(Dialogul), op. cit., p. 59.

14 Idem, Taina mărtu
risirii, în „Ortodoxia”, 
XXXI (1979), nr. 34, p. 
486.
15 Ibidem, p. 489.
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„Noi, creștinii, nu putem întemeia o adevărată morală decât pe Absolutul divin. 
Altfel spus, nu putem vorbi de iubire, de bunătate, de dreptate, de toleranță, 
decât dacă le ancorăm și le fundamentăm pe divin”20.

Câștigând dragostea și încrederea fiilor săi sufletești, prin tonul său blând, 
convingător și plin de afecțiune, părintele realiza o adevărată comuniune 
între persoana sa și credincios. Se producea acea simfonie și solidaritate 
sufletească, absolut necesară creșterii duhovnicești. Referinduse la această 
conjugare armonioasă între puterile sufletești ale duhovnicului și puterile 
sufletești ale credinciosului, părintele afirma:

„În orice faptă noi vedem o angajare treimică: Dumnezeu, aproapele, sinele. 
Între mine și aproapele meu stă ca mijlocitor, ca punte de legătură Dumnezeu, 
adevărul divin”21.

Opusul acestui mod treimic de viață este egocentrismul, care

„naște ruptura luciferică a omului de Dumnezeu și de semenii lui”22,

spunea părintele întrun interviu legat de tema spovedaniei.
Pentru a privi mai clar în oglinda sufletului credinciosului, părintele 

recurgea la forma interogatorie, depistând în acest mod evoluția bolilor 
sufletești, gradul de vinovăție al penitentului, împrejurările în care a săvârșit 
păcatul, nivelul de profunzime al căinței și hotărârea lui de ași normaliza 
viața. Întrebările părintelui erau adresate cu multă înțelepciune și vigilență, 
fără să trezească curiozități și fără să lezeze demnitatea penitentului, iar 
sfaturile sale cădeau ca un balsam binefăcător și roditor în ogorul sufletesc 
pustiit de întunericul păcatului. Îmi amintesc cum odată, în cadrul unei ore 
de curs, părintele profesor, povestea că o femeie se tânguia în scaunul 
mărturisirii că fiica ei o urăște cumplit, iar dânsul a întrebato:

„Când erai însărcinată cu ea, ai fi dorit să o naști?”

Atunci femeia, contrariată de o asemenea întrebare, ia răspuns:

„Nu, sfințite părinte, ci aș fi vrut în clipele acelea să o avortez”. „Iată, urmarea 
firească a păcatului, care sa răsfrânt indirect asupra frăției tale”,

ia răspuns părintele, lămurindo în timpul conversației că mama, din 
momentul în care a zămislit pruncul în pântece, îi transmite acestuia trăirea 
ei sentimentală.

În timp ce dialoga cu penitentul, părintele încerca stăruitor săl aducă 
în starea activă de căință sinceră pentru greșelile sale, conștientizândul 
asupra efectelor distrugătoare ale păcatului, care dezorganizează viața harică, 
generând dezechilibrul interior. Părintele își întemeia învățătura sa despre 

20 Părintele Galeriu, Am 
dobândit libertatea, dar 
ce facem cu ea?, articol 
publicat în „Lumea cre
dinței”, septembrie, 2003, 
p. 38.

22 Protos. Ioanichie Bălan, 
Convorbiri duhovnicești, 
vol. II, București, 1988, 
p. 148.

21 Pr. Constantin Gale riu, 
Sensul creștin ..., p. 675.
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păcat pe datele Revelației, scoțând în relief adevăratul raport între Dumnezeu 
și om, trezind în sufletul penitentului căința lăuntrică și dorința arzătoare 
de a condamna fărădelegile, de a înfrunta răul și de a reface radical modul 
de viață atrofiat de păcat. El era ferm convins că ceea ce judecă, de fapt, 
duhovnicul în scaunul mărturisirii

„este căința pe care cunoscândo poate trece și peste canonul ce urmează săl 
primească credinciosul. El poate scurta timpul opririi de la Sfânta Împărtășanie, 
dânduși seama de îndreptarea celui ce se căiește”23.

Părintele Galeriu excela prin arta sa pedagogică de a predispune pe 
credincios la reflectare adâncă asupra condiției sale păcătoase, de al face 
să se privească sincer în fața conștiinței sale, de ai deschide zăvoarele 
sufletului și ai deștepta sentimentul repulsiei față de păcat și al căinței 
îndurerate.

„Căința, spunea părintele, atinge adâncimile ființei și deșteaptă de acolo binele, 
scoate la iveală, ridică «fitilul care pâlpâie încă» (Matei XII, 20) în fiecare din 
noi, licărirea la adevăr, care însuflețește orice regret și orice trezire. Căința e 
o sondă aruncată la mari adâncimi, o incizie în sufletul bolnav care pătrunde 
«mai adânc decât păcatul» (Sf. Isaac Sirul), până la fondul sănătos din noi”24.

În lumina căinței, omul se descoperă pe sine. Ea este

„ochiul critic mereu treaz al conștiinței. E fața aspră a sufletului întoarsă spre 
păcat, spre trecutul pe care îl purtăm în noi și îl repudiem”25.

Stimulând căința, părintele impulsiona voința penitentului de a se smulge 
de pe drumul rătăcirii, orientândui traiectoria vieții

„spre lumină, în viitor, spre nădejdea și bucuria vieții, spre înviere”26,

din moartea spirituală în care la aruncat păcatul. Părintele profesor recurgea 
la acest examen riguros al conștiinței, pentru că era consacrat deplin misiunii 
sale de păstor și învățător. El știa că

„păstorul sufletesc trebuie săl convingă pe sceptic și pe orice om păcătos că 
firea cea păcătoasă a omului și ispitele diavolești nu vor înceta să paralizeze 
efectele harului dumnezeiesc, până ce răul nu va fi smuls din rădăcină”27.

Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile MIRON, 
Constanţa

27 D. Iremiiv, Pimenica 
ortodoxă sau Teologia 
pas torală în înțelesul 
strâns al cuvântului, par
tea a IIa, Cernăuți, 1929, 
p. 160.

26 Ibidem.

25 Ibidem, p. 680.

24 Pr. Constantin Ga le riu, 
Sensul creștin ..., p. 675.

23 Pr. Victor Popescu, 
Sufletul preotului în luptă 
cu ispitele, București, 
1943, p. 36.
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POPASURI DUHOVNICEŞTI

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Ultima mănăstire pictată din nordul 
Moldovei – Sfânta Mănăstire Sucevița

Se spune că demult, într‑un mic cătun de pe valea pârâului Sucevița, trăia 
o femeie tare păcătoasă care, văzând cât de greu treceau anii și zilele sub 
povara faptelor rele făcute în vremea tinereții, hotărăște să‑și dedice ultimii 
ani din viață în post și rugăciune. Dar iată că Dumnezeu rânduiește ca într‑o 
zi, femeia, pe când se ducea la târg să‑și cumpere cele trebuincioase, să audă 
niște boieri vorbind spunându‑și unul altuia cât de mult doresc să ridice o 
mănăstire în munții Suceviței doar de s‑or mai liniști treburile în țară. 

Boierii aceia nu erau alții decât frații Movilă, neam de mari dregători 
moldoveni, mari învățați și cu multă frică de Dumnezeu. Simțind un foc în 
inimă și fiind convinsă că discuția auzită e un semn divin, femeia îndrăznește 
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să se adreseze boierilor, rugându‑i să o lase pe ea să aducă piatra necesară 
construcției. Femeia se gândise că până se vor liniști treburile în țară și 
până vor începe boierii a construi, va fi suficient timp să aducă în căruța 
ei trasă de boi piatră de râu din valea pârâului și astfel, poate, va mai reuși 
să‑și spele din multele păcate. 

 Zilnic, timp de 30 de ani, femeia a cărat toată piatra necesară noului 
lăcaș de cult, având la final o singură dorință, să fie înmormântată în biserică. 
Boierii însă nu au acceptat spunându‑i femeii că nu pot face acest lucru 
întrucât nu era de viță nobilă dar că, atunci când va fi timpul, îi vor face 
un mormânt frumos în apropierea zidurilor mănăstirii. Mai mult de atât, 
chipul femeii a fost cioplit în piatra turnului de nord‑vest, fiind îndreptat 
spre intrarea în mănăstire în semn de smerită întâmpinare, chip ce și astăzi 
poate fi zărit chiar dacă vânturile și ploile i‑au mai șters din trăsături.

Însă, istoria mănăstirii Sucevița începe în mod oficial în anul 1584, anul 
sfințirii sub hramul ales de Învierea Domnului, care a avut loc în prezența 
ctitorilor săi, frații Gheorghe, Ieremia și Simeon Movilă. Mănăstirea este 
în esență, o ctitorie de familie dar și o necropolă domnească, atât Ieremia 
(domnitor al Moldovei între 1595‑1606) și Simeon Movilă (domnitor al 
Țării Românești între 1600 – 1602 și al Moldovei între 1606 ‑ 1607) fiind 
înmormântați în biserică alături și de alți membri ai familiei. 

Ridicarea mănăstirii în inima pădurilor din Sucevița i se datorează în 
special lui Gheorghe Movilă, pe când era episcop de Roman și, cel mai 
probabil, tot lui i se datorează și programul iconografic. Ajuns mai târziu 
Mitropolit al Moldovei și inspirat de realizările predecesorului său, Grigorie 
Roșca, sub supraveherea căruia au luat naștere frescele de la Probota și 
Voroneț, Gheorghe Movilă va crea la Sucevița un program iconografic ase‑
mănător dar în același timp, diferit, mai ales în ceea ce privește pictura interi‑
oară, lucrările terminându‑se, se pare, în jurul anului 1601. Astfel, Sucevița 
este ultima mănăstire cu frescă pictată în exterior din nordul Moldovei.

 Mănăstirea impresionează de la prima vedere prin dimensiuni, fiind cea 
mai mare dintre toate mănăstirile din Nordul Moldovei iar zidurile care o 
înconjoară contribuie din plin la caracterul ei de masivitate, pelerinul care 
ajunge prima oară aici având cu siguranță impresia că se află în fața unei cetăți. 

Odată intrat însă în curtea mănăstirii, aceasta “vorbește” din prima clipă, 
pelerinul întâlnind imediat Scara Virtuților, o scenă impunătoare care ne 
amintește de rolul vieții noastre pe pământ și anume, mântuirea. Această 
scenă este considerată a fi cea mai reprezentativă pentru Sucevița poate și 
pentru că este singura care păstrează intactă toată fresca de pe fațada nordică 
(la celelalte mănăstiri fațada nordică, cea pe care în mod tradițional era 
pictată această temă, a fost în mare parte distrusă de vânturi și ploi). 

Scara Virtuților reprezintă așadar, scena cea mai admirată dar și o sursă 
inepuizabilă de învățăminte. Inspirată din scrierile Sf. Ioan Scărarul, scara 
este de fapt o reprezentare a vieții fiecăruia dintre noi, un urcuș anevoios, 
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plin de încercări, la capătul căreia se află Împărăția Cerurilor. De‑o parte 
şi de alta a scării sunt reprezentaţi îngerii care îi ajută pe nevoitori, dar şi 
diavolii care încearcă să îi tragă în jos sau să îi săgeteze, pentru a‑i determina 
să renunţe, indiferent cât de sus au ajuns. Nu lipsesc nici cei reprezentaţi 
căzând de pe scară, agățându‑se de ea cu ultimile puteri în încercarea de a 
se mântui. 

Scara Virtuților, cu ale sale 30 de trepte, un număr fără îndoială simbolic, 
reprezentând vârsta la care Hristos S‑a revelat în deplina Sa maturitate, 
creează și un puternic impact vizual. Ordinea cetelor de îngeri care îi 
veghează pe nevoitori în urcușul lor spre Rai, pregătiți să le așeze cununa 
mântuirii, i se opune în josul scării haosul infernului, scara neoferind 
posibilitatea de întoarcere, fiind cu un singur sens, de urcare sau cădere în 
focul etern.

Tot pe fațada nordică, în primul registrul de sub acoperiș, se pot admira 
scene din Geneză cu Adam  și Eva în Grădina Raiului și căderea lor în 
păcat iar imediat sub acestea, scene din viața Sf. Cuv. Pahomie cel Mare.

Pe fațada estică și pe cele două abside laterale, se poate observa, la fel 
ca la Voroneț sau Moldovița, imensa scenă intititulată Cinul sau Rugăciunea 
Tuturor Sfinților, temă unică în lume. Această scenă este de o fapt o 
procesiune în rugăciune a îngerilor, proorocilor, arhiereilor, cuvioșilor și 
mucenicilor care vin în ajutorul creștinilor în lupta contra ereticilor.

Scena a fost gândită pentru a‑i încuraja pe moldoveni, măcinați de 
războaie și poate chiar deznădăjuduiți în fața Semilunei, zugravii dorind să 
le arate că de partea lor au cea mai puternică armată a lumii, armata lui 
Dumnezeu, care îi va călăuzi mereu. Picturile de pe fațada sudică respectă 
programul iconografic obișnuit fiind alcătuit din scena Arborelui lui Iesei 
numit și Genealogia lui Iisus Hristos precedat de reprezentările filosofilor 
antici ca primi prooroci ce au profețit în scrierile lor despre venirea lui 
Mesia. În stânga Arborelui lui Iesei se află și scena Imnului Acatist al Maicii 
Domnului, în care sunt reprezentate cele mai importante momente din viața 
Fecioarei intercalate cu icoane de mulțumire și preaslăvire a Acesteia.

Fațada vestică este goală, nefiind niciodată pictată. Se spune că zugravii 
Suceviței au murit în timp ce lucrau la o altă biserică, unde schelele brusc 
s‑au surpat. În semn de respect, s‑a hotărât să se lase peretele vestic nepictat.

Pentru Sucevița se consideră ca fiind reprezenativă culoarea verde, pe 
care însă, o regăsim în mai multe nuanțe: verde crud, verde‑gri, olive și 
celebrul verde marin, toate împreună conturând o pictură dinamică în deplin 
acord cu verdele pădurilor din împrejurimi. Pictura interioară este, de ase‑
menea, dominată tot de verde, pus în evidență prin contrastul cu roșu‑cinabru, 
utilizat de pictori cu precădere în veșmintele sfinților. Totul este armonizat 
de eleganța auriului pe care îl regăsim în foița de aur cu care sunt acoperite 
aureolele sfinților dar și benzile florale decorative folosite cu scopul de a 
separa scenele unele de altele.
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 In pridvorul mănăstirii, pe peretele unde se află ușa de intrare în pronaos 
a fost pictată Scena Judecății de Apoi după modelul celei de la Moldovița. 
Pronaosul, încăpător și înalt a oferit suficient spațiu zugravilor pentru a 
reda Menologul (Calendarul Creștin Ortodox), primele Șapte Sinoade Ecu‑
menice și momente din viețele Sf. Gheorghe și Sf. Nicolae. Impresionant 
este însă tavanul unde, în cele două bolți regăsim două icoane superbe, cu 
Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Treime în chipul celor Trei Îngeri veniți 
la Avraam și soția lui, Sara, sub stejarul din Mamvri.

Următoarea încăpere, gropnița, unde se află mormintele voievozilor 
Ieremia și Simeon Movilă, este îmbrăcată într‑o incredibilă pictură care 
prezintă în mod cronolgic și foarte detaliat viața și minunile lui Moise. 
Scenele sunt pline de viață, dând senzația de mișcare  iar numeroșii Sfinți 
pictați în registrul inferior sugerează o rugăciune comună pentru mântuirea 
sufletelor domnitorilor.

Pictura naosului este înclinată spre narațiune, zona mediană fiind aco‑
perită de o multitudine de episoade inspirate din Evanghelii:  Minunile lui 
Hristos, Parabolele și Drumul Crucii.  Caracterizate de un conținut mistic 
profund, picturile de pe calotele absidelor laterale sunt, poate, cea mai clară 
dovadă a rafinamentului artistic ce caracteriza școala de pictură moldavă 
de la acea vreme, fiind reprezentări personale a două Imnuri Liturgice. 
Bineînțeles, din naos, nu putea lipsi tabloul votiv, pictat după tradiție, 
întotdeauna, pe peretele opus catapetesmei, în partea stângă. La Sucevița 
însă, acest tablou are două părți. În locul obișnuit, pe partea stângă, se află 
tabloul domnitorului Ieremia Movilă alături de familia sa, dăruind sim‑
bolic macheta bisericii Mântuitorului Iisus Hristos prin mijlocirea Maicii 
Domnului. Tabloul continuă și în partea dreaptă, într‑o scenă liturgică, unde 
sunt reprezentați mitropolitul Gheorghe Movilă și tatăl fraților Movilă, Ioan, 
călugărit la bătrânețe la Sucevița cu numele de Ioanichie, aflați în prezența 
Sf. Nicolae. Cele două tablouri votive vin să demonstreze cu adevărat faptul 
că mănăstirea este o ctitorie de familie, un efort comun susținut în egală 
măsură de menbrii familiei.

Dar bogăția și importanța Suceviței nu se reduce doar la fresca sa deose‑
bită întrucât și muzeul mănăstirii este o adevărată comoară. Aici ne întâmpină 
o altă strălucire, cea a broderiilor, a manuscriselor și a icoanelor vechi. 

Mănăstirea Sucevița, considerată de cercetatorul de artă francez Paul 
Henry drept “testamentul artei moldovenești”, încheie epoca de mari creații 
care a fost secolul al XVI‑lea, ale cărei monumente cu pictură exterioară 
de la Humor, Moldovița, Arbore și Voroneț constituie capodopere ale artei 
universale.

Dr. Otilia Elena VICOL
Ghid Național de Turism
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TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Despre Maica Domnului 
la Părinții filocalici

SFINŢENIA ÎN PARTICIPARE

În Biserica Ortodoxă, învățătura despre Maica Domnului ocupă un loc 
important, deoarece stă în strânsă legătură cu învățătura despre Iisus Hristos 
și despre mântuirea neamului omenesc, despre împăcarea omului cu Tatăl 
ceresc. Referirile explicite din Filocalie la Maica Domnului sunt puține la 
număr și destul de succinte.

Cu toate acestea, Părinții filocalici au meditat adânc încă de la început 
asupra semnificațiilor ascunse referitoare la Maica Domnului.

Cu toate că nu‑și propun să dezvolte pe această temă studii sistematice 
de dogmatică, Părinții filocalici ne‑au transmis învățături însemnate, prin 
scrierile și cuvântările lor, de laudă către „preaneprihănita și preacurata 
Fecioară” (Sf. Simeon Noul Teolog, Cuvântări morale, cuv. 9, în col. 
Filocalia, vol. 6). Când vorbesc despre Maica Domnului, Părinții folosesc 
cuvintele cele mai bogate în cuprins, de o rară frumusețe poetică și profundă 
teologie, iar toată această bogăție și frumusețe nu pot fi înțelese decât 
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duhovnicește, prin acceptarea paradoxalului, miraculosului, așa cum au fost 
transmise Bisericii prin Tradiție. Scrisul lor, deși pare, nu este hiperbolic, 
nu este țesut din exagerări poetice, pentru că nu exprimă mai mult decât 
este ea în realitate, toate evenimentele scripturistice din viața Sfintei Fecioare 
intrând în sfera neobișnuitului, care covârșește cuvântul și gândul. Cuvintele 
Părinților sunt imne de laudă și de mulțumire către Maica Domnului sau 
cuvinte adresate ucenicilor pentru a le spune ceea ce de‑a dreptul nu se 
poate spune. Tocmai de aceea, înainte de a începe laudele sale către Maica 
Domnului, în imnele scrise de dânsul, Sf. Efrem Sirul se ruga către dânsa așa:

„Gura mea este prea mică ca să pot vorbi despre tine și limbă nu am ca să arăt 
tainele tale. Nu am glas și cuvânt ca să povestesc frumusețea ta. Poruncește‑mi 
ca să spun despre tine!”.

Pentru a se apropia cineva de sfințenia celei mai cinstite decât heruvimii, 
se cere, înainte de toate, curăție, sfințenie. Pentru a vorbi despre cea care 
însumează toată taina teologiei, este necesară o minte de teolog. Deci, 
singurii în măsură să ne învețe despre Născătoarea de Dumnezeu, prin toate 
descoperirile minunilor celei mai mărite fără de asemănare decât serafimii, 
sunt sfinții, care, prin curăția lor, au dobândit „mintea lui Hristos” (I Cor., 
2, 16). Acest lucru le cuprinde pe toate.

Iubirea Sfinților Părinți față de Maica Domnului, 
rod al cunoașterii, admirației și recunoștinței

Maica Domnului este așezată în vârful piramidei creaturii, este cea mai 
înaltă din toată făptura văzută și nevăzută, pentru că ea nu numai că este 
mai slăvită decât toți oamenii, ci este „mai cinstită decât heruvimii și mai 
mărită fără de asemănare decât serafimii”. Ea este cu adevărat plină de 
daruri ale sufletului și ale trupului. Referindu‑se la aceste lucruri, Sf. Ioan 
Gură de Aur din operele căruia s‑au inspirat adesea Părinții filocalici scrie:

„Nimeni nu este asemenea în viață cu Fecioara Maria. Cercetează, omule, 
zidirea toată cu cugetul tău și vezi dacă este ceva asemănător sau mai mult 
decât sfințenia Fecioarei de Dumnezeu Născătoare. Străbate pământul, privește 
marea împrejur, cutreieră văzduhul, pătrunde cu mintea ta cerurile, amintește‑ți 
de toate puterile cele nevăzute, și vezi dacă există o altă minune la fel cu 
aceasta în întreaga fire” (Cuvânt despre Fecioara Maria).

Părinții filocalici o laudă pe Maica Domnului pentru că ei, cu ochii cei 
curați ai inimii lor, au văzut‑o pe ea mai apropiată decât orice făptură de 
Fiul ei și nedespărțită de El. Cu cât iubeau mai mult pe Dumnezeu, cu atât 
mai mult iubeau și cunoșteau pe Născătoarea de Dumnezeu.

Iubirea Sfinților Părinți față de Maica Domnului a fost rod al cunoașterii, 
admirației și recunoștinței.
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Știm că Sfântul Grigorie Palama, teolog filocalic, mărturisește că de mic 
copil a avut întotdeauna pe Maica Domnului ca apărătoare, căreia i‑a împletit 
mai apoi cuvinte de laudă care sunt adevărate capodopere teologice, după 
nenumărate descoperiri ale ei în lumina dumnezeiască. Mai târziu, la Sfântul 
Munte, ca ascet, rugându‑se Maicii Domnului în neîncetatele lui rugăciuni, 
în repetate rânduri a văzut‑o în vedenie și, prin mijlocirea ei, a primit darul 
teologiei. Și Sfântul Nicodim Aghioritul, cel care a adunat textele Părinților 
filocalici în colecția „Filocalia”, în limba greacă, la anul 1782, era cuprins 
de o adâncă iubire duhovnicească pentru Maica Domnului.

Deci, sfinții au avut o dorință nepotolită de preamărire a împărătesei 
Cerurilor. Cu cât înțelegeau din mărețiile ei, se minunau și admirația lor se 
transforma în iubire manifestată în imne și cântări. Și tot ce nu puteau să 
prindă cu mintea, ci numai cu simțirea, devenea substanță a altor tresăriri 
și aclamații ale sufletului.

Noi suntem fii ai Maicii Domnului 
și frați ai lui Hristos

Sfântul Simeon Noul Teolog ne învață că noi suntem fii ai Născătoarei 
de Dumnezeu și frați ai lui Hristos, căci

„precum Fiul ei, și Dumnezeu s‑a făcut Hristos și Dumnezeul nostru, dar a fost 
și fratele nostru, așa și noi, o, negrăită iubire de oameni!, ne facem fii ai 
Născătoarei de Dumnezeu, Maica Lui, și frați ai lui Hristos. Căci toți sfinții 
sunt aceasta prin nunta cea preaneprihănită și preanecunoscută săvârșită cu ea 
și în ea, datorită căreia Fiul lui Dumnezeu e din ea și sfinții sunt din El” (Sf. 
Simeon, op. cit).

Același Sfânt – Simeon – menționează că Maica Domnului L‑a născut 
trupește pe Hristos, în chip de negrăit și fără bărbat. Iar sfinții toți Îl au ca 
unii ce L‑au zămislit pe El după har și după dar. Și

„încetând ea să zămislească și să nască, Fiul ei a născut și naște în fiecare zi 
pe cei ce cred în El și păzesc sfintele Lui porunci” (Ibidem).

După ce Cuvântul lui Dumnezeu S‑a întrupat din fecioara Maria și S‑a 
născut din ea trupește în chip de negrăit și mai presus de cuvânt, fiindcă 
nu se mai poate întrupa sau naște trupește iarăși din fiecare din noi, ne 
împărtășește spre mâncare trupul Său preacurat, pe care l‑a luat din trupul 
neprihănit al Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Și mâncând acest trup 
al Lui, fiecare din noi, cei credincioși, care îl mâncăm cu vrednicie, Îl avem 
întreg în noi pe Dumnezeu Cel întrupat, pe Însuși Fiul lui Dumnezeu și 
Fiul Preacuratei Fecioare Maria, Care șade de‑a dreapta lui Dumnezeu și 
Tatăl. Din sfinți nu ia trup, ci le împărtășește lor trupul Său îndumnezeit.
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Deci, Maica Domnului este
„Stăpâna și Împărăteasa și Doamna tuturor sfinților, iar sfinții toți sunt slujitorii 
ei, precum Maica este a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt fiii ei, întrucât 
se împărtășesc din preacuratul trup al Fiului ei” (Ibidem).

Fecioara Maria – Născătoare de Dumnezeu

Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să poată coborî printre oameni, să vină în 
maximă apropiere de ei și să‑și asume firea urmașilor lui Adam pentru a o 
înnoi dinăuntru, El trebuia să găsească în cuprinsul lumii create un vas ales 
apt de a deveni receptacul divinității și de a zămisli un fiu preacurat al 
cărui ipostas avea să fie Însuși Logosul divin.

Fecioară și Maică, Făptură Umană și Mamă a Celui ce este Dumnezeu, 
fiică muritoare să nască pe Dumnezeu Cel fără de început, sunt paradoxuri 
pentru necredincioși. Dar ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu 
este cu putință, legile firii sunt biruite. Fecioara Maria ia în pântece de la 
Duhul Sfânt și naște pe Dumnezeu‑Fiul.

Referitor la aceasta, Petru Damaschinul spune:
„Minunatu‑s‑a de aceasta cerul, și marginile pământului s‑au umplut de uimire, 
că Dumnezeu S‑a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s‑a făcut mai 
cuprinzător decât cerurile. Pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, pe tine te 
măresc cetele îngerilor și oamenilor” (Petru Damaschinul, Învățături duhovni‑
cești, Filocalia 5).

Fecioara Maria e Născătoare de Dumnezeu pentru că Dumnezeu‑Cuvântul 
s‑a întrupat și s‑a făcut om și S‑a unit la zămislire cu templul (umanitatea) 
pe care l‑a luat din ea. Nașterea lui Iisus din Fecioara Maria depășește orice 
altă minune, cum ne încredințează Petru Damaschinul spunând:

„Și nimeni nu poate întreba despre ale Tale. Pentru că sunt mai presus de minte, 
fire și de înțelegere. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu Te mărturisim pe 
Tine, cei mântuiți prin Tine, Fecioară curată, mărindu‑Te împreună cetele 
netrupești, pentru că: Pe Dumnezeu a‑L vedea nu este cu putință oamenilor, 
spre care nu cuteză a căuta cetele îngerești; iar prin Tine, Preacurată, S‑a arătat 
oamenilor Cuvântul întrupat, pe Care mărindu‑L împreună cu oștile îngerești, 
pe Tine te mărim… Născătoare de Dumnezeu, tu ești viața cea adevărată, care 
ai odrăslit rodul vieții, singur, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită 
decât heruvimii…” (Ibidem).

Precum putem ușor constata, dincolo de toate cele câte s‑au scris, că 
Maica Domnului rămâne mai presus de minte și de cuvânt, de vreme ce 
Dumnezeu‑Cuvântul S‑a unit cu ea, dar nu cum se unește cu făpturile 
raționale care se fac vrednice de îndumnezeire prin energiile dumnezeiești 
necreate, nici după ființă, ci după ipostas.
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Prin ea, Fiul lui Dumnezeu a putut deveni om deplin și astfel, fiind 
asemenea în toate cu primul Adam, născut fără sămânță omenească, a izbăvit 
de păcate pe om. În acest sens, Sfântul Simeon ne spune:

„…precum Eva cea dintâi a născut din împreunare și din sămânța lui Adam și 
din ea și prin ea s‑au născut toți oamenii, așa și Născătoarea de Dumnezeu, 
primind pe Cuvântul lui Dumnezeu‑Tatăl în loc de sămânță, L‑a zămislit și L‑a 
născut numai pe Unul‑Născut din Tatăl dinainte de veci și Unul‑Născut și 
întrupat din ea, în zilele de pe urmă” (Ibidem).

Numai ea, stând între Dumnezeu și oameni, L‑a făcut pe Dumnezeu Fiu 
al omului, iar pe oameni fii ai lui Dumnezeu.

Maica Domnului – preacurată și preaneprihănită

Încă din primele secole creștine, evlavia credincioșilor a înconjurat 
persoana Sfintei Fecioare Maria cu o cinstire care a întrecut cinstirea 
celorlalte persoane sfinte, fiind mai presus decât toți sfinții, deoarece ea 
este mai apropiată de Iisus Hristos, fiind astfel „mai cinstită decât heruvimii 
și mai mărită fără de asemănare decât serafimii”.

Sfântul Simeon o numește „preaneprihănita și preacurata fecioară” și 
explică:

„O numesc pe aceasta neprihănită și preacurată în asemănare cu noi, oamenii 
de atunci, comparând‑o cu aceia și cu noi, robii ei; față de Mirele ei însă și 
Părintele Aceluia, ea e om, dar e curată și preacurată, și mai curată, și mai 
neprihănită decât toți oamenii din toate neamurile. Pe aceasta a ales‑o pentru 
Fiul Său” (Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit.).

Din această repetiție: „curată și preacurată, și mai curată, și mai nepri‑
hănită”, observăm cât de mult au insistat Părinții când a fost vorba de 
curăția sufletească a Maicii Domnului.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, referindu‑se la fecioria Născătoarei de 
Dumnezeu, arată că nașterea s‑a făcut în chip minunat, fără de sămânță, iar 
Fecioara Maria a rămas fecioară și după naștere:

„…zămislirea Lui (lui Hristos – n.n.) s‑a făcut în chip minunat, fără de sămânță, 
iar nașterea, mai presus de fire, fără stricăciune, căci Dumnezeu, născându‑Se 
din maică, îi strângea prin naștere legăturile fecioriei mai mult decât firea” (Sf. 
Maxim, Tâlcuire la Tatăl nostru, în Filocalia, vol. 2).

Fecioară să nască și după naștere să rămână iarăși fecioară este o altă 
antinomie a credinței creștine. Rațional, este un nonsens, dar privit cu ochii 
credinței, nimic nu se arată mai adevărat decât ca fecioară să nască pe 
Dumnezeu sub umbrirea Sfântului Duh, iar după naștere să rămână iarăși 
fecioară.
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„Pe cine va găsi deci Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să‑Și aducă Sieși mireasă 
de la el?”

Sfântul Simeon Noul Teolog vorbește despre Maica Domnului ca Mireasă:
„Asemănatu‑s‑a Împărăția cerurilor, împăratului care a făcut nuntă fiului său 
și a chemat pe mulți. De care împărat vorbește, dacă nu de Însuși Tatăl Său și 
Dumnezeu? Și cui altcuiva a făcut nuntă, dacă nu Fiului Său Unul‑Născut și 
Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos însuși? Dar cu cine sau cu ce 
împărat a primit Stăpânul și Împăratul tuturor să facă înțelegerea de căsătorie? 
Fiecare din noi, oamenii, când vrea să aducă o mireasă fiului său, se grăbește 
să ia pe fiica celui mai de vază și mai slăvit și mai bogat. Pe cine va găsi deci 
Dumnezeu deopotrivă cu El, ca să‑Și aducă Sieși mireasă de la el? Căci zice 
proorocul: «Cel ce ține în mâna Lui marginile pământului și pe cei ce locuiesc 
în el, ca pe niște lăcuste» (Isaia 40, 22). Iar în alt loc: «Dumnezeu cel veșnic, 
Care a întocmit marginea pământului» (Isaia 40, 28) și «a întemeiat pe nimic 
stâlpii lui» (Iov 38, 4‑6) †¦ Deci Cel ce este așa, să vedem a cui fiică a luat 
mireasă și a făcut nuntă Fiului Său. Vreți să aflați a cui? Mărimea coborârii 
Lui îmi amețește gândul și mă cutremur să v‑o spun. Dar încrezându‑mă în 
bunătatea Lui, voi spune: și‑a luat mireasă pe fiica celui ce s‑a răzvrătit împotriva 
Lui și a celui ce a săvârșit desfrânare și ucidere: ca să spun așa, a unui desfrânat 
și ucigaș” (Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit.).

Este vorba despre o nuntă mistică între Dumnezeu și oameni. Fecioara 
Maria este mireasa lui Dumnezeu, unită cu El printr‑o nuntă mistică, ea 
prin învoire de bunăvoie făcând posibilă întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
Trupul luat prin ea, Hristos l‑a făcut ca templu sfânt pentru Sine Însuși.

În continuare, Sfântul Simeon ne vorbește despre negrăita coborâre a lui 
Hristos la noi, arătându‑ne nouă pildă de smerenie:

„Vezi ce bunătate și coborâre de negrăit? Vezi ce covârșitoare iubire de oameni? 
Vezi mărimea iubirii și bunătății? Învață de aici, tu, cel ce‑ți închipui lucruri 
mari despre tine, să te smerești și să fii modest, și niciodată să nu te înalți 
asupra cuiva, chiar dacă ai fi cel mai mare împărat dintre împărați, cel mai 
vestit dintre conducători, cel mai bogat dintre toți bogații; învață privind la 
Domnul tuturor, la Sfântul sfinților, la fericitul Dumnezeu și singurul Stăpânitor, 
la Cel ce locuiește în lumina neapropiată (I Tim., 6, 15‑16), Care coboară astfel 
și‑Și aduce mireasă Fiului Său Unul‑Născut de la cel ce s‑a răzvrătit, El, Cel 
nevăzut, Cel necuprins, Cel nepătruns, Făcătorul și Ziditorul tuturor, pentru 
tine și pentru mântuirea ta.
Și cine e cel ce a săvârșit ucidere și desfrânare, pe a cărui fiică și‑a ales‑o Sieși 
ca mireasă? David, fiul lui Iesei, care a omorât pe Urie și a preacurvit cu femeia 
lui (Regi 11, 2‑5). Pe fiica acestuia, pe Maria, preaneprihănita și preacurata 
Fecioară, a ales‑o El de mireasă” (Ibidem).

Sfântul Simeon mai arată că această nuntă este
„preaneprihănită și preanecunoscută săvârșită cu ea și în ea, datorită căreia Fiul 
lui Dumnezeu e din ea și sfinții sunt din El” (Ibidem).
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Maica Domnului – urzitoare de nesfârșită rugăciune

Dacă pe sfinți care sunt „prieteni” sau „casnici” apropiați ai lui Dumnezeu 
îi chemăm ca ei să fie solitori și împreună‑rugători cu noi la Dumnezeu, 
Prea Sfintei Fecioare Maria îi cerem nu numai să se roage pentru noi, ci 
ea însăși să ne ajute, în calitate de Maică a Fiului lui Dumnezeu, fapt de 
care se leagă mijlocirea ei specială pentru noi. Referitor la acest lucru, Petru 
Damaschinul spune:

„Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărturisim pe Tine, cei mântuiți 
prin Tine, fecioară curată, mărindu‑Te împreună cu cetele netrupești†¦” (Petru 
Damaschinul, op. cit.).

În acest sens, părintele Dumitru Stăniloae menționează că
„…toți scriitorii bisericești bizantini socotesc că ceea ce a avut atingere cu 
Hristos rămâne mai departe izvor de putere dumnezeiască. Faptul de a fi avut 
atingere cu Hristos nu aparține numai trecutului, ci are o permanentă actualitate. 
Iar mai intim a fost unit cu Hristos sânul Maicii Domnului. Bizantinii socotesc 
unirea aceasta permanentă, Fiul rămânând unit cu Maica și după naștere, cum 
rămâne veșnic unit cu Tatăl. De aceea, sânul Maicii Domnului e izvor de energie 
în mod direct” (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 92).

Maica Domnului se află pe culmile cele mai înalte, neexprimat de înalte, 
ale curăției și ale rugăciunii. Părintele Stăniloae, referindu‑se la aceasta, 
menționează:

„Nu e copilăresc lucru să fie socotită exterioară lui Hristos, exterioară Duhului 
Sfânt și bogăției Lui de lumină și har, în lucrarea ei de nesfârșită rugăciune? 
Ea se umple de Duhul Sfânt tocmai prin rugăciune, mai bine zis e plină mereu 
de Duhul Sfânt întrucât e mereu în neîntreruptă rugăciune” (Ibidem, p. 124).

Ea și dăruiește direct din bogăția pe care o are cu ea, de la Dumnezeu, 
în baza unirii ei maxime cu Hristos.

Maica Domnului – prima isihastă 
și ocrotitoarea isihaștilor

Maica Domnului s‑a consacrat de la început lui Dumnezeu pe care nu‑L 
vedea și Căruia Îi vorbea numai în rugăciune, se consacrase unui templu 
pământesc și trecător, templul din Ierusalim, apoi se va consacra Dumnezeului 
întrupat, Fiului lui Dumnezeu devenit și Fiul ei. Ea L‑a iubit pe Mântuitorul 
înainte de a‑L iubi cineva dintre oameni și nimeni dintre oameni nu L‑a 
iubit așa de mult ca ea. Ea a fost pentru toți sfinții model de sfințenie, 
râvnă, nevoință și liniștire. Ea este și cea mai mare și mai înțeleaptă făptură 
care s‑a nevoit, prima și cea mai mare isihastă, pentru că
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„deși L‑a născut (pe Hristos) și trupește, dar L‑a avut întreg în sine totdeauna 
și‑L are și acum și pururea, și duhovnicește, și‑L are la fel, în chip nedespărțit” 
(Sf. Simeon Noul Teolog, op. cit.),

astfel, Hristos, care a fost unit cu ea trupește până la naștere, rămâne unit 
cu ea, mai desăvârșit decât cu oricine, și după aceea, în mod spiritual, tainic.

Preacinstirea Maicii Domnului

Sfânta Fecioară Maria se bucură în Ortodoxie de o deosebită cinstire, 
de o „supracinstire”, adică de o cinstire care întrece pe a tuturor sfinților, 
chiar și pe a ucenicilor Mântuitorului, căci ucenicii cei mai apropiați au 
petrecut numai câțiva ani cu El, dar ea a fost și a rămas cu El de la început 
până la sfârșit. Cinstirea Maicii Domnului trebuie să aibă un corespondent 
real în viața noastră, noi fiind chemați să‑L întrupăm duhovnicește pe 
Mântuitorul, în sufletul nostru.

Orice credincios ortodox știe că, în ordinea vieții morale și sacramentale, 
Maica Domnului este modelul suprem al viețuirii noastre în Hristos. Ea s‑a 
ridicat la culmea desăvârșirii, ea care a fost aleasă dintre toate femeile 
lumii, pentru a deveni altar curat al Fiului Său iubit. Credinciosul o venerează 
cu acea conștiință că, cinstind‑o pe ea, îl preamărim pe Hristos. Preasfânta 
Fecioară s‑a bucurat de o cinstire deosebită din partea credincioșilor încă 
din timpul vieții, deoarece persoana ei a fost mereu asociată în chip firesc 
cu cea a divinului Mântuitor.

Observăm că, atunci când descrie necuprinsele măreții ale Maicii Domnului, 
cuvântul sfinților deodată devine cântare, laudă și preamărire. Ei știau că, 
oricâte ar spune despre ea, niciodată nu vor găsi cuvinte să cânte îndeajuns 
pe Maica Domnului, necunoscând limite pentru preamărirea ei. De asemenea, 
niciodată nu vor putea exprima adâncimea tainei și nici a o lăuda după 
cuviință.

„Și nimeni nu poate întreba despre ale Tale (zice Petru Damaschinul). Pentru 
că sunt mai presus de fire, de minte și de înțelegere”.

Așa că, cel mai înalt mijloc de a slăvi pe Maica lui Dumnezeu e de a 
întrebuința „imnul tăcerii”. Aceasta nu înseamnă răceală și lipsă de mare 
evlavie iubitoare, ci, dimpotrivă, cel mai adânc jar al inimii.

Suntem îndemnați de Părinții filocalici să cinstim pe Împărăteasa Cerului, 
urmând‑o deplin în smerenie și supunere până să facem ceea ce și ea a 
făcut, ca să ne putem învrednici de înfierea ei.

Fiii Maicii Domnului cunosc plinătatea rodnică și sacră a votului tăcerii. 
Îndeosebi ei sunt marea armată tăcută a monahilor isihaști. Și noi știm că 
tăcerea isihaștilor rugăciune este.

Preot Lector Univ. Dr. Liviu PETCU, Iaşi
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MISIOLOGIE

Misiunea soteriologică 
a Bisericii – mijloace şi metode folosite 

pentru realizarea ei

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Misiunea soteriologică a tainelor de iniţiere1

Ȋnvierea cu Hristos ȋn taina Sfântului Botez

Concordanţa biblică pe conţinut
Matei 3: 13‑16: Ȋn acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, 
ca să se boteze de către el. Ioan ȋnsă Ȋl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu 
botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă 
acum, că aşa se cuvine nouă să ȋmplinim toată dreptatea. Atunci L‑a lăsat. Iar 
botezându‑se Iisus, când ieşea din apă, ȋndată cerurile s‑au deschis şi Duhul 
lui Dumnezeu s‑a văzut pogorându‑se ca un porumbel şi venind peste El. Şi 
iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit ȋntru Care am binevoit”.

Matei 28: 19 „Drept aceea, mergând, ȋnvăţaţi toate neamurile, botezându‑le ȋn 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, ȋnvăţându‑le toate câte v‑am 
poruncit vouă”.

1 Ştefan Pomian, Cultele 
de mistere şi sfintele taine 
creş tine, Editura Uni ver‑
sităţii de Nord, Baia Mare, 
2000, pp. 66‑132.
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Marcu 1: 9‑11 „Şi ȋn zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s‑a 
botezat ȋn Iordan, de către Ioan. Şi ȋndată, ieşind din apă, a văzut cerurile 
deschise şi Duhul ca un porumbel coborându‑Se peste El. Şi glas s‑a făcut din 
ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, ȋntru Tine am binevoit”.

Marcu 16: 15‑16 „Şi le‑a zis: mergeţi ȋn toată lumea şi propovăduiţi evanghelia 
la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va 
crede se va osândi”.
Ioan 3: 5‑6 „Iisus a răspuns : de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
va putea să intre ȋn ȋmpărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; 
şi ce este născut din Duh, duh este”.

Ioan 3: 22‑27 „După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui ȋn pământul Iudeii şi 
stătea cu ei acolo şi boteza. Şi boteza şi Ioan ȋn Enom, aproape de Salim, că 
erau acolo ape multe şi veneau şi se botezau. ... ucenicii lui Ioan ... au venit 
la Ioan şi i‑au zis: Rabi, Acela care era cu tine, dincolo de Iordan, şi despre 
Care tu ai mărturisit, iată El botează şi toţi se duc la El. Ioan a răspuns şi a 
zis: nu poate un om să ia nimic, dacă nu i s‑a dat lui din cer”.

Fapte 2: 37‑42 „Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru 
şi ceilalţi apostoli: bărbaţi fraţi, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: pocăiţi‑vă 
şi să se boteze fiecare dintre voi ȋn numele lui Iisus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. ... Deci cei care au primit 
cuvântul lui s‑au botezat şi ȋn ziua aceea s‑au adăugat ca la trei mii de suflete. 
Şi stăruiau ȋn ȋnvăţătura apostolilor şi ȋn ȋmpărtăşire, ȋn frângerea pâinii şi ȋn 
rugăciuni”.

Fapte 18: 24‑25 „Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat 
iscusit la cuvânt, puternic fiind ȋn Scripturi, a sosit la Efes. Acesta era ȋnvăţat 
ȋn calea Domnului şi, arzând cu duhul, grăia şi ȋnvăţa cele dspre Iisus, cunoscând 
numai botezul lui Ioan”.

Disertaţia

Cu şase luni mai înainte de ieşirea Domnului Iisus Hristos în lume la 
propovăduirea Evangheliei, în repejunile râului Iordan a intrat un om ce 
părea mai mult un înger al Domnului îmbrăcat în haine din păr de cămilă 
şi hrănit cu miere sălbatecă. El a început să strige: „pocăiţi‑vă!” 

Mulţimea care‑l auzea părea tot mai curioasă de această arătare şi, 
apropiindu‑se tot mai mulţi, au  aflat din gura lui că sunt păcătoşi şi că 
vremea pocăinţei a sosit. Au mai aflat că nu el, Ioan, avea să‑i absolve de 
păcate, ci un Altul, chiar Dumnezeu care este mai înainte de toţi şi totuşi 
acum vine după el şi a şi venit şi este în mijlocul lor, ca unul dintre ei. 

Pe când se priveau unii pe alţii, el le‑a zis că Cel aşteptat va veni şi El 
la apa Iordanului şi intrând în apă va deschide cerul, din care va coborî 
Duhul păcii şi glasul împăcării. 



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          39

Le mai spunea că‑L vor cunoaşte pentru că Acela nu are păcate, pe când 
pe ei îi făcea, pe faţă şi‑n gura mare, păcătoşi şi‑i afunda în apa Iordanului 
până la nări şi‑i ţinea aşa până‑şi mărturiseau toate păcatele2. 

Şi mulţime tot mai multă pogora pe ţărmul apei dovada clară că lumea 
avea nevoie de renaştere, că omul avea nevoie de restaurare. 

În această nevoie de restaurare a omului stă, pe de o parte, motivaţia 
tainei. Pe de altă parte, motivaţia tainei reiese din folosirea apei şi a harului 
în săvârşirea ei, după cuvântul Domnului Iisus către Nicodim, fariseul:

„De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu” (Ioan 3: 5) 

Cu alte cuvinte se ȋnţelege că Botezul este poarta de intrare în „Impărăţia 
lui Dumnezeu”. 

Aceasta împărăţie
„nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” 
(Romani 14: 17),

această împărăţie este reprezentată pe pământ de către Biserică. Chiar şi 
pentru intrarea în biserică se impune Taina Botezului. Mai mult, prin Botez, 
se intră în Biserică ca în Trupul tainic al Domnului extins în umanitate, în 
aşa numita comunitate şi comuniune a sfinţilor sau ecclesia.

Izvorul tainc al acestui mister stă în primul rând în naşterea Domnului 
din Fecioara Maria, căci ea este chipul cristelniţei şi al Iordanului. În ea 
firea umană se curăţeste de orice păcat şi întinăciune şi se uneşte cu firea 
cea divină, şi ca urmare va fi îndumnezeită. Pentru întâia oră, firea umană 
s‑a întâlnit cu firea divină şi s‑a unit tainic în Fecioara Maria. În cristelniţele 
cu ape vii cei care au crezut, cred şi vor crede s‑au întâlnit, se întâlnesc şi 
se vor întâlni cu Dumnezeu.

Într‑al doile rând, chipul tainei îl aflăm în Botezul Domnului, din Iordan. 
Iisus îndată a ieşit din apă, căci neavând păcat nu avea ce mărturisi. Aşa 
şi cel ce se botează, curăţindu‑se instantaneu, prin întâlnirea în apa botezului 
cu Dumnezeu, îndată este scos din apă, spre a nu fi ţinut de moarte. 

În cel de‑al treilea rând, Taina Botezului îşi are chipul în jertfa Domnului 
arătată desăvârşit în moartea şi învierea Sa.  Sfântul Chiril al Ierusalimului 
numeşte Taina Botezului

„o imitare a morţii Domnului” (...) un lucru minunat. Am înviat, cu toate că 
n‑am murit cu adevărat, n‑am fost îngropaţi cu adevărat (...) imitarea este o 
închipuire, dar mântuirea este reală”. 

Aici este misterul Tainei. 
Aici moartea înseamnă doar predare întru totul lui Dumnezeu:
„omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească 
trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a 
fost curăţit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom 

2 Proloagele, vol. I, Edi‑
tura Mitro po liei Olteniei, 
Cra iova, 1991, p. 410, tâl‑
cuire după Sfântul Ioan 
Gură de Aur.
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şi vieţui împreună cu El. Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. 
Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit a murit păcatuluui 
o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, traieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi 
socotiţi‑vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus 
Domnul nostru. Deci să nu mai împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor! 
(Romani 6 : 6‑12).

Dacă am căuta cuvinte anume, prin care această taină este instituită de 
către Fiul lui Dumnezeu întrupat, am găsi cele mai clare mandate primite 
de ucenici, care‑i transformă în apostoli. Ele se cuprind de doi dintre 
evanghelişiti, un apostol, Matei, şi un ucenic al Domnului, Ioan‑Marcu, 
care a fost mai apoi, pentru că era foarte tânar, şi ucenic apostolic al Sfântului 
Petru. Iată aceste cuvinte:

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându‑le” (Matei 28 : 18); „Mergeţi 
în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura! Cine va crede şi se 
va boteza se va mântui, iar cine nu va crede, se va osândi” (Marcu 16: 15‑16).

Acest mandat, după ucenicul Ioan‑Marcu, ne arată eficienţa Sfântului 
Botez sau efectele sale tainice: mântuirea, cu mulţimea de înţelesuri.

Omul este, în Botez, din nou în lucrarea lui Dumnezeu. E ca o a doua 
creaţie. Dar lucrarea nu este o repetiţie. Dacă oarecând, ne spune Moise în 
referatele biblice ale facerii, Dumnezeu S‑a aplecat antropomorfic şi a lucrat 
cu mâinile Lui (Fiul şi Sfântul Duh, zice Sfântul Irineu)3, acum, se lucrează 
în mod invizibil, tot prin Hristos şi Duhul Sfânt. De aceea şi formula tainei 
„se botează (N) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” are o 
expresie indirectă în gura preotului, arătând că nu el, preotul, este adevăratul 
săvârşitor, ci Hristos întru Duhul Sfânt. 

De aceea acestei lucrări i se spune restaurare şi intrare în Biserică. Cel 
botezat nu mai este un dărâmat, un învechit, ci un înnoit, un născut din nou 
în alt plan al existenţei, liber faţă de păcat, ca oamenii dintâi, neavând nici 
un păcat are întreg chipul lui Dumnezeu. Facultăţile sale spirituale, de raţiune, 
voinţă şi simţire pot funcţiona perfect. Ba mai mult, din punct de vedere 
moral, el e asemenea îngerilor buni şi lui Dumnezeu, fără de înti năciune. 

El intră, prin Botez, în Biserică. 
Nu mai e un însingurat, un rătăcit, ci laolaltă cu toţi, cei asemenea lui. 

I se mai spune Botezului şi naştere din nou şi înnoire, deşi botezul nu produce 
vreun om care n‑a mai fost. Totuşi el produce o naştere din nou a aceluiaşi:

„Când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s‑au 
arătat, El ne‑a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci 
după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului 
Sfânt, pe Care L‑a revărsat peste noi, din belşug” (Tit 3:  4‑6). 

Eficienţa aceasta nu poate rămâne statică. Ea se arată doar într‑o creştere 
spirituală continuă. Ne dăruim întregi, prin botez, şi ne primim întregi, plini 

3 Vladimir Lossky, In‑
troducere în Teo logia Or‑
todoxă, Edi tura Enci clo‑
pedică, Orizonturi Spi ri‑
tua le, Bucureşti, 1993, p. 
92, traducere de Lidia şi 
Remus Rus.
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de viaţă duhovnicească, care nu este doar un rezultat, ci e ceva ce trebuie 
trăit ca viaţa şi purtat ca o haină:

„Câţi în Hristos v‑aţi botezat, în Hristos v‑aţi şi îmbrăcat” (Galateni 3: 26).

Botezul începe  viaţa responsabilă. De aceea creştinii au început să boteze 
copiii şi s‑a ajuns ca pe la finele secolului cinci botezul copiilor să fie 
practica de bază. 

Fără a pune în discuţie acest aspect al botezului copiilor, trebuie remarcată 
eficienţa urmărită prin botezul copiilor, şi anume: pentru a strica din faşă 
trupul păcatului

„ca să se nimicească trupul păcatului” (Romani 6: 6);

pentru a fi liberi faţă de păcat
„aşa şi voi, socotiţi‑vă că sunteţi (...) vii pentru Dumnezeu” (Romani 5: 11);

pentru a nu avea starea de despărţire de Dumnezeu, din cauza blestemului 
păcatului strămoşesc

„printr‑un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a 
trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcatuit întru el” (Romani 5: 12);

pentru a creşte de mic cu propria responsabilitate. 
Pentru cel botezat nu mai este vinovat Adam, nu mai sunt vinovaţi nici 

părinţii sau strămoşii de până la al şaptelea neam, căci păcatul adamic sau 
strămoşesc a fost şters, iar păcatele părinteşti iertate. Dacă se păcătuieşte, 
responsabilitatea este doar proprie. Poate că unii creştini înclinaţi mai mult 
spre comentarii cârcotaşe ar putea spune că odată părinţii iertaţi nu se 
justifică botezul copiilor, care s‑au născut curaţi şi au o stare de nepăcătuire 
în copilărie. 

Aici, pe lângă temeiurile biblice (Filipeni, XVI, 36; 1 Corinteni 1: 16; 
Matei 19: 14; Luca 2: 21‑22) un reazim empiric al meditaţiei şi analizei îl 
putem lua din lumea vegetală a cerealelor înnobilate prin hibrizi. 

Aceşti hibrizi sunt în primul an de elită, în cel de al doilea an inmulţirea 
întâia, în anul trei înmulţirea a doua şi numerotarea poate continua, dar 
trebuie spus că seminţele rezultate din cultura acestor înmulţiri scad în 
calitate cu cât se depărtează de elită şi ajung relativ repede să se reîntoarcă 
la starea părintească. 

Tocmai spre a nu se constata un regres duhovnicesc, Biserica a luat 
această măsură de precauţie, prin botezul copiilor. Ei sunt iniţiaţi doar în 
trei din Sfintele Taine: Botez, Mirungere şi Euharistie, urmând ca la vârsta 
judecăţii şi responsabilităţii faptelor să poată primi şi lucrările sfinte ale 
celorlalte Sfinte Taine. 

Preot Prof. Univ. Dr. Ştefan POMIAN, Baia Mare
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TEOLOGIE

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Preștiința lui Dumnezeu 
și predestinarea

1. Atotștiința lui Dumnezeu

Atotștiința și înțelepciunea lui Dumnezeu țin de atributele legate de spi
ritualitatea lui Dumnezeu și participarea creaturilor raționale la ele. Vorbind 
despre atributul atotștiinței lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere taina 
cunoașterii lui Dumnezeu în unire cu omul, cu cel care accede la cunoaștere; 
Dumnezeu, Ființa Cea Întreit ipostatică veșnică și omul. Dumnezeu, în Lumina 
ipostatică supremă și omul în relația sa vie cu Dumnezeu, creat după chipul 
și asemănarea Sa.

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în acord cu Sfinții Părinți ne spune 
că: Dumnezeu le preștie pe toate, dar nu le predetermină, ținând seama de 
libertatea făpturilor (Teologia dogmatica ortodoxă, vol. 1, 1996, p.166), 
citândul în acest sens pe Sfântul Ioan Damaschin: „Dumnezeu le preștie 
pe toate, dar nu le predetermină pe toate” (De fide orthodoxa, II, cap.30). 
Tot Sfântul Ioan Damaschin în altă parte spune că Dumnezeu știe ce vom 
face, dar ceea ce vom face noi nuși are cauza în Dumnezeu, ci în voința 
noastră liberă.

Dumnezeu cunoaște totul, fiind „minte neînțeleasă” și „cuvânt negrăit” 
(Dionisie Areopagitul, De divinis nominibus), fiind dincolo de orice rațiune, 
minte și înțelepciune. Dumnezeu le cunoaște pe toate din Sine și în Sine 
în calitate de cauză a lor, având știința și conștiința tuturor existențelor în 
esență. Cei care merg la osândă veșnică, fără pocăința și întoarcerea reală 
în unitatea lui Dumnezeu, înainte de moarte ține strict de voința lor, căci 
unitatea cu Dumnezeu au avuto potenţial prin creație (I Timotei 2, 4). Dacă 
ar fi depins numai de El, toți oamenii sar fi mântuit și ar fi venit la 
cunoștința adevărului și nar fi fost grade diferite de cinstire, căci Dumnezeu 
ia făcut pe toți și Se îngrijește de toți (Sfântul Ioan Gură de Aur). Interio
ritatea deplină a celor mântuiți cu Dumnezeu se realizează în Hristos, devenit 
Om, la modul actual după învierea de obște. În Hristos umanitatea a ajuns 
la vârful desăvârșirii ei. Este necesară înaintarea în unire cu Hristos, prin 
cunoașterea aproapelui, ca pe noi înșine în iubire (Preot Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, op.cit., p. 168).
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O altă împărțire a atributelor în cadrul Teologiei Dogmatice Ortodoxe 
este în: atribute naturale, intelectuale și morale. Atotștiința lui Dumnezeu 
face parte din cadrul atributelor intelectuale. Atotștiința se referă atât la 
cunoașterea de Sine a lui Dumnezeu, cât și la cunoașterea întregii existențe, 
fiind o cunoaștere completă și perfectă. Dumnezeu a creat lumea printro 
hotărâre absolut liberă, în lumina ipostatică supremă a Sfintei Treimi. 
Cunoașterea lui Dumnezeu nu este o cunoaștere progresivă, ci unitară, reală 
și obiectivă, Dumnezeu fiind un prezent continuu. Omul se împărtășește de 
atotștiința divină prin capacitatea de a asimila cunoștințe noi, întro perma
nentă sete de cunoaștere. Dumnezeu le cunoaște pe toate (Ioan 3, 20) și

„vede până la marginile pământului și îmbrățișează cu ochii tot ce se află sub 
ceruri” (Iov 28, 24).

O parte din protestanți și unele culte neoprotestante susțin faptul că, 
Dumnezeu hotărăște mai dinainte sau determină anumite fapte ale omului, 
omul fiind predestinat la bine sau la rău. Această concepție este respinsă 
de Teologia ortodoxă dar și de cea catolică.

Deci, preștiință și nu predestinare. Tot răul din creație este un accident, 
prin căderea unei părți a îngerilor și nu este de natură ontologică, ființială. 
Răul permanent atentează la libertatea și voința omului și îl depărtează de 
binele dumnezeiesc. De om depinde în fiecare clipă întoarcerea, pocăința 
și Dumnezeu îi revarsă harul Său dumnezeiesc.

2. Problema predestinării

Cuvântul „predestinare” apare de câteva ori în Biblie, dar există două 
abordări principale ale acestui termen:
• Prima este cea de predestinare în sensul cunoaşterii mai dinainte sau al 

preştiinţei. Predestinarea este decizia veşnică a lui Dumnezeu, născută 
din dragoste, prin care El înfăptuieşte un plan istoric de salvare, dând 
fiecărei persoane şansa de a primi mântuirea veşnică. Dumnezeu Tatăl 
La rânduit pe Iisus Hristos să fie Mijlocitorul unic şi absolut între El 
şi omenire.

• Cea de a doua este credinţa că Dumnezeu este suveran şi decide tot ce 
se va întâmpla nesocotind voinţa omului şi că ceea ce Dumnezeu deter
mină nu poate fi schimbat de niciun om. Din această perspectivă se 
vorbeşte despre: „predestinare singulară” în care cred unii luterani şi 
„predestinare dublă” în care cred calviniştii.
Predestinarea singulară arată că Dumnezeu alege dinainte pe cei care 

vor ajunge în rai.
Predestinarea dublă arată că Dumnezeu alege dinainte atât pe cei care 

vor ajunge în rai cât şi pe cei care vor ajunge în iad.
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Această doctrină are trei mari susţinători:

Fericitul Augustin (354430)

Fer. Augustin a fost primul care a dezvoltat o învăţătură sistematică 
despre predestinare. Obligaţia pe care a simţito de a apăra natura arbitrară, 
nemeritată a harului la condus la dezvoltarea doctrinei predestinării. În 
„Ad Simplicianum” şia elaborat învăţătura explicând Episola către Romani 
5, 12 şi cap. 9. 

„Mai întâi există planul lui Dumnezeu şi în urma planului Său, El alege” (Ad 
Simplicianum I, 2, 6).

Mai mult decât atât, el afirmă că
„Dumnezeu alege mai dinainte pentru cer, tot atâţi oameni câţi îngeri au părăsit 
credinţa” (Euchiridion de fide, spe et caritate 9/29).

Luther (14831546)

Luther, călugăr din ordinul augustinian, a adoptat şi a dezvoltat această 
învăţătură o mie de ani mai târziu. În cea mai celebră carte a sa Sclavia 
voinţei scrie următoarele: 

„Şi în cazul în care credem că Dumnezeu ştie şi stabileşte mai dinainte toate 
lucrurile şi că nimic nu se poate întâmpla decât prin voia Sa, atunci însăşi 
raţiunea omului mărturiseşte că nu există voinţă liberă nici în oameni, îngeri 
sau vreo altă creatură” (Ibid. p.317, paragraf 19).

Calvin (15091564)

Învăţătura lui Calvin a avut impact după ce a fost discutată şi elaborată 
la sinodul din Dort (16181619 în Olanda) şi a devenit doctrina oficială a 
bisericii reformate din Olanda. 

„Prin predestinare înţelegem decizia din veşnicie a lui Dumnezeu, prin care a 
hotărât în El însuşi care este voia Sa cu privire la soarta fiecărui om. Nu toţi 
sunt creaţi în mod egal, ci unii sunt predestinaţi să aibă parte de viaţă veşnică 
iar alţii de condamnare veşnică” (Institutio Christianae Religionis 3. 21. 5).

Cei care cred în predestinare neagă existenţa voinţei libere care ar 
permite omului să accepte sau să respingă mântuirea oferită de Dumnezeu.

Ei mai cred că omul este total decăzut, deoarece, dacă omul ar fi capabil 
să facă binele, lar putea alege şi astfel implicit Lar căuta pe Dumnezeu.

„Când neamurile, care nau lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, 
care nau o lege, îşi sunt singuri lege” (Romani 2,14).

În plus dacă eşti predestinat să trăieşti veşnic cu Dumnezeu, este imposibil 
săL părăseşti, de aceea, dacă cineva susţine doctrina predestinării, va susţine 
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şi faptul că nu se poate apostazia. Mai mult decât atât, cel care este ales 
nu se poate împotrivi harului, deoarece cei care sunt predestinaţi, cu certitu
dine vor merge la Dumnezeu.

„Oameni tari la cerbice, necircumcişi cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna 
vă împotriviţi Duhului Sfânt; ca părinţii voştri, aşa faceţi şi voi” (Fapte 7, 51).

Predestinarea înlătură importanţa faptelor. Biblia vorbeşte foarte clar 
despre faptul că „credinţa fără fapte este moartă” şi că nu putem fi mântuiţi 
doar prin credinţă.

„Fraţii mei, cei foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă nare fapte? 
Poate oare credinţa aceasta săl mântuiască? Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, 
că credinţa fără fapte este moartă?” (Iacov II,14, 20)

Această învăţătură susţine, prin separarea faptelor de semnificaţia lor, 
că nu putem distinge dacă o persoană este creştină sau nu după roadele pe 
care le aduce.

Aceasta însă este în contradicţie cu Matei 7,16 care ne spune că vom 
putea recunoaşte pomul după roadele sale.

„Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oameni struguri din spini sau 
smochine din mărăcini?” (Matei 7,16)

Credinţa adevărată este însoţită de fapte lucrătoare prin iubire.
Predestinarea mai înseamnă că cineva nu se poate pocăi astăzi chiar dacă 

vrea, fiindcă trebuie să aştepte până ce „îl converteşte” Dumnezeu. De aici 
rezultă că nu poate începe o viaţă sfântă, plăcută lui Dumnezeu, deşi în 
Evrei 3,78 şi Psalmul 95, 78 scrie: 

„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, 
în ziua ispitirii în pustie”. 

Aceasta este o înşelare fatală, care naşte în oameni, pasivitate.
Dacă Dumnezeu ia predestinat pe oameni independent de voinţa lor, 

înseamnă că mânia Lui este peste cei pe care El nu îi mântuieşte şi că iar 
pedepsi pe cei pe care, de fapt El nu vrea săi mântuiască. Nu e drept ca cineva 
să fie pedepsit pentru un lucru de care nu este responsabil; nu e vina lui.

Predestinarea afirmă că totul se întâmplă potrivit planului etern al lui 
Dumnezeu. Aceasta ar presupune că Dumnezeu nu vrea numai binele dar 
şi răul. Acest lucru îl face pe Dumnezeu sursa păcatului.

Oricine susţine predestinarea trebuie săşi conştientizeze că înţelege şi 
defineşte natura omului în mod greşit. El condamnă valoarea fiinţei umane 
ca persoană. A fi persoană presupune a avea capacitatea şi obligaţia de a 
acţiona conform raţiunii şi libertăţii, fiind impulsionat de anumite motivaţii 
şi ţeluri. A fi persoană presupune şi capacitatea de a avea acces la descoperirea 
sensului vieţii şi experimentarea efectelor modului de viaţă ales.
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Înţelegerea biblică

Dumnezeu trăieşte în eternitate şi nu în timp, asemenea oamenilor. Pentru 
El totul este prezent, de aceea ştie ce alegeri fac oamenii. Pentru că Dumnezeu 
ştie cine sunt aceia care aleg să fie cu El, poate săi aleagă şi săi predestineze 
să devină copiii Săi ascultători.

„Dar ştim că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, 
al celor care sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care ia cunoscut 
mai dinainte, ia şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, 
pentru ca El să fie cel întâinăscut dintre mai mulţi fraţi” (Romani 8, 2930).

Versetul 30 trebuie citit în lumina versetului 29 în care este exprimat 
faptul că Dumnezeu alege potrivit cunoştinţei sale mai dinainte. Aceasta 
înseamnă că Dumnezeu nu alege la întâmplare ci pe baza deciziei omului 
pe care o cunoaşte mai dinainte. Pe oricine despre care ştie că îl alege, El 
îl predestinează să devină asemenea chipului Fiului Său.

„Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei care trăiesc ca străini, în împrăştiere 
prin Pont … aleşi după cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin 
sfinţirea Duhului, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Iisus Hristos…” 
(1 Petru 1,12).

Dumnezeu, în dragostea Sa, doreşte să predestineze (să aleagă şi să 
mântuiască) pe toţi oamenii la viaţă veşnică cu El, dar nu forţează pe 
nimeni să aibă relaţie cu El.

„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa 
adevărului” (1 Timotei 2, 34).

„Domnul nu îşi amână făgăduinţa, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare 
faţă de voi şi doreşte ca nici unul să nu piară , ci toţi să vină la pocăinţă” (2 
Petru 3,9).

Învăţătura clară a Bibliei este că Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să 
ajungă la mântuire şi totodată că oamenii sunt liberi să aleagă împotriva 
dorinţei Sale. Dacă Dumnezeu nu ar fi luat în considerare dorinţa oamenilor, 
iadul ar fi gol, pentru că Dumnezeu cu siguranţă iar mântui pe toţi oamenii.

„Dar fariseii şi învăţătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire 
la ei, nefiind botezaţi de El” (Luca 7,30).

Deci fariseii şi învăţătorii legii au decis de la sine să nu participe la 
planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca ei să vină la pocăinţă, dar nu 
au vrut.

Nimic nu se întâmplă fără voia Lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu faţă 
de cele ce săvârsesc fiinţele raţionale din Univers este de două feluri: 
binecuvântare şi îngăduinţă. Astfel, pentru săvârşirea celor bune de către 
oameni şi îngeri, voia Domnului este numită binecuvântare. Dar şi diavolii 
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cer voie lui Dumnezeu ca să facă răutăţi (Iov 1,1112; 2,57; Marcu 5,713) 
iar Dumnezeu tolerează să existe şi aceştia, deci vorbim de îngăduinţa Lui 
Dumnezeu doar în cazul celor ce săvârşesc răul şi a existenţei răului însuşi, 
pentru că cei buni fac voia Domnului, săvârşind binele.

Dumnezeu are un plan pentru fiecare creatură raţională a Lui, potrivit 
harului pe care îl dăruieşte persoanei respective, ceea ce implică responsa
bilitatea acesteia:

„Şi oricui i sa dat mult, mult i se va cere, şi cui i sa încredinţat mult, mai 
mult i se va cere”(Luca 12,48),

de aceea Sfântul Pavel afirmă:
„stă asupra mea datoria. Căci, vai mie dacă nu voi binevesti!” (I Corinteni 
9,16),

întocmai şi Sfântul prooroc Isaia (Isaia 6,5). Însă toţi oamenii sunt chemaţi 
de Hristos la viaţă veşnică căci Domnul

„luminează pe tot omul, care vine în lume” (Ioan 1,9) spunând şi pe „cel ce 
vine la Mine nul voi scoate afară” (Ioan 6,37).

Omul este liber să decidă dacă săvârşeşte binele, ceea ce este posibil 
numai conlucrând cu Dumnezeu care este izvorul binelui, căci Hristos spune 
„fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5); sau dacă săvârşeşte răul, ceea 
ce este posibil, doar prin îngăduinţa lui Dumnezeu. 

„Înaintea oamenilor este viaţa şi moartea şi oricare le va plăcea, li se va da” 
(Ecclesiasticul 15, 17; Deuteronom 30, 15). 

Este evident că alegerea aparţine exclusiv omului
„deci, de se va curăţi cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit, de 
bună trebuinţă stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun” (II Timotei 2,21). 

Şi în Psalmi scrie clar că Dumnezeu preştie (cunoaşte) totul despre viaţa 
fiecărui om chiar înainte de naşterea omului şi ştie toate faptele lui, care evident 
sunt urmare a alegerii libere a omului; şi ştie şi toate gândurile (cugetările 
din inimă) omului (din trecut şi viitor), însă nu predestinează nimic:

„Doamne, cercetatumai şi mai cunoscut. Tu ai cunoscut şederea mea şi 
scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea şi firul 
vieţii mele Tu leai cercetat şi toate căile mele mai dinainte leai văzut. Că 
încă nu este cuvânt pe limba mea. Şi iată, Doamne, Tu leai cunoscut pe toate 
şi pe cele din urmă (viitor) şi pe cele de demult (trecut)” (Psalmul 138, 15).

Libertatea de alegere a omului are un sfârşit în momentul adormirii 
(morţii fizice), din acel moment omul care nu La ales pe Dumnezeu, nu 
mai poate face nimic pentru mântuirea sa.
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Sfântul Grigorie Palama explică fără echivoc preştiinţa şi predeterminarea 
lui Dumnezeu, detaliind învăţătura patristică conform căreia: 

„Dumnezeu preştie dar nu predestinează, căci dacă nu am fi liberi nu am putea 
fi judecaţi (pentru faptele noastre), căci acţiunea (fapta) care se face cu necesitate 
(determinată de o cauză exterioară) nu poate fi nici lăudată, nici blamată”.

Sfântul Apostol Pavel spune că suntem împreună‑lucrători cu Dumnezeu 
(I Cor.3, 9). Deci nu lucrează numai Dumnezeu, nu hotărăşte numai Dumnezeu 
calea vieţii noastre, ci suntem şi noi chemaţi să lucrăm alături de Dumnezeu 
pentru viaţa noastră. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mântuitorul să ne 
povăţuiască: Fiţi desăvârşiţi, dacă nar depinde şi de noi să fim desăvârşiţi? 
Ar fi imoral să fim făcuţi răspunzători pentru ceva ce nu avem libertatea 
să facem. Avem libertatea să alegem între bine şi rău. Avem libertatea fap
telor noastre. Numai aşa se justifică şi Judecata. Dacă nam avea libertatea 
faptelor, dacă totul ar fi predestinat de Dumnezeu dinainte pentru fiecare, 
ar însemna că nar mai trebui să existe judecată sau, dacă există, ar însemna 
că e nedreaptă. Nu se poate fixa răspundere dacă nu există libertatea faptelor. 
Judecata ar fi imorală, dacă sar face pe baza hotărârilor destinului sau ale 
lui Dumnezeu şi nu pe ale noastre.

În Apocalipsă, Dumnezeu spune „Eu stau la uşă şi bat”. Deci, El bate 
la uşa propriului Său chip şi aşteaptă ca acesta săi deschidă şi nu predeter
mină nimic. Acest lucru face ca omul să nu fie un obiect al acţiunii dum
nezeieşti. Omul este liber şi libertatea sa conţine şi opţiunea cea mai de temut: 
aceea de a se decide împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu preştie negrija, 
necredinţa şi lipsa lucrării noastre în a împlini voia Sa, dar El nu a poruncit 
şi nici nu a hotărât ca noi să fim lipsiţi de puterea de a ne schimba.

Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că: 
„Dumnezeu priveşte la faptele omului dintrun plan care depăşeşte succesiunea 
temporală, dar fără să o desfiinţeze ... raportul între preştiinţa lui Dumnezeu 
şi libertatea omului nu poate şi nu va putea fi eventual clarificată niciodată de 
gândirea omenească”. 

Sunt multe expresii atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament 
care nu pot fi înţelese literal, adică cuvânt cu cuvânt, aparent se exclude 
voinţa liberă.

„Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care 
nea binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în 
Iisus, după cum nea ales în El înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 
şi fără pată înaintea Lui, în dragoste; El nea rânduit mai dinainte pentru înfiere 
prin Iisus Hristos, pentru Sine, după buna plăcere a voii Sale. În El am primit 
şi o moştenire, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care lucrează 
toate după sfatul voii Sale” (Efeseni 1:35, 11).
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Dacă accentuăm „El nea ales” am putea să înţelegem cum a înţeles 
Calvin. Totuşi este cu totul altceva dacă cineva citeşte „nea ales în El”. 
Dacă înţelegem afirmaţia în acest mod, atunci nu e nicio diferenţă între 
acest pasaj şi cel din Ioan 3,16. Acolo se spune că Dumnezeu vrea să‑i 
mântuiască pe toţi cei care cred în Fiul Lui, iar cei care îl resping vor fi 
condamnaţi.

În Efeseni 1,4 trebuie să înţelegem că El nea ales în Iisus şi numai în 
El. Acelaşi gând este redat şi de versetele 3, 5, 11. Prin urmare, aceasta 
înseamnă că dacă noi nu venim la Iisus, ne excludem din alegerea şi planul 
lui Dumnezeu. Învăţătura cu privire la alegerea sau predestinarea în Iisus 
este, în această formă, doar o expresie a faptului că putem fi mântuiţi numai 
prin harul lui Dumnezeu. Nu îşi are sursa în faptele noastre, ci în mila lui 
Dumnezeu faţă de noi. Şi totuşi de această milă beneficiază toţi oamenii 
(I Timotei 2,4) şi nu numai un număr restrâns de oameni, prestabilit de El 
după cum înţeleg calviniştii.

„Astfel, deci, preaiubiţii mei, după cum totdeauna aţi ascultat, nu numai în pre
zenţa mea, dar acum şi mai mult în absenţa mea, duceţi până la capăt mântuirea 
voastră cu frică şi cutremur. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi 
vă dă, după buna lui plăcere, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2, 1213).

La începutul acestui capitol din Filipeni, Pavel scrie despre exemplul pe 
care ni la dat Iisus când sa smerit complet, căutând ce era cel mai bine 
pentru ceilalţi, dăruinduşi viaţa în cel mai mic detaliu pentru ceilalţi oameni.

„De aceea şi Dumnezeu La înălţat foarte sus, şi ia dat numele care este mai 
presus de orice nume” (Filipeni 2,9).

În versetul 12, apostolul Pavel explică în continuare că „astfel” trebuie 
să facem orice este cu putinţă din partea noastră pentru a ne păstra relaţia 
cu Dumnezeu şi a atinge ţelul mântuirii noastre. Este limpede că, pentru a 
lua această decizie, puterea şi voinţa noastră nu sunt niciodată destul de 
puternice. De aceea trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu „cu frică şi 
cutremur”. Aceasta exprimă cinste, seriozitate, respect şi conştienţa că stăm 
în faţa Dumnezeului Atotcunoscător şi Atotputernic (v. 12), care ne întăreşte 
voinţa slabă pe care o avem. El ne dă puterea să vrem şi să înfăptuim.

Versetul 13 nu trebuie interpretat greşit, că omul nuşi poate influenţa 
propria voinţă, altfel Pavel apostolul nu ar fi scris niciodată în versetul 12 
„duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur”. Pentru a duce 
la îndeplinire acest îndemn trebuie să avem voinţa liberă de a decide.

Versetul 13 începe cu „căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi”. 
Această expresie arată că versetul 13 explică de ce trebuie să ne întoarcem 
la Dumnezeu cu frică şi cutremur, şi anume pentru că El este singurul care 
ne poate ajuta.
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„Nimeni nu poată să vină la mine, dacă nul atrage Tatăl care Ma trimis; şi 
Eu îl voi învia în ziua de la urmă” (Ioan 6, 44).

Iisus chiar exprimase în versetele anterioare că El este adevărata pâine, 
că El dă viaţa veşnică şi că oamenii trebuie să creadă în El. De aceea îi 
cheamă pe oameni săL urmeze ca Mesia. Evreilor lea fost întotdeauna 
evident că numai pe Dumnezeu trebuie săL urmeze. Astfel lea fost foarte 
greu să accepte chemarea lui Iisus (ca oamenii săl urmeze). Din acest 
motiv Iisus accentuează unitatea adâncă dintre El şi Tatăl. Iisus le explică 
că singurul drum ce duce la El este prin Tatăl pe care ei deja Îl cunoşteau.

Faptul că Tatăl atrage o persoană exprimă cum vine cineva la Iisus, dar 
nu spune că Tatăl nu ar fi dornic săi atragă pe toţi la El dacă ei ar fi gata 
săL urmeze.

Afirmaţia lui Iisus este o reacţie directă la întrebarea pe de o parte 
dispreţuitoare, pe de altă parte dezamăgitoare din versetul 42.

„Şi ei ziceau: Oare nu este Acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al Cărui tată şi mamă 
îi cunoaştem? Cum, deci, zice El: Eu Mam coborât din cer?” (Ioan 6, 42) 

Reacţia oamenilor arată că ei au înţeles pretenţia lui Iisus de a fi Fiul 
lui Dumnezeu care Sa coborât din cer pe pământ şi care este întro unitate 
desăvârşită cu Tatăl. În versetul 45, se continuă:

„În proroci este scris: Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Oricine a ascultat pe 
Tatăl şi a învăţat de la El, vine la Mine” (Ioan 6, 45).

Aceste versete vorbesc despre înţelegerea corectă a revelaţiei lui Dumnezeu 
şi despre atitudinea corectă faţă de Mesia, adică faţă de Iisus. Fiecare este 
invitat, nu doar o elită care încă nu ştie dacă este invitată sau nu.

