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I N T R O D U C E R E

După aproape o jumătate de veac, de când Biserica 
noastră a fost marginalizată social şi obligată să-şi desfăşoare 
activitatea ei mântuitoare doar în cuprinsul locaşurilor de 
cult, este chemată acum, după '89, să procedeze la reinte
grarea ei în societatea românească. S-au făcut multe lucruri 
bune, în perioada ultimilor şapte ani, s-a introdus religia în 
şcoală, seminariile au fost integrate în reţeaua învăţământului 
public, iar facultăţile de teologie, mai numeroase ca nici
odată, şi-au regăsit locul lor în cadrul Universităţilor de Stat. 
Mai mult decât atât, avem preoţi în spitale, în azile sau 
orfelinate, în penitenciare sau în armată. Au început să se 
construiască biserici la sate şi oraşe, să se înfiinţeze noi 
mănăstiri, să ia flintă asociaţii de tineri sau femei, ca să nu 
mai vorbim de diferite asociaţii culturale, şi se depun eforturi 
pentru dezvoltarea operei filantropice a Bisericii. Dar este 
vorba numai de începuturi, care au nevoie să fie dezvoltate şi 
consolidate ca să poată contribui cu adevărat la renaşterea 
spirituală şi morală a neamului.

în desfăşurarea acestui considerabil proces de reintegrare 
a Bisericii în societate, ne lovim adesea de obstacole care par 
de netrecut şi care adesea iau înfăţişarea unor sfidări şi 
dileme insolubile. Sfidarea cea mai importantă pe care Bise
rica trebuie să o înfrunte este cea a secularizării, de prove
nienţă occidentală. Am spus în repetate rânduri că în cultura 
apuseană, fie creştină, fie iluministă, există numeroase 
aspecte extrem de pozitive care ne pot ajuta să păşim pe 
calea unei societăţi mai civilizate. Ştim că avem cultură, dar 
tot atât de bine ştim că avem nevoie şi de un spor de
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civilizaţie. Dar cultura occidentală are şi aspecte extrem de 
discutabile, cum ar fi erotismul, individualismul, indiferen
tismul religios şi multe altele, izvorâte din mentalitatea auto
nomă a unui om care I-a eliminat aproape cu desăvârşire pe 
Dumnezeu din creaţia Sa, adică din lume. Situaţia este cu atât 
mai dificilă, cu cât mulţi dintre intelectualii noştri, care se 
consideră ortodocşi, se declară fără rezerve in favoarea pro
cesului de secularizare a societăţii şi a misiunii şi prezentei 
Bisericii în societate, din cauza unei mentalităţi individualiste 
care îi plasează în rândul creştinilor fără Biserică şi care uită 
că Biserica este mediul în care se manifestă iubirea şi 
comuniunea reciprocă dintre credincioşi şi Dumnezeu. Omul 
poate cădea singur în păcat, dar nu se poate mântui decât 
prin iubire şi comuniune în Biserică. ‘Din aceasta va cunoaşte 
lumea că sunteţi ucenicii Mei, a spus Hristos, dacă veţi avea 
dragoste între voi' (Ioan 13, 7). Nu poate exista mântuire 
verticală, prin relaţia mea individuală cu Dumnezeu, fără 
mântuire orizontală, prin relaţie cu semenii mei, fiindcă cri
teriul ultim al judecăţii din urmă nu este iubirea de sine, ci 
iubirea de aproapele, dacă i-am ajutat pe cei care erau flă
mânzi, însetaţi, goi sau oprimaţi (Mt. 25, 35). Acest criteriu 
este atât de decisiv, încât Hristos însuşi ajunge să se iden
tifice cu aproapele nostru (Mt. 25, 45).

Dar pe lângă această sfidare secularizantă, care îmbracă 
cele mai deosebite forme, unele mai virulente decât altele, 
Biserica mai este confruntată şi cu numeroase dileme din 
câmpul activităţii ei sociale, care provoacă atâta confuzie şi 
dezorientare în mintea credincioşilor noştri. Ne gândim, 
printre multe altele, la dilema dintre naţionalism şi univer
salism, la cea dintre individualism şi colectivism, la cea dintre 
creationism şi evolufionism sau la cea dintre prozelitism şi 
ecumenism, ca să menţionăm doar câteva dintre ele. Depă
şirea acestor dileme, atât din punct de vedere teoretic, dar şi 
din punct de vedere practic, este de mare importantă pentru
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misiunea Bisericii în societatea românească actuală, şi pentru 
problema integrării tarii noastre în noile structuri europene.

Toate aceste dileme sunt rezultatul unei mentalităţi reduc- 
tioniste, de factură raţionalistă, care n-a fost capabilă să sur
prindă realitatea în toată complexitatea ei, ci s-a mulţumit cu 
adevăruri parţiale pe care le-a transformat în tot atâtea ideo
logii, care obligă omul să trăiască într-o lume artificială care 
nu vrea să mai tină seama de legile lui Dumnezeu, existente 
în natura lucrurilor şi fiinţelor umane. în fond, este vorba 
despre un antropocentrism radical care a exaltat la maxim 
omul în detrimentul lui Dumnezeu, fără să-şi dea seama că 
omul fără Dumnezeu se prăbuşeşte spiritual şi moral. Omul 
contemporan a reuşit cu ajutorul ştiinţei şi tehnologiei să 
domine lumea exterioară, dar a devenit prizonierul forţelor 
iraţionale, pe care nu le mai poate controla în viata lui 
interioară. După ce creştinismul a eliberat omul de sub te
roarea exterioară a cosmosului, astăzi, omul divorţează de 
Hristos, devine prizonierul forţelor cosmice ce aprind în el 
pofte şi patimi care îi scapă de sub control. Cu tot raţio
nalismul ei, lumea de azi nu a devenit mai raţională decât cea 
de ieri. Indiferentismul religios al lumii în care trăim, şi care 
sporeşte îngrijorător de la vest spre est, existenta unui creş
tinism deosebit de agresiv, care nu mai ştie de omenie şi 
iubire fiindcă consideră că totul se poate cumpăra cu bani, 
dar şi existenta unor secte care se pun în slujba satanismului, 
sau a unor secte care propovăduiesc sinuciderea colectivă, ca 
şi multe alte aspecte nocive, sunt expresia degringoladei 
spirituale şi morale la care asistăm astăzi.

Pentru a face fată acestei situaţii, trebuie să rămânem 
ferm ancoraţi în Adevărul de credinţă al Scripturii şi Bisericii 
nedespărţite, adică să credem cu tărie în Hristos care este în 
acelaşi timp atât Dumnezeu adevărat, dar şi Om adevărat, ca 
să depăşim separaţia nestoriană dintre Divinitatea şi ome
nitatea lui Hristos, dintre Iisus al istoriei şi Hristos al gloriei,
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care a închis Divinitatea în cer şi a izolat omul în imanenţa 
lumii create, dând naştere procesului de secularizare cu care 
ne confruntăm cu atâta intensitate. Este nevoie apoi să 
construim cât mai multe locaşuri de cult, mai ales în marile 
oraşe, ca să avem astfel posibilitatea să creăm în jur ade
vărate comunităţi creştine străbătute de Duhul comuniunii şi 
iubirii creştine. în zadar ne plângem de atacurile nemiloase 
îndreptate de prozelitismul sectar împotriva Bisericii noastre, 
dacă nu reuşim să ridicăm în calea lor bariera solidarităţii şi 
comuniunii dintre credincioşii noştri. Fără aceste comunităţi, 
Biserica rămâne ca o cetate fără ziduri de apărare, care poate 
fi prădată fără dificultate de lupi îmbrăcaţi în piele de oaie. 
Dar pe lângă faptul că ele constituie ziduri de apărare îm
potriva celor care dezorientează lumea cu basme care nu au 
nimic comun cu Sfânta Scriptură, aceste comunităţi vor fi 
capabile să dezvolte şi misiunea creştină în societate, să 
apere adevărul de credinţă, să ajute pe cei ce suferă, să fie 
sare a pământului şi lumină a lumii. Este adevărat că suntem 
singuri în faţa unei lumi care pare convinsă de puterea ei şi 
care, de multe ori, pare să nu dea semne de simpatie faţă de 
noi. Trebuie să ştim însă că Dumnezeu este cu noi şi ne 
susţine în strădania noastră misionară. Pentru români, Dum
nezeu nu este o realitate abstractă, izolată într-o transcen
denţă inaccesibilă, ci un Dumnezeu real, personal şi iubitor, 
Care îşi revarsă razele luminii şi iubirii Sale peste întreaga 
creaţie, noi credem în Hristos cel cosmic, aşa cum a crezut 
Sfântul Apostol Pavel, şi, sprijinindu-ne pe puterea şi prezenţa 
Lui universală, trebuie să fim, după voia lui Hristos, sare a 
pământului şi lumină a lumii.

Aceasta este în linii generale tematica şi problematica pe 
care, într-un fel sau altul, o putem găsi în această lucrare şi 
credem că ea va fi de real folos celor ce cu dragoste şi dăruire 
vor să slugească pe Dumnezeu, Biserica şi societatea, spre 
folosul neamului şi al lumii în care trăim.



P A R T E A  [

HRISTOS ŞI MISIUNEA BISERICII 
ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

I

Hristos şi cultura

în cuprinsul acestei expuneri vom încerca să abordăm 
tema pe care ne-am propus-o, Hristos şi cultura, în trei 
perspective culturale diferite: în perspectiva culturii Vechiului 
Testament, a culturii antice greceşti şi cea a culturii europene 
actuale. Pentru a pune în relief diferenţa dintre aceste trei 
culturi, cineva spunea că ceea ce îl interesa pe evreu, dacă ar 
fi vorba despre o masă, spre exemplu, este faptul de a şti cine 
a făcut masa. Pe grec nu-i interesa prea mult să ştie cine este 
autorul mesei, cât mai ales din cel fel de substanţă este 
făcută masa. Latinul, la rândul lui, dincolo de orice pre
ocupare privind autorul mesei în cauză, sau substanţa din 
care este făcută masa, se interesa cu precădere la ce folo
seşte masa. Aceste perspective culturale diferite scot în evi
denţă însă un lucru deosebit de important, şi anume că spre 
deosebire de celelalte culturi ale lumii vechi sau noi, mai mult 
sau mai puţin panteiste, Revelaţia Vechiului Testament a venit 
cu ideea de creaţie a lumii, care a depăşit confuzia dintre 
Divinitate şi lume, arătând că lumea a fost zidită de Dum
nezeu, iar Dumnezeu este Creatorul ei, potrivit referatului din 
Cartea Genezei. Revelaţia divină, care şi-a găsit expresia ei 
maximă în persoana lui Iisus Hristos, a eliberat omul de 
teroarea cosmică şi a făcut posibil progresul civilizaţiei şi 
culturii în lume.
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Dacă este vorba mai iritai despre Hristos şi cultura 
Vechiului Testament, aşa cum am arătat, trebuie făcută o 
deosebire clară între Revelaţia Vechiului Testament şi cultura 
Vechiului Testament. De altfel, în teologie, Revelaţia Vechiului 
Testament este obiectul Studiilor biblice, în timp ce cultura 
veterotestamentară este obiect de studiu pentru ceea ce 
numim Arheologie biblică, dar care în realitate ne introduce 
în universul culturii ebraice. Această deosebire este necesară 
fiindcă în timp ce Revelaţia divină pune în evidentă voia lui 
Dumnezeu, prin mijlocirea profeţilor, cultura tine şi de voia 
omului, nu numai de cea a lui Dumnezeu şi este înclinată să 
pună accentul pe anumite aspecte ale Revelaţiei divine şi să 
lase altele în umbră. Să dăm un exemplu. în Vechiul Testa
ment există două afirmaţii care par contradictorii. Pe de o 
parte, este vorba despre proorocia lui Isaia (7, 14) unde se 
vorbeşte de Emanuil, adică de întruparea lui Dumnezeu din 
Sfânta Fecioară, iar, pe de altă parte, de porunca Decalogului, 
care interzice închinarea la chip cioplit, adică la reprezentarea 
Divinităţii sub formă văzută. Aceste afirmaţii sunt numai 
aparent contradictorii, fiindcă în timp ce prima se referă la 
rolul mesianic al poporului ales, cea de a doua are în vedere 
idolatria popoarelor politeiste care înconjurau pe evrei. Spre 
deosebire de Revelaţia divină însă, care ţinea împreună cele 
două afirmaţii, cultura Vechiului Testament a pus mai mult 
accent pe porunca Decalogului, decât pe proorocia lui Isaia, 
şi a transformat-o în obstacol îndreptat împotriva lui Hristos, 
care s-a înfăţişat înaintea contemporanilor Săi nu numai ca 
Fiu al Omului, ci şi ca Fiu al lui Dumnezeu. Chiar şi necredinţa 
lui Toma Apostolul în învierea lui Hristos, lucru mai presus de 
fire, provine tot din interdicţia Decalogului şi a culturii evre
ieşti privind idolatria. în momentul în care Toma vede însă pe 
Hristos înviat din morţi şi apărut prin uşile încuiate, trece 
peste prescripţia Legii şi culturii, cade înaintea Lui şi 1 se
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adresează ca nimeni altul cu apelativul de Domnul şi Dum
nezeul meu", in contrast cu cultura ebraică, recunoaşte în 
Hristos pe Dumnezeu întrupat.

întâlnirea dintre Hristos şi cultura Vechiului Testament 
pune în evidentă două lucruri. Pe de o parte, prin faptul 
întrupării Lui ca om, Hristos a asumat cultura neamului din 
care s-a născut. Prin aceasta, Hristos a pus în evidentă 
valoarea indiscutabilă a culturii locale sau naţionale pentru 
mântuire. O mântuire care face abstracţie de contextul 
cultural local dat este o mântuire spiritualistă care pierde 
contactul cu realitatea şi dobândeşte caracter abstract şi 
iluzoriu. Prin calitatea sa de Om adevărat, Hristos s-a legat 
indisolubil de cultura neamului Său. Pe de altă parte însă, 
Hristos n-a fost doar Om adevărat, a fost şi Dumnezeu 
adevărat, şi datorită acestui fapt El n-a rămas prizonierul 
culturii în care s-a născut ca Om, ci a transfigurat această 
cultură prin puterea Dumnezeirii Sale, prin Crucea Sa. Predica 
de pe munte reprezintă exemplul concret prin care Hristos a 
interiorizat şi transfigurat Legea şi cultura Vechiului 
Testament. Să dăm un exemplu. 'Afi auzit că s-a zis, spune 
Hristos: Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul 
tău. Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi ruga- 
ţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc. Ca să fiţi fiii 
Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele 
peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaia peste cei drepţi 
şi peste cei nedrepţi1' (IHt. 5, 43^5).

Hristos n-a venit să strice legea, ci s-o plinească, adică să 
o transfigureze, nu numai cu vorba, ci şi cu fapta, prin 
întreaga Sa operă de răscumpărare. Diferit de Legea şi cultura 
Vechiului Testament, care puneau accentul doar pe dreptate, 
Hristos vine şi proclamă iubirea ca virtute supremă a Legii 
celei Hoi. Diferit de Legea şi cultura Vechiului Testament, care 
considera ca semen al său doar pe cel de acelaşi neam,
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Hristos vine şi identifică pe aproapele cu orice om zidit după 
chipul lui Dumnezeu. Departe de orice discriminare, Dum
nezeu face ca soarele să răsară deopotrivă şi peste cei răi şi 
peste cei buni. Dar dacă Hristos a depăşit orice discriminări 
introduse în rândul oamenilor, dacă semenul meu este orice 
om de pe fata pământului, aceasta se datorează faptului că în 
Hristos omul se uneşte indisolubil cu Dumnezeu. Faptul că 
este în acelaşi timp atât Dumnezeu adevărat, cât şi Om 
adevărat, I-a permis lui Hristos să lege în mod indisolubil 
iubirea de aproapele cu iubirea de Dumnezeu, să ţină seama 
de cultura proprie, dar şi de cultura altor neamuri, să 
transfigureze cultura naţională şi să o introducă în circuitul 
valorilor universale. Prin aceasta, Hristos ne-a arătat o dată 
pentru totdeauna adevăratul raport dintre creştinism şi 
cultură.

Datorită misiunii apostolice, Hristos s-a întâlnit şi cu 
cultura vechii Elade, a culturii antice greceşti. Filosofii elini au 
avut un rol extrem de pozitiv în pregătirea lumii vechi pentru 
primirea Mântuitorului Hristos, prin faptul că au vorbit despre 
Logos şi au familiarizat oamenii cu valorile supreme de bine, 
adevăr şi frumos. Acesta este motivul pentru care filosofii 
lumii antice, în special Platon şi Aristotel, au fost incluşi în 
iconografia locaşurilor de cult, alături de sfinţi, ca unii care au 
fost consideraţi ca profeţi naturali ai lui Dumnezeu. Din ne
fericire însă, cultura antică avea caracter panteist, confunda 
Divinitatea şi lumea şi manifesta tendinţa de a diviniza cul
tura. în ochii păgânilor, imaginile zeilor nu reprezintă ceea ce 
reprezintă pentru noi icoanele sfinţilor, bunăoară, ci aceste 
imagini se identifică cu înseşi zeităţile pe care le reprezintă. 
Dar aceste imagini, de obicei statui, sunt plăsmuiri culturale. 
Venerându-le ca atare şi identificând în ele puteri supra
naturale, se produce astfel un proces de divinizare a culturii. 
Divinizarea culturii e un fenomen cunoscut cu precădere de 
religia Eladei. Antropomorfică prin excelenţă şi plasticizantă
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prin capodoperele artistice ale inegalatului geniu grec, religia 
Eladei sfârşeşte prin absorbirea totală a frumuseţii artei. 
Istoricii antichităţii ne vorbesc de frecvenţa cazurilor când 
cultul pseudo-religios al formelor marmoreene îmbrăca 
aspectul cu totul degenerat al misticismului erotic. Porunca 
Decalogului care interzice închinarea la chipuri cioplite era 
îndreptată în primul rând împotriva unor astfel de plăsmuiri.

Şi creştinismul vorbeşte despre o divinizare sau, mai bine 
zis, de o îndumnezeire a omului, dar nu este vorba de o 
divinizare a omului de către om, ci de îndumnezeirea omului 
şi a culturii în Hristos, Dumnezeu-Omul, care s-a întrupat 
pentru mântuirea noastră. în momentul în care omul se 
desparte de Dumnezeu cade într-un proces de autodeificare, 
golit de orice conţinut duhovnicesc, care îl desfigurează din 
punct de vedere spiritual şi moral. Divinizarea omului se 
poate realiza numai în Hristos, fiindcă în El omul se sprijină 
pe Dumnezeu şi se ridică astfel la asemănarea cu El. Acesta 
este motivul principal pentru care Ortodoxia a respins intro
ducerea statuilor în locaşul de cult, după cum se împotriveşte 
şi celor care, tributari mai mult Legii Vechi, decât celei Hoi, 
elimină orice reprezentare vizibilă a Mântuitorului din 
interiorul locaşurilor de cult. Respingem statuile fiindcă sunt 
reprezentări închise în ele, legate prea mult de cele pămân
teşti şi trecătoare ca să-i mai poată înălţa pe om la ase
mănarea cu Dumnezeu. Statuile sunt dependente mai mult de 
omenitatea lui Hristos decât de Divinitatea Lui. Hu putem fi de 
acord nici cu cei care fac abstracţie de orice reprezentare 
văzută a lui Hristos, fiindcă pe această cale se trece cu 
vederea peste actul întrupării Sale şi se lasă impresia că avem 
de-a face, ca şi în Vechiul Testament, mai mult cu un Dum
nezeu nevăzut decât văzut. Fie că este vorba despre statui, fie 
că este vorba de Dumnezeu cel nevăzut, în ambele cazuri 
avem de-a face cu o gravă disociere între Omenitatea şi 
Divinitatea Mântuitorului, ca şi cum creştinismul contem
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poran ar rămâne tributar separaţiei nestoriene dintre 
Dumnezeu şi Om, care avea în vedere nu numai două naturi 
în Hristos, dar şi două persoane. Această disociere este atât 
de profundă în teologia contemporană încât se lasă impresia 
că Hristos este mai mult Dumnezeu în cer şi mai mult om pe 
pământ. Consecinţele acestei separaţii nestoriene sunt 
extrem de grave, fiindcă dacă omul se separă de Dumnezeu, 
dacă unul este Iisus al istoriei şi altul Hristos al gloriei, atunci 
devine imposibilă sfinţirea naturii umane, fie pentru că 
această natură ar fi rămas intactă după păcatul strămoşesc, 
cum susţin unii, fie că este atât de decăzută încât nu mai 
poate fi sfinţită, cum pretind alţii. în nici un caz nu se mai 
poate vorbi de îndumnezeirea omului în Hristos.

Atâta vreme cât grecii au fost tributari religiei panteiste, 
au dat la iveală statui celebre ca nimeni alţii. Din momentul 
în care au devenit creştini, au renunţat la arta statuilor, 
devenind creatori de icoane, pentru două motive principale. 
Mai întâi, icoanele reprezintă pe Mântuitorul sub chip 
omenesc, dar trimit, ca fereastră deschisă spre eternitate, 
către Arhetipul divin, la faptul că Hristos este în acelaşi timp 
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Apoi, icoana nu re
prezintă omul aşa cum este el în realitate, ci aşa cum trebuie 
să devină în Hristos. Aceste două raţiuni de a fi ale icoanei vor 
să arate că ele nu sunt un simplu element de decoraţie 
interioară al locaşurilor de cult, şi nici o cădere în idolatrie, 
cum pretind unii creştini animaţi de tendinţe pur spiritualiste, 
care nu vor să ştie de materie şi lumea văzută, ci suportul 
unei profunde spiritualităţi biblice şi patristice care conferă 
sens existenţei umane în Hristos, anume că omul creat după 
chipul lui Dumnezeu este chemat să se înalţe la asemănarea 
cu Dumnezeu. Icoana nu are nimic de-a face cu o natură care 
nu are nevoie de sfinţire, fiindcă ar rămâne mai mult sau mai 
puţin perfectă, şi nici cu o natură decăzută care nu mai poate 
fi sfinţită, ci cu îndemnul Mântuitorului Hristos adresat tuturor
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ucenicilor Săi: Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru din ceruri 
desăvârşit este". De fapt, icoana este expresia vizibilă a regulii 
de aur a gândirii biblice şi patristice, că Dumnezeu s-a făcut 
om pentru ca omul să se îndumnezeiască, că Hristos este in 
acelaşi timp Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. De la 
substanţialitatea despre care aminteam ia început, cultura 
greacă a trecut la transfigurare.

Datorită Duhului Sfânt, care s-a coborât peste Sfinţii 
Apostoli la Cincizecime, Hristos se face prezent in viaţa 
Bisericii şi a lumii şi se întâlneşte şi cu cultura secularizată a 
societăţii europene contemporane. Profesorul Nicolae Balca, 
ilustru teolog, dar şi filosof, considera că, în timp ce omul 
lumii antice vorbea cu cosmosul, fiindcă făcea parte din 
cosmos, iar omul medieval vorbea cu Dumnezeu, fiindcă se 
eliberase de dominaţia cosmică, în cultura secularizată a 
lumii în care trăim, omul vorbeşte cu sine însuşi. Din cauza 
conflictului pe care I-a avut cu Inchiziţia medievală, dar 
tributar şi iluminismului, omul contemporan s-a închis în 
propria lui autonomie şi refuză orice apel la transcendenţă, 
într-o conferinţă ţinută la UNESCO, Cardinalul Poupard de la 
Vatican, citându-l pe Mircea Eliade, spune următoarele: 
Narile culturi ale trecutului au cunoscut şi ele oameni 
religioşi şi nu este imposibil ca aceştia să fi existat chiar şi la 
nivelul culturilor arhaice. Dar numai în societăţile europene 
moderne omul asumă o nouă situaţie existenţială: el se 
recunoaşte ca unic subiect şi agent al istoriei şi refuză orice 
apel la transcendentă. Altfel zis, el nu acceptă ait model uman 
în afara condiţiei umane aşa cum se lasă ea să fie descifrată 
în situaţii istorice diferite. Omul se realizează prin el însuşi şi 
reuşeşte să realizeze acest lucru doar în măsura în care se 
desacralizează el însuşi şi desacralizeazâ lumea. Sacrul este 
obstacolul principal în calea libertăţii sale. Omul nu va 
redeveni cu adevărat el însuşi decât atunci când se va
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demistifica radical. El nu va fi cu adevărat liber decât in 
momentul în care va fi exterminat ultima Divinitate'1.

Această situaţie se datorează unei ideologii creştine care 
a confundat transcendenta lui Dumnezeu cu absenţa Sa din 
creaţie şi a închis omul în imanenta lumii fiindcă a separat 
omul de Dumnezeu, chiar şi în Hristos. S-a uitat astfel că 
esenţa creştinismului este înainte de toate persoana divino- 
umană a Iui Hristos. Datorită iluminismului, omul a reuşit să 
înregistreze victorii dincolo de aşteptările veacului al XVIII-lea, 
cunoscut ca secolul luminilor, să domine natura exterioară 
prin dezvoltarea prestigioasă a ştiinţei şi tehnologiei, dar a 
devenit totodată şi sclavul propriilor patimi din fiinţa sa, pe 
care nu le mai poate controla. Sectele satanice şi cele 
sinucigaşe, despre care se vorbeşte atât de mult în mass- 
media, sunt rezultatul acestei prăbuşiri spirituale a omului 
contemporan, ca să nu mai vorbim de explozia de violentă şi 
erotism la care asistăm necontenit. Dacă voim să facem fată 
acestei situaţii catastrofale care ne ameninţă ca un adevărat 
cataclism, trebuie să rămânem fermi în credinţa noastră în 
Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. în misterul 
acestei Persoane unice, în care se asociază cele două naturi, 
Dumnezeu nu este numai în afară de cosmos, dar şi înlăuntrul 
lui, pentru că este dincolo de cosmos după fiinţa Lui divină 
necreată, dar este prezent şi în cosmos, fiindcă este şi om, iar 
cosmosul participă astfel cu natura lui proprie la viata dum
nezeiască.

Persoana divino-umană a lui Hristos ne arată cât se poate 
de evident că omul nu a fost creat pentru autonomie, ci 
pentru comuniunea cu Dumnezeu. Starea omului de auto
nomie este starea omului căzut în păcat, a omului secularizat, 
care a uitat că numai comuniunea cu Dumnezeu poate ostoi 
setea lui de nemurire. Are dreptate Nichifor Crainic atunci 
când spune că noţiunea modernă de autonomie a raţiunii
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vine din umanismul păgân, adică din încrederea nelimitata în 
puterea individului de a se ridica deasupra lumii formulân- 
du-i şi dictându-i legile lui. B o atitudine de orgoliu, care 
reproduce la infinit şi consacră păcatul lui Adam, căzut prin 
trufie în clipa în care îl îmbăta iluzia înălţării prin propria 
natură. Lumea dinainte de Hristos a gândit în această auto
nomie; lumea divorţată de Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om 
adevărat, s-a întors la ea, reluând păcatul de la capăt 2.

Acum, după ce am trecut în revistă relaţia dintre Hristos 
şi cele trei culturi amintite mai sus, se impune o concluzie. în 
această ordine de idei, am dori să subliniem, aşa cum am 
făcut-o în repetate rânduri, că persoana divino-umanâ a iui 
Hristos reprezintă piatra de temelie a raportului dintre creş
tinism şi cultură. O Biserică care face abstracfie de divinitatea 
Iui Hristos riscă să se închidă în propria ei cultură nafională şi 
să devină intransigentă şi fanatică fată de cultura altor 
popoare. Pe această cale se exacerbează în mod triumfalist 
valoarea culturii proprii în detrimentul valorii altor culturi, cu 
două consecinţe majore: o astfel de atitudine condamnă la 
sărăcie spirituală, dar şi la agresivitate fată de alte culturi. Cu
noaştem prea bine, din experienţa secolului nostru, geno- 
cidele care au fost comise în numele unei rase şi culturi 
superioare. Dar şi o Biserică care face abstracţie de ome
nitatea iui Hristos şi de contextul cultural naţional tinde să 
promoveze o cultură universalistă animată de scopuri impe
rialiste, de dominaţie universală. Recent am descoperit, 
întâmplător, într-o revistă culturală de la Alba lulia, declaraţiile 
unui intelectual din Cluj, care ne cere să renunţăm la spiritul 
nostru contemplativ, la spaţiul mioritic şi la cultura noastră 
‘rurală’', adică populară, fiindcă doar astfel vom ajunge să ne 
integrăm în noile structuri europene. Ne găsim în fata unor 
afirmaţii care pledează pentru o cultură universalistă şi 
imperialistă care nu vrea să tină seama de identitatea
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culturală a fiecărui popor şi nici de faptul că Europa de astăzi, 
saturată peste măsură de tehnologie şi senzaţia rece a 
metalului, are mai mult ca oricând nevoie de valorile noastre 
spirituale.

Afirmaţiile de mai sus ni se par cu atât mai stranii cu cât 
partea catolică, spre care se îndreaptă simpatiile intelectua
lului în cauză, tine să afirme că într-o epocă în care dreptul 
fiecărui popor de a se exprima potrivit patrimoniului său 
cultural naţional este recunoscut mereu ca fundamental, 
experienţa fiecărei Biserici Orientale se înfăţişează ca o 
reuşită de inculturare vrednică de interes. învăţăm din acest 
model că dacă voim să evităm reapariţia particularismelor şi 
naţionalismelor exacerbate, trebuie să înţelegem că vestirea 
Evangheliei trebuie să fie în acelaşi timp înrădăcinată în 
specificitatea culturilor şi deschisă convergentei într-o comu
niune universală care este un schimb spre îmbogăţirea co
mună"3. Trebuie însă să precizăm că această deschidere a 
culturii naţionale spre valorile altor culturi care aparţin 
spectrului universal, nu se poate realiza decât printr-o pro
fundă spiritualitate creştină, care, în Hristos şi Biserică, prin 
lucrarea Duhului, este capabilă să transfigureze egoismul din 
noi în iubire fată de aproapele, fiindcă omul n-a fost creat 
pentru autonomie, ci pentru comuniune. Regula de aur a 
gândirii patristice, anume că Dumnezeu s-a făcut om pentru 
ca omul să se îndumnezeiască, este calea spiritualităţii 
creştine care ne permite să ne păstrăm identitatea noastră 
naţională, dar şi să rămânem deschişi acum, la sfârşit de 
mileniu, valorilor universale.

La sfârşit, ne punem o întrebare: Care este poziţia noastră 
faţă de cultura occidentală care tinde să închidă omul în sine 
însuşi şi într-o lume secularizată care uită de Dumnezeu? în 
primul rând, trebuie spus că omul singur nu se poate elibera
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niciodată de sub domnia cosmosului, ca să poată găsi calea 
către Dumnezeu. Istoria umanităţii ne arată că omul şi lumea 
nu s-au putut elibera de sub tirania stihiilor cosmice până ce 
n-a venit Hristos. în calitatea Sa de Dumnezeu adevărat şi Om 
adevărat, El constituie inelul de legătură dintre cosmos şi 
Treime, prin care Duhul se pogoară în lume către Biserică, 
pentru ca lumea să se înalte spre comuniunea cu Tatăl 
ceresc. El nu are legătură numai cu Biserica, fiindcă nu este 
doar Mântuitor, ci este şi Logosul creator al universului, care 
este prezent în cosmos şi luminează pe orice om care vine în 
lume (Ioan l, 7). Eliminarea prezentei personale a lui Hristos 
din Biserică şi cosmos, în Duhul Sfânt, a provocat închiderea 
lumii in ea însăşi. Prezenta lui Hristos în creaţie, prin puterea 
Duhului, este singurul mijloc prin care lumea a fost deschisă 
şi se poate deschide din nou către Dumnezeu. întreaga 
activitate misionară a Sfântului Pavel, lupta lui cu forţele 
întunericului, văzute şi nevăzute, s-a întemeiat pe prezenta 
cosmică a lui Hristos, pe Hristos cel cosmic, dar şi Unul din 
Treime.

Trebuie subliniat, în acelaşi context, că nu trebuie să 
respingem cultura occidentală în bloc, fără drept de apel, 
fiindcă ea face parte din propria noastră cultură, ca popor ce 
vorbim o limbă de origine occidentală. Este adevărat că în 
cultura occidentală există numeroase aspecte negative, care 
trebuie categoric respinse. Este vorba de erotism şi se
xualitate, de sectarism şi individualism, sau de indiferentism 
religios. Dar în cultura occidentală există şi alte aspecte, 
extrem de pozitive, care ne pot ajuta să păşim către o so
cietate mai civilizată. Avem cultură, este adevărat, dar avem 
nevoie şi de un spor de civilizaţie. Prin latinitatea noastră 
trebuie să asumăm ce este pozitiv în cultura apuseană, iar 
prin credinţa noastră răsăriteană trebuie să contribuim la
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transfigurarea ei. In calitate de popor care mărturisim 
credinfa răsăriteană într-o limbă de origine apuseană, avem 
misiunea să contribuim, în propriul nostru context cultural, la 
reconcilierea dintre cele două mari culturi creştine, răsă
riteană şi apuseană, spre folosul şi propăşirea tuturor. Voia lui 
Dumnezeu este să trăim împreună.

M O T E

1. Paul Poupard, Cârd., Foi et culture dans Ies mutations de notre temps, 
Doc. Cath., 21.12/1995, p. 212.

2. Nichifor Crainic, nostalgia Paradisului, Moldova, Iaşi, 1994, p. 8.
3. loan-Paui II, Papă, Orientale lumen, Paris, 1995, p. 15.



II

Creştinismul integral 
sau doctrina socială ortodoxă

Dupâ aproape cinci decenii in care Biserica a fost obligata 
să-şi desfăşoare activitatea ei doar in incinta lăcaşurilor de 
cult, izolată fiind de societatea românească, i se reproşează 
astăzi că evită să se angajeze în viata politică a cetăţii, 
multumindu-se doar cu activităţi de ordin filantropic, cu pre
zenta ei în şcoli, spitale, orfelinate, azile, penitenciare sau 
armată. La această obiecţie se răspunde în mod constant că 
Biserica nu se ocupă de politică sau de economie, ci de 
mântuirea credincioşilor. Dacă s-ar apuca să facă politică, â  
însemna să-şi dezbine credincioşii ei şi pe ea însăşi, după 
pluralitatea opţiunilor politice, şi să abdice astfel de la rolul ei 
de factor de unitate spirituală şi morală a poporului nostru, 
cel pe care I-a avut pe parcursul celor două milenii de istorie 
a neamului şi Bisericii lui. Dar dacă Biserica nu se angajează 
în politică, nu înseamnă că nu are o doctrină socială creştină 
care să-i permită să se ocupe nu numai de mântuirea per
sonală a credincioşilor, dar să se intereseze şi să se implice în 
progresul societăţii româneşti în ansamblul eL

De la bun început trebuie spus că Mântuitorul nu a venit 
cu un program social sau economic pentru soluţionarea 
problemelor economice şi sociale specifice timpului Său, ci El 
ne-a adus o revelaţie religioasă, care să fie izvorul nesecat de 
inspiraţie pentru conduita morala a credincioşilor din toate 
timpurile. Hristos a descoperit credincioşilor cine este 
Dumnezeu, pentru ca să li se deschidă ochii şi să înţeleagă
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cine sunt ei înşişi şi în ce raport să stea cu semenii lor. CI 
le-a îndreptat credincioşilor ochii spre cer, ca astfel, cu su
fletul luminat şi transfigurat, să-şi îndrepte apoi privirile spre 
pământ şi să aprecieze lucrurile de aici în lumina nouă adusă 
de El1 Iisus Hristos le vorbea oamenilor despre împărăţia 
cerurilor, ca şi cum învăţătura Lui nu ar fi în măsură să ne dea 
soluţii pentru problemele sociale, dar le-a dat oamenilor 
optimismul să creadă şi să nădăjduiască, dinamizând voinţa 
lor ca să vrea să-şi facă din această realitate cerească o 
realitate pământească. "Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, pre
cum în cer aşa şi pre pământ"2. împărăţia lui Dumnezeu le 
impune o nouă normă de acţiune, le dă credinţă, le insuflă o 
nădejde, le împrumută curaj şi le dă putere ca să facă din 
această realitate cerească o realitate pământească3.

Mântuitorul a adus o concepţie nouă despre Dumnezeu, 
care s-a dovedit a fi deosebit de fecundă pe teren social, 
adică concepţia unui Dumnezeu care nu mai este individual, 
ci treimic, adică ne-a descoperit pe Dumnezeu ca Tată şi Fiu 
în iubirea negrăită a Duhului. De aceea, legea fundamentală a 
împărăţiei divine, proclamată de Mântuitorul ca ideal al vieţii 
creştine, este iubirea. Iubirea trebuie să se afle la baza ra
portului dintre om şi Dumnezeu şi tot iubirea trebuie să 
fundamenteze şi raportul reciproc dintre oameni. Iubirea fată 
de Dumnezeu era numai răspunsul la iubirea pe care a ară
tat-o mai întâi Dumnezeu fată de om prin crearea, susţinerea 
şi mântuirea acestuia. Din iubirea fată de Dumnezeu în 
Treime, care ne-a zidit şi răscumpărat prin sângele Unicului 
Său Fiu, trebuie să izvorască iubirea faţă de semenii noştri, 
care sunt fiii Tatălui ceresc. Considerând pe om creat după 
chipul lui Dumnezeu, creştinismul a dat omului o valoare 
necunoscută în trecut.

Dar Dumnezeu descoperit nouă de Fiul întrupat nu este 
numai o simplă Treime de persoane, ci, pentru că este 
Treime, este în acelaşi timp şi comuniune, comuniunea de
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iubire a Tatălui şi a Fiului în Duhul Sfânt. Sfântul Vasile cel 
Nare a fost cel care a subliniat ca nimeni altul comuniunea 
trinitară, iar Părintele Stăniloae a înfâtişat-o din această cauză 
drept structură a iubirii supreme. Acest lucru are o importantă 
capitală, fiindcă în acest fel creştinismul nu abordează omul 
doar la nivel personal, ci şi la nivel comunitar, mai întâi în 
Biserică, şi apoi în societate, căci nu se poate separa radical 
comunitatea eclesială de cea socială. După cum remarca 
Părintele Ene Branişte, Liturghia a avut această funcţie ecle- 
siologică sau comunitară, de a uni, de a strânge, de a aduna 
într-o unitate sufletească pe oamenii atât de deosebiţi din 
multe puncte de vedere. Prin Taina Sfintei Euharistii, care se 
săvârşeşte şi se administrează în cadrul Sfintei Liturghii, 
Biserica adună mulţimea credincioşilor într-un singur Trup - 
Trupul lui Hristos -, expresia cea mai fericită a acestei unităţi 
fiind vechile agape sau mese ale dragostei frăţeşti, din primele 
comunităţi creştine. Se înţelege însă că ecourile acestei 
conştiinţe intime, simţul de comunitate, nu s-au limitat la 
orele de rugăciune din interiorul sfântului lăcaş, ci s-au 
răsfrânt dincolo de zidurile bisericii, în relaţiile sociale, sub 
forma înclinării spre unitate, solidaritate şi frăţietate. în chipul 
acesta, Biserica Ortodoxă este cea dintâi care a tinut treaz 
simţul de solidaritate socială. Luptând din greu cu men
talitatea vechii societăţi sclavagiste şi feudale, ea a învăţat 
astfel pe credincioşii ei să-şi tempereze individualismul şi 
egoismul şi să-şi subordoneze interesele personale interesului 
general al societăţii în care omul se află integrat.

i Omul n-a fost creat de Dumnezeu să trăiască singur, ci în 
societate. Istoria întreagă ne arată că omul este o fiinţă so
cială, creată de Dumnezeu să trăiască nu ca individ izolat, ci 
în societatea semenilor săi. Tiu este bine să fie omul singur1, 
a zis Dumnezeu la crearea omului, Adam, ci-i voi face lui 
ajutor pe potriva lui1 (Fac. 2, 18)J Graiul articulat, care îi 
permite omului să stabilească dialogul cu Dumnezeu şi
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semenii, este cea mai bună dovadă a caracterului social al 
fiinţei umane. Nai mult chiar, prin porunca data omului de 
către Dumnezeu, "creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul 
şi-l stăpâniţi" (Fac. 1, 28), pământul a fost dat în stăpânirea 
întregului neam omenesc, astfel încât toţi oamenii au dreptul 
la folosirea lui şi a bunurilor materiale, spre susţinerea şi 
dezvoltarea vieţii, spre trăirea unui trai demn de fiinţa umană, 
fireşte prin muncă. De aceea, Sfântul Vasile cel Nare exprimă 
un adevăr valabil pentru întreaga societate umană: Cine nu 
ştie că omul este o Flintă blândă şi sociabilă, nu singuratică şi 
sălbatică? nimic nu e aşa de propriu firii noastre, ca a fi în 
comuniune unii cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi 
unii pe alţii"4.

{"Creştinismul are orizont social, fiindcă mântuirea cre
dinciosului se realizează în funcţie de semenii noştri care 
alcătuiesc societatea. Dar, cu toate acestea, în lecuirea relelor 
sociale şi economice, Nântuitorul pleacă de la cele interioare 
spre cele exterioare, de Ia persoană către societate. Aceasta 
pentru că relele sociale îşi au izvorul în inima omului şi de 
acolo devin exterioare şi se manifestă pe plan social. Acolo se 
plămădesc gândurile rele, acolo se înfiripă gândurile de 
dominare şi suprimare a vieţii semenului, acolo apar gân
durile de jaf, de exploatare, sau de mărturie mincinoasă; 
acolo îşi fac apariţia gândurile de calomnie care alimentează 
atâtea adversităţi. Atunci când Nântuitorul le spune fariseilor 
că nu spurcă ceea ce intră în gura omului, ci ceea ce iese din 
ea, vrea să arate că tot răul care întinează pe om răsare din 
interiorul lui, din inimă5. Apoi, lecuirea relelor sociale începe 
cu viaţa interioara a omului, fiindcă înnoirea credincioşilor se 
realizează prin focul purificator al Duhului Sfânt, care s-a 
pogorât peste Apostoli ia Cincizecime, datorită operei de 
răscumpărare înfăptuite de Iisus Hristos, prin întrupare, prin 
jertfă, prin înviere şi înălţarea Sa la cer, Omul creat după
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chipul iui Dumnezeu este chemat să se ridice la asemănarea 
cu Dumnezeu, prin har, credinţă şi fapte bune, care operează 
în adâncul fiinţei umane transfigurarea sau conversiunea 
patimilor iraţionale în virtuţi care îl desăvârşesc pe credincios 
în Hristos şi Biserică. ]

Cu toate acestea lecuirea relelor sociale şi înnoirea 
societăţii se realizează nu numai pe calea purificării şi 
îndumnezeirii personale a credincioşilor, adică prin transfor
marea egoismului în iubire,[ ci şi pe calea exterioară, prin 
lupta credincioşilor pentru dreptate socială. Dacă Mântuitorul 
îi fericeşte, pe de o parte, pe cei curaţi cu inima, căci aceştia 
vor vedea pe Dumnezeu, pe de altă parte, îi fericeşte pe cei 
flămânzi şi însetaţi de dreptate, pe făcătorii de pace, pe cei 
prigoniţi pentru dreptate. Desigur, dacă iubirea are mai mult 
caracter personal şi subiectiv, fapt pentru care ea trebuie 
trăită şi manifestată prin fapte după exemplul Mântuitorului, 
dreptatea are mai mult un caracter social, fiindcă numai 
datorită ei se poate menţine ordinea socială6. Dar ambele 
izvorăsc din viaţa interioară a omului şi ambele ţintesc la 
binele social, astfel ca realităţile cereşti să se reflecte în cele 
pământeşti, pentru ca ordinea socială să progreseze spre 
idealul ordinii trinitare.

Până acum am expus mai mult principiile generale care 
se află Ia temelia unei doctrine creştine sociale. Să vedem 
acum, în mod practic, modul in care aceste principii s-au 
concretizat în viaţa Bisericii şi cea a societăţii. Să începem cu 
comunitatea primară din Ierusalim, care a luat fiinţă chiar în 
ziua Cincizecimii şi a avut un puternic caracter social. Sfânta 
Scriptură ne spune, în legătură cu această comunitate pe care 
Sfântul Ioan Ciură de Aur o califică drept 'republică înge
rească"7, că "o singură inimă şi un singur suflet era în 
mulţimea celor care credeau şi nici unul nu zicea că din 
averea sa este ceva al său, ci totul era de obşte. Şi nimeni nu 
era între ei lipsit, fiindcă toţi care stăpâneau ţarini şi case le



26 Preot prof. dr. DUMITRU POPESCU

vindeau şi aduceau preţul celor vândute şi-l puneau la 
picioarele Apostolilor. Şi se împărţea fiecăruia după cum avea 
fiecare trebuinţă' (Fapte 4, 32-34-35). Prima comunitate 
creştină din Ierusalim, formată din aproape o mie de credin
cioşi, ducea o viaţă de obşte. Aceasta este o primă consta
tare. Termenul de obşte'1 apare repetat şi este sprijinit de 
relatarea că membrii comunităţii primeau bunuri materiale 
din depozitul comun. Este vorba deci de o comunitate bazată 
nu numai pe bunuri spirituale comune, ci şi pe cele materiale. 
Pornind de la această constatare, autorul Epistolei către 
Diognet spune: împarte toate cu fratele tău şi nu zice că sunt 
ale tale, căci dacă sunteţi părtaşi la cele nemuritoare, cu atât 
mai mult la cele muritoare 8.

Poate sunt unii care se gândesc la comunism. Deosebirea 
fundamentală dintre comunitatea creştină din Ierusalim şi 
fostul regim comunist din ţara noastră apare sub mai multe 
aspecte extrem de diferite. Comunitatea din Ierusalim avea o 
justificare profund religioasă şi spirituală, în timp ce comu
nismul avea o bază materială şi economică. în timp ce în 
primul caz aspectul economic era profund legat de cel re
ligios, în cel de-al doilea caz se respingea convingerea reli
gioasă şi se făcea totul dependent de economie. în timp ce 
regimul comunist a fost impus prin măsuri de rară violenţă 
izvorâte din ura de clasă, care au făcut atâtea victime atât din 
punct de vedere politic, cât şi economic, fiindcă s-a recurs la 
exproprierea şi colectivizarea forţată a bunurilor materiale, 
comunitatea de la Ierusalim s-a întemeiat prin consimţă
mântul liber al credincioşilor ei, cu privire la viaţa de obşte a 
comunităţii în iubire. Caracterul profund religios al acestei 
comunităţi, dincolo de orice consideraţii materialiste sau 
economice, se vede din faptul că Anania şi Safira n-au fost 
pedepsiţi fiindcă n-au adus la picioarele Apostolilor banii 
obţinuţi din vânzarea proprietăţii lor personale, ci pentru 
faptul că au minţit Duhul Sfânt. La baza comunităţii stătea
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credinţa interioara, şi nu teroarea exterioara, aşa cum avea să 
se întâmple în comunism. Creştinismul n-a încercat să 
schimbe societatea prin ura de clasă, ci prin iubire.