Evreii se încredeau în lege şi în promisiunea care le fusese dată întrun 
mod formalist şi nu spiritual (Luca 3,8). Nu au ascultat de Iisus (Ioan 8,39). 
Consecinţa este paradoxul că: păgânii care nu erau în căutarea mântuirii au 
găsito, iar evreii care o căutau cu ardoare nu au găsito (Romani 9, 3032). 
Pavel arată soluţia acestei „contradicţii” în capitolul 9 din Epistola către 
Romani, spunând că omul şi activitatea lui nu pot să determine standardul 
neprihănirii. Începe cu tema promisiunii.

Versetele 15

Apostolul Pavel descrie darurile oferite lui Israel: înfierea, slava, legă
mintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele că Mesia va fi din 
neamul evreiesc. Evreii văd aceste lucruri ca pe o garanţie pentru mântuire. 
Totuşi Pavel afirmă (v. 13) că majoritatea evreilor nu sunt salvaţi. Pentru 
evrei, aceasta pare o contradicţie. Pavel exprimă printro întrebare retorică 
(v.6 Să fi rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu?) care este reacţia 
evreilor la acest paradox, şi anume: pe de o parte li sau dat promisiunile 
pe de cealaltă parte mulţi evrei nu vor experimenta mântuirea.
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Versetul 6

A rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu? Nicidecum. Lucrul cel mai 
important nu este a fi urmaş, ci a asculta de Dumnezeu – a fi copilul 
promisiunii şi astfel sămânţa lui Avraam (v.7).

Versetele 913

Pavel scrie despre Isaac şi Iacov. Iacov este un exemplu foarte bun pentru 
a arata că promisiunea nu sa transmis conform standardelor omeneşti. Esau 
era cel întâi născut şi potrivit obiceiului el trebuia să fie moştenitorul 
promisiunii. Lucrurile au stat însă altfel, ceea ce arată că Dumnezeu şia 
rezervat dreptul de a decide care dintre ei să fie beneficiarul promisiunii.

În esenţă, Pavel vorbeşte aici despre problematica datoriilor spirituale 
în planul de mântuire.

„Căci, măcar că ei nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău…” 
(Romani 9,11)

Dumnezeu a luat decizia ca Esau săi slujească lui Iacov. Această supunere 
din partea lui Esau nu arată în niciun caz că Dumnezeu ar fi determinat 
cine să fie salvat şi cine să fie condamnat, ci arată că Dumnezeu a hotărât 
înaintea naşterii lor cine să primească promisiunea. Astfel Iacov nu se putea 
lăuda că a primito prin faptele lui (v. 12).

Mulţi oameni cred că din versetul 13 se vede că înainte de naşterea 
gemenilor, Dumnezeu ia spus Rebecăi că îl iubea pe Iacov şi îl ura pe 
Esau. Această interpretare este greşită, deoarece v. 13 este un citat din 
Maleahi 1,15 care a fost scris cu multe secole după moartea lui Esau şi 
Iacov. Mesajul versetului din Maleahi este doar că Dumnezeu a respins 
poporul provenit din Esau (edomiţii), fiindcă de la început au duşmănit pe 
poporul Israel (Numeri 20,1421). Din nou, nu este vorba despre soarta 
personală a lui Esau, ci soarta edomiţilor ca naţiune. Pavel citează din 
Maleahi pentru a arăta că Israel (sămânţa lui Iacov) este ales.

Versetele 1416

Este Dumnezeu nedrept? În niciun caz. Deoarece Dumnezeu alege con
form standardelor Sale şi nu potrivit standardelor omeneşti sau a obiceiurilor, 
El are dreptul să decidă cine va fi purtătorul promisiunii.

Versetele 1719

Tema acestor versete nu este mântuirea faraonului, ci permisiunea dată 
israeliţilor de a părăsi Egiptul. Planul lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire, 
chiar dacă Faraonul nu va fi de acord. Nimeni nu se poate opune planului 
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lui Dumnezeu pentru omenire. Chiar dacă Faraonul lear fi permis evreilor 
să plece, el nu şiar fi schimbat credinţa, ci ar fi continuat să se închine la 
idoli. Dumnezeu la creat pe om în aşa fel încât el se împietreşte dacă I se 
împotriveşte. E evident că Pavel nu vrea să explice de ce faraonul este 
condamnat şi nu ales de Dumnezeu, ci vorbeşte despre răutatea lui când a 
respins poporul evreu.

Versetele 2024

Sfântul Pavel trage următoarele concluzii din Ieremia 18,110: Olarul 
dă formă lutului. Sar părea că vede cum se comportă oamenii şi potrivit 
acestui lucru îşi formează vasele. Dar conţinutul acestor pasaje este diferit. 
Din vase stricate olarul face vase noi pentru slavă. De aici rezultă că pasajul 
vorbeşte foarte clar împotriva predestinării, subiectul fiind mila şi dragostea 
lui Dumnezeu.

Pavel apostolul abordează pilda olarului în două feluri. 

Versetele 2021 şi versetele 2224

Cele două variante nu sunt complet separate una de alta, şi nici Pavel 
nu tratează toate aspectele. O idee dominantă este folosită în două feluri 
diferite.

Mai întâi în versetele 20‑21, Pavel afirmă că un om nuL poate critica 
pe Dumnezeu pentru felul în care este făcut. Olarul are dreptul să facă vase 
pentru cinste şi vase pentru necinste. E important de remarcat că atât cele 
pentru cinste cât şi cele pentru necinste sunt valoroase în gospodărie. Aceasta 
înseamnă că versetele nu vorbesc despre mântuire şi condamnare, ci despre 
destinaţii mai importante şi mai puţin importante. Dumnezeu are dreptul 
să decidă ca cineva să primească o datorie importantă sau mai puţin importantă.

În versetele 22‑24, Pavel vorbeşte despre vase pentru pieire şi vase pregătite 
pentru slavă. Cele din urmă sunt identificate cu evreii şi creştinii dintre 
păgâni. Vasele pentru pieire sunt cei care au decis împotriva lui Dumnezeu. 
Nu se spune în mod explicit că oamenii au decis împotriva lui Dumnezeu, 
dar putem vedea acest lucru din alte pasaje. Vedem că Pavel atinge tema 
mântuirii. Nu doreşte să spună că nu avem nicio influenţă asupra mântuirii 
noastre, ci că trebuie să ne supunem lui Dumnezeu şi cărărilor pe care ni 
lea pregătit mai dinainte (v. 23). E greu să vedem trecerea clară de la o 
temă la alta. Dumnezeu este scos în relief nu fiindcă ar decide în mod 
arbitrar cu privire la mântuirea cuiva, ci fiindcă omul trebuie să I se supună 
şi să meargă pe căile pregătite de El mai dinainte în Iisus Hristos.

Sunt voci care afirmă că unele persoane sunt predestinate pentru a fi 
mântuite, iar altele pentru a fi pierdute, adică aruncate, după judecata finală, 
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în iezerul cel de foc. Afirmaţiile respective sunt făcute pe baza interpretării 
întro manieră simplistă a unor versete cum ar fi: Ps. 58.3; Ioan 6,44,65; 
Rom. 9,1113; etc.

* * *

Cu toate acestea, ne naștem având de depășit anumite situații indepen
dente de voința noastră şi chiar pe parcursul vieții ne vedem nevoiți a 
înfrunta o serie de evenimentelimită ce nu țin de noi.

Suntem liberi să trăim după cum ne dictează propria conștiință. Cei 
drept, Tatăl Ceresc ne previne că îndepărtarea de harul Său duce la moarte, 
la haos. De aceea, cu dragoste părintească, ne avertizează asupra pericolului 
ce ne paște atunci când refuzăm săI urmăm sfaturile, complăcândune în 
însingurare și distanţare faţă de Dumnezeu: iată Eu astăzi ţi‑am pus înainte 
viața şi moartea, binele şi răul…, binecuvântare şi blestem. Alege viața ca 
să trăiești tu şi urmașii tăi (Deuteronom 30, 1519). Domnul ne arată binele, 
ne îndeamnă săl săvârșim, promiţândune și răsplata conlucrării cu harul, 
cu sfatul Său preaînțelept, dar nu ne obligă nicidecum să urmăm calea 
indicată. Alegerea ne revine nouă.

Dar cum rămâne cu îndemnul Mântuitorului Hristos, referitor la asumarea 
Crucii și la urmarea Sa: Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de 
sine, să‑și ia crucea sa și să‑Mi urmeze Mie (Marcu 8,34)? Se observă 
lesne că Hristos face din nou apel la voința noastră, la liberul arbitru, la 
decizia personală de a urma sau nu Domnului. La ce se referă Mântuitorul 
atunci când ne îndeamnă să ne asumăm crucea proprie? Mulți tâlcuitori au 
deslușit posibila dilemă: crucea, în acest sens, înseamnă viață, soartă. Or, 
tocmai am afirmat că învățătura Sfintei noastre Biserici nu acceptă existența 
predestinării, a unui destin implacabil. Dumnezeu pe toate le știe, dar nu 
le predestinează. Le cunoaşte deplin, fiindcă la El nu există trecut, prezent 
și viitor. Dumnezeu trăiește întrun alt timp, „timpul lui Dumnezeu” din 
veşnicie, iar oamenii, în cel creat de El pentru noi. Cele trei dimensiuni 
temporale, trecut, prezent și viitor sunt valabile doar pentru noi. Cam așa 
am explica, omeneşte vorbind, cum Dumnezeu le știe pe toate fără să le 
predestineze. Lucrurile depind de noi, de capacitatea fiecăruia de a accepta 
și de a conlucra cu harul divin, de a urma calea arătată de dumnezeieștile 
scripturi, admițând totuși că ne naștem având de depășit anumite situații 
independente de voința noastră şi chiar pe parcursul vieții ne vedem nevoiți 
a înfrunta o serie de eveni mentelimită ce nu țin de noi, de acțiunile sau 
inacțiunile noastre. Câți dintre noi nu ar fi râvnit să se spovedească și să 
primească sfat de la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, de la Părintele Paisie ori 
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Părintele Cleopa? La fel, pe mulți iar fi încântat contemporaneitatea cu 
Eminescu, Enescu, Porumbescu ori Ion Creangă. Probabil majoritatea neam 
fi dorit să venim pe lume în familii de viță nobilă sau să ne pomenim 
înzestraţi cu felurite daruri ori deprinderi minunate. Pe cei născuţi cu anumite 
deficiențe fizice ia întrebat cineva dacă acceptă acest lucru? Exemplele 
pot continua.

Referinduse la această problemă, vrednicul de pomenire Mitropolit 
Antonie Plămădeală afirma că asemenea situații ar forma un „destin brut”, 
o soartă. Tocmai la ea se referă Mântuitorul Hristos atunci când ne îndeamnă 
să ne purtăm crucea, adică să ne asumăm vremelnica noastră existență cu 
bune și cu rele, fără a cârti, fără a ne victimiza, ci nutrind necurmata nădejde 
că Bunul Mântuitor ne va ajuta să ne ducem crucea, adică să luptăm pentru 
a împlini sau remedia toate neajunsurile individuale. Câteodată povara crucii 
ni se pare deosebit de apăsătoare, astfel că adesea ne plângem: Doamne, 
mi‑ai pus pe umeri o sarcină grea. N‑o pot purta!

Cunoașterea lui Dumnezeu sau teognosia, în Taina supremă a Ființei 
Sale ține de faptul că Dumnezeu este incomprehensibil, inefabil și total 
inaccesibil (Sfântul Ioan Gură de Aur). De asemenea, Taina Sa este supra
conceptuală și se bazează pe o experiență suprarațională, simultan catafatic
apofatică (Părintele Dumitru Stăniloae). Cunoașterea lui Dumnezeu este un 
urcuș duhovnicesc, de gnoză unificatoare (Efeseni 4, 13), care nu epuizează 
niciodată misterul credinței (Părintele Ioan Bria). De aceea mântuirea, sal
varea și îmbrăcarea cu Hristos sunt accesibile tuturor până la moarte.

Deci, nu încape nici un loc pentru predestinare, conceptul fiind întru 
totul eronat.

Preot Dr. Nicolae NICOLESCU
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DIN ADEVĂRURILE DE CREDINŢĂ

Mântuirea adusă de Hristos prin întreita 
Sa slujire de Învăţător – Prooroc, 
Arhiereu şi Împărat, în teologia 

părintelui Dumitru Stăniloae

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Introducere 

Personalitatea complexă a părintelui Dumitru Stăniloae, cel pe bună drep
tate considerat cel mai mare teolog român al secolului trecut şi unul dintre 
cei mai mari teologi răsăriteni ai tuturor timpurilor1 a suscitat, suscită şi va 
suscita încă, asemenea operei lui, interesul teologilor mai vechi sau mai noi. 

Ideile lui, răspândite în paginile prodigioasei sale opere2 , fac încă subiec
tul multor dezbateri şi dau tonul multor cercetări, nefiind nici pe departe 
depăşite sau epuizate. Ceea ce surprinde la teologul român este prospeţimea 
abordării şi a discursului, originalitatea creatoare, plasate însă, paradoxal, 
în cadrele doctrinare circumscrise de spiritualitatea orto doxă, pe care a 
trăito şi slujito cu devotament3. 
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Fascinant este, de exemplu, felul în care, reuşeşte el să aducă contribuţii 
personale chiar şi în contextul abordării unor probleme cvasicunoscute 
până şi „publicului larg”. Bunăoară, în cercetarea privitoare la modul în 
care Hristos a adus umanităţii mântuirea prin întreita Lui slujire, asupra 
căreia ne vom opri în rândurile următoare, problemă abordată intens şi în 
mediul apusean4, chiar şi în cel protestant, şi în mediile neoprotestante5, 
care se constituie încă întro adevărată „piatră de poticneală” chiar şi în 
dialogul ecumenic, având puternice rezonanţe în hristologia multor religii 
creştine, el se distinge atât prin abordarea holistică6 (prin care vede întreita 
slujire atât în contextul soteriologiei în general, cât şi în contextul chenozei, 
realizând corelaţii cu alte aspecte similare din cadrul operei de mântuire 
sau analizând aspecte dintre cele mai diverse precum cel liturgic7, de 
exemplu), cât şi prin aspectele pluridirecţionale8 pe care le dă acestor slujiri, 
sau prin dinamica abordării, fiind, datorită acestui fapt, cercetat chiar şi de 
către reprezentanţii altor culte9. 

E interesantă, desigur, şi diversitatea abordării acestei problematici, 
diferită atât în funcţie de opera în care apare ea, cât şi în funcţie de segmentul 
de cititori cărora se adresează. Astfel, în manualele de Teologie Dogmatică, 
destinate studenţilor, abordarea sa este mai amplă10 şi, în ciuda caracterului 
didactic, autorul reuşeşte să depăşească limbajul arid al teologiei de şcoală 
şi să dea expunerii sale o vigoare cel determină pe cititor să pătrundă în 
profunzimile acestui proces sine qua non al teologiei, în vreme ce, în opere 
ce se adresează unui public cititor mai larg, fără a fi însă opere de populari
zare, abordarea acestei problematici este sintetizată în fraze scurte, cu un 
limbaj nu foarte sofisticat, în care comprimă întrun mod plăcut şi interesant 
deopotrivă, întreaga teologie a întreitei slujiri: 

„Iisus Hristos este slujitorul desăvârşit pe care Îl anunţă profeţii Vechiului 
Testament, robul care suferă şi iubeşte, robul infinit bun şi blând şi com pătimitor, 
robul lui Dumnezeu devenit prin voinţa Sa rob al oamenilor. El este Dumnezeu 
care îşi slujeşte prin voinţa Sa propria Creatură. Dar El se face şi om, slujind 
pe Creatorul Său pentru binele oamenilor. Prin această slujire a oamenilor, el 
manifestă paternitatea11 lui Dumnezeu. Prin slujirea lui Dumnezeu, îl iniţiază 
pe om în demnitatea de fiu. Slujind ca un Părinte oamenilor şi ca Fiu al lui 
Dumnezeu, aşa ni se înfăţişează Cuvântul Întrupat”12. 

Desigur, abordarea Părintelui surprinde, după cum am precizat şi mai 
sus şi prin modul amplu şi holistic în care tratează problematica. Refuzând 
să cadă în capcana teologilor autori de manuale precum Hristu Andrutsos, 
pe care la tradus şi care expediază subiectul în doar câteva pagini, neglijând 
anumite aspecte esenţiale pentru înţelegerea lui13, folosinduse de o literatură 
variată ce consistă în primul rând în pasaje scripturistice şi patristice, dar 
şi în autori mai recenţi din mediile protestante sau catolice, care uneori îl 
şi influenţează14, părintele tranşează problematica doar în contextul mai 
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amplu al soteriologiei, refuzând decuparea ei din acest context şi deci 
oferirea unei perspective secţionate şi incomplete, şi nu se sfieşte să abordeze 
aspectele interconfesionale ce stau la baza înţelegerii diferite a întreitei 
slujiri, mergând în profunzimea lor, până la fundamentele ce generează 
anumite receptări diferite ale unor fundamente comune. 

Sesizând complexitatea abordării părintelui şi importanţa tematicii pre
zentate pentru teologia contemporană, ne vom opri şi noi, în rândurile 
următoare, asupra felului în care vede dânsul întreita slujire. Demersul 
nostru, urmând celui al părintelui, va încerca să vadă care sunt principalele 
aspecte pe care le reliefează el în paginile operelor sale, să evidenţieze, 
dacă există, ideile reiterate cu redundanţă în lucrarea lui, să vadă care sunt 
elementele ce ţin de originalitatea autorului şi să plaseze întregul său demers 
în contextul amplu al soteriologiei, pe de o parte, iar pe de altă parte, în 
contextul cercetărilor teologiei contemporane. Ca şi în cadrul prezentării 
ce poartă semnătura lui din cadrul Dogmaticii, vom purcede la împărţirea 
materialului în trei secţiuni, fiecare dintre ele fiind, la rândul ei, dedicată 
uneia dintre slujiri. Vom încerca, de asemenea, să determinăm principalele 
diferenţe interconfesionale şi să analizăm modul în care le dezamorsează 
Părintele Stăniloae. 

Sperăm ca prezentul demers să fie în primul rând un pios omagiu adus 
personalităţii celui care a fost marele teolog român, dar şi o încercare de 
reiterare a unora dintre ideile sale teologice importante şi de reliefare a 
importanţei lor în peisajul teologic contemporan. 

Cele trei slujiri mântuitoare ale lui Iisus Hristos şi 
importanţa lor în teologia părintelui Dumitru Stăniloae 

Înainte de a vorbi despre întreita slujire a Mântuitorului, pe care o 
plasează, asemenea altor teologi care sau oprit asupra acestei teme15, în 
contextul mai amplu al soteriologiei şi, în cel mai restrâns al chenozei16, 
părintele se opreşte asupra legăturii dintre persoana lui Hristos şi lucrarea 
lui mântuitoare, arătând cât de puternică este aceasta, căci: 

„Iisus Hristos mântuieşte El însuşi ca persoană de neînlocuit, întrucât calitatea 
Sa de persoană dumnezeiască devenită accesibilă ca om este unicul izvor de 
putere care ne eliberează de păcat şi de urmările lui, printre care cea mai gravă 
este moartea”17. 

Apoi, el enunţă elementele ce caracterizează, aşa cum se exprimă teologul 
neoprotestant Emil Bartoş, contribuţia personală la studierea problematicii, 
ce poate fi rezumată sub sintagma de „direcţionalismul lucrării mântuitoare”18, 
vorbind despre cele trei direcţii ale acesteia. Despre acestea, el spune: 
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„Lucrarea mântuitoare a lui Hristos se îndreaptă spre firea Sa omenească, pe 
care o umple de dumnezeirea Lui şi o eliberează de afectele, pătimirea şi 
moartea de pe urma păcatului strămoşesc. Se îndreaptă, apoi, chiar prin ele 
spre noi toţi, pentru ca prin participarea la dumnezeirea manifestată în puterea 
pe care neo transmite prin firea lui umană, să ne elibereze şi pe noi în viaţa 
aceasta de păcat, iar în cea viitoare, de afecte, de coruptibilitate şi de moarte. 
Dar tot prin aceasta, se îndreaptă şi spre Dumnezeu, pentru aL slăvi prin 
împăcarea noastră cu El... lucrarea însăşi nu se împarte”19.

Între cele trei, „direcţia spre oameni a lucrării Sale mântuitoare nu e 
decât o prelungire a lucrării mântuitoare asupra firii Sale omeneşti”20, ele 
fiind păstrate de Hristos totdeauna, pe scaunul măririi, dea dreapta Tatălui21. 
Altfel spus, cele trei slujiri au fost permanentizate de către El şi nu au 
încetat odată cu activitatea Lui mântuitoare de pe pământ. Ulterior, El va 
detalia acest aspect cu privire la slujirea arhierească, arătând că: 

„Dacă nar fi Arhiereu în veac, Hristos nar rămâne om în eternitate şi anume 
om înviat. Dar nici nar rămâne întrupat în veac şi înviat cu trupul dacă nar 
fi Arhiereu în veac. Dar de aici urmează că precum faptul întrupării şi al Învierii 
Sale are o eficienţă veşnică asupra noastră, tot aşa are o astfel de eficienţă 
veşnică arhieria Sa. Întruparea, arhieria sau jertfa Sa şi învierea Sa nu sunt 
nişte fapte ce aparţin numai trecutului, ci sunt stări de permanentă iradiere 
mântuitoare asupra noastră”22.

Un alt aspect interesant pe care părintele îl sesizează este cu privire la 
interferenţa dintre cele trei slujiri şi cele trei direcţii spre care se îndreaptă 
ele, şi acest aspect constituind o contribuţie personală a sa la analiza amplei 
problematici abordate: 

„...aceste trei forme de slujire se combină cu cele trei direcţii ale lucrării 
mântuitoare a lui Hristos. Slujirea arhierească e îndreptată atât spre propriul 
trup, cât şi spre Dumnezeu şi spre oameni; faptele pilduitoare şi viaţa de model 
sunt îndreptate atât spre oameni ca învăţătură concretizată, cât şi spre Dumnezeu 
şi spre propria natură umană. Chiar învăţătura pe care o dă, deşi e îndreptată 
în mod special spre oameni, e şi împlinirea unei ascultări aduse Tatălui şi o 
punere în relief a voii Tatălui şi a slavei Lui, fiind o lăudare adusă lui Dumnezeu, 
o slujire a Lui. În sfârşit, prin puterea exercitată asupra naturii, asupra morţii 
şi asupra oamenilor, Hristos slăveşte totodată şi puterea lui Dumnezeu cel în 
Treime, care este proprie şi Lui, dar arată şi puterea pe care a dato trupului 
Său. În toată lucrarea Sa, Hristos manifestă întreita Sa relaţie cu natura Sa 
omenească, cu Tatăl şi cu oamenii şi prin toată lucrarea Sa manifestă întreita 
Sa slujire de Învăţător  Prooroc, de Arhiereu şi Împărat”23.

Acestea sunt aşadar, elementele ce caracterizează definirea cadrului gene
ral al abordării teologului răsăritean. Ele sunt urmate de ample subunităţi 
dedicate fiecăreia dintre cele trei slujiri, segmentate şi ele, la rândul lor, în 
alte subcapitole în care autorul ţine să evidenţieze puncte cheie în înţelegerea 
rolului lor. 
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Iisus Hristos ca Învăţător‑Prooroc 

În cadrul acestei teme, părintele urmăreşte să reliefeze faptul că Mântuitorul 
Hristos este adevărul şi proorocia în Persoană, în care se împlinesc toate 
proorociile şi toate dezideratele veterotestamentare şi insistă asupra puterii 
Duhului Sfânt în învăţătura Lui. Încă dintru început, el insistă asupra totalei 
contopiri a Învăţătorului şi a Învăţăturii Sale în persoana Lui: 

„Iisus Hristos este învăţătorul şi Proorocul suprem prin însăşi Persoana Sa. 
Iisus Hristos nu e un învăţător ca oricare alt om, ba nici chiar ca oricare alt 
întemeietor de religie. În acelaşi timp, el depăşeşte orice prooroc dinainte de 
El24, înscriinduse pe un alt plan. Întrucât El este unic, învăţătura Lui este şi 
ea unică. Unică nu din acelaşi plan cu alte învăţături unice”25.

Apoi, el arată că, prin intermediul acestei slujiri, Iisus se foloseşte de 
cuvinte pentru a chema întreaga umanitate la iubirea şi la părtăşia cu El26 
şi insistă asupra superiorităţii Sale în raport cu profeţii ce Lau precedat şi 
asupra continuităţii dintre El şi Legea Veche. Puterea Cuvântului Mântuitor 
rezidă, în opinia teologului, în concordanţa totală existentă întru totul între 
cuvintele şi faptele Lui, dar şi în aceea că toate se împlinesc în El, căci: 

„Hristos a venit sau a fost trimis ca „Apostolul” Său propriu, precum Sa făcut 
şi „Proorocul” Său propriu, căci numai întrucât Sa făcut om rămânând şi 
Dumnezeu, adică întrucât Sa umilit pe Sine, luând modul uman de a Se 
comunica, a putut deveni accesibil ca Dumnezeu şi a putut intra cu oamenii în 
acest dialog direct. Aşa cum Patriarhul Iacob descojeşte nuielele, aşa Hristos 
descojeşte înţelesurile legii. El descojeşte legea de umbra ei şi înlătură aco
perământul de pe scrierile proorocilor, arătând „raţiunea” din ele albită şi plină 
de farmecul duhovnicesc”27.

Adevărul propovăduit de Iisus Hristos şi împlinit în chip plenar în 
persoana Sa divinoumană (Ioan 14, 6) şi în activitatea lui Mântuitoare, 
este unul dinamic28, acest aspect al său putând fi dedus din felul în care se 
repercutează el asupra umanităţii: 

„Hristos e prin aceasta, adică prin faptul că e Însăşi Persoana supremă din care 
iradiază toată puterea şi viaţa, un adevăr dinamic, în sensul că, în calitate de 
Dumnezeu dă putere umanităţii Sale să se umple de El ca Dumnezeu, sau de 
viaţa Lui, şi în sensul că această umanitate e stimulată să crească în adevărul 
ei, prin efluviile ce iradiază din Dumnezeu şi răspund trebuinţelor ei celor mai 
naturale. Aceasta datorită faptului că în El e obârşia ei. Acest adevăr ca viaţă 
se comunică prin umanitatea lui Hristos şi celorlalţi oameni, iar aceştia sunt 
stimulaţi să crească în El, să se facă asemenea Lui. Calitatea dinamică a 
adevărului nu înseamnă că esenţa lui supremă se produce continuu. El este din 
veci şi până în veci acelaşi în esenţă. Dar el promovează pe om, ca „chip” al 
lui în eternitate, configurândul din infinitatea Lui tot mai mult după El ca 
model. Înaintarea în adevăr este înaintarea spre o tot mai adâncă imprimare a 
omului de umanitatea lui Hristos ca model al Lui, care are puterea de al conduce 
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pe el întro desăvârşire infinită , pentru că umanitatea Lui însăşi e imprimată 
şi umplută de dumnezeirea Lui”29.

Prin întregul dialog al lui Hristos cu umanitatea, ce culminează în slujirea 
lui profetică, El comunică atât cuvântul Lui Dumnezeu către noi, cât şi 
răspunsul umanităţii, ipostaziată în persoana Sa, către Dumnezeu, acest 
aspect având o conotaţie soteriologică importantă, după cum arată autorul 
când spune: 

„Am precizat că întrucât Hristos ne vorbeşte nu numai ca Dumnezeu, ci şi ca 
om realizat30, El ne comunică nu numai cuvântul lui Dumnezeu către noi, ci 
şi răspunsul lui ca model de om către Dumnezeu. În mod special acest răspuns 
al Său ca om către Dumnezeu nil comunică Hristos, întrucât se roagă pentru 
noi şi ne învaţă şi pe noi să ne rugăm. Prin aceasta întăreşte, de asemenea, 
cuvântul nostru de răspuns către Dumnezeu. Propriuzis, toată învăţătura ce 
neo dă are ca scop să ne facă să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Astfel, 
chiar prin învăţătura Sa, el nu ne foloseşte numai nouă, ci şi slăveşte pe 
Dumnezeu. Sau ne foloseşte nouă, întrucât ne face să slăvim pe Dumnezeu. 
Direcţia către Dumnezeu e implicată şi în învăţătura Sa adresată nouă. El a 
slăvit pe Dumnezeu, pentru că lea dat lor cuvintele pe care Tatăl I lea dat 
(Ioan 18, 8, 14), şi pentru că a făcut cunoscut oamenilor numele Tatălui şi a 
făcut ca ei să păzească cuvintele Lui (Ioan 17, 6)”31.

Slujirea profetică nu trebuie înţeleasă însă doar unilateral, ci în contextul 
mai amplu al întreitei slujiri şi în legătură cu celelalte slujiri. Insistând 
asupra relaţiei dintre aceasta şi cea sacerdotală, părintele spune: 

„Pe cât de înaltă este chemarea de învăţătorprofet, ca una carei luminează pe 
oameni în vederea mântuirii, în vederea asigurării fericite a destinului lor veşnic, 
tot pe atât de înaltă este misiunea de preot, care slujeşte aceluiaşi scop”32.

Ulterior, el arată întro manieră plastică multidirecţionalitatea acestei 
legături dintre cele două slujiri, insistând asupra faptului că: „profetul naşte 
de sus în jos oameni în credinţă, iar preotul se îndreaptă spre ei de jos în 
sus, cu rugăciunea şi cu jertfa”33. 

Acestea sunt aşadar, principalele aspecte ce caracterizează, în viziunea 
părintelui Dumitru Stăniloae, slujirea de învăţător sau prooroc a Mântuitorului 
Hristos. Analizândule, nu putem decât să observăm împreună cu Sfântul 
Grigore de Nyssa, că: „bunătatea, înţelepciunea, dreptatea, puterea, nestrică
ciunea, se văd în iconomia mântuirii noastre”34. 

Iisus Hristos, Arhiereul şi Jertfa Supremă 

Întrucât, aşa cum arată teologul român: „Biserica stă pe iubirea răstignită. 
Ea stă pe iubirea lui Dumnezeu, care se dăruie total, dăruire de Sine care 
suferă chiar şi respingere”35 (în sensul că omul poate chiar să refuze această 
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iubire a lui Dumnezeu), această iubire fiind adesea „conştiinţa unei frâne 
puse în noi de o realitate superioară nouă”36, iar slujirea lui Dumnezeu este 
temeiul Bisericii37, slujirea sacerdotală a lui Hristos, înmănunchiată în calitatea 
Sa de Arhiereu şi Jertfă supremă, ce are deopotrivă conotaţii soteriologice 
şi hristologice, este foarte importantă. De altfel, prin aceasta Mântuitorul 
restaurează instituţia preoţiei în ansamblul ei, căci: „Instituţia preoţiei înainte 
de Iisus Hristos este numai un mijloc de a întreţine în oameni conştiinţa 
păcatului şi a aşteptării unui mijlocitor efectiv între El şi Dumnezeu”38. 

De asemenea, această slujire este totodată şi cea prin care se dă un nou 
sens morţii, ce a venit ca o consecinţă a căderii în păcat şi a avut urmări 
drastice asupra umanităţii de la Adam şi până la Hristos: 

„În Învierea lui Hristos vedem descoperit acest sens al morţii (ca urmare a 
căderii, n. n.), dar şi schimbarea direcţiei ei de la căderea reală întrun accentuat 
gol al existenţei din pricina îndepărtării voluntare a omului de Dumnezeu, în 
acceptarea morţii cu încrederea că aceasta poate fi o predare a voii proprii lui 
Dumnezeu, care nu o va lăsa să se prăbuşească nici măcar în sărăcia în care 
cad oamenii obişnuiţi, ci va primi El însuşi darul ei, reînnoindo”39.

Altfel spus, jertfa lui Hristos este „antidotul păcatului”40, ea fiind de 
asemenea restaurată întrun mod dea dreptul ontologic, în calitatea ei de 
modalitate de comunicare între om şi Dumnezeu, căci: 

„După cădere, păcatul nu altera numai unitatea jertfei, ci şi fiinţa însăşi a jertfei, 
încât jertfa va trece şi ea prin unele evaluări calitative. Persoana nu se va mai 
jertfi direct printro dăruire, ci printrun înlocuitor, un obiect, un lucru sau 
fiinţă, care va reprezenta pe om. Jertfa va pierde prin aceasta şi din adâncimea 
şi generalitatea ei şi se va reduce adesea la o practică rituală şi formală”41. 

Sesizând plurivalenţa şi polisemia acestei slujiri, părintele arată că această 
slujire are şi ea trei direcţii, ce sunt foarte implicate una în cealaltă, fiind 
imposibil de separat. Această adevărată copenetrare a direcţiilor slujirii relie
fează deopotrivă dimensiunea complexă a ei, dar şi grija pe care Hristos o 
poartă ca opera Sa soteriologică să fie una deplină şi să nu scape din vedere 
nici un aspect: 

„Dacă în slujirea de ÎnvăţătorProoroc Iisus Hristos e îndreptat în mod direct 
spre noi, dar implică în ea voinţa de a ne lega de Tatăl întrucât prin împlinirea 
acestei învăţături noi împlinim voia Tatălui, deci cuprinde în ea şi o direcţie 
îndreptată înspre Dumnezeu, slujirea de Arhiereu prin care se aduce ca jertfă 
pe Sine însuşi e îndreptată în mod direct spre Tatăl. Totuşi, ea implică în ea şi 
o direcţie îndreptată spre oameni, întrucât vrea să încadreze şi pe oameni în 
ea, deci cuprinde în ea şi o direcţie îndreptată spre aceştia. Iar întrucât în acest 
scop Hristos aduce ca jertfă firea umană asumată de El, slujirea aceasta are o 
direcţie şi un efect îndreptat spre aceasta. Aceste trei direcţii sunt atât de 
implicate una în cealaltă, încât e cu neputinţă să fie separate; ba chiar nici 
măcar nu se poate cugeta una fără alta”42. 
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În sprijinul acestei afirmaţii, părintele aduce deopotrivă textul biblic, cât 
şi cel patristic, punând în faţa cititorului pasajul din capitolul 5 al Epistolei 
Sfântului Apostol Pavel către Evrei, pentru a accentua sensul antropologic 
al întregii slujiri43. Apoi, el merge pe linia Sfântului Nicolae Cabasila şi a 
lui Ioan Romanides, la rândul lui influenţat şi el de Sfânt, insistând asupra 
aspectelor ortodoxe ce ţin de îndreptarea pe care o aduce slujirea arhierească 
a Mântuitorului44. 

Abordarea privitoare la aspectul nostru din volumul al doilea al Dog
maticii cuprinde atât prezentarea unei perspective interconfesionale, în care 
autorul combate ideea de împăcare văzută în sens juridic de către teologii 
apuseni, fără să scape însă din vedere abordarea eronată şi ea a unor teologi 
răsăriteni care vorbesc despre împăcarea lui Dumnezeu cu omul şi trădează 
şi ei, prin aceasta o abordare formalistă, cu tentă juridică, omiţând din 
vedere bidirecţionalitatea acestui raport: 

„Din tendinţa de a înţelege starea de păcat a omului aproape numai ca duşmănie 
faţă de Dumnezeu, nu şi ca o supărare a lui Dumnezeu faţă de acesta, unii 
teologi bazânduse pe locul din epistolele 2 Cor. 5, 18 şi Rom. 5, 1, deduc că 
Sfântul Apostol Pavel nicăieri nu spune că Dumnezeu se împacă cu omul, ci 
totdeauna Dumnezeu împacă pe om cu Sine. Dar împotriva acestei concluzii 
sa invocat textul din Epistola către Romani 10, 3, unde se spune că omul se 
luptă săşi întărească „dreptatea lui”. Iar acesta este un lucru de care se scârbeşte 
Dumnezeu”45.

Vorbind despre importanţa centrală a trupului lui Hristos în cadrul acestei 
slujiri, părintele aduce în discuţie conceptul de „autojertfire”. Cei drept, 
el nu este nou în teologie, însă meritul teologului român este acela de a 
articula concepţia aceasta şi de a arăta că relaţia dintre jertfă şi jertfitor, ce 
se întâlneşte în chip plenar în persoana Mântuitorului, nu este una deloc 
întâmplătoare: 

„Importanţa centrală permanentă a trupului lui Hristos depinde de identificarea 
lui ca Arhiereu cu calitatea Sa de jertfă. Aşa cum Cuvântul Întrupat e Cuvântul 
în Persoană sau vorbitor, aşa este şi Jertfa în Persoană, Jertfa care se jertfeşte, 
„Jertfa vie”, cum se spune întrun tropar bisericesc. Calitatea simultană de 
arhiereu şi de jertfă nu sunt asociate accidental cu persoana Sa, ci sunt experienţa 
Persoanei Sale înseşi ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat pentru noi”46.

Acestea sunt aşadar principalele idei ce caracterizează concepţia părinte
lui profesor Dumitru Stăniloae cu privire la modalitatea în care se realizează 
opera mântuitoare prin slujirea arhierească. Analizândule, nu putem decât 
să observăm complexitatea problemei şi seriozitatea cu care eruditul teolog 
pătrunde în profunzimile ei, analizândo din multiple perspective şi compa
rând, în cadrul prezentărilor sale privitoare la această temă, textul scriptu
ristic, opere patristice şi opinii teologice mai vechi sau mai noi din mediul 
răsăritean şi cel apusean, fie el catolic sau protestant. 
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Iisus Hristos ca Împărat 

Despre această slujire şi despre relevanţa ei, părintele vorbeşte atât în 
tratate mai ample, cât şi în unele dintre studiile publicate de dânsul dea 
lungul timpului47. Încă dintru începutul analizei dedicate acestei teme, el 
arată că este vorba despre o slujire complexă şi cu multiple valenţe: 

„Demnitatea aceasta nu e numai cea pe care o are El ca Dumnezeu de la crearea 
lumii, şi pe care a exercitato şi în timpul vieţii Sale în trup, ci e demnitatea 
împărătească pe care a primito şi ca om. Domnul Însuşi recunoaşte în faţa lui 
Pilat că e împărat (In 18, 36; Mt. 27, 11; Mc. 15, 2; Lc. 23, 3). Propriu zis, ea 
nu e despărţită de slujirea de Învăţător şi de cea de Arhiereu”48.

În manifestarea acesteia, părintele distinge, spre deosebire de alţi teologi, 
precum părintele Dumitru Popescu49, două etape, respectiv una de dinainte 
de înviere şi una după Înviere. Despre formele de manifestare prepascale 
ale celei dintâi el spune: 

„Puterea Lui sa manifestat înainte de Înviere nu numai ca o putere simţită în 
suflete de cei care sau apropiat de El şi în poruncile ce le dădea referitor la 
întemeierea Bisericii şi la viaţa ce trebuie să o ducă cei ce vor crede în El, ci 
ca o putere asupra naturii prin fapte de vindecare a unor bolnavi şi de înviere 
a unor morţi”50. 

După Înviere, Hristos este, conform spuselor Sfinţilor Părinţi, ridicat la 
puterea împărătească deplină, ea urmând a se manifesta şi în înălţarea şi 
şederea dea dreapta Tatălui şi în conducerea operei de mântuire şi în ajutorul 
pe care îl dă umanităţii în a lupta cu păcatul51, făcândul pe om să fie 
„împărat peste patimi”52. 

Învierea, Înălţarea la ceruri şi şederea la dreapta Tatălui, sunt actele 
principale prin care, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae, Hristos îşi 
exercită întreita slujire. Fiecăruia dintre acestea, el le dedică câte un sub
capitol amplu în cel deal doilea volum al Dogmaticii sale. 

Cel dintâi dintre episoade este important căci, după cum remarcă pontiful 
emerit Benedict al XVIlea: „Dacă Iisus a existat numai în trecut sau există 
şi în prezent  asta depinde de Înviere”53. În conturarea concepţiei privitoare 
la realitatea Învierii, el se bazează, aşa cum remarcă şi Emil Bartoş, pe 
viziunea protestantului Berthold Klappert54, urmând schema logică propusă 
de acesta, care are în centru cu precădere demonstrarea realităţii apariţiilor 
lui Hristos cel înviat şi corporalitatea Lui, iradierea pnevmatică şi eficienţa 
transformatoare a Învierii lui Hristos în lume, şi alte elemente similare55. 
Legătura lui Hristos cel Înviat cu planul istoriei se constituie de asemenea 
întro problemă abordată de părintele Stăniloae56. De această dată, el se 
raliază opiniei lui W. Pannenberg, conform căruia faptul Învierii nu este 
accesibil numai credinţei, ci oricui are ochi să îl vadă57. 

„În opinia Lui, Învierea este de asemenea cea care face posibilă iradierea 
transparenţei trupului lui Hristos în oameni, oferind omului posibilitatea de a 
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se deschide prin credinţă şi de a birui moartea, prin faptul de a răspunde iubirii 
Lui cu iubirea noastră. 
Prin Înviere, prin faptul că trupul Lui transparent, iradiant de iubire, ne pene
trează, Însuşi El nea devenit propriu împreună cu sufletul şi cu dumnezeirea 
din El. Iar noi, înduhovnicindune, am devenit proprii lui Hristos, întrucât 
neam deschis Lui prin credinţă. Hristos se sălăşluieşte deplin în noi prin 
împărtăşirea Duhului, şi nu sa împărţit, cum spune Pavel (1 Cor, 1, 13). 
Punânduşi sângele pentru noi, a desfiinţat moartea şi a nimicit stricăciunea. 
Şi aşa ne face ai Săi, ca unii ce nu mai trăim viaţa noastră, ci mai degrabă 
viaţa Lui. La iubirea Lui, noi răspundem cu iubirea noastră, prin care renunţăm 
la noi, cum a renunţat El la Sine”58.

Evenimentul Înălţării la cer şi cel al şederii dea dreapta Tatălui sunt 
tratate apoi de autor întro perspectivă strict ortodoxă, autorul combătând 
opinia unor teologi protestanţi conform căreia Învierea şi Înălţarea coincid59. 
De asemenea, el arată că cele două evenimente duc la maxima eficacitate 
a lui Hristos asupra celor ce cred: 

„Astfel, Înălţarea lui Hristos cu trupul la cer şi şederea Lui dea dreapta Tatălui 
înseamnă ridicarea Lui ca om la treapta de supremă eficacitate asupra celor ce 
cred. În aceasta stă puterea şi slava supremă la care Sa urcat Hristos prin 
Înălţarea la cer”60.

Acestea sunt aşadar, principalele elemente care caracterizează gândirea 
părintelui profesor Dumitru Stăniloae cu privire la acest aspect. După cum 
se poate vedea, în centrul slujirii împărăteşti a Mântuitorului se regăsesc 
deopotrivă faptele prin care El îşi exercită această demnitate în timpul 
activităţii sale pământeşti, respectiv minunile, cât şi Învierea şi Înălţarea la 
ceruri şi şederea dea dreapta Tatălui, prin care El recalibrează sensul 
existenţei omeneşti. 

Concluzii 

Analizând modul în care Mântuitorul Hristos realizează opera Sa sote
riologică prin intermediul întreitei slujiri, nu putem decât să constatăm 
împreună cu părintele profesor Dumitru Stăniloae că: 

„Prin Întruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu realizează unirea între Dumnezeu şi 
oameni nu numai prin aducerea voii umane la acordul cu firea umană şi cu 
voia lui Dumnezeu, dar şi prin faptul că, în calitate de Cuvânt ipostatic, în care 
îşi au originea toate cuvintele care întreţin unitatea între ipostasurile umane, 
restabileşte această unitate prin cuvinte”61.

Importanţa întreitei slujiri este, după cum am văzut, reliefată şi analizată 
de dânsul în paginile mai multora dintre operele sale, autorul aducând 
contribuţii preţioase în înţelegerea problemei întro manieră holistică, res
pectiv în contextul mai amplu al operei soteriologice în general şi al 
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chenozei, dar şi din perspectiva direcţiilor pe care le are această slujire a 
Lui. Literatura vastă şi variată pe care autorul o foloseşte ca fundament în 
argumentarea ideilor sale, începând cu textele scripturistice şi cu cele 
patristice şi culminând cu opinii ale teologilor contemporani din toate 
mediile creştine, discursul plăcut şi degajat ce depăşeşte ariditatea unui text 
de manual, la fel ca şi naturaleţea cu care autorul tranşează problematici 
importante cu răsunet interconfesional, combătând opinii ale unor teologi 
mari ai vremii sale, raliinduse opiniilor altora sau dezvoltând propriile sale 
idei pe baza logicii şi a fundamentelor biblice, fac din abordarea lui privitoare 
la această temă, ca şi din alte abordări similare, o cercetare de răsunet şi 
de actualitate până astăzi, reliefândul şi din această perspectivă, pe părintele 
profesor, drept unul dintre marii teologi ai secolului trecut şi, apodictic, 
drept cel mai mare teolog român al tuturor timpurilor62. 

Ierom. Dr. Maxim (Iuliu‑Marius) MORARIU, 
Cluj‑Napoca 
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FEMEIA ÎN BISERICĂ

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

Înnoirea minții

Există praguri temporale peste care orice om dorește să treacă într‑o 
înnoire, împrospătare, resetare care să‑i asigure o viață mai bună și o stare 
interioară superioară.

Anul Nou, Anul Nou bisericesc serbat la 1 septembrie, aniversările, zilele 
de luni, încheierile de ciclu de activitate, începerea unui nou serviciu, ieșirile 
la pensie, o nuntă în familie, un botez, o despărțire sau o înnodare a unei 
relații, o mutare, toate sunt legate de ceea ce își propune omul să fie sau 
să facă în continuare, încercând să lepede amarul și neîmplinirea și să 
realizeze ceva nou.

Este în firea omului să spere, să se îndrepte spre viitor cu nădejde, să‑și 
facă proiecte, să încerce să repare lucrurile greșite și să se repună pe un 
drum mai bun. Lipsa acestei tendințe se asociază, practic, cu un grad de 
depresie sever, și necesită urgent măsuri de specialitate.

Problema este dacă noi sesizăm, în eforturile noastre, adevăratele piedici 
și adevărata țintă spre care trebuie să ne dirijăm forțele. De multe ori 
încercăm, cu aceleași metode, să rezolvăm aceleași probleme care ne‑au 
depășit în trecut, măcinând în moara preocupărilor și acțiunilor noastre 
aceleași boabe și așteptându‑ne să iasă altfel de făină. 
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Reluăm aceleași temeri, avem aceleași reacții, adunăm și ne uităm la 
aceleași lucruri, votăm aceleași persoane, ne raportăm în același fel la cei 
din jurul nostru și ne preocupă aceleași gânduri, de multe ori, negative, 
până la disperare, pentru că aceasta este educația care ni s‑a imprimat din 
copilărie: să stăm toți la fel în bancă, să ne raportăm în același mod la adulți, 
să rezolvăm aceleași probleme și exerciții, să privim aceleași filme, să 
discutăm aceleași subiecte. Însăși mania socială de a impune vedete, curente, 
convingeri, vorbește despre spiritul de turmă socială, care a dus la mari 
mișcări sociale, unele cu efecte adverse destul de grave, cum sunt revoluțiile, 
războaiele, ideologiile, sectele și altele, care s‑au impus majorității, unele 
cu destule suferințe și tragedii personale, fără o identitate spirituală clară 
sau un beneficiu vizibil în viețile personale sau colective pe termen lung.

Cumva, nevoia de validare a omului în societate a primat nevoii de 
identitate personală.

Inteligența emoțională ne vorbește despre comunicarea afectelor, despre 
citirea reacției celuilalt, despre nevoia de a nu fi singur. Chiar neurologii 
pun accent pe comunicare, ca mijloc de prevenire a deteriorării cognitive, 
iar sociologii adaugă o tușă de patologic celor care se izolează, punându‑i într‑o 
categorie cu risc crescut, ceea ce este valabil doar într‑o anumită măsură.

Haosul urban, aglomerația, prea multa populație, zgomotele, vocile, 
cererile, prezențele umane pot fi și benefice, dar și copleșitoare și deranjante 
la un anumit moment. Gândiți‑vă la un părinte care și‑a pierdut copilul și 
este obligat să stea o zi întreagă într‑o hală plină de lume, în care unii râd, 
alții se îmbrățișează, alții mănâncă, alții se uită pe telefon, în timp ce copilul 
lui nu mai poate face nimic din aceste lucruri. Simte la un moment dat că 
sufletul lui, durerea lui nu mai sunt respectate, se simte nimicit în fața 
puhoiului impasibil. Câți oameni nu își poartă suferința pe străzi, boală, 
singurătate, sărăcie, și nimănui nu îi pasă. Deschizi apoi televizorul și vezi 
cum se exultă plăcerea, dar și agresivitatea într‑un mod apocaliptic, de 
multe ori, fără emisiuni de conținut intelectual sau sufletesc, izolându‑i pe 
cei însingurați și mai mult într‑un clopot de sticlă al durerii. Astfel ei ajung 
ori sociopați, ori depresivi, ori dependenți de alcool sau alte lucruri. Persoana 
nu este respectată în societatea actuală. Se dorește o nivelare a conștiințelor, 
o uniformizare a nevoilor și simțirilor, ceea ce s‑a și reușit, în parte. 

Liniștirea, introspecția, meditația sunt instrumente necesare regăsirii și 
cunoașterii eului propriu. Lectura, audierea unor cuvinte pline de înțelepciune 
și sens, din care să transpară și căldura umană, dialogul viu, dar și avizarea 
în probleme importante sunt pârghii de reconstruire a identității proprii și 
de refacere. Pentru mine, personal, nu există concediu, dacă în acel concediu 
nu am citit o carte. Preferam drumurile lungi cu trenul, ca să pot să mai citesc 
sau să meditez la anumite probleme care mă preocupau. De Sărbători, făceam 
totdeauna mâncare în casă, chiar dacă îmi lua timp îndelungat, pentru a împăr‑
tăși celorlați grija și gândurile pentru ei, numai așa simțeam cu toții că vine 
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Paștele sau Crăciunul, chiar dacă, uneori, lucrurile nu ieșeau perfect. Timpul 
acordat acestei preocupări, și deci, și lor, era darul suprem și înainte de aceste 
pregătiri, spovedania tuturor din casă era obligatorie, pentru a lăsa deoparte 
încărcătura de greșeli și supărări și a putea gusta sărbătoarea în bucurie și 
împăcare. Timpul sărbătorii devenea, astfel, un timp de înnoire, de reîmpros‑
pătare dar și de reamintire a unei ciclicități frumoase, de lumină și dragoste.

Timpul oricum ne schimbă, dar măcar intenționalitatea noastră să fie 
pentru a face schimbarea în bine.

Orice construcție necesită timp. Construirea unui om din nou pe dinăuntru, 
uneori, ia tot timpul vieții pentru a repara, regăsi ceea ce este bun, a continua 
zidirea întreruptă sau degradată pentru un timp. De asta deprinderile din 
copilărie sunt fundamentale, iar familia, școala și Biserica sunt locurile 
unde omul trebuie creat și re‑creat frumos. Câtă importanță s‑a acordat în 
ultimele decade acestor entități sociale, ca structură și funcționalitate? Tot 
mai multă importanță s‑a dat utilitarismului, plăcerilor, libertății nemăsurate, 
independenței față de morală, dar în același timp, promovării slugărniciei, 
în ultimă instanță s‑a exultat egoismul, lovind în formarea normală și 
frumoasă a fiecărui om în societate, dar și desființând interesul comunitar 
și național actual și de perspectivă. În antichitate, grecii se reuneau în piața 
publică și discutau problemele cetății, toți, în libertate și responsabilitate. 
Creștinii toți se reuneau la agape, și toți ajutau pe cei în neputințe. Anania 
și Safira au murit deoarece, zicând că donează averea Bisericii, și‑au păstrat 
pentru ei o parte din ea. Aceasta este moartea Bisericii, să te pui pe tine înaintea 
comunității, și aceasta este moartea socială și personală. Este păcatul lui 
Cain care a adus cele mai puțin bune înaintea Domnului, ca apoi să‑l omoare 
pe fratele său, Abel, care adusese jertfe din ce avea mai bun și fusese 
bineplăcut înaintea Domnului. Egoismul, care este exacerbat prin civilizația 
consumului de azi, este o fiară sălbatică, ce a ajuns în zilele noastre să 
umble liberă cu surle și trâmbițe și să conducă și să distrugă destine. Sigur 
că și mijoacele de informare în masă sunt vinovate de acest aspect, promovând 
false valori, făcând publicitate unor dezaxați sau ignoranți, de multe ori 
având emisiuni la ore de vârf din care tinerii nu au decât de pierdut dacă 
le privesc. „Distracția care ne omoară” este o carte pe cât de actuală și de 
adevărată, pe atât de ignorată, ca și multe alte cărți, manifestări, opinii care 
contravin puhoiului de distracție, plăcere și consum care ne împresoară.

În acest context personal și social atât de nefavorabil, promovarea identi‑
tății și îmbunătățirii personale este cu atât mai grea ca și mijloacele și cadrul 
de realizare. Aceasta sarcină rămâne, de multe ori, în grija familiei, care 
este și ea supusă tensiunilor și problemelor sociale, materiale, afective. 
Mama, lucrând, nu va putea să sesizeze totdeauna schimbările din viața 
copilului ei. Dacă trece printr‑un divorț sau alt stres, mutare, șomajul unuia 
din părinți, plecarea acestuia din diverse motive de lângă copil, dacă mai 
intervine o boală grea sau dependența de alcool a unui membru de familie, 
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ce stabilitate și comunicare și respect se pot clădi în absența părintelui sau 
în prezența unuia obosit, depresiv, ocupat sau dezechilibrat? Copilul simte 
că el nu mai aduce nicio bucurie părintelui său și se va dezvolta în absența 
stimei de sine, această imunitate pe care familia este datoare să o dea 
copilului la toate mizeriile și păcatele acestei lumi. Compromisul cu păcatul, 
pe care omul nu îl îmbrățișează, cu sufletul său, dar ajunge un mod de viață 
și o fire a omului până la urmă, este cel care atacă grav sănătatea sufletului 
și a trupului. Lupta omului pentru însănătoșire atinge deci valențe atât fizice, 
materiale, dar și multă luptă spirituală. Atâta vreme cât în sufletul tău porți 
încă modelul de sănătate și frumusețe, această luptă nu este pierdută și 
poate fi reactivată de cineva cu har. 

Viktor Frankl spunea că omul „este și rămâne optimist, în ciuda [...] triadei 
de aspecte ale existenței umane, care pot fi sintetizate în: 1. durere, 2. vină 
și 3. moarte. [...] potențialul uman ne permite întotdeauna să: 1. transformăm 
suferința în realizare și împlinire, 2. să extragem din sentimentul de vină 
oportunitatea de a ne schimba în mai bine, 3. să derivăm din caracterul 
efemer al vieții un stimulent pentru asumarea unor acțiuni responsabile. 

Potențialul de reactivare a dorinței de schimbare a omului, deci, există 
și poate fi crescut în prezența unei motivații puternice care să aducă omul 
în stare să‑și urmeze propriile idealuri. Ceea ce trebuie găsit și urmat cu 
toată ființa este motivația acestei schimbări. Motivația este cu atât mai 
puternică, cu cât se ancorează mai puternic într‑un adevăr mai înalt. Adevărul, 
ca și evoluția unei persoane, este abordat pe mai multe trepte de cunoaștere. 
Însă, la capacitatea limitată prin fire a omului de cunoaștere, adevărul ultim 
nu poate fi experiat de către om în firea sa, de aceasta și apar în viața sa 
probleme care, aparent, sunt de neexplicat, suferințe, boli, pierderi, ratări 
de destin așa cum sunt ele percepute la nivelul minții umane. Aici, în aceste 
tenebre ale durerii și suferinței umane, ale morții și pierderii irecuperabile, 
țâșnește ca o lumină înțelegătoare adevărul ultim al existenței lumii și a 
noastre, adevărul existenței lui Dumnezeu, a întrupării Lui, a morții și 
Învierii Sale, ca arvună a învierii și transfigurării existenței și tragismului 
noastru ca omenitate și persoană. 

Însă, ca să poată aduce acest mesaj și această lucrare mântuitoare și să 
unifice lumea în dragoste și credință, Însuși Iisus Hristos a abordat lumea 
cu dragoste, propovăduind, vindecând, manifestând dragoste față de lume 
și om în orice clipă a existenței și arătând, în mai multe rânduri, că „milă 
voiesc, iar nu jertfă”. Mila nu înseamnă toleranța față de păcat, ci înțelegere 
față de starea căzută a omului, pe care El îl privește și îl recunoaște ca și 
chip al Său, al Dumnezeului celui viu. De aici pornește lucrarea de restaurare 
a omului, de la recunoașterea chipului lui Dumnezeu din el. De la știința 
că în fiecare om există calități și însușiri mai presus de înțelegerea noastră, 
însă, aceste însușiri au fost murdărite, degradate, ascunse sub mâlul gros 
al păcatu lui, care este de multe feluri : nepăsare, egoism, plăcere, nesimțire, 
iubire de avuție, mândrie și multe altele, sau cum spunea părintele Constantin 
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Galeriu, trei categorii fundamentale: pofta trupului, pofta ochilor și trufia 
vieții, preluate din Epistola evanghelistului Ioan. 

Înnoirea minții, deci, presupune mai multe etape: descoperirea de sine, 
cine suntem, cu darurile, dar și cu căderea fiecăruia și iertarea vrăjmașilor 
ca și condiție a concentrării în sinele propriu; construirea sau identificarea 
motivației, iar motivația ultimă este descoperirea scopului vieții fiecăruia, 
viață căreia Dumnezeu îi dă nu doar sens, ci și lumină, dragoste și existență 
veșnică, și apoi asumarea hotărârii de a urma această cale a înnoirii; cum 
în medicină se spune despre părăsirea viciului, în duhovnicie se vorbește 
despre metanoia, înnoirea sufletului, întărirea voinței și părăsirea păcatului, 
apoi înnoirea vieții și curățirea sufletului, momente care dau satisfacție, dar 
și cutremurare, privind la abisul păcatului din care ne‑am ridicat și care ne 
poate pândi la orice pas. Această metanoia reprezintă răsturnarea înțelegerii 
prin sinele și mintea proprie și descoperirea și însușirea minții lui Hristos. 
De aceea, întărirea voinței nu stă numai în hotărârea noastră, ci și în alergarea 
la sprijinul lui Dumnezeu, care ne sprijină și ne întărește în tot lucrul bun, 
de aici născându‑se adânca smerenie pe care cei încercați și înduhovniciți 
o au, pe care marii oameni de știință, învățații, oamenii providențiali din 
istorie au avut‑o. Aceștia au consimțit să‑și pună toată viața în sprijinul 
binelui și recunocând, smeriți, că nu doar slabele lor puteri, și așa, mult 
este medie, le‑au ajutat la împlinire. Din adânca smerenie se naște și puterea 
nădejdii celei mai presus de fire, nădejde ca virtute teologică și raportare 
la lucrarea și pronia lui Dumnezeu care lucrează în chip neștiut în toate 
momentele vieții noastre. Nădejdea în Dumnezeu susține și întreține meta‑
noia, asigurând succesul transformării și rezultatele ei.

Schimbarea minții este un proces îndelungat, de multă osteneală, sau 
poate fi rezultatul unui declic survenit pe teren propice, sămânța aruncată 
pe solul fertil. Ea aduce cu sine liniște, multă împăcare cu sine și cu viața, 
puterea de a te bucura de darurile ei, puterea de a spera, dar și multă iertare, 
îngăduință, dragoste pentru om, smerenie și foarte multă credință în Dumnezeu 
Proniatorul. Toate capătă sens, toate pot fi înfrumusețate, viața devine mai 
vie, bucuria, mai mare, sănătatea, mai bună. Însă pentru această schimbare, 
trebuie să avem hotărârea de a coji crustele uscate ale suficienței de pe 
sufletul nostru și să ne asumăm condițiile necesare croirii acestei căi noi. 
Orice persoană sau prilej sunt utile acestei schimbări: educația din familie, 
un profesor cu har, o boală care ne‑a luat pe neașteptate, o problemă a vieții 
zilnice, o suferință, o neîmplinire, o realizare care, odată venite, ne umple 
setea noastră de bucurie, dar mai ales, întâlnirea cu Dumnezeu pe care, 
dacă noi o ratăm în existența noastră, ne ratăm și scopul ultim al vieții și 
bucuria cea neîmbătrânitoare.

Să ne facem din acest prilej, al înnoirii anului bisericesc, așa cum trebuie 
să facem din fiecare dimineață a vieții, cel mai frumos și mai plin timp al 
existenței noastre, și înnoirea cea peste timp a sufletului nostru.

Prezbitera Dr. Laura-Magdalena NICOLESCU
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TAINA ICOANEI

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Sensul şi conţinutul icoanei (I)

Sensul şi conţinutul icoanei reies din învăţătura pe care Biserica a 
formulat‑o ca răspuns dat iconoclasmului.

Temeiul dogmatic al cinstirii icoanelor şi sensul imaginii liturgice sunt 
dezvăluite mai ales în Liturghia a două sărbători: cea a Sfintei Mahrame şi 
cea din Duminica Ortodoxiei, sărbătoare a victoriei icoanelor şi a izbânzii 
definitive a dogmei despre Întruparea divină.

Studiul nostru se sprijină pe condacul din Duminica Ortodoxiei, care 
este o veritabilă icoană verbală a sărbătorii. Acest text de o profunzime şi 
o bogăţie extraordinară exprimă întreaga învăţătură a Bisericii despre ima‑
gine. Se presupune că nu este posterior secolului X, dar e posibil să fie 
contemporan canonului sărbătorii. În acest caz, el urcă în secolul IX, adică 
în perioada instituirii Duminicii Ortodoxiei. Într‑adevăr, canonul sărbătorii 
a fost scris de Sfântul Teofan cel Însemnat, mărturisitor al Ortodoxiei din 
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cea de‑a doua perioadă a iconoclasmului. După aceasta, Sfântul Teofan a 
ajuns Mitropolit al Niceei şi a murit pe la 847. Canonul este deci scris de 
un om care a luat personal parte la lupta pentru icoane şi reprezintă o 
însumare a experienţei Bisericii – experienţă concretă şi vie a revelaţiei 
creştine, lățită cu preţul sângelui. Cu ocazia triumfului icoanei, Sfântul 
Teofan exprimă sub o formă concisă şi exactă, în numai trei fraze, întreaga 
iconomie a mântuirii şi, de aici, doctrina despre conţinutul imaginii.

„Cuvântul cel de nedescris al Tatălui a devenit descriptibil întrupându‑Se din 
tine, Maică a lui Dumnezeu; şi refăcând chipul în vrednicia dintâi unitu‑l‑a cu 
dumnezeiasca frumuseţe. Şi mărturisind mântuirea, în‑chipuim aceasta prin 
lucrare şi prin cuvânt” (mai exact: „în‑imaginăm” aceasta prin lucrare şi prin 
cuvânt).

Prima parte a acestui condac exprimă smerirea Celei de‑a doua Persoane 
din Sfânta Treime şi, de aici, temeiul hristologic al icoanei. Cuvintele 
următoare relevă sensul Întrupării, împlinirea planului divin referitor la om 
şi, deci, la univers. Se poate spune că aceste prime două fraze explicitează 
formula patristică:

„Dumnezeu S‑a făcut om pentru ca omul să devină dumnezeu”.

Finalul condacului exprimă răspunsul omului către Dumnezeu, mărturia 
noastră despre adevărul mântuitor al Întrupării, acceptarea de către om a 
iconomiei divine şi participarea sa la lucrarea lui Dumnezeu, în vederea 
realizării propriei mântuiri:

„Şi mărturisind mântuirea, în‑chipuim aceasta prin lucrare şi prin cuvânt”1.

Conţinutul primei părţi a condacului („Cuvântul cel de nedescris al 
Tatălui a devenit descriptibil întrupându‑Se din tine, Maică a lui Dumnezeu”) 
poate fi rezumat în următorul fel: a doua Persoană a Sfintei Treimi devine 
Om rămânând totodată ce era, adică Dumnezeu adevărat, posedând pleni‑
tudinea naturii divine şi – în virtutea Dumnezeirii Sale – „Cuvânt de 
nedescris al Tatălui”. Dumnezeu Îşi asumă natura umană pe care a creat‑o; 
El preia din făptura Maicii Domnului totalitatea acestei naturi umane şi, 
fără a‑Şi modifica Dumnezeirea, fără a o amesteca în umanitate, devine în 
acelaşi timp Dumnezeu şi Om: potrivit expresiei Sfântului Marcu Ascetul, 
„Cuvântul S‑a făcut trup pentru ca trupul să devină cuvânt”. Aceasta este 
deşertarea de slavă sau kenoza lui Dumnezeu: Cel ce este absolut inaccesibil 
creaturii, Care nu este nici descriptibil, şi nici reprezentabil în vreun fel, 
Acela devine descriptibil şi reprezentabil, asumându‑Şi trupul omenesc. 
Icoana lui Iisus Hristos, a Dumnezeu‑Omului, este expresia vizuală a dogmei 
de la Calcedon: într‑adevăr, ea reprezintă Persoana Fiului lui Dumnezeu 
făcut Om, a Celui ce este deofiinţă cu Tatăl prin natura Sa divină şi deofiinţă 

1 Epistola către monahul 
Nicolae, Filocalia rusă, 
t. I, p. 420 [Epistola se 
află şi în Filocalia româ
nească, vol. I. Ediţia di‑
gitală a Filocaliei este 
dis ponibilă pe CD‑ul 
„Fi localia românească” 
editat de Apologeticum, 
http://apologeticum.net].



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          75

cu noi prin firea Sa umană, „întru totul asemenea nouă, afară de păcat” – 
după cum spun termenii dogmei. În cursul vieţii Sale pământeşti, Hristos 
reuneşte în El chipul lui Dumnezeu şi cel al „robului” despre care vorbeşte 
Sfântul Pavel (Fil. 2, 6‑7). Oamenii din jurul lui Hristos nu vedeau în El 
decât un om, fie el chiar profet. În ochii celor necredincioşi, Dumnezeirea 
Sa era ascunsă sub chipul robului. Pentru ei, Mântuitorul lumii nu era decât 
un personaj istoric, omul Iisus. Înainte de Patimă, chiar şi cei mai iubiţi 
dintre ucenici au văzut o singură dată pe Hristos nu sub aparenţa unui rob, 
ci în umanitatea Sa preaslăvită şi îndumnezeită: în clipa Schimbării la Faţă 
de pe muntele Tabor. Însă Biserica „are ochi de văzut” şi „urechi de auzit”. 
De aceea, ea aude cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia scrisă cu vorbe 
omeneşti. La fel, Îl priveşte pe Hristos cu ochii credinţei neclintite în 
Dumnezeirea Lui. Iată de ce, icoanele Îl înfăţişează nu ca pe un om obişnuit, 
ci în chip de Dumnezeu‑Om, în slavă şi asta chiar în momentul supremei 
Sale smeriri. Vom vedea prin ce mijloace; e suficient să notăm aici că acesta 
e motivul pentru care, în icoanele sale, Biserica Ortodoxă nu‑L arată nici‑
odată pe Hristos doar ca pe un om care suferă fizic şi psihic, aşa cum 
procedează arta religioasă apuseană.

Aşa cum am văzut, iconoclaştii nu au putut pricepe tocmai această 
imagine a Dumnezeu‑Omului. Ei se întrebau cum pot fi reprezentate cele 
două naturi ale lui Hristos. Or, ortodocşii nu căutau să înfăţişeze ca atare 
nici natura divină, nici natura umană a lui Hristos: ei reprezentau, cum 
spuneam, Persoana Sa, Persoana Dumnezeu‑Omului unind în Sine neames‑
tecat şi nedespărţit cele două naturi.

E remarcabil faptul că, în Duminica Ortodoxiei, condacul nu se adresează 
unei Persoane din Sfânta Treime, ci Maicii lui Dumnezeu. Avem aici un 
exemplu al unităţii învăţăturilor despre Hristos şi Maica Domnului. Întru‑
parea Celei de‑a doua Persoane a Sfintei Treimi este dogma fundamentală 
a creştinismului. Numai că mărturisirea acestei dogme nu este posibilă decât 
prin mărturisirea Fecioarei Maria ca adevărată Maică a lui Dumnezeu. 
Întradevăr, dacă negarea chipului uman al lui Dumnezeu conduce logic la 
negarea maternităţii divine şi deci a însuşi sensului mântuirii noastre, şi 
reciproca e adevărată: existenţa şi cinstirea icoanei lui Hristos implică rolul 
Maicii Domnului, al cărei consimţământ – „Fie mie după cuvântul tău” (Lc. 
1, 38) – a fost condiţia indispensabilă a Întrupării – singura care a făcut cu 
putinţă ca Dumnezeu să devină vizibil şi reprezentabil. Potrivit Părinţilor, 
reprezentarea Dumnezeu‑Omului se bazează tocmai pe posibilitatea de a 
înfăţişa firea umană” a Maicii Sale.

„Întrucât Hristos S‑a născut din Tatăl Cel nevăzut – explică Sfântul Teodor 
Studitul – El nu poate avea chip. Într‑adevăr, ce chip ar putea corespunde 
Dumnezeirii a Cărei reprezentare este absolut interzisă de Sfânta Scriptură? 
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Dar, din momentul în care Hristos S‑a născut dintr‑o Maică ce poate fi văzută, 
El are fireşte un chip care corespunde celui al Maicii Sale. Iar dacă arta nu 
L‑ar putea înfăţişa, ar însemna că El nu S‑a născut decât din Tatăl şi că nu S‑a 
Întrupat. Dar aşa ceva ar fi împotriva întregii iconomii dumnezeieşti a mântuirii 
noastre”2.

La Sinodul VII Ecumenic, această posibilitate de a‑L reprezenta pe 
Dumnezeu‑Omul conform trupului primit de la Maica Sa este pusă în con‑
trast cu imposibilitatea de a‑L înfăţişa pe Dumnezeu‑Tatăl. Părinţii Sino dului 
reiau magistralul argument al Sfântu lui Papă Grigorie II din scrisoarea 
acestuia către împăratul Leon Isaurul:

„De ce nu‑L reprezentăm şi nici nu‑L descriem pe Tatăl Domnului nostru Iisus 
Hristos? Pentru că nu ştim cum este. (...) Numai dacă L‑am fi văzut şi cunoscut 
precum L‑am văzut şi cunoscut pe Fiul Său, atunci am fi încercat să‑L descriem 
şi să‑L reprezentăm cu ajutorul artei”3.

Acest raţionament al Sinodului, precum şi cuvintele Sfântului Teodor 
Studitul ating un subiect de mare actualitate şi importanţă dogmatică, anume 
reprezentarea lui Dumnezeu‑Tatăl aşa cum apare ea în practica bisericească. 
Ştim că gândirea umană nu a fost întotdeauna la înălţimea adevăratei teo logii, 
tot aşa cum creaţia artistică nu s‑a ridicat totdeauna la înălţimea icono grafiei 
autentice. Printre alte erori, întâlnim adesea imaginea lui Dumnezeu‑Tatăl 
care s‑a răspândit în Biserica Ortodoxă mai ales începând cu secolul XVII. 
Vom reveni asupra acestei chestiuni pentru a o analiza mai îndeaproape, în 
legătură cu interzicerea imaginii lui Dumnezeu‑Tatăl la marele Sinod de la 
Moscova din 1666‑1667. Ne limităm deci, pentru moment, la câteva consi‑
deraţii de principiu referitoare la textele pe care le‑am citat.

După cum vedem, Sinodul VII vorbeşte de absenţa imaginii lui Dumnezeu‑
Tatăl, neîntrupat, invizibil şi prin urmare ne‑reprezentabil; se subliniază 
diferenţa dintre putinţa de a‑L reprezenta pe Fiul (de vreme ce S‑a întrupat) 
şi imposibilitatea de a‑L înfăţişa pe Tatăl. Avem dreptul de a conchide că 
Sinodul afirmă imposibilitatea de a‑L reprezenta pe Dumnezeu – Tatăl din 
punctul de vedere doctrinar al Bisericii. Şi revenim astfel la realismul 
evanghelic – ca temei al întregii iconografii ortodoxe. Evident că putem 
reprezenta orice, fiindcă fantezia umană nu are limite. Dar fapt este că nu 
totul e reprezentabil. Există o mulţime de lucruri referitoare la Dumnezeu 
care nu numai că nu pot fi reprezentate în imagini, dar ele sunt întru totul 
de neconceput pentru om. Atunci când vorbeşte despre imposibilitatea de 
a obţine o imagine a lui Dumnezeu‑Tatăl, Sinodul se referă exact la caracterul 
Său inconceptibil şi incognoscibil. Nu avem decât o singură cheie pentru 
a cunoaşte Sfânta Treime: Îl cunoaştem pe Tatăl prin Fiul („Cel ce Mă vede 
pe Mine Îl vede pe Cel ce M‑a trimis” – Ioan 12, 45; şi „Cel ce M‑a văzut 
pe Mine L‑a văzut pe Tatăl” – Ioan 14, 9) şi pe Fiul prin Sfântul Duh:

2 Antireticul III, cap. II, 
P.G. 99, 417 c.

3 Mansi XII, 963 e.
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„Nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus – decât în Duhul Sfânt” (I Cor. 
12, 3).

Nu înfăţişăm deci decât ce ne‑a fost dezvăluit: Persoana întrupată a Fiului 
lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Sfântul Duh nu este reprezentat decât sub 
formele în care S‑a manifestat: în chip de porumbel, la Botezul din Iordan, 
sub forma limbilor de foc de la Cincizecime etc.

Dacă prima parte a condacului vorbeşte despre Întruparea divină ca temei 
al icoanei, partea a doua exprimă, spuneam, sensul Întrupării şi, prin urmare, 
sensul şi conţinutul imaginii neo‑testamentare:

„...refăcând chipul în vrednicia dintâi, unitu‑l‑a cu dumnezeiasca frumuseţe”. 

Aceasta înseamnă că, prin Întruparea Sa, Cuvântul lui Dumnezeu re‑creează, 
restaurează în om chipul divin umbrit din cauza păcatului lui Adam4. Hristos – 
Noul Adam – germene al noii creaţii, a omului ceresc, îl conduce pe om 
spre scopul întru care fusese creat primul Adam. Pentru atingerea acestui 
scop era necesară întoarcerea la origini, la punctul de plecare al lui Adam. 
În Biblie citim:

„Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră»” 
(Gen. 1, 26).

Aşadar, potrivit planului Sfintei Treimi, omul nu trebuie doar să fie 
(făcut) după chipul Creatorului său, ci şi după asemănarea Lui: el trebuie 
să fie asemănător lui Dumnezeu. Dar, în cartea Genezei, descrierea actului 
creator îndeplinit nu mai menţionează „asemănarea”:

„Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l‑a 
făcut” (Gen. 1, 27) sau: „Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l‑a făcut după 
chipul lui Dumnezeu”, kat’eikona Theou (Gen. 5, 1)5.

S‑ar spune că textul insistă asupra cuvântului „chip”, aşa încât absenţa 
cuvântului „asemănare” devine şi mai frapantă6. Semnificaţia relatării biblice 
despre proiectul Sfintei Treimi de a crea omul „după chipul şi asemănarea” 
lui Dumnezeu şi cea a creaţiei „după chipul lui Dumnezeu” sunt comentate 
de către Părinţi în sensul că omul creat după chipul lui Dumnezeu este 
chemat spre realizarea asemănării cu Divinitatea. A fi „după chipul lui 
Dumnezeu” înseamnă a avea posibilitatea de a câştiga această asemănare. 
Altfel spus, omul are ca sarcină dinamică realizarea asemănării cu Dumnezeu.

Prin Botez, harul restaurează chipul lui Dumnezeu în omul căzut; mai 
târziu, harul conturează asemănarea divină prin efortul omului de a dobândi 
virtuţile ce culminează cu dragostea – supremă trăsătură a asemănării cu 
Dumnezeu.

„După cum pictorii desenează mai întâi cu o singură culoare schiţa portretului 
şi precizează asemănarea portretului cu modelul prin suprapunerea treptată a 

4 V. infra, de exemplu 
Sf. Atanasie cel Mare, 
Despre Întrupare, P.G. 
25, 120 cd.

5 Citatele biblice după 
versiunea Septuagintei.

6 Vezi despre acest su‑
biect: V. Lossky, Théo
logie mystique de l’Eglise 
d’Orient, cap.VI, „Chip 
şi asemănare”, Paris, 1944.
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culorilor (...), tot aşa, harul lui Dumnezeu începe, prin Botez, refacerea chipului 
uman originar. Apoi, când vede că aspirăm cu toată voinţa către frumuseţea 
asemănării (...) abia atunci ne imprimă semnul asemănării, prin înflorirea 
virtuţilor şi înălţarea sufletului, din slavă în slavă”7.

Omul este o „mică lume”, un microcosmos. El este centrul vieţii create 
şi, fiind chip al lui Dumnezeu, calea prin care Dumnezeu acţionează asupra 
făpturii. Sensul cosmic al omului se dezvăluie tocmai în acest chip divin, 
căci prin om şi cu ajutorul lui, făptura participă la viaţa spirituală. Aşezat 
de Dumnezeu în fruntea tuturor creaturilor văzute, omul ar trebui să realizeze 
în el însuşi unitatea şi armonia întregului, unind întregul cu Dumnezeu, 
făcând din univers un organism omogen, în care Dumnezeu ar fi „totul în 
toate”, căci scopul final al creaţiei este transfigurarea ei.

Numai că omul nu şi‑a împlinit vocaţia, întorcându‑se de la Dumnezeu. 
Atunci tensiunea voinţei sale a scăzut, iar inerţia firii a învins elanul spre 
Dumnezeu. Acest lucru a provocat dezagregarea microcosmosului uman, 
antrenând inevitabil dezagregarea cosmică şi catastrofa întregii creaţii, 
întreaga lume văzută a fost supusă dezordinii, luptei, morţii şi stricăciunii. 
Această lume a încetat să mai reflecte fidel frumuseţea divină, fiindcă 
imaginea divină (omul) – înscrisă în centrul acestui univers – s‑a întunecat. 
Era atins astfel contrariul vocaţiei umane. Cu toate acestea, planul lui 
Dumnezeu nu s‑a schimbat: fiindcă omului căzut – incapabil să‑şi restabi‑
lească natura originară prin propriile forţe – nu‑şi mai putea îndeplini datoria, 
ea a fost asumată de Noul Adam, Hristos.

„Omul – aşa cum fusese creat de Dumnezeu – a încetat să mai existe pe lume; 
nu mai era cu putinţă ca cineva să fie ca Adam înainte de cădere. Or, existenţa unui 
asemenea om era indispensabilă. Şi atunci, Dumnezeu, Care dorea să vadă pe lume 
un om aşa cum fusese creat Adam la început, a trimis (...) pe pământ pe Fiul Său 
Unul Născut Care, venind, S‑a întrupat, îmbrăcând firea umană deplină, pentru 
a fi Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Aşa încât Dumnezeirea să găsească un 
om vrednic de Dânsa. Iată Omul; nu a existat, nu există şi nici nu va exista vreo‑
dată un altul ca El. Dar de ce Hristos S‑a făcut unul ca acesta? Pentru a păzi 
Legea lui Dumnezeu şi poruncile Sale, pentru a lupta cu demonul şi a‑l învinge”8.