Comunitatea de la Ierusalim a fost obligată însă să-şi 
schimbe progresiv stilul iniţial al vieţii de obşte fiindcă, dacă 
a reuşit să introducă acest stil de viată în cadrul comunităţii 
ecleziale, n-a reuşit să facă acest lucru şi cu comunitatea 
socială a vremii, care rămânea o societate sclavagistă, per
secutând fără milă pe creştini. Deşi comunitatea din Ierusalim 
n-a reuşit să impună dreptatea socială şi în afara ei, în 
societatea vremii, ea avea totuşi să supravieţuiască într-o altă 
formă, în viata de obşte monahală. Spre deosebire de 
comunitatea din Ierusalim, mănăstirile şi-au organizat siste
matic munca pentru producerea in comun a celor necesare 
traiului. Dar, ca şi comunitatea din Ierusalim, obştea mo
nahală are toate în comun. Pe lângă preocupările ei duhov
niceşti şi filantropice, obştea monahală a menţinut mereu în 
conştiinţa oamenilor, prin însăşi existenţa ei, ideea că 
bunurile materiale sunt cauza nedreptăţilor sociale şi a 
războaielor sângeroase, şi nu este de mirare dacă din sânul ei 
au apărut şi Sfinţii Trei Ierarhi care au luptat neobosit, 
întreaga lor viată, pentru mai multă dreptate socială. O dată 
cu dărâmarea Ierusalimului de către romani, la anul 70, a 
dispărut şi prima comunitate creştină din Cetatea Sfântă.

Făclia luptei pentru emanciparea socială avea să fie luată 
mai târziu, după ce creştinismul şi-a dobândit libertatea lui de 
manifestare prin edictul de Ia Milan (313), de către marii 
Părinţi ai Bisericii pe care îi prăznuim: Vasile cel Mare, Grigorie 
de riazianz şi Ioan Gură de Aur. La temelia luptei lor ne
înfricate pentru dreptate socială ei au pus dragostea lui 
Dumnezeu fată de om, dar şi existenta chipului lui Dumnezeu 
din fiecare om şi din toti oamenii luaţi împreună, după chipul 
Treimii, mai presus de fire. Pe acest temei au întreprins trei 
acţiuni concrete, care au avut influentă considerabilă asupra
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ordinii sociale din vremea lor, adică asupra ordinii sclavagiste, 
in care sclavul nu avea nici un drept, iar stăpânul avea drept 
de moarte şi de viaţă asupra acestuia. în primul rând, pe 
lângă faptul că au susţinut din toate puterile lucrarea filan
tropică a Bisericii pentru împuţinarea suferinţei din popor, 
Sfinţii Trei Ierarhi, în frunte cu Vasile cel Nare, au fost primii 
care au organizat asistenţa socială în cadrul unor aşezăminte 
publice cu scopuri bine definite, azile şi orfelinate, şcoli de 
reeducare şi spitale. Sfântul Vasile cel Mare avea chiar curajui 
să-i sărute pe cei leproşi. într-o lume în care sclavul era 
considerat un simplu obiect, aceste acţiuni publice au pus în 
evidenţă valoarea netrecătoare a persoanei umane, indiferent 
de situaţia ei socială, şi au contribuit la ameliorarea ne
dreptăţilor sociale.

in al doilea rând, cei trei Părinţi au introdus o schimbare 
substanţială în modul de interpretare a noţiunii de pro
prietate. Intre caracterul absolut al dreptului de proprietate 
din legislaţia romană, care ajunsese să transforme până şi 
omul în sclav, şi opoziţia faţă de orice drept de proprietate al 
comunităţii din Ierusalim, Părinţii noştri au optat, in mod 
realist, pentru caracterul obiectiv al dreptului de proprietate. 
Iată ce spunea Sfântul Vasile cel Mare din acest punct de 
vedere: "Bogatul care consideră bogăţiile sale ca daruri ale lui 
Dumnezeu, câştigate mai mult pentru fraţii săi decât pentru 
el, care nu e robul acestor bogăţii şi nu-şi circumscrie viaţa în 
ele, ci se străduieşte să facă ceva bun şi dumnezeiesc, acesta 
este socotit fericit de către Domnul şi e gata să moştenească 
împărăţia Cerurilor"9. Prin afirmaţia că bogăţia este dar ai lui 
Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare vrea să arate că pro
prietarul absolut al bunurilor materiale este Dumnezeu, iar 
cel bogat nu este stăpânul lor absolut, ci doar intendentul sau 
administratorul lor pământesc, iar prin afirmaţia că bogatul 
nu trebuie să devină robul acestor bunuri vrea să arate că ele 
trebuie folosite pentru binele celor lipsiţi. Cu alte cuvinte,
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după învăţătura patristică, bogăţia nu este rea în sine când 
este folosită în mod altruist, ci devine rea doar în cazul în care 
i se dă o folosinţă egoistă. Prin raportarea bunurilor materiale 
nu numai la om, ci şi la Dumnezeu, Părinţii noştri au rela
tivizat dreptul de proprietate, într-o lume în care aceasta era 
considerată ca drept absolut, deschizând astfel calea pro
gresului social.

în al treilea rând, pledoaria Sfinţilor Trei Ierarhi în fa
voarea sclavilor din vremea lor, fiindcă ei se considerau 
ambasadori ai săracilor în fata celor bogaţi, s-a concretizat în 
determinarea multor creştini, proprietari de sclavi, să-i eli
bereze pe aceştia şi să le permită să devină oameni liberi. 
Sunt numeroase aceste exemple; o creştină, Sfânta Melania, 
a eliberat într-o singură zi opt mii de sclavi. Desigur, a trebuit 
să treacă timp îndelungat până ia dispariţia sclaviei din 
Imperiul roman, dar Ierarhii noştri au iniţiat un proces înde
lungat care avea să se încununeze în zilele noastre cu carta 
drepturilor omului. De ia omul fără drepturi s-a ajuns la 
drepturile omului. De altfel, chiar împăratul Teodosie, urma
şul lui Constantin cel Nare, avea să se declare, Ia sfârşitul 
secolului al fV-lea, oficial, împotriva sclaviei, în numele iui 
Hristos. Marele merit al Sfinţilor Trei Ierarhi a fost acela de a 
da la iveală un creştinism integral, în care preocupările 
duhovniceşti se împletesc cu cele sociale, şi ne vor rămâne 
călăuze.

Spunem aceasta deoarece creştinismul integral al marilor 
noştri Ierarhi ne ajută şi astăzi să arătăm care este atitudinea 
Bisericii noastre fată de societatea românească actuală, în 
curs de tranziţie de la sistemul comunist la cel capitalist. în 
legătură cu aceasta, un teolog englez, Leslie Newbigin, spu
nea că în pofida conflictului dintre ele, dintre comunism şi 
capitalism, amândouă rămân în esenţa lor ateiste, ca produs 
al iluminismului. Sistemul comunist caută să impună ateismul 
nu numai în sfera publică, dar şi în cea privată, în timp ce
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capitalismul admite religia in sfera privată, dar o exclude din 
cea publică. Trebuie subliniat că dihotomia dintre domeniul 
public şi cel privat rămâne fundamentală pentru cultura 
modernă şi, dacă este vorba de dialogul dintre Evanghelie şi 
cultură, atunci înţelegerea acestei dihotomii este o cerinţă de 
prim ordin10. Această dihotomie care elimină religia din 
sfera vieţii publice are două consecinţe majore pentru Bise
rică şi societate. Pe de o parte, dacă religia nu mai este o 
problemă publică, ci una privată, atunci fiecare dă naştere 
unei "bisericuţe" după propriile lui convingeri subiective. Cu 
alte cuvinte, izolarea religiei în sfera subiectivă favorizează 
apariţia sectelor care urmăresc destrămarea unităţii ecleziale. 
Sistemul capitalist favorizează sectarismul ca să elimine din 
calea lui obstacolul reprezentat de religie. Pe de alta parte, 
pluralismul religios promovat de sistemul capitalist duce 
inevitabil la subminarea rolului pe care Biserica noastră I-a 
avut pe parcursul celor două milenii de istorie creştină, de 
păstrare a unităţii spirituale şi morale a neamului. Dacă se 
loveşte astăzi cu atâta furie în Biserică, aceasta se datorează 
faptului că ea constituie elementul de stabilitate şi unitate al 
neamului.

Ce putem face? Din cercetările pe care le-am efectuat în 
această direcţie, am constatat că religia tinde să fie cantonată 
în sfera privată fiindcă Dumnezeu a fost eliminat din sfera 
publică şi din întreaga creaţie. Urmând Sfinţilor Părinţi, teo
logia noastră a afirmat prezenta lui Dumnezeu atât în Biserică, 
cât şi în creaţie. Cosmologia modernă este cosmologia auto
nomă sau ateistă, în timp ce cosmologia ortodoxă este 
teonomă, afirmând prezenta lui Dumnezeu nu numai în 
sufletul omului, ci şi în societate şi cosmos. Toate protestele 
îndreptate împotriva prezentei în sfera realităţilor publice sau 
în şcoală a religiei provin din partea unei culturi care nu 
admite prezenta lui Dumnezeu decât în subiectivitatea 
umană. De aceea, odată cu reintegrarea ei în viata socială, în



Hristos -  Biserică -  Societate 31

orfelinate, azile, penitenciare, spitale sau armată, şi mai cu 
seamă a religiei in şcoli, Biserica trebuie să afirme neîncetat 
prezenta lui Dumnezeu în om şi univers, fiindcă aceasta este 
puterea care i-a permis să biruiască vicisitudinile vremii, să 
reziste la propaganda ateistă şi să privească cu speranfă în 
viitor. Poporul român a apărut în istorie ca popor creştin, iar 
existenta lui istorică este un miracol fiindcă a gravitat şi s-a 
sprijinit pe Dumnezeu.

Apoi, mai trebuie să arătăm că economia de piaţă, care 
rămâne tributară unei culturi autonome, îl determină pe om 
să se angajeze în cursa acumulării de bunuri; nevrând să mai 
ştie de legile lui Dumnezeu, el caută să impună naturii legile 
lui proprii. "Păcatul originar al omului, observa filosoful 
Schelling, de a voi să fie ca Dumnezeu, constă în atitudinea 
lui prometeică de a nu recunoaşte concretul real aşa cum a 
fost zidit de Dumnezeu, ci de a da formă realităţii după chipul 
său'1 *. Această cursă nestăvilită după acumularea de bunuri 
pământeşti, ca expresie a legii omeneşti, care nu vrea să ştie 
de legea lui Dumnezeu privind acumularea de bunuri cereşti, 
are două consecinţe majore. Pe de o parte, sapă mereu 
prăpastia dintre cei bogaţi şi cei săraci, nu numai pe plan 
naţional, dar şi pe plan mondial, adică prăpastia dintre emi
sfera nordică şi cea sudică, între cei prea dezvoltaţi şi cei 
subdezvoltaţi din punct de vedere economic; pe de altă parte, 
a dat naştere, prin abuzul masiv de tehnologie, imensei crize 
ecologice care a atins proporţii planetare şi care subminează 
progresiv supravieţuirea omului pe pământ. Şi toate acestea, 
la care mai putem adăuga sărăcia spirituală a omului ca unul 
ce devine sclavul materiei, din tendinţa omului de a lua locul 
lui Dumnezeu pe pământ şi de a se considera proprietarul 
absolut şi egoist al bunurilor pământeşti. Cât de înţeleaptă şi 
cât de actuală ne apare astfel învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi 
care, înlocuind legea egoismului cu legea iubirii, au arătat că 
proprietarul absolut al bunurilor trecătoare este Dumnezeu,
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iar omul, în calitate de intendent al Său, nu trebuie să 
folosească bogăţia acumulată în scop egoist, ci altruist, 
pentru binele celor ce au lipsă şi suferă. Dacă vrea să lupte 
pentru dreptate socială, atunci Biserica trebuie să facă 
conştienţi pe credincioşii ei asupra acestei învăţături cu 
adânci rădăcini în teologia biblică şi patristică, după exemplul 
marilor noştri Părinţi.

Procesul de tranziţie la care asistăm astăzi şi pe care îl 
trăim din nefericire, înseamnă pasajul de la o economie 
concepută colectivist, la o economie concepută individualist, 
în trecut, sistemul colectivist făcea apologia egalităţii, în timp 
ce astăzi sistemul individualist face apologia libertăţii. în 
realitate sunt două sisteme care, deşi par opuse între ele, -în 
timp ce unul afirmă egalitatea în detrimentul libertăţii, celălalt 
afirmă libertatea în detrimentul egalităţii -, au un element în 
comun: pun egalitatea sau libertatea deasupra omului. Dacă 
deschidem paginile Sfintei Scripturi, spune un teolog occi
dental, descoperim că ceea ce este important aici pentru om 
nu este nici egalitatea şi nici libertatea, ci reiaţionalitatea 
dintre oameni. Bărbatul şi femeia, omul creat de Dumnezeu, 
au fost legaţi împreună în cea mai profundă relaţie reciprocă. 
Dumnezeu se leagă de bărbat şl de femeie printr-un legământ 
relaţional căruia îi rămâne credincios cu orice preţ, oricât de 
necredincios I-ar fi partenerul de dialog. Iar popoarele şi 
naţiunile sunt chemate să trăiască în legământul sau alianţa 
relaţională a frăţiei. Omul îşi găseşte adevăratul scop al 
existentei lui într-o astfel de comuniune, în legătura dragostei 
reciproce şi a ascultării care reflectă comuniunea în iubire, 
specifică lui Dumnezeu în Treime, nici libertatea şi nici ega
litatea nu sunt cuvinte care să ne introducă în adâncul pro
blemei. Ruperea comuniunii distruge atât egalitatea, cât şi 
libertatea, dar nici una dintre ele nu va fi realizată atunci când 
sunt gândite în ele însele. Adevărata libertate nu va fi 
dobândită prin dezvoltarea nelimitată a propriilor puteri,
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fiindcă fiinţa umană nu este făcută pentru autonomie indi
vidualistă, ci pentru adevărata comuniune în iubire. Şi nici 
simpla căutare a egalităţii nu poate crea dreptatea sociala, 
fiindcă dreptatea -  a da fiecăruia ceea ce i se cuvine -  se poate 
realiza doar în comuniunea reciprocă, în care fiecare dă celuilalt 
iubirea şi ascultarea, care te fac să fii cu adevărat om"12.

Spunând toate acestea, nu avem intenţia să punem sem
nul egalităţii între sistemul comunist şi cel capitalist, fiindcă 
timp de aproape cinci decenii am simţit pe pielea noastră 
diferenţa dintre ele. Dorim să subliniem insă că, atâta vreme 
cât libertatea sau egalitatea sunt prinse in ele însele şi plasate 
deasupra societăţii, dau naştere ia sisteme sociale care 
oscilează între individualism, care nu ştie de societate, şi 
colectivism, care nu ştie de persoană. în iumina Sfintei 
Treimi, f Biserica este chemată să dezvolte în rândul cre
dincioşilor ei sensul devenirii personale şi sociale, ca să tinda 
responsabil spre o societate care nu pune accent pe sisteme, 
ci pe valoarea netrecâtoare şi inconfundabiiă a persoanei 
umane, împotriva colectivismului care nu vrea să ştie decât 
de mase populare, dar şi pe relaţia dintre persoane, relaţii de 
dreptate, libertate şi iubire, împotriva individualismului care 
scufundă omul în propriul lui egoism şi uită de societate. 
După exemplul Sfinţilor Trei Ierarhi, Biserica şi credincioşii au 
datoria faţă de Hristos, să lupte pentru o societate dreaptă şi 
umană, care tinde să reconcilieze aspectul personal cu cel 
comunitar al societăţii^

' lată astfel tot atâtea motive pentru care învăţătura Sfin
ţilor Trei Ierarhi este mereu importanta şi actuală pentru viaţa 
şi misiunea Bisericii în lumea contemporană. Cinstirea lor 
este pentru noi prilej de inspiraţie şi de chemare la prac
ticarea unui creştinism care îmbină dimensiunea duhovni
cească cu dimensiunea socială a responsabilităţii creştine, 
arătând că datoria noastră în Hristos şi Biserică este de a 
milita pentru un creştinism integral.
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UI

Misiunea Bisericii astăzi şi mâine. 
Perspectivă teologică

A

La sfârşit de mileniu, asistăm la o confruntare acerbă 
între două concepţii despre lume, cu influenţe considerabile 
pentru viitorul omului contemporan şi al societăţii în care 
trăim. Mai întâi, este vorba despre o concepţie autonomă 
despre lume, care s-a manifestat cu intensitate deosebită 
începând cu secolul al XVlII-lea, cunoscut ca secolul luminilor 
(Aufklârung), care a eliminat pe Dumnezeu din creaţia văzută, 
pentru a-L izola într-o transcendenţă inaccesibilă. La originea 
acestei concepţii deiste şi autonome despre lume se află o 
gravă eroare a teologiei creştine raţionaliste, care a con
fundat, aşa cum arăta Adunarea Generală a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor de la Canberra (1991), transcendenţa lui 
Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie. Potrivit acestei con
cepţii, Dumnezeu a fost necesar numai ca să creeze lumea, 
fiindcă după aceea, în virtutea unor cauze secunde imanente, 
separate de cauza lor primă transcendentă, lumea funcţio
nează ca o maşină, în mod independent şi autonom de 
Dumnezeu. Pe această cale, omul, care a luat locul lui Dum
nezeu pe pământ, a dobândit o putere tehnologică fără egal 
în istoria omenirii, dar şi-a pierdut puterea spirituală, de
venind prizonierul patimilor din propria fiinţă. Procesul de 
secularizare i-a permis omului contemporan să dobândească 
victorii ştiinţifice neaşteptate, dar acest om este trist fiindcă 
trăieşte cu sentimentul vidului spiritual provocat de absenţa 
lui Dumnezeu. Aceasta este concepţia despre lume şi cultură
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care predomină în noile structuri europene, şi care tinde să 
marginalizeze religia. Multă economie, şi prea puţină rugăciune.

| A doua concepţie despre lume este specifică teologiei 
noastre ortodoxe, cu adânci rădăcini în solul biblic, şi ea 
afirmă, în mod paradoxal, atât transcendenţa lui Dumnezeu 
faţă de lume, cât şi prezenţa Sa imanentă în lume. Dumnezeu 
este transcendent faţă de lume după fiinţa Sa necreată, dar 
este prezent în lume prin energiile Sale necreate. Ca să folo
sim o imagine plastică, întâlnită adesea în teologia răsă
riteană, am putea spune că, aşa cum soarele există dincolo 
de hotarele pământului, dar se face prezent pe pământ prin 
razele lui de lumină, viaţă şi căldură, tot astfel şi Soarele 
ceresc, Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, rămâne Unul din 
Treime, dincolo de lume, dar este prezent în viaţa Bisericii şi 
a lumii prin energiile necreate ale Dumnezeirii, care se 
împărtăşesc de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, ca să conducă 
lumea spre cerul şi pământul nou al împărăţiei lui Dumnezeu. 
Prezenţa Duhului în lume, atât la creaţia ei (Fac. 1, 2), cât şi 
revenirea Duhului în creaţie, ca Duh Sfinţitor, în ziua 
Cincizecimii, când s-a coborât cu vuiet mare peste Apostoli şi 
creaţie, arată că lumea nu este destinată secularizării, în 
virtutea absenţei lui Dumnezeu din creaţie, ci transfigurării ei 
în Hristos şi Biserică prin lucrarea Duhului: Trimite-vei Duhul 
Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului' (Ps. 103, 31). 
împotriva oricărei tendinţe autonome a omului sau a creaţiei faţă 
de Dumnezeu, care nu înseamnă decât o repetare a păcatului lui 
Adam, teologia răsăriteană a afirmat şi trebuie să afirme cu toată 
hotărârea dimensiunea cosmică a mântuirii în Hristos.

B

în lumina celor arătate, vom căuta să prezentăm câteva 
dintre sfidările cele mai importante pe care această cultură 
secularizată le lansează la adresa misiunii creştine într-o
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perspectivă globală, care include nu numai omul sau socie
tatea, ci şi cosmosul, adică ale unei concepţii cosmologice 
autonome care joacă un rol atât de important în lumea 
contemporană. In primul rând, ar trebui spus că, datorită con
flictului pe care I-a avut cu teologia apuseană, cultura 
iluministă a deplasat centrul de interes al omului contem
poran de la Dumnezeu şi credinfă, la raţiunea autonomă şi la 
ştiinţă. 'Gânditorii iluminişti vorbeau despre epoca lor ca de o 
epocă a raţiunii, şi prin raţiune înţelegeau esenţial acele forţe 
analitice şi matematice prin care omul poate ajunge (cel puţin 
în principiu) la o înţelegere completă a realităţii în toate 
formele ei şi să devină astfel stăpânul deplin al naturii. Nu 
mai este permis ca Revelaţia divină, ca vechea Tradiţie sau 
dogma sacră să mai aibă dreptul de a controla exerciţiul 
ştiinţei. îmmanuel Kant, referindu-se la esenţa iluminismului, 
a spus că aceasta constă în îndrăzneala de a cunoaşte" -  
aude sapere", şi de atunci şi până astăzi, cu toate schimbările 
intervenite în filosofia ştiinţei, această afirmaţie kantiană a 
definit adevărul central al culturii europene'1. în realitate, 
ştiinfa iluministă a creat un sistem de cunoaştere tot atât de 
închis şi determinist ca şi cel scolastic, bazat numai pe 
certitudini. Diferenţa dintre ele consta în faptul că, în timp ce 
sistemul scolastic se prevala de Dumnezeu şi Revelaţia 
supranaturală, sistemul iluminist se prevala de om şi raţiunea 
autonomă. De aici conflictul ireductibil dintre ele. Astăzi, 
ştiinfa a început să aibă multe incertitudini cu privire la 
determinism ca certitudine ştiinţifică. Şi tot acelaşi lucru se 
poate spune despre scolastică.

Este adevărat că această tendinţă de obârşie iluministă a 
reuşit să înregistreze realizări remarcabile atât in domeniul 
ştiinţei, cât şi în cel al tehnologiei. în această ordine de idei, 
ne gândim la cucerirea de către om a macrocosmosului, la 
pătrunderea omului în lumea microcosmosului, la împuţi
narea suferinţei umane provocate de boli şi la prelungirea
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vieţii umane, la apariţia unei vieţi mai civilizate şi la puterea 
de care dispune omul pentru transformarea naturii. Cine ar 
putea enumera toate beneficiile pe care ştiinţa şi tehnica 
le-au pus la dispoziţia omului, fie că este vorba de drepturile 
omului sau de democraţie? Dar nu este mai puţin adevărat că 
aceeaşi ştiinţă şi aceeaşi tehnologie i-au dat omului posi
bilitatea să declanşeze ultimele două războaie mondiale, cele 
mai sângeroase şi cele mai sălbatice din întreaga istorie a 
umanităţii, conducând apoi la apariţia arsenalelor nucleare, 
care planează asupra omenirii ca o umbră înspăimântătoare 
a distrugerii şi a morţii, sau la groaznica poluare a naturii care 
sporeşte neîncetat, ca şi la criza spirituală.

De aceea, după cum observa un teolog englez, aştep
tările secolului al XVIII-lea nu s-au realizat. Ştiinţa a dobândit 
victorii dincolo de aşteptările secolului al XVIII-lea, dar lumea 
care a rezultat nu pare să fie mai raţională decât cea pe care 
au cunoscut-o veacurile precedente. Mereu mai multă lume 
din cadrul naţiunilor celor mai puternice de pe pământ se 
simte fără ajutor în ghearele unor forte iraţionale, pe care nu 
le mai poate controla şi care tind să destabilizeze religia şi 
cultura'2. Asistăm la un paradox care pune în evidentă atât 
grandoarea, cât şi slăbiciunea ştiinţei iluministe. Pe de o 
parte, ştiinţa i-a permis omului să domine lumea exterioară, 
dar, pe de altă parte, I-a transformat, pe planul vieţii spirituale 
şi interioare, în sclavul instinctelor alterate de păcat. Pro
gresul ştiinţific a fost însoţit de o tot mai acută criză spirituală, 
tocmai atunci când omul avea nevoie de putere spirituală 
pentru a împiedica tehnica să se transforme din tehnică pusă 
în slujba vieţii, în tehnică pusă în slujba morţii. Pentru mulţi 
oameni, tehnologia constituie mijlocul prin care omul se 
poate dispensa de Dumnezeu, dar prin această autonomie 
omul îşi pierde libertatea interioară şi intră sub influenţa 
forţelor obscure. Nu este întâmplător că în multe părţi ale 
lumii civilizate se vorbeşte astăzi despre întoarcerea lui Satan.
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Caracterul imanentist al culturii autonome şi secularizate 
se descoperă cu precădere în teoria evoluţionistă, care 
încearcă să explice originea vieţii şi dezvoltarea ei pe pământ 
prin intermediul unor cauze naturale care fac abstracţie de 
intervenţia lui Dumnezeu în creaţie. Cu toate că se înfăţişează 
ca o teorie ştiinţifică, ea face apel, pentru a explica evoluţia 
vieţii pe pământ, la cauze neştiintifîce şi iraţionale, cum ar fi 
hazardul sau întâmplarea. După cum arată un laureat al pre
miului nobel, "gânditorii materialişti au atribuit mecanismului 
orb al evoluţiei mai multe miracole, coincidente improbabile 
şi minuni, decât i-au atribuit vreodată lui Dumnezeu toti 
teologii din lume"3. Am crezut că după prăbuşirea comu
nismului vor dispărea şi teoriile evoluţioniste. Dar nu numai 
că nu au dispărut, dar continuă şi astăzi să facă o carieră 
victorioasă în anumite medii ştiinţifice, tributare unei culturi 
autonome şi secularizate, contribuind în mare măsură la 
dezorientarea spirituală şi morală a societăţii.