Pentru ca omul să fie scos de sub puterea păcatului originar, era necesar 
deci un om asemenea celui creat de Dumnezeu la început, adică fără păcat, 
fiindcă păcatul este ceva exterior, adăugat naturii umane, o născocire a 
voinţei create – potrivit Sfântului Grigorie de Nyssa – o renunţare voluntară 
a creaturii faţă de plenitudinea vieţii.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este doar restaurarea omului în puri‑
tatea lui originară, ci şi împlinirea celor pe care primul Adam nu le putuse 
împlini. Părinţii celui de‑al VII‑lea Sinod Ecumenic spun:

7 Diadoh de Foticeea, 
Opere duhovniceşti, cap. 
LXXXIX, Paris, 1955, p. 
149 [Diadoh al Foticeei, 
Cuvânt ascetic în 100 de 
capete, 89, p. 379, în co‑
lecţia „Filocalia”, vol. 1, 
ed. II, Sibiu, 1947, p. 
379 sau în edi ţia digitală 
Apologeticum pe CD‑ul 
„Filocalia românească”, 
disponibil la http://apo‑
logeticum.net ].

8 Cateheză atribuită Sfân‑
tului Simeon Noul Teo‑
log, ed. rusă, Rugăciunea 
I, par. 3, Moscova, 1892, 
p. 23.
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„Dumnezeu l‑a refăcut pe om întru nemurire, dăruindu‑i ceva nepieritor. Această 
re‑facere era mai asemănătoare cu Dumnezeu decât prima creaţie, fiind un dar 
veşnic”9. Darul nemuririi constă în posibilitatea de a accede la frumuseţea şi 
slava divină: „unitu‑l‑a cu dumnezeiasca frumuseţe”,

spune condacul. Asumându‑Şi natura umană, Hristos a umplut‑o de slavă 
făcând‑o să participe la viaţa divină şi a croit omului o cale spre Împărăţia 
lui Dumnezeu, calea îndumnezeirii, a transfigurării. Datorită vieţii perfecte 
din Hristos, chipul dumnezeiesc a fost restituit omului. Prin Patima Sa liber 
acceptată, El a năruit puterea păcatului originar, conducând omul spre împli‑
nirea ţelului pentru care a fost creat: asemănarea cu Dumnezeu. În Hristos, 
această asemănare se realizează în grad absolut, perfect, prin îndumnezeirea 
naturii umane. Într‑adevăr, îndumnezeirea reprezintă concor danţa perfectă, 
unirea totală între umanitate şi Divinitate, între voinţa umană şi voinţa divină, 
prin sinergia lor. Iată de ce, asemănarea cu Dumnezeu nu îi este posibilă 
decât omului înnoit, în care chipul lui Dumnezeu este purificat şi reconstituit. 
Această posibilitate se realizează cu ajutorul anumitor facultăţi ale naturii 
umane şi în primul rând al libertăţii. Dobândirea asemănării cu Dumnezeu 
nu este posibilă în afara libertăţii, căci ea se realizează, prin contactul viu 
dintre Dumnezeu şi om. Omul intră în mod conştient şi liber în voia Sfintei

Treimi şi creează în el însuşi asemănarea cu Dumnezeu, cu ajutorul 
Duhului Sfânt şi în măsura posibilităţilor sale. De aici vine termenul slav „pre‑
podobnîi” – literal: „foarte asemănător”, aplicat tipului monastic al sfin‑
ţeniei10. Renaşterea omului constă în preschimbarea „actualei stări de umilinţă” 
a naturii sale, astfel încât să participe la viaţa divină, căci, potrivit expresiei 
clasice a Sfântului Grigorie Teologul (care îl reia pe Sfântul Vasile):

„Omul este o creatură, dar o creatură care a primit porunca de a deveni 
dumnezeu”.

De aici înainte, urmându‑L pe Hristos, integrându‑se în Trupul Său, omul 
poate restabili în sine asemănarea divină, făcând‑o să strălucească în tot 
universul. Potrivit spuselor Sfântului Pavel:

„(...) noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne 
prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă (...)” (II Cor. 3, 18).

Atunci când persoana umană atinge acest scop, ea participă la viaţa 
divină, transformându‑şi propria fire. Omul devine fiu al lui Dumnezeu, 
templu al Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19); sporind înzestrările harului, el se 
depăşeşte pe sine şi se ridică mai presus de Adam de dinaintea căderii, fiindcă 
nu revine doar la puritatea omului originar, ci se îndumnezeieşte, se transfigu‑
rează, „se uneşte cu frumuseţea lui Dumnezeu”; devine dumnezeu după har.

Înălţarea omului răstoarnă procesul căderii şi începe să elibereze lumea 
de sub dezordine şi stricăciune, dat fiind că îndumnezeirea atinsă de sfânt 
constituie premisa viitoarei transfigurări cosmice.

9 Sesiunea a V‑a, Mansi 
XIII, 216 a.

10 Acest cuvânt creat în 
epoca Sfinţilor Chiril şi 
Metodiu – pentru a tradu‑
ce termenul grec hosios 
– indică dobândirea de 
către om a asemănării cu 
Dumnezeu. În alte limbi 
nu există nici o expresie 
echivalentă. Pe de altă 
parte, termenul şi noţiu‑
nea contrare – „neasemă‑
narea”, „nesimili tudi‑
nea” – pot fi găsite în 
epoci foarte vechi. În dia‑
logul său Politica, Platon 
foloseşte acest termen 
într‑un sens filosofic 
(ano moiotètos panton ou 
topon) pentru a exprima 
necorespondenţa dintre 
lume şi idee. Sf. Atana‑
sie cel Mare îl foloseşte 
deja într‑un sens creştin: 
„Cel care a creat lumea, 
văzând că aceasta piere 
în furtună fiind gata de 
a fi înghiţită în locul ne‑
asemănării, struneşte 
cârma sufletului şi‑i vine 
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Chipul lui Dumnezeu este de neşters în om, iar Botezul nu face decât 
să îl restabilească şi să‑l purifice. Însă asemănarea cu Dumnezeu poate spori 
sau scădea. Liber fiind, omul se poate afirma întru Dumnezeu sau împotriva 
lui Dumnezeu; el poate, dacă vrea, să devină „fiu al pierzaniei”. Atunci, 
chipul lui Dumnezeu se întunecă în el, care poate împlânta în firea sa o 
disparitate abjectă, o „caricatură” a lui Dumnezeu.

Viitoarea transfigurare a întregii naturi umane (inclusiv a trupului) ne 
este vestită prin Schimbarea la Faţă a Domnului, pe muntele Tabor:

„Şi S‑a schimbat la faţă înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar 
veşmintele Lui s‑au făcut albe ca lumina” (Mt. 17, 2; Mc. 9, 1‑ 8; Lc. 9, 27‑36).

Domnul nu li S‑a mai arătat ucenicilor „sub chip de rob”, ci în chip de 
Dumnezeu. Întregul trup al lui Hristos se transfigurase devenind, pentru a 
spune astfel, veşmântul luminos al Dumnezeirii Sale. La Schimbarea la Faţă,

„pe muntele Tabor nu doar Dumnezeirea a apărut oamenilor, ci şi umanitatea 
s‑a îmbrăcat în slava divină”11.

Părinţii Sinodului VII Ecumenic explică:
„În ce priveşte Schimbarea la Faţă, ea nu s‑a petrecut astfel încât Cuvântul să 
fi părăsit chipul omenesc, ci mai degrabă prin iluminarea acestui chip omenesc 
în slava Sa”12.

Sau, cum spune Sfântul Grigorie Palama,
„Hristos nu preia atunci nimic străin şi nici nu trece într‑o altă stare, ci le arată 
pur şi simplu ucenicilor ceea ce este”13.

Fiinţa umană întreagă percepe, în transfigurare, toată slava celei de‑a 
doua Persoane a Sfintei Treimi, Care rămâne, prin Întruparea Sa, inseparabilă 
de natura ei divină, comună Tatălui şi Sfântului Duh. Unite ipostatic cele 
două naturi ale lui Hristos rămân distincte una de cealaltă (rămân, potrivit 
termenilor definiţiei dogmatice de la Calcedon, „neamestecate şi neîmpărţite”), 
însă energiile divine pătrund în umanitatea lui Hristos, ele fiind cele care 
dau strălucire naturii Sale umane, transfigurând‑o prin fulgerarea luminii 
necreate. Aceasta este „Împărăţia lui Dumnezeu venită întru putere” (Mc. 
9, 1). Potrivit Părinţilor, Hristos le‑a arătat ucenicilor acel stadiu deiform 
spre care sunt chemaţi toţi oamenii. Aşa cum trupul Domnului nostru a fost 
preaslăvit şi transfigurat în splendoarea slavei divine şi a luminii negrăite, 
tot astfel, trupurile sfinţilor sunt slăvite şi devin luminoase, preschimbându‑se 
prin puterea harului dumnezeiesc. Sfântul Serafim de Sarov nu numai că 
i‑a explicat lui Motovilov asemănarea omului cu Dumnezeu, dar i‑a şi 
arătat‑o direct, transfigurându‑se sub ochii aceluia14. Un alt sfânt, Simeon 
Noul Teolog descria propria sa experienţă a iluminării în acest fel:

în ajutor îndreptându‑i 
toate rătăcirile”. În Con
fesiunile sale (7, 10, P.L. 
32, 742), Fericitul Augus‑
tin scrie: „M‑am văzut 
departe de Tine, în ţinu‑
tul neasemănării (et in‑
veni me longe esse a Te in 
regione dissimi litu dinis).

11 Mitropolitul Filaret, 
Omilia 12, în Opere com
plete, Moscova, 1873, p. 
99 (în lb. rusă).

12 Sesiunea a VI‑a, Mansi 
XIII, 321 cd.

13 P.G. 150, 1232 c.

14 Irina Gorainoff, Sé
raphim de Sarov, Belle‑
fontaine, 1973, pp. 208‑
214.
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„În acea stare, este aprins înflăcărat de Duhul Sfânt, iar inima lui devine pară 
de foc; strălucirea sa se împărtăşeşte trupului, aşa cum focul material împăr‑
tăşeşte fierului propria sa fire”15.

Or, aşa după cum fierul care se face foc rămâne fier, dar purificat, tot 
astfel natura umană intrată în contact cu harul rămâne întreagă şi egală cu 
ea însăşi: nimic din ea nu se pierde. Dimpotrivă, se purifică asemenea 
fierului la atingerea focului. Harul pătrunde în această natură, se contopeşte 
cu ea, iar omul începe să trăiască încă de pe acum viaţa veacului ce va să 
vină. De aceea se poate spune că un sfânt este în chip mai deplin om decât 
un păcătos; el împlineşte sensul primordial al existenţei, îmbrăcându‑se cu 
frumuseţea nepieritoare a Împărăţiei lui Dumnezeu, la clădirea căreia parti‑
cipă prin însăşi viaţa sa. Iată de ce, în concepţia Bisericii Ortodoxe, frumu‑
seţea nu este frumuseţea specifică stadiului actual al creaţiei, ci un atribut 
al veacului ce va să vină, când Dumnezeu va fi totul în toate. „Domnul a 
împărăţit, întru podoabă (frumuseţe) S‑a îmbrăcat” – spune prochimenul 
de la utrenia de duminică (Psalmul 92), zi care închipuie viaţa veşnică din 
viitor. Sfântul Dionisie pseudo‑Areopagitul Îl numeşte pe Dumnezeu „fru‑
museţe” pentru că, pe de o parte, Dumnezeu conferă oricărei creaturi 
frumuseţea ei specifică, îmbrăcând‑o pe de altă parte cu altă frumuseţe, 
propria Lui „frumuseţe divină”. Fiecare creatură poartă oarecum pecetea 
Creatorului ei16. Dar această pecete nu este încă asemănarea cu Dumnezeu, 
ci doar propria sa frumuseţe creaturală, care poate constitui, pentru om, o 
cale de apropiere faţă de Dumnezeu. Într‑adevăr, după Sfântul Pavel,

„cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându‑se din făpturi, 
adică veşnica Lui putere şi Dumnezeire...” (Rom. 1, 20).

Totuşi, pentru Biserică, valoarea şi frumuseţea lumii văzute nu constă 
în splendoarea trecătoare a stării ei de acum, ci în transfigurarea ei potenţială, 
realizată cu ajutorul omului. Altfel spus, adevărata bogăţie este lumina 
Sfântului Duh, sfinţenia, participarea la veacul ce va să vină.

În acest fel, partea a doua a condacului ne conduce la înţelesul patristic 
al icoanei şi ne permite să pricepem sensul profund al Canonului 82 de la 
Sinodul Quinisext.

„În icoane – spune Sfântul Patriarh Gherman – înfăţişăm carnea cea sfântă a 
Domnului”17.

Părinţii Sinodului VII Ecumenic explică aceasta în următorii termeni:
„Deşi Biserica Sobornicească reprezintă pictural forma (morphè) umană a lui 
Hristos, ea nu Îi desparte trupul de Dumnezeirea cu Care S‑a unit. (...) Atunci 
când facem icoana Domnului, mărturisim trupul Său îndumnezeit şi nu recu‑
noaştem în icoană nimic altceva decât o imagine care seamănă cu prototipul. 

15 Cateheza 83, VI, Tra
tate teologice şi morale, 
II, Introducere, text critic 
şi note de J. Darrouzès 
A. A., Paris, 1967, pp. 
128‑129.

16 Sf. Dionisie pseudo‑
Areopagitul, Despre Nu
mele divine, cap. IV, 7, 
P.G. 3, 701 c, trad. fran‑
ceză de M. de Gandillac, 
Paris, 1943, p. 100. [În 
româneşte Sfântul Dio‑
nisie Areopagitul, Opere 
complete, Editura Pai deia, 
Bucureşti, 1996 sau Dio‑
nisie Pseudo‑Areopa gi‑
tul, Despre numele di vine, 
Iaşi, 1936].

17 P.G. 98, 157 bc.
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Iată de ce icoana îi primeşte numele; numai prin această asemănare participă 
la acest nume şi din acest motiv este icoana venerabilă şi sfântă”18.

Sfântul Teodor Studitul ne lămureşte şi mai bine:

„Reprezentarea lui Hristos – spune el – nu stă în imitarea unui om stricăcios 
(Apostolul porunceşte să nu fie), ci în asemănarea cu omul nestricăcios, aşa 
cum o spusese El Însuşi înainte, tocmai nestricăcios (...) fiindcă El nu este un 
om oarecare, ci Dumnezeu făcut Om”19.

Aceste cuvinte ale Sfântului Teodor Studitul şi ale Părinţilor Sinodului 
VII Ecumenic, lămurind conţinutul icoanei, par a fi o replică la spusele 
Sfântului Grigorie Teologul referitoare la mărturisirea Dumnezeu‑Omului:

„Să nu fim deci invidiaţi pentru mântuirea noastră deplină şi să nu se atribuie 
Mântuitorului doar oase, vene şi o formă omenească exterioară (...). Păstrează 
omul pe de‑a‑ntregul, dar adaugă‑i Dumnezeirea”20.

Comparând textele citate, vedem că scopul imaginii neo‑testamentare 
(aşa cum o înţeleg Părinţii) constă tocmai în manifestarea cât mai fidelă şi 
cât mai completă a adevărului întrupării divine – atâta cât o permit mijloacele 
artei. Imaginea Omului Iisus este imaginea lui Dumnezeu; de aceea, pri‑
vindu‑I icoana, Părinţii Sinodului VII Ecumenic spuneau:

„În Acelaşi Hristos contemplăm deopotrivă negrăitul şi ceea ce este înfăţişat”21.

După cum vedem, icoana nu reprezintă carnea pieritoare sortită des‑
compunerii, ci carnea transfigurată, iluminată de har, carnea veacului ce va 
să vină (v. I Cor. 15, 34‑46). Ea transmite frumuseţea şi slava divină cu 
mijloace materiale, vizibile cu ochii trupeşti. Părinţii spun că icoana este 
venerabilă şi sfântă – tocmai pentru că transmite condiţia îndumnezeită 
a prototipului ei şi îi poartă numele; şi tocmai de aceea harul specific 
prototipului se regă seşte în ea. Altfel spus, harul Sfântului Duh este cel 
care trezeşte sfinţenia deopotrivă în persoana reprezentată şi în icoana ei, 
iar în el se operează relaţia dintre credincios şi sfânt, prin mijlocirea icoanei 
acestuia din urmă. Icoana participă, pentru a spune astfel, la sfinţenia 
prototipului său, iar prin icoană participăm, la rându‑ne, cu ajutorul rugă‑
ciunii, la această sfinţenie.

Leonid Alexandrovici USPENSKY, Paris

18 Sesiunea a VI‑a, Mansi 
XIII, 344.

19 Şapte capitole contra 
iconoclaştilor, cap. 1, P.G. 
99, 488. [În româneşte 
pot fi consultate în lu‑
crarea Sfântul Teodor Stu‑
ditul, Iisus Hristos, Proto
 tip al icoanei Sale, ediţia 
digitală Apologeticum, 
http://apologeticum.net ]

20 Prima epistolă către 
Clidenius, contra lui Apo
linarie, P.G. 37, 184 ab.

21 Sesiunea a VI‑a, Mansi 
XIII, 244 b.
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Ecumenismul ortodox 
nu este erezie!* (II)

2.3. Consecințele ecumenice ale ecleziologiei protestante

Atributul „unității Bisericii adevărate” este însă cel care introduce cel 
mai bine viziunea protestantă despre „ecumenism” ca unificare a Bisericilor 
vizibile, confesionale. Ca și toate celelalte atribute ale „Bisericii adevărate”, 
nici atributul „unității” nu poate fi rodul eforturilor umane, ci exclusiv al 
predestinării: 

„Unitatea Bisericii în calitatea acesteia de «comunitate a sfinților» se întemeiază 
pe unitatea originii sale. ....Conform înțelegerii Reformei, această unitate nu 
este un ideal ce trebuie să fie atins de propria lucrare (umană, n.m.) a Bisericilor, 
ci a fost dată creștinilor și Bisericilor ca lucrare a lui Dumnezeu. De aceea 
Bisericile (istorice, n.m.) au sarcina de a mărturisi în mod evident acest dar al  
lui Dumnezeu ca fiind temelia pentru comuniunea vie dintre Biserici în diversi
tatea modelelor și formelor lor istorice de organizare” (Biserica lui Iisus 
Hristos..., cap.1,  parag. 2.3).

Având în vedere că „unitatea” Bisericii, adică formarea ei din creștini 
din toate confesiunile și religiile este o lucrare realizată doar în baza 
predestinării divine iar nu a criteriilor și deciziei umane, „unitatea Bisericilor 
Creștine” nu trebuie să fie controlată de oameni ci încredințată exclusiv lui 
Dumnezeu. Este motivul pentru care ecumenismul ca acces liber la „Cina 
Domnului” trebuie să cuprindă membrii tuturor confesiunile fără discri
minare și fără limite:

„Întrucât Biserica, în calitate de «comunitate a sfinților» constituită prin Cu
vântul lui Dumnezeu este una, practica bisericească (omenească, istorică, n.m.) 
a vestirii (Cuvântului) și celebrării Tainelor trebuie cercetată pentru a se vedea 
în ce măsură exprimă această unitate (decisă deja din eternitate de Dumnezeu, 
n.m.). Același lucru este valabil și pentru activitatea diaconică a Bisericii. – De  
exemplu, acceptarea creștinilor aparținând altor confesiuni la Cina Domnului 
poate exprima unitatea Bisericilor Creștine chiar și în contextul diviziunii între 
creștini (întrucât este o unitate decisă doar de Dumnezeu, iar nu de oameni, 
n.m.)” (Biserica lui Iisus Hristos..., cap.1,  parag.2.5.4).

* Acest text este versiu
nea în limba română a 
unei lucrări ce urmează 
a fi integrată întrun vo
lum dedicat ecumenis mu
lui, alcătuit la solicitarea 
fostului mitropolit al Ger
maniei, IPS Augustinos, 
și întitulat „Ecumenismul 
nu este erezie (Ökumene 
ist keine Häresie)”.

APOLOGETICA CREŞTINĂ

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ
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Afirmația potrivit căreia „acceptarea creștinilor aparținând altor confe
siuni la Cina Domnului poate exprima unitatea Bisericilor Creștine chiar 
și în contextul diviziunii între creștini” șochează, desigur, orice ureche 
ortodoxă. Nu trebuie să se creadă însă că noul Protestantism a renunțat cu 
totul la orice acrivie dogmatică doar pentru a ajunge la intercomuniunea 
euharistică dorită. Același „Document Leuenberg”, din care am citat până 
aici, proclamă următoarea regulă în această privință: 

„Pentru a face posibilă comuniunea în cuvânt și sacrament, este necesar un 
consens în înțelegerea Evangheliei. «Adevărata înțelegere a Evangheliei a fost 
exprimată de părinții Reformei în doctrina îndreptării ( LA 8)». Acest consens 
fundamental are în sine două straturi: 1. pe de o parte, constă din exprimarea 
comună a înțelegerii potrivite a Evangheliei ca mesaj al acțiunii mântuitoare 
a lui Dumnezeu în Hristos prin Duhul Sfânt; 2. pe de altă parte, constă din 
convingerea comună că «mesajul îndreptării ca mesaj al harului gratuit al lui 
Dumnezeu este măsura întregii predici a Bisericii» (LA 12). Deoarece harul 
lui Dumnezeu este oferit oamenilor prin cuvânt și Taină, comuniunea în cuvânt 
și Taină este necesară pentru unitatea adevărată și desăvârșită a Bisericii; și în 
acest sens este de asemenea suficientă. Este posibil, pentru Bisericile lutherane, 
reformate și unite, să cadă de acord în a distinge între acele puncte care cer 
consens deplin (spre exemplu: mântuirea prin har nu prin fapte și formarea 
Bisericii prin predestinație, n.m.) și acele chestiuni în care diversitatea legitimă 
este permisă (spre exemplu: chestiuni legate de forma Slujirii, de condițiile 
Botezului sau de ritualul Cinei sau altele, n.m.). Criteriul este înțelegerea 
comună a Evangheliei ca mesaj al îndreptării (prin credință și har, nu prin 
fapte, prin providență nu prin efort uman, n.m.) și recunoașterea sa ca normă 
decisivă pentru vestirea și rânduiala Bisericii. Acolo unde acest criteriu este 
satisfăcut, comuniunea bisericească drept comuniune în cuvânt și taină poate 
fi declarată și practicată” (Biserica lui Iisus Hristos..., cap.3,  parag.1.3).

În consecință, mai declară autorii documentului:
„Bisericile semnatare ale Acordului de la Leuenberg (din care am citat până 
aici, n.m.) aplică această înțelegere a comuniunii (euharistice, n.m.) și la relațiile 
lor cu alte familii creștine. Ele recunosc că Biserica lui Iisus Hristos există 
oriunde pot fi găsite trăsăturile Bisericilor adevărate și unde s‑a ajuns la un 
consens doctrinar în înțelegerea Evangheliei – chiar dacă nu este totdeauna 
văzut în același mod de cealaltă parte. Acolo unde aceste ultime două condiții 
– existența trăsăturilor adevăratei Biserici și realizarea consensului doctrinar 
– au fost îndeplinite, trebuie făcuți pași concreți pentru a declara și a pune în 
aplicare comuniunea (euharistică, n.m.) ce a devenit acum posibilă. Acolo unde 
aceste condiții nu au fost încă împlinite, trebuie încercată depășirea factorilor 
care separă. Aceasta se referă în mod deosebit la depășirea acelor factori care 
divid bisericile și împiedică comuniunea totală cu Biserica RomanoCatolică, 
cu Bisericile Ortodoxe și cu câteva Biserici Protestante libere. În această 
chestiune bisericile care aparțin Comuniunii Bisericești de la Leuenberg doresc 
continuarea dialogului angajant. Cu bisericile metodiste și cu Comuniunea 
anglicană printrun asemenea dialog sau făcut pași decisivi spre o comuniune 
maximă posibilă” (Biserica lui Iisus Hristos...., cap.3,  parag.1.4).
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Cele două texte nu fac decât să afirme o teză foarte importantă și demnă 
de luat în seamă: dacă protestanții vor o comuniune euharistică chiar pe 
fondul menținerii unor diferențe confesionale sau chiar de religie, ei cer 
totuși mărturisirea unui

„consens doctrinar în înțelegerea și mărturisirea Evangheliei și în practicarea 
Sacramentelor”. 

Aici trebuie făcută o precizare foarte importantă. Protestanții nu doresc 
un „minimalism dogmatic”, cum crede prof. Tselenghidis și cum cred mulți 
alți teologi ortodocși, ci doresc un „consens deplin” asupra dogmei lor 
principale: aceea a „mântuirii prin har și nu prin fapte”, ceea ce conduce 
la consecința constituirii Bisericii numai din cei „mântuiți prin hotărârea 
din veșnicie a lui Dumnezeu, prin predestinație, iar nu în baza meritelor 
lor”. Cu alte cuvinte, ei doresc „consensul deplin” în ceea ce privește 
viziunea despre natura Bisericii: pentru ei Biserica trebui să fie „comuniunea 
sfinților în care se predică în mod nedenaturat  Evanghelia și se adminis
trează corect Sacramentele (congregatio sanctorum, in qua evangelium pure 
docetur et recte administrantur sacramenta) (Confessio Augustana, 7). Dar 
„modul nedenaturat” în care trebuie predicată Evanghelia și „administrarea 
corectă” a Sacramentelor este numai acela din perspectiva învățăturii despre 
predestinație. 

Așa cum spune și „Documentul Leuenberg” mai sus citat,
„Criteriul este înțelegerea comună a Evangheliei ca mesaj al îndreptării (prin 
credință și har iar nu prin fapte, prin predestinație și nu în urma efortului uman, 
n.m.) și recunoașterea sa ca normă decisivă pentru vestirea și rânduiala Bisericii. 
Acolo unde acest criteriu este satisfăcut, comuniunea bisericească drept comu‑
niune în cuvânt și taină poate fi declarată și practicată”. Or, fie și această 
dogmă singură ca expresie a „minimalismului dogmatic” cerut de protestanți, 
cum sugerează Tselenghidis, nu poate fi admisă de către ortodocși. Ortodocșii 
nu vor recunoaște niciodată predestinația ca modalitate a mântuirii individului 
prin ignorarea „faptelor” acestuia (în baza principiului „simul justus et peccator”) 
și de formare a Bisericii ca „cea mai mare păcătoasă (die Kierche als große 
Sünderin)”, formată adică din păcătoși „aleși” însă să fie membrii ai ei dinaintea 
creării lor chiar.

Este clar că „ecumenismul protestant” vizează „principiul unității Bisericii 
însăși”, atunci când îl fixează în „hotărârea din veșnicie” a lui Dumnezeu 
cu privire la cine va forma și cine nu „Biserica nevăzută”, „Biserica adevă
rată”. Protestantismul recunoaște astfel că în fiecare Biserică confesională 
și chiar în fiecare religie necreștină Dumnezeu are pe „aleșii” săi din veșnicie 
carei alcătuiesc „poporul” și din care, unindui, șia format „Biserica” Sa 
dinainte de a fi creat lumea și pe oameni. De aceea, unificarea confesiunilor 
în viziunea protestantă trebuie făcută din perspectiva exclusivă a doctrinei 
predestinației, o unificare realizată fără nici o contribuție misionară, „numai 
prin credință/prin har (sola fide/sola gratia)” „fără fapte”, adică numai prin 
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„alegere”, prin „predestinare” fără nici o contribuție umană. Când o Biserică, 
alta decât cele protestante, recunoaște acest principiu fundamental al „creării 
Bisericii” numai prin predestinația divină, „comu niunea bisericească drept 
comuniune în cuvânt și taină poate fi declarată și practicată”, declară 
documentul mai sus citat.

Punând la baza ecleziologiei lor învățătura despre predestinație, protes
tanții propovăduiesc o „Biserică a transcendenței” pure, o „Biserică ce
rească”, ce nu are nimic dea face cu „Biserica imanenței”, adică cu „Biserica 
pământească”. Constituirea Bisericii doar în baza hotărârii divine din veșnicie 
face ca „Biserica predestinației” să nu aibă nimic comun cu „Bisericile 
istorice”, așa cum veșnicia nu are nimic comun cu timpul, cu temporalitatea. 
Aceasta înseamnă că în materie de ecleziologie nimic din misterul trans
cendenței divine nu se revelează în lume; revelația este în Protestantism un 
cuvânt gol de conținut. Singurul sens pe care teologii protestanți îl dau 
revelației este acela că măreția lui Dumnezeu depășește orice putere ome
nească și chiar orice putere creată de al cunoaște. Aplicând acest principiu 
pe tărâmul ecleziologiei, vom înțelege că pentru protestanți nici una dintre 
„Bisericile istorice” nu dezvăluie prin alcătuirea lor concretă (membrii, 
slujire instituită, etc.) ceva din alcătuirea reală a „Bisericii adevărate”, a 
„Bisericii celor predestinați”, a „Bisericii misterului absolut”.

Pe scurt, „ecumenismul protestant” propune o unificare doctrinară, sacra
mentală și canonică a Bisericilor Creștine și chiar a religiilor din perspectiva 
de dincolo de toate „Bisericile istorice”,  „vizibile”, și chiar dincolo de toate 
religiile pământului, inclusiv dincolo de creștinismul istoric, considerate ca 
rod al eforturilor misionare umane, deci „păcătoase”. Reperul ultim al acestei 
„unificări ecumenice” ar fi „Biserica nevăzută” sau „a sfinților”, pe care 
nui cunoaște nimeni decât numai Dumnezeu și care, în calitatea ei de 
„creatio Verbi”, este rodul exclusiv al predestinării din veșnicie. Din acest 
motiv protestanții propun tolerarea tuturor „diferențelor legitime” la nivelul 
„Bisericilor istorice”, „confesionale”, rezultate din evoluția istorică distinctă 
a fiecăreia, dar „consensul deplin” în ceea ce privește învățătura despre 
predestinare ca esență a „adevăratei Biserici”, cea transcendentă.  

O astfel de condiție pusă de protestanți și apreciată greșit de antiecume
niști ca „minimalism dogmatic” nu poate fi admisă însă de ortodocși nici 
măcar în termenii unui „minim dogmatic”, pentru că,  dacă ar faceo, sar 
plasa împotriva propriei ecleziologii, ceea ce ar conduce la dizolvarea Bise
ricii Ortodoxe întro confesiune printre multe altele din cele care alcătuiesc 
recent constituita „Comunitate a Bisericilor Protestante din Europa (CPCE)”. 
Iată de ce „ecumenismul protestant” trebuie analizat în profunzimea lui 
pentru a vedea ce este de făcut pentru alcătuirea, în schimb, a unui veritabil 
„ecumenism ortodox” în coerență deplină cu „ecleziologia ortodoxă” și 
capabil să ofere protestanților o bază reală de dialog cu Ortodoxia. Este 
ceea ce voi încerca – doar schițat – în partea a treia, ultima, a acestui studiu.

Preot Prof. Univ. Dr. Adrian NICULCEA, Constanța
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FILE DE PATERIC

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

Patericul Lavrei Peşterilor de la Kiev 
(Lavra Pecerska)

Cuviosul Nicolae Sviatoşa, principele de Cernigov

„Deşertăciuni sunt toate cele omeneşti. Câte nu rămân după moarte! nu merge 
cu noi bogăţia, nu ne însoţeşte mărirea, căci venind moartea, toate acestea 
pier”.

Acest adânc adevăr l-a înţeles pe deplin evlaviosul principe Nicolae 
Sviatoşa. De aceea a hotărât să lase bogăţia şi slava princiară şi şi-a „ales 
partea cea bună” a vieţii monahale.

Principele Nicolae a fost fiul domnitorului David Sviatoslavici de Cernigov 
şi nepot al marelui domnitor de Kiev Sviatoslav Iaroslavici, în ai cărui ani 
de domnie s-a pus temelia bisericii celei mari de la Lavra Peşterilor.

Înflăcărat de dragostea pentru Dumnezeu şi aprins de dorul împărăţiei 
cerurilor, înţeleptul Nicolae a venit la mănăstire, s-a dezbrăcat de bogatele 
haine princiare şi s-a înveşmântat cu bucurie cu smerita haină monahală.
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Nu deveni însă monah numai prin cele exterioare, aşa după cum – din 
păcate! – devin unii dintre monahi.

Încă de la început se distinse prin virtutea ascultării. Cu toate că era fiu de 
domnitor, niciodată nu a dat dovadă de nesupunere sau aroganţă. Niciodată 
nu a urmat voii sale sau să răspundă cuiva cu cuvinte urâte. Făcea ascultare 
la bucătăria mănăstirii, ajutându-i pe bucătari cu vrednicie, întotdeauna 
neobosit şi îndeplinind cele mai grele sarcini. Tăia în fiecare zi lemnele 
necesare şi le căra cu spatele de la malurile râului până la mănăstire.

Când fraţii săi de sânge, principii Iziaslav şi Vladimir, au auzit despre 
munca grea pe care acesta o depunea la mănăstire, au venit la părintele 
stareţ şi l-au rugat să-i dea o ascultare mai uşoară. Binecuvântatul Nicolae 
însă nici nu vru să audă de aşa ceva. Mai întâi îi certă cu asprime pe fraţii 
săi, pentru amestecul lor nepotrivit în treburile mănăstirii şi ale sale. Apoi 
căzu la picioarele stareţului şi-l rugă cu lacrimi să-l mai lase măcar un an 
în această ascultare grea a ajutorului de bucătar.

Şi într-adevăr, l-a lăsat, şi nu doar un an, ci trei ani în această ascultare, 
unde lucră tot mereu cu smerenie, atenţie şi vrednicie. Apoi i-au dat ascultarea 
de portar, în care a lucrat pentru alţi trei ani, fără să se depărteze niciodată 
de poarta mănăstirii, în afară de timpul în care mergea la biserică. De aici 
a fost apoi trimis să slujească la trapeză (sala de mese).

După mai mulţi ani de exersare a ascultării, stareţul l-a sfătuit să se 
izoleze deja în chilia sa şi să se lupte acolo în linişte pentru mântuire. Ca 
un adevărat fiu al ascultării fericitul Nicolae s-a zăvorât în chilia sa, unde 
şi-a petrecut timpul în rugăciune, neîncetând de asemenea să lucreze şi cu 
mâinile la împletirea metaniilor de lână. Nu rămânea niciodată fără să 
lucreze. Cu mâinile împletea şi cu buzele, mintea şi inima se ruga cu 
smerenie zicând: 

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”

În afară de mâncarea modestă de la trapeza mănăstirii cuviosul nu mânca 
nimic altceva toată ziua. Iar dacă cineva îi dăruia ceva material – fie mâncare, 
fie bani, fie vreun lucru – se îngrijea repede să-l dăruiască săracilor, spre 
a scăpa de greutatea acestei responsabilităţi. Cu binecuvântarea stareţului, 
împărţea şi din cele lucrate de dânsul, celor care aveau nevoie. Săracii care 
veneau la mănăstire vedeau în persoana sa un prieten, un binefăcător şi un 
frate adevărat.

Împreună cu iubitorul de Hristos Nicolae a venit la mănăstire şi un bun 
prieten de-al său, care era în acelaşi timp şi un foarte bun medic. Se chema 
Petru şi era sirian de neam. O adâncă iubire frăţească îi unea încă din 
copilărie pe cei doi. De aceea, aşa cum erau de nedespărţit în lume, aşa ar 
fi dorit să fie şi în cadrul luptei duhovniceşti de la mănăstire.

Din nefericire Petru se descurajă din cauza greutăţilor oferite de viaţa 
monahală şi nu rămase pentru mult timp ca frate în cadrul mănăstirii. Văzând 
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munca grea pe care o depunea prietenul şi altădată stăpânul său Nicolae, 
văzându-l pe acest copil de principe, care trăise până atunci fără de grijă 
în bogatele palate princiare, că se lupta acum pentru dobândirea virtuţii 
ascultării şi a sărăciei necondiţionate, plecă întristat şi tulburat. Se duse la 
Kiev şi-şi practică acolo meseria sa de doctor.

Cu toate acestea, venea adeseori la Lavra ca să se întâlnească cu vechiul 
său prieten, stătea multe ore de vorbă cu dânsul şi-i spunea:

— Fratele şi domnul meu! De ce nu te îngrijeşti de sănătatea ta…? De 
ce îţi chinui atât de mult trupul cu atâta muncă şi posturi aspre…? În acest 
mod nu vei putea să ridici până la sfârşit jugul lui Hristos…! Dumnezeu 
nu ne cere o abţinere exagerată şi străduinţe prea grele, ci doar să avem 
inimă curată şi smerită. Tu însă lucrezi aici pentru aceşti călugări asemenea 
unui rob cumpărat. Nici nu eşti învăţat cu un astfel de mod de viaţă şi nici 
nu este demn pentru un principe ca tine, ca să se ocupe cu nişte munci atât 
de umilitoare. Fraţii tăi, Iziaslav şi Vladimir, sunt nemângâiaţi de situaţia 
în care ai ajuns. Ai fost bogat şi slăvit şi ai ajuns sărac lipit, smerit şi 
neînsemnat. Boierii, care până mai ieri îţi erau ascultători, locuiesc în palate 
şi au toate bunătăţile, în timp ce tu, domnul lor, trăieşti într-o chilie întune-
cată, lipsit de orice bun. Care dintre principii Rusiei s-a mai umilit vreodată 
aşa…? Oare tatăl tău David sau bunicul tău Sviatoslav ar fi făcut aşa ceva…? 
Domnul meu, ascultă-mă şi micşorează greutatea străduinţelor tale. Altfel 
vei muri înainte de vreme!

— Fratele meu, răspunse la sfaturile lui Petru Cuviosul. Tot ceea ce tu 
îmi spui acum, eu le-am cugetat foarte bine mai înainte. Află, deci, că nu 
trebuie să aibă cineva milă de trupul său. De aici provin patimile şi distrugerea 
sufletului. Spui că Dumnezeu nu ne cere atâta abţinere şi străduinţe ascetice, 
ci mai ales inimă curată şi smerită. Aceasta este adevărat. Însă cum să se 
cureţe şi să se smerească inima fără asceză, fără post şi fără străduinţe…? 
Acesta este singurul drum către curăţie şi către mântuire. Şi toţi cei care 
nu l-au urmat, „părăsind calea cea dreaptă, au rătăcit (II Petru II,15.)”, 
după cum ne spune apostolul. Lasă să muncească trupul. Să slăbească. Să 
se îmbolnăvească, „…căci puterea mea se desăvârşeşte în slăbiciune (II 
Corinteni XII, 9.)”, spune iarăşi apostolul. Şi de altfel „…pătimirile vremii 
de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi (Romani 
VIII, 18.)”. Fără post şi fără suferinţe, fratele meu, nu vom avea parte de 
slava viitoare a sfinţilor. Postul este mama purităţii şi a curăţiei. Iar truda 
este tatăl smereniei. „Smeritu-s-a întru greutăţi inima lor”, spune psalmistul. 
De aceea şi eu Îl slăvesc pe Dumnezeu că m-a eliberat de legăturile cele 
lumeşti şi m-a făcut robul robilor Săi, adică al acestor fericiţi monahi. Ce 
am fost…? Principe…? Şi acum ce fac…? Îl slujesc pe cerescul „Împărat 
al împăraţilor”. Care dintre acestea două este mai presus…? Cât despre 
fraţii mei, nu le-am lăsat puterea şi averea mea? Să se ocupe cu acestea, 
de vreme ce-i atrag atât de mult. Şi să-şi vadă de treaba lor. Eu „pe toate 
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le socotesc că sunt pagubă, faţă de înălţimea cunoaşterii lui Hristos Iisus, 
Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate şi le privesc drept gunoaie, 
ca pe Hristos să dobândesc (Filipeni II, 8)”. Iar tu, de ce dezaprobi postul 
şi cumpătarea mea? Tu, doctor fiind, nu recomanzi de multe ori diferiţilor 
bolnavi să se abţină de la anumite mâncăruri, ca să se vindece de suferinţele 
lor trupeşti? Acelaşi lucru îl fac şi eu ca să-mi vindec bolile cele sufleteşti. 
Iar dacă trupul meu se va îmbolnăvi şi va pieri de dragul lui Hristos, câştigul 
va fi al meu. Şi de ce mă consideri mai prejos decât boierii care se bucură 
de slava cea lumească şi trecătoare, de vreme ce eu, dacă Dumnezeu mă 
va izbăvi prin mila Sa, voi împărăţi împreună cu El în veacul cel ceresc…? 
Cât despre ceilalţi domnitori ruşi, nu mă interesează că nici unul dintre ei 
nu a urmat drumul pe care eu l-am ales. Măcar să o fi făcut şi ei… Însă 
am vorbit destul. Ai minte şi poţi să le judeci şi singur pe celelalte. Aceste 
lucruri să le spui şi acelora care te-au sfătuit să vii aici şi să mă ispiteşti.

Din cauza muncii îndelungate şi a posturilor aspre, se întâmpla câteodată 
ca fericitul Nicolae să se îmbolnăvească. Când Petru afla aceasta, îi trimitea 
diferite plante terapeutice. Însă cuviosul nu le folosea niciodată. Întotdeauna 
se făcea bine prin ajutorul lui Dumnezeu, ajutor care venea întotdeauna, 
după ce se ruga fierbinte.

S-a întâmplat însă ca odată, să se îmbolnăvească şi doctorul. Cuviosul 
află şi-i trimise următorul mesaj:

„Nu lua nici un medicament. Cere vinde carea de la Domnul şi foarte curând 
te vei face bine. Dacă nu mă vei asculta, vei suferi mult”.

Petru promise că va asculta. Pe ascuns însă îşi preparase, puţin credinciosul, 
şi un sirop farmaceutic pe care-l bea din când în când. Însă degeaba aştepta 
vindecarea. Dimpotrivă, situaţia sa se înrăutăţi în aşa hal, încât era gata să 
moară. Numai intensele rugăciuni ale cuviosului l-au salvat. Astfel primi 
o bună lecţie.

Când mai târziu se îmbolnăvi din nou, îl anunţă din nou pe cuvios. Acesta 
îi spuse pentru încă o dată: „Nu lua nici un medicament. Numai roagă-te. 
În cea de a treia zi, te vei face bine”.

De această dată Petru nu mai îndrăzni să nu asculte. Şi într-adevăr, în 
acord cu cele spuse de cuvios, a treia zi se vindecă. Atunci cuviosul îl 
chemă la mănăstire.

— Petre, i-a spus, te-am chemat ca să-mi iau la revedere de la tine. Peste 
trei zile voi pleca din această lume!

Lui Petru nu-i venea să-şi creadă urechilor. Căzu la pământ şi începu să 
plângă cu amar.

— Vai mie, frate şi doamne al meu! Nu mă lăsa singur! Cine-i va mângâia 
pe fraţii tăi…? Cine va mai fi sprijinitorul săracilor, al orfanilor şi al 
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văduvelor…? Nu pleca, principele meu, pentru că prin tine mulţi s-ar putea 
salva! De unde ai primit această ştire…? De la Domnul? Roagă-L să mă 
lase pe mine să mor în locul tău!…

Fericitul Nicolae îl ridică cu blândeţe de jos şi-i spuse:
— Petre, să nu-ţi pară rău… Domnul ştie cum să aibă grijă şi cum să-şi 

ajute întreaga sa creaţie, pe care a făcut-o din nimic. El poate să-i hrănească 
pe cei flămânzi, să-i miluiască pe cei săraci şi să-i vindece pe cei bolnavi. 
El te va apăra şi pe tine. Iar fraţii mei să nu plângă pentru mine. Să plângă 
pentru ei înşişi şi pentru păcatele lor. Doar aşa îşi vor găsi iertarea şi liniştea 
în cealaltă viaţă. Eu nu cer de la Domnul să-mi prelungească viaţa. De 
multă vreme eu am murit deja faţă de cele lumeşti şi trecătoare.

Zicând acestea, cuviosul Nicolae se duse la peşteră ca să-şi pregătească 
locul îngropării sale. Doctorul îl urmă abătut.

— Care dintre noi doi iubeşte mai mult aceste locuri…?
Pe Petru îl podidiră din nou lacrimile.
— Ştiu foarte bine, răspunse, că dacă tu ai vrea, Domnul ţi-ar prelungi 

viaţa. Roagă-L deci pentru asta, şi bagă-mă pe mine în acest mormânt.
Cuviosul nu-i refuză această rugăminte lui Petru. Se cufundă pentru o 

vreme într-o fierbinte rugăciune.
— Facă-se voia ta, dacă Domnul o va îngădui, spuse apoi cu bunăvoinţă. 

Mai întâi însă te sfătuiesc să îmbrăţişezi şi tu îngereasca schimă monahală.
Conform dorinţei sale, Petru fu în curând tuns în monahism. Imediat 

apoi se zăvorî în peşteră, unde timp de trei zile şi trei nopţi a plâns şi s-a 
rugat pentru mântuirea sa.

În prima zi cuviosul Nicolae veni la dânsul şi-l întrebă:
— Frate Petru, vrei cumva să te iau cu mine?
— Nu, răspunse acesta. Vreau – dacă este voia lui Dumnezeu şi după 

cum este şi dorinţa mea – să-mi dai voie să adorm eu întru Domnul în locul 
tău. Tu să rămâi aici şi să te rogi pentru sufletul meu către Mântuitorul.

— Atunci să priveghezi şi să fii gata, frate, deoarece se apropie ceasul. 
„Iată Mirele vine!” Peste trei zile vei pleca din această lume, după cum îţi 
este sfinţita ta dorinţă.

După trei zile de rugăciune neîncetată, fericitul Petru se împărtăşi cu 
Sfintele şi de viaţă făcătoarele Taine, se întinse singur pe catafalc şi-şi predă 
sufletul în mâinile Domnului.

După adormirea acestuia, fericitul Nicolae a mai trăit încă treizeci de 
ani de viaţă ascetică, fără să părăsească nici măcar o singură zi mănăstirea. 
După ce ajunse la înălţimile sfinţeniei, iubitorul de Dumnezeu principe se 
mută şi el în corturile drepţilor.

Când s-a aflat despre fericita sa adormire, toţi locuitorii oraşului Kiev 
s-au adunat la Lavra, ca să-şi ia rămas bun de la dânsul şi ca să se bucure 
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de binecuvântarea sfinţitului său trup. Fraţii săi Iziaslav şi Vladimir plângeau 
nemângâiaţi. Cel dintâi îl rugă pe stareţul mănăstirii să-i dăruiască ca 
binecuvântare şi mângâiere crucea, fesul monahal şi preşul pe care-l folosise 
cuviosul ca să-şi facă metaniile. Stareţul i le dădu zicând:

— După credinţa ta, să le ai pe acestea ca ajutor şi binecuvântare în 
viaţa ta.

Iziaslav le luă şi trimise apoi mănăstirii multe daruri.
Se întâmplă ca după câteva luni principele să se îmbolnăvească. Era atât 

de grav, încât se afla deja în pragul morţii. Soţia sa, copiii şi toţi boierii 
stăteau lângă dânsul şi aşteptau să-şi dea duhul.

Iziaslav era întins pe patul suferinţei sale, în stare de inconştienţă. În 
vreme ce aşteptau astfel, bolnavul deschise deodată ochii, se ridică un pic 
şi şopti:

— Aduceţi-mi un pic de apă de la izvorul mănăstirii Peşterilor!
Apoi căzu din nou în starea de comă.
Câţiva dintre boieri au alergat îndată la mănăstire şi au cerut apă de la 

acel izvor. Stareţul le dădu cu bunăvoinţă din acea apă, cu care mai întâi 
stropi şi mormântul cuviosului Teodosie.

— Luaţi apă care are binecuvântarea cuviosului părintelui nostru Teodosie. 
Însă iată! Luaţi şi cămaşa de lână care a fost a fericitului Nicolae Sviatoşa 
şi îmbrăcaţi-l cu ea pe fratele său bolnav. Rugăciunile acestor cuvioşi să-l 
facă bine!

Încă nu intraseră bine boierii în Kiev şi principele Iziaslav îşi reveni din 
nou în simţiri şi spuse:

— Mergeţi repede la intrarea oraşului şi întâmpinaţi-i pe cuvioşii părinţii 
noştri Teodosie şi Nicolae. Vin la noi!

Iar în ceasul în care boierii au intrat în palat, domnitorul a strigat:
— Nicolae…! Nicolae Sviatoşa…!
I-au dat să bea din apa adusă şi l-au îmbrăcat cu cămaşa. Şi – o minune! – 

îndată se făcu sănătos şi se ridică din pat!
Cu toţii L-au slăvit atunci pe Dumnezeu şi pe cuvioşii sfinţii Săi, care 

dăruiesc atâtea binefaceri oamenilor.
De atunci Iziaslav, de fiecare dată când se îmbolnăvea, se îmbrăca cu 

acea cămaşă şi se făcea bine. O purta de asemenea şi în timpul campaniilor 
sale militare, ca pe o armură de netrecut pentru orice lovitură a duşmanului.

Se spune însă că odată principele păcătui greu. Şi de frică şi ruşine, nu 
mai îndrăznea să poarte cămaşa cuviosului. Plecă la război şi în prima luptă 
fu ucis!…

Fie ca prin rugăciunile cuviosului principe Nicolae Sviatoşa să aflăm şi 
noi vindecarea pentru toate bolile sufleteşti sau trupeşti, prin harul şi iubirea 
Domnului nostru Iisus Hristos.
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Cuviosul Erasmus

Buna chivernisire a bogăţiei este o poruncă divină. Deoarece bogăţia 
„este un dar de la Dumnezeu”. Însă nu toţi oamenii, din păcate, chivernisesc 
cum se cuvine darurile lui Dumnezeu. Mulţi au fost distruşi din cauza 
bogăţiilor: „S-au dăruit morţii trupului de dragul aurului”.

Două sunt principalele căi prin care se pot investi banii în scopul câştigului 
sufletesc: fie făcând milostenie, fie contribuind la ridicarea unei biserici 
sau a unor aşezăminte de binefacere.

Cuviosul Erasmus a ales cel de-al doilea mod. În timp ce era bogat şi 
slăvit în lume, când auzi pe sfântul Ioan Gură de Aur că se ruga prin Sfânta 
Liturghie „pentru cei ce iubesc podoaba casei” Domnului, dărui întreaga 
sa avere pentru ridicarea şi împodobirea bisericii Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu de la Lavra Peşterilor. Apoi deveni el însuşi monah acolo şi 
începu să se împodobească şi pe sine cu virtuţi, ca pe o „biserică a Duhului 
Sfânt” şi ca pe un chip viu al lui Dumnezeu.

Diavolul însă, acest ucigător de suflete, nu întârzie să-i întindă o capcană 
distrugătoare robului lui Dumnezeu. Când tot aurul fusese deja cheltuit 
pentru împodobirea bisericii Născătoarei de Dumnezeu, fericitul Erasmus 
începu să se gândească la faptul că chipurile, degeaba se cheltuiseră toţi acei 
bani. „ Vai de mine!”, se gândea, „nu voi primi nici o răsplată pentru aceasta. 
Banii mei s-au pierdut degeaba. Trebuia mai bine să-i fi împărţit săracilor”.

Cuviosul nu-şi dădu seama că aceste gânduri erau de fapt ispite ale 
vicleanului. Căzu în mâhnire şi în disperare. Nici mângâierile stareţului 
nici sfaturile celorlalţi fraţi nu reuşeau să-l ajute şi să-l facă să-şi schimbe 
părerea. Începu să trăiască fără să mai respecte rânduielile vieţii sale 
monahale. Pierdea timpul în zadar, fără să se mai lupte duhovniceşte, fără 
rugăciune, fără ascultare, cufundat în cea mai distrugătoare nepăsare şi 
neglijenţă.

Când părinţii au văzut că sfaturile lor nu numai că nu-l ajutau, ci-l mai 
şi înfuriau pe deasupra, au încetat să-i mai vorbească şi s-au concentrat mai 
mult la a se ruga pentru dânsul.

Iubitorul de oameni Dumnezeu nu lăsă să se piardă însă râvna sa de la 
începutul vieţii monahale şi virtuţile pentru care se luptase robul Său până 
atunci. Îngădui ca acesta să se îmbolnăvească grav. Cuviosul ajunse curând 
în pragul morţii. Timp de şapte zile rămase inconştient, fără să mai poată 
mânca sau vorbi cu cineva.

În a opta zi stareţul chemă întreaga obşte lângă patul suferinţei acestuia. 
Văzând părinţii că sufletul celui bolnav refuza să iasă, oftau şi spuneau:

— Mare nenorocire pe capul fratelui nostru! Şi-a petrecut viaţa în 
neglijenţă şi trândăvie. Iar acum sufletul său este chinuit şi nu poate ieşi 
din trup.
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În acea clipă însă – o, minunate sunt lucrurile Tale Doamne! – muribundul 
Erasmus îşi reveni în simţiri, se ridică şi şezu pe pat.

— Fraţilor şi părinţilor! Spuse cu voce tare, ca şi cum nici nu ar fi fost 
bolnav. Adevărat aţi spus! Sunt păcătos şi am trăit în trândăvie. Moartea 
m-a găsit nepocăit. Dar în timp ce diavolul aştepta cu bucurie sfârşitul meu, 
mi-au apărut în faţă cuvioşii părinţii noştri Antonie şi Teodosie şi mi-au 
spus: „Frate, ne-am rugat pentru tine Domnului. Iar Acesta, ca un mult-
milostiv, ţi-a mai dat vreme de pocăinţă”. Apoi am văzut-o pe Maica 
Domnului care mi-a spus: „Erasmus! Pentru că ai împodobit biserica mea 
şi ai înfrumuseţat-o cu minunate icoane şi vase preţioase, am mijlocit pentru 
tine către Fiul meu. Te voi răsplăti pentru fapta ta. Pentru că pe săraci 
întotdeauna îi veţi avea în preajma voastră şi întotdeauna îi veţi ajuta. 
Biserica mea însă, o singură dată se zideşte şi se împodobeşte. Ridică-te 
acum, pocăieşte-te din adâncul sufletului pentru păcatele tale şi primeşte 
schima monahală cea mare. Peste trei zile te voi lua lângă mine, pentru că 
ai iubit podoaba casei mele”.

După ce termină de povestit această viziune a sa fericitul Erasmus începu 
cu suspine şi zdrobire de inimă să-şi mărturisească păcatele fără ruşine în 
faţa tuturor fraţilor din obşte. Apoi se ridică şi merse în biserică. Acolo 
stareţul îi dărui schima monahală cea mare. Apoi cuviosul se izolă şi se 
dărui rugăciunii neîncetate.

În cea de a treia zi, după cuvântul Maicii Domnului, plecă liniştit către 
cele cereşti.

Text cules de Conf. Univ. Dr. Ing. Viorel PALEU, Iaşi
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Despre ethosul românesc 
și unitatea neamului

TEOLOGIE  ŞI  SLUJIRE  BISERICEASCĂ

În aceste rânduri, inspirate de gândirea teologilor și de textele noastre 
liturgice, mi‑am propus să definesc ce (mai) înseamnă pentru noi cei de azi 
unitatea. Pare a fi un subiect actual, odată cu celebrarea unui secol de 
existență statală românească pe aceste teritorii carpato‑danubiano‑pontice, 
cum ne place să spunem.

Putem vorbi despre unitate în sens pozitiv sau negativ, personal sau 
comunitar chiar. Unitatea este realitate și deziderat, totodată! Acest lucru 
îl proclamăm mereu în liturghiile noastre:

„Unitatea (unirea) credinței și părtășia Sfântului Duh...”

Modelul de unitate supremă rămâne starea treimică a lui Dumnezeu: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi ne referim la unitatea de natură umană: 
bărbat și femeie, din Dumnezeu și din dragostea Lui față de om.

Hristos Domnul ne spune:
„Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem” (Ioan 10, 30).

„Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, 
păzeşte‑i în numele Tău, în care Mi i‑ai dat, ca să fie una precum suntem şi 
Noi. Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa 
şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis. Şi slava pe 
care Tu Mi‑ai dat‑o, le‑am dat‑o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem” 
(Ioan 17, 11‑21‑22).

Prin contrast, dezbinarea nu poate să însemne decât faptul unei rupturi, 
a unei separații. Prin păcat primii oameni au realizat că s‑au depărtat de 
Dumnezeu și s‑au rupt între ei:

„Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; 
aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul” (Facere 3, 15). 

Aici duşmănie = separare, dezbinare..., ca la 2 Regi 3, 6:
„Pe când era duşmănie între casa lui Saul şi casa lui David, Abner ţinea cu 
casa lui Saul”.

„Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s‑au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte 
erau în duşmănie între ei” (Luca 23, 12).

Unitatea pare a fi ușor de proclamat dar greu de împlinit. Exemplele pot 
fi multe.

DIN COMOARA INIMII
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1. Astfel, școala, în general, pare a fi un grup unit, „un grup social care 
are o unitate şi o fizionomie proprie”1 şi îndeplineşte caracteristicile 
specifice organizaţiilor: întreţine multiple relaţii cu mediul extern; are o 
funcţie primară, de formare  a elevilor şi integrare a lor în societate şi 
una secundară, furnizând populaţiei din zonă modele comportamentale; 
poziţia indivizilor în organizaţie are ca tendinţe, satisfacerea cerinţelor 
organizaţionale şi satisfacerea aspiraţiilor personale; 

2. La fel, armata, şcoala, diversele instituții sunt sisteme formale şi medii de 
relaţii informale care nu se pot desfăşura sau nu pot lucra eficient fără uni‑
tate, fără un sistem de comunicare bine pus la punct, fără inter dependență. 

3. Tot așa, cu raportare la unitatea de ființă, fiecare om în inconştientul şi 
imaginarul lui poate invoca unitatea sau separarea. Omul în sine, spune 
religia, a fost creat unitar și unit: suflet și trup. Noi spunem la slujba de 
înmormântare:
„Tu, Doamne ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite 
legături a Ta, să se desfacă....”

Unitatea dintre om și îngerul lui păzitor se vede foarte clar în exorcizarea 
a doua de la Botez:

„Deschide‑i lui ochii gândului, ca să strălucescă în el lumina Evangheliei Tale. 
Însoțește‑i viața cu înger de lumină ca să‑l izbăvească pe el de toată bântuiala 
potrivnicului...”.

Omul a fost creat și a evoluat în decursul timpului ca parte integrantă a 
unui grup, care creează şi vehiculează valori, care determină norme psiho‑
sociale şi se dezvoltă în cadrul unor structuri socio‑culturale. Trăim astăzi 
într‑o lume secularizată în care normele morale şi valorile spirituale se 
pierd, în detrimentul proliferării unui materialism feroce. Globalizarea = 
unitatea lumii de astăzi? Ne putem gândi la apartenenţa la un neam‑gintă‑
etnie‑popor. Foarte multe realități de azi duc mai degrabă la un sincretism 
social, uman, politic, religios etc., adică la o falsă unitate, ceea ce înseamnă 
mai degrabă o explozie a dezvoltării tehnologice, la afişarea ostentativă a 
unei societăţi de consum.

Există mai multe circumstanţe de formare a unității în sens modern, 
progresist și actual. Mă gândesc la informarea tinerilor: familia, şcoala, 
biserica, instituţiile culturale, mass‑media, iată medii formatoare și modela‑
toare de conştiinţe și de destine umane. Aș îndrăzni să spun că nu orice 
unitate ne folosește. Doar unitatea credinței, a etosului național, cultural și 
de valori îndeobște recunoscute, doar acestea sunt de folos oamenilor. De 
exemplu, valoarea activităţilor zilnice, fel de fel, devin educative‑instruc‑
tive‑ziditoare în măsura în care asigură condiţiile de aplicare în practică a 
cunoştinţelor, de cunoaştere a oamenilor între ei, de dezvoltare a sentimente‑
lor de preţuire a frumuseţilor naturale, a realizărilor artistice, de indentificare 

1 Emile Durkheim, For
mele elementare ale vieţii 
religioase, Polirom, Iaşi, 
1995, p. 89.
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şi dezvoltare a predispoziţiilor artistice şi sportive etc. Dacă, prin contrast 
cineva s‑ar impune sau ar impune alte valori, idei și practici în care granița 
dintre părerea și situarea personală și realitatea socio‑culturală și religioasă 
sunt rupte atunci putem vorbi de dezbinare, individualism feroce și egoism 
socio‑cultutal și religios etc. 

În Biserică sau din punct de vedere religios ce este unitatea? Auzim la 
Liturghie:

„Unirea (unitatea) credinței și împărtășirea duhului cerând, pe noi înșine și unii 
pe alții...”. 

Ps. 132, 1: „Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii 
împreună!”

Filipeni 4, 15: „Doar şi voi ştiţi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când 
am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s‑a unit cu mine, când era vorba 
de dat şi de primit, decât voi singuri”.

Cred că cel mai bun răspuns este cel dat de Biblie și de Tradiția Ortodoxă. 
Mă gândesc la unitatea ființială, adică ontologică, dintre bărbat și femeie, 
deoarece Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva „și a văzut Dumnezeu....”, 
apoi mă gândesc la unitatea duhovnicească sau paternitatea spirituală dintre 
părinte‑ucenic, mentor‑discipol, maestru‑învățăcel.

Există o singură vrăjmășie sau separare în sens bun. Da, așa cum bine 
intuim: respingerea patimilor sau a dorințelor vinovate care ne separă de 
Dumnezeu:

„Fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se 
supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate” (Romani 8, 7).

„Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de 
Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui 
Dumnezeu” (Iacov 4, 4) .

Concluzia noastră nu poate fi decât aceasta: unitatea religioasă este o 
realitate și un deziderat, este morală și duhovnicească este umană și divină 
totodată.

Efeseni 4, 13: „Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui 
Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos”.

De aceea
„Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să 
vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi 
cuget şi în aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui 
Hloe mi‑a venit ştire că la voi sunt certuri” (I Corinteni 1, 10‑11).

Așadar, o bună educaţie este garanţia unui viitor sănătos al neamului 
nostru de mâine.

Preot Conf. Univ. Dr. Adrian DINU, Iaşi 
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DIALOG ORTODOX

Fizica cuantică şi creaţia
Interviu cu Dr. Bruce Lipton*

ŞTIINŢĂ ŞI RAŢIUNE

Transmutaţia biologică

Cristian Mureşan: Kervran a studiat transmutaţiile biologice la plante, 
animale şi om afirmând că este un fenomen natural. Sunt oare celulele 
capabile să transmute elemente? Dacă da, credeţi că mintea umană poate 
ajuta sau împiedica acest proces prin gânduri armonioase sau dizarmonioase? 
Poate ea să modifice, altereze, distruge sau chiar reface celulele vii?

Bruce Lipton: Louis Kervran a realizat experimente fascinante, prin 
intermediul cărora a dovedit că celulele sunt capabile să transmute ele
mentele. Plantele au cele mai uimitoare capacităţi de transmutare iar noi 
suntem încă incapabili să le înţelegem. Aici avem un paradox: atunci când 
studiem omul, spunem că este un organism extrem de complex şi inteligent 
iar pe măsură ce ne îndreptăm atenţia spre organisme tot mai mici precum 
cele uni sau pluricelulare, avem tendinţa să spunem că nu pot fi inteligente. 
Dar asta nu e adevărat, deoarece corpul uman la rândul său e creat de către 
şi din celule. Desigur, corpul uman conţine o tehnologie situată undeva în 

* Rezumatul interviului 
a fost primit de la fizi
cia nul George Ervant 
Grigoriu din Iaşi.
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afara celulelor, tehnologie care este capabilă să influenţeze mediul pentru 
aşi obţine şi menţine toate lucrurile de care are nevoie prin intermediul 
reacţiilor chimice care au loc în fiecare moment. De ce este atât de important 
să ştim că celulele ne creează pe noi? Celulele sunt capabile să folosească 
acea tehnologie pentru a construi un corp uman iar acest mecanism este 
dincolo de înţelegerea noastră. Celulele sunt cele mai capabile în folosirea 
şi utilizarea energiei şi a substanţelor din mediu. Noi spunem că celulele 
sunt noninteligente, dar ele se află aici de peste 2 miliarde de ani şi şiau 
dezvoltat o abilitate excepţională de a se adapta şi modifica mediul, de a 
schimba un câmp, plantele au o tehnologie situată dincolo de capacitatea 
noastră de înţelegere şi realizare practică. Atunci când putem identifica 
aceasta, după părerea mea, ea trebuie să fie atribuită unei anumite forme 
de inteligenţă, şi atunci când celulele sunt capabile să facă ceva ce noi nu 
putem realiza, este aproape jenant să acceptăm faptul că celulele au o putere 
mai mare decât o are fiinţa umană privită ca întreg. Dar este real!. Deci 
cea mai importantă idee care se desprinde din aceste cercetări este că celulele 
pot modifica mediul, elementele şi interacţiunile dintre acestea. Chestiunea 
care la interesat pe Kervran a fost reluată de câţiva cercetători japonezi şi 
au ajuns la aceleaşi rezultate. Dar problema cea mai mare este aceea că 
ştiinţa convenţională nu doreşte să se ajungă la asemenea lucruri deoarece 
nu vrea să se creadă în inteligenţa şi puterea unor celule, aşa că analizează 
totul fragmentat şi izolat, pentru a afla cum se produc toate acele transfor
mări. Dar cu cât fragmentează celula în părţi şi analizează părţile cu atât 
mai greu le este să îşi dea seama cum anume se produc transmutaţiile sau cât 
de uimitoare poate fi inteligenţa unei celule. De exemplu, celulele (plantelor) 
pot capta lumina Soarelui, folosesc CO2 şi fabrică glucoză. Descoperirea 
şi înţelegerea unui astfel de mecanism ar rezolva problema alimentară a 
omenirii pentru totdeauna. Oamenii nu pot înţelege natura energiei electrice, 
chimice şi biologice pe care celulele o folosesc pentru a converti lumina 
solară în hrană folosind CO2 iar partea semnificativă este aceea că e vorba 
de o tehnologie pe care oamenii nu o pot înţelege. Şi atunci, tot ceea ce 
noi nu înţelegem îl numim … mister. Aşa că cercetările lui Kervran par 
mai degrabă „misterioase” decât ştiinţifice, pur şi simplu pentru că nu le 
înţelegem. Oare ştiinţa convenţională le va studia vreodată ? Foarte puţin 
probabil ! Ştiinţa convenţională dar mai ales biologia convenţională nu se 
va implica în acest domeniu deoarece ele nu înţeleg natura fizicii cuantice 
şi rolul acesteia în celule, biologie celulară şi biologie umană. Deci este 
foarte puţin probabil ca ştiinţa convenţională să facă vreun comentariu 
asupra acestei chestiuni, deoarece este ceva atât de îndepărtat de sistemul 
ei de credinţe încât se va considera că este vorba mai mult de magie decât 
ştiinţă. Este foarte dificil să găseşti oameni de ştiinţă, care să studieze ceva 
în care nu pot să creadă.
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QI ~ energia vieţii

— Experienţa mea personală, care de fapt m‑a îndreptat spre toate aceste 
cercetări, despre care v‑am rugat să‑mi vorbiţi, s‑a bazat pe anumite tehnici 
orientale unde principiul transmutării este aplicat sub forma unei trans‑
sublimări şi a materiei seminale într‑o formă de energie asemănătoare celei 
plasmatice. Acesta a fost cel mai dificil proces pe care l‑am realizat în 
viaţă şi a necesitat 14 ani de încercări. Aţi putea explica de ce medicina 
şi biologia resping aceste fapte şi spun: este imposibil? Nu este un fenomen 
religios şi nici ocult. Eu am trăit realmente acest fenomen şi am convingerea 
că există explicaţii de natură fiziologică. De ce ştiinţa nu e pregătită să 
accepte existenţa unor asemenea transformări?

— Tu eşti o fiinţă energetică întrun corp fizic. Pornind de la această 
idee, energia din corpul tău poate fi dirijată şi focalizată pentru a deveni 
atât de puternică încât ai putea genera foc direct din mâini. Poţi urmări o 
asemenea demonstraţie pe siteul YouTube care îl arată pe un om făcând 
acest lucru. Acea persoană îşi foloseşte energia sa proprie din bioresursele 
sale pentru a aprinde o foaie de hârtie. Cel care demonstrează această 
experienţă fascinantă este originar din insula Java. Asta demonstrează faptul 
că tu ai şi controlezi acum o energie care circulă prin corpul tău biologic 
şi este un fel de Qi. Acest Qi poate fi pus în mişcare prin tehnici de yoga, 
QiGong sau Arte Marţiale, prin intermediul cărora se poate învăţa cum să 
dirijezi acest Qi în corp şi pe măsură ce realizezi anumite exerciţii, el devine 
atât de puternic încât poţi aprinde o foaie de hârtie doar ţinând mâinile 
deasupra ei. Şi de ce ar fi relevant acest lucru ? Ei bine, tu ai această apti
tudine activă, alţi oameni o pot pune în evidenţă … dar principala întrebare 
este de ce este atât de greu să o demonstrezi unei audienţe generale? De 
ce este atât de greu pentru ştiinţa convenţională să observe acest lucru? Dar 
de fapt întrebarea ar trebui formulată astfel: Ştiinţa studiază lumea ca un 
întreg? Ştiinţa studiază lucrurile despre care miai scris? Răspunsul e NU. 
Ştiinţa studiază lucruri care se pot măsura, experimenta şi atunci când se 
află în faţa a ceva ce nu se poate măsura şi experimenta atunci acele lucruri 
nu prezintă interes pentru ştiinţă. Şi nu se poate face nimic în această 
privinţă. Asta e interesant, deoarece ştiinţa, prin definiţie, studiază lumea 
înconjurătoare prin ceea ce se numeşte metode ştiinţifice adică asta înseamnă 
că observi evenimente, măsori parametri, creezi ipoteze, apoi faci experi
mente, după care testezi ipotezele pentru a vedea dacă sunt adevărate. Asta 
înseamnă metodă ştiinţifică. Ei bine, prima parte spune că observi şi măsori 
dar se ajunge întrun punct în care dacă nu ai maşini specializate să măsoare 
energia Qi, sau energia vitală care este vehiculată în corp, atunci problema 
este că nu există nimic ce să poată fi măsurat şi prin urmare ştiinţa nu poate 
privi asupra acestui fenomen. Unii oameni cred că ştiinţa studiază Universul, 



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          101

dar răspunsul este NU. Ştiinţa studiază Universul numai în măsura în care 
ea poate utiliza metodologia ştiinţifică, ceea ce este cu totul altceva. Asta 
înseamnă că există o parte substanţială din Univers pe care ştiinţa nu o 
poate cuprinde, atinge sau studia şi atunci se propune ignorarea şi negarea 
acesteia. Dar acum dumneavoastră veţi spune că această atitudine nu e 
deloc ştiinţifică, dar deoarece ştiinţa a creat o restricţie asupra a ceea ce 
este considerat ştiinţific atunci ea poate studia lumea înconjurătoare numai 
din perspectiva din care ea vede lumea adică prin experimentare ştiinţifică, 
instrumente care pot face măsurători ale unor parametri, deci asta e calea 
prin care oamenii de ştiinţă studiază lumea înconjurătoare. Dacă nu poţi 
măsura Qiul atunci nu poţi măsura energia vitală, atunci ştiinţa nu are nici 
o cale de a ajunge acolo şi nici nu poate recunoaşte asta şi de aceea o 
numeşte metafizică în loc de fizică. Ştiinţa afirmă că noi studiem fizica şi 
nu metafizica. Metafizica este tot ceea ce cuprinde forţele invizibile ale 
minţii, energii cuantice care influenţează viaţa, şi atunci dacă ei nu le pot 
măsura atunci nu le pot poseda, deci chiar dacă vei demonstra acest lucru, 
ştiinţa va privi aceasta şi va spune e un truc, e o magie şi va încerca să 
demonstreze că e o iluzie chiar dacă nu e o iluzie. Deci atunci când ştiinţa 
ajunge în faţa a ceva ce alţii spun paranormal atunci ştiinţa va afirma că 
este un truc de magie ieftină şi prin urmare nu o va lua în serios. Asta 
devine o problemă, deoarece dacă tu eşti capabil să controlezi Qiul în timp 
ce mulţi alţii nu pot face acest lucru, este foarte greu să convingi o audienţă 
generală, deoarece oamenii obişnuiţi au fost programaţi să nu creadă în aşa 
ceva. Atunci când nu crezi şi nu poţi observa aceasta, singurul lucru pe care 
mintea ţil spune este cu siguranţă e un trucaj sau o iluzie. Ştiinţei nui place 
să lucreze cu iluzii aşa că le va ignora şi este cea mai grea sarcină din lume, 
aceea de a face un om de ştiinţă să se apropie şi să studieze cu seriozitate 
fenomene paranormale, deoarece ele se situează în afara limitelor de studiere 
prin metode ştiinţifice.

Comunicarea celulară

— Specialiştii ruşi au descoperit faptul că celulele pot comunica între 
ele prin intermediul unui câmp asemănător celui electromagnetic. Ei au 
pus câte o jumătate dintr‑un ţesut de cultură în două containere sigilate 
dar prevăzute cu o fereastră de sticlă. Dacă fereastra era construită din 
sticlă obişnuită, atunci orice acţiune asupra ţesutului dintr‑un recipient nu 
avea nici un efect asupra celuilalt, dar daca fereastra era confecţionată 
din sticlă de cuarţ (despre care se ştie că permite trecerea radiaţiilor UV 
şi peste UV) atunci, în numeroase experimente, s‑a observat că orice acţiune 
(de exemplu infectare) realizată asupra unuia din ţesuturi crea un efect 
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asupra celui sănătos în numai câteva ore. Vă rog faceţi un scurt comentariu 
asupra acestui fenomen.

— Aceste experimente au fost repetate de foarte multe ori şi au fost 
verificate şi de alţi cercetători. Deoarece informaţia chimică nu poate 
traversa sticla obişnuită, oamenii de ştiinţă care lucrează cu ştiinţa conven
ţională nu au vrut să studieze acest fenomen deoarece în lumea biologiei 
convenţionale regula spune că semnalele sunt transmise prin intermediul 
substanţelor care intră în reacţie sau a ionilor, aşa că în biologia convenţională, 
atunci când ea se referă la semnale, acestea impun cu necesitate o origine 
chimică. Şi din moment ce sticla obişnuită opreşte transferul de semnale 
oamenii de ştiinţă au fost uimiţi … ei au văzut că există un efect dar nu 
avea nici o logică deoarece în lumea lor toate semnalele, fără excepţie, sunt 
vehiculate pe cale chimică dar în acest caz particular era clar că ele nu 
puteau fi transmise între două recipiente izolate unul faţă de celălalt. Noii 
oameni de ştiinţă studiază fizica cuantică iar în prezent există foarte multe 
studii care indică faptul că celulele comunică mai degrabă prin unde decât 
prin semnale chimice. Ele pot comunica prin intermediul luminii iar în acest 
sens medicul german Fritz Popp a fost liderul unui colectiv de cercetare 
care sa ocupat cu transmisiile de semnale ale celulelor printrun ecran de 
sticlă de cuarţ, şi dr. Popp a introdus denumirea de biofotoni, care aveau 
rol de semnale de comunicare, … celulele pot citi informaţia purtată de 
undele luminoase, pot genera şi absorbi unde luminoase. Deci unul din 
comportamentele celulei este faptul că citeşte informaţia fotonică. Noi nu 
suntem capabili să vedem acei fotoni dar celulele pot fi activate de un 
singur foton de lumină. Aşadar undele luminoase de frecvenţe diferite sunt 
asemenea unor comutatoare care controlează celulele. Deci acestea sunt 
concluziile cercetărilor doctorului Fritz Popp în domeniul biofotonicii. Ceea 
ce e important de ştiut este faptul că celulele pot comunica şi prin alte 
mijloace decât reacţiile chimice. Ele pot comunica prin câmpuri precum cele 
electromagnetice, prin lumină, sunete etc. Deci biologia convenţională a 
restrâns acest studiu la credinţa că semnalele sunt transmise prin intermediul 
substanţelor chimice. Motivul principal pentru care ştiinţa ţine cu dinţii de 
această credinţă este datorat influenţei corporaţiilor farmaceutice multi
naţionale iar semnificaţia acestui fapt poate fi înţeleasă astfel: fundamentul 
corporaţiilor farmaceutice multinaţionale este că celulele comunică prin 
intermediul chimiei iar sarcina companiilor este de a crea substanţe care 
alterează comunicarea celulară şi astfel poţi controla comportamentul aces ta. 
Trebuie să înţelegi că întreaga lume este la cheremul corporaţiilor far ma
ceutice multinaţionale care deţin cea mai mare industrie de pe planetă. 
Atunci când apar oameni care vin să demonstreze că celulele pot comunica 
prin alte căi decât cele chimice, corporaţiile consideră că au o problemă 
care le încurcă afacerile. Dacă noi am reuşi să învăţăm cum anume putem 
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vindeca prin metode energetice, fapt care totuşi deja începe să se întâmple, 
asta înseamnă că nu va mai fi nevoie să cumpărăm medicamente iar acesta 
ar fi sfârşitul corporaţiilor farmaceutice multinaţionale. Din fericire există 
toate semnele că acest lucru se va întâmpla curând, şi este deja o parte a 
problemei mondiale din prezent. Marea criză la care asistăm se datorează 
faptului că restricţionăm vindecarea celulară la cea chimică şi ignorăm rolul 
conştiinţei, al minţii, energiei, luminii şi sunetelor ca fiind relevante în 
experienţele noastre de vindecare.

Universul holografic

— O teorie numită realitatea holografică, arată că Universul şi mintea 
se comportă holografic. Cum se poate aplica aceasta în biologie? Se poate 
susţine ipoteza conform căreia celulele pot fi parte a unui corp asemenea 
unei holograme, astfel că orice modificare care are loc la un anumit nivel 
poate afecta întregul şi invers?

— Iată care e ideea: toate celulele sunt asemănătoare din punct de vedere 
genetic. Dar cu toate acestea, în diferite părţi ale corpului ele formează 
oase, altele formează muşchi, nervi, ligamente etc., dar decizia asupra ce 
anume va urma să formeze o anumită celulă se bazează pe o matrice de 
informaţie care face parte din câmp, iar importanţa acestui fapt este că 
celulele extrag informaţia din câmp care este foarte precis corelată cu poziţia 
în spaţiu ocupată de un anumit ţesut sau organ şi astfel o anumită celulă 
va prelua acea funcţie care e specifică unei anumite arii sau volum din 
spaţiul respectiv. Este precum un avion foloseşte metoda triangulaţiei prin 
care computerul de la bord interpretează semnalul radio emis de o staţie 
dintrun anumit punct, apoi interpretează semnalul unei alte staţii situată în 
alt punct (la sol) şi cunoscânduse distanţa şi poziţia celor 2 surse radio, 
computerul poate spune pilotului unde anume se află în spaţiul aerian. 
Celulele realizează ceva asemănător în corpul uman. Ele au potenţialul de 
a citi mediul unde se găsesc fiecare, şi astfel le controlează evoluţia. Am 
dovedit aceasta prin experimente de laborator, când am luat o anumită celulă 
dintro anumită parte a unui embrion, care, să zicem ar fi trebuit să formeze 
vertebre şi am mutato întro altă parte, unde ea ar trebui să contribuie la 
formarea unui intestin sau un miocard. Am observat că atunci când am 
mutat celule, în cadrul unui embrion, dintro zonă în alta, celulele se adaptau 
imediat la instrucţiunile matricii formatoare specifice acelei porţiuni din 
spaţiul embrionar, adică celulele sunt oarecum suspendate în câmpul de 
informaţie şi în funcţie de locul precis pe care îl ocupă în matricea câmpului, 
acesta le determină rolul pe care îl vor avea în viitorul organism. Aşadar, 
celulele citesc un câmp de informaţie şi îşi stabilesc propria evoluţie în 
cadrul comu nităţii. Iar în esenţă, da, se poate spune că aceasta este asociată 
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unei înţelegeri holografice, de fapt, chiar mai mult decât atât, dacă se ia un 
embrion tânăr, care nu are prea multe celule, şi se taie în două jumătăţi, 
atunci cele două părţi vor forma fiecare un nou embrion, aşa că dacă veţi 
tăia un embrion în grupuri de celule, ele sunt încă capabile să se adapteze 
instrucţiunilor matricii formatoare emanată din câmp, chiar dacă ele repre
zintă doar un grup de celule ale unui embrion. Deci, toate celulele sunt 
identice din punct de vedere genetic, dar atunci când interacţionează cu 
matricea formatoare a unui câmp morfic, atunci se poate spune că poziţia 
unui punct din spaţiul matricii reprezintă o informaţie holografică care 
transmite unei anumite celule instrucţiunile necesare efectuării unui anumit 
rol. Deci celulele unui embrion pot fi mutate dintrun câmp în altul şi ele 
sunt totodată capabile să citească un tipar de instrucţiuni de tip holografic. 
Aşadar, celulele cresc şi formează ţesuturi şi programe nu pe baza unui 
program intern ci pe baza citirilor unor instrucţiuni din mediul înconjurător. 
Tiparul se află în mediu sub forma unui câmp iar celulele se adaptează 
acelui tipar particular, fapt care le ajută să formeze ţesuturi specifice şi 
organe, aşa că celulele transmit informaţie spre celelalte celule în câmp, 
dar în acelaşi timp ele pot recepţiona informaţie, prin urmare corpul uman 
formează o comunitate. Prin definiţie, comuniune înseamnă în primul rând 
comunicare şi toate celulele sunt integrate unei matrici mai mari care 
exprimă caracteristicile câmpului. Folosind o metaforă biblică transpusă în 
limbaj ştiinţific, noi suntem creaţi în imaginea fizică a unui complement 
matriceal care se află în afara noastră şi astfel corpul fizic devine, în esenţă, 
o copie a câmpului morfic de energie. Dacă revenim la fizica cuantică, care 
se aplică la toate nivelele de manifestare, Albert Einstein spunea: „câmpul 
este sufletul guvernator al particulei materiale”. Aceasta se poate explica 
astfel: câmpul invizibil de energii reprezintă elementul responsabil care 
generează lumea materială. Dar această idee se regăseşte şi în concepţiile 
orientale în care se afirmă că spiritul modelează materia. Dar în prezent, 
fizica cuantică tocmai a precizat ceea ce se ştia demult. Aşadar există un 
câmp de informaţie, care generează formele materiale, iar dacă revenim la 
embriologie atunci putem recunoaşte că organismele au un câmp de energie 
care este folosit pentru a informa celulele cum să se asocieze între ele 
pentru a forma organismul întreg. Deci celulele „citesc” acest câmp. Depin
zând de poziţia ocupată de ele în spaţiul de manifestare al câmpului morfo
genetic, ele primesc o anumită „sarcină” pe care o vor avea de îndeplinit. 
Aşadar, câmpul invizibil de energie este prima formă de manifestare iar 
materia este manifestarea secundară rezultantă. Dar biologia convenţională 
spune că este exact invers şi ea nu recunoaşte puterea câmpului de energie 
asupra materiei. Biologia convenţională ignoră rolul câmpului morfogenetic, 
fapt care iar permite tocmai o mai bună înţelegere a formării organismelor 
şi vindecarea bolilor. Dacă luăm un exemplu, atunci când un medic care 
spune că studiază un ţesut infectat, adică un ţesut care nu se află în structura 
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perfectă a câmpului, ei dau vina pe celule, spunând că celulele sunt respon
sabile de destabilizarea structurii anatomice, dar celulele nu pot face altceva 
decât să răspundă oscilaţiilor şi semnalelor din câmp. Mediul oferă celulelor 
o mulţime de atitudini, credinţe, percepţii, stări emoţionale, şi toate acestea 
modulează câmpul. Dacă avem un „defect” în structura câmpului, atunci 
aceasta va determina apariţia ulterioară a unui defect similar în corpul fizic. 
Dar oamenii de ştiinţă vor să explice defectele doar studiind celulele când 
de fapt defectele nu se află în celule, deoarece Einstein spunea că defectul 
este în câmp, deoarece câmpul este cel care le generează şi le formează ca 
atare. Este un câmp morfogenerator. Aşa că până ce biologia nu va recu
noaşte prezenţa câmpului, doctorii şi cercetătorii vor căuta la nesfârşit 
cauzele bolilor în tiparele interne ale celulei şi nu vor ajunge la nici un 
rezultat deoarece tiparul este câmpul. Fizica cuantică ne va repeta mereu 
faptul că dacă vrei să realizezi schimbări în mediu atunci trebuie să schimbi 
aspectele esenţiale pe care se bazează viaţa fizică. Aşa că nu ai nevoie să 
te orientezi spre părţile fizice ci este suficient să controlezi energiile, deoarece 
dacă poţi modifica câmpul, atunci materia sau corpul se va adapta noului 
câmp. Deci este mai important să se opereze la nivel de câmpuri morfo
genetice, adică ceea ce faci tu Cristian în acest moment, decât să îţi focalizezi 
eforturile şi gândurile asupra celulelor în raport cu lumea meca nicistă.

Câmpul este principalul generator de forme în acea lume mecanicistă. 
Aşa că asta mă conduce la o concluzie interesantă asupra naturii holografice 
a celulelor, a câmpului morfogenetic şi a modului în care acesta le determină 
rolul şi funcţiile.

Activarea biopotenţialelor

— Vă rugăm să ne povestiţi dacă aţi avut vreo experienţă practică 
concretă de trezire şi activare a biopotenţialelor interne?

— Da, am trăit aşa ceva. Experienţa mea se bazează pe biologia credin
ţelor şi atitudinilor. În continuare îţi voi prezenta cum funcţionează în cazul 
meu. Biologia credinţelor afirmă următoarele: o celulă, un om sau orice alt 
organism viu interacţionează cu mediul, îl observă, iar apoi răspunde acestor 
observaţii ajustând mereu corpul material, aşa că întotdeauna corpul se 
adaptează mediului în care există. În cazul oamenilor, celulele corpului au 
rolul precis stabilit de a citi mediul şi de a interpreta informaţia şi apoi 
transmite informaţia spre celelalte celule iar acel grup de celule a fost denu
mit neuroni. Creierul este un mecanism fizic construit din celule. Funcţia 
creierului este de a citi mediul, a interpreta ce se întâmplă acolo şi apoi 
trimite semnale spre restul corpului pentru aşi coordona comportamentul 
şi de aşi ajusta (adapta) biologia la mediu în modul optim posibil. Deci 
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creierul este situat între mediu şi corp. Interpretarea creierului nu este altceva 
decât rezultatul acţiunii minţii asupra sa. Mintea este un interpretor, aşa că 
atunci când vă folosiţi mintea, dumneavoastră interpretaţi interacţiunile din 
mediul în care vă aflaţi, elaboraţi credinţe şi atitudini bazate pe cunoaştere 
şi raţiune, iar adevărul poate fi perceput astfel: funcţia minţii este de a crea 
coerenţă între programele şi credinţele proprii şi viaţa pe care o conducem. 
Rolul minţii este de a aduce aplicabilitate credinţelor şi tiparelor acesteia 
în viaţa reală. Dacă credinţele noastre sunt în armonie cu sănătatea şi 
principiile vieţii atunci ne putem bucura de o viaţă fericită întrun corp 
sănătos. Dar dacă ele sunt incorecte, dizarmonioase, incomplete sau nu 
înţelegem lucrurile, atunci nu ne putem bucura de o viaţă fericită întrun 
corp sănătos pentru că nu avem cum să facem aceasta. Viaţa noastră va 
deveni o reflexie fidelă a tuturor acestor credinţe şi atitudini pe care le 
programăm. În psihologie şi psihiatrie se vorbeşte de mintea conştientă şi 
subconştient, cele două formând totuşi un întreg. Prin intermediul părţii 
conştiente ne conectăm la spirit, identitatea de sine. Toate dorinţele şi 
ataşamentele, emoţiile sunt declanşate de fluctuaţiile minţii conştiente. 
Atunci când eu te întreb: Cristian, ce anume îţi doreşti de la viaţă ?, răs
punsul tău va veni din mintea conştientă. Subconştientul este de milioane 
de ori mai puternic decât conştientul, dar subconştientul se comportă aseme
nea unui magnetofon care imprimă şi redă ceva de pe o bandă, el învaţă, 
creează obişnuinţe, setează ritmuri etc. Aşadar, lucrurile esenţiale se creează 
în conştient, iar prin repetare subconştientul le memorează şi apoi le repro
duce automat. Mulţi oameni au impresia că viaţa lor se desfăşoară pe baza 
conştientului. Dar cercetătorii în neuroştiinţe au descoperit faptul că această 
impresie e cât se poate de falsă. Principala funcţie neurologică a creierului 
NU este controlată de conştient (de mintea conştientă) ci de subconştient, 
care este, repet acest lucru, de milioane de ori mai puternic decât conştientul, 
în ceea ce priveşte procesarea informaţiilor. Conform studiilor acreditate, 
95% din viaţa noastră este dirijată de subconştient. Iată de unde vine 
problema: tot ceea ce dumneavoastră doriţi de la viaţă sau să realizaţi în 
viaţă, este o credinţă a minţii. Principalul program din subconştient se 
„încarcă” în fiinţa noastră prin observarea părinţilor, fraţilor şi surorilor, 
apoi pe cele ale comunităţii şi ale poporului din care facem parte. Diferenţa 
este că în timp ce conştientul doreşte un anumit lucru de la viaţă, subcon
ştientul rulează un program automat despre ceea ce alţi oameni doresc de 
la viaţă sau de la tine. Subconştientul este limitat de tipare şi reguli, credinţe 
false sau lipsite de efect, deoarece ţi se spune că eşti un om slab, sau 
vulnerabil. Acestea sunt credinţele majorităţii celorlalţi, care interacţionează 
cu tine. Şi deoarece 95% din acest spectacol al vieţii este „rulat” de 
subconştient, asta înseamnă că suma credinţelor altor oameni, cele mai des 
întâlnite, comune majorităţii, dictează mersul vieţii noastre. Deci ceea ce 
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credem noi că facem cu mintea conştientă, nu are o pondere mai mare de 
5% în viaţa noastră. Tot ceea ce noi creem în viaţă nu reprezintă altceva 
decât rularea unor programe ale altor oameni, generaţie de generaţie, care 
menţin active toate aceste credinţe şi idealuri. Dacă alţi oameni îţi spun că 
poţi face un anumit lucru (deoarece mulţi alţii deja lau mai făcut înaintea 
ta) atunci îl poţi face, iar dacă ei îţi spun că nul poţi face atunci, cel mai 
probabil, nul vei putea face. Cristian, tu vorbeşti despre trezirea biopo
tenţialelor umane ascunse, dar primul lucru pe care trebuie săl recunoşti, 
aceasta este o operaţiune care se realizează prin forţa minţii (a conştientului). 
Deci oricine vrea să realizeze aşa ceva, are mai întâi nevoie să şteargă din 
subconştient toate programele subconştiente imprimate pe bandă încă din 
perioada copilăriei deoarece tot ce se află în subconştient operează 95% 
din viaţa noastră. Marea majoritate a oamenilor se simt sau sunt slabi, 
incapabili şi bolnavi deoarece îşi extrag informaţia şi programul acestui 
comportament din subconştient. Am fost preprogramaţi să fim slabi, inca
pabili şi bolnavi şi există chiar şi un motiv pentru asta. Un guvern nu poate 
controla oameni puternici, stabili şi siguri pe ei înşişi. Numai oamenii foarte 
puternici au posibilitate să îşi transmită această aptitudine urmaşilor şi 
familiei. Dar de multe ori, oamenii puternici nu sunt neapărat orientaţi 
benefic. Ei au o putere dar nu o vor transmite altora ci o vor folosi pentru 
interese personale. Această situaţie este o caracteristică indistructibilă în 
specia umană, de la apariţia ei până în prezent. Şi atunci, anumiţi oameni 
care au observat acest aspect au propus soluţii care constau în stabilirea 
unei alte frecvenţe cerebrale de lucru, frecvenţă dată de stările specifice de 
meditaţie şi concentrare, în care se pot descărca şi instala alte tipuri de 
programe. Acestea provin dintro colectivitate restrânsă, aşadar trebuie 
aplicate multă vreme până când subconştientul va fi capabil să dezinstaleze 
vechile programe (obiceiuri, credinţe, atitudini) şi să le instaleze pe cele 
noi. Acestea vor fi programe care îţi dau putere şi vitalitate. Pe websiteul 
meu am publicat o mulţime de teorii întrun paragraf numit Psihologie 
Energetică. Psihologia Energetică este o tehnică excelentă de rescriere a 
programelor minţii subconştiente (a subconştientului) .

Algele şi termoregulatorul mediului ambiant

— Biologul Bill Hamilton a dovedit că anumite alge, nu numai că 
recepţionează informaţie din mediul înconjurător dar ele îl pot transforma, 
prin controlarea cantităţii de nori care se formează la condensarea apei 
pe algele ajunse în atmosferă şi fac aceasta nu în beneficiul lor ci în bene‑
ficiul tuturor celorlalte specii. Cum se poate explica acest comportament 
bizar ? Specialiştii au luat mostre de aer de la suprafaţa oceanului şi apoi 
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de la nivelul norilor şi au observat că există alge. Ele sunt suficient de 
mici pentru a permite condensarea apei.

— Pe măsură ce se desfăşoară evoluţia formelor de viaţă, organismele 
apar în mediu. Ceea ce trebuie înţeles este faptul că organismele au nevoie 
de a interacţiona cu mediul pentru a supravieţui. Au nevoie să îşi obţină 
nutrienţii şi să elimine materia reziduală. În acest fel, ele modifică mediul. 
Dacă am avea la dispoziţie un mediu perfect steril şi apoi am adăuga un orga
nism în acel mediu, atunci, după o anumită perioadă de timp, acel organism 
va începe să modifice mediul, deoarece el trebuie să îşi obţină hrana dar va 
adăuga mediului alte produse pe care le excretă în urma proceselor fiziologice 
proprii. Cu cât organismele sunt mai mari şi mai multe, cu atât mai mult 
mediul este modificat de către acestea. Pentru a menţine un echilibru în 
mediu, Natura vine şi adaugă un al doilea organism, care de exemplu se 
va hrăni cu materia reziduală a primului organism, va obţine nutrienţii 
necesari, dar la rândul său va elibera în mediu altă materie reziduală, pe 
care o va folosi un al treilea posibil organism şi tot aşa mai departe. Plantele 
supravieţuiesc folosind dioxidul de carbon, lumina şi apa pentru a crea 
zaharuri. Plantele au şi ele produse de excreţie printre care oxigenul este 
cel mai important. Ce sar întâmpla dacă am avea o lume alcătuită exclusiv 
numai din plante ? La un moment dat, întreaga atmosferă sar umple de 
oxigen şi ar dispărea dioxidul de carbon. Desigur, o asemenea situaţie ar 
putea degenera întro catastrofă, deoarece orice descărcare elec trică care 
sar produce întrun anumit loc, ar crea un incendiu de proporţii. Pentru a 
preveni această situaţie, Natura a adăugat mereu noi specii, în special 
animale, care sunt consumatoare de oxigen şi expiră CO2. Aceasta este deja 
o relaţie de simbioză între plante şi animale. Pe măsură ce au apărut noi 
organisme în biosferă, ele au alterato şi modificato şi de fiecare dată a 
fost nevoie să apară alte organisme pentru a restabili echilibrul. Aşadar, 
biosfera planetei noastre nu este o colecţie de specii de plante şi vieţuitoare 
ci ea este o comunitate foarte bine închegată şi unită unde fiecare plantă şi 
fiecare animal sunt responsabile în a se ajuta unul pe celălalt. Şi atunci când 
oamenii au început săşi facă apariţia, ei au început să distrugă anumite părţi 
ale mediului fără a ţine cont de rolul lor în menţinerea unui mediu armonios 
şi curat. Calea Naturii şi a evoluţiei naturale este aceea că toate organismele 
formează o unitate de interacţiune, un întreg, sau o comunitate. Principiul 
Gaia, elaborat de James Lovelock precizează faptul că Pământul este un 
organism viu cu toate caracteristicile specifice unui organism viu pe care 
le cunoaştem din biologie. Plantele şi animalele sunt asemenea celulelor şi 
ţesuturilor şi creează corpul de viaţă al Gaiei iar noi suntem o parte sa.

Redactor Cristian MUREŞAN
TVR Cluj
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DIALOG ORTODOX

Ideea națională 
între centru și periferie

REPERE CULTURALE

În eseul său de filosofie a istoriei, Civilizații și tipare istorice, Neagu 
Djuvara identifică unul dintre motoarele istoriei în relația tensionată dintre 
centru și periferie. Centrul sunt elitele conducătoare, care cu timpul cedează 
din puterea sa periferiei (politice, sociale, geografice) până ce aceasta ajunge 
să înlocuiască centrul1. Exemplul clasic este Imperiul roman. Sociologul 
american Edward Shills a propus identificarea centrului ca sistem central 
de valori, exprimat printr‑un sistem de simboluri, credințe și acțiuni2. Astfel 
înlocuirea grupului uman din centru, graduală și parțială în societăți stabile, 
se face printr‑o adaptare a perifericilor la sistemul central de valori. În 
societățile în care se produc crize de sistem de valori, perifericii vin în 
centru cu propriul sistem de valori pe care vor să‑l impună. Faza de tranziție 
între punerea în criză a vechiului sistem de valori și instalarea fermă a 
unui nou sistem de valori surprinde uneori o societatea cu două sisteme 
centrale, care se confruntă cel puțin ideologic, dacă nu politico‑militar. 

1 N. Djuvara, Civili za
tions et lois historiques, 
Paris, 1975, trad. româ‑
nească la Humanitas.
2 E. Shills. Center and 
Periphery. Essays in Ma
crosociology, Chicago, 
1975.
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Acesta e peisajul societăților moderne. Istoria medievală târzie și modernă 
a Europei răsăritene poate fi descrisă ca un fenomen de răsturnare istorică 
de la un sistem central de valori la altul. 

Este ceea ce ne apare nouă ca o preocupare obsesivă pentru particularis‑
mul sau specificitatea națională în Europa de răsărit. Observăm de asemenea 
că tematica originalității naționale se desfășoară în succesiune dar și în 
paralel cu o dezbatere despre autenticitatea și originalitatea creștinismului 
răsăritean. Așa cum descrie fenomenul și Edward Shills, religia face parte 
din sistemul central de valori și asigură perpetuarea la centru a grupului uman 
purtător al acestui sistem de valori. De aceea este absolut firesc să regăsim 
o dezbatere despre tradiția religioasă în centrul acestui fenomen istoric.

Este vorba de un fenomen istoric în doi timpi. Primul moment este criza 
sistemului central de valori al antichității târzii, care a produs și prăbușirea 
structurii imperiale purtătoare a acestui sistem de valori. Este vorba despre 
Imperiul Roman, inclusiv și în mod special componenta sa răsăriteană mai 
rezistentă, pe care istoriografia modernă a numit‑o bizantină. Însă societatea 
a supraviețuit prăbușirii sistemului politic atât în apus cât și în răsărit și a 
încercat să recupereze parțial cel puțin sistemul central de valori anterior. 
Astfel asistăm la ceea ce s‑ar putea numi „renașterile” Imperiului bizantin 
întâi în secolul al IX‑lea, apoi în secolul al XIII‑lea și formularea identității 
politico‑religioase a răsăritului în competiție cu noul sistem central de valori 
format în Occident în jurul Bisericii romane și a gândirii scolastice.

Căutarea identitară provine astfel din sentimentul lezat al unicității și 
centralității, cu adevărat imperiale, în raport cu restul lumii. Acest complex 
al centralității frustrate se exprimă cu o putere sfâșietoare în Istoria Rhomeilor 
scrisă de fostul împărat Ioan VI Cantacuzino3, după ce a abdicat și s‑a retras 
la mânăstire. Întrebarea, răsărită deja pe la începutul secolului al XIII‑lea, 
era cum de am ajuns „noi” – și acest „noi” se declină diferit de la o generație 
la alta, rhomei sau ortodocși sau esteuropeni sau în cele din urmă fiecare 
etnie est‑europeană după numele ei – să fim la marginea Europei, de vreme 
ce eram în centrul ei? Dacă, de ce și când s‑a inversat raportul dintre centru 
și periferie, aceasta este întrebarea care stă la originea gândirii identitare 
est‑europene. 

Al doilea timp istoric al fenomenului se plasează la începuturile moder‑
nității sud‑est europene și presupune etapa secularizată a primului timp. 
Din creștinismul răsăritean, odinioară imperial, nu mai supraviețuiesc decât 
națiuni disparate în căutare de identitate, de fapt în căutarea stabilirii unui 
raport cu noul centru. Noul sistem central de valori este în mod evident moder‑
nitatea occidentală, cea produsă inițial de Iluminism, propulsată prin revoluția 
franceză și continuată de revoluțiile burgheze ale secolului al XIX‑lea.

Au existat două tipuri de raportare la noul sistem central de valori. Primul 
a fost mimetic: adoptarea discursului noului centru. Este retorica occidentalizării, 

3 Ioannis Cantacuzeni 
Eximperatoris histo ria
rum Libri IV, ed. L. 
Schopen, Bonn, reprint 
Cambridge U.P. 2012.
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care a revenit sub diverse forme culturale din epoca luminilor până astăzi. 
Centrul este acolo unde se vorbește limba centrului. Roma este acolo unde 
sunt practicate obiceiurile romane. Corolar al acestui răspuns este atitudinea 
critică față de autohtonie. Cum viziunea istorică a Occidentului este teleo‑
logică, tot ceea ce nu corespunde sistemului central de valori este necesar‑
mente înapoiat, rămășiță a unei etape de dezvoltare anterioare. Soluția, așa 
cum au gândit‑o autorii politici ai occidentalizării, o reprezintă accelerarea 
artificială a istoriei, prin inginerii sociale, numite reforme, care să permită 
recuperarea întârzierii istorice. Între aceste încercări se înscriu reformele 
țarului Petru cel Mare și apoi toate proiectele naționale est‑europene din 
secolul al XIX‑lea. Dintre gânditorii care au teoretizat nevoia modernizării 
este de menționat Piotr Ceadaev în Rusia, care exprimă oroarea față de 
înapoierea Rusiei în opt Scrisori filosofice, redactate în limba franceză între 
1826 și 18314, iar la români Pompiliu Eliade5 și Eugen Lovinescu6.

Al doilea tip de raportare a fost reactiv, constând într‑o critică a Occiden‑
tului și construirea unei opoziții ideologice între o idee filosofică occidentală 
și o idee filosofică orientală. Problema însă consta în faptul că instrumentele 
conceptuale ale dezbaterii erau de sorginte occidentală. Primul sol pe care 
a crescut, spre exemplu, curentul slavofil, a fost cel al filosofiei romantice 
germane și al hegelianismului. De aceea prima urgență a acestei gândiri 
reactive, din momentul în care și‑a dat seama de dependența totală față de 
mediul intelectual occidental, a fost să identifice solul conceptual propriu 
al răsăritului creștin. În mod inevitabil însă, în contextul ideologic al 
secolului al XIX‑lea, ținând seama de referințele filosofice germane deja 
pomenite, unicitatea‑specificitate a fost căutată în solul etnicului. Astfel au 
înflorit, ca într‑o bruscă primăvară timpurie, ideile naționale. Ele s‑au clădit 
pe criza raportării la noul centru și s‑au exprimat ca o revendicare absolută a 
centrului. Centrul acesta redefinit nu mai era civilizația europeană a luminilor, 
ci națiunea descrisă prin interacțiunea dintre o limbă, o etnie și un sol. 

Majoritatea promotorilor acestor idei naționale și‑au întors privirea către 
rural ca element stabil și matricial al acestei construcții ideologice. Țăranul 
lucrător al pământului era legătura vie între mistica solului și mistica 
sângelui. Numai că deîndată ce a interacționat cu modernitatea politică și 
economică, adică cu statul național și cu industrializarea, civilizația țără‑
nească a intrat într‑o fază de declin accelerat. Spre exemplu, este notoriu 
faptul că în Franța serviciul militar obligatoriu și educația primară națională 
au fost factori de eradicare a dialectelor sau chiar limbilor regionale (spre 
exemplu, provensala) care se mai vorbeau în Franța rurală în secolul al XIX‑lea. 
Figura eroic‑opresivă a învățătorului care îi pedepsea pe copiii care vorbeau 
în dialect s‑a impus conștiinței naționale franceze. Efectul alfabetizării cen‑
tralizate și controlate de stat a produs cam aceleași efecte ale uniformizării 
la un standard național stabilit la centrul politic al națiunii pretutindeni în 

4 Piotr Ceaadaev, Scri
sori filosofice, trad. Ja‑
nina Ianoși, prefață Ion 
Ianoși, Humanitas, 1993, 
ediția II, 2007.
5 Pompiliu Eliade, De 
l’influence française sur 
l’esprit public en Rou ma
nie. Les origines. Étude 
sur l’état de la société 
roumaine à l’époque des 
règnes phanariotes, Ernest 
Leroux Editeur, 1898.
6 Eugen Lovinescu, Is
toria civilizației române 
moderne, 1924‑1925.
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Europa. În mod paradoxal, civilizația țărănească, a cărei esență se voia 
întruchipată în spiritul națiunii, devenea periferia pe care membrii ei se 
străduiau s‑o părăsească pentru a se atașa centrului. 

Civilizația țărănească a Europei, care supraviețuise din preistorie sub 
pojghița de civilizație citadină până în secolul Luminilor, s‑a comportat ca 
un mormânt izolat în care cadavrul se păstrează intact atâta timp cât este 
în mediu anaerob. De îndată ce arheologii deschid mormântul, trupul obser‑
vat intact pentru o clipă se pulverizează. La fel s‑a întâmplat cu civilizația 
țărănească de îndată ce a intrat în contact cu statul‑națiune modern. Abia 
dacă au apucat folcloriștii și etnologii să culeagă și să conserve câteva 
monumente artistice, literare și sociale înainte ca aceasta să dispară de pe 
radarul istoriei. Însă retoric statele naționale au continuat să se revendice 
de la această civilizație a ruralului, iar în locul originalului distrus birocrația 
națională a fabricat muzee folclorice. Destinul noului centru ideologic 
occidental al modernității a fost să se disemineze sub forma națională în 
toate colțurile Europei, apoi ale globului. În mod ineluctabil, ideile naționale 
s‑au raportat la acest fenomen istoric. 

Feodor Dostoievski, folosește pentru prima oară formula ideea rusă în 
deschiderea periodicului Vremea (1861), încercând o critică a „occidentali‑
zării” și a reformelor lui Petru cel Mare, manifestându‑se în favoarea 
revenirii către poporul rus ca depozitar al unui ideal diferit de cel politic 
sau birocratic al modernizării. Ne aflăm cu acest text la obârșiile acelui 
poporanism rusesc, narodnicestvo, care a animat gândirea politică rusă în 
a doua jumătate a secolului al XIX‑lea. 

După aproape trei decenii, dar mai ales după ce Dostoievski și‑a dat 
măsura geniului în marile sale romane cu conținut filosofic, Vladimir 
Soloviov, reformulează conceptul într‑o conferință intitulată anume L’idée 
russe, ținută la Paris, în 1888. Soloviov tratează despre sensul participării 
poporului rus la istoria umanității. Ideea rusă nu se sprijină pe exclusivism 
etnic, nici măcar în forma panslavismului, ci are ca obiectiv transfigurarea 
existenței umane prin credința în Iisus Hristos, și, drept urmare a realizării 
acestei transfigurări, va sfârși prin reunirea Occidentului cu Orientul într‑o 
teocrație universală liberă.

În sens larg, termenul a avut menirea să exprime particularismul rus în 
raport cu civilizația occidentală, dar nu exclusiv în spirit confruntațional, ci 
și ca o complementaritate, referindu‑se la menirea poporului rus de a salva 
Occidentul. Nicolae Berdiaev împrumută titlul lui Soloviov pentru a trata 
despre gândirea religioasă rusă în secolul al XIX‑lea și la începutul secolului 
al XX‑lea, pe care o regăsim sintetic în următorul citat din eseul lui Berdiaev: 
„Elementul nou în această gândire (religioasă) a fost așteptarea, nu totdeauna 
clar exprimată, a unei noi ere a creștinismului,, era Sfântului Duh. Întru aceasta 
se exprimă ideea cea mai rusească, care este esentialmente eshatologică”7. 

7 N. Berdeaev, L’idee 
russe, Problèmes essen
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Sintagma care conține substantivul ideea plus un adjectiv ideologic a 
fost împrumutată de Pierre Kropotkine în formularea L’idée révolutionnaire 
dans la Révolution (Paris, Les Temps nouveaux, 1913). Într‑o notiță intro‑
ductivă Kropotkine îndeamnă revoluționarii să reflecteze asupra „necesității 
de a aduce în următoarea revoluție o idee constructivă (și distructivă în 
același timp), de a o gândi bine, de a insista cu vigoare asupra mijloacelor 
de care dispune poporul pentru a realiza ideea în viața socială”8. Însă 
simultan diferite idei politice răsăriseră deja în alte contexte politice ale 
Europei. Intenția mea aici este numai să ilustrez felul în care funcționează 
această sintagmă. 

La noi îl găsim pe Nicolae Iorga folosind sintagma formată din substan‑
tivul ideea plus un adjectiv care indică fie o civilizație, fie o instituție 
specifică unei epoci istorice, spre exemplu ideea bizantină sau ideea impe
rială 9. Acest tip de căutare a unei specificități are meritul de a evita ancorarea 
în etnic a încercării de autodefinire, dar mai ales de a acorda părții cu 
adevărat active în istorie, personalității istorice, care ia decizii cu impact 
asupra societății, rolul de formator al unei idei. În pofida acestei gândiri 
istoriogra fice obiective, filonul majoritar al gândiri identitare românești s‑a 
exprimat pe terenul etnicului, prin autori foarte legați de noua știință despre 
popor, etnologia, cum era Mircea Vulcănescu (Dimensiunea românească a 
existen ței, 1943), prin teologi care percep acut tensiunea dintre tradiție și 
moderni tate, ca Nichifor Crainic (Ortodoxie și etnocrație, 1938) și Dumitru 
Stăniloae (Ortodoxie și românism, 1939), de filosofi ca C. Noica (Sentimen
tul româ nesc al ființei, 1978). Fără să o numească astfel, toți acești auturi 
sunt în căutarea unei idei românești.

De ce nu s‑a formulat la fel de răspicat o idee franțuzească sau englezească 
sau nemțească? Ideea franțuzească a fost civilizația însăși, ea se contopește 
din secolul al XVIII‑lea cu ideea de progres, de Europa, de umanism. Anglia 
și‑a afirmat specificitatea în relația cu Imperiul său mondial. Dar cel mai 
important aspect al acestor două state‑națiune este existența unei monarhii 
unitare în frontiere relativ stabile începând din evul mediu mijlociu. Această 
particularitate istorică a fost întărită de formularea teoretică a unui stat‑na‑
țiune încă din scolastică, care s‑a aflat la originea gândirii politice moderne. 
Teritoriul Germaniei în schimb, victimă a marilor războaie religioase, teo‑
retic integrat Imperiului roman de națiune germană, dar de fapt divizat în 
sute de entități politice autonome, s‑a înscris după bulversarea napoleoniană 
a Europei într‑un efort accelerat de afirmare identitară, care a produs filosofia 
naționalității, dar care a deraiat în exacerbarea acelui etnicism exclusivist 
și mistic, bazat pe ideea de sânge. Herder, Fichte, Schelling au furnizat 
baza pentru o idee germană, dar și pentru alte idei naționale ale secolului 
al XIX‑lea. Celelalte idei naționale europene s‑au jucat într‑un plan secund, 

tiels de la pensée russe 
au XIXe siècle et au dé
but du XXe siècle, Paris, 
1969, p. 199 : „L’élément 
nouveau dans cette pen‑
sée (religieuse) fut l’attente, 
pas toujours clairement 
exprimée, d’une nouvelle 
ère du christianisme, l’ère 
du Saint Esprit. Là s’ex‑
prime l’idée la plus russe, 
qui est par essence escha‑
tologique”; Thomas Špid‑
lik, L’idée russe. Une autre 
vision de l’homme, Troyes, 
Editons Fates, 1994.
8 „La nécessité d’appor‑
ter dans la prochaine ré‑
volution une idée con‑
structive (et destructive 
en même temps), de la 
bien penser et d’y pousser 
vigoureusement sur les 
moyens dont dispose le 
peuple pour réaliser l’idée 
dans la vie sociale”.
9 N. Iorga, Byzance après 
Byzance. Continuation de 
l’Histoire de la Vie byzan
tine, Bucarest, 1935, edi‑
ția a II‑a Paris, 1992. 
Sintagma „ideea bizan‑
tină” revine și la Andrei 
Pippidi, în schimb „ideea 
imperială” a făcut obiec‑
tul a două interpretări 
divergente.
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dar cu cât costul industrializării a fost mai ridicat cu atât s‑a exprimat și 
naționalismul mai strident10. 

Prin îndepărtarea de nucleul occidental al Europei, ideea rusă a privit 
toate ideile naționale europene ale Occidentului ca fiind una singură și s‑a 
raportat la ea într‑o crescândă opoziție retorică în pofida faptului că s‑a 
apropiat cultural, științific, economic și politic tot mai mult de aceasta. 
Marxismul triumfător în Rusia a reprezentat – din punctul de vedere al ideii 
ruse – adeziunea totală a Rusiei la Europa, cea a secolului XX, dominată 
intelectual de marxism.

Ceea ce este comun tuturor ideilor naționale est‑europene este un substrat 
religios. Numai că acest substrat religios nu este un dat natural sau cultural, 
cum ar fi o anumită climă, un anumit peisaj, cu o floră și faună specifică, 
sau o limbă vernaculară și un context geopolitic implacabil, ci a fost el 
însuși într‑o anumită fază istorică o idee politică funcțională și o formulă 
identitară puternică. În cazul națiunilor rusă, română, greacă, sârbă, bulgară, 
georgiană etc. substratul religios este cel al creștinismului răsăritean.

Însă în momentul formulării ideilor naționale, acest substrat religios 
trecea printr‑o fază de reflux. Primele generații de gânditori ai națiunilor 
est‑europene, formați încă în spiritul luminilor și inspirați filosofic de națio‑
nalismul etnic german nu au văzut sau nu au identificat cu precizie acest 
substrat. Realitatea aceasta religioasă, evanescentă în secolul al XIX‑lea, a 
fost marea idee ortodoxă, cea care permisese supraviețuirea creștinismului 
răsăritean după căderea Bizanțului.

Deși aflată în reflux istoric, ideea ortodoxă a transmis ideilor naționale 
est‑europene forma culturală a tradiției religioase din care s‑au conturat 
acestea din urmă. După ce și‑a oferit cochilia, golită de viață istorică, ideea 
ortodoxă a fost în‑locuită de ideile naționale ortodoxe. Cea mai elaborată 
filosofic dintre ideile naționale a fost ideea rusă și s‑a aflat într‑un regim 
de tensiune foarte ridicat față de ideea ortodoxă. Cele două versante ale 
ideii ruse, panslavismul și bizantinismul (K. Leontiev a formulat sub con‑
ceptul de bizantinism preferința sa pentru ideea ortodoxă), exprimă tensiunea 
în care s‑a aflat ideea rusă față de Ortodoxie. Pe primul versant este 
diminuată ideea religioasă în favoarea unității etnice și a ideii că etnicul 
este purtător al unei specificități antropologice, pe al doilea este abandonată 
supremația etnicului în favoarea specificității religioase. Tensiunea dintre 
ideile naționale și ideea ortodoxă nu s‑a atenuat nici astăzi. 

Doctor în istorie Petre GURAN*, 
Bucureşti

10 Jean‑René Suratteau, 
L’idée nationale de la 
Révolution à nos jours, 
Paris, PUF, 1972.

* Petre Guran (născut 
5 martie 1972, București) 
este istoric român, cer‑
cetător științific la Insti‑
tutul de Studii Sud‑Est 
Europene al Academiei 
Române, fost membru al 
Centrului de Studii Ele‑
nice al Universității Prin‑
 ceton (SUA) și con fe ren‑
țiar invitat în departa men‑
tul de istorie al aceleiași 
universități (2004‑2006). 
Cercetător post‑doctoral 
(2007‑2008) al Cole giu‑
lui „Noua Europă”.
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FILE DIN ISTORIA NEAMULUI

DIALOG ORTODOX

Cuza Vodă – „personalitate 
istorică exemplară”

În pofida nelipsitelor încercări, mai vechi ori mai noi, de demitizare a 
personajului, sau de diminuare valorică a faptelor sale, de îngroșare a acelor 
„slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane” (în expresia Zoei Sturdza), 
de limitare a potențialului său reformator și de adumbrire a evidențelor, 
Cuza Vodă a impus definitiv în conștiința contemporanilor și a posterității 
o conduită politică fără egal – deopotrivă, în exercițiul puterii, ca și în afara 
acestuia – și o operă reformatoare unică în analele istoriei naționale, prin 
dimensiune, consistență, varietate și durabilitate.

Iar dacă admirația luceafărului poeziei, dar și al presei politice românești, 
Mihai Eminescu, căruia îi și aparține expresia titlului de mai sus, fără a 
căpăta expresie hagiografică, s‑a întemeiat, cu predilecție, pe momentele 
apreciate ca fundamentale pentru deplina înțelegere a biografiei și operei 
omului politic Cuza, adică: secularizarea averilor bisericești, lovitura de 
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stat de la 2 mai, reforma agrară din 1864 și abdicarea silită din februarie 
1866, nu lipsite de importanță sunt proiectele, inițiativele, măsurile și 
acțiunile complementare înscrise în suita, parcă nesfârșită, a marilor reforme 
modernizatoare, înfăptuite – nota bene ! – într‑un context intern și inter‑
național nu tocmai prietenos. 

Două dintre obiectivele primordiale ale întâiului domn ales de țară, 
recunoașterea dublei alegeri și înfăptuirea unirii administrative a celor două 
Principate, Unite doar nominal, au fost realizate în condițiile unei duble 
instabilități politice interne greu imaginabile și ale unor primejdioase com‑
plicații externe, cărora Cuza și apropiații săi sfetnici le‑au făcut față cu 
brio, spre a obține în final rezultatul dorit. Înființarea și organizarea primelor 
agenții diplomatice comune ale Principatelor Unite la Paris și Constanti‑
nopol, ulterior și la Belgrad, asociate eforturilor întreprinse de misionarii 
guvernamentali trimiși în alte capitale europene urmărind aceleași ținte, au 
alternat cu inițiativele administrative și legislative în interior, imperativ 
necesare pe direcția deplinei unificări, în condițiile în care instrumentul 
juridic „oferit” de puterile garante și menit a înlesni armonizarea instituțio‑
nală, Comisia Centrală de la Focșani, avea să‑și dovedească ineficiența.

Printre măsurile cu vădită tentă reformistă și unificatoare, totodată, amintim 
sau reamintim (după caz) câteva rămase în conul de umbră al reușitelor 
externe, privilegiate istoriografic: „Domnia lui Cuza – spre a cita afirmaţia 
unui cunoscut istoric bisericesc, Simeon Reli – se inaugura în 1859 prin 
acte arbitrare în biserică”, concluzie împărtăşită ulterior şi de alţi autori 
teologi. Printre actele invocate, care vor fi alterat, cu siguranţă, natura relaţiilor 
preexistente între cele două instituţii, stat şi biserică, s‑a numărat, bunăoară, 
trecerea precipitată, în vara anului 1859, a averilor mănăstirilor chinovii 
din Moldova (Neamţ, Secu, Agapia, Văratec, Adam şi Vorona) sub adminis‑
traţia Ministerului Cultelor. Măsura, anticipând actul istoric al secu larizării 
din 1863, s‑a impus ca necesară în urma concluziilor formulate de o comisie 
specială de anchetă trimisă de guvern la acele aşezăminte. Ace luiaşi control, 
cu obiective specifice, au fost supuse şi mănăstirile din Ţara Românească, 
unde măsurile dictate de autorităţile laice au vizat nu numai nereguli 
administrative, ci şi fapte penale, săvârşite îndeosebi de egumenii greci. 

O altă decizie, lezând exclusiv interesele Mănăstirii Golia din Iaşi, 
închinată Mănăstirii Vatoped de la Athos, a constat în constrângerea călu‑
gărilor greci de a‑şi respecta obligaţia întreţinerii vechiului ospiciu „pentru 
smintiţii de minte”, supuşi până atunci unui tratament inuman. Într‑un 
orizont mai larg, însuşi statutul clerului, întemeiat şi încremenit pe o legislaţie 
anacronică şi inaplicabilă, continua să genereze insatisfacţii şi abuzuri, 
înfierate ca atare chiar de un înalt slujitor al altarului, dispus a‑l consilia 
pe domnitor în domeniu şi a pune umărul la reformarea sistemului. 

„Modernizarea” învăţământului seminarial, ca şi al celui general altmin‑
teri, în cele două Principate, reclamată de calitatea precară a acestuia şi de 
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insuficienţa personalului specializat, l‑a şi determinat pe Melchisedec Ştefănescu 
să iniţieze, în grabă, un proiect legislativ pe profil, dar controversele între 
reprezentanţii desemnaţi ai bisericii şi ai guvernului au condus la amânarea, 
vreme de câţiva ani, a dezbaterilor pe fond. Până atunci, în Moldova, ulterior 
şi în Ţara Românească, au fost desfiinţate şcolile catehetice (decembrie 
1859), contopite fiind cu cele primare, ca şi Epitropia Seminariilor, şcolile 
de pregătire a clerului (adică seminariile) au trecut în subvenţia statului, 
spre nemulţumirea mitropolitului Nifon, iar unele decizii manageriale com‑
plementare au contribuit la diminuarea abuzurilor şi a „hirotonisirilor de 
candidaţi ignoranţi”. În același timp, reacția diferențiată a celor doi mitro‑
poliți (Sofronie și Nifon) față de implicarea, pretins abuzivă, a puterii laice 
în treburile bisericești netulburate anterior, a generat o stare de criză între 
părți, soluționată cu neașteptată fermitate din partea domnitorului, ilustrată 
chiar în timpul unei recepții la care participa și înaltul ierarh moldovean.

„Am respectat şi voiu respecta drepturile atât ale fiecărui cetăţean, cât şi a 
fiecărei puteri a statului; însă voi şti a face să se respecteze şi drepturile care 
sunt date domnului […], prin urmare, suntem datori a ocârmui astfel ca fericirea 
întregii naţii să nu mai fie sacrificată la câţiva nemulţămiţi”.

Era avertismentul dur ce prefața prima mare reformă în domeniu ce avea 
să se petreacă la finele anului 1863. 

Până atunci, însă, în pofida gravei instabilități politice interne, folosind 
cu dibăcie loialitatea și profesionalismul resurselor umane, Cuza a purces 
la adoptarea măsurilor preparatorii, absolut indispensabile procesului uni‑
ficator, din cele mai variate perspective. 

Astfel, a fost înființat (prin decret domnesc) Biroul de Statistică al 
Țării Românești, având ca șef pe Dionisie Pop Marțian (aprilie 1859), urmat 
la scurtă vreme de organizarea Biroului de Statistică al Moldovei (Ion 
Ionescu de la Brad); au fost unificate uniformele armate și adoptată o nouă 
organizare a garnizoanelor din Iași, respectiv, București; a fost inițiat și 
efectuat primul recensământ modern al populației Principatelor Unite 
(1859‑1860); sistemul vamal unificat a trecut în administrația statului și 
desființându‑se taxele de export pentru produsele țării (dec. 1861); a fost 
fondată prima Universitate a țării, la Iași, prefațată de înființarea Conser‑
vatorului, a Școlii de Arte Frumoase și a Pinacotecii, spre a mai diminua 
tristețile celor care începuseră a deplânge soarta fostei capitale moldave; 
elaborarea și publicarea Regulamentului general al contabilității publice, 
regulament ce avea să fie înlocuit ulterior de legea organică a contabilității 
generale (aprilie 1864). După înființarea Curții de Casație (cu primul pre‑
ședinte Vasile Sturdza) a urmat instituirea monopolului total al statului 
asupra sării, exploatată și administrată până atunci prin arendare; în primă‑
vara lui 1862 a avut loc fuziunea Școlilor militare de ofițeri de la București 
și Iași.
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În vara aceluiași an a fost înființată Direcția centrală a Poștelor, serviciul 
intrând în administrația statului; a fost reformat și uniformizat sistemul 
penitenciar prin intrarea în vigoare, de la 1 august, a Regulamentului pentru 
organizarea serviciului stabilimentelor penitenciare şi cele de binefacere 
din România, domeniu coordonat de inginerul francez adus în țară de Grigore 
Al. Ghica, Fernand Dodun de Perrières; introducerea grafiei latine în școală 
și administrație, după ce fusese introdusă în biserică.

Au fost unificate direcțiile statistice de la București și Iași într‑un singur 
Oficiu statistic al Principatelor Unite, urmate de unificarea serviciilor sani‑
tare ale celor două Principate.

Anul 1863 din scurtul mandat al lui Cuza, început prin cristalizarea „mon‑
struoasei coaliții”, cu efecte vizibile în viitorul apropiat, e dominat politic 
de înlocuirea guvernului „căii de mijloc”, condus de Nicolae Kretzulescu, 
cu un nou cabinet în frunte cu M. Kogălniceanu, de care se leagă, în fapt, 
seria marilor reforme structurale pentru societatea românească, îndreptată 
ferm și definitiv pe făgaș modern.

Prima dintre acestea, cunoscuta şi îndelung contestata lege a secularizării 
din 13/25 decembrie 1863, incluzând şi averile mănăstirilor neînchinate, a 
produs efecte economice (recuperatoare), sociale, politice, juridice şi diplo‑
matice, care au consolidat statul român şi au întărit poziţia guvernului, 
deopotrivă, în interior, ca şi în afară. 

Dar, nu doar legea secularizării a afectat instituția fundamentală a statului 
numită biserică, ci și pachetul de acte și norme legislative complementare 
ale următorilor doi ani, începând cu legea călugăriei, sau a „schimei mona‑
hicești” din 20 noiembrie, 1864, legea sinodală, din 3/15 decembrie același 
an, completat cu „Regulamentul pentru alegerea membrilor Sinodului gene‑
ral şi cu Regulamentul interior al instituției, semnificând nu doar „înfăptuirea 
unificării bisericeşti din România”, ci însăşi afirmarea autocefaliei; pentru 
că, prin înfiinţarea autorităţii sinodale centrale, ca şi prin legea pentru 
numirea de mitropoliţi şi episcopi eparhioţi în România, în virtutea cărora 
au fost numiţi prin decret domnesc mitropolitul Moldovei Calinic Miclescu 
şi alţi cinci episcopi în eparhiile conduse anterior de „locţiitori”, instituindu‑se 
înalta demnitate ierarhică de „Mitropolit Primat al României” (acordată 
Mitropolitului Ungrovlahiei, Nifon), s‑au realizat paşi importanţi pe calea 
desprinderii bisericii româneşti de sub autoritatea Patriarhiei Ecumenice de 
la Constantinopol.

Desprinderea, consacrată prin chiar primul articol al celei dintâi legiuiri 
şi confruntată cu rezistenţa patriarhului ecumenic Sofronie, în exterior, ori 
cu „lupta pentru canonicitate” în interior, avea să fie reafirmată legislativ, 
atât prin Constituţia din 1866, cât şi prin legea organică din 1872, spre a 
fi recunoscută oficial de noul patriarh ecumenic, Ioachim IV, abia în aprilie 
1885. Rămâne însă dilema prăznuirii momentului istoric: 1864 sau 1885 ? 
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În acest sens, venerabilul profesor şi recunoscut specialist al domeniului, 
Mircea Păcurariu, scria în urmă cu peste trei decenii:

„…considerăm potrivită ca prăznuire ziua de 3 decembrie 1864, când s‑a pro‑
clamat autocefalia Bisericii Ortodoxe Române şi nu cea din 25 aprilie 1885, când 
ea a obţinut doar o recunoaştere formală din partea unei autorităţi din afară”.

Personal, împărtășesc acest punct de vedere, raportându‑mă la câteva acte 
politice majore cu perfectă similitudine (1776, 1877, 1918) 

Privite şi judecate în ansamblu, într‑un orizont politic mai larg, chiar dacă 
au zdruncinat tradiţia şi au provocat uneori reacţii potrivnice, fireşti şi 
explicabile deopotrivă, atât în rândul clericilor, cât şi al mirenilor, generând 
serioase adversităţi externe, reformele operate de „domnitorul Unirii” în 
spaţiul ecleziastic s‑au situat în perfect consens cu întreaga sa operă refor‑
matoare aşezată la temelia statului naţional român modern. 

După secularizare, a urmat, precum se știe, cavalcada actelor politice și 
a seriei de reforme inițiate de același „arhitect” al modernizării (Mihail 
Kogălniceanu), serie deschisă la începutul celui mai prolific an din perspec‑
tivă reformistă, 1864, prin: înființarea Curții de conturi (menită a verifica 
chivernisirea banului public); crearea Consiliului de Stat (decizional în 
proiectele legislative ale givernului); legea organizării puterii armate în 
România; legea comunală, pentru organizarea comunelor urbane și rurale 
(insp. franceză); legea pentru concesionarea căii ferate Galați‑Suceava, cu 
ramuri spre Focșani, Tg. Ocna și Iași; legea pentru organizarea judecăto‑
rească și adoptarea Codului penal; legea interzicerii cumulului de funcții 
publice, pentru ca, procesul legislativ să fie, apoi, întrerupt în momentul în 
care Kogălniceanu a depus spre dezbaterea Camerei majoritar conservatoare 
proiectul legiuirii rurale. 

Ce a urmat, iarăși se cunoaște: mult discutata lovitură de stat de la 2 mai, 
act politic ce a înlesnit continuarea procesului reformator prin: dizolvarea 
Adunării Elective; adoptarea Statutului dezvoltător al Convenției de la 
Paris, având ca element inovator crearea Senatului (Corp Ponderator), cu 
atribuții și componență bine precizate; adoptarea noii legi electorale (cu 
alegători primari și direcți); recunoașterea de către puterea suzerană (cu 
prilejul celei de a doua vizite la Constantinopol a lui Cuza) a Actului 
adițional la Convențiunea din 7/19 august 1858, semnificând, nu doar 
confirmarea deplinei autonomii interne a țării, ci și validarea loviturii de 
stat; înființarea celei de a doua universități a țării la București (ca și a pri‑
măriei Bucureşti); adoptarea de către Consiliul de Stat a legiuirii rurale, 
promulgată prin decret domnesc, cu profunde semnificații economice, 
sociale, politice, instituționale și morale pentru societatea românească; 
introducerea sistemului de măsuri și greutăți, cu aplicabilitate de la 1 ian. 
1866; înființarea Camerelor de comerț, a Casei de depuneri și consemnațiuni 
și a Corpului inspectorilor agricoli; promulgarea Codurilor Civil și Penal 
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(elaborate după modelele celor din Franța, Prusia și Italia); reforma instruc‑
țiunii publice, prin introducerea – într‑o țară covârșitor analfabetă – a 
învățămntului primar obligatoriu și gratuit, a celui secundar (de 7 ani) și 
universitar (de 3 ani), cu aplicabilitate din septembrie 1865; adoptarea legii 
pensiilor pentru funcționarii civili și pentru gradele militare; introducerea 
monopolului statului asupra tutunului etc., etc.

Privită global, dar și sectorial, într‑o perioadă extrem de scurtă, Cuza, 
secondat de principalul său sfetnic în politica internă, M. Kogălniceanu, și 
de devotații colaboratori pe tărâmul politicii externe (în frunte cu Negri și 
frații Alecsandri), a realizat o operă de vaste proporții, numită construcție 
națională și semnificând temelia statului român modern. Conduita‑i politică 
ce i‑a singularizat traiectul la scara istoriei naţionale, cumulând virtuţile 
reformatorului, de‑a lungul celor şapte ani de domnie, cu cele ale exila
tuluipribeag pe durata ultimilor şapte ani de viaţă, avea să‑i sporească 
faima printre proprii concetăţeni şi să‑i aureoleze imaginea chiar înainte de 
a deveni postumă. Pentru că, spre deosebire de predecesori, ca şi de urmaşi, 
interesaţi în conservarea şi prelungirea şederii la pupitrul de comandă, Cuza 
a dovedit contemporanilor şi posterităţii o sinceră şi unică detaşare de 
mirajul puterii cu orice preţ, fiind preocupat să înfăptuiască marile obiective 
ale naţiunii ajunsă într‑un moment crucial al existenţei ei istorice.

Din străinătate, unde a rămas vreme de alţi şapte ani, până în ultima 
clipă de viaţă, „n‑a venit de la dânsul nici o protestare, nici o plângere, nici 
o aţâţare, pe care le dispreţuia deopotrivă. Nobilele sale scrisori din anii 
1867 şi 1870 către principele Carol sunt vrednice de a fi cuprinse în orice 
carte pentru cultura politică a poporului” (N. Iorga). Risipind îngrijorarea 
ce însoţea invitaţia formală, dar tardivă, a noilor autorităţi pentru a‑l avea 
oaspete în primăvara anului 1870, fără a‑și subestima capitalul de imagine 
deja câștigat, el îşi motiva astfel neonorarea vizitei: „Patriotismul meu, 
Principe, este deopotrivă cu a mea demnitate; el îmi interzice un demers 
care ar putea crea serioase încurcături Alteţei Voastre şi lealitatea mea mă 
osândeşte la surghiun. Nu pot da scumpei mele ţări o dovadă mai reală a 
iubirii adânci ce am către ea şi Alteţei Voastre o mărturisire mai curată a 
simpatiilor mele pentru fericirea şi dăinuirea ei”.

Rezumând, epoca Unirii, deşi foarte scurtă şi personificată îndeobşte 
prin numele şi faptele întâiului ales al naţiunii, s‑a impus (și a rămas) în 
istoria naţională ca etalon pentru ritmul, bogăţia, varietatea și profunzimea 
prefacerilor înnoitoare pentru societatea românească, proces din a cărui 
dinamică nu puteau lipsi disputele, dezacordurile, derapajele sau abuzurile, 
uneori previzibile, alteori şi regretabile, influenţând diferenţiat, ca durată 
sau consistenţă, ansamblul împlinirilor. 

Dacă istoria universală i‑a reţinut numele în rândul făuritorilor de state 
moderne, istoria naţională, recunoscătoare, l‑a înscris cu îndreptăţire pe 
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Al. I. Cuza printre cele mai înalte spirite care au reprezentat interesele 
majore româneşti în lume, interese afirmate, susţinute şi apărate, deopotrivă, 
în exerciţiul puterii ca şi în exil, lăsând posterităţii, nu doar imaginea „neui‑
tatului părinte şi binefăcător” (N. Iorga), ci şi pe aceea de reper inconfundabil 
al demnităţii şi verticalităţii morale în viaţa publică şi politică românească, 
nu doar pentru epoca regenerării. Iată de ce merită să ne reamintim mereu 
și să cinstim cum se cuvine memoria lui Cuza Vodă și a generației de 
apostoli ai unității naționale românești, cu atenția îndreptată firesc spre 
conduita și faptele contemporanilor noștri, cu care urmașii, volens‑nolens, 
ne vor compara.

Din păcate, astăzi, după 160 de ani de la înfăptuirea marelui obiectiv 
național, Unirea Principatelor, omagiem vrednicia înaintașilor unioniști prin 
nevrednicia, neștiința sau neputința unei generații de politicieni, care, pe 
parcursul a trei decenii, a „izbutit” să înstrăineze bogățiile țării, să‑i „anes‑
tezieze” apetitul industrial și agricol, să o transforme în piață de desfacere 
pentru produsele externe și în rezervor de brațe de muncă pentru occident, 
să promoveze amatorismul și spiritul clientelar în locul meritocrației, să 
exporte șantajul și oarbele dispute interne („izmeneala politică”), să aban‑
doneze demnitatea în favoarea slugărniciei, să polarizeze economic, social 
și moral, în manieră africană ori sud‑americană, societatea românească și, 
nu în cele din urmă, să cultive până la generalizare ura și dezbinarea în 
locul unității și solidarității îndelung visate de bunii și străbunii noștri și 
înfăptuită de generația lui Cuza Vodă. 

Prof. Univ. Dr. Dumitru VITCU, Iaşi
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CONŞTIINŢA DE NEAM ŞI FRUMUSEŢEA SPIRITUALĂ 
A SATULUI ROMÂNESC

DIALOG ORTODOX

Cultura țărănească – o cultură 
a Frumuseții de negrăit

Dar de unde vine, în fapt, acest cult atât de firesc al țăranului român 
pentru frumusețe? 

Analizând cultura țărănească, considerăm că ea poate fi definită cel mai 
succint drept a fi o cultură a Învierii, aceasta implicând, în cea mai strânsă 
conexiune, a fi și o cultură a Crucii, nu la nivel declarativ, ci la unul al 
unei inserții culturale endemice (așa cum a pus‑o în evidență Horia Bernea 
la Muzeul Țăranului Român). Pentru Țăranul român, atât asumarea Crucii, 
cât și condiția Învierii sunt generatoare de frumusețe, aceasta fiind aleasă 
drept cale eminentă de exprimare. 

Pentru că ea premerge sine qua non Învierii, ne vom referi mai întâi la 
Cruce. Se știe că pentru teologia creștină Învierea este intim și indisolubil 
legată de Cruce. Plecând de la credința în Înviere ca stâlp central al existenței 
sale istorice și al exprimării sale culturale, Țăranul român își asumă atât 
Crucea lui Hristos, cât și crucea existenței sale în această lume, cu tot ce 
implică acest lucru: jertfă, suferință, îndelungă‑răbdare, iar în situațiile cele 

(continuare din numărul anterior)
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mai dramatice mărturisirea credinței cu prețul vieții. Tudor Pamfile constata, 
poate surprinzător pentru cei mai mulți, cum:

„Ziua Crucii – Înălțarea sfintei Cruci – este una din sărbătorile cele mai mari 
ale poporului nostru, dacă nu cea mai mare, că ea, crucea‑i arma cea mai 
puternică a Domnului Hristos și a omului”36.

De luat în seamă: „dacă nu cea mai mare...”! Oarecum, la concurență 
cu Paștele! Oricum, împreună cu Învierea! Atât de mult țin țăranii la această 
zi, încât ei mai adaugă asceză la cea prevăzută de rânduiala Bisericii, anume 
unii dintre ei nu postesc numai în această zi, ci și o săptămână înainte37. 
Țăranul era atent la cruce chiar și atunci când ea apărea ca o prezență 
involuntară și de neocolit:

„Prin crucea ferestrei, – cerceveaua, – s‑a sfințit casa izgonindu‑se diavolul 
dintr‑însa; prin cruce se sfințește în fiecare zi omul, făcându‑și semnul ei și tot 
crucea ajută la orice împrejurare, când necuratul și duhurile rele stau să primej‑
duiască pe creștin”38.

Crucea este receptată de țăran sub felurite aspecte: ca putere, ca ocrotire, 
ca adăpost, ca semn, ca însemn, ca trimitere directă la Hristos, ca Pom al 
vieții...  Este evident că toate aceste determinări ale Crucii merg împreună, 
ipostatic, și nu se poate face o diferențiere prea accentuată intre ele. 

În contextul acestei reflecții, un anumit aspect al Crucii de luat în seamă, 
unul extrem de puternic: acela al frumuseții ei. Crucea în sine reprezintă o 
frumusețe! De aceea în popor se folosește o exprimare precum „înfrumu‑
sețată cu cruce”39. Dacă vorbim despre frumusețea Creației, ea se datorează 
și Crucii. Precum pomii din rai care erau frumoși la vedere, tot așa și Crucea 
‑ Pomul Vieții este frumoasă, bună de desenat și bună de privit. Există o 
frumusețe a purtării crucii, a îndurării suferințelor. La Hristos și la cei ce 
I‑au urmat în istorie până la jertfa vieții, se poate vedea, exemplară, o 
frumusețe a Vinerii celei Mari, a jertfei și a mărturisirii. Se poate spune 
despre o frumusețe a luptei duhovnicești cu ajutorul Crucii. Tot așa, despre 
o frumusețe a semnului și a însemnării. În sensul acestei multiple frumuseți, 
iată un foarte profund și mângâietor cuvânt al lui Olivier Clément, care 
vede frumusețea ultimă ca fiind una care a parcurs, într‑un fel sau altul, un 
drum al crucii:

„Utopia civilizației iubirii pretinde, în fine, în cultură, o aprofundare radicală, 
prin moștenirea unei frumuseți reînnoite, a unei frumuseți care trece prin moarte 
și prin cruce. În care chipul lui Dumnezeu se exprimă în om, chipul omului în 
Dumnezeu, lumea ca un «rug aprins». Frumusețe a sfinților, iar astăzi există 
multă sfințenie, rămasă ascunsă pentru docți, sfințenie care, în Apus ca și în 
Răsărit, vorbește și mărturisește întru o tainică transfigurare”40.

Orice frumusețe adevărată presupune la un anumit nivel jertfă și înviere. 
Cu trimitere la Jertfa și Învierea lui Hristos!

36 Tudor Pamfile, Săr
bă torile la români, Ed. 
Saeculum I. O., col. My
thos, București, p. 172.

37 Ibidem.

38 Ibidem.

39 Pentru pască, de exem‑
plu (cf. Sim. Fl. Marian, 
Sărbătorile la români II, 
Ed. Fundației Culturale 
Române, București, 1994, 
p. 127, n. 9), dar expri‑
marea este generală pen‑
tru ceva pe care se pune 
o cruce, desenată sau în‑
tocmită.

40 Olivier Clément, Cru
cea lui Hristos în istoria 
omenirii, în vol. Viața din 
inima morții, Ed. Pan‑
dora, Târgoviște, 2001, 
p. 73.
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Crucea este un semn extrem de prezent, un însemn mărturisitor și o armă 
din dotarea de bază a țăranului pentru luptele sale existențiale. Prezența 
crucii în satul românesc era lesne detectabilă de la exterior. Ea se punea 
pe coama caselor, se trafora în timpanele de lemn ale acestora, sau se desena 
afirmat pe ele și, îndeosebi, pe acareturi. Tot la exterior, Crucea capătă 
înflorire spre o exprimare comunitară și misionară prin troițe. Practic toate 
locurile considerate primejdioase sau de răscruce, necesitând bune alegeri, 
erau marcate cu troițe. Varietatea lor pe teritoriile locuite de români este 
nesfârșită. De lemn, de piatră, de zid, adesea înconjurate spre ocrotire cu 
un adăpost. Loc de întărire, loc de rugăciune, loc de întâlnire... Toate de o 
frumusețe de netăgăduit, având o expresivitate de mare impact. 

Adesea, în exprimarea țărănească (ca troițe, pe scoarțe etc.) crucile se 
ramifică în mereu alte și alte cruci (ca orice pom adevărat!). Cu toate 
acestea, chiar și atunci când sunt foarte numeroase, ele nu dau sentimentul 
de prea mult, de sațietate. Pentru că proliferarea lor este organică, prin 
urmare bine stăpânită estetic41. După cum același lucru se întâmplă în spațiul 
bisericesc cu crucile care însemnează obiectele liturgice confecționate din 
țesături (veșminte, acoperăminte, dveră etc.).

Vedem crucea la țăran pe veșminte, pe obiecte de lemn, pe ceramică...! 
Cel mai adesea explicit, dar în multe situații numai implicit, subtil, sugerat. 
Crucea este deosebit de ofertantă în ceea ce privește reprezentarea ei vizuală. 
Tulburătoare sunt, de altfel, reprezentările crucii încă din creștinismul 
primar. La Muzeul Țăranului Român se pot vedea sute de înfățișări ale ei, 
fiecare unică, nerepetată, foarte multe dintre ele mărturisind despre geniul 
artistic al românului. Lucrul acesta s‑a putut foarte bine observa atunci când 
Horia Bernea a (re)deschis Muzeul de la Șosea în zilele de Paști din anul 
1992, în chip mărturisitor, sub emblema Crucii. Dar dincolo de faptul că 
era o mărturisire, era, de fapt, o realitate – și Horia Bernea nu făcea decât 
să exprime această realitate. Crucea e semn distinctiv pentru creștinism, 
unul pe care românii și l‑au asumat până la a le deveni definitoriu. Horia 
Bernea a ales Crucea ca element constitutiv și coagulant al exprimării 
țărănești de toate felurile, inclusiv a aceleia făcute prin mijlocirea obiectelor, 
fie ele utilitare sau decorative. Crucea este capabilă să compună atât spațiul 
fizic exterior, cât și pe cel spiritual interior al unui om sau al unui neam, 
fiind indispensabilă fiecăruia. Departe de a fi un simplu semn simbolic, ea 
devine un element constitutiv. Pentru Muzeul Țăranului Român crucea a 
constituit un element structural al expunerii muzeale. A fost obiectul fizic 
și metafizic, în același timp, care a ordonat și a structurat discursul Muzeului. 
Crucea a acționat asemenea unui pol generos, orientând prin liniile sale de 
forță obiectele, ajutându‑le să se articuleze într‑un ansamblu coerent grăitor.

Crucea îl însoțește pe țăran până la capătul drumului vieții pământești 
și dincolo de el. Cimitirul satelor românești este unul care pune bine în 

41 Criticul de arta fran‑
cez Jean Jacquet de Tomes 
considera crucile ca pe 
niște mărturii relevante 
ale sufletului și spiritului 
românesc: „Ce travail 
en plein bois me donne 
l’image de la force; telle 
doit être l’âme du paysan 
roumaine (...) qui fait 
des croix à l’image de 
soi, enguirlandé de croix 
grecques où l’indivi dua
lité pose sa marque d’in
dépendance et d’inter pre
t́ation libre.” „Ces grandes 
croix qui bordent les che
mins disent à tout mo
ment : nous sommes une 
manifestation de l’esprit 
populaire (...).” (în zia‑
rul La Roumanie, 5 dec. 
1907, apud Alexandru 
Tzigara‑Samurcaș, Me
mo rii I (1872‑1910), ed. 
Grai și suflet – Cultura 
națională, București, 1991, 
pp. 234‑236).
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evidență legătura organică dintre Cruce și Înviere în conștiința țăranului 
român. Vechile cimitire țărănești cu lanurile lor de cruci sunt ceva fabulos. 
Cruci povârnite, cruci intrate în pământ, cruci răsturnate, cruci îngrămădite 
sub un pom pentru sfârșitul lor... Sunt cimitire‑grădini, prietenoase, care 
nu au nimic sinistru sau morbid în ele, care trimit la Înviere. Cât de frumos 
scria Ioan Alexandru:

„Cimitirul la noi e un pogon comun/ înconjurat cu gard de piatră,/ să nu se 
molipsească pământul rămas viu/ în libertate.” Un cimitir unde: „La margini 
cresc pruni și meri/ Și se văd flori mirositoare,/ aburul lor pătrunde în lucruri/ 
până departe.” (Ca în paradis în Viața deocamdată).

În cazul lui era vorba despre cimitirul de la Topa (pe care o numea Topa 
Deșartă), de lângă Huedin, unul cu cruci de mormânt masive și mai înalte 
de un stat de om. Un fel de codru de cruci, extrem de impresionant vizual, 
cu mare impact emoțional. Fotografii vechi (unele aflate în colecția Muzeul 
Țăranului Român) ne arată felurimea și frumusețea acelor cimitire românești. 
Există o mare diversitate a crucilor de mormânt pe teritoriul României, 
spunând despre o exprimare artistică specifică. Ar fi de amintit, spre exem‑
plificare, și fenomenul cu seturile de cruci pictate din Oltenia, descris pe 
larg într‑o lucrare a noastră42. La moartea omului se pun trei sau patru cruci 
pictate: în afară de cea unanim îndătinată de la căpătâiul mormântului, cele 
de la fântână, de la punte, de jurământ. Cele trei de pe urmă se constituie 
în pâlcuri sau, respectiv, grupate în pomi sau se pun pe garduri. Cu câtă 
îngerească logică și simplitate îmi spunea o bătrână, într‑un cimitir, în cursul 
unei cercetări de teren, că o cruce de lemn este de preferat uneia din alt 
material, pentru că și Domnul Hristos a purtat tot o cruce de lemn. Ar mai 
de semnalat faptul că în unele sate (de ex. Câlnic, lângă Sebeș) se pun la 
mormânt în loc de crucile obișnuite, cruci esențializate în stâlpișori, iar pe 
aceștia păsări sculptate, ce vor să spună despre suflet ca pasăre. 

Drumul eminent al Crucii, cel care trebuie parcurs spre Înviere, este cel 
din Săptămâna Patimilor. De pildă, ce frumoasă era, spiritual și vizual, în 
unele din vechile sate românești rânduiala pregătirii paștelui, acea anafură 
specială pe care o pregătește Biserica Ortodoxă pentru a fi luată de credin‑
cioși la Paști și în Săptămâna Luminată43! Cum îmbogățea și împodobea 
ea prevederile liturgice ale Bisericii! Paștele era dat de un om mai de vază, 
mai cu stare din sat. De altfel, el nu dădea numai paștele, ci și o mulțime 
de alte lucruri necesare cu acest prilej (vin, tămâie, smirnă, lumânări etc.). În 
Miercurea Mare se cocea paștele. În Joia Mare venea preotul cu alai la casa 
acelui om și paștele era purtat spre biserică de fetițe îmbrăcate în alb. Era 
purtat așa cum ai duce un mort la groapă, spunea un țăran. Acest ritual, 
neprevăzut în tipicul Bisericii, se atașează firesc lui, prelungindu‑l într‑un 
duh corect. La alaiul prohodirii Domnului de la Denia Sâmbetei Mari, care 
se face Vineri seara împrejurul bisericii, se adaugă acest alai prin sat, în 

42 Costion Nicolescu, 
Sufletul între rai și iad, 
o viziune tradițională ro‑
mânească asupra jude că‑
ții particulare, Ed. Vre‑
mea, București, 2003.

43 Cele exemplificate în 
continuare în text provin 
dintr‑o cercetare de teren 
efectuată în anul 1998 
(?) în satele Julița, Troaș 
și Groșii Noi, de pe valea 
Mureșului mijlociu (în 
jud. Arad), având vechi 
biserici de lemn luate 
în gestiune muzeală de 
M.Ț.R.
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Joia Mare. Este ziua care  amintește de instituirea Sfintei Împărtășanii la 
Cina cea de Taină, zi în care Biserica a rânduit să se facă pregătirea Sfintei 
Împărtășanii pentru cazurile de nevoie urgentă de peste an. Ceea ce rămâne 
nevăzut pentru credincios, desfășurându‑se dincolo de catapeteasmă, capătă 
un pendant văzut în sat, prin ritualul legat de pregătirea paștelui, ritual la 
care pot participa mai îndeaproape toți cei ce doresc. După Liturghie, toți 
cei care au participat la aducerea și băgarea paștelui în biserică se întorc 
la casa celui care l‑a dat și care face o pomană mare ca la un mort obișnuit 
al casei. Este desigur o prelungire a pomenirilor de obște, care se încheie, 
în general,  în bisericile noastre de enorie, nu în Sâmbăta lui Lazăr, cum o 
prevede rânduiala canonică a Bisericii, ci în Joia Mare. Totodată pare o 
pre‑pomenire a morții Domnului. După băgarea în biserică, urma păzirea 
paștelui. Paștele era păzit neîntrerupt, noaptea și ziua, până în dimineața 
zilei de Înviere. Noaptea se făcea foc, un foc care‑l amintește pe cel al 
evreilor de la curtea lui Caiafa (cf. Ioan 18, 18), din timpul Patimilor lui 
Hristos. Păzirea Paștelui trimite la privegherea soldaților romani, puși de 
strajă la Mormântul Domnului, la cererea iudeilor, pentru a nu se fura trupul 
lui Hristos de către ucenicii Lui (cf. Matei 27, 64‑66). Uneori, țăranul care 
a dat paștele mai dădea și un car de lemne pentru întreținerea focului celor 
ce păzeau lângă biserică. De pază făceau îndeosebi crâsnicii, bătrânii și 
copiii. În general, fiecare stătea de pază după putință, dar oamenii  se 
schimbau astfel încât să fie tot timpul cineva prezent. Erau și unii (îndeosebi 
dintre crâsnici)  care nu mai părăseau biserica din Joia Mare până în 
dimineața duminicii Învierii. 

Crucea este punte spre Înviere. Chiar dacă este o cultură marcată puternic 
și esențial de Cruce, cultura țărănească tradițională este în chip prim și 
suprem o cultură a Învierii. Învierea îi este o caracteristică preeminentă, 
în mai mare măsură decât la alte popoare, fie ele și ortodoxe. Dacă privim, 
de pildă, în Andrei Rubliov al lui Andrei Tarkovski, vedem cum Patimile 
și Răstignirea par să fie mai degrabă în centrul trăirii rușilor lui. Deja 
părintele Simion Florea Marian făcuse această remarcă:

„cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare sărbătoare de 
peste an, după spusa românilor de pretutindene, e sărbătoarea Paștilor, Paștile 
sau Învierea Domnului”44.

Învierea este o înviere generală, cuprinzând atât transfigurarea spirituală, 
cât și pe cea a lumii materiale. Aflăm la țăranul român o credință neclintită 
în Înviere, o conștiință a faptului că există o altă lume și o altă viață, 
veșnice, în care se intră după moarte, unde va fi întâlnit, tămăduitor recu‑
perat, tot ceea ce a fost bun și frumos și după rânduială în această lume. Nu 
se poate explica altfel, de pildă, toată această lucrare de împodobire a unor 
lucruri fragile (ouă, obiecte de port, ceramică, linguri etc.), destinate uzului 
curent și unei rapide deteriorări, sau a unor obiecte cu caracter strict utilitar, 

44 Sim. Fl. Marian, Op. 
cit., p. 122.
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precum și bogăția de credințe și de manifestări în legătură cu plecarea unui 
om la cele veșnice. Obiectele culturii țărănești, cu materialitatea lor mândră 
și prietenoasă, cu spiritualitatea pe care o exprimă, sunt obiecte ale unei 
lumi înviate, persistând dincolo de frontiere temporale sau istorice. Centrată 
pe Înviere, arta țărănească este marcată de un binefăcător caracter slăvitor, 
imnologic. Pentru țăran Paștele, în sine, sunt frumoase sau chiar preafru
moase 45. Există în exprimarea artistică țărănească o bucurie debordantă, un 
entuziasm, un simț al sărbătorii; ea este în bătaia Duhului. Aceasta vine 
dintr‑un sentiment al unei prezențe apropiate a lui Dumnezeu, care se cere 
trăită în consecință: prin frumusețe slăvitoare. Ca atare, ea se constituie 
într‑un imn neîncetat adresat Creatorului și creației Sale. Toate acestea au 
fost exprimate desăvârșit, cu geniu, de Horia Bernea la Muzeul Țăranului 
Român din București. 

Fiind centrul suprem al anului calendaristic, Paștele impunea țăranului 
o pregătire pe multiple planuri. Caracteristica generală era primenirea. Pe 
toate planurile. Privea atât pe cele ale trupului, cât și pe cele ale sufletului. 
Este bine cunoscut faptul că pretutindenea de Paști țăranii încercau să se 
înfățișeze la biserică măcar cu o piesă de veșmânt nouă. De obicei aceasta 
era cămeșa46, poate (și) în amintirea cămășii lui Hristos trase la sorți de 
torționarii Lui. Simion Florea Marian relatează:

„De la casa celui mai cuprins și mai mare bogătan și până la bordeiul celui 
mai de pe urmă sărman, se cunoaște apropierea cestei mari sărbători, căci în 
ajunul ei sunt toate acuma curățite și îndreptate, toate unse și văruite, hainele 
zvântate și curățate, bărbații bărbieriți și spălați, iar femeile lăute și chitite”47.

Ca‑n povești se petreceau lucrurile chiar înainte de plecare la slujba de 
Înviere: 

„Sătenii, cum aud săcălușurile (tot felul de arme bune pentru bubuit cu salvele 
lor – n.n.) sunând, pe loc se scoală cu toții (...), și apoi spălându‑se fiecare 
într‑un lighean sau strachină mare, în care se află apă proaspătă și curată, un 
ou roșu, una sau mai multe monede de argint sau de aur sau un fir de busuioc, 
se îmbracă în schimburile și hainele cele mai nouă, mai scumpe, mai bune și 
mai frumoase ce le au”48 .

Parcă e un răspuns la cântarea bisericească din Postul Mare
„Cămara Ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru 
într‑însa; luminează‑mi haina sufletului, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește”.

În aceeași linie, nu putem să nu ne gândim că frumusețea nepămâneană 
a maramelor românești ar putea avea pe undeva o legătură subterană directă 
cu Mahrama Veronicăi. Totul în ele este slăvire! Ernest Bernea vedea în 
maramă

„o expresie ultimă a meșteșugului și artei populare românești”49.

45 Ibidem, pp. 223‑224.

46 Ibidem, p. 122, 124 
n.1.

47 Ibidem, p. 123. Apropo 
de case înstărite și de bor‑
deie, este de observat, pe 
de o parte, că niciunele 
nu sunt lipsite de frumu‑
sețe, iar pe de alta că la 
țăran frumusețea avea pre‑
eminență față de como‑
ditate. Lucrul acesta se 
poate observa lesne la 
Muzeul Satului din Bucu‑
rești, dar și în puzderia 
de alte muzee etnografice 
în aer liber presărate pe 
întinsul țării.
48 Ibidem, p. 167.

49 Ernest Bernea, Op. 
cit., p. 128.
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Ar mai fi de luat aminte la faptul că se declanșa o adevărată competiție 
a înfrumusețării veșmintelor ce urmau a fi purtate prima dată la Paști. Căci 
frumusețea se obține prin lucrare migăloasă întru ea, prin în‑frumusețare. 
Or, pentru Țăranul român

„nevoia de a înfrumuseța și, prin ea, prezența artei apar ca firești pretutindeni”50.

Iată o practică cu mare impact spiritual și vizual din unele sate bucovinene 
din chiar ziua de Înviere: scoaterea ușilor împărătești din țâțâni și punerea 
lor în mijlocul bisericii, pentru că raiul este deschis acum51. O inedită 
prelungire, printr‑o sugestivă vizualizare, a rânduielii liturgice de a ține 
porțile împărătești ale altarului deschise în Săptămâna Luminată. 