Primejdia imensă pe care evolutionismul o prezintă 
pentru fiinţa umană constă în faptul că -  din momentul în 
care pretinde, fără a putea demonstra concludent, că omul nu 
este zidit după chipul lui Dumnezeu şi destinat spre ase
mănarea cu Dumnezeu, ci că este după chipul şi asemanarea 
fiinţelor inferioare lui -  distruge sensul existentei umane. în 
locul unei curse orientate spre valorile netrecătoare per
sonalizate în Hristos, Dumnezeu şi Om adevărat, omul este 
îndrumat astfel să se lanseze într-o cursă nesfârşită după 
valorile materiale, care nu pot satisface setea de eternitate a 
omului tocmai pentru că sunt bunuri trecătoare. Erich Fromm 
spune că religia industrială tinde să reducă omul la calitatea 
de sclav al economiei şi al sistemelor inventate de el 4. în 
locul luminii, bucuriei şi vieţii eterne, după care însetează 
omul în calitatea lui de chip al lui Dumnezeu, omul con
temporan descoperă tristeţea, solitudinea şi vidul spiritual. La
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capalul unui şir lung de facturi pentru lumină, gaz şi telefon, 
acesta nu întrevede nimic altceva decât nota de plată de la 
pompele funebre.

Toate acestea dovedesc clar un lucru, cultura secularizată 
caută să impună realităţilor pământeşti legea omului, In locul 
legii lui Dumnezeu. Kant, lilosoful prin excelenţă al ilumi
nismului, porneşte de la categoriile apriorice date în mintea 
omului, în special de la legea cauzalităţii, în locui lui 
Dumnezeu, şi transformă omul în legiuitorul naturii. Rolul 
omului nu mai este cel de a deduce legi din natură, ci de a 
impune naturii propriie lui legi. Astfel au început să apară 
ideologiile şi sistemele de gândire care au obligat omul, din 
cauza caracterului lor reducţionist, să trăiască într-un mediu 
artificial. Are dreptate Scheiling când afirmă că omul pro
meteic nu recunoaşte concretul real aşa cum a fost zidit el de 
către Dumnezeu, ci caută să dea formă realităţii după chipul 
şi asemănarea sa, ca să trăiască astfel suveran şi obstinat 
într-o lume de ideal şi vis, adică într-o lume artificială1’5.

Două dintre aceste sisteme, promovate de epoca ilu
ministă, sunt cel individualist sau capitalist şi cel colectivist 
sau socialist. între ele există o mare diferenţă, fiindcă, in timp 
ce sistemul colectivist caută să scufunde omul în masa 
anonima a naturii, în numele egalităţii şi al unei economii 
puternic centralizate, sistemul capitalist ridică individul 
deasupra societăţii, în numele libertăţii şi cil întreprinderii 
particulare. Dar dincolo de aceste diferenţe fundamentale, 
care dau câştig de cauză capitalismului faţă de comunism, din 
punct de vedere economic, între ele există şi asemănări 
izbitoare. Aceasta fiindcă şi unul şi altui aşază egalitatea şi 
libertatea deasupra omului şi societăţii şi se înfăţişează ca 
sisteme impersonale, reducţioniste şi artificiale, generatoare 
de nedreptate socială, fiindcă unul nu vrea să ştie de 
libertate, iar celălalt, de egalitate. Ştim că unul promovează 
democraţia, altul dictatura, diferenţa extrem de importantă,
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dar ne găsim in fata a două sisteme raţionaliste care nu vor 
să ştie nimic despre comuniune şi iubire, despre valorile 
spirituale. Legea profitului anulează de la bun început legea 
iubirii de aproapele.

C

Valoarea imensă a cosmologiei teonome constă în faptul 
că, dincolo de orice sistem şi ideologie impersonaliste, por
neşte de la existenfa comuniunii supreme, mai presus de fire, 
a Sfintei Treimi, aşa cum este mărturisită de Simbolul de 
credinfă al Bisericii nedespărţite! în lumina trinitară ne dăm 
seama că omul n-a fost creat pentru autonomie fată de 
Dumnezeu, ci pentru comuniune cu Creatorul sau, ca să se 
împărtăşească de viata veşnică divină^ Starea de autonomie a 
omului faţă de Dumnezeu reprezintă starea alienată a omului 
care prin propria libertate şi-a pierdut libertatea după Dum
nezeu, devenind pradă uşoară in ghearele forţelor întune
ricului. întreaga opera de mântuire a lumii înfăptuită de Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, de Iisus Hristos, şi încununată cu 
pogorârea Duhului la Cincizecime, urmăreşte un singur scop, 
să-i ajute pe omul credincios să depăşească starea de auto
nomie în care I-a scufundat păcatul, pentru a se înălţa prin 
Biserica la viaţa de comuniune cu Sfânta Treime, izvor de 
nemurire şi fericire veşnică.

j In viziunea biblica şi patristică, omul a fost chemat sa fie 
inel de legătură între lumea creata şi cea necreată a lui 
Dumnezeu, în Hristos.! Zidit după chipul lui Dumnezeu, omul 
este menit să se înalte la asemănarea cu Dumnezeu, după 
chipul Persoanelor trinitare care trăiesc şi există una prin alta, 
aşa cum ne-a arătat însuşi Mântuitorul (Ioan 17, 2l)\ Ştiinţa, 
ca şi tehnica n-au fost date omului ca sa devină autonom şi 
să se dispenseze de Creatorul sau, căci astfel se prăbuşeşte 
spiritual, ci ca mijloace de dialog între om şi Dumnezeu, spre



42 Preot prof. dr. DUM ITRU POPESCU

lauda Ziditorului şi desăvârşirea făpturii. întreaga creaţie 
constituie prin ea însăşi mijlocul de dialog care permite 
omului să-L descopere pe Dumnezeu şi să progreseze din 
punct de vedere spiritual şi moral, pentru ca ştiinţa să rămână 
permanent în slujba vieţii. Şi este surprinzător să descoperi 
astăzi, după secole de rătăcire, aşa cum vom vedea mai 
târziu, că ştiinţa începe să se reverse în eternitate^!

Cosmologia teonomă exclude din principiu atât crea- 
tionismul, cât şi evolutionismul, fiindcă, dincolo de opoziţia 
radicală dintre ele, ambele teorii sunt rezultatul unei con
cepţii deiste care porneşte de la autonomia şi independenta 
lumii fată de Dumnezeu. Creafionismul se opune evolutio- 
nismului fiindcă exclude intervenţia lui Dumnezeu în creaţie, 
iar evolutionismul se opune creationismului fiindcă nu poate 
accepta perfecţiunea iniţială absolută a lucrurilor din creaţie, 
aşa cum pretind creationiştii. însă atât ideea perfecţiunii 
depline originare a lucrurilor, cât şi excluderea intervenţiei 
creatoare a lui Dumnezeu în desăvârşirea făpturilor sunt 
rezultatul unei concepţii care îl vede pe Dumnezeu doar ca pe 
o Cauză externă a creaţiei, iar creaţia, ca pe o maşină ce 
funcţionează independent de Dumnezeu.

î împotriva acestei tendinţe, Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spune că lucrurile nu au fost aduse la existenţă odată cu 
raţiunile sau cauzele lor interioare, ci fiecare îşi primeşte 
existenta efectivă şi de sine la timpul potrivit, după înţelep
ciunea Creatorului', prin Duhul lui Dumnezeu, fiindcă Duhul 
lui Dumnezeu Se află în toate lucrurile şi mişcă raţiunea 
naturală din fiecare!7. în această viziune, Dumnezeu nu apare 
doar ca o Cauză externă a lucrurilor create, ci şi drept Cauza 
lor internă, prin Duhul Sfânt, care le aduce pe toate în 
existentă şi le mişcă progresiv după înţelepciunea divină. Pe 
această cale se poate depăşi polemica sterilă dintre cele două 
teorii amintite mai sus, adică creationismul şi evolutionismul, 
prin intervenţia creatoare a lui Dumnezeu, care a creat lumea
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din nimic, a restaurat-o în Hristos şi o conduce prin Biserică 
către  ̂cerul nou şi pământul nou al împărăţiei lui Dumnezeu.

jS-a spus adesea despre Ortodoxie că favorizează mila şi 
filantropia, dar evită să promoveze acumularea de bunuri 
materiale, de bogăţie pământească, aşa cum se întâmplă în 
alte confesiuni creştine. Astfel de acuzaţii conţin o parte de 
adevăr, dar şi o parte gravă de eroare.

Partea de adevăr este că spiritualitatea răsăriteană nu I-a 
sfătuit niciodată pe credinciosul creştin să se lanseze într-o 
cursă frenetică după bunuri materiale, fiindcă aceste lucruri 
nu pot satisface setea de absolut a fiinţei umane, fiindcă sunt 
bunuri trecătoare şi pentru că această cursă infernală după 
bunurile trecătoare produce în sufletul omului vidul spiritual 
şi spaima neantului. Mântuitorul Hristos ne-a învăţat să 
adunăm comori în cer, fiindcă acolo vor rămâne netrecătoare 
şi veşnice. Partea de eroare constă în faptul că Biserica 
Răsăriteană n-a condamnat niciodată bogăţia în ea însăşi, ci 
modul ei de folosire. După pilda bogatului căruia i-a rodit 
ţarina, Biserica Răsăriteană a înfierat pe bogatul care se 
gândeşte egoist doar la el însuşi, fără să ia seama la lipsa şi 
suferinţa semenului. Marea preţuire de care se bucură filan
tropia în Biserica Răsăriteană se datorează faptului că ea 
apare ca un corectiv al bogăţiei, în favoarea celor suferinzi şi 
defavorizaţi, dar şi ca un corectiv al sistemelor şi ideologiilor 
care nu vor să ştie de compasiune şi iubire faţă de semenul 
aflat la strâmtoare. Dispreţul faţă de milă, propovăduit cu 
atâta virulenţă de Hietzsche, a dus la apariţia lagărelor de 
exterminare în masă. în lumina Sfintei Treimi, atât lupta 
pentru dreptate socială, pentru drepturile omului, dar şi 
filantropia reprezintă mijloace prin care Biserica poate con
tribui la apariţia unei societăţi cu fată umană. Din acest punct 
de vedere putem spune că programul nostru social este 
Sfânta Treime şi în această direcţie trebuie orientată misiunea 
Bisericii în viitor.
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D

După ce am trecut în revistă câteva dintre teoriile şi 
sistemele care guvernează lumea contemporană, am dori să 
arătăm în continuare că toate aceste concepţii fac abstracţie 
de puterea unificatoare a lui Dumnezeu în cosmos, mani
festată prin energiile necreate, şi introduc peste tot separaţii 
şi opozifii între diferitele părţi componente ale realităţii. Una 
dintre aceste separaţii şi opoziţii, care are o valoare deter
minantă pentru concepţia antropologică a culturii secu
larizate, priveşte relaţia dintre trup şi suflet. Considerate ca 
două părfi componente ale fiinţei umane, care rămân exte
rioare una faţă de alta, sufletul este privit ca elementul 
raţional al constituţiei umane, în timp ce trupul apare ca 
elementul iraţional. De aci, două tendinţe opuse, care 
transformă viata omului în coşmar. Pe de o parte, se caută să 
se domine forţele iraţionale din trup, prin disciplină şi 
constrângere exterioară, pe de altă parte, forţele iraţionale 
tind să domine din interior fiinţa umană cu tot mai multă 
intensitate. Violenţa, erotismul, drogurile, intoleranţa, fana
tismul şi ura sunt tot atâtea expresii ale acestor forţe iraţio
nale care scapă de sub control şi împing omul la acţiuni 
necugetate. Din opoziţia faţă de un creştinism care a favorizat 
inhibiţia prin reprimarea violentă a trupului, cum ar fi auto
flagelarea, psihanaliza contemporană propovăduieşte defu- 
larea, care face şi mai anevoiasă dominarea subconştientului 
uman. Aşa-zisa etică autonomă, cu tot apelul ei la impera
tivele categorice, nu mai este in măsură să controleze 
c fervescenţa subconştientului uman. Pe cât de mult domină 
omul lumea exterioară, pe atât de mult rămâne neputincios în 
faţa irafionalităţii propriului trup. Fără puterea harului divin 
necreat, omul nu va putea înfrânge niciodată forţele iraţionale 
care clocotesc în subconştientul uman. Excluderea lui Dum
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nezeu din creaţie duce nu numai la separaţia dintre om şi 
Dumnezeu, dar şi la o separaţie în însăşi fiinţa omului.\

Concepţia aceasta despre iraţionalitatea trupului este 
destul de discutabilă, riimeni nu poate nega că în trup există 
forte iraţionale, ca şi în suflet de altfel, dar trupul şi raţio
nalitatea nu sunt două lucruri diferite. în esenţa lui, trupul 
rămâne raţional, ca unul ce este zidit de Dumnezeu, 
(raţionalitatea nu-şi are izvorul în trup ca atare, ci in patimile 
care se nasc în trup, ca mişcări iraţionale produse de păcat, 
prin care omul se depărtează de Dumnezeu, pentru a deveni 
sclavul celor pământeşti. Valoarea netrecătoare a spiritua
lităţii filocalice constă în faptul că, prin puterea necreată a 
Duhului, în Hristos şi in Biserică, aceste patimi pot fi 
transformate din mişcări iraţionale, care desfigurează omul 
din punct de vedere spiritual, in mişcări raţionale, conforme 
cu raţionalitatea interioară a trupului, care îl înalţă pe om la 
asemănarea cu Dumnezeu. Aici nu este vorba nici de inhi
bare, de reprimare sau defulare, ci de convertirea aceleiaşi 
energii, prin puterea harului necreat al Duhului, din energie 
pusă în slujba patimilor în energie pusă în slujba virtuţii.jCum 
spunea Sfântul Grigorie Palama, scopul spiritualităţii nu este 
cel de a distruge partea pasională a fiinţei umane, ci mutarea 
ei de la bine la rău. Aceasta este spiritualitatea pe care 
Biserica trebuie să o propovăduiască cu toată intensitatea 
creştinilor în general, şi tineretului în special.]

Absenta lui Dumnezeu din creaţie are însă şi o altă con
secinţă, tot atât de gravă, pentru domeniul care ne inte
resează, cea a separaţiei dintre viaţa publică şi cea privată, 
dintre viaţa socială şi cea individuală. Trebuie să spun - 
afirmă Lesslie Hewbigin -că dihotomia dintre domeniul public 
şi cel privat rămâne fundamentală pentru cultura apuseană 
modernă şi dacă este vorba de o veritabilă întâlnire dintre 
Evanghelie şi această cultură, de misiunea Bisericii, atunci 
înţelegerea acestei dihotomii este o cerinţă de prim ordin"8.
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Această separaţie dintre cele două domenii amintite este 
rezultatul aceleiaşi tensiuni dintre ştiinţă şi credinţă, in sfera 
vieţii publice, de la Revoluţia franceză, cuvântul hotărâtor 
nu-i mai are religia, ci ştiinţa. Religiile individuale pot avea 
valoare pentru cei ce le respectă ca atare, nu pentru toată 
lumea, însă pretenţia pentru adevăr în sfera publică o poate 
avea numai ştiinţa. Aceasta fiindcă ştiinţa, spre deosebire de 
religie, nu lucrează prin deducţii din revelaţia divină, ci prin 
observarea fenomenelor şi prin inducţie din rezultatul 
observaţiilor. Acesta este motivul principal pentru care în 
anumite ţâri europene se caută să se elimine religia din 
şcolile publice, pentru a fi adăpostită doar în şcolile private. 
Religia nu are ce căuta în viata publică. Dacă, totuşi, rămâne 
acolo, rămâne doar ca un simbol.

Preocuparea majoră a societăţii europene nu mai este 
religia, ci economia, chiar la nivelul noilor structuri europene, 
"împotriva orientării creştine a celor care au fost părinţii 
Curopei unite (De Qasperi în Italia, Adenauer în Germania şi 
Schuman în Franţa), anumite forte existente astăzi în comu
nitatea europeană par să-şi reducă sensul activităţii lor la o 
dimensiune pur economică şi secularistă", se spune într-un 
document al unei reuniuni tinute recent la Hamburg. Pre
ocuparea aproape unilaterală pentru economie duce inevi
tabil la uitarea de Dumnezeu şi la apariţia fenomenului 
cunoscut sub numele de consumism. După cum remarcă însă 
un sociolog occidental, "a trăi pentru a consuma şi a consuma 
pentru a trăi constituie unul dintre cercurile vicioase cele mai 
periculoase ce caracterizează în mod relevant condiţia 
noastră socială şi existenţială 9. "Cultura consumistă, care 
concentrează interesul omului asupra bunurilor de consum, îl 
distrage de la bunurile spirituale şi sufocă în el valorile 
culturale şi religioase, închizându-1 în orizontul restrâns al 
unui trist materialism"10.
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Eliminată din viata publică, religia este izolată în viaţa 
interioară a subiectivităţii umane. Se pare că astăzi asistăm la 
un fenomen cu totul nou. "Critica la adresa religiei nu mai 
provine din exterior, prin negarea lui Dumnezeu în numele 
unui ateism sistematic şi al unui laicism raţionalist, ci mai 
curând în numele unei religii esenţial interioare. Deşteptarea 
religioasă a omului la finele secolului nostru reprezintă un 
aspect pozitiv. Dar acest fenomen relevă în acelaşi timp 
ambiguitatea sa, întrucât se prezintă ca ultima etapă a 
subiectivismului în câmpul religios"11. Pericolul pe care îl 
reprezintă acest fenomen pentru Biserica noastră este extrem 
de mare, fiindcă pe această cale se pune baza proliferării 
masive a sectelor religioase. "Din momentul în care religia este 
definită ca o afacere de ordin privat, fiecare poate alege din 
evantaiul mesajelor religioase pe cel care îi place lui", spune 
un alt sociolog12, fie găsim astfel în fata unui supermarket de 
secte, de unde fiecare poate alege orice element dorit pentru 
a-şi crea propria religie, potrivită cu aspiraţiile lui religi
oase15. Există mulţi predicatori astăzi care predică aşa-zisa 
"Gospel of prosperity", Evanghelia prosperităţii, care favori
zează bunăstarea individuală. Acest oportunism religios este 
expresia ultimă a subiectivismului celui mai radical.

Mulţi dintre noi se plâng astăzi de greutăţile pe care le 
întâmpinăm cu reintegrarea Bisericii în viaţa socială, în ţările 
din Estul Europei, şi de prozelitismul deşănţat la care asistăm, 
şi care foloseşte orice mijloc, de la corupţia materială până la 
practicarea violenţei faţă de Biserică; dar sunt mai puţini cei 
care ştiu că separaţia dintre public şi privat, care se află la 
baza acestei situaţii ieşite din comun, nu-şi are obârşia în 
gândirea seculară, ci în cea teologică, adică în acea teologie 
care, rupând unitatea interioară a Bisericii pentru a o diviza 
într-o Biserică văzută şi alta nevăzută, a eliminat Duhul din 
Biserica văzută pentru a-L izola în subiectivitatea Bisericii 
nevăzute, adică au scos Duhul din viaţa publică pentru a-L
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cantona in sfera vieţii private; altfel spus, au privatizat Duhul, 
în lumina ortodoxă, Duhul nu aparţine doar Bisericii ne
văzute, ci şi celei văzute, adică există o singura Biserică, cu 
aspect văzut şi nevăzut, public şi privat, în virtutea Duhului 
care s-a coborât peste Apostoli la Cincizecime, sub chipul 
limbilor de foc, ca să ardă păcatul şi să transfigureze omul şi 
creaţia. Dacă Biserica noastră a rezistat cu mult mai mult 
succes la fenomenul secularizării, la cantonarea Duhului în 
sfera privată, se datorează faptului că Duhul nu este doar în 
viaţa interioară a fiecărui credincios, ci in sfera publică a 
întregii comunităţi şi dincolo de ea. Dacă vrem să combatem 
fenomenul secularizării, avem misiunea să facem conştienţi 
pe credincioşii noştri şi lumea în care trăim că Duhul lui 
Dumnezeu nu este doar Duh privatizat", ci şi Duh public".

Scoaterea lui Dumnezeu din creaţie are consecinţe grave 
şi pentru relaţia omului cu cosmosul. Prima dintre ele constă 
în ruptura omului de cosmos şi scufundarea lui individuală 
într-o solitudine chinuitoare. Jacques Monod, laureat al pre
miului Fiobel, spune că, astfel, "omul trăieşte într-un univers 
care rămâne surd faţă de muzica lui, indiferent faţă de 
speranţele lui, insensibil la suferinţele sau fărădelegile lui; 
trăieşte la marginea universului.j Se rupe astfel de vechea 
alianţă dintre Dumnezeu, om şi cosmos, şi omul îşi dă seama 
că se găseşte singur în infinitatea indiferentă a universului din 
care a apărut întâmplător. Obligaţiile lui, ca şi destinul său, nu 
sunt consemnate nicăieri. împărăţia omului îl elimină pe 
Dumnezeu şi abandonează omul în indiferenţa de gheaţă a 
universului'14'. Această solitudine are o influenţă profundă şi 
asupra credinţei personale a omului, care pierde legătura cu 
universul. "înainte -  spune Adorno -  religia insista şi asupra 
dimensiunii ei cosmologice, fiindcă altfel avea de suferit. De 
îndată ce părăseşte această dimensiune, care reprezintă 
conţinutul ei concret, credinţa ameninţă să se volatilizeze în 
simbolism pur, fapt ce pune sub semnul întrebării chiar şi
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pretenţia ei de adevăr’ 15. ni se par extrem de interesante 
aceste consideraţii care pun în evidenţă un aspect puţin 
cunoscut în trecut, anume că din momentul în care credinţa 
subiectivă pierde contactul cu prezenta lui Dumnezeu în 
cosmos, tinde să se transforme într-un tragic fideism care 
scufundă omul într-o solitudine insuportabilă care favorizează 
indiferenta şi chiar ateismul.

O altă consecinţă a rupturii dintre om şi cosmos constă în 
transformarea istoriei în mijloc de expansiune a omului şi de 
dominaţie universală. Este vorba de o concepţie a univer
salului care se plasează în mod artificial deasupra localului şi 
care, departe de orice spirit de comuniune cu natura şi 
cosmosul, rămâne animat de tendinţe imperialiste. Moltmann 
spune că lumea a treia a început odată cu cucerirea po
poarelor din America, Africa şi Asia de către europeni. în 
secolul al XVI-lea, a început exploatarea unor ţări din America 
şi Asia de către Spania şi Portugalia. în timpul veacului al 
XVlil-lea, cunoscut ca secolul luminilor, iau naştere imperiile 
francez şi englez din Africa şi din India şi, o dată cu aceasta, 
şi comerţul cu sclavi. în timpul epocii burgheze din secolul 
al XlX-lea, China a fost sufocată de războiul opiului” şi 
obligată să încheie tratate inechitabile. Deocamdată trăim 
contradicţiile dintre lumea a treia, care devine mereu mai 
săracă şi mereu mai înglodată în datorii, şi rapida dezvoltare 
a ţărilor din lumea întâi16. In ultimă instanţă, Moltmann 
consideră că marile probleme care confruntă lumea con
temporană, subdezvoltarea, armamentul nuclear şi criza eco
logică, sunt produsul gândirii istorice moderne, care a opus 
istoria umană unei naturi cosmice fără istorie, adică a 
transformat lumea în scenă şi teatru al istoriei umane.