Câtă frumusețe, apoi, în petrecerea zilelor de Înviere în vechiul sat 
românesc! Fiind Paștele o sărbătoare a comuniunii sporite, implica împreună‑
petrecerea. În ziua  întâi  de  Paște, ziua Învierii, sătenii se adunau cu mic, 
cu mare și rămâneau mai toată ziua în preajma bisericii. Toată lumea se 
întorcea după biserică, îndeosebi tinerii o înconjurau la nesfârșit, o circum‑
scriau. Era acolo „ca o paradă”, considera un participant. Bătrânii stăteau 
de vorbă, tinerii își făceau ochi dulci, copiii se jucau, dar toate împrejurul 
bisericii, sub supravegherea preotului și a lui Dumnezeu. Biserica nu era 
numai locul central, ci însuși centrul, ceea ce mai târziu avea să genereze 
„centrul” oricărei localități. Biserica devenea cuibul sigur, la care se vor 
întoarce tot anul, aflând în fiecare duminică un mic Paști. Nu exista un 
drum care să ducă de la biserică altundeva, biserica era, în același timp, 
începutul și sfârșitul drumului, acesta transformându‑se în cerc spiritual și 
spațial, de‑o dată, în jurul ei. Țăranii cred că niciodată nu este așa de frumos 
la biserică cum este la Paști. Și apoi,  „No, era o fală să meri!”, cum spunea 
un țăran. Se ciocneau ouă roșii52, mai ales de către copii, care practicau în 
preajmă tot felul de jocuri. În prima zi de Paști nu se făcea joc. Respectul 
pentru sărbătoare este atât de mare, încât se caută, și în acest fel, a se 
preveni, cu orice preț, petrecerea necuviincioasă, care ar putea interveni. 
După cum se știe, canoanele prevăzute de tipicul Bisericii prevăd și ele o 
serie de restricții care se prelungesc din Post în Sărbătoare, cum ar fi, de 
pildă, cele ce privesc nunțile și parastasele. În viața laică a satului, această 
restricție continuă pentru numai o zi, referitor la horă. De abia a doua zi 
de Paști, când se continua întorsul după biserică, se da, în fine, drumul la 
joc, după lungul post de opt săptămâni. Jocul începea, de obicei, în fața 
bisericii, aceasta fiind singura dată în an când era permis a se face joc chiar 
acolo. Pare că cei ce joacă și jocul lor capătă o binecuvântare care‑i ține 
timp de un an, timp în care se duc să‑l facă într‑un loc anume destinat, 
alăturat, pentru a nu tulbura liniștea și pacea lăcașului de închinare și 
rugăciune. Interesant este faptul că în unele sate jocul îl începea în vechime 
însuși preotul, oricât de moșneag ar fi fost. O făcea, desigur, în chip simbolic, 
tot ca pe un fel de binecuvântare53. 

50 Ibidem, p. 101.

51 Sim. Fl. Marian, Op. 
cit., p. 168 și 172, n. 16.

52 Este de remarcat și 
frumusețea cu încărcă tu ră 
spirituală a numeroa se‑
lor legende privind ouăle 
roșii de la Paști (Ibidem, 
pp. 129‑155).

53 Am dat aici numai 
câteva exemple de fru‑
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O manieră sui generis de a marca simplu și deplin dublul aspect al 
culturii țărănești, acela de a fi deopotrivă una a Crucii și a Învierii, a fost 
aceea găsită de Horia Bernea la Muzeul Țăranului Român. Fiecare sală a 
Expunerii „Crucea” a fost însemnată cu două obiecte emblemă purtătoare 
de cruce: o furcă încrustată, traforată, cizelată, și un ou încondeiat de Paști, 
semnificând munca și, respectiv, sărbătoarea; sunt obiecte pe cât de românești, 
pe atât de încărcate de conotații metafizice și simbolice, trimițând la origini, 
dar și la sfârșituri care constituie noi începuturi. Erau astfel puse în evidență, 
în chip delicat și subtil, două momente „cruciale” ale istoriei umanității, fiecare 
cu importanță absolută și pentru fiecare dintre noi. Mai întâi căderea – izgo‑
nirea din rai, când a început purtarea de cruce de către om în istorie. (În 
iconografia creștină Eva este înfățișată uneori, după cădere, torcând; mai 
târziu, Maica Domnului, noua Eva, recuperând‑o pe cea dintâi, la fel, la Buna 
Vestire.) Apoi și Învierea, când Hristos S‑a asociat exemplar în purtarea de 
cruce a omului, transfigurând‑o. (Mandorla lui Hristos la Înviere are forma 
unui ou. Ciocnirea ouălor de Paști semnifică sfărâmarea porților iadului de 
către Hristos, ieșirea la o nouă viață, de la cea embrionară la cea deplină.) 

Prin ceea ce am arătat nu dorim să spunem că țăranii erau oameni ideali, 
lipsiți de ceva din gama de păcate posibile. Ar fi departe de adevăr a face 
o asemenea afirmație. Dorim numai să arătăm că lumea satului era una a 
frumuseții de obște, venită dintr‑o legătură structurală organică cu Dumnezeu 
și constituind exprimarea firească a unei culturi a Crucii și a Învierii, ca 
poli esențiali ai parcursului lumii și al fiecărui om în parte. Din păcate, în 
lumea contemporană pare că s‑au produs mutații genetice și... mutanți. 
Senzația este aceea că acum frumusețea tinde să se retragă într‑o stare 
muzeală, conservată ca o mărturie a unor alte vremi, din care firi nostalgice 
își mai adapă încă nevoile existențiale. O explicație ar putea fi, eventual, 
și aceea că lumea se cufundă și se complace într‑o continuă îndepărtare de 
Dumnezeu. Criza lumii de astăzi este ilustrată deplin de criza de frumusețe, 
care pentru om este ucigătoare de spirit. 

Când a vizitat Muzeul Țăranului Român la 6 mai 2000, Cardinalul 
Cristoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, nota în cartea de onoare:

„Je suis bouleversé par la force spirituelle de ce musée, suggestions de l’Invisible, 
transparence des choses les plus humbles à la lumière divine. Merci et que 
Dieu vous bénisse!”

Forța spirituală a Muzeului trimite direct la forța spirituală a aceluia a 
cărui icoană este, la Țăranul român. Și chiar dacă, desigur, cardinalul este 
un om extrem de cult, de fin, de sensibil, de deschis spre creștinismul 
răsăritean54, probabil că mesajul nu ar fi ajuns să‑l bulverseze, să‑l emo‑
ționeze într‑atât, dacă el nu ar fi fost făcut pe calea unei multiple frumuseți, 
de la cea a conținutului la cea a exprimării. 

Dr. Costion NICOLESCU, Bucureşti

mu sețe venită dintr‑o cul‑
tură țărănească a Crucii 
și a Învierii. Ele pot mul‑
tiplicate și culese din 
toate zonele culturii țără‑
nești materiale  și imate‑
riale: port, arhitectură, 
pictură, muzică, obice iuri, 
datini, basme, povești etc. 
Frumusețea este completă: 
structurală și vizuală.

54 Între altele, a scris o 
excepțională carte de spre 
icoane: Icoana lui Hristos, 
Ed. Humanitas, București, 
2011.
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IN MEMORIAM

DIALOG ORTODOX

Investigațiile arheologice 
de la Periprava*

 Bucureşti, 23 iulie 2019. Institutul de Investigare a Crimelor Comunis
mului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în colaborare cu Secția 
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General au desfăşurat în perioada 
818 iulie 2019 o nouă campanie de investigaţii arheologice în localitatea 
Periprava, comuna C.A. Rosetti, judeţul Tulcea. Acţiunea a avut ca obiectiv 
căutarea, descoperirea şi recuperarea rămăşiţelor pământeşti ale deţinuţilor 
politici decedaţi în fosta colonie penitenciară.

În cursul anilor 2013 și 20152019, IICCMER a organizat și desfăşurat 
șase campanii de cercetări arheologice în perimetrul cimitirului lipovenesc 
din Periprava. La prima campanie din 2013 nu a fost sesizat Parchetul 
Militar, astfel că instituțiile abilitate (Procuratura, Poliția, Medicina Legală) 
nu au fost implicate, acțiunea fiind mai curând una de sondare și nu de cer
cetare și recuperare a osemintelor. În acest loc, în perioada anilor 19591964, 
au fost înhumaţi un mare număr de deţinuţi politici decedați în colonia de 
muncă de la Periprava. Zona din cadrul cimitirului unde se află mormintele 

* Investigațiile  sau des
făşurat sub directa coor
donare a Institutului de 
Investi gare a Crimelor 
Comunis mului şi Memo
ria Exilului Românesc 
(IICCMER).
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deţinuţilor a fost stabilită pe baza informaţiilor obţinute de la localnicii mai 
în vârstă ai satului, precum şi de la câțiva foşti angajaţi ai coloniei peniten
ciare. La suprafaţa solului nu au fost puse niciodată semne distinctive care 
să indice prezenţa acestor morminte. În campania de cercetări arheologice 
recent încheiată au fost practicate patru unităţi de săpătură sau secțiuni 
arheologice (S.15 = 7 × 3 m ; S.16 = 11 × 3 m; S.17 = 3 × 2 m; S.18 = 
7,40 × 3 m) care au cuprins o suprafaţă însumată de peste 82 de metri 
pătraţi, în acestea fiind identificate şi cercetate un număr de 10 morminte. 
În cele șase campanii de săpături au fost executate 18 secţiuni arheologice, 
în cadrul cărora au fost descoperite 54 de morminte. Dintre acestea, un 
număr de 51 de morminte, prin caracteristicile de înhumare, aparțin unor 
deținuți. Trei dintre morminte, care nu erau marcate la suprafața solului, 
aparțin însă unor localnici decedați în ultimele decenii, despre care se 
cunoaște că sau sinucis și au fost îngropați în necropola deținuților. Dintre 
mormintele deținuților au fost extrase și recuperate osemintele a 50 de 
persoane, la unul din sicriele descoperite constatânduse că acesta avea avea 
capacul deranjat și scheletul lipsă. Această situație se explică prin faptul 
că familia defunctului a avut cândva posibilitatea să afle locul precis al 
mormântului, săl deshumeze și săi recupereze osemintele.

Conform informaţiilor documentare existente precum şi din mărturiile 
multor foști deţinuţi politici care au fost internaţi în colonia penitenciară 
de la Periprava, rezultă că decesele din acest lagăr de muncă forţată au fost 
cauzate de înfometare și frig, de lipsa apei potabile şi a asistenţei medicale, 
de accidentele intervenite pe fondul condiţiilor de muncă istovitoare şi de 
regimul de detenţie pe care mulţi lau îndurat în lagărele şi închisorile unde 
au fost încarceraţi anterior. Unii dintre deţinuţi au fost ucişi şi prin împuşcare, 
mai ales în cursul unor tentative de evadare. Toate acestea au fost potenţate 
de condiţiile de viaţă existente în Deltă şi de comportamentul abuziv şi 
violent al personalului coloniei. În perioada în care unitatea a funcţionat 
ca formaţiune independentă, din documentele oficiale rezultă că la Periprava 
au murit cel puţin 124 de deţinuţi, identificaţi nominal, în majoritate politici, 
dar şi de drept comun.

Majoritatea defuncţilor au fost depuşi la înmormântare dezbrăcați, în 
sicrie confecţionate din lemn ori stufit sau, în unele cazuri, trupurile au fost 
înfășurate în rogojini de stuf și legate cu sârmă. Starea generală de conser
vare a scheletelor era una mai mult precară, asupra celor mai multe nefiind 
descoperite obiecte de inventar funerar. Există însă și câteva cazuri la care 
au fost descoperite câteva accesorii vestimentare, de regulă nasturi, lucru 
care presupune că trupurile acelor defuncți au posedat anumite articole 
sumare de îmbrăcăminte la momentul înhumării.

Pentru cele 10 scheletele de deținuți care au fost descoperite și recuperate 
în cursul recentei campanii arheologice sa urmat procedura legală, specifică 
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în astfel de cazuri. Osemintele defuncților au fost demontate și recuperate 
în prezenţa unui medic legist, fiind împachetate și transportate la Serviciul 
de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean Tulcea. După examinarea 
medicolegală, acestea vor fi transferate pentru analize specializate la Insti
tutul Naţional de Medicină Legală din Bucureşti, unde se realizează și 
testele pentru stabilirea ADNului pentru persoanele decedate. Acest demers 
urmărește identificarea morților prin verificarea și compararea ADNului 
obținut din resturile scheletice ale acestora cu cel al rudelor și urmașilor în 
viață ai victimelor.

Investigaţiile arheologice sau efectuat în prezenţa procurorilor însărcinați 
cu cercetarea penală a cazului, colonel magistrat Gheorghe Stanciu și colonel 
magistrat Octavian Toma, procurori militari la Secţia Parchetelor Militare 
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instituţie 
care în anul 2015 a fost sesizată de IICCMER în legătură cu persoanele 
decedate în lagărul de la Periprava şi a locului unde acestea au fost înhumate. 
Aceștia au fost asistați de un specialist criminalist din cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Tulcea (agent șef Dan Danielencu) și de un medic legist 
de la Serviciul Județean de Medicină Legală Tulcea (dr. Vasile Dașanu).

În ziua 17 iulie 2019, șantierul arheologic de la Periprava a fost vizitat 
de către dnul Radu Răzvan Horațiu, adjunct al procurorului general al 
României, și de dnul general maior magistrat Gheorghe Cosneanu, șeful 
Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Pentru câteva 
zile, pe șantier sau aflat și domnii Octav Bjoza, președintele Asociației 
Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), și Radu Preda, președintele 
executiv al IICCMER.

Cercetările au fost efectuate de către un colectiv de arheologi de la 
IICCMER şi de la instituţiile muzeale colaboratoare, alcătuit din Gheorghe 
Petrov (coordonator), Marius Oprea, Paul Scrobotă, Gabriel Rustoiu și 
Horaţiu Groza. Acțiunea sa desfășurat în colaborare cu Televiziunea 
Română, fiind sprijinită pe plan logistic de Primăria comunei C.A. Rosetti 
și de Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Preot Conf. Univ. Dr. Radu PREDA,
directorul IICCMER

IICCMER face și pe această cale un nou apel către rudele și urmașii victime
lor care au decedat în lagărul de la Periprava precum și către toți cei care au 
cunoștință despre astfel de persoane, pentru a contacta pe orice cale institutul 
sau direct pe responsabilul cercetărilor arheologice, dnul Gheorghe Petrov 
(tel. 0721400396), în vederea îndrumării acestora către autoritățile care au 

în sarcină identificarea osemintelor recuperate.
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galeria personalităţilor DUHoVniCeŞti

Arhimandritul Sofronie despre tainele 
iubirii divine şi umane (ii)

Concluzia arhimandritului Sofronie este atotcuprinzătoare: „kenoza LUI 
desăvârșită e transfigurată în îndumnezeirea deopotrivă de desăvârșită a 
firii noastre. Ca pe o adevărată revelație arhimandritul Sofronie ne atrage 
atenția sa că:

„Iubirea Tatălui e cea care răstignește, iubirea Fiului e iubirea răstignită, iar iubirea 
Duhului e iubirea care triumfă puterea crucii. Așa a iubit Dumnezeu lumea”28.

Iată care este esența iubirii:
„iubirea kenotică e un atribut divin, după care e recunoscută, Dumnezeirea”;

„Fiul lui Dumnezeu se face arătat pe Sine Însuși în faptul că nu se va coborî 
de pe cruce până ce nu Se va fi golit cu totul în năzuința avântată a iubirii Sale 
față de Tatăl Său – spune mitropolitul Filaret”29.

Deosebim, deci, o kenoză trinitară.
„Iubirea se revarsă (se predă) pe sine în chip smerit și fără rezervă: tatăl se revarsă 
pe Sine Însuși în întregime în nașterea Fiului, Care întoarce Tatălui Său toate”30.

28 Idem, p. 120.

29 Idem, p. 120.

30 Idem, p. 117.

Dialog ortoDoX
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Ne dăm seama că arhimandritul Sofronie consideră această „revărsare” 
kenotică ca pe:

„predarea de Sine a Tatălui către Fiul în toată deplinătatea ființei lui necreate: 
„Astfel Fiul e egal cu Tatăl în deplinătatea absolută a ființei divine”31.

În ceea ce privește kenoza omului, arhimandritul Sofronie punând la 
bază principiul comensurabilității dintre Dumnezeu și om, consideră că 
scopul principal al vieții creștine este imitarea lui Hristos ca model și 
asemănătoare cu Hristos:

„Numai cei care trăiesc o viață interioară ca viața Lui pământească Îl cunosc 
pe Hristos”32.

După cum remarcă ieromonahul Nicholas Saharov, arhimandritul Sofronie 
leagă kenoza de pocăință:

„Pe de o parte, omul se golește pe sine în efortul de a se întoarce la Dumnezeu 
și‑și transformă ființa. Pe de altă parte, pocăința transformă toate eforturile și 
năzuințele sale spre Dumnezeu într‑o kenoză – toate acestea devin kenoză 
asemenea celei a lui Hristos”33.

Pentru arhimandritul Sofronie, hristologia tradițională ne demonstrează 
modul în care însușirile ipostatice trinitare sunt prezente și în natura umană.

Ieromonahul Nicholas Saharov consideră că, dacă pentru Lossky și 
Berdiaev, persoana e un „cine” care trece „dincolo” de natura sa și nu e 
determinat de ea34, arhimandritul Sofronie exprimă o idee similară vorbind 
de „imaterialitatea” ipostasei umane.

„Duh este Dumnezeu și omul – per soană e duh și el”35.

Arhimandritul Sofronie consideră că: „dacă Ipostasa divină a lui Hristos 
a luat asupra ei umanitatea atunci natura umană poate fi purtătoarea deplină‑
tății nediminuate a divinității Lui. În Hristos natura umană e asumată de 
Ipostasa Lui divină și ca atare în stare să suporte „modul divin de existență”36.

Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, dar el nu ne‑a scos doar din păcatul 
protopărinților noștri, ci ne‑a permis și să suportăm modul divin de existență:

„Ipostasa umană primește îndumnezeirea prin har, în care se actualizează 
deplinătatea Chipului lui Dumnezeu”37.

Prin întruparea lui Hristos, ipostasa umană primește o îndumnezeire prin 
har, în care se actualizează deplinătatea Chipului lui Dumnezeu38. Omul e 
creat pentru o comuniune deplină cu Dumnezeu și atunci absența infinității 
lui ar diminua deplinătatea acestei comuniuni. Ca urmare, omul nu e doar 
un microcosmos, ci un mikrotheus, deoarece: 

„1. Și în ființa umană, ipostasa e un principiu care are în el însuși infinitul39.
 2. Dumnezeu, ca primul principiu al ființei, e în centrul a tot ce există. Și 
persoana umană unește tot ceea ce este, asumând în ea toate.

31 Idem, p. 129.

32 Idem, p. 130.

33 Idem, p. 130.

34 Ibidem.

35 Idem, p. 93.

36 Idem, p. 94.

37 Idem, p. 94.

38 Ibidem.

39 Ibidem.
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3. Numele lui Dumnezeu este EU SUNT CEL CE SUNT.
Și noi avem făgăduința veșniciei personale.
4. Persoana umană are însușirea asemănătoare cu Dumnezeu a libertății, până 
acolo încât pentru persoană nu există autoritate exterioară. Nu e nimic și nimeni 
pe lume, nici măcar Dumnezeu, care să poată impune omului o voință străină 
ori să‑l forțeze pe cineva spre un lucru sau altul, fie în timp, fie în veșnicie 
(așa cum am mai prezentat).
5. Ca și persoana divină, persoana umană poate fi cunoscută numai în mani‑
festarea ei dinamică și în profunzimea unei comunități vii”40.

Prin participarea la kenoza Logosului, umanitatea își restaurează capaci‑
tatea de iubire kenotică asemenea lui Dumnezeu.

„Kenoza Lui desăvârșită e transfigurată în îndumnezeirea deopotrivă de desă‑
vârșită a firii noastre”41.

Iubirea este cel mai divin sentiment deoarece acesta vine de la Dumnezeu, 
care este IUBIRE; ea este conținutul fundamental al vieții. Iubirea îți cere 
să te lepezi de sine și să te dăruiești în totalitate ființei iubite; numai așa 
o poți primi pe ea în sufletul tău.

Porunca lui Iisus ne este limpede exprimată și constituie Noua Lege a 
Noului Testament.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne prezintă această poruncă în 
Evanghelia sa (Matei 22:34‑40):

„34. Și auzind fariseii că El a închis gura saducheilor, s‑au adunat laolaltă, 
35. Și unul din ei, învățător de lege, L‑a întrebat ispitindu‑l: 36. „Învățătorule, 
care este marea poruncă în lege?” 37. Iar El a răspuns: «Să iubești pe Domnul 
Dumnzeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, și din tot cugetul tău». 
38. Aceasta este marea și întâia poruncă. 39 iar a doua, asemenea acesteia: «Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» 40 De aceste două porunci atârnă 
toată legea și profeții”.

Iisus ne cere să‑l iubim pe Dumnezeu dar și pe aproapele nostru, fie el 
prieten sau dușman. Iubirea cere curățirea sufletului prin lepădarea de sine 
(până la ura de sine) și prin dăruire totală.

În Epistola Sobornicească, Întâia a Sfântului Apostol Petru se spune:
„22. Avându‑vă voi sufletele curățite prin aceea că vă supuneți adevărului spre 
nefățarnică iubire de frați, din toată inima cu ardoare iubiți‑vă unii pe alții. 
23. Ca unii ce sunteți născuți din nou, nu din sămânța stricăcioasă, ci nestrică‑
cioasă, prin cuvântul cel viu al lui Dumnezeu și care rămâne în veac. 24. Pentru 
că tot trupul este ca iarba, și toată slava lui ca floarea ierbii; uscatu‑s’a iarba 
și floarea a căzut, dar cuvântul Domnului va rămâne în veac. Iar cuvântul acesta 
este, care vi s’a binevestit vouă”

De asemenea, în Epistola Sobornicească Întâia a Sfântului Apostol Ioan 
se lansează îndemnul către credincioși (Cap. 4:7‑16):

40 Idem, p. 96‑97.

41 Idem, p. 117.
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„Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu , și 
tot cel ce iubește este născut din Dumnezeu și‑L cunoaște pe Dumnezeu. 8. Cel 
ce nu iubește, nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă este iubire. 9. Întru aceasta 
s’a arătat iubirea lui Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu L‑a trimis în lume, 
pe Fiul Său Cel Unul Născut, pentru ca noi să viem printr’Însul. 10. Întru 
aceasta este iubirea: nu pentru că noi L‑am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că 
El ne‑a iubit pe noi și L‑a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre.
11. Iubiților, dacă Dumnezeu în acest fel ne‑a iubit pe noi, datori suntem ca și 
noi să ne iubim unii pe alții.
12. Pe Dumnezeu nimeni nu L‑a văzut vreodată; dar dacă noi ne iubim unii 
pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită.
13. Întru aceasta cunoaștem că rămânem întru El și El întru noi, că nouă din 
Duhul său ne‑a dat.
14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl L‑a trimis pe Fiul, Mântuitor al 
lumii.
15. Cel ce va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne 
întru el și el întru Dumnezeu.
16. Și noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi, și am 
crezut‑o. Dumnezeu este iubire, și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
și Dumnezeu rămâne în el”.

Iubirea este un proces extrem de complex și este greu să‑l putem înțelege 
pe deplin. Reținând în minte că Dumnezeu este iubire și că iubirea este de 
la Dumnezeu, citind cu luare aminte învățămintele Sfântului Apostol Pavel, 
vom pătrunde mai adânc în tainele acesteia:

În Epistola Sfântului Apostol Pavel Întâia către Corinteni ni se prezintă 
astfel Iubirea (Cap. 13; 1‑13):

„1. De‑aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar dacă n’am iubire 
făcutu‑m’am aramă sunătoare și chivmval zângănitor.
2. Și de‑aș avea darul profeției și de‑aș cunoaște toate tainele și toată știința și 
de‑aș avea credința toată să pot muta și munții, dar dacă n‑am iubire, nimic 
nu sunt.
3. Și toate averile mele de le‑aș împărți și trupul meu de mi l‑aș da să‑l ardă, 
dacă nu am iubire nimic nu‑mi folosește.
4. Iubirea rabdă’ndelung; iubirea nu se dăruie, ea nu invidiează, ea nu se 
trufește, nu se îngâmfă.
5. Ea nu se poartă cu necuviință, nu ține’n seamă  răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură.
7. Pe toate le suferă, pe toate le crede pe toate le nădăjduiește, pe toate le 
rabdă.
8. Iubirea niciodată nu se trece. Fie ele profețiile pieri‑vor, fie ele limbile; 
încete‑vor; fie ea știința: pieri‑va.
9. Că’n parte cunoaștem și’n parte profețim.
10. Dar când va veni ceea ce‑i desăvârșit, atunci ceea ce‑i în parte se va desființa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil; dar când am 
devenit bărbat, le‑am desființat pe cele ale copilului.
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12. Căci acum vedem prin oglindă, ca’n ghicitură; dar atunci, față către față. 
Acum cunosc în parte; atunci însă deplin voi cunoaște, așa cum și eu deplin 
sunt cunoscut.
13. Și acum rămân; credința, nădejdea, iubirea, aceste trei, dar cea mai mare 
din ele este iubirea.”

Este deosebit de profundă gândirea Sfântului Apostol Pavel. Înțelegând 
ce înseamnă iubirea în abisul său, nu mi se mai pare imposibilă „ura de 
sine” care se impune în iubirea adevărată și pe care arhimandritul Sofronie 
o prezintă în esența sa. Tocmai această ură de sine pregătește sufletul pentru 
celelalte persoane umane și divine.

Pe bună dreptate, arhimandritul Sofronie ne atrage atenția că „Dacă 
Domnul Iisus nu ne‑ar fi descoperit această uimitoare taină, nici un muritor 
n‑ar fi putut inventa un asemenea paradox – urăște‑te din pricina iubirii de 
Dumnezeu, în iubirea ta vei imbrățișa tot ce există. Atât Dumnezeu cât și 
bogăția creației lui devin conținutul vieții tale.

„Eul se uită pe sine însuși purtat de iubirea față de dumnezeul iubirii, dar acest 
„eu” cuprinde în sine prin har tot cerul și pământul”42.

În zilele noastre, când „Eul” este hrănit până la refuz, fiecare preamă‑
rindu‑se (de fapt trebuie să se preamărească prin așa‑numitul CV, în care 
trebuie să arate ce „educație academică” a primit) nu se mai poate vorbi 
de lepădare de sine.

Arhimandritul Sofronie ne spune:
„«Eu» e un cuvânt măreț. El desemnează persoana. Conținutul său principal e 
iubirea care deschide mai întâi și înainte de toate pentru Dumnezeu. Acest „eu” 
nu trăiește într‑o repliere pe sine egoistă convulsivă. Dacă se înfășoară în sine, 
va rămâne în nimicul lui. Iubirea de Dumnezeu poruncită nouă de Hristos și 
care ne îndeamnă să ne urâm pe noi înșine și să renunțăm la toate legăturile 
emoționale și trupești, aspiră duhul omului viu, spațiile veșniciei dumnezeești”43.

Arhimandritul Sofronie ne deschide calea înțelegerii Sfintei Scripturi, 
care ne precizează clar că omul a fost creat după „chipul și asemănarea lui 
Dumnezeu”.

Urmărind pe Sfinții Grigore al Nyssei și Maxim Mărturisitorul constatăm 
că aceștia consideră că ideea de „chip și asemănare” constă în modul de 
existență, în modul în care omul participă la viața dumnezeiască, la modul 
de a trăi după asemănarea cu Dumnezeu și de a fi îndumnezeit.

Arhimandritul Sofronie are o abordare hristrocentrică a acestui aspect 
astfel încât: o umanitate desăvârșită și o divinitate desăvârșită concurg într‑o 
unică ipostasă:

„Aceasta face din existența ipostatică, punctul principal de corespondență între 
ființa divină și cea umană – spune ieromonahul N. Saharov”44.

Persoana e principiul cel mai intim al ființei absolute, și tot ea e baza 
existenței omului ca chip și asemănare a lui Dumnezeu45.

42 Nicholas Saharov, 
2008, Iubesc, deci exist. 
Teologia arhimandritului 
Sofronie, p. 99.

43 Ibidem.

44 Idem, p. 145.

45 Ibidem.



138          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

Omul mântuit de Hristos trebuie să urmeze calea Sa deoarece:
„iubirea intratrinitară e transpusă de Întruparea lui Hristos la nivelul omului și 
e revelația în poruncile dumnezeești, pe care arhimandritul Sofronie le tratează 
ca pe o autoexprimare a lui Dumnezeu:
În esența lor, poruncile lui Hristos sunt autorevelarea lui Dumnezeu”46.

Iisus Hristos – Mântuitorul, a scos pe om din păcat și îl ridică la Dumnezeu:
„Energia iubirii divine se revarsă peste noi cei creați după chipul și asemănarea 
Lui și ni se poruncește să dobândim această iubire”47.

Homo sapiens este invitat, în înțelepciunea lui, să iubească. Să iubim și 
să fim iubiți! Înțelegem noi această invitație? Și‑a schimbat lumea atitudinea 
după ce a asistat la jertfa Golgotei? A devenit IUBIREA esenţa vieții noastre? 
Nu ne comportăm cumva ca și cum n‑am înțeles sensul și taina acestei 
porunci? Cele două războaie mondiale au fost purtate în slujba iubirii, sau 
porunca iubirii a sunat asemenea unei amenințări?

Am descoperit noi cu adevărat iubirea și că DUMNEZEU ESTE IUBIRE?
Privind oarecum din afară această poruncă, trăiesc cu impresia că mulți 

se tem de această poruncă și se comportă asemenea europenilor la desco‑
perirea cartofului.

Nu este vorba de o parabolă, dar poate fi socotită ca atare.
În vremea aceea....de după descoperirea Americii, primii coloniști care 

au ocupat America, au descoperit cartoful, ca pe un aliment aflat la mare 
cinste și la mare căutare în Lumea Nouă. Unele persoane, cu iubire față de 
semenii lor, au adus câțiva cartofi în Europa și i‑au dat în dar unui mare 
rege. Înțelegând semnificația acestui dar, și din iubirea față de supușii săi 
regele a dat poruncă să fie cultivați cartofii primiți după sfaturile celor care 
au făcut acest dar pentru a cunoaște toate condițiile și cerințele impuse de 
această plantă.

Cartofii au fost crescuți cu multă grijă și dragoste în cel mai fertil pământ 
și au dat o producție impresionantă. Văzând că lucrurile merg atât de bine 
binefăcătorii au plecat pe la casa lor. Regele a văzut cultura și a rămas 
impresionat de succesul obținut. Plantele erau viguroase, frumoase și aveau 
niște fructe mai mult sau mai puțin sferice și deosebit de frumos colorate. 
În mărinimia sa, a dat poruncă să se culeagă recolta și să se facă o masă 
mare, cu adevărat crăiască, la care să fie invitată toată lumea.

Bucătarii au cules fructele (bulbii), care se aseamănă cu fructele de tomate 
și au pregătit o masă după toată priceperea lor, fără să mai ceară informații, 
adică rețete de preparare a acestor bucate.

Invitații au dat buzna la masă și, cu bucurie și cu oarecare aviditate, au 
început să consume din bucatele oferite.

Rezultatul a fost de neînțeles, catastrofal. Cei mai mulți dintre cei care 
au mâncat s‑au îmbolnăvit, iar gustul mâncării nu le‑a fost pe plac, așa că 
au făcut zarvă la palatul regelui.

46 Ibidem.

47 Idem, p. 147.
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Regele le‑a dat dreptate deoarece s‑a convins personal că mâncarea nu 
a fost gustoasă și că poate provoca neajunsuri.

Între timp, unul dintre cultivatorii cartofilor, supărat de eșecul suferit, 
s‑a dus să smulgă cartofii din sol. Spre marea lor mirare, au descoperit 
tuberculii (bulbii) mari, frumoși și bine mirositori. Și‑au dat seama că de 
fapt, aceștia trebuiau să fie consumați. Aflând regele, s‑a convins și el. I‑a 
iertat pe bucătari și le‑a cerut să încerce din nou.

Rezultatele au fost uimitoare, neașteptate: tuberculii fierți sau copți s‑au 
dovedit comestibili și deosebit de gustoși. A dat poruncă să se facă bucate 
din tuberculi și să fie chemată din nou populația. Deși bucatele erau îmbie‑
toare, de data aceasta, nimeni n‑a mai îndrăznit să vină la masă.

Supărat regele a început să‑și ceară scuze și să convingă pe invitați de 
calitățile gastronomice ale cartofilor. Efectul a fost același: nimeni nu a mai 
vrut să audă de cartofi. Regele nu a cedat și a început să împartă tuberculi 
la unii dintre supușii săi, dar fără succes.

La sfatul consilierilor săi, a strâns tuberculii de cartofi în grămezi mai 
mari și a pus armata să‑i păzească. Intrigați, oamenii au venit să fure tuber‑
culi și i‑au preparat corect, minunându‑se de calitățile lor.

Doar așa au ajuns europenii să consume cartofi. Oamenii și‑au dat seama 
că nu fructele, ci tuberculii, care sunt niște tulpini subterane se consumă și 
au acceptat noul aliment.

Morala este că nu poți afla adevărul dacă nu ajungi la esență.
Așa este și cu iubirea:
„Iubirea e conținutul cel mai intim al ființei.... Iubirea stă în asemănarea cu 
Dumnezeu, care este IUBIRE”48.

Trebuie să pătrundem până la esența iubirii.
După cum ne învață arhimandritul Sofronie:
„Iubirea intratrinitară e transpusă de Întruparea lui Hristos la nivelul omului și 
e revelată în poruncile dumnezeiești, pe care arhimandritul Sofronie le tratează 
ca pe o autoexprimare a lui Dumnezeu...”49.

Ceea ce exclude orice interpretare a iubirii de care este vorba aici ca o 
regulă într‑un cod moral sau etic de comportament. Ca expresie concretă 
a dinamicii lui Dumnezeu, treime, iubirea poruncită ne introduce în viață 
asemenea Treimii și conduce umanitatea spre o unică ființă. Drept „conținutul 
cel mai intim și expresia maximă a persoanei”50, această iubire denotă prezența 
în persoana umană a unor atribute pe care le găsim în Persoana divină – și anume

„orientarea existențială spre o altă ipostasă, capacitatea ei de a se dărui altor 
persoane și de a primi în ea alte persoane, și nevoia de alte persoane pentru a 
se realiza pe sine. Astfel unitatea din Treime asigurată de o iubire reciprocă 
mereu în act poate fi văzută și în umanitate”51.

prof. Univ. Dr. emeritus gheorghe MUstaȚă
Membru titular al A.O.S.R.

49 Idem, p. 98.

51 Idem, p. 147.

50 Idem, p. 147.

48 Idem, p. 147.
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ARTA VIZUALĂ

DIALOG ORTODOX

Tradiție şi modernitate 
în arta caligrafică

Caligrafia, cuvânt care provine din greacă (kallos/grapho) şi care înseamnă 
scriere frumoasă, este o exprimare a sinelui care poate constitui şi o terapie 
care experimenteaza ritmul propriu şi duce la cunoasterea inteligenţei noas
tre, dar poate fi şi o metoda de stimulare a creativităţii şi nu in ultimul rând 
o metoda de relaxare.

Există trei stiluri principale în caligrafie: stilul arab, chinez şi latin.

   
      Scriere persană    Scriere tibetană
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Semnele picturale din scrierea chineză sunt numite ideograme şi ele 
amintesc de hieroglifele egiptene. Scrierea ideografică pare a deriva din 
pictură dar tot mai mult se crede că, de fapt, ele sunt fundamentul picturii.

Arta caligrafiei îşi are originile în cea mai îndepărtată antichitate, ea a 
trecut de la egipteni  de la care moştenim papirusurile, la greci, care au 
transmiso romanilor, de la care sa răspândit în întreaga Europă. 

Când tehnica fabricării hârtiei a fost adusă şi în Europa, arta caligrafiei 
a cunoscut o mare înflorire. In Evul Mediu caligrafii erau, în principal, 
clericii şi mai târziu şi notarii. Ca suport se foloseau foile de pergament 
sau sulurile de pergament numite rotuluşi, iar din secolul al XIlea sa 
folosit tot mai mult hârtia. Cărţile caligrafiate erau în primul rând religioase 
şi ele erau împodobite cu litere ornate, vignete, chenare, cu diverse repre
zentări simbolice și figurative, uneori monocrome dar, de cele mai multe 
ori, policrome, care se numeau miniaturi (după unii autori, după pigmentul 
oxid rosu de plumb numit minium). De aici, sensul a fost extins pentru 
toate reprezentările de mici dimensiuni.

Printre cele mai vechi manuscrise care ne interesează în arta caligrafiei 
este Codex romanus. La acea vreme se făcea distincţie între caligrafi adică 
cei care scriau frumos, „chrysographes” – cei care caligrafiau cu litere de 
aur și „tachygraphes” – cei care scriau repede. Adeseori folosită în manus
crise în secolele VIIIX arta chrysografică după această perioadă a devenit 
mai rară şi rezervată doar pentru manuscrisele sfinte. Ca tehnică, aurului i 
se dădea o consistenţă asemănătoare cernelii, iar la aplicare era fixat cu un 
apret; era aplicat cu pana de scris. Se mai folosea si aurul pudră amestecat 
cu guma arabică, obținânduse astfel „l’or en coquille”, care se aplica cu 
pensula. Uneori, literele mari se scriau cu roşu, cu cinabru. Celebra Biblie 
a Benedictinilor din secolul IX are literele majuscule de o mărime şi o 
bogaţie greu de depăşit de alte manuscrise. Se pot stabili afiliații între arta 
miniaturiştilor şi cea a pictorilor romanici. Se disting doua stiluri: unul 
nordic, din Winchester, care apare în Franţa în Evangheliarul de la Amiens 
care pare direct legat de frescă şi unul sudic, mai aspru şi mai schematic, 
ca în Biblia Farfa de la Vatican.

Artei romane ia urmat un nou stil: goticul „fleuri” care a născut un 
desen ferm, energic, mai mult sau mai puțin legat de sacru. 

În secolul al XIIIlea, caligrafia şia îmbogăţit subiectele istorice, cu 
fonduri bogate în mozaicuri. Putem vorbi însă şi de sărăcia erudiției unor 
„enlumineurs”, adeseori străini de regulile decenţei, careşi permiteau licenţe 
şi inconsecvenţe.

În secolul al XIVlea, miniatura trece în fruntea artelor. Cei care au dus 
la perfecţiune această artă sunt, fără îndoială, autorii manuscrisului Les Très 
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Riches Heures du Duc de Berry. Cel mai faimos exemplu de manuscris 
enluminat a fost creat de frații francoflamanzi Limbourg: Pol, Herman şi 
Jean, care au murit înainte de 30 de ani în urma unei epidemii de ciumă şi 
nu şiau sfârşit opera. Ducele de Berry a fost pentru Evul Mediu un mare 
iubitor şi colecționar de artă, cunoscut bibliofil, cel mai mare cunoscător 
în materie de arte vizuale. Les Très Riches Heures iese din normele goticului 
internaţional, deşi constituie una din expresiile cele mai rafinate ale acestuia, 
nu numai datorită coloritului de o rară frumuseţe ci mai ales prin reprezentarea 
naturii în ipostaze diverse şi schimbătoare. Manuscrisul iluminat are un 
număr de 206 foi de dimensiunea 30 pe 21,5 cm şi cuprinde 66 de miniaturi 
mari şi 65 de miniaturi mici, pe lângă textele caligrafiate. 

Manuscrisul cuprinde un calendar al lunilor, un zodiac, rugăciuni şi 
Psalmi. Miniaturile cuprind scene biblice plasate uneori în peisaje franceze, 
Atunci când reprezintă personaje biblice acestea sunt realizate după modele 
vii, anumite miniaturi îl reprezintă pe Duce, ogoarele si castelele pe care 
lea vizitat. Ca pigmenți erau folosite produsele vegetale sau minerale 
amestecate cu gumă arabică sau tragant. Unii pigmenţi erau foarte costisitori, 
cum era un albastru obţinut din lapis lazzuli. Uneltele erau peniţele făcute 
din pene de gâscă, pensule foarte fine şi, cu siguranță, se foloseau lupe.

Opera neterminată a fraţilor Limbourg a fost continuată 72 de ani mai 
târziu de Jean Colombe pentru ducele Charles de Savoie. Jean Colombe nu 
sa limitat în a imita stilul fraților Limbourg, ci şia dezvoltat un stil propriu.
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În secolul al XVlea, miniatura a făcut un mare pas spre perfecţiune. 
Contururile figurilor încep sa aibă tot mai multă suplețe şi grație, formele 
sunt mai epurate, au tot mai mult relief. Arta caligrafiei se pune de acord 
cu stilul epocii „gothique fleuri”. Bordurile manuscriselor din secolele 
XIVXV înfăţișează un mare număr de monştri bizari despre care unii 
cercetători cred că de fapt ascund intenţii satirice şi aluzii la personaje 
politice sau religioase ale epocii. Aceste manuscrise enluminate au existat 
pe întreg teritoriul Europei. 

Arta caligrafică a cunoscut o mare înflorire şi pe teritoriul țării noastre, 
mai ales în Moldova. La Mănăstirea Neamţ a trăit şi a lucrat în prima 
jumătate a secolului al XVlea marele caligraf şi miniaturist Gavril Uric. 

Arta caligrafiei şi tradiţia manuscriselor miniate sa perpetuat până în 
secolul al XVIIlea, cu unul dintre ultimii caligrafi şi miniaturişti de seamă 
ai Evului Mediu românesc, care a fost Anastasie Crimca de la Mănăstirea 
Dragomirna. 

Despre înflorirea acestei arte în Moldova în a doua jumătate a secolului 
al XVlea şi începutul secolului al XVIlea există o mărturie a reputatului 
slavist Iațimirschi care afirma că, în acea perioadă, stilul moldovenesc 
domina şi în manuscrisele rusești şi amintea despre manuscrisele moldove
neşti luxoase care împodobesc cele mai bune biblioteci din Europa (Oxford, 
Viena, Munchen, Moscova, Leningrad, Muntele Athos).

Mănăstirea Putna posedă aproximativ 60 de manuscrise slavoromâne 
dintre care 11 aparţin cu siguranţă epocii lui Ştefan cel Mare. Evangheliarele 
din 1473, 1489, 1504 şi 1569 sunt caligrafiate pe pergament, cu legături 
ferecate în plăci de argint. Restul sunt pe hârtie care are în jur de şaptezeci 
de watermarks, printre care capul de bour apare cel mai frecvent. Această 
hârtie era utilizată în acea vreme şi în Italia, Franta, Germania. În paranteză, 
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merită amintit un manuscris încă mai vechi, realizat între anii 778 şi 820 
în timpul domniei lui Carol cel Mare, aflat pentru o vreme în Germania în 
Mănăstirea Lorch, mutat la Heiderberg în secolul al XVIlea de unde în 
1622 a fost rupt în două. Prima jumătate, care cuprinde cele mai multe 
miniaturi a ajuns la un cardinal de Viena; acesta la vândut episcopului de 
Alba Iulia, Ignat Batthyani, care, în 1918, la donat statului român. A doua 
jumătate a acestui manuscris se află la Biblioteca Apostolică din Vatican. 
De o valoare inestimabilă, Codex aureus este scris cu litere de aur pe perga
ment, pictat cu aur şi cu coperţi de fildeş. Acest document unic a ajuns în 
urma unui controversat proces de retrocedare în posesia comunității maghiare, 
împreună cu cele 115.992 de unităţi bibliografice ale Bibliotecii Battyaneum.

Renaşterea a schimbat tradiţia de scriere în Europa. În lucrarea sa De 
Divina Proportione matematicianul Luca Pacioli are un appendice privind 
geometria literelor.

În 1522, un caligraf a publicat La Operina di Ludovico Vicentino, da 
imparare di scrivera littera cancellarescha. Prima scriere în Cooperplate 
este Essemplare utile de Hercolani (un notar). În 1680 apare l’art d’écrire 
a lui Alis Jean Baptiste de Beaulieu.

După apariţia tiparului, pentru o perioadă de tranziţie, arta caligrafilor 
a fost asociată cu arta tiparului care încorpora şi gravura în lemn. Se tipăreau 
biblii, romane cavalerești, cronici, istorii universale care cuprindeau tot 
felul de imagini: portrete, hărţi, animale, care iau facut pe caligrafi să se 
simtă înlăturaţi. Dar nu sa renunţat decât foarte greu şi gradat la luxul 
auritului şi al culorilor în cărţile imprimate. Ca o concesie pentru arta 
miniaturii şi a caligrafiei, cei care imprimau cărți lăsau în alb locul literelor 
mari de la începutul capitolelor, pe care ulterior, caligrafii le executau cu 
penelul. Stampele, vignetele şi încadrarea textelor se prezentau după modelul 
vechilor miniaturi, în culori, încercânduse prin procedee mecanice să se 
prelungească durata domniei culorilor. Uneori se executau adevărate ștampile, 
dar valoarea acestor hibrizi este departe de aceea a manuscriselor miniate.

Fireşte că a urmat o perioadă în care caligrafia putea să pară o artă 
abandonată, dar în paralel, scrisul de mână şia găsit locul în pictură şi 
literatură. Celebrele „calligramme” au fost reinventate de poetul francez 
Guillaume Apollinaire, dar cu mult înaintea sa, Francois Rablais, în Gargan
tua şi Pantagruel, cartea a Va, a folosit tehnica pentru La dive bouteille.

Imaginaţia vizuală se împleteşte intim cu puterea evocatoare a cuvântului 
scris. Numeroşi alţi poeţi dadaişti şi suprarealişti au folosit acest mod de 
exprimare: Tristan Tzara, Francis Picabia, Max Jacob, Jean Cocteau, Paul 
Eluard. După Al Doilea Război Mondial a existat o revigorare a interesului 
atât pentru caligrafia formală (scrierea de cărţi – manuscris, adrese, docu
mente) cât şi pentru caligrafia informală (folosită în corespondenţă).
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Edward Johnston (18721944) a creat o şcoală internațională de caligrafi, 
a reînnoit tehnicile medievale de lucru, precum şi prepararea suporturilor. 
În 1954, la Londra sa format o Societate pentru Scrisul de Mână Italic 
care accepta membri din lumea întreagă. 

Nevoile caligrafilor sau schimbat dea lungul secolului trecut. Până pe 
la începutul anilor 1970, caligrafia era folosită în primul rând în scopuri 
comerciale. În acel moment, tehnologia a adus alternative viabile scrisului 
de mână. În şcoli, caligrafia nu mai era predată în mod regulat şi atunci un 
număr de caligrafi au început să experimenteze şi să creeze mai puțin 
comercial, dar mai mult artistic. Din acel moment putem vorbi despre 
caligrafie ca o nouă formă de artă. Cam tot atunci, Donald Jackson, caligraf 
al reginei Angliei, a început să predea cursuri practice de caligrafie în Statele 
Unite, încurajând participanţii să facă ghilde care să formeze caligrafi 
informaţi şi educaţi. 

Azi există aproape 300 de ghilde în lumea întreagă, incluzând nu numai 
studenţi şi profesionişti dar şi pe cei care au îmbrăţişat caligrafia ca pe un 
hobby. Donald Jackson este cel care şia propus un proiect derulat pe 
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parcursul a şase ani: să rescrie de mână cu enluminures întreaga Biblie 
pentru Saint John’s University din Collegeville, Minnesota. A fost folosit 
un computer pentru a scrie textul, care apoi să fie scris manual în totalitate 
pe hârtie de pergament de viţel, folosind pene de gâscă şi cerneluri obţinute 
manual, aceasta fiind singura Biblie scrisă de mână în ultimii 500 de ani.

În România, există preocupări actuale privind arta caligrafică. Biblioteca 
Judeţeană Arad „A.D. Xenopol” organizează tabăra internațională de ilus
trație de carte și caligrafie la Balta. Avem şi caligrafi talentați, precum Marius 
Manea şi Cătălin Ciprian Andrei, ultimul licenţiat şi absolvent de master 
în cadrul Universitătii de Arte – Bucureşti, la secția grafică, doctorand cu 
bursă guvernamentală chineză la China Academy of Art la Departamentul 
de caligrafie. În prezent, pictori contemporani se exprimă folosind în picturile 
lor valoarea expresivă a literelor şi cuvintelor în calitate de forme picturale. 
Nu întotdeauna un astfel de text caligrafiat trebuie citit, de fapt literele 
caligrafiate, puternic expresive, pot stimula creativitatea privitorului şi pot 
transmite mesajul artistului în absența unui text lizibil. Dacă, până recent, 
arta caligrafică era oarecum ignorată, ea îşi face loc printre obiectele de 
studiu ale Universităților de Arte şi, de asemenea, are locul ei în expozițiile 
din galerii şi muzee.

Prof. Rodica POsTOLAche, artist vizual
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INTERMEZZO LIRIC

DIALOG ORTODOX

Silvia Andrucovici – moment poetic

Ochiul inimii

Inima e locul unde, uneori, mintea coboară
Ducându-și la păscut hergheliile.

Mintea aduce cu sine,
Ca un torent după o ploaie de vară,
Mâluri și paie, uneori vise rupte 
de pe creanga tinereții noastre:
Cireșe crude după ploi cu piatră.
Alteori spaime verzi-albastre
Precum cozile de saurian 
Și scoicile pawa, 
Suspinând după 
Maica erelor geologice.

Mintea e ochiul inimii.
Asemenea cu ochiul furtunii?
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Inima și Raiul sunt totuna.
Adam pe când locuia în Eden
Cu Eva sa jună și nevinovată, se ascundeau
Printre pomi cu rod de smochine
Și bujori înmiresmați,
chiar în inima Domnului!
Credeați că în sânul lui Avraam 
E mai cald decât în inima lui Dumnezeu?
Mai bine decât în Voia Sa?

Mintea pogoară în inimă
Ca-n Raiul străbun.
Mai întâi se curăță, se adună,
Se calibrează,
Apoi stă.
Și ascultă.

Acum acolo e liniștea.
Isihia.

Zborul

Misionar blând, cuceritor de inimi,
Peregrin cu surâs de ambasador,
Străbați meridianele cu ușurința unui zefir de april.
Subțire, fără greutate, doar în trecere,
Cu aripile lui Mercur prinse de calcaneu,
Vii, pleci, iar vii, dar pleci îndată,
casa ta e aici, dar mai mult altundeva.

Lacrimile mele se solidifică, 
În muncite cărări diamantine,
Dorul ia forma spaimei,
Iar regăsirea mă topește în creuzetul inimii tale.
Te întreb cât de mult mă iubești.
Cât Himalaya, îmi spui.
Apoi iarăși pleci.

Iubești drumul, dar mai ales aerul zodiit,
Iubești berzele, 
Îmi spui: Îmi sunt tare dragi,
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Le-aș mângâia pe căpșor,
În sânul cămășii mele le-aș purta.
Berzele noastre și bucuria primăverii în doi.

Iubești tare mult avioanele,
Păsări mari de oțel, cu aripi albe.

Noi doi, călătorim împreună uneori,
Mă ții de mână la primul zbor,
Ca inima să nu tresare anapoda,
Mă săruți pe tâmple și mă alinți,
Mă hrănești cu tandrețuri și vise,
Mă decolezi și mă aterizezi cu măiestrie.
Împărțim cerul la doi 
Și botezăm aerul cu iubirea noastră.

O vreme rămân prizonieră la sol,
Grijile și spaimele sunt ca plumbul –
Lanțurile grele îmi rănesc mersul.
Viața mă zguduie ca-ntr-un carusel,
Repede, amețitor, cu sufletul la gură,
Un bâlci de provincie prăfos, sufocat,
Care îmi întoarce stomacul pe dos,
Ca o limonadă caldă și dulce.

Ca-ntr-un teatru grotesc sau într-o glumă proastă,
Tu pleci. De tot. 
Eu rămân, dar ca și cum aș pleca îndată.
Cu ochii plini de sare și trupul topit.
Stau cu bagajele sorții strînse, așteptând.
Egală, nedorind, nepărtinind, nepătimind.
Zile sunt albe, egale, nopțile la fel.

Peste un timp,
O călătorie, un drum peste nori.
Avionul e o pasăre mare și albă,
Aeroporturi, terminale...
Mă încânt de forfota umană,
Gust bucuria decolării
Și te simt aproape.
Descopăr că după ani,
Mi-ai redat zborul.
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Simt cu tot trupul 
Îngemănarea cu aerul.

Te iubesc scurt.
Căci cu zborul, 
mi-ai redat viața.

Ochiul Arhanghelului

O tristețe vine peste mine.
Mă îmbracă...
Lacrimile-s zale sau solzi pe trupul meu.
Stau atârnând de clipa despărțirii.
Simt greu, greu de pământ
Peste piept, peste șale.
Țintuită în acest veșmânt.

Tu plecai
Transferând surâs către urmași.
De soartă bună,
Și de Har.

Îmi spuneai:
Tu ai darul lacrimilor,
Ești o sfințișoară, știi?
Eu îți ziceam că voi strânge 
O cadă de lacrimi.
Ca și Cosânzeana așteptând pe Voinicul ei.
Ea orbea la sfârșitul poveștii, știi?
De durere și plâns.

Am orbit.
Nu văd marmura,
Nu văd lespedea,
Nici culoarea negru.
Ești în cele trei fire de mentă sălbatică
Și-n mușcatele roșii.
O grădiniță, asta ești,
Pe care o răsădesc și o stropesc.
Semnând cu asta pentru înviere!
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Am asurzit.
Nu aud „veșnica pomenire”.
Pomenire înseamnă suflet viu,
Așa-mi spuneai...
Nu aud uneori nici bună ziua.
Bună?

Îmi spuneai că vom comunica,
Îmi spuneai de hristosferă,
De conștiința extinsă...
Iar eu îți promiteam
Că voi scoate ochiul Arhanghelului,
Ca orb fiind calea să rătăcească,
Să mi te lase mie,
Doar mie.

Dar, te-ai grăbit.
Către Grădinile ascunse,
Către Raiul promis.

Ai plecat.
Iar eu am pierdut lupta mea cu Îngerul.

Așa oarbă și surdă
Cum îi voi mai scoate Ochiul său astral și Îngeresc?
Cum?

Învățătorul

Zilnic pravila. Sfertul de ceas.
Nu pe ceas, ci pe boabe
Pe sutre, pe ritmul respirării.
Cu însoțire. Mereu
La un glas distanță.

Să te înrudești cu prezența,
Ca și cu apa spălatului pe față,
Ca și cu propria talpă călcând,
Ca și cu propria palmă mângâind,
Și inima în piept bătând.
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Să înfiezi un sfânt,
Să-l hrănești cu emoția ta,
Cu pâinea ta, cu liniștea ta,
Ba chiar cu furia sau înveselirea.

Fișe de lumini!
Azi zece minute oratio,
Senzație de pasăre, ușor.
Sunt pe cale?
Zborul astral nu e și spiritual.
Cad. Mă ridic. Lângă mine,
În mine, furnica, iarba, părinții, izvorul.

Dragostea să vă fie prima!
Semnul acesta este: mulțumirea.
Cifrul noetic al popoarelor?
Credința. În ce să crezi?
Să te încrezi, să te abandonezi...
Dreptate? Lege? 
Dreptatea e doar surogat de dragoste!

A dărui este eliberare de ego!
Dar a primi? Nouă cine ne dă?
De ce așa de târziu primim?
De ce nu suntem auziți?
De ce nu suntem iubiți?

Cineva te aude mereu.
Te strunește fin prin aspirații proprii.
Hamul îți este și frustrare,
Și îndrumare.
Primești doar atât cât poți duce!
Adică măsura personală.
Așa ierți, păcătuiești și iubești, 
Și în final, cunoști.

Avvă, Maestru, Învățător.
În noi culegi ce-ai semănat.
Îți suntem urmarea, dar și pecetea.
Ne mai iubești?
Ne mai trezești?
Ne mai sfințești?
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Creștinism cosmic în lirica argheziană 
(Vânt de toamnă)

INTERFERENŢE

DIALOG ORTODOX

Introducere

Un anumit tip de sincretism religios, numit de Mircea Eliade „creştinism 
cosmic”, a caracterizat credința țăranilor români, și acesta încă se mai poate 
observa, pe alocuri, în România (ca de altfel și în spațiul carpato‑balcanic). 
O astfel de contopire a unor elemente eterogene, păgâne și creștine – 
aparținând deci unor credințe și religii diferite – transpare în operele marilor 
creatori români, transmițându‑se fie direct, de la strămoșii lor din lumea 
satelor, fie prin intermediul culturii naționale. Această cultură unică, produs 
al unei geografii și al unei evoluții istorice distincte, descrise adesea ca o 
punte între Occident și Orient, păstrează numeroase accente tradiționaliste, 
chiar și în cazul unor artiști și scriitori considerați moderniști.

S‑a constatat, de pildă, în cazul poeziei moderniste de până la al doilea 
război mondial și până la instaurarea comunismului, că, de fapt,

„era vorba de un tradiționalism deghizat, exprimat în cheie modernă, fără a‑și 
dizolva coordonatele unei viziuni arhaice asupra lumii – sau dacă totuși vorbim 
de dizolvare, nu poeții o provoacă, ci dimpotrivă, o constată și o regretă ajungând 
la accente dramatice –, în cazul liricii numite adesea tradiționaliste, vom avea 
de remarcat din nou un paradox. Acesta este că ne întâlnim cu personalități 
literare atașate ideilor de trecut, tradiție, istorie, religie, recuperare, dar – 
atenție! – fără ca prin aceasta să înceteze a fi oameni moderni, făcând parte 
integrantă din ecuația timpului lor. Felul în care mulți dintre ei acuză dezră
dăcinarea, părăsirea satului natal, pierderea universului tradițional rural 
românesc (proces desăvârșit de regimul comunist, dar început odată cu intrarea 
României în epoca modernă – o spune și Caragiale printre rânduri, o constata 
și Ilie Moromete al lui Preda), nu reprezintă, practic, o linie tradițională literară 
în care poeții să se înscrie liniștiți și pe care să o perpetueze, ci o ideologie 
literară, regresivă și nostalgică. Nu este vorba de tradiționalism decât printr‑o 
definiție elementară a fenomenului, recunoscând doar declarativa afiliere la 
recuperarea tradiției. În același timp însă, acești poeți sunt foarte conștienți că 
actul lor este unul muzeal, că nu are nicio valoare practică. Lumea din afara 
spațiului literar și artistic nu îi întreba pe ei dacă trebuie să se schimbe sau 
dacă trebuie să rămână pe loc” (Picioruș).
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Consider că, în mare măsură, acest tradiționalism românesc se suprapune 
peste „creștinismul cosmic”, tocmai prin faptul fundamental că păstrează 
„viziunea arhaică” asupra lumii. El apare, uneori, „deghizat”, sub forma 
modernismului, în operele unor creatori geniali, cum sunt Constantin 
Brâncuși și Tudor Arghezi.

Creștinismul cosmic a fost revelat și analizat în cazul sculpturii moderne 
a lui Constantin Brâncuși (Buliga 1, teză de doctorat) și, recent, elemente 
ale acestuia au fost evidențiate, de asemenea, în cazul operei lui Tudor 
Arghezi (Buliga 2, sub tipar; tot aici a fost realizată și o analiză comparată 
a religiozității lor complexe, cu scopul de a pune într‑o lumină nouă atât 
opera acestora, cât și sursele ei). Între cei doi mari români, care au revo‑
luționat arta plastică și, respectiv, viziunea și limbajul poetic, au existat 
certe afinități elective (vezi Buliga 3, sub tipar). 

Creștinism cosmic în opera lui Brâncuși și Arghezi

Creştinismul cosmic este definit astfel:
„Una din caracteristicile creştinismului ţărănesc al românilor şi al Europei 
orientale este prezenţa a numeroase elemente religioase «păgâne», arhaice, 
câteodată abia creştinizate. Este vorba de o nouă creaţie religioasă, proprie 
sud‑estului european, pe care noi am numit‑o «creştinism cosmic», pentru că, 
pe de o parte, ea proiectează misterul cristologic asupra naturii întregi, iar pe de 
altă parte, neglijează elemente istorice ale creştinismului, insistând, dimpotrivă, 
asupra dimensiunii liturgice a existenţei omului în lume” (Eliade 1, p. 246).

Savantul utilizează şi termenul de „religie cosmică” în cazul „civilizaţiilor 
agricole”. 

În ceea ce privește suprapunerea treptată a sărbătorilor creştine peste 
cele păgâne, se pare că acest fapt a rezultat din conformarea conştientă (și 
subconştientă) la o experienţă arhetipală și indestructibilă a omenirii. Astfel,

„Hristos‑Dumnezeu nu putea fi rupt de divinitatea supremă creatoare şi ocro‑
titoare reprezentată de vechile teofanii decât cu riscul de a‑i minimaliza suve‑
ranitatea cosmică...” (Avram, pp. 152‑153). 

Tudor Arghezi se revendică de la aceeași matrice spirituală ca și Con‑
stantin Brâncuși, mai precis de la originea lui gorjenească, adică de la un 
spațiu care a conservat nu numai tradiții creștine (și monahale), ci și arhaice 
(„păgâne”). O parte importantă a operei plastice brâncușiene are surse 
filosofice și religioase, uneori direct din Biblie, după cum reiese din motivele 
unora dintre sculpturile sale, cum ar fi Fiul risipitor, Eva, Adam, Trecerea 
Mării Roşii (distrusă ulterior). Lumina din bronzurile brâncușiene, așa cum 
apare în centrele de concentrare luminoasă de pe suprafața lor, trimite, în 
general, la sacralitate, sugerând ideea de „suflet” („spirit”) interior, de 
lumina primordială spirituală (care, conform Bibliei, reprezintă o esență a 
creației) sau pe Iisus Hristos, ca „Lumină a lumii”.
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 Viziunea filosofică și religioasă a lui Constantin Brâncuși are, însă, și 
alte surse decât Biblia. În mod esențial, ea era una de natură arhaică, mai 
precis, a unui Cosmos viu şi magic, în care orice lucru (însufleţit sau nu) 
are „spirit” (suflet), şi în care spiritul şi materia (şi oricare altă dualitate) 
formează o unitate.

Arta lui Brâncuşi reprezintă, de fapt, o căutare spirituală, care are la 
origine educaţia religioasă pe care el a primit‑o în ambianţa gorjenească 
tradițională, ce ține de un creştinism ortodox tolerant faţă de un ansamblu 
de idei şi practici precreştine panteist‑animiste (numit de artist „filosofia 
naturalităţii”, o înţelepciune primordială și universală de tip Philosophia 
Perennis). Astfel, în sculptura modernă brâncușiană se reflectă, de fapt, 
„creștinismul cosmic”, care este o împletire între „filosofia naturalităţii” 
eterne, de factură precreştină, a strămoşilor săi din Hobiţa, și o viziune 
creştină, cu accente mistice (vezi detalii în Buliga 1).

 Tudor Arghezi este considerat, de cei mai mulți critici, poet modernist1. 
În ceea ce privește religiozitatea argheziană, așa cum transpare din poezia 
sa (în special din Psalmi), ea a fost și rămâne un subiect controversat. Sunt 
studii care‑l cantonează de partea „credinței” (V. Popescu, Pompiliu Constan‑
tinescu, G. Călinescu), de partea „tăgadei” (Ov. S. Crohmălniceanu, Tudor 
Vianu, Nicolae Manolescu) sau îl plasează între aceste două poziții (Șerban 
Cioculescu, D. Micu, M. Petroveanu). N. Balotă2 apreciază că nu

„avem elemente suficiente pentru a decide asupra «credinței» sau «necredinței» 
omului Arghezi […] De aceea nu vom decide dacă Arghezi a fost sau nu a fost 
«religios»…” (Balotă, p. 181). 

După L. P. Bercea,
„poezia lui Tudor Arghezi înglobează un număr neobișnuit de mare de elemente 
lexicale din domeniul religiei. Dacă ele ar fi intrat, prin numărul de ocurențe 
ridicat și prin multiplele semnificații pe care le au, în atenția exegeților arghe‑
zieni, concluziile ar fi avut, poate, un alt caracter, fără afirmații nete. Se pare 
că au scăpat tocmai nuanțele și sugestiile pe care studiul atent al lexicului le‑ar 
putea oferi” (Bercea, p. 58).

A. Bojin, consideră că, în afara termenilor religioși ce denumesc ființe 
divine ce țin de religia creștină sau obiecte și acțiuni ce țin de ritualul creștin,

„limbajul poetic arghezian este, însă, influențat de limba veche bisericească, 
de literatura religioasă. Limba lui Arghezi poartă, prin fonetismul unor cuvinte, 
prin anumite întorsături de frază, urmele contactului adânc al poetului cu vechea 
literatură bisericească” (Bojin, p.128).

Cert este faptul că o parte importantă a liricii argheziene se revendică 
direct din Biblie, pe care poetul adesea o elogia, considerând că ea

„rămâne încă, lectura principală a omului care vrea să gândească [...] Îndată 
ce simți că trebuie să te exprimi, lectura Bibliei este cea mai indicată” (apud 
Beșteliu, p.86).

1 Arghezi nu a dorit, însă, 
să fie încadrat în vreun 
curent literar anume, în 
marea dispută a anilor ’20 
și ’30, dintre tradițio na‑
liști și moderniști.

2 Care în monografia sa 
închinată lui Arghezi ana‑
lizează, în parte, fiecare 
psalm.
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Dar Arghezi percepe divinitatea nu numai în spirit biblic, ci și ca prezență 
imanentă și transcendentă în natură și cosmos. Sacrul („numinosul”) este 
trăit de poet și descris în termenii unei mistici naturiste. Divinitatea este 
intuită în natură, care este purtătoarea misterului, în iarbă, flori, miresmele 
grădinii, pletele salciei, clătinatul vișinilor, mișcarea foilor de porumb, stolul 
de porumbei, privirea iezilor etc. (Beșteliu, p.173). Ca și țăranul român, 
Arghezi crede mai mult într‑un Dumnezeu „al câmpului întins și al luminilor 
boltite” (Icoane de lemn) decât în instituția religioasă. Acest tip de mistică 
evocă imanența divinității în univers și face trimitere certă la animism și 
la panteism, ambele credințe precreștine ale țăranilor români. 

În contextul acestei religiozității cosmice a viziunii argheziene, menționez 
și utilizarea unor simboluri arhaice fundamentale, cert precreștine. Este 
vorba, de pildă, despre cel al unei „scări” ce transcende lumea, pe care 
poetul o urcă neîncetat; de pe acestă scară poți, însă, să te prăbușești și în 
abisurile Iadului (vezi poema postumă Nu știu). 

Brâncuși își numea și el Coloana fără Sfârșit „o scară la cer”, aceasta 
reprezentând toate simboluri universale ale „Arborelui cosmic”, ale „Stâlpu‑
lui cerului” sau „Coloanei cerului”, care echivalează, în esenţa lor, cu 
simbolul primordial, arhaic și universal al Axei Lumii. Coloana brâncușiană, 
văzută ca „scară la cer”3 sau Axis Mundi, semnifică trecerea sau ascensiunea 
de la lumea terestră (a materiei) la „lumea de dincolo” (a sacrului), de la 
finit la infinit. 

Arghezi folosește și simbolul arhaic al „Pământul‑mamă”, în contextul 
comparației femeii cu pământul și grădina (în poezia Logodnă). „Pămân‑
tul‑mamă”, folosit aici ca o metaforă pentru femeie (în sensul că ambele 
sunt considerate ca matrice a vieții), este „păgân”, în raport cu credința 
creștină, deoarece Facerea biblică are loc ex nihilo.

Amintesc aici că în creația acestuia
„se află, cu o largă arie de răspândire, un număr apreciabil de arhaisme. Prezența 
lor în versurile argheziene nu este lipsită de o anume semnificație, de forță 
sugestivă, de nuanță expresivă. Ponderea lor în opera lui Arghezi izvorăște nu 
atât din numărul ca atare al arhaismelor, din frecvența lor, cât mai ales din 
forța lor sugestivă în context” (Bojin, p.127) 

S‑ar putea spune, rezumativ, că peste o mentalitate creștină, cu care 
Arghezi a venit în poezia sa, s‑a suprapus și această religiozitate cu suport 
naturist, animist‑panteistă (în sensul căutării unui Dumnezeu ascuns în 
creația sa), care face apel, uneori, și la mituri sau simboluri. Am considerat 
că această combinare a temelor religioase de inspirație creștină (vezi Psalmii) 
cu elemente de „mistică naturistă” (la care se adaugă și utilizarea unor 
simboluri arhaice fundamentale) face trimitere la creștinismul cosmic (vezi 
Buliga 2). 

3 Scara este un important 
simbol al „ascensiunii”, 
sugerând trecerea de la 
un mod de a fi la altul și 
comunicarea dintre Cer 
și Pământ. Indiferent de 
forma de religiozitate, es‑
caladarea treptelor (care 
este, în fapt, o „înălțare”) 
înseamnă transcenderea 
condiției umane și acce‑
sul la niveluri cosmice 
superioare. Urcarea de la 
Pământ la Cer (ce repre‑
zintă o manifestare di‑
rectă a transcendenței, a 
puterii absolute, a veșni‑
ciei, a sacrului) este repre‑
zentată ritualic, în diverse 
tradiții, prin ascensiunea 
unei scări, iar orice ascen‑
siune este o abandonare 
a spațiului profan și o 
trecere „dincolo” (scara 
participă, de altfel, și la 
simbolistica verticali tă‑
ții, a Axei Lumii). Iacob 
visa o scară al cărei vârf 
atinge cerul, pe unde în‑
gerii lui Dumnezeu urcau 
și coborau. În tradiția is‑
lamică, Mahomet vedea 
și el o scară ce se înălța 
în Templul din Ierusalim, 
până la cer.
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Creștinism cosmic în poezia „Vânt de toamnă”

În creația argheziană „Vânt de toamnă”4 apar numeroase elemente esen‑
țiale ce dovedesc prezența creștinismului cosmic. Ținând cont de definiția 
dată de M. Eliade acestui tip specific de sincretism religios, se pot separa 
următoarele caracteristici ale creştinismului ţărănesc al românilor: coexis‑
tența și contopirea elementelor religioase creștine și precreștine („păgâne”), 
proiectarea misterului christic asupra întregului cosmos, neglijarea ele‑
mentelor istorice ale creştinismului și punerea în evidență a dimensiunii 
liturgice a existenţei omului în lume. Coroborarea acestor elemente duce 
la o viziune cosmică a creștinismului, împrumutându‑i acestuia caracteristici 
ale „religiilor cosmice”. 

Or, în această poezie argheziană se întrunesc, practic, toate trăsăturile 
respective. „Pruncul” este un simbol evident al lui Iisus Hristos, întărit de 
asocierea Lui cu lumina:

„Şi sorcova luminii în braţe i‑o arunc”. Mântuitorul mărturisește despre El însuși, 
în acest sens: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12); „Eu, Lumină am venit în 
lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12, 46). 

Este vorba aici despre lumina primordială și mistică, despre care stă 
scris în Biblie că reprezintă substanţa sacră și vie a universului, prin care 
divinitatea a creat lumea:

„Și a zis Dumnezeu: «Să fie lumină !»5 Și a fost lumină.” (Geneza I, 3).

Despre această esență „numinoasă” a creației, ce întemeiază lumea și îi 
conferă sacralitate, se face referire la începutul poeziei: „E pardosită lumea 
cu lumină,/ Ca o biserică, de fum şi de răşină”. Întreaga creație cosmică 
este divină, deoarece reprezintă, de fapt, o expresie a luminii spirituale. 
Aceasta stă la temelia lumii și, în același timp, face parte din constituția ei 
(jocul de cuvinte dintre „lume” și „lumină” este și el sugestiv în acest sens). 
S‑ar putea spune că, în aceste versuri, se face trimitere la o cosmogeneză 
de natură sacră a lumii, prin intermediul unei lumini transcendente și eterne.

„Lumina duce omenirea‑n poală” este o expresie artistică ce sugerează 
faptul că nu doar cosmosul, ci întreaga omenire au ca suport lumina primor‑
dială, prin ea, omul beneficiind de protecție divină. Lumina este descrisă 
astfel: „Rece, fragilă, nouă, virginală”. Este o modalitate poetică de‑a evi‑
denția că este mereu proaspătă, egală cu sine însăși, neconsumându‑se în 
actul de creație al cosmosului și al omenirii (ceea ce constituie un paradox). 

Se remarcă aici și un atribut feminin al luminii, care este protectoare 
într‑un sens matern, deoarece ea duce în „poală” omenirea (este sugerată 
astfel „poala”6 ocrotitoare a mamei). Ea este maternă și „virginală” în același 
timp, paradox ce trimite și la Fecioara Maria, născătoare a Pruncului Iisus, 
și totuși virgină.

4 „Vânt de toamnă” este 
o poezie publicată în vo‑
lumul de debut Cuvinte 
potrivite, în anul 1927, 
la Bucureşti.

5 Expresia «Să fie lu‑
mină !» a fost tradusă din 
limba latină, unde apare 
ca «Fiat lux!». Lumina 
primordială și mistică din 
care s‑a format lumea 
este, așadar, desemnată 
de termenul latin „luxus” 
și nu de „lumen”. Cu toate 
acestea, cuvântul româ‑
nesc „lume” pare că pro‑
vine din termenul latin 
„lumen”. De altfel, unul 
dintre sensurile cuvân‑
tu lui „lume” (conform 
DEX) este și de „lu mi‑
nă”, așa cum reiese din 
unele expresii: „lumea 
ochiului” (= pupila ochiu‑
lui) sau „a ieși la lume” 
(= a ajunge la lumină, la 
loc deschis, la larg).

6 „Poala” reprezintă par‑
tea de jos al unui veș‑
mânt țărănesc (pop.: fustă 
țărănească).
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Percepția („pipăitul”) acestei lumini „reci” (de „atlaz”)7 duce la o transfor‑
mare interioară, punând „găteli la suflet și grumaz”, o aluzie la stările de 
bucurie înlăcrimată și de sfințenie, ce însoțesc descoperirea luminii divine.

Cum întregul cosmos este o expresie a sacralității, el este, pe drept, 
comparat cu o biserică la scară universală. În același timp, se creează și 
viziunea unei lumi imateriale, spiritualizate prin lumină, ca o biserică 
transfigurată, constituită din „fum” și din „rășină”. Lumea materială, așa 
cum o percepem prin intermediul simțurilor, se dovedește a fi, de fapt, 
ireală, prin comparație cu lumina sacră din constituția ei (lumea are doar 
o aparență a materialității, ea fiind transfigurată prin intermediul luminii, 
devenind, astfel, asemănătoare unei biserici cosmice).

„Fumul” și „rășina” trimit imediat la ritualuri și ceremonii religioase. 
Or, un act religios presupune ieșirea din zona profană (din lumesc și 
devenire) și intrarea într‑un spațiu sacru, templul sau altarul, considerate 
„centrul lumii” (Eliade 2, p. 129), deoarece acolo se poate produce „ruptura 
de nivel”, ce deschide comunicarea între nivelurile cosmice. Biserica subli‑
mată și sacră din poezie devine, în acest caz, Axis Mundi, un punct de 
întâlnire între Cer, Pământ și Infern. 

Omul cu vocație de profet, care‑și propune să atingă „cerurile”, nu poate 
trăi decât într‑un spaţiu sacru, purtând în permanență nostalgia transcenden‑
tului în/din ființa sa. Această nostalgie și chemare, totodată, trimit la „jindul” 
psalmistului arghezian: „Mă rog ție pentru că ți‑s stelele frumoase, pentru 
că ai urzit azurul, pentru că ai făcut caprele și copacii și ți‑ai distribuit 
ființa în toate semințele și în toate ființele, cu care, fără voia mea, mă simt 
legat, fie că știi tu sau nu știi” (Mă rog ție, Doamne). Divinitatea apare 
aici, cumva, impersonală, mai degrabă sub forma unei energii universale 
creatoare de frumos, care leagă, în profunzime, toate creaturile din univers, 
dându‑i acestuia coerență. După N. Balotă, acest text reprezintă o rară 
„expresie a unui panteism naturist, expresie mai puțin a unei credințe 
religioase cât a unui credo distribuit în făpturile firii, de la cele mai umile 
la cele mai înalte” (Balotă, p. 238).

Dar, condiția fundamentală pentru a putea atinge „cerurile”, este aceea 
de a abandona „egoul” (falsul eu sau „personalitatea”) care înlănțuiește 
ființa umană. În Printre psalmi apare această dorință de evadare din 
eul‑capcană: „Mă rog ție, Doamne, să nu mai fiu eu însumi”.

 „Rășina” din „Vânt de toamă” este de fapt tămâia, un aromat natural8 
care face parte din simbolurile de cult, folosit in toate religiile, din vremuri 
străvechi (inclusiv în ceremoniile arabe). Ea este arsă, de sute de ani, în 
ritualurile religioase romano‑catolice și în cele creştin‑ortodoxe, practică 
ce este însă cu mult anterioară acestora, deoarece a fost întâlnită și la vechii 
evrei. Tămâia are semnificații multiple, dar, în mod esențial, ea era consi‑
derată ofrandă la templul iudaic, iar în creștinism – jertfă curată, al cărei 
fum înmiresmat însoțește toate actele cultului9. 

7 Este de menționat fap‑
tul că Sfânta Lumină pas‑
cală de la Ierusalim este, 
imediat după apariția ei, 
„rece”, în sensul că nu 
arde.

8 Tămâia este o rășină a 
arborelui numit Bos wellia 
serrata sau Floribunda 
papyrifera (din Africa și 
India) care provine din 
sucul ce curge din copac. 
Sucul se întărește la soare, 
apoi se strânge de pe scoar‑
ța copacului, se pisează 
și se amestecă cu alte aro‑
mate, pentru a avea un 
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Pentru lumea sacră, transfigurată de „lumină” și comparată de Arghezi 
cu „o biserică, de fum și de rășină”, reținem, plecând de la simbolistica 
tămâii, mai ales ideea de rugăciune, de ofrandă și jertfă în actul de slujire 
al lui Dumnezeu. De asemenea, ea sugerează atmosfera de sfințenie, prezența 
simbolică a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, precum și credința în viața 
de după moarte.

Trebuie specificat că această concepție a Cosmosului, ca edificiu sacru, 
apare în diverse reprezentări arhaice și arhetipale despre univers, unele 
transmițându‑se și păstrându‑se până în zilele noastre:

„Continuitatea tabernacol – templu – biserică era deja o evidență pentru gândirea 
patristică din primele veacuri. Pentru Sf. Augustin, templul lui Solomon întru‑
chipează prototipul oricărei biserici și prefigurarea trupului lui Hristos. Potrivit 
Părinților bisericii, edificiul sacru reprezintă: 1) pe Hristos, ca Divinitate 
manifestată pe pământ; 2) universul vizibil și invizibil și 3) omul, alcătuirea 
lui. Analogia dintre planul unei biserici și corpul crucificat al lui Hristos este 
și ea evidentă. Absida reprezintă capul, transeptul – brațele întinse, iar nava 
reprezintă trupul și picioarele. Este subînțeleasă, desigur, și dimensiunea macro‑
cosmică a Întrupării, marcând activarea arhetipului Omului Universal. Logosul 
universal (Hristos) descinde sacrificial în circumstanțele determinate ale unei 
existențe umane particulare (Iisus), restituind omului vocația de ființă univer‑
sală, arhetipul său teomorf, condiție indispensabilă pentru transgresiunea limi‑
tărilor, privațiunilor și a morții ce caracterizează existența profană. Dar, analogia 
are echivalenți și în alte spații culturale. Situația e comparabilă cu cea a 
templului hindus” (Cojanu, p. 138).

Indiferent de tipologia unei biserici creștine, funcția esențială a acesteia 
este una simbolică. Mai concret, în ceea ce privește simbolismul bisericii 
ortodoxe, se apreciază că 

„biserica reprezintă în tradiţia răsăriteană o imagine văzută şi unitară a cosmo‑
sului, respectiv a întregii existenţe. Este, de asemenea, văzută ca o imagine a 
Bisericii celeste (aşa cum Templul lui Solomon era o proiecţie a Ierusalimului 
Ceresc), de acest aspect şi de relaţia cu lumea superioară fiind amintit de cupola 
ce acoperă turla fiecărei biserici şi care aduce aminte de cerul cerurilor10” 
(Stănică).

S‑ar putea spune că discursul liric arghezian sugerează, cu mare putere, 
sfințenia lumii (a umanității și a întregului cosmos), ceea ce poate constitui 
o adevărată „epifanie”, în sensul (poetic) de revelare metaforică a unei 
dimensiuni sacre și nevăzute a acesteia, dincolo de aparența de materialitate 
și de procesul ei de devenire, însoțit de suferință. Putem vorbi și de o 
„epifanie” în sensul dat de vechii greci, deoarece se relevă aici un mod de 
manifestare a divinității, sub forma Luminii ce „duce omenirea‑n poală”. 

Între lumina cu care este „pardosită” lumea și „ceruri” există o strânsă 
legătură. Lumina celestă le conferă oamenilor beatitudine spirituală (extaz 
mistic). Aceștia se sfințesc prin contactul nemijlocit cu ea și cu „cerurile”, 

miros și mai plăcut. Pro‑
cedeul de preparare este 
expus și în Vechiul Tes‑
tament.
9 În Vechiul Testament 
se explică semnificația 
tă mâii, mai ales ca ex‑
presie  a  cinst i r i i  lui 
Dum nezeu, în contextul 
jertfelor care I se adu‑
ceau la altar: „De aduci 
Domnului prinos de pâine 
din cele dintâi roade, adu 
ca dar din cele dintâi 
roade ale tale grăunţe din 
spice, prăjite pe foc şi 
pisate; Toarnă peste ele 
untdelemn şi pune pe ele 
tămâie; acesta este pri‑
nos de pâine. Preotul să 
ardă, spre pomenire, o 
parte din grăunţe şi din 
untdelemn cu toată tă‑
mâia; aceasta este jertfă 
Domnului.” (Levitic 2, 
16); „Apoi să aducă Aaron 
viţelul de jertfă pentru pă‑
catele sale, ca să se cu‑
reţe pe sine şi casa sa şi 
să junghie viţelul jertfă 
pentru păcatele sale; Să 
ia cărbuni aprinşi de pe 
jertfelnicul cel dinaintea 
Domnului, o cădelniţă 
plină, şi aromate pisate 
mărunt pentru tămâiere 
două mâini pline, şi să le 
ducă înăuntru, după per‑
dea; Să pună aromatele 
pe focul din cădelniţă 
înaintea felei Domnului, 
astfel ca norul de fum să 
acopere capacul cel de 
pe chivotul legii, ca să 
nu moară Aaron. (Levitic 
16, 11‑13); „Să faci de 
asemenea un jertfelnic 
de tămâiere, din lemn de 
salcâm” (Ieșire 30, 1). 
„Apoi a zis Domnul că‑
tre Moise: «Ia‑ţi miro de‑
nii: stacte, oniha, halvan 
mirositor şi tămâie cu‑
rată, din toate aceeaşi 
măsură, Şi fă din ele, cu 
ajutorul meşteşugului fă‑
cătorilor de aromate, un 
amestec de tămâiat, cu 
adaos de sare, curat şi 
sfânt; Pisează‑l mărunt 
şi‑l pune înaintea chi vo‑
tului legii, în cortul adu‑
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în același timp: „Și oamenii, de ceruri beți,/ Se leagănă‑n stihare de profeți”. 
Oamenii veritabili devin (ca și biserica transfigurată) asemenea Axei Lumii, 
punți simbolice între Pământ și Cer, ființe iluminate, ce au darul de‑a 
interpreta mesajele divine. De acum încolo, transfigurați, ei vor face ca 
lucrurile să se împlinească sub semnul Luminii.

Descoperirea luminii duce la sfintele începuturi, la înțelegerea adâncă a 
Creației (ceea ce constituie, pentru artist, o „re‑creație”) și la o renaștere 
spirituală, în care se trezește amintirea nostalgică a paradisului pierdut, 
unde conviețuiau pașnic creaturile:

„Din învierea sufletului, de izvor,/ Beau caprele‑amintirilor,/ Şi‑n fluierul de 
sticlă al cintezii/ Se joacă mâţele cu iezii.”. 

„Învierea sufletului” semnifică, pe de‑o parte, o „re‑naștere”, a cărei 
prospețime este „de izvor” (termen care sugerează și elementul primordial, 
sursa cosmosului și a omului). Pe de altă parte, „învierea” simbolizează și 
descoperirea esenței ființei umane, înconjurată până atunci de mister. Cum 
această esență este de natură spirituală, ea nu are nimic de‑a face cu materia 
din care este constituit corpul. Această revelație, că omul nu este materie, 
ci spirit („lumină”), poate decripta versurile: „Pietrişul roşu, boabe, al 
grădinii,/ Îi sunt, bătuţi şi risipiţi, ciorchinii”. În acest caz, „pietrișul roșu” 
este o sugestie referitoare la corpul uman și la sângele din el; „ciorchinii” 
lui, „bătuţi şi risipiţi”, pot trimite la o anumită senzație de „destructurare” 
a materiei (produsă în timpul Revelației), deoarece ea este iluzorie în raport 
cu spiritul. 

„Grădina” poate reprezenta, însă, și o imagine a paradisului, ale cărui 
elemente sunt constituite din „pietriș”, țesătura groasă de frunze („plocate 
grele”), ce se urzește treptat11, din vechime, și din creaturile trăind în pace 
și armonie. Sunt reunite aici toate regnurile: mineral (pietriș), vegetal 
(plante) și animal (cinteza, mâțele și iezii). Trebuie specificat faptul că doar 
ființa umană, sublimată prin extaz, care își anulează astfel condiția umană 
(precară și relativă), poate să recupereze starea adamică și paradisiacă a 
începutului. În cazul poetului Arghezi vorbim, desigur, de un extaz al 
inspirației, care l‑a făcut capabil să înțeleagă misterul sacru al omului și al 
cosmosului.

„Pruncul” este prezentat ca o esență spirituală interioară și imuabilă a 
ființei umane, de natură divină (prin asocierea sa cu lumina sacră), nesupusă 
schimbărilor datorate trecerii timpului și naturii exterioare: „Născut în mine, 
pruncul, rămâne‑n mine prunc”.

„Chemarea” tainică a Pruncului vine din profunzimea ființei umane și 
este descrisă aici ca un „cântec”, ce aparține unei „voci” din „pământ”: 
„Deosibeşti chemarea pruncului în vânt/ Cântată de o voce din pământ”. 
Întâlnirea spiritului uman cu esența sa divină, de natura luminii sacre, 
conduce la starea de „iluminare” (Unio mystica)12, care reprezintă experiența 
religioasă cea mai profundă și autentică, menționată în marile religii ale 

nării, unde am să Mă arăt 
ţie. Aceasta va fi pentru 
voi sfinţenie mare. Tă‑
mâie, alcătuită în felul 
acesta, să nu vă faceţi pen‑
tru voi: sfinţenie să vă 
fie ea pentru Domnul.” 
(Ieșire 30, 31‑37). „Să se 
îndrepteze rugăciunea 
mea ca tămâia înaintea 
Ta; ridicarea mâinilor 
me le, jertfă de seară.” 
(Psalmul 140, 2). Tămâia 
este nelipsită la slujbele 
religioase creștine, având 
numeroase semnificații. 
De pildă, la Sfânta Li‑
turghie ea se folosește mai 
ales în acele momente 
din cursul sfintei slujbe 
în care se face simțită 
pre zența simbolică a 
Mântuitorului, momente 
care trebuie subliniate și 
prin înmiresmarea bise‑
ricii. Preotul cădește in‑
teriorul bisericii, fumul 
tămâii fiind considerat ca 
o îmbălsămare și purifi‑
care a locului respectiv. 
Fumul și mireasma tă‑
mâiei creează și o atmos‑
feră specifică, prielnică 
pentru rugăciune și me‑
ditație religioasă. Tămâia 
– simbol al rugăciunii și 
al faptei bune –, prin fu‑
mul și mireasma ei, subli‑
niază frumusețea actelor 
de cult, creează atmo‑
sfera de sfințenie și, ast‑
fel, se integrează în actul 
de slujire a lui Dumnezeu 
ca un dar, ca o prețioasă 
ofrandă. Mireasma ei a ‑
lungă duhul răului. Ast‑
fel, tămâierea de la înce‑
putul slujbei Botezului 
sugerează buna mi reas‑
mă și sfințenia Duhului 
Sfânt, care topește și 
a lungă tot păcatul. Tă‑
mâia este un simbol al 
celebrării lui Dumnezeu 
și al implorării harului 
Sfântului Duh, după cum 
scrie în Liturghierul 
Or todox: „Tămâie Îți 
adu cem Ție, Hristoase 
Dumne zeul nostru, întru 
miros de bună mireasmă 
duhovnicească, pe care 
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lumii. Arghezi, fost călugăr, o descrie astfel, referindu‑se la Pruncul din el: 
„Și sorcova luminii în brațe i‑o arunc”. 

Anii petrecuți în mânăstire ar fi avut drept scop final, pentru „ierodiaconul 
Iosif” (numele monahal al lui Arghezi), ca și pentru oricare alt călugăr 
creștin‑ortodox, întâlnirea cu Hristos în inima lui, și, totodată, cu lumina 
care îl însoțește, după cum se menționează în practicile isihaste. Natura 
reală a lui Iisus Hristos este legată de această lumină mistică, așa cum se 
revelează în momentul „Schimbării la Față” de pe muntele Tabor, în fața 
apostolilor Petru, Iacov și Ioan:

„Și S‑a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar 
veșmintele Lui s‑au făcut albe ca lumina” (Matei 17, 2); „Și pe când Se ruga 
El, chipul feței Sale s‑a făcut altul și îmbrăcămintea Lui albă strălucind” (Luca 
9, 29). Iisus Hristos, ca „Lumină a lumii”, promite și „lumina vieții”, pentru 
cei care‑L urmează: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8, 12). 

Dacă Arghezi nu a reușit să obțină în mod direct, prin revelație, această 
întâlnire sfințitoare, el a fost, totuși, capabil să redea, poetic, atât misterul 
unui cosmos sanctificat și sublimat de prezența luminii sacre, cât și misterul 
„pruncului”, ca esență divină ce sălășluiește în om, a cărui chemare tainică 
o simte intuitiv (ca un mod artistic de a percepe „numinosul”). 

Revelarea sacralității omului13 și a cosmosului constituie o epifanie ce 
exprimă dimensiunea liturgică a existenței omului în cosmos, investit aici 
cu vocație de profet. Omul este de esență sacră și este înconjurat, în același 
timp, de manifestarea divină, sub forma Luminii ce stă la temelia creației 
și o pătrunde totodată (acest fapt exprimând consubstanțialitatea dintre uman 
și divin). Participarea directă la sacralitate este, în fapt, o „liturghie” a 
omului înduhovnicit și transfigurat. 

Concluzii

În poezia „Vânt de toamnă” apar elementele esențiale ce dovedesc 
prezența creștinismului cosmic (ţărănesc) al românilor, așa cum a fost definit 
de Mircea Eliade. Se creează astfel o viziune cosmică a creștinismului, 
împrumutându‑i acestuia caracteristici ale „religiilor cosmice”. 

Este notabil faptul că aceste elemente ale creștinismului cosmic se 
regăsesc și în opera altui mare creator de origine gorjeană, Constantin 
Brâncuși, fapt explicabil, în primul rând, prin matricea lor spirituală comună 
(ce păstra, încă, urmele unei „civilizaţii agricole” autentice, dezvoltată de 
milenii în spațiul românesc).

Coexistența și contopirea elementelor religioase creștine și precreștine 
(„păgâne”) este dovedită prin prezența Pruncului, ce‑L simbolizează pe 
Iisus Hristos, într‑un Cosmos sacru (Lumea‑biserică) văzut ca o creație din 

primindu‑o întru jertfel‑
nicul Tău cel mai presus 
de ceruri, trimite‑ne nouă 
harul Preasfântului Tău 
Duh”. În cultul ortodox, 
tămâia este legată și de 
credința în viața viitoare, 
fiind chiar o expresie a 
acestei credințe, fapt de‑
monstrat de cultul morți‑
lor, unde tămâia este un 
element esențial la sluj‑
bele de înmormântare 
(tămâierea mormintelor 
și a ofrandelor pentru cei 
morți), la parastase și la 
toate pomenirile celor 
de cedați (vezi detalii în 
Braniște, pp. 350‑352).
10 Templul islamic este 
și el expresia unei viziuni 
metafizice asupra lumii: 
spiritualul este situat dea‑
supra (poziția supremă o 
deține tronul divin) și 
în globează corporalul. În 
cadrul aceleiași tradiții, 
în cazul casei de locuit, 
„bolta cerească îndepli‑
nește rolul unui dom na‑
tural și determină îm pre‑
ună cu întregul edificiu 
un centru invizibil, meta‑
fizic, asimilabil «Centru‑
lui Lumii». Centrul nu 
este un «loc» în sensul 
literal, topografic al aces‑
tui cuvânt, ci într‑un sens 
transcendent, principial 
(de aceea el se poate rea‑
liza în orice loc consacrat 
conform tradiției). Acolo 
sunt plasate altarul sau 
vatra. În civilizațiile tra‑
diționale, vatra trebuie 
considerată ca un adevă‑
rat altar domestic” (Co‑
janu, p.114 ). 
11 Țesătura, formată din 
împletirea firelor orizon‑
tale cu cele verticale, 
poate face trimitere la 
co existența planului ma‑
terial cu cel spiritual, 
ceea ce sugerează esența 
structurală a Paradisului.
12 Unio mystica desem‑
nează stadiul final al căii 
spirituale în creștinism.
13 Deoarece omul poartă 
în el sacralitatea, pe care 
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Lumina primordială, care se regăsește mai departe în structura sa. Dacă 
Mântuitorul se află în centrul doctrinei creștine, o atare concepție a Cos‑
mosului apare în diverse reprezentări arhaice și arhetipale despre univers.

 Lumina sacră a Creației are atribute feminine, fiind protectoare într‑un 
sens matern, dar și „virginală” în același timp, paradox ce trimite la Fecioara 
Maria. 

 În poezie se neglijează, pe de‑o parte, elementele istorice ale creştinis‑
mului (legate de viața Mântuitorului) și, pe de altă parte, se creează viziunea 
Pruncului divin într‑un Cosmos sacru, proiectându‑se astfel misterul christic 
asupra acestuia. Ambele aspecte sunt însă coerente, subsumându‑se creștinis‑
mului popular românesc.

Revelarea sacralității Creației constituie o epifanie ce exprimă dimensiu‑
nea liturgică a existenței omului (cu vocație de profet) în cosmos, fapt ce 
constituie, de asemenea, un element al creștinismului țărănesc. Urmând 
chemarea esenței sale interioare (a „pruncului”) omul își descoperă propria 
sacralitate și, în același timp, a întregului univers, ceea ce exprimă con‑
substanțialitatea dintre uman și divin. Participarea directă la sacralitate 
reprezintă, de fapt, „liturghia” omului înduhovnicit.

Arghezi a reușit, în spiritul sincretic al creștinismului cosmic, să intuiască 
și să reveleze misterul unui cosmos sanctificat de prezența Luminii (ca 
expresie a divinității) și, de asemenea, misterul „pruncului”, perceput ca 
esență sacră a omului, care îl cheamă pe acesta, tainic, la sfințenie.

Creștinismul cosmic din această poezie argheziană, are darul de a pune 
într‑o altă lumină adevărurile biblice. De pildă, se desprinde ideea existenței 
unei divinități primordiale, de natura unei lumini sacre, care dă naștere, din 
propria sa substanță, unui Cosmos viu și îndumnezeit. Această jertfă înte‑
meietoare reprezintă paradigma oricărei creații umane.

Dr. Sorin Lory BuLIGA, Marea Britanie
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Vânt de toamnă

E pardosită lumea cu lumină,
Ca o biserică, de fum şi de răşină,
Şi oamenii, de ceruri beţi,
Se leagănă‑n stihare de profeţi.
Rece, fragilă, nouă, virginală,
Lumina duce omenirea‑n poală,
Şi pipăitu‑i neted, de atlaz,
Pune găteli la suflet şi grumaz.
Pietrişul roşu, boabe, al grădinii,
Îi sunt, bătuţi şi risipiţi, ciorchinii.
Plocate grele se urzesc treptat
În care frunzele s‑au îngropat.
Din învierea sufletului, de izvor,
Beau caprele‑amintirilor,
Şi‑n fluierul de sticlă al cintezii
Se joacă mâţele cu iezii.
Deosibeşti chemarea pruncului în vânt
Cântată de o voce din pământ.
Născut în mine, pruncul, rămâne‑n mine prunc
Şi sorcova luminii în braţe i‑o arunc.
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PROBLEME CONTEMPORANE

DIALOG ORTODOX

Scurtă istorie a viitorului 
sau Apocalipsa după Jacques Attali

„Așadar putem povesti istoria următorilor 50 de ani: până în 2035 va lua sfârșit 
dominația imperiului american .... la fel de provizorie ca a tuturor predecesorilor 
săi; apoi, unul după altul, se vor năpusti asupra noastră trei valuri succesive 
ale vitorimei: hiperimperiul, hiperconflictul, hiperdemocrația. Două dintre ele 
a priori pustiitoare. Cel de al treilea a priori imposibil. Cred în victoria hiper
democrației, cam prin 2060, ca formă superioară de organizare a omenirii, 
expresie ultimă a motorului istoriei: libertatea”

Nu îmi vine a crede că am ajuns aici; România postdecembristă a luato 
razna. Tot sperăm să revenim la normal, dar în realitate ne cufundăm tot 
mai mult întro mocirlă socială pe care nam cunoscuto până acum.

Am tot crezut că în fruntea țării și a Parlamentului vor ajunge oameni 
de valoare, din ce în ce mai echilibrați, raționali și patrioți. Realitatea este 
că răul a crescut exponențial și că ceea ce trăim astăzi este dea dreptul 
demențial. Cum a fost posibil ca în conducerea țării și în clasa politică să 
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se ridice toți agramații, oameni fără de cultură și fără de țară, oameni care 
nu au nimic comun cu neamul și cu glia? 

Privind însă în afară, constatăm că acesta este modelul care ni se pregă
tește, și că astfel de oameni vor să devină conducătorii lumii și că aceștia 
vor, cu orice preț, ca societatea umană să fie redusă la o turmă și un păstor.

Tendința de globalizare a societății omenești și de creare a unei Noi 
Ordini Mondiale are rădăcini adânci: acum sa ajuns la accelerarea ritmului 
și la trecerea la fapte.

Jacques Attali ne prezintă în cartea sa Scurtă istorie a viitorului, tradusă 
în limba română la Editura Polirom, Iași, cum va arată viitorul așa cum 
nil pregătesc cei care conduc astăzi lumea direct sau din umbră.

Jacques Attali este un francez de origine evreiască, ce aparține de grupul 
Iluminați, a fost consilier al președintelui Franței, François Mitterand, și 
face parte din grupul celor care vor să stăpânească lumea.

În 1980 a lucrat la programul Eureka, iar în 1991 a participat ca fondator 
la înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. A conceput 
reforma învățământului superior din Europa, astfel încât să se poată realiza 
echivalarea studiilor superioare.

Este cunoscut faptul că reprezentanții Noii Ordini Mondiale își propun 
să reducă populația globului la circa 500 de milioane de oameni. Interesant! 
Recent Jacques Attali a afirmat, în cadrul Congresului European Evreiesc 
că populația evreiască din lume trebuie să se ridice la 200 milioane.

Attali are un număr impresionant de cărți publicate (peste 50, tipărite în 
peste 6 milioane de exemplare). A făcut aprecieri elogioase la adresa lui 
Karl Marx considerând că a favorizat capitalismul și piața liberă, așa cum 
ar fi văzute astăzi de Noua Ordine Mondială.

În cele ce urmează, prezentăm principalele idei ale lui Jacques Attali 
privind așanumita apocalipsă pe care o propune a avea loc în timpul de 
pe urmă al societății umane (pe care o numim Apocalipsa lui Jacques Attali), 
în cartea sa Scurtă istorie a viitorului, 2016, Editura Polirom, Iași.

Viitorul așa cum ni‑l pregătesc demenții 
care conduc astăzi lumea 
Analizând situația mondială din ultimele decenii, Jacques Attali reușește 

să realizeze o previziune a evoluției societății umane în trei faze sau etape 
bine distincte: superimperiul, hiperconflictul și hiperdemocrația.

Attali ne atrage atenția că, de mult, lumea a început să se organizeze în 
jurul unei piețe planetare; piața planetară este puternic susținută de N.O.M. 
(Noua Ordine Mondială), fiind însoțită de o democrație specifică – democrația 
pieței mondiale. Când piața mondială va funcționa din plin, cu toate meca
nismele sale, atunci se va ajunge la ceea ce Attali numește Hiperimperiul.
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Hiperimperiul este:
„un sistem de construcție a serviciilor publice, apoi a democrației și, în sfârțit 
a statelor și a națiunilor” (p.  177).

Lumea va deveni policentrică și va avea o democrație de piață cu pro
priile legi.

După cum se știe, piața prin specificul ei nu admite limite, nici împărțire 
teritorială, nici armistiții. Ea va lua sub control toate serviciile publice și 
chiar va priva guvernele de toate prerogrativele lor, chiar și pe cele care 
țin de suveranitate. Ca urmare, va declanșa o luptă politică acerbă pentru 
supremație mondială. Vor fi intensificate cercetările pentru descoperirea 
unor materii prime în diverse domenii, vor fi găsite căi pentru reducerea 
consumurilor de apă și de materii prime și vor fi diminuate presiunile asupra 
mediilor (p.  181).

„Anii 2040 vor marca începutul unor schimbări esențiale care vor dinamiza 
masiv costul rentabilității industriei, vor reduce progresiv până la zero rolul 
statelor și vor elimina puțin câte puțin ordinea policentrică: produsele noi vor 
lua ca factori determinanți ai creșterii, locul automobilului, al mașinii de spălat, 
al obiectelor nomade – este vorba despre obiectele de supraveghere, pe care 
le voi numi supraveghetorii, și care vor prelua multe dintre funcțiile statului. 
Serviciile de educație și de sănătate, precum și cele ale suveranității vor fi treptat 
înlocuite – la fel ca în cazul transporturilor, serviciilor casnice și comunicațiilor – 
de mașini produse în serie, ceea ce va deschide, o dată în plus, noi piețe pentru 
întreprinderi și va duce la creșterea productivității eco nomice. Întrucât va fi 
vorba despre servicii esențiale pentru ordinea socială, despre părți constitutive 
ale statelor și chiar ale popoarelor, acest lucru va modifica radical relațiile cu 
imaginarul individual și colectiv, cu identitatea, viața, suveranitatea, știința, 
puterea, cultura și geopolitica” (p. 184).

Progresul tehnologic și efectul nanotehnologiei vor schimba radical 
relațiile dintre indivizi și stat și vor reduce substanțial funcțiile statului în 
raport cu câștigul globalizator.

Se va produce astfel cea mai importantă revoluție a acestui secol. Acesta 
va induce în mod automat necesitatea hipersupravegherii populației și a 
autosupravegherii acesteia.

Ceea ce este necesar să menționăm este că, în mod corelativ, cu cât legea 
pieței se va impune în fața democrației, cu atât activitatea de supraveghere 
va crește exponențial (p.  184).

Pentru a menține populația sub control, vor elabora la nivel planetar 
norme de comportament care vor fi urmărite de structuri speciale, cele mai 
multe private.

„Clienții, persoane private sau întreprinderi, vor deveni consumatori, obligați 
să plătească direct serviciile cerute, fie sub formă de cumpărare directă de la 
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prestator, fie sub formă de prime vărsate în contul unor companii de asigurări – 
private sau publice – substitute ale impozitelor, care vor scădea substanțial.
Aceste companii de asigurări vor pretinde clienților nu doar săși plătească 
primele (pentru a se asigura contra bolilor, somajului, decesului, furtului, 
incendiilor sau a altor cauze de insecuritate), ci, în plus, vor verifica periodic 
ca aceștia să se conformeze unor norme pentru reducerea riscurilor ce vor trebui 
acoperite. Treptat, ele vor ajunge să dicteze norme la nivel planetar (ce să 
mâncăm, cum să conducem, cum să ne comportăm, cum să ne protejăm, cum 
să comunicăm, cum să producem). Ele îi vor penaliza pe fumători, pe băutori, 
pe obezi, pe cei incapabili să facă ceva, pe cei rău protejați, pe imprudenți, pe 
stângaci, pe distrați și pe cheltuitori. Ignoranța, expunerea la riscuri, risipa și 
vulnerabilitatea vor fi considerate ca niște boli” (pp. 185186).

„Atât oamenii cât și instituțiile trebuie să accepte supravegherea și chiar să se 
autosupravegheze. Vor fi asigurați și vor fi puse la dispoziție mijloacele de auto
supraveghere.
Tehnologiile vor multiplica posibilitațile acestor mijloace supraveghetoare: 
grație nanofibrilelor, în articolele de vestimentație vor putea fi integrate în 
calculator miniaturalizânduse și mai mult produsele de autosupraveghere cor
porale. Cipuri electronice subcutanate vor înregistra în permanență bătăile 
inimii, tensiunea arterială și parametrii colesterolului. Microprocesoarele bran
șate la diferite organe vor supraveghea abaterile în raport cu o serie de norme. 
Microcamerele, senzorii electronici, biomarcatorii, nanomotoarele și nanotu
burile (captatori microscopici care vor putea fi introduși în alveolele pulmonare 
sau în sânge, vor permite oricui săși măsoare în permanență sau periodic 
parametrii propriului corp” (p. 194).

Deconstrucția statelor
Democrația de piață are tot interesul să reducă suveranitatea statelor 

mergând până la dispariția acestora. Căile sunt multiple și în numele liber
tății, supremația statului poate să dispară.

Attali ne prezintă diferite modalități prin care rolul statului poate fi 
limitat în viața societății: (pp. 191193).

„– Treptat fiecare țară, fiecare cartier va reduce pe rând rolul statului și ale 
instituțiilor publice în privința prevederilor.

– Creșterea economică din lumea policentrică va acționa atunci în același sens 
ca și aceste tehnologii contribuind la slăbirea accentuată a statului.

– Minoritățile bogate, când vor sesiza că pentru ele va fi mai profitabil ca un 
anumit domeniu să fie subordonat pieții decât voturilor, vor face totul ca 
domeniul respectiv să fie privatizat.

– Cei mai bogați membri ai clasei creative vor considera domiciliul lor în 
orice țară ca pe un contract individual ce exclude orice loialitate și solidaritate 
compatrioților; ei se vor expatria pur și simplu dacă vor considera că nu 
câștigă destul în țara respectivă.
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– Când vor considera că fiscalitatea și legislația care li se aplică nu sunt cele 
mai bune față de ceea ce au sperat, ei își vor deplasa centrul de decizie în 
afara țării de origine;

– Epuizate, hărțuite de apariția produselor de autosupraveghere, statele vor 
lăsa în seama pieței grija de a propune majoritatea serviciilor ce țin de 
educație, sănătate, securitate și chiar suveranitate;

– Astfel, în lipsa statului, întreprinderile își vor favoriza din ce în ce mai mult 
pe consumatori în defavoarea muncitorilor ale căror venituri vor scădea;

– Tehnologiile de autosupraveghere vor organiza și vor accelera acest progres, 
favorizândul pe consumator față de beneficiul serviciului public, oferind 
avantaje profitului și dezavantanjând salariul, dând tot mai multă satisfacție 
producătorilor de produse pentru autosupraveghere.

Procesul de deconstrucție va fi important și va începe cel mai târziu prin 2050:
– Mercenarii vor fi mai importanți decât armatele și serviciile de supraveghere, 

iar arbitrii vor fi mai importanți decât judecătorii. De cel mai mare succes 
se vor bucura specialiștii în dreptprivat;

– Nici dreapta, nici stânga nu vor putea împiedica privatizarea progresivă a 
educației, sănătății, a securității, a asigurărilor, înlocuirea acestor servicii 
cu produse realizate în serie și mici, peste puțină vreme, instaurarea hiperim
periului;

– Odată cu instaurarea hiperimperiului, vom asista și la reapariția cetățilorstate 
care au dominat începuturile Ordinii economice” (p. 194).

– Cetățenii nu vor mai vrea săși vadă copiii murind în lupte și vor dori să 
nu mai fie obligați să participe la apararea țării;

– Armata însăși, ultimul refugiu al suveranității, constituită mai întâi de 
mercenari, va fi până la urmă privatizată, ca toate celelalte instituții (p. 195).

Națiunile nu vor mai fi decât oaze antrenate în competiția pentru atragerea 
caravanelor aflate în trecere.
Țările nu vor mai fi locuite în mod durabil decât de sedentari – obligați să 
rămână acolo de frica riscurilor, prea fragili, prea tineri sau prea în vârstă – și 
de cei mai slabi, unii dintre ei veniți, de altfel din alte părți pentru a găsi un 
cadru de viață mai decent” (p. 197).

Stăpânii hiperimperiului

Deocamdată, ctitorii hiperimperiului stau în anonimat; ei însă conduc 
lumea și pun în mișcare toate instrumentele apocaliptice menite să reducă 
populația globului și să aducă societatea omenească la o turmă și un păstor.

După cum precizează Attali, aceștia vor fi strategi financiari sau ai 
întreprinderilor, patroni ai companiilor de asigurări și de divertisment, 
formând un grup de hipernomazi, competitori necruțători, care vor circula 
în lumea mare gestionânduși propria viață: o hiperclasă care conduce 
hiperimperiul (p. 206).
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Aceștia vor încerca săși asigure accesul la produsele de autosupraveghere 
cele mai recente, la drogurile electronice și chimice oferite de autoreparatori. 
Ei vor dori să trăiască mai mult decât toți ceilalți; vor experimenta tehnici 
care să le permită să spere că își vor dubla existența. Vor adopta cu sfințenie 
toate rețelele de meditație, de relaxare și de învățare a iubirii de sine.

Ei vor învăța un nivel maxim al binelui pentru ei dar și unul al răului 
pentru societatea pe care o conduc.

„Arbitri ai eleganței, stăpâni ai bogăției și ai massmedia, ei nuși vor recunoaște 
nici un fel de crez, nici național, nici politic și nici cultural.....
Vor trăi în orașe private, îndărătul unor ziduri groase, păzite de mercenari. 
Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și a sexualității; vor fi preferate, 
în transparență, iubirile simultane, poligame sau poliandre. Colecționari, bărbați 
și femei, mai interesați de vânătoare decât de pradă, acumulând și exhibânduși 
trofeele, întro permanentă mobilitate pentru ași întreține starea de amețeală, 
ei vor fi în mare parte, copiii unor familii aflate în continuă mișcare, mereu 
recompuse, fără o bază geografică sau o cultură. Nu vor fi loiali decât lor 
însăși, vor fi interesați mai mult de cuceririle lor, de pivnița lor cu vinuri, de 
produsele lor de autosupraveghere, de colecțiile de artă, de organizarea vieții 
lor erotice și de sinuciderile lor decât de viitorul progeniturilor lor, cărora nu 
le vor lăsa moștenire nici avere, nici putere. Nu vor aspira nici să se afle în 
fruntea afacerilor publice, nici să fie în primplanul scenei. Celebritatea va 
trece, în ochii lor, drept un blestem.
Câțiva mai cinici decât ceilalți, se vor pune în slujba economieipirat și o vor 
conduce” (p.  207208)

În hiperimperiu, piața va triumfa dar sărăcia se va extinde și se va ac
centua. Așanumiții infranomazi vor trăi sub pragul sărăciei, numărul lor 
ridicânduse de la 2,5 miliarde în 2006, la 3,5 miliarde în 2039.

Guvernarea hiperimperiului

Victoria pieței asupra democrației nu poate însemna decât căderea socie
tății umane în haos; dezvoltarea economiei infracționale, controlul specu
lanților și piraților, risipirea bogățiilor naturale și acapararea lor de către 
guvernele mondiale.

Scăpând de controlul statului, nimeni nu mai poate asigura egalitatea 
cetățenilor, imparțialitatea alegerilor, libertatea informației și securitatea 
populației.

Companiile de asigurări și întreprinderile de divertisment vor încerca să 
elaboreze norme care să le permită existența. Băncile și instituțiile financiare 
se vor dota cu organisme care să le asigure protecția; băncile deja au început 
să se ocupe de protecție împotriva piraților, a răufăcătorilor și a forțelor de 
destabilizare.
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Unele organizații și instituții folosinduse de mercenari vor lupta împo
triva economiei pirat.

Agențiile de evaluare vor stabili norme ale comportamentului corect în 
domeniul financiar, social, ecologic și etic.

Vor putea supraviețui instituțiile care vor putea deține autorități polițienești 
private pentru a compensa slăbiciunea armatei și a serviciilor de ordine.

Evaluatorii și asiguratorii vor fi responsabili fragili ai guvernului hiperim
periului. Ei vor fi concurați, amenințați și insultați de organizații criminale, 
care vor încerca săi elimine și de organizații relaționale, pe care ei vor 
încerca să le elimine.

Fotbalul, sportul internațional nu va mai putea fi controlat. FIFA contro
lează deja încasări considerabile de la mijloacele mediatice, fără ca legiti
mitatea celor care o conduc să fie clar definită.

„Hiperlumea hiperimperiului nu va suporta să rămână astfel închisă în interiorul 
propriilor teritorii; nu va accepta ca Pământul să fie în același timp închisoarea 
și oaza omenirii” (p. 216)

Hiperimperiul se va strădui să elimine rolul reproductiv al sexualității; 
va încerca să disocieze reproducerea de sexualitate. Sexualitatea să rămână 
de domeniul planurilor, iar reproducerea să țină de domeniul mașinilor, a 
mamelor surogat, a uterelor artificiale sau chiar se va apela la uterul unor 
animale mai apropiate omului.

„Hipersupravegherea, autosupravegherea și apoi autoreperarea vor conlucra; 
după ce au reușit repararea organelor bolnave, oamenii vor vrea să le reproducă, 
iar apoi să creeze corpuri pe care să le înlocuiască. Se vor produce mai întâi 
sisteme de celule mamă, fără distrugerea embrionului, ceea ce va face accepta
bilă din punct de vedere etic terapia prin gene, apoi clonarea terapeutică și, în 
sfârșit, clonarea reproductivă.
Până la urmă, ființa umană va fi fabricată ca un artefact pe măsură, întrun 
uter artificial, având caracteristici alese anterior. Ființa umană va deveni un 
obiect de piață” (p. 220)

Hiperconflictul

Hiperimperiul va provoca un haos în existența societății umane, care nu 
va mai putea fi suportat; ca urmare, acesta va suferi o adevărată implozie. 
După cum prezice Attali:

„războaie devastatoare, națiuni erodate, grupuri religioase, entități teroriste, 
pirați ai piețelor libere se vor lupta unul împotriva celuilalt” (p. 220).

Războaiele vor folosi tot tipul de arme: chimice, bacteriologice, biologice, 
electronice, nanotehnologice etc. Nanoroboții, numiți și jeleuri gri vor fi 
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folosite pentru a ataca celulele corpului inamicului. Unele animale vor fi 
folosite ca bombe vii. Arsenalul militar va cunoaște noi arme de luptă, din 
ce în ce mai devastatoare. Armele de luptă vor fi folosite în aceeași măsură 
de armate specializate, de mercenari, pirați, teroriști de diferite nuanțe, etc.

Războaiele vor fi declanșate din diferite motive: unele orașe vor deveni 
statepirat, în care nici o armată și nici o poliție nu va cuteza să intre. Deja 
au apărut astfel de orașe în Europa, Brazilia, Nigeria, Congo, etc.

„Organizațiile de tip mafiot, cartelurile criminale de tip «gulere albe» și respon
sabili cu traficul de droguri, de femei, de arme sau de jocuri vor opera fără o 
bază geografică și vor colecta fonduri, amenințând și acționând ca niște state 
și împotriva statelor, pentru a asigura securitatea. Se vor dota cu armele cele 
mai moderne; vor amenința judecători, polițiști și lideri politici care ar putea 
să le stea în cale...” (p. 227)

Vor fi războaie interminabile pentru resurse materiale, pentru cucerirea 
de noi teritorii sau pentru autonomie.

Până în 2025 vor apărea noi puteri regionale, toate dorind să aibă acces 
la bogăție (p. 223)

Se vor încheia alianțe militare de scurtă durată sau de lungă durată.
Pirații vor deveni mai puternici și vor căuta să fie stăpânitori ai lumii.
Se va manifesta tot mai vehement mânia laicilor, pe de o parte și mânia 

credincioșilor pe de altă parte; din motive diferite.
„Anumite mișcări creștine vor reproșa – așa cum sa întâmplat deja – pieței și 
democrației ca sunt animate de dorințe frivole, că favorizează dezmățul și 
infidelitatea, că încurajează comercializarea valorilor morale, că permit științei 
să conceapă lumea altfel decât este descrisă în scrierile sfinte, că renunță să 
mai dea un sens morții, că stabilesc norme de drept diferite de cele din textul 
Bibliei. Ele se vor opune mai cu seamă oricăror forme de avort, de control al 
nașterilor, de eutanasiere și vor regreta faptul că preocupările materialiste îi 
îndepărtează pe oameni de problemele vieții de apoi” (p. 234).

Vor fi războaie provocate de lipsa de apă, sau de petrol – războaie între 
pirați și sedentari, războaie „calde” și războaie „reci”, private și statale.

Polițiile și armatele se vor confrunta fără să mai recunoască nici o lege 
a războiului.

„Pentru alții, războiul va trebui să vizeze întreaga lume. Imperiul Islamului va 
trebui să se extindă la scară planetară, fără un centru sau o națiune dominantă, 
pentru a face din el un fel de hiperimperiu ecologic” (p. 241).

Hiperdemocrația

„Astăzi trebuie să îndrăznim să avem încredere în viitor. Să încercăm încă o 
dată să demonstrăm că omenirea nu este condamnată la autodistrugere și nici 
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la distrugerea ei de către economia de piață, război sau, mai ales, de către 
prostie și răutate” (p. 267).

Jacques Attali

Să sperăm că rațiunea omului va triumfa înainte de a pune planeta în 
pericol și chiar existența umană.

Sunt deja semnale care deschid o nouă perspectivă și care ne demonstrează 
că omul va supraviețui atât hiperimperiului cât și hiperconflictului.

Attali ne atrage atenția că se acumulează unele informații care ne averti
zează că modul actual de viață nu mai poate continua multă vreme:

„...dereglările climatice, decalajele tot mai mari dintre bogați și săraci, ampli
ficarea obezității și a consumului de droguri, impactul violenței asupra vieții 
cotidiene, actele teroriste din ce în ce mai terifiante, imposibila baricadare a 
celor bogați, mediocritatea spectacolelor, dictatura societății de asigurări, inva
darea timpului de către mărfuri, criza de apă și de petrol, creșterea delicvenței 
urbane, crizele financiare tot mai frecvente, valurile de imigranți eșuați pe 
țărmurile noastre – la început întinzând mâna după ajutor, apoi cu pumnul 
ridicat – tehnologiile din ce în ce mai ucigașe și mai selective, războaiele tot 
mai pline de cruzime, mizeria morală a celor înstăriți, zăpăceala provocată de 
autosupraveghere și de clonare, toate acestea vor trezi întro bună zi chiar și 
spiritele cufundate în somnul cel mai adânc, dezastrele vor fi, o dată în plus, 
cei mai buni avocați ai schimbării” (p. 269).

Nici cele mai pesimiste minți nu puteau să conceapă că în mileniul al treilea, 
sclavagismul va reapare în societatea umană sub forma neosclavagismului, 
tolerat și protejat chiar de multe state, că pirateria în forma sa modernă este 
înmiit mai periculoasă decât cea practicată în secolele trecute, că valurile 
de imigranți vor depăși valurile popoarelor migratoare care au schimbat 
fața Europei, că pruncuciderea are o creștere exponențială prin liberalizarea 
totală a avorturilor (în România sau înregistrat peste 23 de milioane de 
avorturi, mai multe decât populația actuală a țării), că sănătatea omenirii 
este controlată după bunul plac al trusturilor farmaceutice și că massmedia 
a devenit cea mai puternică forță de manipulare a populației umane la nivel 
planetar. Războaiele timpurilor noastre sunt declanșate prin manipulare 
mediatică, „minciuna stând cu şefii unor state la masă”.

Treptat, lumea va înțelege că nu va putea supraviețui la atacurile demo
crației de piață dacă nu se vor asocia, și nu vor fi solidari și dacă nu vor 
înceta să se pună în slujba clasei creative, a piraților, a teroriștilor, devenind 
ceea ce Attali îi numește transumani.

„Transumanii vor iniția, alături de economia de piață, în care fiecare se compară 
cu celălalt, o economie a altruismului, a punerii gratuite la dispoziție, a darului 
reciproc, a suicidului public în interesul general. Această economie, pe care eu 
o numesc relațională, nu se va mai supune legilor răutății: a oferi din cunoștințele 
proprii nul privează de nimic pe cel care face acest lucru” (p. 273).
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Constituind o nouă clasă formativă transumanii vor reuși să restabilească 
normalitatea în lupta cu democrația de piață.

„Vor apărea noi întreprinderi relaționale, mai ales în ceea ce privește gestionarea 
orașelor, educație și sănătate, lupta împotriva sărăciei, gestionarea mediului 
înconjurător, protecția femeii, comerțul echitabil, alimentația echilibrată, valori
zarea serviciilor gratuite, reintegrarea socială, lupta împotriva drogurilor și 
supravegherea supraveghetorilor. Ele se vor substitui unor întreprinderi private, 
dar și unor servicii publice; își vor asuma prevenirea bolilor, reintegrarea celor 
marginalizați, organizarea accesului celor mai slabi la bunurile esențiale, mai 
ales la educație, precum și rezolvarea conflictelor. În aceste întreprinderi vor 
apărea noi profesori și se va dezvolta o nouă atitudine față de muncă, constând 
în găsirea plăcerii de a oferi; a provoca un zâmbet, a transmite, a alina și a 
consola” (p. 275).

Attali consideră că la mijlocul secolului al XXIlea hiperdemocrația va 
începe să prindă rădăcini. Acțiunile se vor simți la scară planetară; vor 
apărea instituții care să controleze cu adevărat soarta lumii. Statele vor reuși 
să revină la funcțiile normale și vor putea să asigure câteva funcții suverane:

„securitatea, liniștea publică, libertatea, apărarea limbii, accesul tuturor – rezi
denții permanenți sau doar în trecere – la îngrijiri și la cunoștințe, dublat la un 
venit minim de formație. Pentru a se achita cum trebuie de aceste funcții, statele 
și orașele vor fi subvenționate, la nevoie, de eșalonul continental sau chiar cel 
planetar. Fronturile vor dispărea. Fiecare va fi cetățean al mai multor entități 
în același timp și va putea săși protejeze identitatea, fără a căuta să le distrugă 
pe ale vecinului. Națiunile vor reuși încetîncet să reglementeze condițiile unei 
vecinătăți calme...” (p. 277).

Fără a mai face referiri la religii și la rolul lor în depășirea apocalipsei 
Attali considera că: 

„Hiperdemocrația va dezvolta un bun comun care va crea o inteligență colectivă. 
Bunul comun al umanității, finalitatea colectivă a hiperdemocrației, nu va fi 
nici grandoarea, nici chiar fericirea, ci protecția ansamblului elementelor care 
fac posibilă viața demnă: clima aerul, apa, libertatea, democrația, cultura, 
limbile, cunoștințele, etc. Acest bun comun va fi ca o bibliotecă funcțională, 
ca un parc natural care trebuie predat după ce lai cultivat și îmbogățit fără 
săl fi modificat în chip reversibil. Felul în care Namibia întreține fauna de pe 
teriroriul ei, cum Franța își menține pădurile sau cum își protejează cultura 
anumite popoare oferă o idee despre ce ar putea fi o concepție avansată despre 
bunul comun. Acesta nar putea fi nici o miză a pieței, nici proprietatea statului, 
nici un bun multilateral: ar trebui să fie un bun supranațional” (p. 282283).

Desigur că nu se poate ajunge aici dacă hiperconflictul nu va curăța cu 
adevărat toată „pleava” umană care se va ridica deasupra statelor, deasupra 
rațiunii umane în încercarea de a face din societatea umană o turmă și un 
păstor.
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Depășirea acestei apocalipse nu se poate realiza fără curățirea societății 
umane de monștrii care au pus deja mâna pe planetă.

Sfântul apostol și evanghelist Ioan ne prezintă Apocalipsa și depășirea 
acesteia prin cea de a doua venire a lui Iisus Hristos. Doar El va putea să 
„restaureze” din nou omul și să impună iubirea ca normă universală.

Autorul cărții Scurtă istorie a viitorului Jacques Attali găsește soluția 
necesară depășirii apocalipsei: inteligența colectivă sau inteligența univer
sală proprie speciei umane.

„...Omenirea creează o inteligență colectivă, universală, distinctă de suma 
inteligențelor particulare ale ființelor umane care o cuprind și distinctă de 
inteligențele colective ale grupurilor sau națiunilor... Apoi, inteligența universală 
va favoriza apariția unei inteligențe a speciei, o hiperinteligență, care va acționa 
în propriul interes și va putea diferi de interesul inteligenței universale a unei 
generații de ființe umane. În sfârșit, în ultimul grad al evoluției, va putea să 
apară – e posibil să fi apărut deja – o hiperinteligență a materiei vii, pentru 
care omenirea nu este decât un infim component.
Această hiperinteligență a tot ceea ce este viu nu va mai acționa atunci doar 
în funcție de interesul speciei umane” (p. 285).

Trebuie să recunoaștem însă că doar o inteligență divină poate scăpa ome
nirea de apocalipsa pe care doar omul a generato și a crescuto la sânul său.

În a sa Apocalipsă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne vorbește despre 
Cerul cel nou și pământul cel nou. Noul Ierusalim: 21;18:

„1. Șiam văzut un cer nou și un pământ nou; fiindcă cerul cel dintâi și pământul 
cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este.

2. Șiam văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, pogorânduse din cer de la 
Dumnezeu, gătită ca o mireasă’mpodobită pentru mirele ei.

3. Șiam auzit venind din tron un glas puternic care zicea: „Iată locuirea lui 
Dumnezeu cu oamenii: și El va locui cu ei.

4. Și El va șterge toată lacrima din ochii lor; și moarte nu va mai fi: nici bocet, 
nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi lucruri au trecut”.

5. Și Cel ce ședea pe tron a zis: „Iată, Eu le fac pe toate noi”. Și a zis: „Scrie, 
fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate”.

6. Și mia zis: „Sa făcut! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, Celui 
ce însetează, Eu îi voi da să bea din izvorul apei vieții.

7. Biruitorul va moșteni acestea și Eu îi voi fi Dumnezeu și el îmi va fi Mie 
fiu.

8. Cât despre cei fricoși și necredincioși și spurcați și ucigași și desfrânați și 
vrăjitori și închinători la idoli și toți cei mincinoși, partea lor este’n iezerul 
care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea cea de a doua”

Prof. Univ. Dr. Emeritus Gheorghe MUSTAŢĂ, Iaşi
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DOCTORUL TRUPULUI – DOCTORUL SUFLETULUI

DIALOG ORTODOX

Bolile pomenite în Sfânta Scriptură 
(I)

Copilul văduvei la care locuia Ilie avea o boală atât de grea, încât n‑a 
mai rămas suflare din el. Femeia crede că Ilie – omul lui Dumnezeu – prin 
venirea lui i‑a pomenit păcatele şi a murit fiul ei. Dar copilul învie după 
rugăciunile proorocului Ilie (III Regi 17,17‑24).

Mai înainte de boală, smereşte‑te (Înţelepciunea lui Isus Sirah 18,21).
Iisus vindeca bolnavii; în aceste cazuri nu se precizează tipul suferinţei 

(Luca 7,2‑10).
Luarea Împărtăşaniei cu nevrednicie, fără să se cerceteze omul pe sine, 

poate fi cauză de neputinţe şi boli (I Corinteni 11,27‑34).
Izabela este aruncată bolnavă la pat pentru că – zicandu‑se pe sine 

proorocită – incita la desfrânări şi să se mănânce cele jertfite idolilor 
(Apocalipsa 2,20‑23).

 
Dureri

Provocate de vărsarea, de către cel de‑al cincilea înger, a cupei sale pe 
scaunul fiarei (Apocalipsa 16,10‑11).

Boli molipsitoare
Solomon se roagă pentru cei ce se roagă la templu, să fie apăraţi de boala 

molipsitoare, de îşi vor cunoaşte mustrarea cugetului (III Regi 8,37‑39).
 

Ciuma
Neaducerea jertfei lui Dumnezeu poate fi cauza de venirea ciumei (Ieşirea 

5,3).
Dumnezeu l‑a cruţat pe Faraon de ciumă pentru a‑Şi arăta mai târziu 

puterea (Ieşirea 9,15‑16).
Dumnezeu ameninţă poporul cu ciumă pentru cârtire; la rugăciunea lui 

Moise, ca un îndelung răbdător îşi întoarce mânia, dar dă Ţara Făgăduinţei 
numai copiilor celor ce rătăcesc acum în pustie (Numerii 14,1‑12).
•  Încălcarea poruncilor, a legii.

Ciuma poate fi prevenită prin rugăciune (III Regi 8,37‑39). 
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Un mic număr vor scăpa de ciumă, pentru a se îndeplini o pedagogie 
divină (Iezechiel 12,16).

Oamenii aleşi de Dumnezeu nu sunt atinşi de ciumă chiar dacă cetatea 
întreagă ar fi cuprinsă de epidemie (Iezechiel 14,19‑21).

Pedeapsă pentru numărătoarea poporului (II Regi 24,1‑25).
Pedeapsă pentru cei răi şi asupritori (Iov 27,13‑15).
Pedeapsă pentru neascultarea cuvintelor Domnului (Ieremia 29,17‑19).
Pedeapsă pentru că nu eliberează robii, adică pe aproapele lor, în al 

şaptelea an (Ieremia 34, 8‑17).
Închinarea la dumnezei străini (Ieremia 44,1‑13).
Pedeapsă pentru spurcarea locaşului cel sfânt cu toţi idolii şi cu toate 

ticăloşiile (Iezechiel 5,10‑17).
Pedeapsă pentru nelegiuri (Iezechiel 6,11).
Pedeapsă pentru căile greşite şi ticăloşii (Iezechiel 7,1‑27).
Pedeapsă pentru mâncare cu sânge, idolatrie, vărsare de sânge, rezemare 

pe sabie, ticăloşii, adulter, trufia puterii (Iezechiel 33,24‑29).
Proorocie împotriva Sidonului pentru a nu mai fi pentru casa lui Israel 

spin care răneşte şi ciulin care sfâşie (Iezechiel 28,21‑26).
Proorocie împotriva lui Gog (Iezechiel 38,18‑23).
Pedeapsă pentru asuprirea celor slabi şi zdrobirea celor săraci (Amos 4,10).
Ciuma este unul din semnele premergătoare celei de‑a doua venire (Luca 

21,11).

Lepra
Îmbolnăvirea şi vindecarea bruscă a lui Moise ca un semn miraculos pentru 

ca poporul să creadă mesajul lui Dumnezeu prin glasul lui (Ieşirea 4,5‑7).
Mariam vorbeşte împotriva lui Moise, robul lui Dumnezeu şi se îmbol‑

năveşte brusc de lepră (Numerii 12,10‑15).
Sunt prezentate semnele clinice ale leprei (Leviticul 13,1‑59).
Vechiul Testament prevedea un ritual pentru cel curăţit de lepră şi măsuri 

de igienă: spălarea hainelor, tunderea părului, spălarea corpului, izolarea în 
afara taberei, igiena casei unui lepros (Leviticul 14,1‑57).

Încălcarea poruncilor, a legii este pedepsită cu lepră (Deuteronom 28, 
27‑35).

David blestemă pe cei din casa lui Ioab pentru moartea lui Abner (II 
Regi 3,29).

Luarea de daruri necuvenite şi minciuna: Ghehazi, sluga lui Elisei, s‑a 
îmbolnăvit brusc de lepră pentru că a luat daruri de la Neeman, cel vindecat 
de lepră (IV Regi 5,1‑27).

Patru leproşi vestesc fuga Sirienilor (IV Regi 7,1‑20).
Neîndepărtarea înălţimilor unde poporul săvârşea jertfe şi tămâiere: 

Azaria lovit de lepră până în ziua morţii sale (IV Regi 15,3‑7).
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Pentru că regele Ozia din mândrie a intrat în templu să tămâieze, i‑a 
apărut lepră pe frunte (II Paralipomena 26,16‑23).

Încercarea lui Iov s‑a făcut prin lovirea cu lepră din tălpile picioarelor 
până în creştetul capului (Iov 2,1‑13).

Iisus vindeca leproşii (Matei 8,1‑4).
Când Iisus afirma că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa, dă 

ca pildă vindecarea unui lepros din Vechiul Testament (Luca 4,24‑27).
Vindecarea leproşilor este semn al timpului mesianic (Matei 10, 7‑8).

Oftica
Încălcarea poruncilor, a legii (Deuteronom 28,22).

Molima
Încălcarea poruncilor, a legii, închinarea la alţi dumnezei (Leviticul 

26,15‑25).
Pedeapsă pentru cei care îşi întorc faţa lor ca să se ducă în Egipt şi să 

trăiască acolo (Ieremia 42,17‑22).

Lingoare
Pedeapsă pentru închinare la idoli, pentru cei ce nu vor asculta şi nu vor 

păzi poruncile dumnezeieşti, pentru cei ce dispreţuiesc aşezămintele Domnului 
(Leviticul 26,14‑16).

Friguri
Pedeapsă pentru neascultare, încălcarea poruncilor, a legii (Leviticul 26,16).
Soacra lui Petru avea friguri şi a fost vindecată de Iisus (Matei 8,14‑15).
Tatăl lui Publius din Malta avea friguri şi urinare cu sânge. Pavel se 

roagă şi îl vindecă, dovedind că vindecarea prin Iisus Hristos este accesibilă 
şi neamurilor (Fapte 28, 8).

 
Boli de piele
•  Râie

Apare din încălcarea poruncilor, a legii (Deuteronom 28, 27).
•  Pecingine

Apare din încălcarea poruncilor, a legii (Deuteronom 28, 27).
•  Chelul

Nici chelul nici chelosul din neamul lui Aaron nu puteau aduce jertfă 
Domnului  (Leviticul 21, 17‑21).
•  Plăgi, vânătăi, răni pline de puroi, băşici usturătoare, bube, buba rea 
şi ucigaşă.

Una din plăgile venite asupra Egiptului pentru că Faraon nu a lăsat 
poporul evreu să plece (Ieşirea 9,9‑11).
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Pedeapsă asupra filistenilor pentru că au reţinut chivotul Domnului şi 
l‑au pus alături de Dragon– zeul lor; apoi pedeapsă asupra celor din Gat, 
apoi asupra celor din Ecron (I Regi 5,1‑12).

Boala lui Iezechia când, după rugăciunea făcută cu faţa la perete, s‑a 
vindecat şi a mai trăit încă cincisprezece ani (IV Regi 20,1‑7).

Pedeapsă pentru rătăcire (Isaia 1,1‑6).
Pedeapsă cu împuţirea rănilor când fărădelegile apasă ca o sarcină grea 

(Psalm 37,1‑22).
Samarineanul milostiv leagă rănile celui căzut între tâlhari, considerân‑

du‑l aproapele lui (Luca 10,25‑37).
Lazăr, cel sărac şi plin de bube, a ajuns în rai (Luca 16,19‑31).
Iisus vindeca prin atingere urechea slugii arhiereului tăiată de un ucenic 

în momentul arestării (Matei 26,50‑54).
Pedeapsă pentru oamenii care au semnul fiarei şi se închină chipului 

fiarei (Apocalipsa 16,2‑11).

Boli ale aparatului urogenital
•  Sterilitate

Sara, femeia lui Avraam, era stearpă. Dumnezeu  îl asigură pe Avraam 
că urmaşii lui vor fi cât stelele care nu se pot număra. Avraam a crezut şi 
i s‑a socotit aceasta ca dreptate (Facerea 15,1‑6).

Rebeca, femeia lui Isaac, era stearpă şi s‑a vindecat prin rugăciunea lui 
(Facerea 25,21).

Rahila, femeia lui Iacov, era stearpă, dar prin rugăciunile ei s‑a vindecat 
(Facerea 30,22‑23).

Ana, soţia lui Elcana, era stearpă şi s‑a vindecat prin rugăciune (I Regi 
1,1‑28).

Adulterul sau intenţia de adulter – cauză a sterilităţii (Facerea 20,17‑18).
Slujirea la alţi dumnezei – cauză de sterilitate (Ieşirea 23,25‑26).
Domnul a ridicat dintre oameni ocara Elisabetei în zilele în care a socotit 

(Luca 1,7‑25).
•  Naşterea înainte de vreme – naştere grea

Rahila moare la naşterea lui Veniamin (Facerea 35,16‑19).
Închinarea la dumnezei străini – cauză a naşterilor premature (Ieşirea 

23,26).
Mama moare la naştere datorită unei veşti proaste, vestea că a fost luat 

chivotul Domnului, că au murit socrul şi bărbatul său (I Regi 4,19‑22).
•  Părţile bărbăteşti vătămate

Nimeni din neamul lui Aaron şi din rudele sale nu pot aduce daruri lui 
Dumnezeu dacă au vreo meteahnă pe trup (Leviticul 21,17‑21).
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Accidente, traumatisme
După veşti proaste, vestea că a fost luat chivotul Domnului (I Regi 4,17).
Ohozia a căzut printre gratii; moare pentru că s‑a dus să întrebe pe un 

dumnezeu străin despre boala lui (IV Regi 1,1‑17).
Eutihie, doborât de somn pe când Pavel ţinea lungul său cuvânt, a căzut 

de la catul al treilea (Fapte 20,8‑12).

Foamete
Pentru neeliberarea robilor în al şaptelea an (Ieremia 34,17).
Închinarea la dumnezei străini (Ieremia 44,1‑13).
Semn al dărâmării Ierusalimului şi al celei de‑a doua venire (Luca 21,11).

Boli ale inimii şi vaselor
Amorţirea inimii, inima tremurătoare – sunt pedepse pentru calcătorii 

de lege (Deuteronom 28,27‑65).
Încremenirea inimii – când Nabal şi‑a dat seama de greşeală pe care a 

făcut‑o faţă de David (I Regi 25,37).
Tulburarea inimii apare când fărădelegile apasă ca o sarcină grea (Psalm 

37,1‑22).

Obezitatea
Este vorba despre unii necredincioşi şi îmbogăţiţi prin înşelătorii, care 

au devenit graşi şi cu pielea lucioasă (Ieremia 5,24‑31).

Idropica
Este vorba despre un bolnav de idropică, vindecat sâmbăta (Luca 14,2‑6).

Intoxicaţie alimentară
Otrăvirea este produsă prin folosirea ierburilor necunoscute. Elisei inter‑

vine presărând făină şi în căldare nu a mai rămas nimic vătămător (IV Regi 
4, 38‑41).

Malformaţii 
Un om înalt, care avea câte şase degete la mână şi la picioare, hulea pe 

Israeliţi, dar Ionatan, fiul lui Sama, fratele lui David, l‑a ucis (II Regi 21, 20‑21).

Boli digestive
Ioram este pedepsit pentru că şi‑a ucis fraţii şi a dus poporul în desfrâu 

(II Paralipomena 21,1‑20).
Vindecarea prin Iisus Hristos este accesibilă şi neamurilor (Fapte 28,8).
Vinul este şi un remediu pentru stomac şi slăbiciuni (I Timotei 5,23). 
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Slăbirea ochilor. Orbire
Bătrâneţea – motiv de scădere a vederii (Facerea 27,1‑2).
Numai în puterea lui Dumnezeu stă să‑l facă pe om cu vedere sau orb 

(Ieşirea 4,11).
Din frică de Dumnezeu să nu pui piedică orbului (Leviticul 19,14).
Cel orb din neamul lui Aaron nu poate aduce jertfă Domnului (Leviticul 

21,17‑21).
Cel ce abate pe orb din drumul său, săvârşeşte o faptă grea (Deuteronom 

27,18).
Încălcarea poruncilor, a legii – cauză a orbirii (Deuteronom 28,28‑29).
Din necurăţia păsărilor (Tobit 2, 10).
Există o orbire din naştere, ca să se arate prin vindecarea celui bolnav 

lucrările lui Dumnezeu (Ioan 9,1‑41).
Orbi vindecaţi de Iisus (Matei 9,27‑31).
Vindecarea orbilor este unul din semnele mesianismului lui Iisus (Matei 

11,5).
Orbirea este şi pedeapsa pentru vrăjitorul care strâmbă căile Domnului 

(Fapte 13,9‑12).
Din cauza luminii puternice din cer, care l‑a învăluit înainte de convertire, 

Saul a orbit (Fapte 22,6‑13).

Surditate
Numai în puterea lui Dumnezeu stă să‑l facă pe om surd (Ieşirea 4,11).
Să te temi de Domnul Dumnezeul tău şi să nu grăieşti de rău pe surd 

(Leviticul 19,14).
Surzii vindecaţi de Mântuitorul (Marcu 7,32‑37).
Vindecarea surzilor – semn al timpurilor mesianice (Matei 11,5).

Muţenia
Moise spune despre el însuşi că este gângav (Ieşirea 4,10‑11).
Numai în puterea lui Dumnezeu stă să‑i dea omului gură sau să‑l facă 

mut (Ieşirea 4,11).
Avem poruncă să vorbim, să vorbim pentru cei muţi, pentru cei părăsiţi 

(Pilde 31,8).
Având demon –  cauză de muţenie (Matei 9,32‑33).
Când cineva se îndoieşte de mesajul divin, muteşte o vreme (Luca 

1,20‑22).
Vindecări ale muţilor şi gângavilor (Matei 15,30‑31).

Boli ale aparatului locomotor
Cine nu poate aduce jertfă Domnului Dumnezeu (Leviticul 21,17‑21).
Gârbovire când fărădelegile apasă ca o sarcină grea (Psalm 37, 1‑22).
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Şchiopii umblă – semn al timpului mesianic (Matei 11,5).
Iacov rămâne şchiop după ce s‑a luptat cu Cineva (Facerea 32,25).
Un blestem rostit de Iacov asupra casei lui Ioab pentru moartea lui Abner, 

fiul lui Ner (II Regi 3,28‑29).
Mefiboset, fiul lui Ionatan, pe când avea cinci ani, a fugit cu doica, a 

căzut şi a rămas şchiop (II Regi 4,4).
Orbii şi şchiopii dintre Iebusei au încercat să‑l împiedice pe David să ia 

Ierusalimul (II Regi 5,6‑7).
De întinde cineva mâna asupra omului lui Dumnezeu, mâna aceea înlem‑

neşte (III Regi 13,4‑6).
Diferiţi bolnavi cu suferinţe ale aparatului locomotor, vindecaţi de Iisus: 

şchiopi, ciungi, mână uscată, gheboşi, slăbănogi, ologi (Matei 4,24).
La scăldătoarea Vitezda aşteptau pentru vindecare şi bolnavi cu afecţiuni 

ale aparatului locomotor (Ioan 5,3‑4).
Boala de picioare întinsă până la părţile cele mai de sus ale corpului 

pentru punerea nădejdii în regi şi în doctori, nu în Dumnezeu (II Paralipo‑
mena 16,1‑13).

Femeia gârbovă era legată de satana (Luca 13,11‑17).

Înţepături de insecte, muşcături de şerpi veninoşi şi scorpii, păduchi, 
viermi

Invaziile de ţânţari şi tăuni au fost două plăgi asupra Egiptului (Ieşirea 
8,1‑32).

Pedeapsă trimisă de Dumnezeu asupra popoarelor păgâne din Ţara 
Făgăduinţei (Deuteronom 7,20).

Pedeapsă pentru că poporul a grăit împotriva lui Dumnezeu şi a lui 
Moise, nepunându‑şi nădejdea în Dumnezeu şi obsedat fiind numai de hrana 
sărăcăcioasă; pedeapsă pentru călcătorii de lege şi pentru orbirea poporului; 
pedeapsă pentru poporul care stăruie în rătăcire, ţine tare la minciună, nu 
vrea să se întoarcă, nu cunoaşte hotărârea Domnului, se dedau la jaf, înşală,  
se închină la idoli (Numerii 21,6‑7).

Iov se tânguieşte de ticăloşia omului şi pentru că trupul lui e plin de 
păduchi (Iov 7,5).

Irod moare mâncat de viermi pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu 
atunci când mulţimea îl ridică în slăvi (Fapte 12,21‑23).

Pavel, muşcat de viperă în Malta, nu păţeşte nimic (Fapte 28,3‑6).

Boli neuropsihice
•  Nebunia

Câteva definiri ale nebuniei: ateismul, necredinţa, a blestema pe Dumnezeu; 
a crede că poţi greşi şi Dumnezeu nu te vede; ghicitul; inima nebunului 
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este în gura lui; lipsa minţii; fărădelegea; răutatea, prostia; de răspândeşte 
cineva defăimarea; de osândeşti pe cineva fără să cercetezi şi să cunoşti 
adevărul; de crede cineva că sufletul lui se poate veseli cu cele materiale; 
de nu îşi ia cineva uleiul învăţăturii şi al sfinţeniei în candela lui, adică în 
sufletul lui; de Îl cunoaşte cineva pe Dumnezeu dar nu‑L slăveşte ca pe 
Dumnezeu, nici nu‑i mulţumeşte, ci schimbă slava Lui cu asemănarea 
chipului omului celui stricăcios; şi de schimbă cineva adevărul lui Dumnezeu  
în minciună  şi se închină şi slujeşte făpturii în locul Făcătorului; cuvântul 
crucii pentru cei ce pier este nebunie; înţelepciunea lumii acesteia este 
nebunie înaintea lui Dumnezeu (Iov 2,9‑10).

Călcătorii de lege pot fi pedepsiţi cu nebunie (Deuteronom 28, 28‑34).
Alte menţiuni biblice asupra nebuniei:
David s‑a prefăcut nebun pentru a scăpa de Achis (I Regi 21,13).
Uneori chiar numele exprimă nebunia (I Regi 25,25).
Preotul este supraveghetor în casa Domnului peste tot omul nebun şi 

peste tot omul ce prooroceşte (Ieremia 29,26).
•  Durerea sufletului

Pedeapsă pentru călcătorii de lege (Deuteronom 28, 65).
•  Deznădejde, depresie

Pedeapsa asupra filistenilor pentru chivotul legii (I Regi 5,1‑6).
Întristarea îi omoară pe mulţi (Înţelepciunea lui Isus Sirah 30,23‑34).
Întristarea inimii slăbeşte virtutea (Înţelepciunea lui Isus Sirah 38, 20‑22).
Antioh Eupator moare de mâhnire în pământ străin aducându‑şi aminte 

de răutăţile pe care le‑a făcut, adică a luat vasele cele de aur şi argint şi a 
trimis să piardă fără de pricină pe cei ce locuiau în Iuda (I Macabei 6,1‑16).
•  Durere de cap

Copilul Sunamitencei a avut o durere de cap şi a murit. Elisei vine, se 
roagă şi îl învie (IV Regi 4,19‑37).
•  Năluciri 

Iov se tânguieşte de ticăloşia omului (Iov 7,14).
•  Spaimă

Vrăjitorii Egiptului, în întunericul de trei zile, zăceau plini de spaimă 
ruşinoasă ca şi toţi egiptenii, crezând că pot să asuprească neamul sfânt 
(Înţelepciunea lui Solomon 17,1‑20).

Spaima este lepădarea oricărui ajutor care îţi vine de la dreapta judecată; 
scăderea nădejdii şi necunoaşterea pricinii de unde îţi vine chinul (Înţelep‑
ciunea lui Solomon 17,10‑12).

Străjerii care păzeau mormântul, de frica îngerului care a răsturnat piatra, 
s‑au cutremurat şi s‑au făcut ca morţi (Matei 28,2‑4).

Străjerii s‑au cutremurat de frică, iar îngerul le‑a spus femeilor: Nu vă 
temeţi… (Matei 28,4‑5).
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Spaimele şi semnele mari fac parte din prevestirile celei de‑a doua veniri 
(Luca 21,11).
•  Insomnie

Grija celui bogat (Înţelepciunea lui Isus Sirah 31,1‑2).
Amintirea răutăţilor făcute (I Macabei 6,9‑13).

•  Lunatici
Iisus vindeca lunaticii (Matei 4,24).
Acest soi de demoni iese cu credinţă multă, rugăciune şi post (Matei 

17,14‑21).
•  Paralizie

Primele vindecări făcute de Mântuitorul, prin Biserică (Fapte 9,33‑35).
•  Neputincioşi

Noţiunea apare în legătură cu timpurile mesianice şi cu învierea drepţilor 
(Matei 10,7‑8).
•  Slăbiciune

Apostolul Pavel se laudă în slăbiciunile lui ca să locuiască în el puterea 
lui Hristos; puterea lui Dumnezeu se desăvârşeşte în slăbiciune (II Corinteni 
12,1‑10).

Din cauza unei slăbiciuni a trupului, Pavel a binevestit mai întâi galate‑
nilor (Galateni 4,13‑14).

Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să nu bea numai apă, ci şi puţin 
vin pentru stomac şi pentru desele slăbiciuni (I Timotei 5,23).

De ia cineva trupul şi sângele Domnului cu nevrednicie, fără să se cerce‑
teze pe sine, poate ajunge neputincios sau bolnav (I Corinteni 11, 27‑34).
•  Îmbătrânire precoce. Împuţinarea zilelor

De împuţinarea zilelor au parte bărbaţii vărsători de sânge şi vicleni 
(Psalmul 54,27).

Cei fără de lege trăiesc mai puţin (Pilde 10,27).
Din pizmă şi din mânie şi din grijă (Înţelepciunea lui Isus Sirah 30,25).
Din nesaţ (Înţelepciunea lui Isus Sirah 37,34).

•  Demonizaţii
Uneori oamenii sunt bolnavi din cauza demonilor (Matei 12,22).
Alteori în bolnavi sălăşluiesc demoni (Luca 4,40‑41).
Există oameni chinuiţi de demoni, ca o categorie distinctă de aceea a 

bolnavilor, slăbănogilor, chinuiţilor, lunaticilor (Matei 4,24).
Demonii Îl recunosc pe Iisus, îşi simt pierzarea, Îl roagă să nu îi trimită 

în adânc (Marcu 1,23‑27).
•  Recidiva unei boli

Păcătuirea după vindecare aduce o boală mai gravă decât cea dintâi (Ioan 
5,5‑16).

Prof. Univ. Dr. Constantin MILICĂ, Iași
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PSIHOLOGIA – O NECUNOSCUTĂ?

DIALOG ORTODOX

Dinamica echilibrului sistemului 
psihic – între normal și patologic

Noțiunea de echilibru psihic sau de sănătate mintală, în pofida carac
terului relativ, exprimă și se asociază întotdeauna cu o stare generală de 
bine, de confort, de vigoare, de potență și cu eficiență satisfăcătoare în plan 
comportamental, în modul de abordare și rezolvare a problemelor profe
sionale și de viață. Firește, date fiind complexitatea structuralfuncțională 
a sistemului personalității umane și multitudinea factorilor și variabilelor 
ce interacționează în câmpul său existențial echilibrul psihic nu poate fi 
decât o rezultantă globală a unor procese, transformări și stări care se înscriu 
în literatura  zonei reglării optime.

Când una sau mai multe coordonate fundamentale de definiție ale siste
mului personalității își modifică întratât valorile încât depășesc pragurile 
inferior și superior de toleranță, echilibrul psihic este perturbat și în desfă
șurarea comportamentului apar tulburări patologice de un gen sau altul, de 
greutate mai mare sau mai mică.

Trebuie subliniat faptul că, în general, echilibrul nostru psihic se carac
terizează printrun grad ridicat de stabilitate și rezistență la acțiunea factorilor 
perturbatori externi sau interni. De unde, probabil și zicala „Să nu dea 
Dumnezeu omului cât poate el duce”.
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Am putea spune că termenul de homeostazie, așa cum este el înțeles la 
nivelul sistemelor mecano fizice, nu se aplică sistemului psihic uman. Aici, 
ceea ce numim „constante” reprezintă în realitate niște variabile cu un 
registru mai restrâns de oscilații admisibile decât altele.

Echilibrul psihic nu este niciodată o stare egală cu ea însăși dea lungul 
unui interval mare de timp, așa cum se poate spune despre echilibrul termic 
al organismului. Echilibrul psihic este în cel mai înalt grad dinamic, trăirea 
subiectivă a diferitelor stări de confort sau de „bine” prin care se traduce 
el nefiind niciodată aceeași, identică.

Prima și cea mai importantă trăsătură a unui psihic normal este unitatea, 
înțeleasă ca interdependență și interacțiune dinamic ordonată a funcțiilor 
și proceselor individuale componente, direcționată spre atingerea finalității 
comportamentale globale cu caracter adaptativ. Diversele discordanțe, ten
siuni și contradicții care apar întrun moment sau altul sunt rezolvate prin 
intermediul mecanismului de autoreglare internă (sistemul psihic uman 
posedă cea mai înaltă capacitate de autoreglare).

O a doua trăsătură distinctivă a sistemului psihic normal o constituie 
adecvarea la solicitările și particularitățile situațiilor externe, modularea 
logicii dinamicii interne a comportamentului după logica dinamicii obiec
tivelor și fenomenelor externe.

În fine, o a treia caracteristică generală a normalității psihice o constituie 
menținerea unei concordanțe și corelații optime între conștiința de sine și 
conștiința lumii obiective, între componenta dinamicoenergetică (afecti
vitatea, motivația) și cea instrumentală (structurile cognitive și motorii).

Pentru o evaluare obiectivă mai riguroasă a deosebirii dintre normal și 
patologic în sistemul psihic uman propun folosirea indicatorilor prin care 
se exprimă gradul de organizare în teoria generală a sistemelor. Vom conveni 
mai întâi că organizarea este o relație logică, nonîntâmplătoare între două 
mulțimi de variabile (A și B) mediată printro a treia mulțime (C).

În cazul nostru, prin A am desemnat mulțimea „mărimilor de intrare” 
ale sistemului personalității, respectiv, mulțimea stimulilor și solicitărilor 
externe, prin B – mulțimea „mărimilor de ieșire” ale aceluiași sistem, 
respectiv, ansamblul răspunsurilor și stărilor finale – intrare sau exterio
rizate –, care se produc sub influența „mărimilor de intrare”, iar prin C, 
ansamblul operațiilor și variabilelor intermediare (ex. experiență anterioară), 
prin care se realizează traducerea „mărimilor” de intrare în „mărimi de 
ieșire”, respectiv – crearea dependentelor funcționale între „intrarea” și 
„ieșirea” sistemului ( A  Bc



). (vezi și figura).
În principiu, sistemul psihic normal, comparativ cu cel patologic, se 

caracterizează printrun grad înalt de organizare, ceea ce înseamnă că între 
mulțimea „mărimilor de intrare” (A) și mulțimea „mărimilor de ieșire” (B) 
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se stabilesc, prin intermediul mulțimii operatorilor (C), legături cu caracter 
finalistadaptativ eficiente. Pe această bază se poate afirma că între „sistemul 
personalitate” (SP) și mediul extern (M) se realizează schimburi infor
maționale optime. Astfel, atunci când în mulțimea „mărimilor de intrare” 
(A) se produce o modificare, de exemplu, la, variația configurației stimulilor 
sau a unei proprietăți a unuia și aceluiași stimul, în mulțimea „mărimilor 
de ieșire” (B) se produce modificarea nu a oricăror elemente la întâmplare, 
ci a unora anume, care exprimă în modul cel mai fidel conținutul și semni
ficația modificării din mulțimea „mărimilor de intrare (A). Devine evident, 
în acest caz, că mulțimea „mărimilor de ieșire” (B), respectiv răspunsurile 
psihocomportamentale sunt funcție de mulțimea „mărimilor de intrare” (A) 
prin medierea stărilor și operatorilor mulțimii C: B + f(A/C).

Schema relației de organizare în sistemul personalității

În patologie, se impune de la început observației noastre alterarea relației 
dintre „intrare” (stimul sau sarcină externă) și „ieșire” (răspunsul sau com
portamentul subiectului), datorită defectării mulțimii mediatoare C. „Ieșirea” 
scapă de sub controlul „intrării”, dobândind o anumită independență funcțio
nală, ca urmare, comportamentul bolnavului psihic intră în disonanță (con
tradicție) cu specificul și semnificația situațiilor și solicitărilor externe.

În lumina celor de mai sus, un prim și important indicator al gradului 
de organizare în diferențierea sistemului psihic normal de cel patologic este 
raportul dintre mulțimea răspunsurilor adaptative (adecvate) (Ra) și mulți
mea tuturor răspunsurilor subiectului (sistemului) la stimulii externi (Rn) 
în decursul timpului, de la un moment considerat inițial (to) până la momentul 
actual (ti):
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unde E reprezintă gradul de organizare.
După cum ușor se poate constata, valoarea maximă a acestui raport este 

egală cu 1, corespunzând unei organizări perfecte sau absolute a sistemului 
psihic. Aceasta nu se înregistrează practic niciodată în dinamica reală a 
comportamentului uman. De aceea, ea rămâne ca limită teoretică superioară 
spre care omul tinde în evoluția sa istorică și ontogenetică, dar pe care nu 
o va atinge probabil niciodată.

Valoarea minimă posibilă a raportului menționat este 0 (zero), semnifi
când absența totală a organizării, care, de asemenea, nu se întâlnește în 
sfera comportamentelor reale.

Rezultă deci că, după indicatorul stabilit, sistemul psihic normal și cel 
patologic se înscriu pe același continuum, cuprins între zero și unu. Linia 
de demarcație dintre ele nu poate fi decât relativă și convențională. Ceea 
ce putem afirma cu certitudine însă este faptul că sistemul psihic normal 
posedă un grad de organizare mai înalt decât sistemul psihic patologic, 
tinzând să se situeze întrun punct mai aproape de 1, în timp ce sistemul 
patologic tinde să se apropie de zero. Dacă admitem un criteriu statistic de 
delimitare, atunci putem stabili drept „prag critic” al raportului mențio
nat punctul valoric 0,50, care reprezintă domeniul tulburărilor psihice de 
graniță (borderlines). Ar urma de aici că nivelul de organizare al sistemului 
psihic normal se situează deasupra valorii 0,50, iar al celui patologic coboară 
sub 0,50.

Se ridică atunci întrebarea: cum anume, practic, se poate ajunge la 
folosirea acestui indicator? Vom răspunde prin determinări (măsurători) de 
tip secvențial și longitudinal, pe baza unor probe și teste psihofiziologice 
și psihometrice adecvat alese.

Pe lângă relația de dependență logică dintre „intrarea” și „ieșirea” siste
mului, organizarea se mai caracterizează printro anumită saturație a cone
xiunii interne între elementele componente ale sistemului și printro anumită 
rezistență a mecanismelor de comandăcontrol la influențele perturbatoare 
ale mediului extern sau la diferitele oscilații ale mediului intern.

Aplicată la problema noastră această caracteristică presupune că sistemul 
psihic va avea un grad de organizare cu atât mai ridicat, cu cât între 
elementele sale componente se vor stabili și se vor consolida mai multe 
conexiuni cu valoare adaptativă și cu cât echilibrul său va rezista unor 
influența perturbatoare mai puternice și de mai lungă durată.

Acest aspect poate fi surprins și evaluat pe baza unui alt indicator global, 
și anume indicatorul de  fiabilitate (F), care se determină pe baza raportului 
dintre entropia maximă (Hmax) și entropia reală a sistemului la momentul 
dat (Ht), potrivit formulei:
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Din relația de mai sus decurg următoarele proprietăți:
a) când H(t) = Hmax ® F(t) = 0
b) b) când H(t) = 0 ® F(t) = 1

Pentru sistemele dinamice evolutive cum este sistemul psihic uman 
nivelul entropiei H poate să se reducă, să rămână constant sau să crească.