în acelaşi context, mai trebuie arătat că ruptura dintre om 
şi cosmos se află la originea enormei crize ecologice care 
confruntă omenirea. Adunarea Consiliului Ecumenic care a 
avut loc la Canberra (1991) avertiza că "suntem ameninţaţi de
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efectul cumulativ al factorilor care distrug progresiv stratul de 
ozon ce protejează pământul, care degradează solul, prin 
despădurire, eroziuni şi dezertificare, prin salinizare sau 
exploatarea comericală a resurselor, militarizarea şi războiul, 
poluarea apelor, degradarea aerului, dispariţia speciilor şi 
încă multe altele. Este îngrozitor să gândeşti că specia umană, 
care a intrat în scena istoriei şi a creaţiei cu numai 80 de mii 
de ani în urmă, în timp ce istoria planetei depăşeşte 4 
miliarde şi jumătate de ani, a fost capabilă să submineze baza 
însăşi a vieţii într-o perioadă de 200 de ani, de la începutul 
erei industriale. Această criză îşi are rădăcinile adânc înfipte 
în poftele nestăpânite ale omului care exploatează resursele 
naturale pentru profit şi îmbogâfire, în structurile economice 
care refuză să vadă că fiecare sistem socio-economic şi toate 
împreună nu constituie decât o parte din ansamblul eco
sistemului de care depind toate. Criza ecologică a dobândit 
dimensiuni planetare'17.

Pornind de la premisa că această criză ecologică îşi are 
originea ei profundă într-o teologie care a confundat 
transcendenta lui Dumnezeu cu absenta Sa din creaţie, 
Adunarea generală de la Canberra a vorbit despre prezenta 
Duhului în creaţie. Este adevărat că, făcând abstracte de 
legătura Duhului cu Hristos, această Adunare tinde să con
funde Duhul lui Dumnezeu necreat cu duhurile din creaţie. 
Dar nu este mai puţin adevărat că, punând accentul pe 
prezenta Duhului în creaţie, se scoate în evidentă că procesul 
de secularizare care confruntă Biserica astăzi cu atâta 
intensitate, a fost provocat de carenţele pnevmatologice ale 
teologiei creştine, din cauza determinismului mecanicist care 
a contribuit prin diferite căi, în special prin industrializare, la 
exploatarea iresponsabilă a naturii şi la poluarea ei masivă.

S-a spus adesea despre Ortodoxie că n-ar avea simţul 
istoriei, ci pe cel al ontologiei. Dar critica aceasta este pro
dusul unei mentalităţi care, opunând omul şi cosmosul, a
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transformat natura într-o arenă care i-a permis să promoveze 
o istorie a dominaţiei universale. Din punct de vedere 
ortodox, ontologia, care i se reproşează, nu este nimic altceva 
decât raţionalitatea interioară a creaţiei, cu centrul ei de 
gravitate în Logosul Creator şi Răscumpărător, în virtutea 
energiilor necreate, care fac imposibilă orice referinţă la 
istoria omului fără să se ţină seama şi de istoria cosmosului, 
într-o grandioasă viziune, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune 
că Dumnezeu a împărţit veacurile în două categorii: una, care 
priveşte coborârea lui Dumnezeu către lume, şi alta, care are 
in vedere înălţarea omului şi a cosmosului către Dumnezeu. 
Aceasta pentru că şi cosmosul, nu numai omul, tinde să fie 
eliberat de sub domnia stricăciunii şi să devină un cer nou şi 
un pământ nou în Hristos. Taina creştinismului este taina 
materiei universale transfigurate în Hristos. Mântuirea adusă 
de Hristos are dimensiune cosmică, fiindcă El a răscumpărat 
lumea pe care a zidit-o după voinţa Tatălui, prin lucrarea 
Duhului.

E

Până aici, s-a vorbit despre cosmologia autonomă şi 
despre cosmologia teonornă, scoţând în evidenţă diferenţa 
fundamentală dintre ele. Problema care se pune este de a şti 
dacă, într-o lume dominată de mentalitatea unei cosmologii 
autonome, avem posibilitatea să trecem spre o cosmologie 
teonornă. Din acest punct de vedere trebuie să luăm în 
consideraţie trei aspecte importante. în primul rând, trebuie 
spus că procesul de secularizare îşi are temeiul lui într-o 
teologie creştină raţionalistă care a închis în mod deist pe 
Dumnezeu într-o transcendenţă inaccesibilă, care a introdus 
separaţia între Biserica văzută şi cea nevăzută, contribuind 
astfel la privatizarea Duhului, sau care a promovat opoziţia 
spirit-materie, res cogitans-res extensa, cu toate consecinţele



52 Preot prof. dr. DUMITRU POPESCU

care decurg de aici, aşa cum am încercat să arătăm anterior. 
Or, este interesant că această bază teologică a cosmologiei 
autonome a început să fie supusă unei critici nemiloase.

Luând poziţie în această problemă, Adunarea de la 
Canberra spune, spre exemplu, următoarele: "Cucerirea şi 
exploatarea nemiloasă a naturii, care a fascinat Europa în 
epoca modernă, şi-a găsit legitimitatea ei religioasă în vechea 
separaţie dualistă dintre Dumnezeu şi lume. în felul acesta, 
omul se întoarce de la Dumnezeu cel viu, lasă frâu liber 
poftelor sale, se foloseşte rău de putere, de tehnologie şi 
trăieşte în ignorantă şi înşelăciune, care îi ascund suferinţa 
creaţiei". Teologia tradiţională a întărit structurile de opre
siune fundamentate pe dualisme care nu au nimic comun cu 
Biblia şi au acreditat ideea că toată creaţia materială este fără 
valoare, rea, fără relaţie cu Dumnezeu. Tot ea a mai contribuit 
şi la separarea sufletului de trup şi a omului de natură. Ea a 
plasat fiinţa umană deasupra naturii şi a căutat să justifice 
folosinţa tehnologiei pentru a stăpâni şi domina natura, 
trecând cu vederea consecinţele destructive care rezultă de 
aici". Şi ceea ce ni se pare deosebit de important pentru 
problema care ne interesează este afirmaţia potrivit căreia 
gândirea dualistă, care separă spiritul de materie, a dat 
naştere la structuri şi la scheme de dominaţie care au 
favorizat exploatarea nemiloasă a naturii de către om"18. 
Ideologiile şi sistemele nu vor să ştie de iubire şi comuniune. 
De aceea, rolul lor este cel de a separa pentru a putea 
domina. în acelaşi timp ar trebui consemnată deschiderea 
altor confesiuni creştine faţă de valorile specifice teologiei şi 
spiritualităţii răsăritene, cum ar fi apofatismul trinitar, îndum
nezeirea omului, culturile locale, spiritualitatea transfigurării 
materiei, icoanele şi multe altele, care pot juca un rol 
important în mutaţia care ne interesează.

în al doilea rând, un alt temei al cosmologiei autonome a 
fost fizica mecanicistă, apărută cu două secole în urmă, care
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pornea de la existenta lucrului în sine, adică de la existenţa 
unui univers închis in propria lui imanenţă şi separat de 
Dumnezeu. Fizica contemporană merge astazi într-o direcţie 
cu totul deosebită. începând cu anii '70, se înregistrează o 
tendinţă a ştiinţelor experimentale care favorizează întoar
cerea la teocentrism. Este vorba despre un fenomen cu
noscut sub denumirea de Gnoza de la Frinceton, care mani
festa o înclinaţie surprinzătoare spre raportarea structurilor 
fundamentale şi a descoperirii lor la un ţel superior, la un 
Logos sau o Raţiune superioară, care îşi face simţite efectele 
in lume. Narii cercetători de la Princeton şi Pasadena, ca şi 
din alte centre cunoscute în lume, care studiază această 
raţionalitate din cosmos, pe care Sfântul Atanasie cel Nare o 
definea drept “panarmonios cosmou syntaxis', ajung să 
afirme că structura universului postulează existenţa unei 
Raţionalităţi superioare. Ei sunt primii, după două secole 
dominate de pozitivism (care neaga orice metafizică şi orice 
teologie), care îndrăznesc să afirme în mod public că ştiinţa îi 
aduce la credinţa într-o Inteligenţă Organizatoare a lum ii19. 
Raţionalitatea creaţiei se revarsă în eternitate.

Descoperirile epocale din domeniul microcosmosului au 
scos în evidenţă două lucruri extrem de importante pentru 
teologie. Nai întâi, că dincolo de orice separaţie dintre spirit 
şi materie s-a descoperit că materia este de fapt concentrare 
de spirit, energie şi lumină. în al doilea rând, că organizarea 
microcosmosului este atât de complexă, încât nu se mai 
poate face apel doar la cauzele naturale pentru explicarea ei, 
ci este nevoie să se treacă dincolo de aceste cauze, spre 
lumea transcendentă. Acesta este motivul principal pentru 
( are se spune astazi că ştiinţa a început sa bată la porţile 
transcendentului. Un fizician american. Paul Davies, con
sidera că poate părea ciudat, dar am impresia că ştiinţa ne 
indică drumul către Dumnezeu cu o mai mare siguranţă decât 
o face religia"20. Este adevarat că există unii fizicieni care,
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pornind de la descoperirile menţionate mai sus, trec uimitor 
de repede de la o concepţie deistă a Divinităţii, la alta 
panteistă. Din acest punct de vedere considerăm că numai 
teologia energiilor necreate este capabilă să depăşească 
dilema dintre deism şi panteism şi să afirme în mod para
doxal atât transcendenţa Iui Dumnezeu faţă de creaţie, după 
fiinţa Sa eternă, cât şi prezenţa lui Dumnezeu în creaţie, prin 
lucrarea Sa. Dar nu este mai puţin adevărat că ştiinţa, care a 
început prin a intra în conflict cu religia, este astăzi în măsură 
să ofere un suport neaşteptat religiei. Aceasta fiindcă, trecând 
de la existenţa lucrului în sine la existenţa lui în celălalt (in 
alio), ea depăşeşte sistemul determininist bazat pe legături 
exterioare şi progresează către o viziune bazată pe legăturile 
interioare ale Duhului, care postulează comuniunea. O coor
donată importantă a misiunii Bisericii este dialogul cu cultura 
în general şi cu ştiinţa în special.

în al treilea rând, este vorba despre redescoperirea 
cosmică a lui Hristos, atât din partea teologiei protestante, cât 
şi a celei catolice. încă de la Adunarea generală a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor de la New Delhi, în 1961, teologul 
luteran Joseph Sittler a dezvoltat în mod neaşteptat această 
temă, bazându-se pe textul din Coloseni 1, 15-20, în care 
Hristos este înfăţişat ca temelia tuturor lucrurilor şi unde toate 
lucrurile au acces la mântuirea cosmică înfăptuită în persoana 
lui Hristos. Care este motivul, se întreabă Sittler, pentru care 
Apostolul Pavel, in Coloseni şi Efeseni, extinde vocabularul 
atât de radical, până la dimensiunea cosmică a mântuirii? La 
aceasta, el răspunde arătând că eroarea fundamentala a 
Colosenilor a fost aceea de a considera că există tronuri, 
stăpâniri şi puteri în afară de Hristos, care trebuie respectate 
şl adorate. împotriva acestei diviziuni dualiste, între o lume 
rea şi una bună, Pavel propovăduieşte că orice lucru se cere 
după Dumnezeu şi are o relaţie cu Hristos. Doctrina răs
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cumpărării depăşeşte acest dualism numai dacă se mişcă în 
sfera largă a creaţiei.

Pe acest temei, Sittler a ajuns la concluzia că dualismul 
dintre natură şi gratie constituie un obstacol în calea viziunii 
cosmice a lui Hristos, aşa cum se desprinde din Epistola către 
Coloseni. De aceea, el se întoarce la Irineu (sec. II), ca să 
poată uni natura cu gratia într-o viziune universală a 
recapitulării tuturor lucrurilor în Hristos. Separaţia dintre 
natură şi gratie i-a permis omului ieşit din epoca iluministă să 
pună stăpânire pe natură, să o secularizeze şi să o exploateze 
nemilos, fiindcă grafia a ignorat acest sector sau chiar I-a 
extins. Sfera grafiei s-a diminuat în măsura în care a sporit 
dominaţia omului autonom asupra naturii, considerată ca 
proprietate a lui. Trăim într-o vreme în care Hristos şi haosul 
par să se întâlnească -  şi noi trebuie să întâmpinăm 
ameninţarea la adresa naturii... natura este scena grafiei şi 
sfera răscumpărării tot atât de mult ca şi istoria’*21.

Dar şi din rândul teologilor catolici au început să apară 
studii semnificative în acelaşi domeniu. Unul dintre ei spune 
că "doctrina învierii ar fi trebuit să oblige pe teologii creştini 
să implice trupul în actul răscumpărării. Cu toate acestea, din 
cauza dihotomiei dintre natură şi grafie, cea mai mare parte 
dintre ei au evitat să asocieze universul fizic la actul 
răscumpărător al lui Hristos. în realitate însă, potrivit Epistolei 
către Coloseni, creaţia şi răscumpărarea sunt unite amândouă 
în persoana lui Hristos. Există un singur Mijlocitor al creaţiei 
şi al răscumpărării. Creaţia şi răscumpărarea sunt intim şi 
necesar unite prin acţiunea lui Hristos cosmic. întreaga 
creaţie, adică umanitatea, pământul cu tot ce confine el şi 
negânditele hotare ale cosmosului infinit sunt incluse în 
planul creator şi răscumpărător al lui Dumnezeu, prin viata, 
moartea şi învierea iubitului Său Fiu, Iisus Hristos, Domnul 
nostru, Creator şi Răscumpărător. Suntem în luptă cu forţele 
care dirijează orbeşte şi iraţional sistemele noastre eco
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nomice, ştiinţifice, sociale, filosofice şi teologice. Credem că 
doar imaginea lui Hristos cosmic ne va ajuta să descoperim 
totalitatea pământului şi a cosmosului creat de El, prin El şi 
pentru El 22.

Dimensiunea cosmică a mântuirii, care a început să fie 
redescoperita şi de celelalte Biserici creştine, este de mare 
importanţă pentru misiunea Bisericii, fiindcă reprezintă 
singura alternativă creştină, cosmologia teonomă, faţă de 
cosmologia autonomă a lumii în care trăim. Dimensiunea 
cosmică a mântuirii în Hristos vrea să arate că starea de 
autonomie nu reprezintă starea normală a omului şi a creaţiei 
în raport cu Dumnezeu, ci starea gravă de alienare spirituală 
a omului produsă de păcat. Prezenţa cosmică a lui Hristos 
subliniază că lumea a fost creată pentru transfigurare şi 
comuniune de viaţă eternă cu Dumnezeu, iar nu pentru 
autonomie şi secularizare. Sprijinindu-se pe Hristos, Unicul ei 
Cap, Biserica are misiunea să contribuie la umanizarea şi 
schimbarea sistemelor raţionaliste impersonale -care domină 
lumea noastră şi care mutilează viaţa omului şi a creaţiei sub 
forme diferite, tocmai pentru că sunt sisteme impersonaliste 
care nu vor să ştie de iubire -  în câmpuri de comuniune 
interpersonală a omului cu Dumnezeu şi cu semenii, după 
chipul Treimii mai presus de fire şi după constituţia internă a 
creaţiei, adică potrivit cu raţionalitatea sau ordinea ei 
interioară.

Dar şi Bisericile creştine trebuie să renunţe la propriile lor 
sisteme eclesiologice care au marginalizat Duhul, au sfâşiat 
progresiv unitatea creştină şi promovează prozelitismul în 
moduri diferite. Căci nu se va putea ajunge la unitate atâta 
vreme cât Bisericile creştine nu vor reflecta în structura lor 
vizibila, dincolo de orice sistem reducţionist, extensiunea 
comuniunii trinitare manifestate în ziua Cincizecimii prin 
pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli şi întreaga lume.
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Sistemul îl aşază pe om în locul lui Dumnezeu; comuniunea 
promovează dialogul iubirii dintre om şi Dumnezeu, într-o 
lume sărăcită de raţionalism.

Europa a făcut abuz de raţiune şi s-a intoxicat. Raţiunea 
umana are nevoie de iubirea de Dumnezeu ca să-şi descopere 
adevăratul ei centru de gravitate, cu toată raţionalitatea 
creaţiei, în Logosul divin, Raţiunea supremă nedespărţită de 
iubirea Duhului. Mai mult ca niciodată lumea are nevoie de 
valorile spirituale autentic creştine: de iertare, de dreptate, de 
iubire, de milă. Hristos, în Care se întâlneşte Sfânta Treime cu 
cosmosul, este singurul sprijin al Bisericii care ne poate ajuta, 
El însuşi, prin Sfânta Euharistie, să învingem autonomia lumii 
şi să promovăm comuniunea cu Dumnezeu şi semenii, să 
transfigurăm egoismul în iubire. Aşa a procedat Sfântul 
Apostol Pavel ca să învingă secularismul lumii vechi, astfel a 
procedat Biserica răsăriteană în secolul al XIV-lea, în vremea 
Sfântului Grigorie Palama, ca să învingă raţionalismul me
dieval care a secularizat Europa, astei trebuie să procedăm şi 
noi astăzi, pentru ca lumea să se întoarcă la Hristos. Cele trei 
motive pe care le-am invocat în ultima parte a lucrării ne fac 
încrezători că misiunea Bisericii va putea în cele din urmă să 
depăşească autonomia lumii printr-o raţiune care se îm
brăţişează cu iubirea. Cu înţelepciunea, rugăciunea şi dreapta 
vieţuire, vom birui încercările ceasului de fată. Credem că 
Biserica Ortodoxă are un cuvânt greu de spus, prin misiunea 
ei. Moi nu suntem împotriva economiei, dar ne gândim la 
cuvintele lui Hristos: Căutaţi mai intâi împărăţia lui Dum
nezeii şi toate celelalte se vor adăuga vouă .
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IV

Misiunea Bisericii în societatea 
românească contemporană

După ce mai bine de patru decenii şi jumătate Biserica 
noastră a fost obligată, de fostul regim din fara noastră, să-şi 
desfăşoare activitatea ei mai mult în cadrul locaşurilor de 
cult, astăzi, după revoluţia din 1989, Biserica s-a angajat 
într-un proces susţinut de reintegrare în viata societăţii româ
neşti, pentru a reveni astfel la tradiţia ei firească de două ori 
milenară. Acest proces a avut ca rezultat introducerea religiei 
in şcoală, reintegrarea facultăţilor de teologie în Universităţi, 
iar a seminariilor în reţeaua învăţământului de stat, reintro
ducerea preoţilor in azile, orfelinate sau spitale, în peniten
ciare sau în armată, ca să ne referim la câteva aspecte mai 
importante. Dar este vorba doar de un început, care are 
nevoie să fie continuat, adâncit şi consolidat. în vederea 
acestui fapt, am vrea să prezentăm câteva aspecte pe care le 
considerăm necesare misiunii Bisericii în cadrul acestui 
proces de reintegrare în viata societăţii româneşti, cu atât mai 
mult cu cât există şi anumite voci, mai ales în rândul intelec
tualilor, care tind să izoleze Biserica de societate.

1. Unul dintre aspectele importante ale misiunii Bisericii 
în societatea contemporană priveşte catehizarea credin
cioşilor. După aproape cinci decenii de intoxicare marxistă, 
poporul român a rămas în marea lui majoritate credincios 
Bisericii strămoşeşti. Dar, cu tot ataşamentul lor vădit fată de 
Biserică, marea majoritate a credincioşilor noştri nu dispun 
de instrucţia religioasă corespunzătoare. Remedierea acestei 
deficiente provocate de fostul regim comunist, care a interzis
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Bisericii să-şi catehizeze credincioşii ei, se poate realiza atât 
prin predarea religiei în şcoala, cât şi prin opera de catehizare 
care trebuie sâ fie promovată la nivel de parohie. Pentru ca 
această misiune să fie încununată de izbândă, ar fi necesar ca 
învăţământul religios să se extindă şi să devină obligatoriu la 
toate cele douăsprezece clase de liceu. Iar preoţii, la rândul 
lor, vor trebui să elaboreze programe de catehizare a credin
cioşilor atât în cadrul sfintelor slujbe, cât şi în afara lor, prin 
ore speciale de catehizare sau prin difuzarea de literatură 
religioasă care să răspundă problemelor cu care se confruntă 
credincioşii. Această lucrare de catehizare este absolut nece
sară dacă vrem să combatem prozelitismul sectar şi dacă 
vrem să-i facem pe credincioşi să devină responsabili fată de 
actele pe care le întreprind, ca să se elimine atâtea racile 
sociale provocate de ignoranţă, cum ar fi avortul spre exem
plu, şi să se contribuie la renaşterea spirituală şi morala a 
neamului.

2. Trebuie să mai avem în vedere, apoi, că un procent 
foarte ridicat din rândul românilor manifestă încredere în 
Biserică, peste 90%, după cum arată sondajele de opinie 
publică, dar un număr destul de modest din rândurile lor 
frecventează biserica cu prilejul sfintelor slujbe care se ofi
ciază în ea. Există foarte multe parohii în care credincioşii 
participă în număr foarte mic la slujbe, în cursul anului, fiind 
obişnuiţi să vină la biserică o dată sau de două ori pe an. La 
baza acestui fenomen se află doua cauze mai importante. Mui 
întâi, este vorba de faptul că enoriaşii parohiilor au fost în
văţaţi să se împărtăşească de cel mult patru ori pe an, ca să 
nu mai vorbim de cei care nu se mai împărtăşesc cu anii. O 
astfel de practică îi determină pe credincioşi sâ se comporte 
în mod individualist, să se adreseze bisericii doar atunci când 
le dictează interesele lor personale, să participe la slujbe fără 
să se cunoască unul cu altul şi să contribuie la dizolvarea 
Bisericii în calitatea ei de comuniune. Apoi, trebuie sâ recu
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noaştem că n-am acordat importanta cuvenită preoţiei 
universale a credincioşilor, că vrem să ştim doar de preoţia 
sacramentală, fără ca enoriaşii să fie atraşi in acţiuni folo
sitoare pentru viata şi misiunea Bisericii. Dacă sectanţii 
reuşesc să facă prozeliţi din rândul credincioşilor noştri, 
aceasta provine din faptul că ei dau importantă Fiecărui 
credincios şi îi atribuie misiunea de a lucra pentru sporirea 
comunităţii lor prin atragerea de noi adepţi.

Dacă vrem să remediem această situaţie, trebuie să-i 
facem pe preoţi şi pe credincioşi să devină conştienţi de 
faptul că Sfânta Euharistie constituie Biserica ca Trup al lui 
Hristos şi că împărtăşirea, însoţită de pregătirea spirituală 
necesară, dezvoltă în rândul credincioşilor conştiinţa apar
tenenţei lor la Biserică. Aici nu este vorba numai de opinia 
celor care se declară în favoarea împărtăşirii mai dese, fată de 
cei care sunt de opinie contrară şi se declară în favoarea 
împărtăşirii mai rare, precedată de pregătire spirituală, ci de 
faptul că Sfânta Euharistie nu mai trebuie surprinsă ca un act 
de sine stătător, ca un act în sine, ca un act de simplă 
"împărtăşanie", ci ca expresie a comuniunii care se află la 
temelia Bisericii. Dacă nu ne vom ridica la conştiinţa acestei 
realităţi atât de profunde şi importante pentru existenta 
Bisericii, nu vom putea depăşi nici individualismul, care bân
tuie cu atâta furie în rândul credincioşilor noştri şi îi face să 
dea dovadă de indiferentă fată de problemele cu care se 
confruntă Biserica, şi nici nu vom putea activa sacerdoţiul 
universal al credincioşilor, ca să facem fată prozelitismului 
sectar şi pentru ca Biserica să devină activă în societate.

3. Una dintre marile probleme care stau în fata Bisericii 
noastre este cea a misiunii în mediul urban. Datorită politicii 
duse de regimul de tristă amintire din ţara noastră, marile 
oraşe ale tării au cunoscut o creştere demografică impre
sionantă, în timp ce Biserica a fost împiedicată să-şi con
struiască locaşuri de cult. Datorită acestui fapt, credincioşii
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nu prea au biserici in care să se roage, fiindcă sunt depărtate 
de locuinţa lor, iar bisericile existente, din cauza supraaglo
merării, au devenit instituţii de prestări de servicii religioase, 
fie că este vorba botezuri sau înmormântări, fie că este vorba 
de cununii sau sfeştanii, la cererea credincioşilor. în marile 
oraşe nu se mai pot constitui adevărate parohii şi comunităţi 
fiindcă nu mai avem suficiente locaşuri de cult. Pentru a 
depăşi această situaţie este nevoie de cât mai multe astfel de 
locaşuri, în Bucureşti şi alte oraşe, pentru ca în jurul lor să se 
alcătuiască adevărate comunităţi unde credincioşii să fie 
catehizaţi în mod corespunzător, unde se poate dezvolta 
spiritul de comuniune şi solidaritate dintre ei şi unde se poate 
desfăşura opera filantropică atât de necesară şi care la ora 
actuală este lăsată pe seama organelor centrale şi eparhiale 
aJe Bisericii. Mu va putea exista o adevărată rezistenţă îm
potriva prozelitismului care ne asaltează cu atâta virulenţă şi 
nu poate fi vorba despre o renaştere spirituală şi morală a 
neamului fără edificarea de noi locaşuri de cult. S-au făcut 
multe lucruri bune şi importante în această direcţie, dar ar 
trebui să se continue cu tot mai multă intensitate această 
lucrare, fiindcă ea are un rol decisiv în procesul de integrare 
a Bisericii în societatea contemporană.

4. Una dintre acuzaţiile vehiculate adesea împotriva Bise
ricii noastre, de anumite cercuri care îi sunt ostile, ar consta 
în faptul că dă dovadă de stagnare şi nu poate să se mo
dernizeze. Iar modernizarea Bisericii ar consta, după opinia 
unor astfel de cercuri, în acceptarea homosexualităţii, în 
hirotonia de preoţi şi episcopi din rândul femeilor, sau în im
plicarea Bisericii în acţiuni de ordine publică, în activism 
social, sau în multe altele asemănătoare acestora. Dar aici nu 
mai este vorba de modernizarea Bisericii, ci de transformarea 
ei după chipul lumii trecătoare, al unei lumi secularizate, 
atunci când rolul Bisericii este cel de a preface şi transfigura 
lumea şi omul după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
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Dacă majoritatea zdrobitoare a neamului nostru, peste 90% 
din cei interogaţi, manifestă încredere în Biserică, aceasta se 
datorează faptului că Biserica nu se schimbă după chipul 
lumii trecătoare, al lumii secularizate, ci este expresia co
borârii eternităţii în timp, care îi dă omului stabilitate într-o 
lume a nestabilităţii şi îl ridică la asemănarea cu Dumnezeu. 
Este adevărat că Biserica trebuie să fie dinamică în lume, dar 
dinamismul ei nu constă în acţiuni de ordin politic şi activism 
social, fiindcă pe această cale multe dintre Bisericile creştine, 
şi încă cele mai importante, s-au golit de credincioşi. Dina
mismul Bisericii într-o lume secularizată, care vrea să ştie 
doar de raţiune şi ştiinţă, constă în faptul de a conferi 
societăţii contemporane o faţă mai umană prin mijlocirea 
valorilor creştine. Biserica nu este chemată să organizeze 
cruciade, fiindcă nici Hristos şi nici Apostolii n-au recurs la un 
astfel de mijloc, ci să aducă în rândul oamenilor, în relaţiile 
dintre oameni, mai multă bunătate, iertare, iubire sau ome
nie. La abuzul de raţiune, care a secularizat lumea, Biserica 
este chemată să propovăduiască şi să manifeste prin viaţa ei 
iubirea în cadrul relaţiilor sociale.

5. Poporul român a apărut în istorie ca popor creştin, 
legat de la bun început de Biserica lui, care i-a apărat unitatea 
spirituală de credinţă şi limba (cu toate că românii au fost 
nevoiţi să vieţuiască în principate separate) şi care a fost 
alături de neam, chiar pe câmpurile de bătălie, pentru fău
rirea statului unitar român. Acestea sunt câteva dintre mo
tivele care îndreptăţesc Biserica noastră să se considere 
Biserică naţională a românilor. Din nefericire însă, ori de câte 
ori vine vorba despre acest fapt, se obiectează mereu că în 
ţara noastră nu locuiesc doar români, ci şi cetăţeni care 
aparţin altor minorităţi naţionale şi altor confesiuni creştine şi 
că pretenţiile Bisericii noastre de a fi considerată drept 
Biserică naţională reprezintă un pericol pentru celelalte mino
rităţi şi culte din ţară, fiindcă le-ar plasa pe un plan de
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inferioritate sau pentru că s-ar atenta la identitatea lor. O 
astfel de obiecţie rezultă însă dintr-o mentalitate apuseană 
care a văzut totdeauna relaţiile dintre majoritate şi minoritate 
ca relaţii de putere şi dominaţie. în opoziţie cu această 
mentalitate însufleţită de orgoliu nemărginit, întreaga viaţă şi 
organizare a Bisericii noastre, ca şi a celei ortodoxe în ge
neral, sunt întemeiate pe relaţii de comuniune şi convieţuire, 
de tip sobornicesc, care ştiu să respecte identitatea religioasă 
şi culturală a minorităţilor şi să locuiască împreună în pace. 
Biserica noastră n-a făcut exces de dominaţie, ci de toleranţă. 
Dacă doreşte să fie considerată Biserică naţională, nu face 
aceasta din dorinţa de dominaţie, ci pentru că se constituie în 
cea mai bună garanţie a convieţuirii paşnice a românilor 
propriu-zişi cu celelalte culte şi minorităţi din ţară.

6. Una dintre problemele cu care se confruntă Biserica 
noastră în lumea contemoporană este cea care priveşte 
integrarea ţării noastre în structurile europene şi, o dată cu 
aceasta, poziţia noastră ortodoxă faţă de cultura apuseană. 
Opiniile sunt împărţite. Există cercuri care sunt extrem de 
favorabile culturii apusene, după cum sunt altele care o 
resping fără drept de apel. Potrivit tradiţiei răsăritene, 
statornicită de Părinţii Bisericii, trebuie să adoptăm o atitu
dine selectivă faţă de cultura occidentală, adică să preluăm 
ceea ce este pozitiv şi să respingem aspectele negative. Să 
luăm spre exemplu ştiinţa, tehnica sau etica occidentală, care 
se află la temelia civilizaţiei occidentale, dar să respingem 
debusolarea morală a Occidentului, izvorâtă dintr-o concepţie 
deistă. Avem motive serioase să adoptăm o atitudine 
deschisă faţă de cultura occidentală, care cunoaşte şi ea o 
transformare destul de profundă. Datorită remarcabilului 
proces ştiinţific, noua cultură occidentală se află la începutul 
unui proces care îi poate permite să depăşească existenţa 
lucrului în sine, care se află la temelia individualismului 
occidental, şi să progreseze în direcţia relaţiei reciproce dintre
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lucruri, care vine să fundamenteze comuniunea. Dialogul 
dintre cultura noastră şi cultura occidentala este absolut 
necesar pentru favorizarea unui proces care să ducă la 
îmbogăţirea reciprocă a tuturor, fiindcă nu mai este vorba să 
opunem frontal între ele culturile noastre, ci să căutăm să 
incorporăm Ortodoxia în Vest şi Vestul în Ortodoxie, după 
cum s-a afirmat la Congresul Facultăţilor de Teologie Orto
doxă din Bucureşti (1996), fiindcă altfel, ori vom fi exter
minaţi de cultura Vestului, ori această cultură se va îmbogăţi 
şi ne va permite tuturor să supravieţuim.

7. Mişcarea ecumenică rămâne una dintre manifestările 
caracteristice pentru sec. XX. Este pentru prima dată, în 
decursul celui de-ai doilea mileniu, când Bisericile creştine au 
început să treacă de la politica confruntării la cea a concilierii. 
Cu toate criticile care se aduc mişcării ecumenice, ea a 
permis totuşi Ortodoxiei să pună în circulaţie unele idei 
importante ale teologiei şi spiritualităţii sale în cadrul 
celorlalte confesiuni creştine, cum ar fi spre exemplu Sfânta 
Treime, harul ca energie, ideea de comuniune sau chiar 
răspândirea icoanelor într-un mediu care le era extrem de 
ostil. Dar nu este mai puţin adevărat că mişcarea ecumenică 
se află totuşi în criză, de mai multă vreme. Cauzele ei trebuie 
descoperite în repetata tentativă a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor de a pune în circulaţie modele de unitate creştine, 
fabricate în propriile lui laboratoare, cu scopul vădit de a 
salva mai mult identitatea confesională a diferitelor deno- 
minaţiuni creştine, decât să constituie o bază autentică 
pentru unitatea Bisericilor. Cu alte cuvinte, se aşază diver
sitatea deasupra unităţii. Pe această cale s-a încurajat în mod 
indirect prozelitismul sectar, cu toată strădania Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor de a lupta împotriva lui. Dacă se 
porneşte mereu de la cuvintele Mântuitorului, "ca toţi să fie 
una", pentru a se da noi imbolduri mişcării ecumenice, nu 
vedem motivul pentru care nu se amintesc şi cuvintele
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Mântuitorului, exprimate in acelaşi context: După cum Tu, 
Părinte, in Mine şi Eu în Tine, să fie şi ei în Noi' (In. 17, 21), 
fiindcă aceasta arată că adevărata bază a unităţii creştine este 
comuniunea treimică pe care s-a întemeiat de altfel şi 
unitatea Bisericii din primul mileniu. Atunci se va ajunge la 
unitate creştină, când Bisericile vor accepta structura con
ciliară sau sobornicească a Bisericii nedespărţite, care îşi are 
temeiul ei ultim în Sfânta Treime.

8. în pofida unor împrejurări nefavorabile, atât cultura, cât 
şi teologia au cunoscut în a doua jumătate a secolului nostru 
o dezvoltare deosebită. Cu toate acestea, şi una şi alta, atât 
cultura, cât şi teologia, s-au dezvoltat în sfere închise, izolate 
una de alta, fără relaţie reciprocă. De aceea a venit vremea 
dialogului dintre teologie şi cultură,. care este profitabil şi 
pentru una şi pentru cealaltă. Teologia are nevoie de cultură, 
ca să poată lua cunoştinţa temeinică şi realistă de proble
matica omului contemporan. O teologie care face abstracţie 
de cultură riscă să se izoleze intr-o sferă abstractă, care nu 
ţine seama de realităţile lumii în care trăim. Dar nici cultura 
fără teologie nu se poate înălţa spre sfera valorilor etern 
spirituale, personalizate în Dumnezeu, ca să poată da la 
iveală opere de mare valoare spirituală sau artistică şi pentru 
ca lucrarea ei să contribuie la renaşterea spirituala şi morală 
a neamului. Biserica este chemată să continue tradiţia 
dialogului dintre teologie şi cultură, aşa cum au procedat 
Părinţii Bisericii şi aşa cum s-a afirmat în perioada interbelica 
din ţara noastră, şi să netezească calea unui dialog cu 
oamenii de cultură, care sunt dispuşi să participe la un astfel 
de dialog, fiindcă acest lucru face parte din procesul de 
integrare a Bisericii în viaţa societăţii noastre.



V

Societatea cu faţă umană. 
Interpretarea sociologiei lui Max Weber 

în lumina teologiei ortodoxe

A

Max Weber este unul dintre marii sociologi ai lumii 
moderne care a înscris o pagină importantă în domeniul 
acestei discipline. German de origine, născut la jumătatea 
secolului trecut, a fost multa vreme ignorat de sociologia 
franceza, de şcoala lui Durkheim, din cauza poziţiei hotărâte 
pe care a luat-o împotriva determinismului promovat de ea. 
Originalitatea lui, fiind adesea înfăţişat ca un fel de Marx al 
burgheziei, consta în afirmarea caracterului nedeterminat al 
istoriei. Pentru a pătrunde mai în adânc realităţile lumii 
sociale nu trebuie să se privească doar spre cauzele şi 
constrângerile exterioare, adica la determinismul istoric, ci să 
se ia în consideraţie şi acţiunea oamenilor din punctul de 
vedere al subiectivităţii lor1. PI se distanţează de ideologia 
pusă în circulaţie de filosofia iluministă, care se gândea doar 
la cauze obiective, şi ia poziţie împotriva unei evoluţii 
economice care se desfăşoară aproape mecanic, pe etape 
determinate. Pentru el, sociologia trebuie să se întemeieze nu 
numai pe factori obiectivi, ci şi pe cei subiectivi, adică pe 
individ2.

Max Weber este conştient de procesul de secularizare 
care progresează în toată Europa, in defavoarea creşti
nismului Acest proces nu ocoleşte nici Germania, deşi dobân 
deşte aici forme particulare din cauza protestantismului. 
Teoria morţii lui Dumnezeu", pusă în circulaţie de filosoful
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german Nietzsche, constituie dovada concludenta a unei crize 
generale a valorilor religioase. Spiritul raţionalist şi pozitivist 
se substituie credinţelor tradiţionale. O parte importantă din 
opera weberiană este consacrată, din această cauză, analizei 
atitudinilor religioase şi relaţiei lor cu compartimentele 
economice, declinului acestor compartimente în favoarea 
"spiritului raţional", sau, mai bine zis, raţionalist. Pentru a 
înţelege formele particulare ale lumii occidentale, Weber le 
compară sistematic cu cele ale civilizaţiei anterioare. Opera 
sa cuprinde astfel o întreagă serie de studii sociologice 
religioase, de sociologie juridică sau de sociologie eco
nomică, care reprezintă tot atâtea unghiuri de atac pentru o 
metodologie istorică şi comparativă3.

Trebuie avut în vedere că amploarea şi diversitatea 
acestor lucrări, de care am vorbit mai sus, urmăres : un scop 
bine precizat de la bun început, anume acela de a înţelege 
singularitatea sau superficialitatea culturii occidentale 
moderne. Proiectul weberian apare şi mai interesant dacă 
ţinem seama că, în momentul realizării lui, ansamblul 
dezbaterilor germane referitoare la evoluţia societăţii se 
focaliza în jurul unei alternative: capitalism sau socialism. 
După opinia lui Weber, această opoziţie nu este pertinentă. 
Oraţie lucrării comparative pe care a desfăşurat-o cu privire la 
formele de organizare socială specifice fiecărei civilizaţii, 
Weber este interesat înainte de toate de trăsătura definitorie 
şi specifică a lumii moderne occidentale, pe care o descoperă 
în raţionalizarea crescândă a acestei lumi"4 .

Autorul nostru ajunge la concluzia că raţionalizarea eco
nomiei, raţionalizarea dreptului şi a statului, sau raţiona
lizarea ştiinţei sau artei, constituie caracteristica funda
mentală care distinge societăţile occidentale moderne de cele 
care le-au precedat, in lucrările sale importante, una care 
priveşte Etica protestantă şi spiritul capitalismului, alta care 
se referă la Economie şi societate, Weber arată că, în opoziţie



Hristos -  Biserică -  So c ie ta te 69

cu principiile care guvernează societăţi tradiţionale, principiul 
raţionalizării a cunoscut o asemenea hipertrofiere, încât a 
ajuns să dirijeze diferitele sfere de activitate socială. Calculul 
şi alegerea strategică, autonomizarea funcţiilor, universa
lizarea şi formalizarea activităţilor sociale sunt tot atâtea 
criterii şi expresii ale acestui proces de raţionalizare5. Raţio
nalizarea sporită a economiei moderne se manifestă prin 
influenţa exercitată de aceasta asupra activităţilor sociale prin 
gestiune şi organizare deosebit de productivă6. Datorită 
caracterului ei autonom, liber şi independent în gestionarea 
propriului său patrimoniu, ca şi bunei funcţionări a justiţiei, 
comunitatea urbană, ca unitate administrativă de bază, apare 
ca fenomen masiv numai în Occident7.

Acest proces masiv de raţionalizare a activităţilor sociale 
duce însă la o depersonalizare a raporturilor sociale. Din 
această cauză, universalizarea şi formalizarea raporturilor 
sociale constituie una dintre condiţiile raţionalizării. Trecerea 
de la o economie şi de la dreptul tradiţional la o economie şi 
la dreptul modern, dedus din principii şi din obişnuinţe 
(dreptul cutumiar), duce însă la inevitabila depersonalizare a 
raporturilor sociale. Gestionarea raţională a muncii în 
întreprinderile capitaliste se întemeiază pe trecerea de la 
raporturile dintre om şi om, existente în munca artizanală, la 
raporturile formale şi impersonale dintre capitalist şi sahiriaţi 
în economia modernă. îşi face apariţia astfel şi un drept 
formal, sistematic şi universal, adică un drept impersonal, 
care se impune în faţa obiceiurilor locale şi a raporturilor de 
relaţie personală din societăţile precapitaliste. Asistam în 
acest fel la o modificare a relaţiilor sociale, care însoţeşte 
dezvoltarea economiei de piaţă şi pe care Max Weber o 
înfăţişează în temeni de cotnunalizare şi de asociere8.

Acest proces masiv de raţionalizare" excesivă a activi
tăţilor sociale, care atrage după sine fenomenul deperso
nalizării sociale, are două consecinţe majore. Pe de o parte,
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duce inevitabil la transferul religiei din sfera publica şi sociala 
în sfera privata. Weber cunoaşte bine această tendinţă, pe 
care o reprezintă ca un proces de desacralizare a lumii. 
Valorile supreme din viata societăţii tradiţionale sunt astăzi 
alungate, datorită secularizării, în împărăţia transcendenta a 
vieţii mistice sau în mici cercuri comunitare care reproduc 
încă ceva ce s-ar putea descrie ca pnevma1 profetic, fenomen 
spiritual care îmbrăţişa şi suda marile comunităţi in trecut9. 
Weber nici nu doreşte, nici nu deplânge acest fenomen, dar 
constată o nivelare a valorilor şi o egalizare a indivizilor într-o 
lume modernă care atrofiază sensul mistic al sublimului ca sa 
poată astfel mai bine hipertrofia raţiunea. El constată o 
autonomizare crescândă a sferei şi a experienţei religioase, 
adică o izolare a ei în sfera preocupărilor private ale omului, 
odată cu dezvoltarea spiritului ştiinţific modern10.

Pe de altă parte, locul religiei şi al Bisericii din viata 
societăţii îl iau ştiinţa şi statul. Nu este de mirare dacă statul 
apare, din punct de vedere istoric, o dată cu mişcarea globala 
de raţionalizare a societăţilor occidentale. înzestrat cu un 
drept raţional, cu un tezaur public (nu mai este vorba de 
tezaurul suveranului), cu o aparatură birocratică care 
alienează angajezi/ fiindcă nu mai este vorba de o persoană 
care angajează, ci de o entitate juridică impersonală, statul se 
diferenţiază astfel de alte unităţi politice din trecut, cum ar fi 
clanul sau cetatea. Dacă, în cazul acestora din urmă, per
soanele particulare puteau face uz de violentă fizică fată de 
copii şi sclavi, statul a dobândit el însuşi monopolul violentei 
fizice legitime. Această legitimitate o exercită datorita ale
gerilor şi activităţii administrative1 1.

Toate consideraţiile expuse anterior ne obligă să ne 
întrebăm asupra motivului pentru care societăţile moderne 
au cunoscut un proces atât de profund de raţionalizare şi 
depersonalizare a relaţiilor umane. Ca să putem răspunde la 
această întrebare, trebuie să avem în vedere că important
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pentru societăţile moderne occidentale, cu structurile lor 
economice raţionalizate şi impersonale, nu este în primul 
rând omul, ci, importantă este activitatea individului. Este 
adevărat că Weber se ridică împotriva determinismului so
ciologic promovat de marxism şi pledează pentru rolul 
individului în societate, dar nu este mai puţin adevărat că 
procesul de depersonalizare a relaţiilor sociale, într-o eco
nomie de piaţă, duce inevitabil la transformarea omului într-un 
instrument pus în slujba eficacităţii economice. Weber 
distinge mai multe feluri de activităţi. Nai întâi, este vorba de 
acţiunea tradiţională, care aparţine activităţilor familiare coti
diene, acţiunea afectivă, călăuzită de pasiuni (lovitul cu pal
ma, spre exemplu), sau acţiunea raţională valorică (wertra- 
tional), condusă de valorile etice (aristocratul care se bate 
pentru propria onoare, cavalerul care pleacă în cruciadă, 
căpitanul care se scufundă cu corabia etc.).

Dar, pentru el, numai acţiunea raţională cu finalitate 
(zweckrational) are o importanţă cu totul deosebită. Aici este 
vorba de o acţiune instrumentală întoarsă către un scop 
utilitar şi care implică adecvarea dintre scopuri şi mijloace, 
întreprinderea capitalistă care generează bunurile sale în 
vederea profitului maxim, strategia militară care organizează 
armata şi planul de luptă, savantul care experimentează şi 
caută probe, toate acestea funcţionează după această logică, 
adică după logica utilitară şi pragmatică12. Ideea potrivit 
căreia raţiunea guvernează societăţile moderne este o idee 
curenta în secolul al XlX-lea. Principiul general este că 
ansamblul activităţilor sociale se desprinde de tradiţie şi de 
sacru pentru a se defini în funcţie de o logică proprie, a 
eficacităţii şi a calculului13. Ideea de raţionalizare se 
intemeiaza pe ideea de calcul şi de eficacitate14. Lucrul cel 
mai important pentru o economie supusă unui proces de 
raţionalizare şi depersonalizare îl constituie deci calculul şi
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eficacitatea, care au dat naştere ideii de progres nelimitat ce 
angajează insul într-o lupta neobosită pentru dobândirea de 
bunuri pământeşti.

Max Weber consideră că protestantismul, în special pro
testantismul calvin, a jucat un mare rol în dezvoltarea so
cietăţilor capitaliste moderne. El porneşte de la o constatare 
potrivit căreia capitalismul modern ia naştere în secolul al 
XVI-lea în ţările occidentale şi în principal în ţările şi mediile 
de confesiune protestantă. Weber mai observă, la sfârşitul 
secolului al XlX-lea, că în regiunile germane în care se 
întâlnesc catolicii cu protestanţii, doar aceştia din urmă deţin 
frâul puterii industriale şi comerciale. Pe această cale, Weber 
caută să explice nu numai legătura dintre etica puritană şi 
spiritul capitalismului, ci, mult mai general, să arate procesul 
de raţionalizare care transformă în Occident domenii atât de 
diferite ca cel al artei, al politicii, al ştiinţei şi chiar al 
dreptului. Capitalismul modern n-a apărut mai curând, da
torită catolicismulului, care interzicea o astfel de posibilitate. 
Mântuirea, în catolicism, se obţine prin fidelitate faţă de 
Biserică, şi nu printr-o activitate intensă in lumea terestră. 
Dimpotrivă, după cum observă Weber, există o legătură 
strânsă între protestantism (sub eticheta căreia trebuie pla
sate, dincolo de calvinism, pietismul, metodismul şi alte secte 
ieşite din mişcarea baptistă) şi dezvoltarea capitalismului. în 
sec. al XVIll-lea este cât se poate de evident că cei mai 
dinamici întreprinzători şi financiari din Europa aparţin lumii 
calviniste.