Aceasta reclamă introducerea unui al treilea indicator de evaluare, care 
să indice direcția și ritmul de modificare a nivelului entropiei.

Acest indicator – Fx(t) – poate fi determinat pe baza relației:

( )x t

dH
F

dt
=

,
din care rezultă trei situații posibile Fr(t) > 0; Fx(t) = 0; Fx(t) < 0.

Prima situație caracterizează sistemele cu autoorganizare, fiind deci 
aplicabilă și sistemului psihic. Ea ne arată că sistemul psihic normal este acela 
care, în decursul unui interval relativ lung de timp își reduce sau cel puțin 
își menține nivelul inițial al entropiei; prin opoziție, sistemul psihic patologic 
este cel care, în decursul aceluiași interval își crește nivelul inițial al entropiei.

Astfel spus, în limbaj cibernetic, sistemul psihic normal se caracterizează 
printrun nivel scăzut al entropiei, în vreme ce sistemul psihic patologic se 
caracterizează printrun nivel crescut al entropiei.

Trecerea sistemului psihic din stare normală cu entropie scăzută în stare 
patologică cu entropie crescută are trei cauze principale, și anume: a) 
neconcordanța sau conflictul dintre solicitările externe ale mediului social 
și solicitările sau stările interne de necesitate (motivație) ale individului; b) 
neconcordanța sau ciocnirea a două solicitări externe și c) ciocnirea a două 
solicitări sau motive interne.

Prima cauză se poate manifesta în două variante: 1) neconcordanța sau 
conflictul după modalitatea sau tipul celor două categorii de solicitări – 
externe și interne și 2) neconcordanța sau conflictul de complexitate – 
dificultate (sarcinile și solicitările mediului social sunt deasupra sau sub 
nivelul posibilităților și capacităților individului ® stresul de subsolicitare 
și stresul de suprasolicitare).

Indiferent în care din cele două variante se manifestă, conflictul dintre 
solicitările externe și cele interne este factorul perturbator cel mai puțin 
puternic care contribuie la alterarea echilibrului sistemului psihic și la 
trecerea lui în stare patologică. Acțiunea acestui factor pare că sa amplificat 
în societatea contemporană, fapt atestat de creșterea alarmantă a procentului 
cazurilor de tulburări psihonevrotice (aproximativ 25%).

În planul asistenței psihologice și sociale aceluiași conflict trebuie să i 
se acorde atenție specială, cu atât mai mult, cu cât prezența lui este mai 
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mare în perioadele timpurii ale vieții individului, generând frustrări ale 
căror urmări se vor resimți toată viața.

Cel de al doilea tip de conflict de natură să genereze perturbarea pato
logică a echilibrului sistemului psihic este generat de ciocnirea a două 
solicitări externe, prin semnificațiile lor contradictorii. Cel mai frecvent 
citat este cazul ciocnirii dintre două faimoase precepte morale care ni se 
inoculează din cea mai fragedă vârstă în cadru formal – familie, școală, 
biserică): primul; să ne iubim aproapele, semenii (chiar dușmani), al doilea: 
să nu ne lăsăm mai prejos și săi întrecem sau săi învingem; săl înge
nunchem pe ceilalți.

Incompatibilitatea acestor două valori contribuie la formarea conflictului 
nevrotic. În majoritatea societăților, maturizarea reclamă rezolvarea întro 
anumită măsură a multor solicitări externe conflictuale cu care individul se 
confruntă inevitabil.

În fine, cel de al treilea tip de conflict, cel generat de activarea simultană 
a două motive interne din care trebuie ales spre satisfacere numai unul. În 
funcție de semnul pozitiv sau negativ al lor, avem de a face cu trei tipuri 
de conflicte interne:
1) conflictul generat de simultaneitatea a două motive pozitive (ex. situația 

de alegere între două profesii, ambele atractive; situația de a alege între 
a citi o carte captivantă sau a merge la un meci etc.) (atracțieatracție);

2) conflictul generat de prezența a două motive de semn negativ (ex. elevul 
care trebuie să aleagă între a chiuli de la școală pentru a nu lua o notă 
proastă că nu șia învățat lecțiile și a primi o pedeapsă de la părinți 
pentru că nu sa dus la școală (se aplică o strategia „alege răul cel mai 
mic)(respingererespingere);

3) conflictul generat de o situație antagonică / ambivalentă (atracțierespin
gere) (ex. situația adolescentului care, pe de o parte, dorește și tinde spre 
independență și eliberare de sub tutela părinților iar, pe de altă parte, se 
teme de pierderea protecției și sprijinului lor) (atracțierespingere).
Fiecare din aceste trei conflicte se asociază cu tensiune, pentru a cărei 

stăpânire se cere un consum mai mare sau mai mic de energie neuropsihică, 
afectând întro măsură mai mare sau mai mică echilibrul interior al persoanei.

În ultimă instanță, starea de normalitate psihică depinde de gradul de 
pregătire a individului în gestionarea situațiilor frustrante, conflictuale. 
Această pregătire este o rezultantă a interacțiunii dintre zestrea nativă (tipul 
de sistem nervos) și conținuturile procesului de învățare („totul se învață, 
inclusiv frica”, Thorndike, 1932).

Prof. Univ. Dr. Mihai GOLU, Bucureşti
Membru titular al Academiei 

Oamenilor de Știință din România (AOSR)
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PRIORITĂŢI – EDUCAŢIA

DIALOG ORTODOX

Timiditatea versus bunăstarea 
psihologică la vârsta adolescenței

„Adolescenţa nu este doar o perioadă importantă 
a vieţii, ci şi singura perioadă când putem vorbi 
despre viaţă în sensul complet al cuvântului”

(Michel Houellebecq)

J.J. Rousseau (1973) numeşte această etapă vârsta raţiunii şi a doua 
naștere, în timp ce Grațiela Sion (2007) spune că adolescența este o perioadă 
în dezvoltarea organismului uman, care urmează pubertatea și precede 
starea de adult (Tănăsescu, 2001).

În Vocabularul Psihologiei, Henry Pieron (2001), afirma că adolescența 
este perioada finală a dezvoltarii umane care corespunde fazei de maturizare 
sexuală și de conducere la starea adultă.

Irina Tănăsescu (2001) amintește despre definiția oferită de Marian Râlea, 
și anume că adolescenţa este timpul în care luăm universul prea în serios, 
iar acest lucru se întâmplă deoarece această perioadă ne determină să ne 

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
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punem numeroase întrebări din dorința de a ajunge la o mai bună înțelegere 
a lucrurilor noi apărute în viața noastră.

Indiferent de definiție, conceptul de adolescență are în prim‑plan expli‑
cația unei etape complexe din viața omului, care experimentează atât schim‑
bări majore de la aspecte ce vizează transformări fizice, psihice și sexuale, 
până la acele experiențe noi pe care fiecare om le trăiește la această vârstă 
a adolescenței, și care dau o notă specifică viitorului adult. 

Încrederea în sine a ființei umane contribuie la abilitatea de a‑i influenţa 
pe ceilalţi semeni, putând să preia iniţiativa pentru a‑şi atinge scopul şi 
pentru a aduce o atitudine de optimism şi flexibilitate în relaţiile cu ceilalţi, 
îndemnându‑i în a avea o colaborare eficientă şi plăcută. Încrederea în sine 
contribuie la o mai bună cunoaştere a propriilor emoţii, la dezvoltarea 
inteligenţei emoţionale, şi în final la cunoaşterea celorlalţi. Încrederea în 
sine se referă la dezvoltarea unui puternic simţ al propriei valori şi capacităţi 
interioare, deciziile au toleranţa ridicată la schimbare, sunt hotărâte şi sunt 
pline de siguranţă. Sentimentul de neîncredere cu care se identifică un ado‑
lescent timid creează îndoieli în relația cu celălalt, tensiuni, care în final 
pot duce la conflicte, furie, ostilitate, răceală, indiferenţă etc. Satisfacția pe 
care o simțim în ceea ce privește modul în care ne simțim se bazează pe 
aprecierile subiective de la nivel cognitiv. Un adolescent timid resimte ca 
emoţii neîncrederea în sine, guvernată de stima de sine scăzută, motiv pentru 
care întâmpină dificultăţi în a se exprima, în a‑şi gestiona emoţiile şi mai 
ales în modul de se raporta la cei din jur.

  Timiditatea este considerată ca fiind o tulburare afectogenă a conștiinței 
de sine, de autoestimare, în limitele personalității normale sau între normal 
și patologic, care se manifestă în prezența oamenilor prin blocaje verbale 
și acționale repetate și care determină adaptarea negativă sau inadaptarea 
socială. P. Zimbardo (1979) definește timiditatea ca pe un „disconfort sau 
inhibiție în situațiile interpersonale, care interfereaza cu realizarea scopurilor 
personale sau profesionale”.

Mulți dintre noi, percepem în mod diferit o persoană timidă. Astfel, pe 
timizi îi observăm ca fiind retrași, bâlbâiți în contactul cu persoanele noi, 
alții sunt de părere că timizii se înroșesc când vorbesc cu anumite persoane, 
stângaci în a‑și face noi prieteni. De fapt timiditatea, ca și concept, se referă 
la dificultatea de a iniția/ menține anumite contacte care implică o trăire 
emoțională. Acest lucru poate fi manifestat în numeroase comportamente 
și nu este cunoscut să existe un tipar anume, dar există câteva caracteristici 
comportamentele specifice, întâlnite în comun.Timidul nu este deloc străin 
de aceste dificultăți pe care le resimte, el își dorește cu orice preț schimbarea, 
dar de cele mai multe ori nu știe de unde să înceapă. Este important de 
reținut faptul că, în majoritatea cazurilor, timiditatea este accentuată în 
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perioada copilariei, precum și în adolescență, dar de obicei aceasta se reduce 
treptat până în viața adultă. O persoană timidă este o persoană reactivă din 
punct de vedere emoțional. Personalitatea lui este construită într‑un anume 
mod, care îl ajută să reacționeze în primul rând pe plan emoțional. Această 
notă emoțională este prevalentă și îi ocupă întreg câmpul conștiinței intrând 
într‑o transă împărțită în criterii emoționale atunci când se confruntă cu o 
situație sau cu o persoană. Contactul vizual al timidului este unul defectuos, 
acesta nu poate iniția un contact vizual, el se uită în jos și aproape nicioadată 
nu se uită în ochii celuilalt. Întra‑adevăr există și timizi care se pot uita în 
ochii celuilalt, dar nu pentru a folosi privirea ca pe o ofensivă, pentru că 
ei de fapt nu văd nimic. Timidul nu observă detaliile peroanei din fața lui, 
deoarece în acele momente el se simte copleșit de experiență și este îngrijorat 
că va putea eșua în orice moment.Timidul mai deține o altă incapacitate, 
și anume că acesta nu poate să atingă semenii, având un mare deficit în 
ceea ce privește contactul fizic cu oamenii. În ceea ce priveşte încercările 
celorlalți de a‑l atinge, acesta adoptă un comportament defensiv. S‑a constat 
că timiditatea este mult mai vizibilă la băieți decât la fete. Totodată în urma 
studiilor efectuate, s‑a ajuns la concluzia că fetele de obicei reușesc să 
depășească această inhibiție, după perioada adolescenței. Altfel spus, putem 
afirma că timiditatea reprezintă o incapacitate de a acționa, care de cele 
mai multe ori este de natură emoțională. Timiditatea este un termen psiho‑
logic social utilizat pentru a exprima prezenta sentimentului de teamă, lipsa 
de încredere sau jenă atunci când o persoană se află în apropierea unei alte 
persoane. Acest comportament este vizibil în special în situațiile noi sau 
cu persoane străine. Timiditatea poate proveni din trăsăturile genetice, mediul 
în care a fost crescută o persoană sau a combinației dintre cele două. Există 
unele persoane care sunt catalogate ca fiind timide și care au probleme de 
anxietate sau fobie socială, dar în general persoanele timide nu au aceste 
probleme. Din punct de vedere psihologic, fenomenul de timiditate ține de 
un complex de inferioritate. Conform literaturii de specialitate, complexele 
de inferioritate apar numai atunci când „eul ideal” nu se oglindește în „eul 
real”. Vestea bună este că timiditatea poate să fie depășită. Un factor impor‑
tant în depășirea timidității este ca persoana care are această problemă să 
își dorească cu adevărat schimbarea, motivându‑se să o depășească. Timidi‑
tatea poate să influențeze viața individului într‑un mod negativ, astfel fiindu‑i 
afectată bunăstarea psihologică.

Caracteristici ale timidităţii

Așa cum am explicat anterior, timiditatea este, în sens restrâns, un compor‑
tament, îndeosebi în situațiile în care sunt implicate persoane noi, străine.
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Comportamentul timidului, în majoritatea cazurilor, se definește prin mai 
multe caracteristici:
– prezența vulnerabilității;
– exagerarea unor situații conflictuale;
– sunt predispuși spre consumul de anxiolitice;
– prezintă dificultăți în relațiile sexuale;
– evită în mod conștient situațiile sociale.

Timizii nu au o dificultate în ceea ce îi privește ca apariție, ci au o 
problemă în interacțiunea cu ceilalți. Timizii sunt cunoscuți ca fiind persoane 
vulnerabile, care nu au încredere în propria persoană, nu dețin control, 
comunică greu, uneori tremură și roșesc. Sunt situații în care persoanele 
timide au tendința de a consuma droguri, alcool și/sau anxiolitice pentru a 
prinde mai mult curaj în situațiile noi și să aibă un sentiment de siguranță. 
Nu trebuie uitat faptul că persoanele timide trăiesc într‑un continuu discon‑
fort. Pe lângă faptul că ei simt, și uneori anticipează, crizele de stângăcie 
în preajma oamenilor, acest lucru este înrăutățit de faptul că timiditatea este 
vizibilă și de către ceilalți. Mai ales în perioada copilăriei, și chiar a 
adolescenței, timiditatea reprezintă un motiv de amuzament pentru ceilalți, 
și în mod implicit reprezintă un motiv în plus de disconfort și de tensiune 
pentru cei care sunt timizi.

Factori determinanţi ai timidităţii

Comportamentul de timiditate poate apărea și în urma modelelor greșite 
învățate în familie. Timidul se comportă relaxat în mediul familiar, dar el 
nu se comportă la fel și în contextele în care sunt implicate persoane străine. 
Aceasta poate fi și o dovadă de xenofobie (teama de oameni necunoscuți), 
dezvoltată în familie. Multe mame sau bunici însămânțează această evitare 
cu privire la străini prin învățături ca: numai noi îți vrem binele, niciodată 
să nu ai încredere în nimeni, lumea este rea etc. 

Cercetătorii din domeniu au ajuns la concluzia că apariția timidității este 
influențată de mai mulți factori, aceștia fiind împărțiți în cinci mari categorii:
– factorii organici neuro‑endocrini;
– factorii afectogeni;
– factorii psiho‑intelectuali;
– factorii emoționali și de perturbare a conștiinței de sine;
– factorii socio‑educaționali.

Factorii organici neuro‑endocrini reprezintă prima categorie a factorilor 
care explică apariția timidității.
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Aceștia se referă la:
– constituția fizică (unele persoane pot fi jenate de faptul că sunt prea 

scunde, prea înalte, prea slabe sau prea grase);
– tipul de sistem nervos;
– activitatea glandulară.

Al doilea tip de factori îl reprezintă factorii afectogeni, aici fiind vorba 
despre:
– teama anxioasă‑fobică (care întreține timiditatea);
– emotivitatea;
– introversiunea;
– distimia.

Factorii psiho‑intelectuali sunt și ei responsabili pentru instalarea și 
menținerea comportamentului timidului. Acesta nu este mai puțin inte ligent 
în comparație cu ceilalți, dar mereu se simte altfel. În majoritatea conver‑
sațiilor, își anticipează greșeala pe care urmează să o facă, iar în acest mod 
își va sabota discuția pe care o desfășoară.

Factorii emoționali și de perturbare a conștiinței de sine se referă la 
fenomenele de conflict interior al timidului, sentimentele de frustare 
care îl apasă și stresul resimțit. Aceste trăiri sunt aproape întotdeauna pre‑
zente și acționează asupra eu‑lui. În consecință acest factor ne ajută să 
inter ceptăm timidul ca pe o victimă a propriilor emoții, prizonierul acestor 
trăiri negative.

Ultima categorie de factori o reprezintă factorii socio‑educaţionali care 
explică timiditatea ca pe o expresie a unei temeri de o manie, o socio‑fobie 
bine instalată.

Așa cum am prezentat anterior, primul pas către timiditate este influențat 
de mediul familial și de modul cum copilul se simte în acest mediu, și 
totodată este fundamentul și modul în care se raportează la figurile paternale. 
S‑a observat că unii timizi își manifestă aceste comportamente numai față 
de persoanele de sex opus. De exemplu, există băieți care sunt foarte apropiați 
de mamă, aceasta construindu‑i un confort și un mediu afectiv sufocant și 
dependent. În astfel de cazuri, băieților care au crescut într‑un astfel de 
mediu fie le va fi greu să interacționeze cu fetele din cauză că nu cunosc 
un alt model feminin decât pe cel al mamei lor, fie sunt într‑o continuă 
căutare a unui substitut al mamei pentru a se putea simți la fel de iubiți și 
apreciați cum o făcea aceasta. Un alt impact îl poate avea și lipsa de com‑
plimente și suport emoțional al copilului din cadrul mediului familial. Din 
moment ce copilul nu simte și nu i se spune că este cel mai bun, cel mai 
frumos și nu este crescut cu cuvinte de laudă, stima lui de sine deja are de 
suferit, el trăind cu ideea că nu este prea bun în nimic din ceea ce face. Un 
alt inamic al dezvoltării armonioase al copilului, în cazurile de timiditate, 
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îl au criticile aspre la adresa lui. În astfel de situații el va crește cu impresia 
că orice face este greșit și niciodată nu va fi la nivelul așteptărilor celorlalți.

După cum se poate observa, timiditatea este aproape întotdeauna indusă 
de către ceilalți, ea nu apare din senin, copilul nu se naște cu ea, și bineînțeles 
că nu va dispărea singură. Pentru a învinge timiditatea și a avea o bunăstare 
psihologică, este nevoie de conștientizarea și recunoașterea acesteia, setarea 
intenției de a o depăși și apoi întreprinderea acțiunilor/pașilor care să 
conducă la obținerea rezultatelor dorite.

Bunăstarea psihologică

În general când vorbim despre bunăstarea noastră, aceasta poate fi privită 
din mai multe unghiuri. Sunt cunoscute șase tipuri ale accepțiunii de bună‑
stare, și anume:
– bunăstarea fizică, care are în vedere sănătatea fizică a individului;
– bunăstarea funcţională, care se referă la gradul de autonomie și autocon‑

trol pe care îl deținem și la modul în care ne îndeplinim sarcinile de zi 
cu zi, cât și forma fizică;

– bunăstarea psihologică este al treilea tip, din care fac parte stima de sine, 
modul în care ne percepem și o autoevaluare a gradului de stres și al 
siguranței prezente în viața noastră, cât și timpul acordat activității 
profesionale, odihnei și al timpului liber;

– bunăstarea socială, aspect ce privește sfera familială și prietenii, apar‑
tenența, comunicarea și socializarea cu anumite grupuri sociale;

– bunăstarea economică: se referă la venitul, statutul social, proprietățile 
și bunurile materiale care sunt în posesia noastră;

– bunăstarea spirituală: are în vizor apartenența la o comunitate spiritual‑
religioasă și la modalitatea de percepere a bogăției și identității spirituale.
Evaluarea bunăstarii de orice tip constă în auto‑percepții subiective, iar 

pentru ca acest lucru să se facă cât mai corect, este nevoie de următorii pași:
– prezența unor concepții despre bunăstare și a unor criterii cu ajutorul 

cărora au fost elaborate;
– modalitățile care se consideră că pot fi condiții de bunăstare;
– instrumente de evaluare a efectelor.

Sunt recunoscute două tipuri de criterii în baza cărora se poate defini 
conceptul de bunăstare, și anume: criteriul intern și criteriul extern.

Dacă încercăm să definim bunăstarea ținând cont de criteriul intern, atunci 
putem spune că aceasta este o consecință a experimentelor indivi duale care 
are la baza sa două dimensiuni fundamentale: experiența emo țional‑afectivă, 
din care fac parte experiențele pozitive, și experiența cog nitiv‑evaluativă, 
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care privește insatisfacțiile de viață ale individului. O explicație a bunăstării 
pe care o putem oferi folosind criteriul extern constă în faptul că aceasta 
reprezintă o condiție de viață ideală. În literatura de specialitate, bunăstarea 
psihologică este denumită și stare de bine subiectivă. Bunăstarea psihologică 
se referă la modul în care ne autopercepem, cum ne vedem și cum ne simțim 
în pielea noastră, și toate aceste aspecte trebuiesc privite cu o nuanță pozi‑
tivă, ca o fericire. Această fericire este un ecou al aprecierilor de la nivel 
cognitiv. Psihologul american, Edward Diener (2009), în lucrarea sa Feri
cirea: cheia către misterele bunăstării psihologice, a afirmat că nucleul 
bunăstării pishogice își are rădăcinile dintr‑o evaluare globală a oricărui 
individ, în raport cu calitatea vieții, care depinde de propriile sale alegeri 
cu privire la criteriile utilizate de acesta. În concluzie, bunăstarea psihologică 
este un contur al propriei persoane cu privire la modul în care ne evaluăm 
viața. Numeroși psihologi împărtășesc ideea că o bunăstare psihologică 
echilibrată este direct influențată de unele dimesiuni care formează persona‑
litatea individului.

Elemente ale bunăstării psihologice

În ceea ce privește bunăstarea psihologică, putem spune că, de‑a lungul 
timpului, în literatura de specialitate au fost prezentate șase elemente ale 
acesteia:
– acceptarea de sine;
– relațiile pozitive cu ceilalți;
– autonomia;
– stăpânirea mediului;
– stabilirea unui scop în viață;
– dezvoltarea personală.

Bunăstarea psihologică este formată din două componente foarte impor‑
tante:
– judecăţile cu privire la satisfacţia în viaţă;
– echilibrul afectiv în care nivelul de afect pozitiv depăşeşte nivelul de 

afect negativ din viaţa individului.
Prezența bunăstării psihologice în viața noastră poate fi privită ca pe un 

pansament‑tampon între confortul nostru psihic și anumite tulburări sau 
afecțiuni psihice (depresia, anxietatea, etc). Aceasta poate fi construită și 
menținută în timp, nu putem afirma că este permanentă. Un factor important 
în dezvoltarea bunăstării psihologice este determinat de faptul că trebuie 
să privim experiențele de viață ca pe niște trepte care ne ajută să ne ridicăm 
și să ajungem la adevăratul nostru potențial, și să păstrăm cu noi numai 
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aspectele pozitive din această călătorie. Din moment ce putem afirma că 
deținem această bunăstare, atunci beneficiile nu vor întârzia să apară, iar 
aici putem spune că vom simți cum vom avea o viață mai activă, mai plină, 
iar sănătatea atât fizică cât și psihică vor cunoaște modificări pozitive, iar 
toate aceste lucruri pot fi integrate într‑o mulțumire de sine, benefică și 
echilibrată. 

Metode de depășire a timidității

Cu toții știm că ne este greu să ieșim din starea noastră de „confort” pentru 
a lua distanță față de unele aspecte ale vieții care ne mențin în comporta‑
mente de autosabotare chiar și atunci când știm că trebuie îndreptate/
schimbate, ne este mai ușor să lăsăm lucrurile așa cum au fost pentru că 
doar în acest mod știm să trăim, pe mulți oameni schimbarea îi sperie sau/
și nu doresc să depună efort în vederea transformării, restructurării vechiului 
comportament. Atunci când interacționăm cu o persoană timidă, este de 
dorit să nu o presăm cu subiecte sensibile pentru ea și să ne propunem să 
evităm a o aduce în discuție, pentru că acest lucru o poate inhiba și mai 
mult.

Ca în orice obiectiv pe care ni‑l propunem, la fel și în cazul tratării 
timidităţii, este foarte importantă intensitatea dorinței de schimbare, a 
motivației intrinseci.

Timiditatea se poate diminua sau chiar poate dispărea cu ajutorul terapiei 
individuale sau în cadrul întâlnirilor de grup prin dezvoltare personală. 
Bineînțeles că se cunosc și alte diferite strategii pe care individul le poate 
face singur, precum: să inițieze conversații cu persoane noi, să iasă din casă 
și să‑și facă prieteni, să trăiască experiențe noi prin care să se confrunte cu 
timiditatea devenind asertiv, să învețe să spună „nu” într‑un mod elegant 
atunci când este pus în situația de a decide să facă anumite alegeri, să aibă 
mai multă grijă de sine în ceea ce înseamnă aspectul fizic și vestimentar 
investind în propria persoană, să țină un jurnal cu calitățile sale, să se mo‑
deleze prin imitarea anumitor atitudini, calități, comportamente ale priete‑
nilor încrezători în sine, să înceapă diferite activități plăcute în care sunt 
implicate persoane noi ( jocuri în echipă, excursii, cercuri de arte, activități 
sportive etc.), să preia inițiativa de a întreprinde ceva nou. Experimentând, 
vei deveni încrezător în propriile forțe ce sălășluiesc în interiorul tău.

Lector Univ. Dr. Aurelia MORARU, 
Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța
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Poezia iubirii la Vasile Alecsandri

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Orice examen istorico‑literar al lirismului erotic românesc, până la 
Eminescu, confirmă cel puţin două ipostaze ale poetului. Una exprimă direct 
trăirile, fără nici un fel de cenzurare, ca în poeziile lui C. Conachi şi Anton 
Pann, alta apare discretă, voalată, în maniera unui Asachi şi Gr. Alexandrescu.

Alecsandri a reprezentat altceva, un fel aparte de a‑şi celebra iubita şi 
clipele fericite sau triste trăite împreună. Cultura, înrâuririle suferite, struc‑
tura sa psihică au creat o altfel de poezie, mai modernă decât cea a înaintaşilor.

Privind înapoi, după ce‑şi scrisese o parte din poeziile sale de dragoste, 
Alecsandri analiza cu multă persuasiune tocmai acel climat literar de la 
sfârşitul veacului al XVIII‑lea şi începutul celui de‑al XlX‑lea. În articolul 
Literatura română1 poetul scrie:

„Cu cât pornirile inimilor era(u) mai înainte înfrânte şi ţinute în taină, cu atâta 
ele luaseră vânt acuma la lumină, sub culorile ademenitoare ale Poeziei; şi în 
curând Moldova fu inundată de elegii care adeseori mărturiseau nu numai 
puterea patimei sufleteşti, ci chiar numele zânelor slăvite”.

În continuare, autorul vorbea de circulaţia acestui fel de poezie („Cântece 
de dragoste”), gustată în toate cercurile şi răspândită de acei „curieri ai 
inimilor” (lăutarii) sau chiar prin intermediul foilor manuscrise. Atitudinea 
lui Alecsandri faţă de „aceste produceri” (cântece de lume, epistole elegiace, 
satire şi meditaţii filosofice), care făcuseră „fericirile părinţilor noştri”, este 
una pozitivă, considerând‑o zestre poetică importantă, fără de care marea 
poezie nu s‑ar fi putut contura.

Înţelegând perfect momentul literar, Alecsandri va crea sub imboldul 
eului său, dar şi datorită unei conştiente impuneri în spaţiul literar românesc.

Citită astăzi, la un secol şi jumătate de când a fost creată, vom constata 
că această poezie reprezintă punctul de intersecţie între lirica primei jumătăţi 
a veacului al XlX‑lea şi ceea ce a fost marea poezie eminesciană.

Cu Alecsandri, poezia de dragoste a căpătat alte dimensiuni. Ea s‑a 
dezvoltat sub pecetea temperamentului său artistic, hrănită de ecouri lamar‑
tiene, aşa cum le‑am identificat în paginile dedicate debutului său în limba 
franceză.

Adunate în cele două cicluri, Lăcrimioare şi Mărgăritărele, versurile 
inspirate de femeile iubite, exală nu numai sinceritate, dar şi dorinţa afişată 
de a construi o astfel de lirică, sinonimă cu o stare. Pentru Alecsandri, 

1 Vezi „Zimbrul”, nr. 63, 
1 martie, 1861 şi 75.
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iubirea este sentimentul real care‑i înaripează versul; aproape că recunoaşte 
un raport direct cauză‑efect. Versurile din poema Vis de poet comunică 
acest adevăr:

„Când privesc la tine, scumpa mea iubită,
Ca o liră dulce inima‑mi trezită 
Cântă şi serbează bunurile vieţii,
Farmecul iubirei şi al tinereţii.”

Deşi s‑au emis opinii contradictorii despre lirica iubirii lui Alecsandri, 
începând cu N. Iorga, G. Călinescu, Vladimir Streinu şi Şerban Cioculescu, 
considerăm că opera unui poet nu poate fi judecată conform unor convingeri 
proprii fiecărui critic. Ea, poezia, trebuie înţeleasă în funcţie de timpul când 
a fost scrisă, de mentalitatea societăţii, de capacitatea poetului de a surprinde 
acest sentiment al iubirii în momentele cele mai semnificative. Dacă vom 
raporta poezia de dragoste a lui Alecsandri la oricare poet din secolul al 
XX‑lea s‑ar putea ca versul autorului Lăcrimioarelor să pară desuet.

Punctul nostru de vedere este unul obiectiv. Trebuie evidenţiat întotdeauna 
câtimea aceea pe care Alecsandri a adăugat‑o poeziei iubirii pentru a certifica 
modernitatea faţă de precursori.

Şi din acest sens privite faptele, nu vom greşi. Ne rezemăm pe afirmaţia 
lui G.C. Nicolescu, care, în comentariile sale la ciclul Lăcrimioarelor, scria:

„...e limpede pentru oricine că, oricâte slăbiciuni ar avea, lirica erotică a lui 
Alecsandri aduce, prin rafinamentul ei, prin spiritualismul ei, prin căldura şi 
prin caracterul ei viu, incontestabile progrese faţă de cea a lui Conache, a 
Văcăreştilor, inclusiv Iancu Văcărescu, a lui Asachi şi chiar Grigore Alexandrescu, 
ca să nu ne oprim decât la figurile cele mai relevante”2.

Ciclul Lăcrimioare reprezintă o carte de iubire. Iubire pe care Alecsandri 
a trăit‑o cu toată fiinţa lui, cunoscându‑i neliniştea aşteptărilor, bucuria 
revederilor şi tragismul unei despărţiri, prilejuit de moartea femeii adorate. 
Poetul celebra, într‑un mod cu totul inedit, stările de suflet născute de 
sentimentul dragostei. El nu şi‑a clamat bucuria sau nefericirea prilejuite 
de vibraţia aceea unică numită iubire. Un lirism învăluit de o nobilă tandreţe, 
adeseori juvenil, dar niciodată exacerbat, constituie dominanta poeziilor din 
ciclul Lăcrimioare. Poate că şi superioritatea spirituală a iubitei, delicateţea 
şi frumuseţea, distincţia şi discreţia cu care a ştiut să răspundă dragostei poe‑
tului au contribuit la scrierea unei lirici cu totul deosebite în literatura noastră.

Fosta soţie a lui Vârnav‑Liteanu, născută Negri, fiica Smarandei Negri, 
devenită după moartea soţului, Conachi, Elena era una din figurile străluci‑
toare ale societăţii moldoveneşti de după 1840. Desele întâlniri ale poetului 
cu Elena Vârnav‑Liteanu s‑au transformat, treptat, într‑o pasiune reciprocă, 
deasupra oamenilor şi timpului. Boala de care suferea, sfârşitul prematur 
au făcut din această femeie o amintire scumpă şi statornică în viaţa poetului.

2 G.C. Nicolescu, Opere-
Poezii, vol. I, E.A.R.P.R., 
Bucureşti, 1965, p. 233.
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Devenită din timpul vieţii muza lui, Elena Negri avea să dăruiască lui 
Alecsandri clipe de neuitat. De altfel, şederea celor doi în Italia, din septem‑
brie 1846 până în mai 1847, a însemnat, pentru autorul Steluţei

„cea mai fericită epocă din viaţa mea, dar o plătii scump, căci soarta mă supuse 
la cea mai crudă încercare ce poate sfărâma o inimă de 24 de ani” (fragment 
dintr‑o scrisoare‑autobiografie adresată prietenului Ubicini).

Poeziile din ciclul Lăcrimioare nu trebuie judecate ca piese scrise cu 
scopul precis de a fi date tiparului. La origine, ele au consemnat clipa unei 
minunate iubiri. Din acest motiv, vom aprecia sinceritatea sentimentului, 
vibraţia eului poetic şi mai puţin modalitatea literară. Doar două din poeziile 
acestui ciclu au apărut în acel timp, Lăcrimioare şi Canţonetă napolitană. 
În rest, toate celelalte au fost date publicităţii abia în 1853.

Steluţa3 este poezia care deschide ciclul amintit şi a fost scrisă la o 
distanţă apreciabilă de la pierderea Elenei Negri:

„Trecut‑au ani de lacrimi şi mulţi vor trece încă
Din ora de urgie în care te‑am pierdut!”, 

scrie poetul.
Ca idee şi atmosferă generală, piesa este o elegie pe tema pierderii iubitei. 

La doi ani (mai, 1849) de la dispariţia Elenei Negri, Alecsandri, în călătoria 
la Constantinopol, rechema amintirea iubitei. Titlul Adio reflectă tristeţea 
dar şi resemnarea în faţa cruzimii cereşti. Un lamento clasic: „Singur, singur 
cu a mea jale,/ Rătăcit pe‑a vieţii cale,/ Ca un orb nenorocit,/ Viaţa‑mi 
scade, jalea‑mi creşte,/ Ş‑al meu dor în veci s‑opreşte/ Pe mormântul tău 
iubit!”. Ceea ce surprinde în Steluţa nu este conţinutul întâlnit frecvent la 
Conachi şi C. Stamati (Tânguirea), ci modalitatea expresiei literare. Iubirea 
pierdută e asemuită căderii unui corp ceresc „în neagra veşnicie”. Toate 
imaginile utilizate de Alecsandri sunt împrumutate din mediul cosmic: 
noaptea, întunericul, stelele trecătoare, stinse etc. Invocaţia din strofa a 
III‑a, „O! blândă, mult duioasă şi tainică lumină!/ În veci pintre steluţe te 
cată al meu dor”/, ne duce cu mintea spre armoniile eminesciene din Mortua 
Est! Istoria literară a interpretat poezia în fel şi chip. Unii critici au negat 
orice valoare estetică, alţii au exagerat‑o.

Steluţa reprezintă o confesiune târzie a unei stări sufleteşti trăită de 
Alecsandri cu profunzime. Că poezia nu se ridică la subţirimea unor cerinţe 
literare contemporane este cu totul altceva. Şi, totuşi, fenomenul declanşat 
de această elegie, lipsită de profunzime conceptuală şi de străluciri artistice, 
a fost de‑a dreptul uluitor. Datorită muzicii inspirate a lui Dimitrie Florescu, 
ea a ajuns să fie, în timp, o melodie care a intrat în conştiinţa colectivă, 
pierzându‑şi, treptat, identitatea. O asemenea posteritate a unei poezii con‑
vinge de unele reale calităţi, ce ţin nu doar de conţinut, ci chiar de invenţia 
literară.

3 G. Călinescu numeşte 
poezia o „lăcrămioară” 
tremolată, de‑o înduio şa‑
re tihnită, în care, memo‑
rând plăcerile „încântă‑
toare ale iubirii, se arată 
recunoscător”... Nota per‑
siflantă a criticului este 
evidentă. Vezi Istoria 
li  teraturii române de la 
origini până în prezent. 
Minerva, Bucu reşti, 1982, 
p. 288.
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Comparată cu steaua care trimite „duioasă şi tainică lumină”, iubita este 
percepută dincolo de lumea măruntă; ea sălăşluieşte în memoria afectivă a 
creatorului ca un „vis de aur”, ca un „suvenir iubit”.

Fără foarte multe variaţii stilistice, observăm prezenţa frecventă a compa‑
raţiei, poezia este mai mult un mesaj, peste moarte, a unei „dulci iubiri”. 

Celelalte piese din ciclul Lăcrimioare, Cântic de fericire, Pescarul Bosfo‑
rului, Barcarolă veneţiană sunt nişte jocuri poetice, asemeni unor vesele şi 
şăgalnice copilării. Ele transferă în planul poeziei clipele în care cei doi 
iubiţi s‑au bucurat de azurul Mediteranei, au alunecat pe canalele Veneţiei 
şi au trăit spiritual emoţii în faţa operelor de artă. Modul literar în care 
Alecsandri a poetizat ambianţa oraşului lagunei ne îndeamnă să demonstrăm 
că iubirea transformă totul. Aici îl descoperim pe romanticul Alecsandri, 
în percepţia spaţiului, dar şi în motivele care au dat consistenţă poeziilor 
din ciclul veneţian.

S‑a teoretizat de multe ori asupra prezenţei oraşelor în creaţia scriitorilor, 
motivându‑se, îndeobşte, acest fapt prin tentaţia exercitată asupra artiştilor 
cu nume de rezonanţe puternice, ca Roma, Paris, Viena, Istanbul, Perugia, 
Florenţa, Veneţia. Indiferent de curentul literar căruia i‑au aparţinut, creatorii 
s‑au regăsit sufleteşte în ambianţa unor locuri, au retrăit istoria lor, şi‑au 
purtat eroii în pieţele celebre, în muzee, iar podurile şi monumentele au 
constituit fundalul acţiunii operelor de artă.

Pentru Alecsandri, Veneţia a semnificat cu totul altceva; Veneţia este 
„Edenul”, paradisul pe care romanticii l‑au căutat dincolo de locurile obiş‑
nuite. După cum se ştie, în poezia romantică Veneţia devenise un spaţiu 
predestinat împlinirii iubirii. Nu întâmplător Alecsandri şi Elena Negri au 
ales acest oraş pentru a‑i cunoaşte tainele, deşi, din punct de vedere clima‑
teric, Veneţia nu oferea aşteptata terapie pentru boala ce o măcina. Deci, 
dincolo de această realitate, cei doi erau marcaţi de mitul Veneţiei. 2 iunie, 
1846, ziua în care Elena Negri pleca din Moldova, spre Italia, este data 
începutului de drum spre împlinirea visului:

„Şi când va fi lumină, şi când în miez de noapte 
Vei asculta cu lacrimi a îngerilor şoapte,
Zi, draga mea, atunce, precum oi zice eu:
Nu e fiinţă‑n lume ca mine de iubită!
Amorul mă‑ncunună cu o rază strălucită,
Veneţia m‑aşteaptă, zâmbind la visul meu!”

Desigur, nu ne interesează preparativele plecării, căile ocolite ale voia‑
jului, declarate public de cei doi; Alecsandri anunţase, chiar ceruse un 
paşaport pentru Orient. În jurnalul poetului citim următoarele rânduri: „Partis 
tous deux du même point nous sommes arrivé a notre but en nous moquant 
bel et bien de la crédulité des curieux.” Sosirea la Veneţia este consemnată 
cu aceeaşi bucurie: „Enfin, nous sommes à Venise, dans citté feerique vers 
la quelle nous sommes dirigé, N... et moi par des routes si différentes...” 
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Pentru noi, semnificativ este modul particular în care se configurează Veneţia 
în scrisul lui Alecsandri. Poetul a creat şi a notat simultan şi riguros 
impresiile, sentimentele încercate în cetatea dogilor.

Recitirea poeziilor Aşteptarea, august, 1846, Barcarolă veneţiană, 11 
septembrie, 1846, Gondoleta, O seară la Lido, Biondineta şi Jurnalul său, 
adevărat document spiritual, care înregistrează cu o sinceritate tulburătoare 
cele două luni (5 septembrie – 12 noiembrie, 1846) petrecute de tânărul 
poet – Alecsandri avea 25 de ani – în tovărăşia Elenei Negri, ne‑a determinat 
să constatăm felul particular în care vechea politie, „Regina Mărilor”, s‑a 
configurat în scrisul său. E vorba de o formulă veche, dar şi modernă, de 
o mare expresivitate estetică, prin intermediul căreia „oraşul”, ca entitate, 
capătă valenţe noi, determinate de stările afective ale personajelor. Este 
vorba de binecunoscuta modalitate romantică de a percepe peisajul ca stare 
de spirit, nu doar ca decor. Veneţia este „văzută” ca o fiinţă care împărtăşeşte 
totul, în acelaşi ritm cu cele două personaje, căpătând pulsul şi respiraţia 
lor, împrumutând jovialitatea şi strălucirea, tristeţea şi îndoiala lor. Explicaţia 
unei asemenea transformări o găsim în cuvintele lui Alecsandri:

„Amorul nostru înfrumuseţează tot ce ne‑nconjoară, el dă lucrurilor proporţii 
sublime”.

Aşadar, tovărăşia celor doi iubiţi modifică realitatea. Fiecare colţ al 
Veneţiei îşi desluşeşte alte faţete. Contactul cu măreţia vechimii produce 
melancolia celor doi în faţa „tabloului sublim şi întristător, totodată” al 
Veneţiei.

„N... simte – scrie în continuare – fără voie tristeţă, şi emoţia mea creşte o 
dată cu amintirile‑i din 1841”.

Pe Alecsandri nu‑l interesează aşezarea, nu‑l farmecă nicio clipă punctele 
de interes turistic („Cunoaştem amândoi de multă vreme Veneţia, apoi nu 
ne‑am dat întâlnire aici în calitate de călători”). Nu se minunează de nimic, 
ca altădată boierul Dinicu Golescu dispus să măsoare, în înălţime, turnul 
cu ceas, în stânjeni. Ales premeditat, oraşul de la Adriatica, tăinuitor al 
iubirii totale a protagoniştilor, participă mut la marea călătorie spre „limanul 
visurilor nelămurite”, protejând pelerinajul nocturn de pe Giudeca.

„Întinşi unul lângă altul sub covertă, vorbim în şoaptă despre fericirea noastră, 
despre sforţările ce le‑am făcut şi despre piedicile ce le‑am înlăturat ca să 
ajungem aici, despre starea de mulţămire sufletească al cărui izvor se trage din 
iubirea noastră şi mai ales despre cadrul sublim pe care am ştiut să i‑l dăm 
venind la Veneţia (s.n.). Apoi, pe măsură ce ne perindăm astfel, amândoi, în 
liniştea nopţii toată măreţia frumosului nostru vis împlinit, glasurile noastre se 
moaie şi amuţesc, şi ne întoarcem domol către Piaţa San Marc, ameţiţi de 
simţirile cele mai suave”.

Transpare, în paginile jurnalului, marea bucurie a dragostei împlinite, de 
neconceput, parcă, în alt loc decât la Veneţia. Explozia înfăptuirii iubirii, atât 
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de dorită între hotarele ţării, dar mai puţin realizabilă în totalitate din cauza 
prejudecăţilor, se conturează în scrisul lui Alecsandri în rezonanţe de imn: 

„Fericiţi cei ce iubesc! Şi mai fericiţi cei ce se ascund de lume şi pot să adauge 
ca noi la farmecul amorului lor pe acela al Veneţiei. Bine a zis Lord Byron: 
Credinţa înalţă pe om la cer, amorul coboară cerul în om”.

Dincolo de sinceritatea confesiunii, care înregistrează trăirea imediată, 
fără nici un fel de alterare impusă de timp, de autocenzurare, revine mereu, 
în chip obsedant aproape, această unică poezie a Veneţiei, un adevărat 
leit‑motiv al literaturii scrise în cele două luni de romanul de dragoste al 
unor oameni superiori, structuri apropiate, dar cărora le‑a fost dat să se 
bucure unul de altul neiertat de puţin.

Prologul la acest ciclu de poezii este, fără dubiu, piesa Aşteptarea, datată 
Triest, 1846. Ea a fost considerată de G.C. Nicolescu una din poeziile „cele 
mai rotunjite, cele mai solide” ale acelui moment. Îi urmează, din punct de 
vedere conceptual, Veneţia, creaţie definitorie pentru talentul lui Alecsandri, 
pentru capacitatea de a percepe, în acest oraş alcătuit „Din turnuri, din 
palaturi ce triste zac pe maluri”, o „imagine cu adevărat triumfătoare din 
punct de vedere artistic, acea atmosferă de fantomatic şi de vetust a Veneţiei” 
în versuri cu rezonanţă eminesciană:

„Când noaptea în tăcere, la ora ce s‑adună 
A dogilor vechi umbre pe maluri şovăind,
Gondola, leagăn dulce, ne primblă împreună 
Pe luciul lin al mărei în care alba lună 
Cu stelele voioase se scaldă strălucind.”

Dar, în contrast cu imaginea tristă a vechimii, cetatea îşi cheamă locui‑
torii, într‑un strigăt al vieţii, al triumfului ei asupra morţii: 

„Iubiţi, iubiţi ne zice Veneţia cernită,
Iubiţi! amorul vostru puternic e şi sfânt!
Iubiţi! şi calea voastră va fi tot înflorită,
Şi‑n sânul nălucirei, păreche fericită,
Cu‑o lungă sărutare veţi trece pe pământ.”

Sentimentele poetului sunt independente de timp şi loc. Pentru el, lumea 
exterioară aproape că nu există. Veneţia imprimă trăirilor intensitate şi culoare; 
ea reverberează mişcările sufleteşti, le dă amplitudine. De peste tot, din canale 
şi turle, din palate şi stele pluteşte o „tainică armonie”. Pentru Alecsandri, 
tot ceea ce este legat de Veneţia comportă interes, pentru că ea determină 
şi ocroteşte clipele acelei fericiri unice. Chiar tradiţionalele legende vene‑
ţiene capătă o înfăţişare personală, filtrate de temperamentul artistului, de 
tensiunea sa emoţională. Blondinetă sau Barcarolă veneţiană preiau motive 
populare din canţonetele oraşului4, ele poartă amprenta stării sufleteşti a 
eroilor. Dragostea lor se profilează ca un joc în atmosfera recreată poetic:

4 La Barchetta, La blon-
dina in gondoleta sunt 
textele pe care Alex. 
Marcu le‑a semnalat încă 
din 1927, ca prototipuri 
pentru cele două poezii 
ale lui Alecsandri; vol. 
cit., p. 59.
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„Într‑o seară pe Piaţetă 
Mocenigo cel frumos:
«Biondinetă, Biondinetă!»
Zise‑n calea mea voios,
Ştii tu, dragă veneţiană,
Că Madona ta ţi‑au dat 
Mâne mici de patriciană 
Şi ochi mari de sărutat?”

(Biondinetă)
sau
„Tainica noapte 
Cu blânde şoapte 
Te cheamă, dragă, s‑o încununi. 
Gondola geme,
Căci multă vreme
N‑au fost cu tine pintre laguni.
............................................
Eu în gondolă 
Cu‑o barcarolă
Visul tău gingaş voi îngâna,
Şi noaptea‑ntreagă,
Niniţă dragă,
Încet pe marea te‑oi legăna!”

(Barcarolă veneţiană)

Cea mai densă dintre poeziile ciclului veneţian ne apare, fără îndoială, 
O seară la Lido – de fapt nu e vorba de Lido, ci tot de Veneţia –

„de o inspiraţie mai complexă ca gamă sufletească, mai amplă ca armonie, mai 
solemnă şi mai reprezentativă din punct de vedere al exotismului veneţian”,

scria Alex. Marcu. Într‑adevăr, piesa este un fel de chintesenţă a sentimen‑
telor poetului. Invocarea cetăţii, ca martor al dragostei nepământeşti trăite 
de cei doi eroi, capătă tonalităţi grave de odă. Trecutu‑i măreţ se amestecă, 
fără hotar, în dragostea lor; triumfătoare, iubirea mărturisită are dimensiuni 
cosmice, „Amorul nostru mare ca cerul nesfârşit”, iar oraşul, leagăn şi 
martor al acestor clipe. Versurile dedicate iubirii se înalţă până la tronul 
ceresc. Prin consistenţa ideii şi forma de expresie, O seară la Lido rămâne 
una din cele mai frumoase poezii erotice scrise de Alecsandri:

„Ridică vălul negru ce‑acopere‑a ta faţă,
Veneţio cernită, Veneţio măreaţă!
Şi cu‑o zâmbire dulce fii martur fericit 
L‑a noastră veselie ş‑amor nemărginit!”

Cu acest ciclu de versuri, poetul pare a ne spune că sinceritatea emoţională 
este singurul element care poate genera adevărata artă. Celelalte poezii 
închinate sau inspirate de cetatea de la Adriatica, La Veneţia mult duioasă, 
1851, Gondola trece, 1859, Palatul Loredano, 1871, scrise după moartea 
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Elenei Negri, nu mai respiră acea tensiune năvalnică; verbul este cenzurat, 
descărcat de combustia sufletească.

Revenind la ideea fundamentală a prezentelor însemnări, vom observa 
că, atât în poeziile scrise la Veneţia, cât şi în jurnalul poetului, farmecul 
cetăţii este raportat, comparat numai cu sublimul. Termenii de cer şi vis sunt 
prezenţi continuu. În chip firesc, Veneţia înseamnă palate, canale, lagune, muzee 
dar şi natură. Poate că în aceste texte ar trebui să identificăm – in nucae – 
vibraţia poetului în faţa peisajului, şi, în special, al celui marin. Fascinaţia 
arhitecturii veneţiene, asociată misterului natural, ne face să desluşim cono‑
taţii neaşteptate rezultate din percepţia dublă şi sincronă poet‑erou. 

„Dintre monumentele ce le‑am vizitat la Veneţia, biserica S‑ta Maria din Frari 
ne‑a uimit atât prin arhitectura măreaţă, cât şi prin multele şi minunatele lucrări 
în marmoră, care o împodobesc înăuntru. Monumentul de marmoră albă, datorit 
lui Canova, ne‑a mişcat mai presus de toate atât prin simplitate, cât şi măreţie”5.

Veneţia lui Alecsandri este alta decât cea văzută de C. Negri în ale sale 
Seri, imaginată moartă de Eminescu („Ca‑n ţintirim tăcere e‑n cetate./ Preot 
rămas din a vechimii zile,/ San Marc sinistru miezul nopţii bate”.) sau 
refăcută romanesc de E. Barbu, în Săptămâna nebunilor, ca un amestec de 
orient şi occident. Evident, Alecsandri îşi descoperă sieşi Veneţia lor, încăl‑
zită de tensiunea emoţională, încrederea în ceea ce va fi de aici înainte 
viaţa celor doi. Dramatismul „Jurnalului” veneţian s‑a dovedit imprevizibil. 
Nici unul, nici celălalt nu şi‑au imaginat o atât de apropiată despărţire. 
Prezenţa copilului care trebuia să încununeze şi să legifereze dragostea lor, 
„Amiralul” – cum îl numiseră în intimitate –, a vegheat şi cimentat marea 
dragoste:

„Un copil ar fi pentru noi ca un pom înflorit asupra căruia gândurile noastre 
cele mai dragi şi suvenirurile cele mai fermecate ale amorului nostru s‑ar întâlni 
de‑a lungul tuturor epocilor vieţii noastre”6.

Din punct de vedere estetic, observăm că percepţia Veneţiei este unică, 
în funcţie de cei doi factori autor‑eroi. Oraşul se profilează şi trăieşte în 
hotarele sufleteşti ale personajelor; când pustiu, când misterios, luminat 
uneori de lună, când zgomotos, răsunând de cântecele gondolierilor. Faptul 
relevă o intuiţie estetică nemaiîntâlnită la nici un scriitor al epocii. Ea 
trebuie considerată reflexul structurii sale duale, romantică şi clasică, ce 
i‑a imprimat, în chip inconfundabil, blazonul de artist. Totul se filtrează 
prin trăirile celor doi, în aşa fel, încât realitatea veneţiană se transfigurează 
în momentul când eroii intră în circuitul ei. Acelaşi procedeu pe care 
profesorul Laubrier îl observase în binecunoscutul roman La modification, 
în studiul Mitul oraşului la Butor. Ambianţa, lucrurile, acţiunile eroilor 
există în afara lumii şi timpului, al naturii chiar; pendularea între reverie 
şi faptul concret, prozaic, nelipsit, totuşi, nici acesta de poezia lui, denotă 
forţa personajelor, optimismul lor, încălzit mereu de soarele imaginar, dacă 
ar fi fost nevoie, de cel real, dacă exista:

5 V. Alecsandri, Jurnal, 
ed. cit., p. 269.

6 Op. cit., p. 217.
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„Astfel timpul se perindă în plăceri clipă de clipă, în conversaţii nebuneşti, în 
râsete neîntrerupte, în dulci reverii, în mici ocupaţii de gospodărie pline de 
farmec prin lipsa lor de însemnătate. Fie că afară plouă, sau bate vântul, sau 
e furtună, în odăile noastre este întruna timp frumos. Soarele nu ne părăseşte 
niciodată. Când cerul se înseninează, ceea ce se întâmplă nu prea des, mergem 
să ascultăm muzică în piaţa San Marc, şi colindăm tot soiul de cartiere din 
Veneţia, pe gios sau în gondolă”7.

„Jurnalul” veneţian în versuri şi proză al lui Alecsandri rămâne încă, sub 
acest aspect, o operă mereu deschisă interpretărilor. Totuşi, ideea funda‑
mentală a oricărui demers critic nu poate eluda notaţia sugerată de autor:

„Şederea noastră două luni la Veneţia face cât o întreagă viaţă de fericire, căci 
visul cel mai frumos al tinereţii noastre, speranţele cele mai luminoase ale 
amorului nostru s‑au împlinit zi de zi, ceas de ceas”8.

Aşadar, iubirea eroilor transfigurează oraşul într‑un mit, căruia marele 
scriitor de mai târziu i‑a rămas credincios. Şi ca orice mit a generat, 
neîntrerupt, artă.

Privite cu simţul cercetătorului contemporan, textele invocate prezintă 
şi un alt aspect, poate tot atât de important ca şi faptul de a fi putut înregistra 
prin ele naşterea unui motiv poetic în literatura noastră. Alecsandri, ca toţi 
romanticii, a trăit şi el frenezia „dorului de ducă”. Această parte a creaţiei 
sale reprezintă, semnifică, pentru romantismul românesc, conturarea acelei 
dominante în limitele căreia pitorescul şi fascinaţia pentru peisajul insolit 
au constituit datele exotismului.

Lirica de dragoste a lui Alecsandri nu se sfârşeşte cu ciclul Lăcrimioare; 
sentimentul continuă să anime poetul până în jurul anilor 1865, dar versul 
nu mai este atât de pasional. O anume temperanţă a expresiei, o sublimare 
a trăirii oferă cititorului un altfel de poezie.

Mărgăritărele, titlul dat de autor în 1856 volumului Doine şi Lăcrimioare, 
strânge câteva piese care asigură continuitatea motivelor deja ilustrate în 
ciclul anterior: suferinţa, despărţirea, resemnarea.

Din explicaţia dată de poet la titlul Mărgăritărele („Românii de peste 
Milcov numesc mărgăritărele albele fiici ale primăverii, care în Moldova 
poartă numele de lăcrimioare”) s‑ar putea înţelege, în descifrarea lui 
G.C. Nicolescu, că „ideea suferinţei ce se transformă în poezie, în mărgă‑
ritare ale artei”, ar putea da cheia titlului. La aceasta se mai adaugă şi faptul 
că multe din poeziile ciclului au fost inspirate de o Mărgărita, o altă muză a 
poetului. Important de semnalat este faptul că acest adaus la volumul din 1863 
a fost salutat cu entuziasm, atât în ţară, de Pantazi Ghica, cât şi în Franţa.

Poeziile Vis de poet, Cânticul Mărgăritei, Ce gândeşti, o! Margarită, 
Iahtul şi Floarea oceanului îmbogăţesc gama sentimentului de dragoste, iar 
procedeele stilistice sunt mai elaborate.

Prima piesă enunţată ilustrează înclinaţia meditativă a lui Alecsandri. 
Creatorul trăieşte neliniştea, amărăciunea, în faţa dorinţei de a ajunge la 

7 Op. cit., p. 223.

8 Op. cit., p. 209.
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iubirea visată, care i‑ar aduce o fericire totală. Visul nu se adevereşte pentru 
că iubirea imaginată este doar „o scumpă nălucire”, a cărei existenţă este 
incompatibilă cu lumea poetului. Spuneam că în poeziile enunţate mai sus, 
accentul reflexiv trădează nu numai maturitatea omului Alecsandri, dar şi 
capacitatea creatorului de a generaliza, de a literaturiza: 

„Cine‑ar putea crede că acest amor 
A fost o părere, un vis trecător?
Poetul visase, cum visez poeţii,
Flori de altă lume pe cărarea vieţii.”

Cântecul Margaritei, reprezintă o chemare de iubire; se pare că a fost 
scrisă când Alecsandri se afla în străinătate şi dorul de ţară se contopea cu 
strigătul eroinei. Ca un pandant, Ce gândeşti, o! Margarită versifică aceeaşi 
ardentă dorinţă a revederii. Utilizând imagini specific romantice, pentru a 
sugera instabilitatea, neliniştea, poetul imaginează iubirea‑i ca o barcă 
rătăcită „Pe al mărei val turbat”. Barca, marea, valul revin şi în versurile 
cu titlul Iahtul (1853), chiar cu obstinaţie, pentru a sugera despărţirea – cât 
va fi fost – de o „...minune strălucită/ Poartă nume de o floare/ Ea‑i frumoasa 
mea iubită,/ A mea dulce iubitoare”.

De necontrazis rămâne un fapt în acest grupaj de poezii. Autorul nu‑şi 
ascunde emoţia, sentimentele, dar o face în surdină. Desigur, forma rămâne 
aceea în care Alecsandri s‑a exprimat cu uşurinţă, versul scurt, cu rime 
încrucişate şi diversificate, iar verbul rimează cu orice parte de vorbire.

Privite în întregime, cele două cicluri, Lăcrimioare şi Mărgăritărele (ne 
referim aici doar la versurile erotice), aduceau în literatura română o nouă 
viziune poetică a iubirii, proiectată în spaţii citadine sau marine, cu care 
poetul rezonează. Alecsandri a dat dimensiuni estetice acestui motiv.

Tot ce ţine de decor, aşa cum s‑a văzut în ciclul veneţian, împlineşte 
cerinţele unei retorici moderne, romantice. Călătorii, cu ţinte cât mai exotice, 
aventuri şi iubiri niciodată temperate. Veneţia este „martor al dragostei sale” 
(G. Ibrăileanu9) şi nu o piesă pasivă impetuos impusă de regulile poetice.

La capătul „excursului nostru” vom afirma că acest fel de poezie pune 
în lumină un Alecsandri cald, îndrăgostit şi fericit, uneori trist, dar niciodată 
dezamăgit. Un echilibru sufletesc superior răzbate constant chiar din cele 
mai dureroase versuri. Fondul său optimist, robusteţea unei personalităţi 
trăitoare în liniştea naturii, în aerul înmiresmat al mării, au constituit 
determinantele traiectoriei sale estetice.

Lirica de dragoste a lui Alecsandri rămâne o secvenţă pilduitoare a 
poeziei romantice a timpului.

Prof. Univ. Dr. Antoaneta MACOVEI, 
Iaşi

9 G. Ibrăileanu, Opere, 
vol. VIII, Epoca Alecsan-
dri, Minerva, Bucureşti, 
1979, p. 113.
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Despre o anume Taină

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, a fost întâm
pinat de la începutul propovăduirii Sale cu o ostilitate ascunsă și apoi fățișă 
din partea fariseilor, a majorității preoților și cărturarilor, deoarece propovă
duia în numele Tatălui Său. Aceștia erau tributari Legii date prin Moise 
poporului ales prin care se cerea credință profundă și ascultare deplină față 
de singurul Dumnezeu, purtătorul de grijă al acestui popor. Se afirmă lim
pede despre Domnul Hristos:

„căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul Născut La dat, 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16).

Neluând seama la lucrarea pe care o desfășura Domnul Hristos în prezența 
ucenicilor Săi și care adeverea acestora firea Sa divinoumană, acești farisei, 
preoți și cărturari care se împotriveau evidențelor, au reușit săL învinuiască 
și apoi săL condamne la răstignire pe cruce, folosinduse de Pilat din Pont, 
neînțelegând Taina Sfintei Treimi, Dumnezeu unic în ființă și întreit în 
Persoane sau Ipostasuri. Această Taină a fost adusă mai aproape de inima 
și conștiința oamenilor de Iisus Hristos, în repetate rânduri, exprimând 
unitatea Sa cu Tatăl dumnezeiesc și cu Duhul Sfânt, începând cu mărturiile 
despre Nașterea Domnului din Fecioara Maria:



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          209

„ce Sa zămislit întrînsa este de la Duhul Sfânt” (Matei 1, 20), „iată, vei lua 
în pântece și vei naște fiu și vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare și 
Fiul Celui Preaînalt Se va chema” (Luca 1, 3132), „la început era Cuvântul și 
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început 
la Dumnezeu. Toate prin El Sau făcut și fără El nimic nu sa făcut din ce sa 
făcut” (Ioan 1, 13),

apoi la 12 ani, când Iisus a fost găsit de către mama Sa în templu, învățând, 
iar El dă mărturie:

„de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale Tatălui Meu trebuia să 
fiu?” (Luca 2, 49).

Mărturiile despre Sfânta Treime culminează cu minunea Epifaniei, adică 
a arătării Sfintei Treimi la Botezul Domnului, când Tatăl Ceresc mărturisește

„Tu ești Fiul Meu Preaiubit, întru Tine am binevoit” și „Sa coborât Đuhul 
Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel” (Luca 3, 22). 

Activitatea și propovăduirea Domnului Iisus Hristos au ca scop mântuirea 
omului, nu judecarea lui. Pentru aceasta, este vitală descoperirea Adevărului 
dumnezeiesc, această descoperire fiind întărită de numeroasele minuni pe 
care lea făcut Domnul în fața mulțimilor, în fața Apostolilor, în fața chiar 
a fariseilor și cărturarilor, care, limitați de autosuficiență și credința că au 
înțeles Scripurile, trec pe lângă Marele Adevăr dumnezeiesc al Sfintei Treimi, 
nerecunoscând în Persoana lui Iisus Hristos pe Cuvântul lui Dumnezeu, a 
doua Persoană a Sfintei Treimi, Care Sa întrupat de la Duhul Sfânt și din 
Fecioara Maria pentru mântuirea noastră. Mântuitorul Iisus Hristos adeve
rește în repetate rânduri prin cuvintele Sale și minuni, prezența Sfintei 
Treimi și despre Sine, ca fiind Fiul întrupat: învățarea Rugăciunii Domnești, 
Tatăl Nostru, pe Muntele Fericirilor, întâlnirea cu femeia samariteancă, 
convorbirea cu Nicodim, vindecarea orbului din naștere, lauda Tatălui în 
fața mulțimii și a fariseilor și cărturarilor, exprimânduse despre Dumnezeu

„Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns 
acestea de cei înțelepți și leai arătat pruncilor. Toate Miau fost date de către 
Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nuL 
cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul săi descopere” 
(Matei 11, 2527),

vindecarea orbului din naștere
„crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis: Cine este, Doamne, ca 
să cred în El? Și a zis Iisus: Lai și văzut! Și Cel ce vorbește cu tine, Acela 
este. Iar el a zis: Cred, Doamne. Și sa închinat Lui.” (Ioan 9, 3538),

minunea Schimbării la Față, când a fost o altă Epifanie, Tatăl fiind prezent 
prin glasul ceresc, iar Duhul Sfânt, ca nor luminos ce ia cuprins, împreună 
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cu Iisus, și pe Apostolii Petru, Ioan şi Iacov. Întreaga Scriptură, începând din 
Vechiul Testament, Epifania sau Teofania de la Stejarul din Mamvri, apoi 
Evangheliile, mai ales cea după Ioan, Faptele Apostolilor, Epistolele, dezvăluie 
acest Adevăr al Trinității Dumnezeiești, al Dumnezeului unic în ființă și 
întreit în Persoane sau Ipostasuri. Nu putem spune că nu cunoaștem existența 
acestei Taine. Însă pătrunderea cu înțelegerea omenească este peste putință, 
doar apropierea cu credință în inimă și descoperire dumnezeiască făcând 
posibilă intrarea în Taina Sfintei Treimi. Această lipsă de înțelegere rațională 
a determinat fariseii și cărturarii, tributari doar normelor și raționalității finite 
umane, să îl considere hulitor pe Însuși Mântuitorul lumii și să Îl con damne 
la moarte, neluând seama că Dumnezeu este Stăpânul vieții și al morții, iar 
Viața însăși, Care a adus pe toate la viață, nu poate fi ținută de moarte.

O atenție deosebită se cere să acordăm faptului că Treimea Sfântă este 
nedespărțită, întro unitate perfectă și conlucrare. Acolo unde se manifestă 
lucrarea Uneia din Persoanele Dumnezeiești sunt prezente și celelalte două, 
fapt ce a condus la termenul de Perihoreză, adică în Oricare din cele Trei 
Persoane dumnezeiești se află prezente și celelalte Două. Aceasta este o 
mare Taină pe care trebuie să o primim ca atare prin credință. Putem însă 
să ne apropiem de înțelesul acesteia prin apelarea la un exemplu oferit de 
știința și tehnica actuală. Știm că una din energiile fundamentale ale vieții 
este electricitatea. Din aceasta se poate obține și energia luminoasă, și cea 
magnetică, și cea chimică, dar și energie mecanică. Se știe, de asemenea, 
că din oricare din celelalte forme de energie se obține prin mijloace cunoscute 
energia electrică: celulele fotovoltaice, acumulatoarele electrice, dinamurile 
sau alternatoarele. Deci, în fiecare din aceste forme de energie se regăsesc 
și celelalte. 

Prof. Neculai IORGA, Iaşi

* 
*

 *

Nota redacției: Termenul perihoreză exprimă comuniunea intertreimică și vine din cuvântul 
grecesc perihoresis care înseamnă întrepătrundere reciprocă. Fiecare Persoană a Sfintei 
Treimi locuiește simultan în celelalte două, fără să se confunde Una cu Cealaltă. Perihoreza 
privește atât unicitatea absolută a lui Dumnezeu, cât și Trinitatea, prezența celor Trei 
Persoane veșnice, în comuniune și iubire. Fiecare Persoană primește întreaga Ființă divină. 
Tatăl, din veci, împărtășește întreaga sa Ființă divină Fiului și Duhului Sfânt, Fiului prin 
naștere și Duhului Sfânt prin purcedere, Persoanele divine fiind desăvârșite din veci și 
păstrânduși fiecare însușirile personale. Perihoreza se referă la proprietățile Sfintei Treimi 
și are caracter antinomic.
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Puşcino, Rusia – oraş de cercetare ştiinţifică

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Sediul Institutului de Biofizică Teoretică şi Experimentală din Puşcino

Şapte institute de cercetări

Merg cu Dmitri la Puşcino (în ruseşte, Пущино), un orăşel aflat la 120 
km de Moscova. 100 de ruble (≈3,3 $), biletul de autobuz.

Miliţienii ruşi sunt îmbrăcaţi ca foştii miliţieni români (de fapt, noi i-am 
copiat!). Păduri multe şi înalte, fâneţe de-a lungul şoselei. Lanuri de floarea 
soarelui. Companii, nu de petrol, ci de mega-petrol. Au zăcăminte uriaşe. 
Stejari, mesteceni, conifere. Râul Okar, mare precum Oltul.

Doar câteva semne de circulaţie, cu litere latine pe lângă cele chirilice: 
БЕЛГОРОД – BELGOROD.

Puşcino a devenit un oraş de cercetare ştiinţifică, fondat de Franck în 
1970, cuprinzând şapte organisme precum: Institutul de Fizică a Celulei, 
Institutul de Proteine, Institutul de Inginerie Genetică, Institutul de Microbio-
logie, Institutul de Cercetări Chimice, Institutul de Biologie şi Institutul de 
Matematici Aplicate.

Un experiment nuclear costă în medie o sută de mii de dolari, iar un 
experiment chimic – numai zece mii de dolari! Experimentele sunt finanţate 
de guvern sau de fundaţii private.
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Mă interesa un experiment de producere a unei forme noi de materie, 
în afară de antimaterie, nematerie (unmatter, în limba engleză), dar inves-
tigaţiile mele teoretice în această direcţie sunt incipiente.

Am prezentat o introducere în logica/mulţimea/probabilitatea neutro-
sofică, generalizări ale logicii/mulţimii fuzzy, plus aplicaţii în care am atins 
şi cele din fizica cuantică – motiv pentru care mă şi invitaseră la Institutul 
de Biofizică Teoretică şi Experimentală.

Fişierul în PowerPoint şi PDF l-am încărcat pe computerul lor. Mi-au 
asigurat şi un traducător, Grigori Smenov, care fusese şi interpretul ambasa-
dorului Islandei.

Pe vremea comunismului era descurajată învăţarea limbilor străine şi de 
aceea sunt mulţi cercetători în vârstă care nu vorbesc engleză. Au asistat: 
Simon Şnoll, şeful Departamentului de Măsurări Fizice, Valeri Kolombet 
(autor al multor cărţi), Dmitri Harakoz (care mi-a pus multe întrebări), 
Tatiana Zencenko, Victor Morozov, doi studenţi doctoranzi: Maria Prosandeeva 
şi Vadim Ogeredov. Dmitri Rabounski şi Victor Panceliuga (care a studiat 
în Grecia), cunoştinţe mai vechi, au fost de asemenea prezenţi – printre alţii.

Expunere neutrosofică la Puşcino

După fiecare prezentare, luam câte o pauză, cu nelipsitul ceai, pizza, 
prăjiturele şi biscuiţi, urmate de discuţii. Le dădeam exemple ruseşti – spre 
amuzamentul lor – simple, uşor de înţeles. De pildă, privind probabilitatea 
neutrosofică, am spus că echipa de fotbal Lokomotiv Moskva are şansa să 
câştige, să piardă sau să facă meci nul, deci trei componente (nu două ca 
în logica fuzzy). Analog, privind candidatul Putin în alegerile prezidenţiale. 
Sau identificarea unui submarin rus de către NATO (!) prin procesarea 
imaginilor. Ori metoda sonar de analiză a solului subacvatic: se trimit 
semnale care sunt reflectate. Fiecare semnal este încărcat cu energie, iar în 
momentul contactului cu solul o parte din energie este absorbită. Semnalul 
reflectat conţine mai puţină energie – după această cantitate se determină 
tipul solului. De exemplu: nisipul absoarbe mai multă energie decât stânca. 
S-au format tabele statistice privind energia absorbită de fiecare tip de sol.

La 15 km de Puşcino există un alt oraş, Protvino, de cercetări nucleare, 
precum Los Alamos în America – din cauza prafului nuclear şi a radiaţiilor 
apar cancer şi boli cerebrale (Alzheimer).

Institutul de Biofizică a fost vizitat de savanţi renumiţi, precum Nikolai 
Timofeev Ressovski (îi văd poza afişată), ori Igor Tamm, care a luat Premiul 
Nobel în Fizică (împreună cu alţi doi cercetători) pentru explicarea efectului 
ori radiaţiei Cerenkov.

Există microbuz ori autobuz la fiecare jumătate de oră pe ruta Puşcino 
Moscova. Autogara orăşelului este mică, are formă cilindrică, având scris 
pe acoperiş cu litere mari numele localităţii.
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Efectul Şnoll

După mine, a prezentat Victor Panceliuga „Efectul Şnoll”, care constă 
în următoarele:
– măsurarea fluctuaţiilor unui proces (biologic, chimic, fizic);
– construirea histogramelor corespunzătoare;
– compararea automată a histogramelor similare;
– indiferent de tipul procesului, într-un interval de 24 de ore există histo-

grame similare (se estimează chiar la sute de perechi similare) în fluctuaţia 
din spaţiu-timp. Acest efect este aplicat în medicină şi este important în 
receptarea unui semnal aflat sub zgomot (bruiaj) – determinarea funcţiilor 
periodice în interiorul zgomotului (detectarea regularităţilor în cadrul 
iregularităţilor).
Victor Panceliuga a încercat şi un experiment pentru detectarea undelor 

gravitaţionale, dar nereuşit.
În testarea histogramelor similare a făcut un program în care va utiliza 

logica fuzzy şi logica neutrosofică prin calcularea distanţelor dintre punctele 
maxime/minime corespunzătoare, dintre tangentele unghiurilor, dar şi stu-
dierea părţii nedeterminate (când numărul extremelor diferă).

Nanologie (microcosmos) 
şi radiotelescop (macrocosmos)

Victor Morozov a prezentat, în nanotehnologie, metode de recunoaştere 
a proteinelor. Nanotehnologia ia un mare avânt astăzi, investindu-se milioane 
de dolari. V. Morozov lucrează în cercetare şi la o universitate din Virginia, 
Statele Unite, semnând un contract pe doi ani. Există instituţii în America 
unde se vorbeşte numai ruseşte, fiindcă sunt numai specialişti proveniţi din 
fosta URSS.

Maria Prosandeeva şi Victor Panceliuga m-au dus să văd radiotelescopul 
care se întinde pe lungime de 1 km lângă Pădurea Puşa, în care trăiesc 
atâtea vulpi, încât pătrund şi în oraş, în căutare de hrană. Radiotelescopul 
doar recepţionează semnale (nu şi transmite) din galaxia noastră, dar şi din 
alte galaxii. O clădire cu acoperiş verde (pentru camuflare?) serveşte la 
colectarea datelor astronomice.

Plecăm înapoi la Moscova.
Victor Panceliuga a trimis un SMS pe telefonul lui Dmitri să ne întâlnim 

într-o staţie de metrou.

Dr. în matematică Florentin SMARANDACHE, 
SUA
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MĂRTURIE

DIALOG ORTODOX

Memorialul Victimelor Comunismului 
de la Sighetul Marmaţiei

Muzeul „Memorialul victimelor comunismului de la Sighetul Marmaţiei”  
se găseşte în fosta închisoare de la Sighet, construită în anul 1857. Această 
închisoare a jucat un rol esenţial în perioada de început a comunismului în 
România, contribuind semnificativ la oprimarea clasei intelectuale româneşti. 
Între anii 1950‑1955, când închisoarea era una de maximă securitate, au 
fost aduşi aici în deplin secret, 200 de foşti miniştri, parlamentari, ziarişti, 
militari, episcopi şi preoţi greco‑catolici.

Primul Muzeu dedicat victimelor comunismului şi rezistenţei a apărut 
ca şi rezultat al iniţiativei Fundaţiei Academia Civică, a cărei preşedintă 
era, la acea vreme (1993), poeta Ana Blandiana. Ea a fost cea care a înaintat 
Consiliului Europei, propunerea de constituire a unui Memorial care să 
documenteze o parte a istoriei care se dorea lăsată uitării.

Acest muzeu, care are în componenţa sa un centru de studii, a început 
încă din anul 1993 prin colectarea de fotografii, obiecte, interviuri. S‑a 
ajuns momentan la 35.000 pagini de carte şi 5000 de ore de înregistrări ale 
martorilor, victimelor şi familiilor acestora.

Considerat unul dintre principalele locuri de păstrare ale istoriei Europei, 
putem azi aşeza Sighetul, alături de Memorialul de la Auschwitz şi Memo‑
rialul Păcii din Normandia.
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Muzeul Memorialului Victimelor Comunismului se găseşte în centrul 
istoric al oraşului Sighetul Marmaţiei. Această stradă pietonală, reamenajată 
de curând, are de‑a lungul ei o faţadă care din afară nu aminteşte cu nimic 
de atrocităţile petrecute în incinta închisorii.

Motto‑ul ce îl găsiţi la intrare: „Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă 
va face liberi” şi scurta cuvântare a Anei Blandiana ce o veţi auzi în prima 
sală a muzeului, va face încă de la începutul vizitei, să simţiţi încărcarea 
sentimentală al acestui loc.

Conform unui studiu făcut de Centrul de Studii al Memorialului, în baza 
celor 93.000 de fişe matricole identificate în arhivă, 94.69% erau bărbaţi, 
42% erau cu studii elementare, 19% cu studii superioare (adică 17.690 
persoane), 23% cu studii liceale şi doar 3% analfabeţi. 

Între cei care au fost aduşi aici trebuie să amintim 3 dintre cele mai 
importante figuri ale politicii româneşti de la acea vreme:

Iuliu Maniu, Preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, considerat unul 
din părinţii democraţiei interbelice româneşti, a fost arestat la 74 de ani şi 
a murit la 80 de ani.

Dinu Brătianu – Preşedintele Partidului Naţional Liberal – arestat la 84 
de ani şi mort după 3 luni în detenţie.

George Grigorovici – membru fondator al Partidului Social Democrat. 
Prima sală a muzeului denumită Sala Hărţilor, încearcă să introducă 

vizitatorul în contextul geografic românesc. Veţi putea vedea hărţi cu locaţia 
penitenciarelor din România, a gropilor comune cu cadavre identificate, a 
locurilor de execuţie şi a lagărelor de muncă forţată.

Vizita continuă printr‑un coridor ce duce la locul de detenţie a prizonie‑
rilor. Pe pereţii acestui coridor sunt afişate portrete ale unei părţi din cei 
ce au fost încarceraţi pe motive politice la închisoarea de la Sighet.
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În cele 48 de foste celule amenajate azi ca expoziţii individuale cu diferite 
teme, veţi găsi cele mai neaşteptate subiecte:

Metode de tortură din închisori şi lagăre de exterminare: bătaia cu 
bastoane subţiri de lemn sau de cauciuc, smulgerea unghiilor de la mâini 
sau de la picioare, ancheta însoţită de şocuri electrice, atârnarea anchetatului 
cu capul în jos, crucificarea pe perete, ancheta cu câini lupi, ancheta cu 
regim alimentar cu sare în exces şi fără apă, ancheta însoţită de izolare în 
camere umede şi întunecoase, forţarea victimei înfometate de a ţine în gură 
o bucată de pâine fără a i se dă voie să o mănânce. 

Expoziţia Canalul Dunăre – Marea Neagră – Canalul era denumit în 
termenii regimului Gheorghiu‑Dej un mormânt al burgheziei româneşti. 
Acest canal urma să lege Marea Neagră prin Dunăre de canalul Oder – Rin. 
Mâna de lucru urma să fie asigurată de „elemente reacţionare”, majoritatea 
oameni condamnaţi fără proces.

Se estimează că în lagărele de la Canal au fost concentrate peste 40.000 
de persoane doar în anul 1950. Alţi 20.000 erau aşa‑zişi „lucrători voluntari”.

Expoziţia destinată demolării unor clădiri de patrimoniu pe timpul 
regimului comunist – sub scuza urbanismului modern şi a reconstrucţiei 
Bucureştiului, afectat de Cutremurul din ’77, Ceauşescu reuşeşte să şteargă 
de pe faţa pământului o bună suprafaţă din centrul istoric al oraşului. Aceeaşi 
soartă au avut‑o mai multe localităţi din ţară.

Expoziţia despre cea mai mare acţiune de deportare din istoria contem
porană a României – în data de 18 iunie 1951, peste 44.000 de persoane 
din zona de vest a ţării (Banat şi Mehedinţi), au fost deportaţi în Câmpia 
Bărăgan deoarece „nu ofereau garanţii pentru siguranţa statului”.

Au fost transportaţi în 2696 de vagoane şi 6211 camioane. Zicala, atribuită 
lui Stalin „un om ucis este o tragedie, un milion – o statistică” se potriveşte 
în situaţia descrisă mai sus. Oamenii au încercat să‑şi refacă aici gospodăriile, 
permiţându‑li‑se abia după 5 ani de relocaţie forţată, să se întoarcă acasă. 

Expoziţia destinată strategiei distrugerii religiei – în anul 1948, printr‑un 
decret de lege, s‑au suprimat toate ordinele călugăreşti, simpla exprimare 
a simpatiei faţă de un ordin, putând aduce detenţie. Mulţi preoţi au fost 
condamnaţi pentru „trădare de neam şi ţară”. În cazul Bisericii Ortodoxe, 
conducerea a fost decapitată de la cap, 20 de înalţi ierarhi fiind înlocuiţi. 
Aproximativ 2000 de preoţi ortodocşi au fost arestaţi, reducându‑se cu două 
treimi numărul mănăstirilor şi a călugărilor.

Biserica GrecoCatolică a fost interzisă din anul 1948. Majoritatea dintre 
preoţii greco‑catolici au refuzat convertirea la ortodoxism, fapt care, pe 
majoritatea dintre ei, i‑a adus la Sighet.

Celula neagră – o încăpere folosită la detenţie specială, fără lumină, cu 
o singură pereche de cătuşe, prinse de pardoseală.

În celula care atestă familiile persecutate de regimul comunist, am 
constatat cu surprindere că majoritatea dintre ei au fost medici, economişti, 
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avocaţi, istorici, învăţători, guvernatori. Eradicarea clasei intelectuale din 
România interbelică, mediocrizarea, şi translatarea ţăranilor de la sat la oraş, 
a dus cu siguranţă, la pierderea identităţii cu care ne confruntăm azi.

Într‑o scrisoare expusă în cadrul Muzeului de la Sighet, adresată Naţiunilor 
Unite, un deţinut încearcă să atragă atenţia asupra condiţiilor improprii de 
detenţie, cerând sprijin:

„Celula este cu piatră pe jos, umedă, fără foc, fără lumină electrică, iar lumina 
zilei şi aerul sunt împiedicate de a pătrunde în celulă de scândurile ce sunt 
bătute la ferestre. Această celulă de 3/2.5 este ocupată în medie de şase deţinuţi 
politici, cu hârdău de lemn în care ne facem necesităţile. Suntem scoşi la aer 
şi mişcare în afara celulei circa 24 de ore anual, în ţarcuri de zid de 6 m..” – 
Romani Giovani Snaidero – deţinut politic. Toate acestea se întâmplau la Oradea.

Spaţiul de Reculegere şi Rugăciune aflat în curtea fostei închisori permite 
fiecărui vizitator să aprindă o lumânare pentru sufletele celor ce au suferit 
aici. Impresionantul culoar ce duce la această încăpere subterană este tapetat 
cu numele celor care au murit în închisori, lagăre şi deportărilor comuniste. 
Nesfârşita listă continuă şi pe zidul gardului de beton ce împrejmuieşte 
această sumbră clădire.

Turnurile de pază ce străjuiau în urmă cu 60 de ani acest spaţiu de 
detenţie, azi mai veghează doar asupra sculpturii din a doua curte. 

Cortegiul sacrificaţilor, sculptură realizată de Aurel Vlad, reprezintă 
18 persoane care merg spre un zid care le închide orizontul, aşa cum 
comunismul obturase viaţa a milioane de oameni. 

Muzeul Memorialului Victimelor Comunismului şi Rezistenţei oferă una 
dintre acele experienţe care te fac să priveşti lumea din jur cu alţi ochi şi 
să o înţelegi mai bine. Să înţelegi că suntem rezultatul acţiunilor trecute, 
şi că uitarea trecutului poate face ca acesta să se repete. 

(http://www.memorialsighet.ro)
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Introducere în cultul mariologic (II)

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Pentru a evalua influența cultelor ancestrale ale unor zeițe orientale sau 
celtice asupra înfloririi cultului Mariei, Fecioara mamă de Dumnezeu‑Om, 
trebuie să luăm în considerație mai multe realități istorico‑religioase și 
culturale. Creștinismul, în faza lui iudaică, apare într‑un spațiu romanic. 
Or, în tradiția mitic‑religioasă a romanilor care ocupaseră spațiul oriental, 
mulți semi‑zei (preluați de la greci și nu numai) erau născuți din relația cu 
pământencele. Nașterile misterioase nu lipseau din tradițiile orientale aduse 
de Alexandru Macedon și în Europa, nu doar în zona Orientului Apropiat. 
Astfel, un personaj mesianic din mitologia iraniană (nu departe de spațiul 
cultural iudaic), un fiu (sau o reincarnare) al lui Zarathustra (zeu sau personaj 
istoric, fondator al religiei zoroastriste), Saoshyant, mântuitor universal 
prevestit de Avesta (cartea miturilor, imnurilor, legilor Iranului preislamic 
și apoi mazdeismul) s‑a născut din fecioara Eredatfedhri, care s‑a scăldat 
într‑un lac în apa căruia se conservase sămânța lui Zarathustra! Acest 
Saoshyant ar fi apărut mai târziu, la sfârșitul lumii, după lupta principiului 
răului cu cel al binelui și ar fi asistat la Judecata de apoi. El era încoronat 
cu douăsprezece stele și eroii antici înviați. Într‑un poem al celebrului 
Kalidasa, din iubirea dintre un zeu (Çiva) și pământeana Parvati se naște 

Casa Fecioarei Maria din Efes
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Kumara, semizeul care va conduce armatele cerești și‑l va învinge pe zeul 
răului, Taraka, care a tulburat ordinea și ierarhia universului.

Și în Vechiul Testament întâlnim nașteri misterioase. Sara îl naște pe 
Isaac la o vârstă foarte înaintată, după o lungă sterilitate. Nașterea eroului 
biblic Samson a fost, de asemenea, „un semn” divin, părinții lui fiind foarte 
bătrâni. Elisabeta era și ea trecută de multă vreme de vârsta gravidității.

De cele mai multe ori, nașterea misterioasă era anunțată de un înger. 
Iată cum este descrisă în Vechiul Testament prevestirea nașterii lui Samson:

„Și era un bătrân din Țora, din seminția lui Dan, numit Manoah, iar femeia lui 
era stearpă și nu făcea copii. Și îngerul Domnului s‑a arătat femeii și a zis 
către ea: «Iată că tu eşti stearpă şi n‑ai copii, dar vei rămâne însărcinată şi vei 
naşte un fiu.»1 Atunci Manoah s‑a rugat Domnului și a zis: «Te rog, o Doamne! 
Să mai vie încă o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care l‑ai trimis, ca să ne 
învețe ce să facem cu pruncul care se va naște.»2 Femeia lui Manoah a născut 
un fiu și i‑au pus numele Samson. (De altfel au fost discuții pe tema filiației 
Isaac – Samson – Iisus).”

La Avraam și Sara au venit trei îngeri și i‑au anunțat pe cei doi bătrâni, 
în vârstă de nouăzeci de ani, că vor avea un fiu. Și au avut, căci Sara a 
născut pe Isaac, tatăl lui Iacob și bunicul celor doisprezece fii ai lui Iacob. 
Avraam a fost gata să‑l jertfească pe Isaac ca să‑și dovedească credința față 
de Dumnezeu, dar acesta, cum se știe, a intervenit în ultimul moment 
printr‑un înger și i‑a strigat să nu înjunghie copilul.

O zeiță al cărei cult era foarte răspândit, atât în orientul iudeo‑creștin 
cât și în sudul Franței și al Spaniei, a fost zeița egipteană Isis. S‑a și spus 
că Maria ar fi o versiune eterată a lui Isis și că modelul ancestral care a 
permis impunerea cultului Mariei în creștinismul european ar fi și persistența 
acestui cult păgân al mamei cu fiul, cult străvechi, preromanic. Ceea ce 
s‑ar potrivi mai curând Mariei Magdalena (cum vom vedea).

Isis nu era fecioară. Fecioară era o altă zeiță, din mitologia greco‑romană, 
Diana (Artemis), printre altele și zeița‑fecioară a lunii. Isis, zeița egipteană 
cu pielea neagră și pruncul în brațe a fost venerată mai ales în sudul Europei. 
Femeile i se închinau încă multă vreme după creștinarea Europei, dovadă 
stând statuetele negre ce reprezintă o zeiță cu un prunc în brațe, statuete 
descoperite și în Franța, Croația (dar și pe teritorii din sudul Daciei, la nord 
de Dunăre). 

Întrebarea  care se pune este legată de faptul că acest cult al Fecioarei 
Maria este un cult antinaturist, spiritualist și nu prea ar avea legătură cu 
Sara, cu mama lui Samson, cu Iștar (zeiță de prim rang în lumea meso‑
potamiană, stăpâna cerului, protectoarea dragostei, protectoarea maternității, 
înțelepciunii, simbolul suprem al frumuseții feminine, iubita ideală), cu Isis. 
Credem că atunci când evaluăm esența cultului marial trebuie să facem 
trimitere și la religiile „filozofice”, puternice în primele secole ale crești‑

1 Judecătorii 13.

2 Ibidem.
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nismului. Ne gândim la o relație mai convingătoare între religiile gnostice 
și cultul mariologic atât de puternic, mai ales în vremea cruciadelor, când 
apare și la nivel laic acel „amour courtois”. Această schimbare de paradigmă, 
alt fel de a iubi „platonic” o doamnă intangibilă, chintesență a virtuților 
creștine și imagine a frumuseții desăvârșite, simbolul înțelepciunii și mijlo‑
citoare în iubirea desăvârșită este propusă de mistica erotică a iubirii pentru 
Fecioara Maria. Odată cu noua iubire se naște ceea ce s‑a numit, în istoria 
poeziei, erotica mistică. De aici și până a se considera că „iubirea s‑a născut 
în secolul al XII‑lea” nu a fost decât un pas. Și nu în afara misticii mariale. 
Secolul al XII‑lea a fost, deci, și secolul mariologiei religioase, mistice, 
poetice și al unui alt fel de a iubi.

Au existat două curente mariologice: unul clerical, cult care a fost susținut 
și de asceții din mănăstirile deșertului, și de mari teologi ai secolului al 
XII‑lea (precum Sfântul Bernard de Clairvaux), de Sfântul Scaun de la 
Roma și mai ales de cultura creștină, de arta și arhitectura care înfloresc 
începând cu secolul al XII‑lea. Celălalt curent mariologic este cel popular, 
care are alte rădăcini, străvechi și este legat, cum am spus, de culte păgâne 
(ca cel al lui Isis, Diana, Cybele, Adonis, Osiris, Apollo), de situri străvechi, 
de pelerinaje populare.

Între cele două curente mariologice se află cultul magdalin, foarte puter‑
nic la nivel popular la început, mai ales în sudul Franței, cult revigorat în 
vremea cruciadelor, a templierilor și a ereziei catarilor.

Întorcându‑ne la posibila influență a gnosticismului asupra fundamentării 
mariologiei culte, amintim că în cadrul gnosticismului accentul se pune pe 
cunoașterea mistică, pe revelație. Gnosticul este un creștin care crede în 
adevărul ascuns al învățăturii lui Hristos, crede că şi creația este o emanație 
de eoni care se vor întoarce la Dumnezeu, că lumea este creația principiului 
răului. Sofia, înțelepciunea supremă, devine în imaginarul creștinilor învățați 
Maria Fecioara. Doctrina gnosticilor readuce în spiritua litatea creștinismului 
timpuriu elemente din filozofia lui Platon , Plotin, Filon din Alexandria. 
De altfel, în doctrina gnosticilor valentinieni prezenți în sudul Franței și 
nordul Italiei, se venerează o „zeitate”, Achamoth, Maica lumii, ceea ce ne 
duce cu gândul la Maica Maria.

Așadar, este clar că în secolul al XII‑lea și mai târziu a apărut în cadrul 
creștinismului, un curent bazat pe o moștenire străveche, pe de o parte 
mito‑religioasă, pe de altă parte vetero‑testamentară și filozofică.

Pe lângă arta pe care a sugerat‑o mistica marială, ea a contribuit la 
apariția unei adevărate revoluții în ceea ce privește concepția despre condiția 
femeii. Au avut și Cavalerii săraci ai lui Hristos un rol în această revoluție 
feministă?

Trebuie să luăm în considerare, atunci când extindem cercetarea asupra 
mariologiei ca și cult și cultură, că acest curent religios a fost, ca și 
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cristologia, de două feluri: există o „mariologie bogată”, axată mai ales pe 
contextuarea cultului marial (contextualizare teologică, antropologică, socio‑
logică, religioasă, mitologică) și o „mariologie săracă”, axată mai ales pe 
credințele religioase, pe dependența de bisericile creștine, pe practicile 
specifice ale diferitelor biserici, de asemenea, există o mariologie spiritua‑
listă și una materialistă.

În cadrul mariologiei spiritualiste se încadrează și discuția referitoare la 
cea mai puternică și enigmatică societate secretă a Evului Mediu, anume 
ordinul militar creștin intitulat la înființare, în 1118, Ordinul cavalerilor 
săraci ai lui Hristos și ai Templului lui Solomon. Înființat de 9 cavaleri 
francezi, în frunte cu Hughes de Payens și André de Montbard, care era 
unchiul lui Bernard de Clairvaux (arhiepiscop cistercian care va juca un 
rol foarte important, printre altele, și la propagarea cultului marial) ordinul 
militar creștin va primi numele de Cavaleri ai Templului deoarece acolo, 
la Templul lui Solomon, primiseră prima locație, oferită de regele Ierusali‑
mului, cucerit de prima cruciadă în 1099.

Legătura dintre promovarea fără precedent a cultului Fecioarei Maria în 
Europa occidentală și templieri au făcut‑o mari teologi, dar și reformatori 
ai ordinelor călugărești, cum a fost Sfântul Bernard de Clairvaux, care a și 
contribuit la recunoașterea de către Sfântul Scaun a apărătorilor lui Hristos 
și a creștinismului în cadrul cruciadelor, dar nu numai. Acest episcop 
reformator a contribuit la redactarea Regulei Ordinului Templierilor, o regulă 
inspirată din regulile călugărilor cistercieni reformați, dar și la propagarea, 
prin predici de o mare virtuozitate retorică a cultului Fecioarei Maria, căreia 
i‑a dedicat catedrale, biserici și mănăstiri construite cu banii templierilor 
foarte bogați în realitate. Atât de bogați încât au stârnit invidia papilor, 
regilor, conților Franței, suspiciunea (Inchiziției), ura plătitorilor de biruri 
(ei nu plăteau taxe de nici un fel), bisericilor și mănăstirilor sărace, cruciaților 
săraci, ura oamenilor de rând față de comportamentul arogant, marcat de 
fărădelegi, astfel încât în 1307, în urma tratativelor dintre regele Franței, 
Filip cel Frumos și Papa Clement V s‑a ajuns la arestarea, urmată de 
interogatorii, crime, șantaje a templierilor din țara care pornise cruciadele 
și a sfârșit prin arderea pe rug, în aprilie 1314, a ultimului Mare Maestru, 
Jacques de Molay și a câtorva templieri care și‑au retras „delațiunile” 
comandate. Unde? În fața Catedralei Notre Dame! În Săptămâna Patimilor! 
(Ce coincidență cu întâmplările din ultima vreme!)

Bogățiile imense, presupunerea că posedau documente compromițătoare 
pentru creștinismul de la Roma, documente pierdute pe care le‑ar fi desco‑
perit în urma săpăturilor sub Templul lui Solomon, poate o hartă a unei 
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comori (ce putea fi Comoara lui Solomon, Chivotul Sfânt, aur și obiecte 
de cult ale evreilor, ascunse după cucerirea romanilor), teama față de puterea 
militară autonomă și poate un plan al celei mai vechi organizații secrete – 
Prioria Sionului – formată din urmașii peste veacuri ai bisericii iudeo‑creștine, 
apărută după crucificarea lui Iisus, Priorie care, după unii istorici ai crești‑
nismului, ar fi fost în spatele distrugerii Ordinului Templierilor. Este cert 
că Templierii trebuiau să iasă din istorie. Doar că nimic nu iese din istorie 
definitiv. După unii specialiști în medievistică religioasă și revenirea, în 
secolul al XIX‑lea, la cultul Fecioarei ar fi un simptom că templierii sunt 
printre noi…

Ce căutau Templierii? Sfântul Graal (care putea fi pocalul din care a 
băut Iisus la Cina cea de Taină și care ar fi ajuns la Iosif din Arimatea, cel care 
i‑a strâns picăturile de sânge din rana făcută de Longinus), putea fi o genealogie 
uluitoare care ar fi dărâmat monarhiile europene, dar și adevărurile bisericii 
lui Petru și Pavel, putea fi Chivotul Sfânt, putea fi o piatră magică.

Templierii ar fi putut aduce și documente secrete, care să valideze ade‑
vărul legendelor din Provence și Languedoc, adevăr potrivit căruia Iisus n‑ar 
fi murit pe cruce și ar fi reușit să se salveze, împreună cu Maria Magdalena, 
Iosif din Arimatea și alți fugari, sau că Maria Magdalena și câțiva discipoli 
și credincioși apropiați ar fi reușit să fugă tot pe o corabie și ar fi ajuns în 
acele locuri mediteraneene, unde erau deja comunități evreiești și ar fi 
născut copilul ce‑l purta în „potirul sfânt”.

Fantezii, legende, speculații susțin că descendenții davidici ar fi întemeiat 
prima dinastie a merovingienilor și așa s‑ar fi ajuns în secolul al XII‑lea, 
la o mare amenințare a creștinismului apostolic de la Roma.

S‑ar părea că acești cruciați, templieri sau nu, au plecat în Orient să sal‑
veze cultul lui Iisus și s‑au întors gata să impună cultul Mamei Mântuitorului. 
În mod paradoxal, spre câștigul creștinismului și întărirea credinței. Pentru 
că în timpul frământărilor religioase, a pericolului pe care‑l reprezintă pentru 
orice religie tradițiile străvechi dacă nu sunt asimilate de cultul canonic, 
mai mult sau mai puțin sterile, dăunătoare, oamenii au continuat să se roage, 
să spere în miracolele Mariei, să meargă în pelerinaje, să construiască 
biserici în numele ei, să iubească femeia în postura ei cea mai înaltă, aceea 
de Salvatoare a vieții.

Prof. Univ. Dr. Viorica CONSTANTINESCU, 
Iaşi
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Conferinţa regizorului Nicolae 
Mărgineanu și recitalul actriței Maria 

Ploae susținute la Parohia „Sfântul 
Grigorie Teologul” din Olanda

MĂRTURII

DIALOG ORTODOX

Domnul regizor Nicolae Mărgineanu din București, urmare invitației 
părintelui Ioan Dură, ctitorul și parohul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din 
Olanda, a susținut conferința „Cinematografia românească în 100 de ani”, 
sâmbătă, 4 mai 2019, în sala bibliotecii municipale din Schiedam. Inițial, 
conferința domnului Nicolae Mărgineanu urma să fie susținută la sfârșitul 
anului 2018 în cadrul manifestărilor organizate de Parohia Sf. Grigorie 
Teologul la sărbătorirea centenarului Marii Uniri, dar unele obligații profe
sionale ale domniei sale lau împiedicat. Conferențiarul este binecunoscutul 
operator, scenarist, producător și regizor de film. Cert este că domnul N. 
Mărgineanu este cunoscut ca fiind unul din marii regizori ai cinematografiei 
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românești. La palmaresul său, domnia sa are multe filme regizate (de acțiune, 
documentare și istorice). Unele din filmele sale istorice abordează perioada 
comunistă a României, cu tot cortegiul ei de suferințe umane, cum ar fi: 
„Demascarea” (despre pătimirile celor din închisoarea de la Pitești); „Poarta 
Albă” (depre calvarul celor aflați în respectivul penitenciar); „Binecuvântată 
fii tu închisoare” („Béni soittu prison”) și „Fals tratat de mântuire a 
sufletului’’.

Regizorul și scenaristul N. Mărgineanu a primit pentru filmele sale atât 
premii naționale cât și internaționale.

La conferință, sala bibliotecii municipale a fost plină. Iar printre cei 
prezenți sa numărat și Excelența sa, doamna Brândușa Ioana Predescu, 
ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos.

După conferință a urmat proiecția filmului recent regizat de N. Mărgineanu, 
„Fals tratat de mântuire a sufletului”, apoi mulți dintre cei prezenți au pus 
diverse întrebări regizorului.

A doua zi, Duminică 5 mai 2019, soția domnului N. Mărgineanu, bine
cunoscuta și prețuita actriță Maria Ploae, de la Teatrul Național din București, 
nea bucurat și entuziasmat pe cei prezenți cu un ales recital de poezie 
creștină, majoritatea românească, în biserica Parohiei Sf. Grigorie Teologul.

De reamintit că distinsa doamnă Maria Ploae a jucat și în filme regizate 
de soțul său și a interpretat, printre altele, rolul Doamnei Maria Brâncovenu 
în scenariul radiofonic „Maria BrâncoveanuBiruința Învierii”, care a fost 
difuzat în anul precedent, 2018, și în parohia Sf. Grigorie Teologul din 
Olanda.

După recital, regizorul N. Mărgineanu a vorbit despre tatăl domniei sale, 
Nicolae, binecunoscut psiholog, unul din miile și miile de români victime 
ale regimului comunist impus României după Al Doilea Război Mondial, 
care, în 1948, când a fost arestat și condamnat la 16 ani și 3 luni, îl lăsa 
la doar vârsta de zece ani. Apoi regizorul N. Mărgineanu nea vorbit și 
despre greutățile și calvarul mamei sale după arestarea tatălui său, dar și 
despre cele personale ale sale, printre care și exmatricularea din facultate.

Atât regizorul Nicolae Mărgineanu cât și actrița Maria Ploae au cucerit 
pe toți prin iubirea de tot cei frumos și autentic românesc precum și prin 
duhul de trăire a Ortodoxiei. De altfel, doamna Maria Ploae este practicantă 
a rugăciunii isihaste.

Zilele de 4 și 5 mai 2019 au rămas de neuitat pentru preotul și credin
cioşii parohiei datorate celor doi oaspeți deosebiți din România, cărora 
Domnul să le hărăzească ani mulți cu sănătate, bucurii și noi împliniri 
artistice.

Preot Dr. Ioan DURĂ, Bruxelles
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RECENZIE CARTE

DIALOG ORTODOX

George Remete, Leacuri contra evlaviei
Editura „Paideia”, Bucureşti, 2018 (296 pagini)

Se spune că talentul, fie el artistic, literar, oratoric, dar nu numai, se 
împlineşte în, şi întrece doar „harul iubirii, dragostei, milei, bunătăţii şi 
căldurii omeneşti de nestins”. Însă, zicem noi, şi de curajul şi asumarea 
spontaneităţii, sincerităţii, libertăţii responsabile, de exprimare, de dove
direa abisurilor judecăţii, urâte şi murdare, duhninde, ale atâtor decidenţi 
şi pretinşi eminenţi ai credinţei, cea din „vitraliile” şi limba(jul) căutării 
greşite, iresponsabile, şi, cu asupra de măsură, din cel al superbiei. Şi, 
pentru că am cerut, la un moment dat, illo tempore, „învaţă calea, rosteşte 
încă nerostitul, scrie încă nescrisul; dezleagă şi împărtăşeşte taina, care este 
mai mult decât „umbra memoriei” şi subtitlul unor gânduri, semănând a 
destin care se împarte între rugăciune şi melancolie; adaugă ştiinţei adevărul, 
acurateţea şi sobrietatea limbii vorbite dată de Dumnezeu şi mai lasă altfel 
de replici, spre a se opri naufragiul adevărului”, ei bine, de atunci, el, care 
înţelege mai bine decât noi, marile semnificaţii, tot (mai) scrie.

Cu alte cuvinte, calea livrescă (unică) şi scriitoricească a Părintelui 
Profesor George Remete sa aureolat, întâi de toate, printro „curiozitate 
culturală insaţiabilă” care a dus la o „structură spirituală caleidoscopică” 
şi, apoi, prin neîncetata, necontenita şi continua „reconstrucţie” intelectuală 
şi teologică, ajungând la nivelul de la care poate emite sau decreta; tocmai 
pentru că a dobândit sau căpătat convingerea şi certitudinea că teologia este 
ştiinţă – capodoperă a cunoaşterii şi a devenirii ori salvării în interiorul 
culturii. Acest fapt şi pentru că, în timp ce teologia este, deseori, ţinta 
insolenţei, indolenţei şi ignoranţei, din chiar pricina excesului de claritate 
sau limpezime, fidelitate şi adevăr, in actu, filosofia poate fi suspectată, 
ciclic, de precaritatea şi preaversatilitatea conştiinţei directorilor, diortosi
torilor, tălmăcitorilor, reformatorilor şi intruşilor ei.

Altfel spus, teologia are bază, fundament şi temelie, fiind calea prin care 
intri în viaţă, câtă vreme filosofia se statuează în incert, conducând mai 
mereu întrun teren sau tărâm hibrid, cu ascendenţă greu definibilă şi 
previzibilă…
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Evlavia (altfel spus, noima care face sufletul să vibreze, dândui o ten
siune şi un calm/o linişte, tainice sau misterioase), componentă suverană a 
credinţei, născând în dinamica ei „certe celebrităţi”, este minunat şi atât de 
atent tratată, încât este, alături de evlavia paterical – filocalică şi patristic 
– duhovnicească compendiul, canonul, pravila, rânduiala, norma, regula, 
ştiinţa ordonării actului modestiei, discreţiei şi smereniei, dintre cele mai 
pertinente, în stare ori capabile să salveze, de derizoriu şi starea în care 
drumul firii credinţei devine unul contaminat de exhibiţionism şi (de) 
abandonarea impardonabilă a dimensiunii ei mirabile de adânc şi (de) 
profund, în care se oglindeşte numai chipul şi lucrarea dumnezeiască; şi 
iată, de aiuristica, manifestă, făţişă ori patologică, a atâtor (i)raţiuni, emo
ţionale ori sentimentale (a acelor „nesimţiri şi caraghioslâcuri stupide, care 
transformă slăbiciunea şi ignoranţa, chiar şi aroganţa şi eresul în principiu”).

Suntem, prin urmare, întru totul de acord, cu magistrul – autor, decre
tând, şi noi cu deferenţă şi subscriem, pe lângă conceptul teologic, la graţia, 
delicateţea, nobleţea, rafinamentul, eleganţa, sfiala, condescendenţa, solem
ni tatea, înţelepciunea şi bunul simţ al evlaviei, ca stare şi înălţare metanoică 
(prin urmare calea regală, imperială, a oricărei deveniri, mentenanţe şi 
„retrageri” creştine.

Fiind, prin excelenţă, apologetul implicării personale, Părintele Profesor 
George Remete elaborează un veritabil testimoniu care bate în „cuiele” 
învăţăturii de credinţă pe „omul – releu”, prin care credinţa se primeşte, 
înmagazinează sau asimilează (atât cât trebuie pentru ca duhul să nu se 
ră(tă)cească şi lumina să nu se stingă) şi transmite.

În altă ordine de idei, cartea Părintelui Profesor George Remete poate 
fi desemnată, fără să exagerăm, ca fiind o altfel de lucrare, puţin inedită, 
neobişnuită faţă de celelalte apariţii sau publicaţii semnate de Părintele 
Profesor. 

Aceasta nu este o carte cu „mii” de note de subsol şi cu „sute” de autori 
în lista bibliografică, ci este, mai degrabă, o carte de eseuri, o carte de care, 
dacă (mai) pui mâna să o citeşti, te ataşezi, „te îndrăgosteşti” de ea la prima 
vedere. 

Puterea, capacitatea de sinteză, claritatea, limpezimea şi acurateţea mesa
jului precum şi jovialitatea cuvintelor din această lucrare, stimulează, im
pulsionează pe cititor să ajungă, nu atât la raţiunea sau „mintea” mesajului, 
cât la „inima” acestuia.

Constatăm, observăm faptul că structura sau cuprinsul volumului este 
determinată de existenţa celor trei capitole sau părţi: Minora, Moralia şi 
Theologica.

Aşadar, cartea de faţă porneşte lin, uşor şi creşte în intensitate, ajungând 
spre punctul culminant sau vârful aisbergului.
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Abordarea folosită de autor este una inedită, original şi nemaiîntâlnită, 
care prezintă, cu vivacitate şi naturaleţe, mesaje atât filozofice cât şi teolo
gice, reuşind, totodată, să contextualizeze şi să adapteze cuvântul la cerinţele 
actuale ale societăţii în care trăim.

În concepţia ori viziunea Părintelui Profesor George Remete, sensul vieţii 
nu înseamnă putere, onoruri, ranguri sau gratificaţii, care, chiar dacă sunt 
plăcute pentru majoritatea oamenilor, ele îşi pierd sensul întrun singur 
punct şi, anume, în faţa morţii:

„Maximul împlinirii omului este moartea; săţi găseşti moartea ta, să faci din 
moarte suprema putere şi demnitate. Scopul şi reuşita vieţii este moartea, adică 
o viaţă autentică este pregătită morţii. Este de crezut că numai o viaţa autentic 
lucrată poate culmina întro moarte nobilă sau autentică. În orice caz, dacă 
mormântul tău nu va fi mai grăitor şi mai puternic decât viaţa ta, atunci viaţa 
ta nu a fost autentică. De fapt, mormântul tău este autentic dacă arată învierea: 
nimic mai viu şi mai transfigurat decât un mormânt autentic” („Moartea mea” 
– p. 61).

În a doua parte a lucrării, intitulată Moralia, Părintele Profesor George 
Remete ne pofteşte, ne invită, pe deo parte, la aprofundarea unor teme 
care definesc noţiunea de moralitate, iar, pe de altă parte, la o dezvoltare 
serioasă, asumată şi pertinentă a acestora. 

În cele ce urmează, voi menţiona un pasaj ori fragment lămuritor, în 
acest sens:

„Se pare că adâncul ticăloşiei, al mizeriei umane şi al răului, nu este răutatea 
pe faţă sau mizeria dezgolită, ci amestecul cu aparenţa bună, sau porcul întors 
la voma sa: cunoscătorul care, având cunoştinţa binelui, face răul cu perversiune, 
amestecând răul cu binele, încât nici el nu mai ştie ce este bun şi ce este rău. 
Amestecul grotesc şi abject de bine şi rău, căruia nui mai poate da nimeni de 
cap, este culmea răului. Autentic în amândouă şi, cu adevăr, fals, în amândouă! 
De multe ori ne mirăm cum este posibil ca urâciunea pustiirii să ajungă tocmai 
în locul cel sfânt, ne mirăm cum ticăloşia, diabolical, răul şi negaţia, pot să 
atenteze frontal, radical şi fiinţial, la fiinţă, bine, adevăr şi puritate absolută. 
Tocmai acesta e secretul, punctul pe i sau importanţa acestei sintagme: urâciunea 
pustiirii nu este urâciune adevărată dacă nu ajunge chiar în locul cel sfânt! Ea 
nu este cu adevărat urâciune şi nuşi merită numele decât dacă ajunge la acea 
măsură, dacă înfruntă totul, dacă se opune pe faţă, dacă sfidează binele, puritatea, 
fiinţa şi Absolutul!” („Adâncul Răului” – p. 8889).

A treia, adică ultima parte a cărţii, intitulată Theologica, demonstrează 
faptul că omul are şansa şi posibilitatea redobândirii raiului, edenului, para
disului pierdut. Această parte a lucrării de faţă are meritul extraordinar de 
a ne prezenta un discurs asemenea unui labirint, care este decriptat de către 
autor prin interpretarea pertinentă, argumentată şi adecvată, a mântuirii 
cuvintelor şi a ideilor pe care Părintele George Remete le aşează în această 
carte.
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Referinduse la omul fără Dumnezeu, autorul vorbeşte despre ispita 
fiinţei şi a nefiinţei: 

„Omul fără Dumnezeu este un neant careşi gândeşte propria nefiinţă. Sfântul 
Siluan Athonitul zice că omul fără Dumnezeu este pământ şi păcat. Numai prin 
Dumnezeru gândeşte şi ajunge omul fiinţă: Întru Lumina Ta vom vedea lumină! 
Numai nimicul din om vorbeşte despre nefiinţă şi numai plinul din el vorbeşte 
despre plinătate. Iar dacă începe să creadă în nimic şi nefiinţă, atunci a început 
să intre în el nefiinţa şi nimicul, a început să se golească. Nu vorbeşti despre 
bine şi frumos dacă nu există în tine bunătate şi frumuseţe, nu vorbeşti despre 
rău şi urât dacă nu sunt şi în tine. Ceea ce cultivi, aceea eşti!” (p. 209).

Deşi această carte sau lucrare este una polemică, cu toate acestea  (ne) 
înfăţişează lucruri pe care nu le putem contesta, sunt (am putea spune), fără 
să fim pleonastici în exprimare, nişte adevăruri adevărate, veridice şi auten
tice. 

Şi, în acest sens, vom încerca să surprindem tema revelaţiei şi a copilului, 
pe care autorul o prezintă întrun mod cu totul special sau aparte:

„Copiii sunt ochii lui Dumnezeu iar mamele lor sunt inima lui Dumnezeu pe 
pământ. Copiii sunt ochii lui Dumnezeu, în două sensuri: (1) În sensul că, prin 
ei, Îl putem vedea pe Dumnezeu, şi, totodată, (2) în sensul că, prin ei, vedem 
privirea lui Dumnezeu, observând faptul că suntem văzuţi de Dumnezeu.
În acest al doilea fel, ochii copiilor nu sunt angelici ori serafici, ci sunt ne
înduraţii ochi de gheaţă. Putem înţelege această calitate dumnezeiască a ochilor 
copiilor dacă înţelegem că orice condamnare umană poate fi recuzată; în schimb, 
dacă tea condamnat un copil, eşti pierdut. La condamnarea ochilor copilului 
nu mai există recurs. Ei sunt ochii lui Dumnezeu nu în sensul că, în ochii 
copiilor, noi vedem cum Dumnezeu ne vede, că, prin ea noi prindem privirea 
lui Dumnezeu care ne priveşte. După aceea vine şi simţirea că noi putem săl 
privim pe Dumnezeu. Chiar şi numai aşa, şi nuL poţi evita pe Dumnezeu!” 
(„Copilul” – p. 222223).

În altă ordine de idei, acest volum menţionează câteva pagini despre 
regretabila adoptare a falsei evlavii, care este o formă denaturată şi ipocrită 
ori făţarnică  a credinţei, care nu mai ipostaziază fondul problemei, respec
tiv credinţa veritabilă şi autentică, Prototipul, ci adoptă un mod sentimental 
şi pietist evlavios:

„CeL întristează mai tare pe Dumnezeu: nesimţirea celor ce nu vor să ştie de 
El sau şantajul sentimental al celor care, imediat ce sunt atinşi de o suferinţă, 
se convertesc rapid la credinţă? Credinţa este precum viaţa: nu dulce ci, ade
vărată, reală şi bună.
Iar evlavia este materializarea sau maneaua credinţei, după cum turneele 
teologice sunt maneaua teologiei” (p. 249).

Sfinţii Părinţi, când vorbesc despre evlavie, se referă la credinţă, la 
cunoaşterea lui Dumnezeu. 
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Părintele Profesor George Remete nu atacă, în cadrul lucrării sale, acea 
evlavie sănătoasă şi chiar indispensabilă vieţii (spirituale) omului, ci con
damnă formele denaturate, deteriorate, degradate şi falsificate ale evlaviei. 

Prin falsificarea evlaviei, autorul subliniază fundamentalismul bolnăvicios 
în diferitele sale ipostaze, fiind în asentimentul viziunii teologului Jaroslav 
Pelikan, care are o celebră frază sau afirmaţie, în acest sens:

„Tradiţia este credinţa vie a celor morţi, iar tradiţionalismul este credinţa moartă 
a celor vii!”

În concluzie, expunerea credinţei, contestarea, specularea, răstălmăcirea, 
deturnarea, denaturarea ei versus reiterarea nostalgică, nevoia şi visul unei 
epifanii/teofanii şi ulterioare anastasii, tocmai spre a o scăpa de formularistica 
aplatizării şi (de) reducţionismul afectiv – sentimental şi mental, îl determină 
pe vrednicul autor, să abordeze, să elaboreze şi să ordoneze sui generis 
implicarea, vitalitatea, vigoarea, realitatea, probitatea, irepresibilitatea, gene
rozitatea, înrădăcinarea, intimitatea, taina, misterul şi paradoxul credinţei, 
ca imagine divină în facerea şi refacerea istoriei. Şi a sublinia, ferm şi 
apăsat, că doar credinţa (numai credinţa în Dumnezeu iar nu credinţele) este 
aceea care dirijează toată energia (resursa vitală), spre eliberarea persoanei 
de limitele şi ecartul universului fizic; credinţa fiind, deci,

„înţelegerea şi trăirea, adică, deplinătatea adevărului şi a vieţii”.

Iar credinciosul fiind inspirat şi proniat, călăuzit sau îndrumat la înţele
gere, prudenţă ori precauţie, tocmai spre a (se) evita (lucru de care nu se 
dezic ateismul şi alte credinţe) „Judecăţile de valoare scrâşnite şi (s)forţarea 
limitelor fantasticului; şi a trăi sau a înţelege, cu calm, echilibru, luciditate, 
discernământ şi atâta luare aminte, cântecul de izbândă, victorie, biruinţă 
şi (de) slavă şi „cine/ce suntem” din întâlnirea genuină şi providenţială cu uni
versul de forme şi aspiraţii ale unei minunate schimbări, taborice, la faţă.

Altminteri, în încheiere, vom sublinia faptul că, volumul ori cartea 
Părintelui Profesor George Remete reprezintă, ca şi celelelalte lucrări ale 
sale, pentru cultura teologică românească, atât un catalizator de stări medi
tative, cât şi un suport veritabil pentru consolidarea, întărirea în credinţă şi 
sporirea, progresul ori creşterea în virtute!...

Această carte, să ştiţi, nu vă smintiţi, căci, ştim de Sfinţii Părinţi ai Bisericii 
că, doar smintiţii se smintesc, cartea de faţă constituie, de fapt şi, în fapt, 
o vrednică lucrare de dezminţire şi desmintire a omului contem poran!...

Încă odată, adresez sincere felicitări, alese aprecieri şi urări de multe 
împliniri şi deosebite succese, în continuare, harnicului şi vrednicului teolog 
Preot Prof. Univ. Dr. George Remete!...

Dr. Stelian Gomboş, bucureşti



230          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

TRADIŢII

DIALOG ORTODOX

Viaţa religioasă 
în satele de pe Jijia de Sus (III)

Din credinţa nestrămutată a ţăranului în nemurirea sufletului decurge 
firesc convingerea în sfârşitul lumii, în învierea morţilor1, în judecata din 
urmă şi viaţa de veci. Omul de sat crede în sfârşitul lumii. Finită în spaţiu, 
lumea e limitată şi în timp. Evoluţia este retrogradă; totul merge spre mai 
rău: văzduhul se strică, bolile sporesc, oamenii sunt tot mai bicisnici şi mai 
păcătoşi. Sfârşitul veacului va fi în luna februarie, când va arde, cu ploaie 
de foc, cerul şi pământul. Vai de oameni dacă goana lor va fi iarna sau în 
zi de sâmbătă! Prăpădul va fi groaznic, aşa cum se arată în Apocalipsa 
Sfântului Ioan. Atunci va fi şi învierea morţilor. Vestirea o vor face îngerii 
cu trompete şi goarne; în urma lor vor veni Sfântul Ilie şi Evanghelistul 
Ioan2, care  s‑au ridicat la cer cu trupurile. De altfel, sfârşitul lumii nu va 
veni pe neaşteptate, căci vor fi semne prevestitoare: secete, cutremure, 
molime şi războaie. Vor umbla căruţe fără cai şi păsări cu clonţul de fier3.

Sufletele celor răposaţi stau în aşteptarea învierii trupurilor acolo unde 
le este orânduit de Dumnezeu: la lumină sau la întuneric. După ce s‑au 
aşezat la locul lor, sufletele nu se mai întorc pe pământ: „Lung e drumul 
prin pădure/ Dar mai lung e ceia lume./ Cine merge, nu mai vine”. Când 

1 Manuscrisul se află la 
Arhivele Naționale din 
Iași și a început a fi va‑
lorificat din anul 1998, 
prin publicare și media‑
tizare, cu asentimentul 
urmașilor autorului, de 
etnograful Marcel Lutic 
de la Muzeul Etnografic 
al Moldovei din Iași.

2 Nu există informații 
potrivit cărora Sfântul 
Apostol și Evanghelist 
Ioan ar fi fost ridicat, 
asemenea Sfântului Ilie 
și Maicii Domnului, la 
cer cu trupul. E posibil 
să fie vorba de o credință 
din partea locului dato‑
rată evlaviei și cinstei deo‑
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îngerii vor da semnalul cel înfricoşat, trupurile se vor aduna din ţărnă şi se 
vor uni cu sufletele lor spre a se înfăţişa la judecată. De aceea e bine ca 
morţii să nu fie strămutaţi din mormintele lor; groapa se pecetluieşte până 
la a doua venire a Mântuitorului.

Sufletul reîncarnat va fi asemenea pomului, care e plin de podoaba 
frunzelor şi florilor în toiul verii. Toţi cei care vor merge la judecată, 
indiferent de anii câţi au trăit pe pământ, vor avea vârsta ca de 30 de ani. 
Judecata va fi făcută de Însuşi Mântuitorul pe locul unde a pătimit pe 
pământ şi va ţine atâta timp cât se citesc cei şase psalmi ai Utreniei. Iisus 
Christos va judeca atât pe creştini, cât şi pe cei de altă credinţă, iar răsplata 
va fi la fel, după fapte. Judecata va fi fără greşeală pentru că Mântuitorul 
este împărat puternic, atoateștiutor, nemitarnic şi nefăţarnic. Cei drepţi vor 
trece de‑a dreapta, iar cei răi de‑a stânga sa. După învierea morţilor, pământul 
va arde de şase stânjeni şi se va sfinţi din nou după pângărirea pe care i‑au 
făcut‑o ticăloşiile omeneşti.

Va începe apoi viaţa de veci; sufletele, împreună cu trupurile lor, vor 
petrece fie la rai, fie la iad, după cum au găsit la judecată. Raiul este o 
grădină în cer, loc luminat, loc de verdeaţă; la mijloc se află marele templu 
din Ierusalim. În rai nu este durere, nici întristare, nici suspin; fericiţii petrec 
în tovărăşia sufletelor şi a îngerilor. Acolo nu e nevoie nici de mâncare, 
nici de băutură, nici de somn. Sufletul se satură de lumina cerească, iar 
corpul nu mai trage spre păcat pentru că a trecut judecata cea înfricoşată.

Iadul este în întunericul cel mai din afară, loc de osândă, unde focul nu 
se stinge şi viermele nu doarme. Acolo e numai plângere şi scrâşnirea 
dinţilor. Corpurile penitenţilor ard mereu, dar sunt incombustibile; doar 
suferinţa e fără sfârşit. Caznele sunt gradate după gravitatea faptelor săvâr‑
şite pe pământ. Astfel, femeia care a omorât copilul în pântece va arde până 
la genunchi; copilul care va lovi pe părinte va arde până la brâu; mincinosului 
i se va arde limba, iar hoţului mâinile; cei desfrânaţi vor sta pe scaune de 
ceară ce se topesc la foc; capii de religie vor primi pedepse mai grele decât 
penitenţii de rând; cei dintre ei care au pângărit serviciul divin, având trupul 
spurcat sau gândul necurat, vor fi supţi de balauri. În iad domnesc dracii, 
care administrează pedepsele fără nici o îndurare. Chinurile penitenţilor 
mai pot fi uşurate prin rugăciuni făcute către Mântuitor şi către sfinţi de 
către rudele de pe pământ. Câteodată, Maica Domnului, care e foarte 
îndurătoare, aruncă plasa de cânepă spre iad şi pescuiește pe unii din cei 
ce se chinuiesc acolo.

În viaţa de veci rudele se vor întâlni. După o credinţă nestrămutată a 
omului de sat, toţi cei ce se văd pe lumea aceasta se vor vedea numaidecât 
și pe lumea cealaltă. După judecată, unii vor fi împreună la rai, iar [alții] 
la iad.

sebite pe care creștinii 
din aceste părți să o aibă 
pentru apostolul iubit 
al Mântuitorului Iisus 
Hristos [nota editorului].
3 Această credință popu‑
lară vizează cu precizie 
autoturismele („căruţe fără 
cai”) și avioanele („pă‑
sări cu clonţul de fier”) 
din zilele noastre [nota 
editorului].
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Credinţa în nemurire, în judecata din urmă şi în viaţa de veci este un 
puternic îndreptar moral pentru omul de sat. Individul care a săvârşit o 
faptă rea e înfierat astfel:

„Nu se gândeşte că are să moară odată!”

Animalele n‑au judecată pentru că sunt fără de păcat; ele plătesc cu 
moartea. Chiar animalele sălbatice nu‑s vinovate pentru că soarta le este 
hărăzită de Dumnezeu. Însuşi Sfântul Andrei (la 30 noiembrie) împarte 
lupilor prada ce li se cuvine.

Întreaga gândire a omului de sat este dominată de conceptul de divinitate; 
ultima raţiune în explicaţia unui fenomen este Dumnezeu. Tot ce se întâmplă 
intră în planurile Celui care a zidit lumea şi o conduce cu desăvârşită 
înţelepciune. Deasupra întregii rânduieli planează degetul lui Dumnezeu. 
Sub cârmuirea sa se împacă chiar şi contrastele, iar principiile cele mai 
diametrale se pun în echilibru: apa, oricât de fierbinte, stinge focul; căldura 
evaporează apa.

În concepţia omului de sat, răul capătă uneori chiar caracter de necesitate. 
Dumnezeu nu a făcut lumea perfectă, căci în asemenea caz ar fi fost 
asemenea lui. Dacă n‑ar exista răul pe lume nu s‑ar şti ce‑i binele… De 
asta Dumnezeu a lăsat pe pământ oameni de tot felul: buni şi răi, deştepţi 
şi proşti, valizi şi suferinzi, bogaţi şi săraci, frumoşi şi urâţi. Cei care se 
cred nedreptăţiţi în viaţa aceasta vor fi răsplătiţi în cea viitoare. Existența 
e orânduită cu adâncă înţelepciune; orice rău are leac, orice început are 
sfârşit, orice fapt are plată.

Fiecare vietate, oricât de neînsemnată, are un rost şi este dotată cu un 
dar. La schituri și la case izolate de prin munţi se găseşte și câte un măgar. 
Acest animal, în aparenţă prost şi încăpăţânat, simte când în apropiere se 
află om rătăcit în noapte sau viscol şi începe să ragă. Auzindu‑l, omul se 
orientează spre sălaş omenesc. În cele mai simple fapte sau aşezări, ca şi 
[în] cele de uriaşe proporţii, este o finalitate. Seminţele cuprind în ele 
potenţial, plante de diversităţi fără număr.

Apoi, prin finalitate explică omul de sat şi alte minunăţii: ereditatea 
fizică şi pe plan sufletesc, podoabele florilor şi ale vieţuitoarelor (penele 
păunului, cântecul privighetorii) etc. pentru care principiul cauzalităţii nu 
dă un răspuns satisfăcător. Din sacii pe care agricultorul îi aduce de la arie 
cad pe drum câteva măsuri de boabe ce sunt hărăzite pentru păsările cerului. 
Din munca omului trebuie să se înfrupte animalul răpitor (cum e uliul, 
dihorul, vulpea sau lupul) şi lighioanele câmpului (cum e şoarecul, hârciogul 
sau bursucul).

Apoi războiul este claca lui Dumnezeu, ca să mai moară lumea. Oamenii 
se înmulţesc prea mult, astfel că de la un timp nu i‑ar mai putea ţine 
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pământul. Omul de sat merge cu înţelepciunea acestei finalităţi chiar foarte 
departe. În trecut, prin împrejurimi – la Dângeni şi‑n alte locuri – au ars 
bisericuţe de lemn, unele aprinse din trăsnet. Faptul că arde o biserică nu 
zdruncină întru nimic credinţa omului de sat. Dumnezeu poate face orice 
chiar cu casa sa sfântă. Mai ales când diavolul, de frica pedepsei, se ascunde 
lângă pereţii ei, Dumnezeu o trăsneşte.

Astfel, în toate evenimentele şi în toate aşezările, mari sau mici, omul 
de sat implică pe Dumnezeu. Din această operaţie decurge totdeauna echi‑
librul desăvârşit în care se găseşte acest om. El nu cunoaşte nici dezolare, 
nici singurătate, pentru că în preajma lui totdeauna se găseşte Dumnezeu. 
Ţăranul e copleşit de conştiinţa acestei prezenţe şi are sentimentul desă‑
vârşitei sale dependenţe faţă de divinitate. Dumnezeu se găseşte oricând, 
în orice loc; datoria omului este doar sa‑l aibă mereu în gând şi să‑i invoce 
ajutorul.

Într‑o seară de iarnă, un ţăran porneşte pe jos din Botoşani spre satul 
său de pe Jijia, cale mai bine de‑o poştă. Întreabă‑l: „– Mergi singur asupra 
nopţii! Nu te temi de lup sau de alte primejdii?” El îţi va răspunde prompt: 
„– Nu merg singur; merg cu Dumnezeu alături. De ce să mă tem? Dacă 
mi‑i scris să mor de lup, mă găseşte lupul și acasă pe cuptor”.

Pentru ţăran, cerul nu este nici departe, nici indiferent de tot ceea ce se 
petrece pe pământ. De mult, când lumea era mai credincioasă, Dumnezeu 
şi Sfântul Petru umblau pe pământ sub înfăţişarea a doi moşnegi ca să 
cerceteze aşezările. Divinitatea şi cerul nu sunt străine de om și de pământ. 
Unii bătrâni povestesc cu deosebită reverență şi recunoştinţă că de multe 
ori, în grele necazuri, au auzit vocea lui Dumnezeu, care i‑a povăţuit şi i‑a 
ajutat. E drept că chip şi trup n‑au văzut, dar vorbe calde şi sfinte le‑a fost 
dat să audă. Câteodată copii sugari râd prin somn; atunci îi dezmiardă Maica 
Domnului.

Miezul religiei la omul de sat este legătura necesară şi permanentă între 
el şi puterea divină. Ordinea cosmică alcătuită de Dumnezeu se prelungeşte 
până în cele mai mici amănunte în gândurile, în simţămintele şi în faptele 
omului de sat. Ţăranul crede cu sinceritate şi siguranţă în Dumnezeu; 
credincioşia sa e structurală, fără problematizări dramatice, fără ezitări şi 
incertitudini. Ţăranul nu pune la îndoială existenţa lui Dumnezeu pentru că 
această existenţă este adevăr evident. În asemenea caz nu mai e nevoie de 
argumente raţionale sau de alt ordin. La un iarmaroc din Săveni, Gheorghe 
Botez a fost întrebat de un târgoveţ care făcea pe necredinciosul:

„– Spune‑mi ce este Dumnezeu că nu l‑am văzut niciodată”.

La asta bătrânul din Vicoleni a răspuns:
„– Te loveşti cu ciocanul peste deget şi te doare. Spune‑mi dumneata ce‑i 
durerea că tot n‑o vezi?”
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Pentru omul de sat sunt tâlcuri adânci ce scapă minţii nu din insuficiența 
aparatului logic, ci pentru că e necesar ca ele să rămână învăluite de mister. 
Farmecul existenţei stă tocmai în faptul că nu poate fi pătrunsă în întregime 
de mintea omenească; în pragul necunoscutului ai acelaşi simţământ ce‑l 
încerci când ridici ochii asupra cerului – albastru fără sfârşit în timpul zilei 
sau presărat de mii de stele în vremea nopţii.

Acest fel de înţelegere lasă deschisă calea pentru acceptarea minunilor. 
Dacă tot ce există e opera lui Dumnezeu, apoi tot prin voinţa Sa pot fi 
oricând şi unele derogări de la ordinea stabilită. În cărţile sfinte e scris: 
„Unde Dumnezeu vrea se risipeşte rânduiala firii”. Asta înseamnă că legile 
naturii nu sunt chiar atât de rigide precum se arată. Mersul evenimentelor 
poate fi întors în favoarea omului prin credinţa lui.

Tot în cărţile sfinte e scris că dacă ai avea credinţă cât un fir de muştar 
ai putea urni un munte în mare. E doar numai o singură condiţie: să nu te 
îndoieşti întru inima ta. Prin credinţa nestrămutată poţi obţine de la puterea 
divină ceea ce soliciţi. Poporul imunizează această credinţă prin alta. Dacă 
cererea nu‑i satisfăcută atunci: sau nu te găseşti vrednic de darul divin sau 
acest dar nu‑ţi este neapărat de folos.

În oceanul de necunoscut în care trăieşte, omul de sat are ca resort 
puternic de rezistenţă credinţa şi nădejdea sa în Dumnezeu. Atunci când 
puterile sale de rezistenţă au ajuns la limită, acest om ascultă de preceptul 
evanghelic: încredinţează Domnului toate grijile tale! De asta ţăranul arată 
mare putere de răbdare. După o zicală din partea locului, Nici un leac nu‑i 
mai bun ca răbdarea. Şi încă: dacă ceea ce ai dorit nu e azi, nici mâine, va 
fi poimâine şi tot e bine. Peste toate tronează, implacabil, puterea destinului: 
ce ţi‑i scris în frunte‑i pus. Împotriva voinţei și puterii lui Dumnezeu nu 
poate lupta omul; el trebuie să rămână supus şi smerit pentru că, până în 
cele din urmă, nu va fi uitat.

Astfel omul satului îşi trăieşte destinul cu resemnare senină. Fatalismul 
său nu este paralizant; ţăranul nu e inert, ci munceşte şi luptă cu greutăţile 
până când îl copleşesc. Atunci se lasă în voia lui Dumnezeu şi consimte să 
sufere şi să aştepte. Suferinţa şi aşteptarea intră în unghiul larg de înţelegere 
a vieţii. Fără suferinţă omul ar creşte plăpând și fragil, ca şi floarea de 
fereastră. Suferinţa, efortul chiar dureros, întăreşte voinţa şi purifică sufletul. 
Ion Huțanu din Vicoleni a mers la Sfântă la Iaşi pe jos, cale de peste 100 
de kilometri, hrănindu‑se cu apă şi pâine uscată, drept caznă pentru trupul 
cel întinat de păcate.

Prof. Eugen D. NECULAU, Iaşi
(1900‑1974)
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DIN MINUNILE MAICII DOMNULUI

EPIFANIA

DIALOG ORTODOX

Puterea izvorâtă 
din Brâul Maicii Domnului

Aceasta este o minunată istorisire despre Brâul Maicii Domnului, care 
ajută toate femeile care doresc să devină mame și pe toți cei bolnavi.

„Îmi aduc aminte că mai înainte de anul 2000, mama mea a venit acasă 
și mi‑a spus:

— Măi, Atanasie, puțin mai jos de noi este o familie, cu două fetițe care 
abia au început să meargă la școală, și care trăiesc împreună cu bunica lor. 
Însă toți trăiesc o dramă, căci băiatul, care este de vârsta ta, de mulți ani 
a căzut pradă drogurilor. Mama lui este o prietenă de‑a mea. De aceea, te 
rog, mergi pe la ei și vezi ce poți face, pentru că mama și femeia lui mi‑au 
spus că este în cele mai de pe urmă ale lui și se stinge.

— Și ce pot face eu, mamă? Eu nu‑mi pot spăla rufele mele și să merg 
să‑l ajut pe altul?
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— Hai, copilul meu, mergi, te rog, și nu mă mâhni!
Am făcut ascultare și a doua zi, cu rugăciunile mamei mele și cu 

binecuvântarea duhovnicului meu, după ce am făcut o scurtă rugăciune, am 
spus: „Maica Domnului, eu voi merge, dar tu înainte și eu după tine”. Când 
am ajuns și am întrat în casa lor, m‑a întâmpinat mama lui, m‑a îmbrățișat, 
m‑a sărutat și m‑a tras într‑un colț, ca să‑mi spună despre Golgota ei, dar 
și despre greaua Cruce pe care o ridica întreaga lor familie de mai mulți 
ani. Îmi aduc aminte că, în timp ce‑mi vorbea și descria drama familie sale, 
de multe ori își ștergea lacrimile cu șorțul. În toți acești ani mult s‑a chinuit 
și a fost umilită, sărmana, alergând peste tot să caute bani împrumut, ca să 
plătească toate datoriile băiatului ei.

Cu adevărat, mare era durerea acestei mame! Ce Golgotă! Ce dramă 
trăiesc unele familii! Nu am putut suporta atâta durere. Am îmbrățișat‑o și 
am sărutat‑o și eu și i‑am spus să aibă nădejde și credință în Hristos.

Când am mers în cealaltă cameră și l‑am văzut pe băiatul ei întins pe 
pat, adevărul este că m‑am pierdut pentru puțin, căci am fost șocat. I‑am 
întins mâna, dar el nu mi‑a putut‑o strânge pe‑a mea, pentru că degetele 
lui se strâmbaseră; de aceea l‑am prins de încheietura mâinii. Am încercat 
să‑i vorbesc, dar când se pierdea, când articula câteva cuvinte. Însă cu 
puțină răbdare, am putut discuta puțin.

— Fratele meu, eu sunt vecinul tău, i‑am spus. Desigur nu mă cunoști, 
și nici eu nu te cunosc, dar fiindcă ne‑am cunoscut, ce spui, ne putem ajuta 
unul pe altul?

— Cum, măi Atanasie?, m‑a întrebat el cu o voce stinsă. Eu sunt în 
ultimul stadiu și pentru mine nu există întoarcere, nici medicii nu pot face 
ceva.

— Omenește, da, sunt de acord. Dar nu uita că există și Harul lui 
Dumnezeu, care spune că: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, sunt cu 
putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 27).

— Eu cred în Dumnezeu, Atanasie, dar am căzut în groapa cu șerpi. De 
multe ori am încercat să fac dezintoxicare. Și aceasta ani la rândul, însă 
toate au fost zadarnice. Știu că o mâhnesc mult pe mama mea, pe femeia 
mea și mai ales pe fetițele mele, dar ce să fac, nu sunt eu de vină, ci lipsa 
heroinei.

— Bine, de vreme ce crezi că ești într‑o groapă cu șerpi și bine crezi, 
întinde‑ți mâna și cere ajutor de la Hristos, pentru că El este singurul Care 
te poate scoate din această înfundătură.

— Cum? Ce trebuie să fac?
Nu am apucat să‑i spun ceva, că iarăși s‑a pierdut și a trebuit să aștept 

câteva minute ca să‑și revină. În acest timp mort, îmi aduc aminte că am 
făcut rugăciune și am spus: „Hristoase al meu, oare mă aude ce‑i spun? 
Înțelege? Își aduce aminte? De aceea, numai Tu, Doamne, ne poți ajuta pe 



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          237

amândoi și mai ales pe mine, mai întâi pe mine”. Peste puțin și‑a revenit, 
a deschis ochii, și am mai discutat câteva lucruri, cât a fost cu putință. La 
sfârșit i‑am spus:

— Fratele meu, acum plec, dar data viitoare când voi veni, vrei să vin 
cu un preot ca să‑ți citească o rugăciune? Să știi că numai bine îți face.

— Da, Atanasie, te aștept. Adu‑mi și un preot, că nu mă deranjează.
Când am ieșit din cameră, pe hol am întâlnit‑o pentru prima dată pe 

femeia sa și pe copii, două fetițe binecuvântate, cu ochii umflați și roșii 
care, de îndată ce m‑au văzut, și‑au plecat capetele lor, poate de rușine. Nu 
știu cum, dar m‑a durut mult pentru aceste copile și le‑am iubit din prima 
clipă de când le‑am văzut. Am discutat mult cu femeia lui și tot timpul 
plângea. Am plecat de la ei ca o zdreanță.

A doua zi am mers cu un preot și i‑a citit câteva rugăciuni ale Sfântului 
Vasile. Nu voi uita cum îl țineam de umăr ca să nu cadă. La sfârșit i‑am 
spus că următorul pas este să meargă să se spovedească cu pocăință sinceră, 
ca să se poată împărtăși. Și astfel să‑L primească pe Hristos și să se 
întărească. Slavă lui Dumnezeu, că a primit cu bucurie nu numai el, ci 
întreaga familie, chiar și fetițele, care au mers și s‑au spovedit la Părintele 
Trandafir. Câtă bucurie simțeam pentru ei că au început o nouă viață! După 
ce s‑a sfârșit spovedania, Părintele m‑a luat deosebi și mi‑a spus:

— Atanasie, să‑l ajuți pe băiatul acesta cât poți mai mult, căci s‑a încurcat 
urât și nu este bine. Este păcat de el să moară pentru că are familie. Eu 
i‑am dat binecuvântare să se împărtășească oricând va putea.

— Părinte, este în cele mai de pe urmă ale lui, dar cu Harul lui Dumnezeu 
am un gând.

— Ce gând? Spune‑mi!
— În Duminica care vine mă gândeam să mergem la Mănăstirea Sfântului 

Nicodim la Gumenița. Eu cu Glicheria și băiatul cu femeia lui, dar vreau 
să‑l iau cu noi și pe prietenul meu Sava, paraliticul, numai ca să facă 
rugăciune. Iar Luni, cu binecuvântarea Sfinției Voastre, vom merge toți trei 
câteva zile în Sfântul Munte, la Mănăstirea Vatopedi, ca să ne închinăm la 
Cinstitul Brâu al Maicii Domnului. Voi lua eu legătura cu Părinții.

— Bine. Dar o să reușești?
— Singur, nu, dar cu Harul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Sfinției 

Voastre, da.
— Fă, orice te luminează Dumnezeu. Eu îți dau binecuvântare cu amân‑

două mâinile.
Când i‑am spus gândurile mele tânărului și femeii sale, ca să văd dacă 

sunt de acord, au primit cu bucurie propunerea mea și mai ales femeia lui. 
Îmi aduc aminte că pentru prima dată plângea de bucurie, poate că din 
pricină că înlăuntrul ei s‑a întraripat bucuria nădejdii. Apoi lui i‑am spus 
cu puțină asprime:
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— Frate, te rog, te implor, ca până Duminică când vom merge la 
Mănăstire, să te împărtășești, iar în zilele când vom fi în Sfântul Munte, 
nici prin gând să nu‑ți treacă să iei heroină.

— Ascultă, Atanasie, îți spun sincer că acum când m‑am spovedit, mă 
simt cumva mai bine. Îți dau cuvântul meu, aici în fața femeii mele, că nu 
voi lua heroină, ci voi lua numai niște înlocuitori ca să pot sta în picioare. 
Pentru că de nu le voi lua, îmi vor trosni oasele, mi se vor sparge tâmplele 
și voi urla pe drum de durere, pentru că sunt în ultimul stadiu.

— Ce sunt acești înlocuitori?
— Sunt niște hapuri ca să pot sta pe picioare.
Atunci femeia lui mi‑a spus:
— Domnule Atanasie, nu vă supărați, dar zilele acestea voi avea foarte 

multă grijă de el, voi fi mereu cu ochii pe el. Vă făgăduiesc.
Și într‑adevăr, Duminică dis‑de‑dimineață, am pornit amândouă perechile 

și cu Sava, pe care l‑am așezat în față și i‑am cerut să facă multă rugăciune. 
Tânărul însă în spate transpira mereu și a trebuit să oprim de vreo două 
ori. De asemenea, și din biserică a trebuit să iasă afară de câteva ori, însă 
eu eram mereu alături de el și‑l mângâiam. La un moment dat s‑a auzit 
glasul preotului: „Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apro‑
piați‑vă”, iar eu, ținându‑l de braț, înaintam spre Sfântul Altar. Am rămas 
ultimii. În timp ce înaintam, am văzut icoana Maicii Domnului și am început 
să mă rog în sinea mea: „Maica Domnului, te rog, ajută‑ne să ne împărtășim! 
Ajută‑ne să mergem mâine în Grădina ta!”. Se vede că a fost auzită rugă‑
ciunea și toate au mers bine. Egumenul, care și‑a dat seama de toată situația 
și a aflat că a doua zi aveam să mergem în Sfântul Munte, s‑a întors 
emoționat spre tânăr și i‑a spus cu glas tare:

— Îngerii să vă însoțească!
Femeia lui nu a contenit toată ziua să‑și șteargă lacrimile.
A doua zi, dimineață, am luat un taxi și am mers până la autogară. L‑am 

urcat pe tânăr mai întâi și l‑am așezat pe un scaun, apoi l‑am luat pe Sava 
în spate și l‑am așezat lângă el. Lui Sava îi spusesem să facă mereu 
rugăciune. În autobuz și apoi în corabie am discutat despre diferite subiecte 
frumoase. Tânărul asculta cu atenție, dar adevărul este că curseseră de pe 
el lighene întregi de transpirație. Mereu se ștergea și cu mare osteneală se 
ținea pe picioare.

Când, cu Harul lui Dumnezeu, am ajuns la Mănăstire, microbuzul ne‑a 
lăsat în afara mănăstirii și era cine să ne ajute. Era foarte greu ca să împingi 
căruciorul pe caldarâm. Îmi aduc aminte că cu o mână îl țineam pe cel 
bolnav, iar cu cealaltă împingeam căruciorul. Nu mă rușinez să vă spun 
că‑mi curgeau lacrimile și o rugam pe Maica Domnului, spunându‑i: „Maica 
Domnului, mai întâi pe mine să mă ajuți și după aceea pe frați, pentru că 
eu sunt cel mai bolnav”. Când am intrat în Mănăstire, era după‑amiază și 
toți se retrăseseră la chilii.
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Acolo ne așteptau o mulțime de scări, pe care trebuia să urcăm. L‑am 
urcat mai întâi pe tânăr, apoi l‑am urcat pe Sava în spate, pentru că nu 
exista altă soluție și, la urmă, căruciorul. Când a venit arhondarul, ne‑a 
primit cu multă dragoste, pentru că deja îi înștiințasem pe părinți de toată 
situația. De altfel, eu și cu Sava, mai fuseserăm la Vatopedi. După ce ne‑am 
aranjat într‑o cameră, a venit un alt monah și mi‑a spus:

— Atanasie, te cheamă egumenul.
Am mers imediat, i‑am pus metanie, după care am discutat mai multă 

vreme despre situația tânărului. Egumenul emoționat a cerut să ne scriem 
numele, făgăduindu‑ne că ne va face 40 de Liturghii, după care ne‑a spus ca 
după Vecernie să mergem și să ne închinăm la Sfintele Moaște și la Cinstitul 
Brâu. Și într‑adevăr, când am mers în biserică să ne închinăm, părintele i‑a 
spus tânărului să îngenuncheze ca să‑i pună Cinstitul Brâu pe cap și să‑i 
citească niște rugăciuni. Erau cele mai frumoase clipe pe care le trăiserăm. 
Apoi s‑a plecat Sava ca să‑i pună Cinstitul Brâu pe cap, după care părintele 
a luat racla și se îndrepta spre Sfântul Altar. Atunci eu l‑am strigat:

— Părinte, te rog, nu mă lipsi de această binecuvântare, pentru că eu 
sunt mai bolnav decât frații mei. Se poate să fiu sănătos cu trupul, însă 
sufletul îmi este paralizat.

Părintele s‑a întors imediat, m‑a privit nedumerit și m‑a întrebat:
— Pe tine cum te cheamă?
— Atanasie.
— Pleacă‑te, Atanasie, și să ai toată binecuvântarea Maicii Domnului.
Când am îngenunchiat și Brâul Maicii Domnului s‑a atins de capul meu, 

nu vă pot spune ce am simțit, nu vă pot descrie, iar voi nu veți putea 
înțelege.

Am plecat atât de folosiți din Sfântul Munte, încât, atunci când am ajuns 
în Tesalonic, am alergat îndată la Părintele Trandafir să‑i spun cum am 
petrecut. Îmi aduc aminte cum îmi spusese: „Atanasie, nu te mâhni, Maica 
Domnului își va săvârși minunea ei”. Tânărul și el a fost entuziasmat și 
acum continuă să se spovedească împreună cu toată familia lui.

Cât despre tânărul care a mers cu mine, despre care sunt sigur că vreți 
să aflați cum este, el este bine, chiar foarte bine. Cel care nu‑mi putuse 
prinde mâna atunci când l‑am salutat,, care nu se putea ține pe picioarele 
sale dacă nu‑l sprijineai, acum s‑a întors la munca sa cea grea pe care o 
avusese mai înainte, și mai lucrează și peste program. A întors zâmbetul în 
familia sa, dar mai mult la fetițele lui care, de acum nu se mai rușinează 
la școală pentru tatăl lor. Dar cel mai important este că s‑a întors la Hristos, 
datorită binecuvântării Maicii Domnului, a rugăciunilor Părinților și a 
rugăciunilor lui Sava paraliticul.”

Athanasios KATIGAs, Lacrimile pocăinței, 
Tesalonic



240          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

CUPRINS

Preot Dr. Nicolae NICOLESCU
Binele dumnezeiesc și taina devenirii omului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

TEOLOGIE ŞI SLUJIRE BISERICEASCĂ

SĂMÂNŢA PATRISTICĂ
Prof. Dr. Nicolae COTOS

Sfântul Grigorie Teologul împotriva înnoirilor din Biserică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VOCEA DUHOVNICULUI
Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile MIRON

Părintele Profesor Constantin Galeriu, un duhovnic de vocaţie (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

POPASURI DUHOVNICEŞTI
Dr. Otilia Elena VICOL

Ultima mănăstire pictată din nordul Moldovei – Sfânta Mănăstire Sucevița . . . . . . . . . . . 25

SfINțENIA ÎN PARTICIPARE
Preot Lector Univ. Dr. Liviu Petcu

Despre Maica Domnului la Părinții filocalici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

MISIOLOGIE
Preot Prof. Univ. Dr. Ştefan POMIAN

Misiunea soteriologică a Bisericii – mijloace şi metode folosite 
pentru realizarea ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TEOLOGIE
Preot Dr. Nicolae NICOLESCU

Preștiința lui Dumnezeu și predestinarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

DIN ADEVĂRURILE DE CREDINŢĂ
Ierom. Dr. Maxim (Iuliu‑Marius) MORARIU

Mântuirea adusă de Hristos prin întreita Sa slujire de Învăţător – Prooroc, 
Arhiereu şi Împărat, în teologia părintelui Dumitru Stăniloae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          241

fEMEIA ÎN BISERICĂ
Prezbitera Dr. Laura‑Magdalena NICOLESCU

Înnoirea minții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

TAINA ICOANEI
Leonid Alexandrovici USPENSKY, Paris

Sensul şi conţinutul icoanei (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

APOLOGETICA CREŞTINĂ
Preot Prof. Univ. Dr. Adrian NICULCEA

Ecumenismul ortodox nu este erezie! (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

fILE DE PATERIC
Conf. Univ. Dr. Ing. Viorel PALEU

Patericul Lavrei Peşterilor de la Kiev (Lavra Pecerska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

DIN COMOARA INIMII
Preot Conf. Univ. Dr. Adrian DINU

Despre ethosul românesc și unitatea neamului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

DIALOG ORTODOX

ŞTIINŢĂ ŞI RAŢIUNE
Redactor Cristian MUREŞAN

Fizica cuantică şi creaţia (Interviu cu Dr. Bruce Lipton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

REPERE CULTURALE
Doctor în istorie Petre GURAN

Ideea națională între centru și periferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

fILE DIN ISTORIA NEAMULUI
Prof. Univ. Dr. Dumitru VITCU

Cuza Vodă – „personalitate istorică exemplară” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

CONŞTIINŢA DE NEAM ŞI fRUMUSEŢEA SPIRITUALĂ A SATULUI ROMÂNESC
Dr. Costion NICOLESCU

Cultura țărănească – o cultură a Frumuseții de negrăit (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

IN MEMORIAM
Preot Conf. Univ. Dr. Radu PREDA, directorul IICCMER

Investigațiile arheologice de la Periprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130



242          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

GALERIA PERSONALITĂŢILOR DUHOVNICEŞTI
Prof. Univ. Dr. Emeritus Gheorghe MUSTAțĂ

Arhimandritul Sofronie despre tainele iubirii divine şi umane (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

ARTA VIZUALĂ
Prof. Rodica Postolache, artist vizual

Tradiție şi modernitate în arta caligrafică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

INTERMEZZO LIRIC
Dr. Silvia ANDRUCOVICI

Moment poetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

INTERfERENŢE
Dr. Sorin Lory BULIGA, Marea Britanie

Creștinism cosmic în lirica argheziană (Vânt de toamnă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

PROBLEME CONTEMPORANE
Prof. Univ. Dr. Emeritus Gheorghe MUSTAŢĂ

Scurtă istorie a viitorului sau Apocalipsa după Jacques Attali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

DOCTORUL TRUPULUI – DOCTORUL SUfLETULUI
Prof. Univ. Dr. Constantin MILICĂ

Bolile pomenite în Sfânta Scriptură (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

PSIHOLOGIA – O NECUNOSCUTĂ?
Prof. Univ. Dr. Mihai GOLU

Dinamica echilibrului sistemului psihic – între normal și patologic . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

PRIORITĂŢI – EDUCAŢIA
Lector Univ. Dr. Aurelia MORARU

Timiditatea versus bunăstarea psihologică la vârsta adolescenței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

MĂRTURII
Prof. Univ. Dr. Antoaneta MACOVEI

Poezia iubirii la Vasile Alecsandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Prof. Neculai IORGA

Despre o anume Taină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Dr. în matematică florentin SMARANDACHE, SUA

Puşcino, Rusia – oraş de cercetare ştiinţifică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
www.memorialsighet.ro/

Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighetul Marmaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214



Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019          243

Prof. Univ. Dr. Viorica CONSTANTINESCU
Introducere în cultul mariologic (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Preot Dr. Ioan DURĂ, Bruxelles
Conferinţa regizorului Nicolae Mărgineanu și recitalul actriței Maria Ploae 
susținute la Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Olanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

RECENZIE CARTE
Dr. Stelian GOMBOŞ

George Remete, Leacuri contra evlaviei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

TRADIŢII
Prof. Eugen D. NECULAU

Viaţa religioasă în satele de pe Jijia de Sus (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

DIN MINUNILE MAICII DOMNULUI
Athanasios KATIGAS, Tesalonic

Puterea izvorâtă din Brâul Maicii Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235



244          Epifania • nr. 50, septembrie – noiembrie 2019

Aşteptăm sugestiile dumneavoastră şi materialele pentru publicare
la adresa de e‑mail:

nicolaenicolescu@yahoo.com
şi numerele de telefon:

0232 437 248 • 0726 332 333 • 0723 232 444
Abonamentele se pot comanda la aceeaşi adresă de e‑mail

şi la sediu: Iaşi, Trecătoarea Iancu Bacalu 1.

Ultimul număr al revistei EPIfANIA se deschide la adresa de internet:

nicolaenicolescu.tripod.com

şi pe pagina de facebook:

www.facebook.com/revistaepifaniaiasi

ISSN 2065-3794

Responsabilitatea privind conţinutul materialelor publicate în revista Epifania 
aparţine strict autorului.

DIRECTOR
Preot Dr. Nicolae Nicolescu

REDACTOR‑ŞEf

Dr. Laura‑Magdalena Nicolescu

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE

Prof. Neculai Iorga

CONSILIUL ŞTIINŢIfIC

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Mustaţă, Prof. Univ. Dr. Mircea Nicolae Palamaru, 
Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoş, Prof. Univ. Dr. Mihai Golu, Scriitor Grigore Ilisei, 

Acad. Alexandru Zub, Preot Prof. Univ. Dr. Ioan Cristinel Teşu, 
Conf. Univ. Dr. Ing. Viorel Paleu, Preot Conf. Dr. Adrian Dinu

CONSILIUL REDACŢIONAL

Arhim. Dr. Nichifor Horea, filolog Carmen Lavric, Ec. Mihaela Bârsan, 
Prof. Univ. Dr. Dumitru Vitcu, Ing. Petronela Andrei, Ing. Angela Ifrim, Prof. Constantin Bostan, 

Biolog Doina Obreja, Preot Prof. Dr. Mihai Valică, Ing. Ionel Tesoi


	0 a Pagini garda la 50-2019 (pp 001-002).pdf
	0 b CUVANT DE INCEPUT Binele dumnezeiesc.pdf
	01 SAMANTA PATRISTICA Sfantul Grigorie Teologul impotriva innoirilor din Biserica.pdf
	02 VOCEA DUHOVNICULUI Parintele Profesor Constantin Galeriu un duhovnic iscusit (partea 1).pdf
	03 POPASURI DUHOVNICESTI Manastirea Sucevita.pdf
	04 SFINTENIA IN PARTICIPARE Despre Maica Domnului la Parintii filocalici.pdf
	05 MISIOLOGIE Misiunea soteriologica a Bisericii Prelegerea a 5-a (partea 1).pdf
	06 TEOLOGIE Prestiinta lui Dumnezeu si predestinarea.pdf
	07 DIN ADEVARURILE DE CREDINTA Mantuirea adusa de Hristos.pdf
	08 FEMEIA IN BISERICA Innoirea mintii.pdf
	09 TAINA ICOANEI Sensul si continutul icoanei (partea 1).pdf
	10 ACTUALITATEA BISERICII Ecumenismul ortodox nu este erezie (partea 2).pdf
	11 FILE DE PATERIC Cuviosii Nicolae Sviatosa si Erasmus.pdf
	12 DIN COMOARA INIMII Despre ethosul romanesc.pdf
	13 STIINTA SI RATIUNE Fizica cuantica si Creatia CORECTAT (9 septembrie 2019).pdf
	14 REPERE CULTURALE Ideea nationala.pdf
	15 FILE DIN ISTORIA NEAMULUI Cuza Voda.pdf
	16 REPERE CULTURALE Cultura taraneasca (partea 2).pdf
	17 IN MEMORIAM Investigatiile arheologice desfasurate de IICCMER la Periprava.pdf
	18 GALERIA PERSONALITATILOR DUHOVNICESTI Arhimandritul Sofronie (partea a II-a).pdf
	19 ARTA VIZUALA Traditie si modernitate in arta caligrafica.pdf
	20 INTERMEZZO LIRIC Silvia Andrucovici – poezie.pdf
	21 INTERFERENTE Crestinism cosmic in lirica argheziana scos din Epifania 50-2019.pdf
	23 PROBLEME CONTEMPORANE Scurta istorie a viitorului.pdf
	24 DOCTORUL TRUPULUI Bolile pomenite in Sfanta Scriptura (partea 1).pdf
	25 PSIHOLOGIA O NECUNOSCUTA Dinamica echilibrului sistemului psihic.pdf
	26 PRIORITATI EDUCATIA Timiditatea.pdf
	27_01 MARTURIE Poezia iubirii la Vasile Alecsandri.pdf
	27_02 MARTURIE O anume Taina.pdf
	27_03 MARTURIE Puscino Rusia oras de cercetare stiintifica.pdf
	27_04 MARTURIE Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighetul Marmatiei.pdf
	27_05 MARTURIE Introducere în cultul mariologic (2).pdf
	27_06 MARTURIE Conferinta regizorului Nicolae Margineanu.pdf
	29 RECENZIE CARTE George Remete Leacuri contra evlaviei.pdf
	30 TRADITII Viata religioasa in satele de pe Jijia de Sus (3).pdf
	31 DIN MINUNILE MD Puterea izvorata din Braul Maicii Domnului.pdf
	32 Sumar si Colegiul de Redactie la Epifania 50-2019.pdf