Cum se poate explica un astfel de fenomen? Sociologul 
nostru consideră că, pe urmele lui Luther, protestantismul 
ascetic şi puritan dezvoltat de Calvin încurajează com
portamentul economic particular. Profesia devine o datorie, o 
vocaţie, o probă a credinţei. Aceste comportamente noi sunt 
marcate de un ansamblu de valori, cum ar fi gustul pentru 
economie, abstinenţa şi refuzul luxului, disciplina muncii şi
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conştiinţa profesională. Acest mod de a trăi şi de a gândi, care 
obligă pe credincios să se comporte ca un monah întreaga lui 
viaţa, se propaga în Europa şi în Statele Unite, dar nu prinde 
o amploare deosebita decât după doua sau trei generaţii. Este 
vorba de un etos nou care determina elita protestantă sa se 
angajeze plenar în muncă şi industrie. Ideea aceasta par
ticulara, că datoria se îndeplineşte în exerciţiul unei pro
fesiuni sau al unui meşteşug, reprezintă ideea caracteristică 
eticii sociale din civilizaţia capitalista şi, într-un anumit sens, 
este chiar fundamentul e i15.

Weber merge însă mai departe şi cauta să explice legătură 
dintre puritanism şi economie, adică modul în care purita
nismul animă acţiunea unui credincios pentru a face din el un 
capitalist. Aceasta pentru că în logica Reformei, contrar 
doctrinei catolice, individul nu mai este obligat să răspundă 
înaintea unei autorităţi terestre, cum ar fi Biserica. El se 
găseşte singur in faţa lui Dumnezeu. Mai mult chiar, în virtutea 
dogmei augustiniene a predestinaţiei, Reforma consideră ca 
omul are o devenire care îi preexistă şi pe care n-o poate 
modifica în traiectoria ei, oricât ar căuta el acest lucru in 
lumea de aici. Doar Dumnezeu cunoaşte pe cei aleşi şi pe cei 
respinşi şi din această cauză credinciosul este chinuit de o 
întrebare permanentă şi înspăimântătoare, cea a devenirii 
sale după moarte. în aceste condiţii, omul are două po
sibilităţi: să îndure fatalist o istorie stabilită dinainte sau să se 
bucure plenar de aceasta lume pământească. în opoziţie cu 
Luther, Calvin socoteşte că viaţa creştinului trebuie să fie 
orientată spre o puternică angajare în lume. Datorită acestei 
doctrine, reuşita terestră intr-o activitate profesională este 
mai întâi un mijloc de glorificare a lui Dumnezeu. Dar pentru 
faptul că Dumnezeu nu acţionează decât prin aleşii Săi, 
această reuşită are valoarea unui semn al elecţiei divine. 
Munca, economia şi toate celelalte sunt supravegheate de 
protestanţi fiindcă văd in ele confirmarea unei mântuiri atât
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de mult sperate prin reuşita pământească16. Este adevărat 
că, o dată ce acest sistem a fost pus in mişcare, el s-a 
dezvoltat ulterior independent de etica puritană. Dar aceasta 
arată că puritanismul a fost motorul permisiv, printre multe 
altele, care a favorizat dezvoltarea capitalismului17. Aceasta 
este, în linii principale, concepţia lui Max Weber.

B

in a doua parte a acestui studiu, vom întreprinde o 
evaluare ortodoxă a sociologiei lui Max Weber. După cum s-a 
văzut, originalitatea autorului nostru constă în faptul de a fi 
trecut de la colectivismul şi determinismul marxist la indi
vidualism şi subiectivism capitalist, adică la rolul pre
ponderent al individului în economie şi în societate. în felul 
acesta, am putea spune că la baza întregului edificiu socio
logic şi economic al lui Weber se află, fără nici o îndoială, 
individualismul, care îl apropie aşa de mult de protestantism, 
noi nu punem la îndoială rolul iniţiativei particulare într-o 
economie de piaţă, faţă de centralismul economiei marxiste, 
dar, din punct de vedere teologic, lucrurile se prezintă într-o 
lumină diferită, fiindcă atât individualismul, cât şi colecti
vismul intră în conflict cu doctrina creştină despre Sfânta 
Treime, cuprinsă în Scriptură.

în această lumină, nu este important nici individualismul, 
care închide egoist omul în sine însuşi, separându-l pe 
semen, şi nici colectivismul, care scufundă omul în masa 
anonimă a naturii, ci inter-relaţionalitatea dintre oameni. în 
rugăciunea adresată Tatălui ceresc, în ajunul răstignirii Sale, 
Hristos spune următoarele: Precum Tu, Părinte, în Mine, şi Eu 
în Tine, să fie şi ei în noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis" (Ioan 17, 21). După cum reiese din aceste cuvinte ale 
Mântuitorului, Persoanele divine nu se scufundă în masa 
naturii divine, ci rămân deosebite una de alta (Tatăl rămâne
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Tată, Fiul rămâne Fiu), şi nici nu se închid una fată de alta, în 
mod individualist, ci una trăieşte prin alta, Tatăl prin Fiul şi 
Fiul prin Tatăl, în iubirea Duhului Sfânt. La baza doctrinei 
creştine sociale, întemeiate pe Sfânta Treime, nu se află nici 
individualismul şi nici colectivismul, ci comuniunea. Din 
punct de vedere teologic, individualismul este starea omului 
căzut în pacat, care a rupt comuniunea cu Dumnezeu şi 
semenii. După cum ne spune Sfânta Scriptură, omul n-a fost 
creat pentru individualism şi autonomie, ci pentru co
muniune.

A doua componentă a sistemului weberian este secu
larizarea, care rămâne dependentă de individualism. Din 
momentul în care omul se închide în el însuşi, el caută sâ-L 
elimine pe Dumnezeu din lumea văzută, să secularizeze 
lumea, pentru ca astfel să ia locul lui Dumnezeu pe pământ şi 
să domine lumea şi natura cu ajutorul ştiinţei şi tehnologiei. 
Pe de o parte, cultura secularizată are aspecte pozitive, 
fiindcă i-a permis omului să întreprindă incursiuni în 
macrocosmos, să exploreze microcosmosul, sa imputineze 
suferinţa şi să lungească viaţa, să ofere condiţii decente de 
viată şi civilizaţie, să promoveze drepturile omului şi demo
craţia, ca să amintim doar câteva dintre ele, poate pe cele mai 
importante.

Dar nu este mai puţin adevărat că omul s-a folosit de 
ştiinfă şi tehnologie ca să exploateze în mod iresponsabil 
natura, din dorinţa de profit şi putere, provocând una dintre 
cele mai grave crize care pune în joc existenta planetei 
noastre, criza ecologică, in numai două secole de la apariţia 
erei industriale, criza ecologică a adus prejudicii incalculabile 
mediului înconjurător, distrugând ceea ce natura a creat pe 
parcursul a miliarde de ani. Dacă mai adăugăm la aceasta şi 
ultimele două războaie mondiale, cele mai sângeroase din 
întreaga istorie a omenirii, dar şi arsenalele nucleare care 
planează ca o umbră a morţii peste întreaga omenire,
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incepem să realizăm problemele grave pe care cultura 
secularizata le pune înaintea noastră la acest sfârşit de 
mileniu.

Teologia ortodoxă s-a opus cu hotărâre atât procesului de 
sacralizare a lumii, adică de dominaţie a lumii de către 
Biserică, cât şi secularizării, care desfigurează omul din punct 
de vedere spiritual. Pe de o parte, omul contemporan are 
impresia că este stăpânul lumii înconjurătoare, datorită 
progresului ştiinţific şi tehnologic, pe de altă parte, devine 
robul valorilor materiale, care îi pustiesc sufletul, căci spune 
Mântuitorul: "Ce foloseşte omului dacă dobândeşte lumea şi 
îşi pierde sufletul?" (Le. 9, 26). Dincolo de sacralizare sau de 
secularizare, Ortodoxia militează pentru transfigurarea omu
lui şi a creaţiei în Hristos şi Biserică, prin lucrarea energiilor 
de foc ale Sfântului Duh. Şi pentru că această transfigurare se 
realizează nu numai prin lucrarea omului, ci şi prin energia 
Duhului, Ortodoxia consideră că Dumnezeu este prezent nu 
numai în subiectivitatea umană, ci în întreaga creaţie, că este 
atât transcendent, după fiinţă, cât şi imanent, prin lucrarea 
energiilor necreate. Secularizarea este, din nefericire, nu 
numai rezultatul unei culturi certate cu Dumnezeu, ci şi 
rezultatul unei teologii creştine care a săvârşit o eroare 
fundamentală, confundând transcendenţa lui Dumnezeu cu 
absenţa lui Dumnezeu din creaţie.

Printre componentele sociologiei şi economiei occiden
tale, reliefate de Weber, se află şi raţionalizarea acesteia din 
urmă, pentru a o face astfel să devină cât mai productivă şi 
eficientă. La baza acestui fenomen se află acelaşi indivi
dualism, de care am vorbit mai sus, care îl determină pe om 
să se rupă de orice fel de tradiţie, fie eclesiastică, fie 
populară, fie artizanală, pentru ca, elibera» de orice con
strângeri exterioare, să se poată lansa în cursa nesfârşită a 
acumulării de bunuri materiale, care devine scopul principal 
al existenţei umane. Bunurile materiale nu raai sunt mijloace



Hristos -  B iserică -  Soc ie ta te

pentru o viată spirituala mai înaltă, ci se transformă în scopul 
ultim al existentei lui. Omul nu se mai mulţumeşte niciodată 
cu ce are, ci, cu cât are mai mult, cu atât vrea mai mult, 
devenind sclavul patimii iraţionale care îl depărtează mereu 
de Dumnezeu şi îl face să se sufoce în materialitatea lumii 
văzute.

Consideraţiile lui Konrad Lorenz, laureat ai premiului 
riobel, sunt extrem de concludente din acest punct de 
vedere, fiindcă vin din mijlocul lumii de care vorbim. Co
vârşitoarea majoritate a oamenilor care trăiesc astăzi, spune 
el, nu mai consideră ca fiind valoros decât ceea ce le aduce 
succes în cadrul unei concurente nemiloase, ajutându-i să 
depăşească pe ceilalţi oameni. Orice mijloc care ar putea 
servi acestui scop apare, în mod înşelător, ca o valoare în 
sine. Am putea defini valoarea utilitarismului, care are un 
efect distructiv, ca fiind confundarea mijloacelor cu scopul. 
La origine, banii reprezintă un mijloc. în limbajul uzual, acest 
lucru se mai simte încă, din moment ce spunem: "el deţine 
mijloacele necesare'. Dar, oare, câţi oameni mai există azi 
care să înţeleagă că banul în sine nu reprezintă o valoare? 
Acelaşi lucru e valabil şi pentru timp; Time is money" 
exprimă, pentru cine consideră banii ca având o valoare 
absolută, că acelaşi lucru se întâmplă cu fiecare secundă din 
timpul economisit. Câştigarea unei jumătăţi de oră reprezintă 
pentru toată lumea o valoare în sine, pentru atingerea căreia 
nici un sacrificiu nu poate fi prea mare"18.

Analizând mai profund acest fenomen, Lorenz ajunge la 
constatarea că nimic nu provoacă omenirii de azi daune 
sufleteşti mai mari decât lăcomia, orbitoare, de bani sau 
graba extenuantă. Din câte ştiu, arată el, nu există încă o 
analiză psihologică ori abisală pentru aceste motivaţii, dar eu 
consider că e foarte probabil ca, pe lângă lăcomia de a deţine 
bunuri ori poziţie ierarhică superioară, sau de a le deţine pe 
ambele, un rol esenţial să-i joace şi frica, frica de a rămâne în
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urma in cadrul întrecerii, frica de sărăcie, frica de a lua 
hotărâri greşite şi de a nu face sau nu mai face faţă întregii 
situafii atât de stresante. Frica, sub toate formele ei, e cu 
siguranţa cel mai important factor de subminare a sănătăţii 
oamenilor moderni, producând hipertensiune arterială, 
ciroză, infarct la tinereţe şi alte asemenea bucurii". Omul, 
veşnic grăbit şi agitat, cu siguranţă nu e mânat doar de 
lăcomie; cele mai ademenitoare tentatii nu I-ar putea de
termina să ajungă la un asemenea grad de autodistrugere. El 
e mânat, şi ceea ce II mână nu poate fi decât frica19.

Dar cursa neobosită după avere are, pe lângă con
secinţele fizice amintite mai sus, şi consecinţe de ordin 
spiritual. Una dintre cele mai rele consecinţe ale agitaţiei, sau 
poate ale fricii care produce nemijlocit agitaţia, spune Lorenz, 
e incapacitatea oamenilor moderni de a sta fie şi numai 
pentru un timp scurt singuri, cu ei înşişi. Ei evită orice 
posibilitate de autoreflectie şi meditaţie cu o consecventă 
plină de frică, de parcă s-ar teme ca nu cumva reflecţiile să-i 
pună în fata unui autoportret înfiorător, asemănător cu cel pe 
care Oscar Wilde îl descrie în clasicul sau roman de groază, 
The Picture o f Dorian Qray. Cum s-ar explica altfel faptul că 
oameni care au pretenţia de a fi intelectuali preferă propriei 
lor companii reclamele de televizor, ce te prostesc de-a 
binelea? Pentru simplul motiv că îi ajuta sâ alunge reflec
ţia20. "Conexiunile luxului, care se vor face simţite ca urmare 
a cercului vicios al unei creşteri cu o conexiune inversă a 
producţiei şi a nevoilor, vor distruge mai devreme sau mai 
târziu ţările vestice, şi întâi de toate Statele Unite, populaţia 
lor nemaifiind capabilă de concurentă fată de populaţia mai 
puţin răsfăţată şi mai sănătoasă a ţărilor din Est 21.

Omul n-a fost zidit de Dumnezeu să se lanseze în cursa 
infinită după bunurile pământeşti, ci în cursa nesfârşită după 
asemănarea cu Dumnezeu. Cursa după bunurile materiale 
este o răsturnare diabolică a cursei la care este chemat omul
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de Dumnezeu, cursa spre valorile perene şi absolute, ade
vărul, binele, frumosul, iubirea, sfinţenia, care Îşi au sălaşul 
lor în fiinfa personală a Divinităţii în Treime. Cursa după 
bunurile lumii acesteia nu poate satisface setea omului de 
Absolut şi eternitate, fiindcă sunt bunuri trecătoare. Pe lângă 
faptul că prăbuşeşte omul din punct de vedere spiritual, cum 
s-a văzut mai sus, o astfel de cursă, care face abstracţie de 
orice tradiţie, creeaza tensiuni de nedescris între părinţi şi 
copii, şi, mai mult decât atât, duce la împărţirea lumii în ţări 
bogate şi [ari sărace, cu consecinţe imprevizibile pentru 
pacea lumii în care trăim. Omul nu este numai trup, ca să se 
preocupe obsedant doar de economie, mai este şi suflet 
care-şi găseşte împlinirea lui numai în Dumnezeu. Toate 
bogăţiile lumii, adunate la un loc, nu valoreaza cât bucuria 
unei vieţi trăite în lumina scânteietoare a slavei dumnezeieşti. 
Sau, cum spune Sfântul Pavel, "ceea ce ochii n-au văzut, ceea 
ce urechile n-au auzit şi ceea ce la inima omului nu s-a urcat, 
pe acestea le-a descoperit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" 
(1 Cor. 2, 9).

în cele din urma, una dintre componentele sistemului 
său, pe care Weber o aduce în discuţie, este cea referitoare la 
protestanfi. în consideraţiile sale sociologice şi mai ales 
economice, Weber scoate în evidentă rolul important pe care 
protestantismul, mai ales sub forma lui reformată sau 
calvină, I-a avut în promovarea societăţii capitaliste. După 
cum arăta el, cei mai mari capitalişti din Germania, spre 
exemplu, n-au fost catolici, ci protestanţi. Explicaţia acestui 
fenomen constă în faptul că protestantismul, în interpretarea 
pe care i-o dă Max Weber, s-a adaptat cel mai bine la 
componentele de care am vorbit mai sus, care se găsesc în 
structura unei economii capitaliste. Mai întâi, protestantismul 
se întâlneşte cu individualismul societăţii capitaliste. După 
cum afirma Max Weber, protestantismul I-a eliberat pe om de 
sub dominaţia Bisericii catolice şi I-a aşezat în legătură
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verticala cu Dumnezeu, în mod individualist, dincolo de orice 
constrângere eclesială. Protestantismul s-a adaptat apoi 
foarte bine şi la procesul de secularizare a lumii, fiindcă, din 
reacfie fată de tendinţa Bisericii catolice de a sacraliza lumea, 
adică de a o aduce sub dominaţia ei, protestantismul s-a 
declarat în favoarea iluminismului, care a proclamat auto
nomia omului şi a lumii fată de Dumnezeu, adică a susţinut 
procesul de secularizare a lumii. Protestantismul a adus apoi 
o contribuţie extrem de importantă la eficienta economiei 
capitaliste, după cum arată Max Weber, prin intermediul 
teoriei despre predestinaţie, care I-a obligat pe credincios să 
se lanseze în cursa acumulării de bunuri pământeşti ca o 
dovadă concludentă a elecţiei lui divine. Predestinata îl 
dispensează pe om de legătura comuniunii, dându-i posi
bilitatea să se lanseze in mod individualist în cursa comorilor 
pământeşti. Cel puţin, aceasta este interpretarea pe care Max 
Weber o dă protestantismului22.

Rămâne de clarificat o problemă importantă. Cum a ajuns 
protestantismul, aşa cum este înfăţişat de Max Weber, să 
stabilească relaţia dintre elecţia divină şi acumularea de 
bogăţie pământească. Ca să găsim un răspuns la această 
problemă, trebuie să ne adresăm Vechiului Testament, unde, 
la fel, era vorba despre electie divină, dar şi de faptul că 
bogăţia pământească era considerată ca o binecuvântare 
divină. Această constatare ne face să ajungem la concluzia 
că, înaintea oricărui capitalism european, promovat de pro
testantism, acest capitalism îşi are originea în mentalitatea 
Vechiului Testament, care stabilea relaţia dintre electie şi 
bogăţie. Probabil că acesta este motivul pentru care pro
testantismul în general, dar mai ales neoprotestantismul, se 
orientează preponderent către Vechiul Testament, încât se 
ajunge uneori să se propună ca zi de odihnă, sâmbăta în locul 
Duminicii, să se reitereze vechea deosebire dintre alimente
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curate şi necurate să se aleagă pentru predici teme cu 
precădere din cuprinsul Legii celei Vechi.

Cu toate acestea, există însă o mare diferenţă între Legea 
Veche şi cea nouă, a lui Hristos. Dacă în Vechiul Testament 
bogăţia era considerată ca o binecuvântare divină, în Noul 
Testament Hristos ne îndeamnă să nu ne adunăm comori pe 
pământ, ci în cer. Nai mult decât atât, la judecata din urmă nu 
vom fi întrebaţi despre bogăţia pe care am reuşit să o 
acumulăm în decursul vieţii noastre pământeşti, ci dacă am 
alergat în sprijinul celor obidiţi şi oprimaţi, dacă Lam îmbrăcat 
pe cel gol, dacă Lam adăpat pe cel însetat, dacă Lam hrănit 
pe cel flămând, dacă i-am vizitat pe cei din spitale şi închisori. 
Hu putem trece cu vederea randamentul economic al 
economiei capitaliste, dar, în calitate de creştini, nu putem 
face abstracţie de porunca iubirii fată de Dumnezeu şi de 
aproapele nostru, care este orice semen ce se află în lipsuri 
şi suferinţă. Ortodoxia nu consideră că bogăţia ar fi rea în ea 
însăşi, ci o face dependentă de două lucruri extrem de 
importante din punct de vedere creştin: să fie obţinută pe căi 
cinstite şi să nu fie folosită în mod egoist de posesorul ei, ci 
şi pentru ajutorarea celor lipsiţi, adică în scopuri filantropice, 
pentru binele comun.

Nax Weber spune că una dintre caracteristicile eticii so
ciale din civilizaţia capitalistă constă în faptul că datoria fie
căruia se îndeplineşte în exercitarea unei profesiuni sau a unui 
meşteşug şi, într-un anumit sens, este chiar fundamentul ei23.

Care sunt cauzele care au contribuit la apariţia acestui 
fenomen? Pe de o parte, Nax Weber ne arată, aşa cum s-a 
văzut, că protestantismul ascetic şi puritan a încurajat acest 
comportament economic, astfel încât profesia devine o 
datorie, o vocaţie, o probă a credinţei. Pe de altă parte, se 
afirmă însă că, o dată ce sistemul capitalist a fost pus în 
funcţie, el s-a dezvoltat ulterior independent de etica 
puritană. Acest fapt ne face să credem că interesul omului
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occidental faţă de profesie nu este produsul protes
tantismului puritan, ci reprezintă o aptitudine pe care acesta 
a moştenit-o din cele mai vechi timpuri. Faptul că Iosif, 
logodnicul Maicii Domnului, a fost tâmplar, nu are o im
portanţă deosebită pentru răsăriteni, în timp ce pentru occi
dentali are o semnificaţie cu totul particulară, fiindcă e 
considerat ca patron al celor ce practică meşteşugul său. S-ar 
putea ca puritanismul să fi încurajat responsabilitatea omului 
faţă de profesia pe care o exercită, cum spune Max Weber, 
dar aceasta s-a grefat pe nişte aptitudini deja existente în 
comportamentul apusean.

Dacă am spune că un astfel de comportament a lipsit cu 
desăvârşire la români, fiindcă aceştia au fost ortodocşi, şi nu 
protestanţi, ar însemna să dăm dovadă de exagerare. 
Ortodoxia I-a învăţat şi ea pe credinciosul ei să dea dovadă de 
responsabilitate faţă de munca şi profesia pe care le are de 
îndeplinit, prin faptul că I-a obişnuit ca înainte de a-şi începe 
activitatea să se închine lui Dumnezeu şi să-şi facă semnul 
crucii. Aşa se explică de ce ţara noastră devenise grânarul 
Europei şi existau atâţia meseriaşi care îşi exercitau profesia 
lor cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
semenilor. Din nefericire însă, fostul regim de tristă amintire 
din ţara noastră a distrus responsabilitatea omului faţă de 
profesia sa atât prin lichidarea proprietăţii personale, cât şi 
prin subminarea credinţei lui în Dumnezeu. Credem că, o 
dată cu reintroducerea religiei în şcoală şi cu opera de 
educare religioasă pe care o avem de îndeplinit în societatea 
contemporană, vom reuşi să trezim din nou sentimentul 
răspunderii omului faţă de profesia pe care o exercită. Din 
acest punct de vedere, exemplul oferit de Max Weber este 
edificator.

Există însă o diferenţă esenţială între modul în care este 
înţeleasă responsabilitatea în lumea protestantă şi în cea 
ortodoxă. După cum s-a văzut, protestantismul pleacă de la o
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învăţătură care îşi are temeiul ei teologic, adică de la 
predestinaţie, şi o transformă în mijloc de acumulare de 
bogăţii pământeşti. De aici şi paradoxul puritanismului, care 
îl învaţă pe om să se mulţumească cu puţin, să ducă o viată 
extrem de austeră, dar cu scopul de a câştiga cât mai mult din 
bunurile acestei lumi. în felul acesta, accentul nu mai cade pe 
cele cereşti, ci pe cele pământeşti; totul se transformă în 
economie, şi într-o lume secularizată interesul pentru 
rugăciune dispare aproape cu desăvârşire. Există o respon
sabilitate în protestantism, dar este vorba de o respon
sabilitate individualistă pentru propria profesie şi pentru 
profitul realizat. Depersonalizarea relaţiilor sociale la care se 
referea Weber, care te împiedică să-i mai vezi pe semenul tău, 
este o dovadă concludentă în acest sens.

Din punctul nostru de vedere, responsabilitatea creşti
nului ortodox are în vedere nu numai profesia, aşa cum era 
ea exercitată în trecut, ci pe Dumnezeu şi pe semen. Aici se 
are în vedere nu numai fapta, dar şi persoana, fiindcă creşti
nul ortodox îl are pe Dumnezeu mereu în fată. Teoria pre
destinatei îl face pe omul occidental să îl aibă pe Dumnezeu 
mereu în spate, în timp ce invocaţia adresată de român lui 
Dumnezeu, Doamne ajută!', face să-L aibă pe Dumnezeu 
mereu în fată, să nu se gândească doar la faptă, ci şi la 
persoană, să lupte pentru câştiguri materiale, dar să fie şi om 
de omenie. Responsabilitatea protestantă are caracter indivi
dualist, cea ortodoxă tine de domeniul omeniei şi al comu
niunii. Rolul omului nu este cel de a seculariza şi pângări 
natura, după poftele lui, ci de a o purifica şi transfigura, căci 
şi natura este destinată să devină cer nou şi pământ nou în 
împărăţia lui Dumnezeu. Omul sfinţeşte locul, constituie o 
dimensiune intrinsecă a responsabilităţii creştine.

Suntem de acord cu afirmaţiile potrivit cărora Biserica a 
respins ideologiile totalitare şi atee, asociate în timpurile 
moderne cu 'comunismul7 sau 'socialismul'. în acelaşi timp,
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ea a respins 'capitalismul' invididualist şi primatul absolut al 
pieţei asupra muncii omeneşti. Reglementarea economiei nu
mai prin planificarea centralizată perverteşte la bază legă
turile sociale; reglementarea ei numai prin legea pieţei nu 
poate realiza dreptatea socială, căci există numeroase nevoi 
omeneşti care nu pot fi satisfăcute prin intermediul pieţei. 
Trebuie preconizată o reglementare rezonabilă a pieţei şi a 
iniţiativelor economice, după o justă ierarhie a valorilor şi în 
vederea binelui comun. Responsabilii de întreprinderi sunt 
datori să tină seama de binele persoanelor şi nu numai de 
sporirea profiturilor. Totuşi, acestea sunt necesare. Ele permit 
realizarea investiţiilor care asigură viitorul întreprinderilor şi 
garantează ocuparea forţei de muncă"24.

Toate afirmaţiile acestea sunt cât se poate de pertinente 
şi constituie tot atâtea jaloane importante pentru o economie 
de piaţă. Dar atâta vreme cât se va afla la baza lor o concepţie 
individualistă, fiindcă nu vedem din textul de mai sus o 
alternativă, ele vor rămâne discutabile, rioi suntem convinşi 
că doar noţiunile de persoană şi comuniune, care îşi găsesc 
ultimul lor temei în Sfânta Treime, pot constitui temeiul 
pentru depăşirea individualismului european. Şi tot pe acest 
temei se pot promova atât iniţiativa particulară şi obţinerea 
de profit cinstit, cât şi realizarea profitului spiritual care 
conferă omului adevărata sa demnitate, de fiu al lui 
Dumnezeu, sensibil la suferinţa şi durerea aproapelui, capabil 
de opere filantropice şi protecţie socială. După cum am 
arătat, intenţia noastră nu este de a propune societăţii 
propriul nostru model, ci, plecând de la cel existent, fiindcă e 
datoria societăţii să-şi aleagă modelul dorit, să promovăm 
valorile spirituale, să umanizăm relaţiile dintre persoane, 
pentru ca societatea să dobândească o fată umană.
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BISERICA ORTODOXĂ. ORTODOXIE 
ŞI PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE

I

Relevanţa teologiei ortodoxe 
pentru lumea contemporană

Lumea contemporană este dominată de cultura se
cularizată care îşi are obârşia în secolul al XVlll-lea, cunoscut 
ca secol al luminilor. Această cultură are aspecte pozitive 
indiscutabile, datorate în cea mai mare măsură progresului 
ştiinţific şi tehnologic pe care I-a promovat de-a lungul vremii. 
Cucerirea macrocosmosului de către om, care se extinde 
mereu de la un sistem planetar la altul, descoperirile epocale 
din lumea microcosmosului, care au revoluţionat gândirea 
contemporană, împuţinarea suferinţei provocate de boli şi 
prelungirea vieţii, scurtarea distanţelor şi apariţia unei vieţi 
mai civilizate, drepturile omului sau democraţia, care au 
răsturnat sistemele totalitare, dar şi puterea uriaşă de care 
dispune omul astăzi pentru transformarea naturii, sunt tot 
atâtea rezultate benefice ale acestei culturi secularizate.

Dar nu este mai puţin adevărat că această cultură se
cularizată, care i-a permis omului să dobândească rezultate 
dincolo de aşteptările secolului al XVlll-lea, a avut şi aspecte 
negative, care s-au repercutat dureros asupra omului şi 
societăţii în care trăieşte el, asupra naturii înconjurătoare. 
Aceleaşi progrese ştiinţifice şi tehnologice, care i-au permis 
omului să înscrie tot atâtea victorii în domeniul culturii şi 
civilizaţiei umane, s-au transformat în tot atâtea mijloace de
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distrugere a omului şi a valorilor create de el. Ultimele două 
războaie mondiale, cele mai sângeroase şi mai devastatoare 
din întreaga istorie a umanităţii, apariţia unor sisteme ideo
logice care se găsesc la originea lagărelor de exterminare de 
pe continentul nostru, arsenalele nucleare care planează 
deasupra întregii lumi ca o umbră a morţii, prăpastia mereu 
crescândă dintre ţările bogate şi ţările sărace, poluarea na
turii, fără precedent în istoria planetei, sunt doar câteva dintre 
rezultatele negative ale culturii secularizate, care au semănat 
atâta suferinţă şi distrugere în jurul nostru. După cum observa 
un teolog englez, ştiinţa a dobândit victorii dincolo de 
aşteptările secolului al XVIU-lea, dar lumea care a apărut nu 
pare să fie mai raţională decât cea cunoscută de veacurile 
precedente"1.

Mircea Eliade consideră că una dintre trăsăturile specifice 
ale acestei culturi secularizate constă în tendinţele ei 
antropocentrice, care închid omul în propria lui imanenţă, 
opusă transcendenţei. Comentând această realitate, Mircea 
Eliade spune următoarele: Marile culturi ale trecutului au 
cunoscut şi ele oameni areligioşi şi nu este imposibil ca 
aceştia să fi existat chiar şi la nivelul culturilor arhaice. Dar 
numai în societăţile moderne europene omul asumă o nouă 
situaţie existenţială: el se recunoaşte ca unic subiect şi agent 
aJ istoriei şi refuză orice apel la transcendenţă. Altfel zis, el nu 
acceptă alt model uman în afara condiţiei umane, aşa cum se 
lasă ea descifrată în situaţii istorice diferite. Omul se rea
lizează prin el însuşi şi reuşeşte să realizeze acest lucru doar 
în măsura în care se desacralizează pe sine şi desacralizează 
şi lumea. Sacrul este obstacolul principal în calea libertăţii 
sale. Omul nu va redeveni cu adevărat el însuşi decât atunci 
când se va demistifica radical. El nu va fi cu adevărat liber 
decât atunci când va fi ucis ultimul zeu'2.

Este adevărat că acest proces de desacralizare sau de- 
mistificare, la care se referă Mircea Eliade, i-a permis omului
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să stăpânească natura, prin ştiinţă şi tehnologie, dar omul a 
pierdut propriul său control. După cum observa acelaşi teolog 
englez amintit mai sus, mereu mai multă lume din cadrul 
naţiunilor celor mai puternice de pe pământ se simte fără 
ajutor în ghearele unor forte iraţionale pe care nu le mai 
poate stăpâni şi care tind să destabilizeze cultura şi religia 3. 
Cu alte cuvinte, putem spune că această cultură secularizată, 
care îl determină pe om să se gândească mai mult la el însuşi 
decât la Dumnezeu, a dat naştere unei crize spirituale fără 
precedent în întreaga istorie a umanităţii. Această criză 
spirituală a atins asemenea proporţii, încât un cardinal 
catolic, într-o cuvântare rostită la UNESCO, declara următoa
rele: "Pentru prima oară în întreaga istorie, legitimările re
ligioase ale lumii şi-au pierdut credibilitatea, nu numai pentru 
anumiţi intelectuali sau pentru indivizi izolaţi, ci pentru pături 
întregi ale societăţii 4.

Oricât ar părea de straniu, trebuie spus că această criză 
spirituală nu-şi are temeiul ei doar în gândirea profană a 
secolului luminilor, ci şi într-o cultură teologică, care a în
ceput, pe tot parcursul celui de al doilea mileniu de istorie 
creştină, să dea prioritate omului fată de Dumnezeu. Criza 
spirituală care confruntă lumea creştină astăzi îşi are originea 
în deplasarea centrului de gravitaţie al Bisericii de la Dum
nezeu întrupat, Hristos, la om, datorită unei eronate inter
pretări a textului biblic (Mt. 16, 16). în opoziţie cu tradiţia 
veche a Bisericii, au existat teologi creştini care au considerat 
că Biserica nu este zidită pe piatra credinţei mărturisite de 
Petru, adică pe Hristos, Dumnezeu şi Om, ci pe persoana lui 
Petru, care este doar om, din cauza priorităţii date realităţilor 
pământeşti, în locul celor cereşti. Mai mult chiar, această 
răsturnare a centrului de gravitaţie al Bisericii de la Dumnezeu 
la om a atras după sine şi detaşarea operei mântuitoare de 
persoana lui Hristos, pentru ca, prin intermediul Sfintei 
Euharistii, să devină dependentă de o ierarhie care tine locul
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lui Hristos pe pământ. Până astăzi se susţine că Biserica, sub 
conducerea Duhului Sfânt, continuă opera lui Hristos pe 
pământ"5. Or, tocmai în această tendinţă antropocentrică, de 
a da prioritate omului fată de Dumnezeu, rezidă şi originea 
crizei spirituale care confruntă lumea creştină de astăzi, în 
majoritatea ei zdrobitoare. Gândirea iluministă n-a făcut decât 
să ducă la bun sfârşit acest proces, cu rădăcini adânci într-o 
anumită teologie creştină, şi să opună radical transcendenta 
lui Dumnezeu imanentei omului, să pretindă, aşa cum spunea 
Eliade, că omul nu va fi cu adevărat liber, decât în momentul 
în care va fi ucis ultimul zeu6.

în faţa acestui proces de secularizare a lumii, care s-a 
afirmat progresiv pe durata ultimului mileniu şi care îşi are 
originea în tendinţele antropocentriste ale teologiei creştine, 
Ortodoxia a afirmat două lucruri extrem de importante pentru 
viata şi misiunea creştină: mai întâi, că Biserica nu este zidită 
pe om, ci pe Dumnezeu întrupat, pe Hristos, Dumnezeu şi 
Om, unicul Cap al Bisericii văzute şi nevăzute. Biserica 
Răsăriteană ar fi putut şi ea foarte uşor să devină dependentă 
de unul sau altul dintre Apostoli, de Ioan sau Pavel, datorită 
rafinamentului lor spiritual sau mistic, dar niciodată nu a 
aşezat omul în locul lui Hristos, pentru ca să-şi păstreze astfel 
centrul ei de gravitaţie divin. Apoi, împotriva tendinţei de a 
detaşa opera mântuitoare, adică jertfa şi învierea, de 
persoana lui Hristos, Părintele Stăniloae declara într-una din 
scrierile sale: Dogmatica creştină înfăţişează lucrarea
mântuitoare şi dătătoare de viată veşnică a Persoanei 
dumnezeieşti a lui Hristos devenit om, cum şi relaţia noastră 
liberă cu ea, datorită căreia putem primi această viaţă fără de 
sfârşit. în creştinism nu se poate vorbi propriu-zis de o 
învăţătură mântuitoare şi nu ne putem mântui prin lege, nici 
măcar prin Legea Vechiului Testament, ci prin persoana lui 
Iisus Hristos. Nu moartea şi învierea, ca teme teologice, 
constituie centrul teologiei Apostolului Pavel, ci Hristos cel
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răstignit şi înviat’7. Un mare teolog catolic, Hans Urs von 
Balthazar, spunea că centrul de greutate al Bisericii lui este 
plasat prea jos8. Doar în măsura în care Biserica este 
dependentă de persoana lui Hristos, aşezat pe Scaunul slavei 
cereşti, alături de Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Biserica va sorbi 
forfa ei spirituală din izvorul mai presus de fire al Sfintei 
Treimi şi va fi capabilă să depăşească criza spirituală cu care 
se confruntă societatea contemporană. Aceasta este una 
dintre relevantele pe care teologia ortodoxă le are pentru 
lumea zilelor noastre.

în al doilea rând, am dori să subliniem că lumea în care 
trăim noi, adică cei din Europa de Est, a fost răvăşită, în 
secolul nostru, de lupta dintre două ideologii radical opuse. 
Una dintre ele este cea comunistă, care tinde să scufunde 
omul în masa anonimă a naturii şi să vorbească de egalitate, 
iar cel de-al doilea sistem este cel capitalist, care tinde să 
ridice individul deasupra naturii şi să vorbească de libertate, 
între ele este o mare diferenţă, fiindcă, în timp ce unul 
promovează dictatura proletariatului şi economia centra
lizată, celălalt propovăduieşte democraţia şi economia 
privată. Cu toate acestea, între ele există şi o mare ase
mănare, atât pentru că sunt produsul unei mentalităţi auto
nome şi secularizate, cât şi pentru faptul că ambele au un 
caracter raţionalist şi nu se interesează de iubire. Este vorba 
de două ideologii sau sisteme impersonaliste, care aşază atât 
libertatea, cât şi egalitatea, deasupra omului şi societăţii, ca 
să domine şi să orienteze societatea către lumea pămân
tească, într-o totală indiferenţă faţă de cea cerească.

Dacă deschidem paginile Sfintei Scripturi, constatăm însă 
că importante pentru noi nu sunt nici egalitatea şi nici 
libertatea, ci comuniunea sau relaţiile personale dintre oa
meni. Omul, bărbat şi femeie, creaţi de Dumnezeu, au fost 
legaţi între ei prin cea mai profundă relaţie reciprocă, iar 
Dumnezeu rămâne credincios acestui legământ relaţional pe
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care îl încheie cu omul, cu orice preţ şi oricât de necredincios 
I-ar fi partenerul de dialog. Mai mult chiar, popoarele şi 
naţiunile înseşi sunt chemate să trăiască în legământul sau 
alianţa relational-personalistă a frăţiei. Omul îşi găseşte ade
văratul scop al existentei lui într-o astfel de comuniune, în 
legătura dragostei reciproce şi a ascultării, care reflectă 
comuniunea mai presus de fire a Sfintei Treimi.

nici libertatea şi nici egalitatea nu sunt cuvinte care să ne 
introducă în adâncul acestei probleme. Ruperea comuniunii 
distruge atât libertatea, cât şi egalitatea şi nici una dintre ele 
nu va fi realizată atâta vreme cât vor fi gândite în ele însele. 
Adevărata libertate nu poate fi dobândită prin dezvoltarea 
nelimitată a propriilor puteri şi averi, fiindcă fiinţa umană nu 
este făcută pentru autonomie individualistă şi pentru cursa 
frenetică după bunurile materiale, care duce la vid sufletesc 
şi grave inegalităţi sociale, ci pentru comuniune şi iubire. Şi 
nici simpla căutare a egalităţii nu poate crea dreptatea 
socială, fiindcă aceasta nu se înfăptuieşte prin teroare şi 
privare de libertate, ci doar în comuniunea reciprocă în care 
fiecare dă celuilalt ascultare şi iubire, pentru a deveni astfel 
om de omenie.

Sistemele raţionaliste la care ne-am referit, adică cel 
colectivist şl cel individualist, unul care nu vrea să ştie de 
libertate, altul, de egalitate, şi ambele de iubire, sunt pro
dusul unei mentalităţi care tine seama de legea omului, şi 
încă a omului păcătos, fără să tină seama de legea lui 
Dumnezeu, care înainte de toate este legea iubirii. Schelling, 
filosof german, spunea cu multă vreme în urmă că omul 
prometeic nu recunoaşte concretul real aşa cum a fost zidit 
de Dumnezeu, ci caută să dea formă realităţii după chipul şi 
asemănarea sa, ca să trăiască suveran şi obstinat într-o lume 
de ideal şi vis, într-o lume artificială'9 . La rândul său, Nicolae 
lorga, adversar declarat al sistemelor ideologice sau filo
sofice, al metafizicii organizate, afirma în mod caustic: "un
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sistem filosofic e un mausoleu grandios înlăuntrul căruia a 
fost aşezat, cu mare pompă, cadavrul vieţii, după o prealabilă 
şi minuţioasă necropsie. Cu cât un sistem este mai metodic 
construit, cu atât se depărtează de sensul vieţii adevărate, 
devenind caduc şi fals'10.

în faţa acestei realităţi, teologia ortodoxă românească a 
întreprins două lucruri importante. Pe de o parte, a căutat să 
scoată în evidenţă caracterul raţionalist şi depersonalizant al 
sistemelor filosofice de factură individualistă. "Sistemele filo
sofice idealiste, spune Părintele Stăniloae, au explicat rea
litatea ca o proiecţie a răului şi au justificat prin aceasta 
extinderea arbitrară şi nelimitată a bunului plac al individului, 
nu mai menţionăm că pretenţia fiecărui sistem de a fi spus 
totul şi de a nu admite că realitatea are aspecte care nu pot fi 
cuprinse în el a generat fanatisme şi mari suferinţe în viata 
omenirii (marxismul sau fascismul). Literatura generată nu 
numai de individualismul filosofic, ci şi de individualismul 
poftelor nestăpânite după plăceri, a produs şiruri de traume, 
care au justificat, prin argumentări şi problematici incon
sistente, patima dezordonată a amorului liber, împingând 
societatea în robia şi dezordinea acestor patimi. Dacă astăzi 
această literatură recurge disperat la droguri, dacă s-a ajuns 
la antiliteratură, la antiartă, la agnosticism hedonist, la mi
narea oricărei încrederi într-un sens superior al lumii, este 
pentru că lumea s-a plictisit de literaturizarea aceloraşi cazuri 
monotone sau de analiza aceloraşi patimi, care închid pe om 
într-un întuneric pestilenţial"11.

în acelaşi timp însă, teologia ortodoxă a căutat să pună în 
evidenţă valoarea netrecătoare a doctrinei creştine despre 
Sfânta Treime. Mulţi cunosc literatura teologică din ultimele 
decenii despre Sfânta Treime, în special lucrările extrem de 
valoroase ale Părintelui Stăniloae, dar sunt puţini cei care ştiu 
că aceste preocupări teologice privind Sfânta Treime repre
zentau reacţia ortodoxă faţă de sistemele amintite anterior,
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unul colectivist, altul individualist, care ne-au supus la 
suferinţe şi încercări greu de suportat din cauza competiţiei 
dintre ele. Faţă de aceste sisteme raţionaliste şi impersonale, 
teologia românească a accentuat caracterul personal al 
comuniunii trinitare în iubire. împotriva colectivismului, care 
tinde să scufunde individul în masa anonimă a naturii, 
teologia ortodoxă a subliniat caracterul de persoană al fiinţei 
umane cu atâta intensitate, încât a putut spune că persoana 
înseamnă ireductibilitate la natură. Iar împotriva individua
lismului s-a arătat că persoana nu rămâne niciodată închisă în 
sine, ci deschisă legăturii în iubire faţă de celelalte persoane. 
După chipul Treimii mai presus de fire, comuniunea nu 
înseamnă a trăi unul lângă altul, ci unul prin altul, după 
cuvântul lui Hristos: Precum Tu, Părinte, în Mine, şi Eu în 
Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis’ (Ioan 17, 21). Acesta este motivul pentru care 
Sfânta Treime a fost înfăţişată drept structură a supremei 
iubiri şi tot acesta este motivul pentru care misiunea Bisericii 
este de a depăşi sistemele raţionaliste şi de a aduce iubirea, 
dreptatea, bunătatea, filantropia şi omenia în relaţiile 
interpersonale dintre membrii societăţii. într-un cuvânt, am 
putea spune că Sfânta Treime se află la baza programului 
social al Bisericii în lumea în care trăim. Aceasta este o altă 
relevanţă a teologiei ortodoxe pentru lumea contemporană.

în al treilea rând, trebuie subliniat că una dintre cele mai 
mari nenorociri care s-au abătut asupra lumii în care trăim 
este criza ecologică, care tinde să dobândească dimensiuni 
planetare. Căutând să scoată în evidenţă amploarea acestui 
fenomen grav din viaţa planetei noastre, Adunarea Generală 
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, care a avut loc la 
Canberra în 1991, ţinea să declare că specia umană, care a 
intrat pe scena istoriei şi a creaţiei cu numai optzeci de mii de 
ani în urmă, a fost capabilă să distrugă, doar în două secole, 
de la începutul erei industriale, ceea ce natura a edificat pe
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parcursul a patru miliarde şi jumătate de ani. Această criză, 
se spune în continuare, are rădăcinile adânc înfipte în poftele 
neostoite ale omului de exploatare a resurselor naturale 
pentru putere şi îmbogăţire. Economia şi era industrială 
tratează natura în mod iresponsabil din dorinţa de profit. 
Totul este rezultatul unei concepţii autonome despre lume, 
care a eliminat orice prezentă a lui Dumnezeu din cosmosul 
văzut12.

La baza acestui fenomen se află o gravă eroare a unei 
teologii care a confundat transcendenta lui Dumnezeu cu 
absenta lui Dumnezeu din creaţie, cu două consecinţe ma
jore. Mai întâi, omul s-a considerat stăpânul naturii în locul lui 
Dumnezeu şi, în ai doilea rând, a considerat materia ca fiind 
rea. Teologia noastră tradiţională, afirmă aceeaşi Adunare 
amintită mai sus, a plasat fiinţa umană deasupra naturii şi a 
căutat să justifice folosinţa tehnologiei pentru a stăpâni şi 
domina natura, trecând cu vederea consecinţele grave care 
rezultă de aici". Aceeaşi teologie tradiţională a întărit struc
turile de opresiune, întemeiate pe dualisme care nu au nimic 
comun cu Biblia şi au acreditat ideea că toată creaţia ma
terială este fără valoare, rea şi fără relaţie cu Dumnezeu13. 
Cu alte cuvinte, "gândirea dualistă, care separă spiritul de 
materie a dat naştere la structuri şi la scheme de dominaţie, 
care au favorizat exploatarea nemiloasă a naturii"14.

Explicaţia teologică a acestui dualism dintre om şi natură, 
care a dus la exploatarea iresponsabilă a naturii, constă în 
faptul că Hristos a fost considerat de marea majoritate a lumii 
creştine doar ca Mântuitor al lumii, uitându-se de calitatea Sa 
de Creator al lumii. Căci, după cum se spune în Simbolul de 
credinţă al Bisericii universale, El este "lumină din lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu 
făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. 
Uitându-se acest lucru, creaţia materială, adică lumea văzută, 
a fost lăsată în afara sferei mântuitoare a lui Hristos şi



H ristos -  Biserică -  Soc ie ta te 95

considerată ca rea şi obiect de exploatare pentru om. Pornind 
atât de la calitatea lui Hristos ca Mântuitor al lumii, cât şi de 
la cea de Creator al ei, teologia ortodoxă a mărturisit peste 
veacuri că opera de mântuire realizată de Hristos nu are în 
vedere doar sufletul omului, ci şi trupul împreună cu întreaga 
creaţie, astfel încât mântuirea adusă de Hristos are o 
dimensiune cosmică. Humai în această perspectivă se poate 
depăşi separaţia artificială dintre om şi natură, pentru a se 
pune în evidentă responsabilitatea omului fată de mediul 
înconjurător şi fată de întregul cosmos zidit de Dumnezeu.

Suntem bucuroşi că şi teologii altor confesiuni creştine 
încep să descopere acest adevăr păstrat cu fidelitate de 
Biserica răsăriteană de~a lungul veacurilor şi să declare că 
"doctrina învierii ar fi trebuit să oblige pe teologii catolici să 
implice trupul în actul răscumpărării. Cu toate acestea, din 
cauza dihotomiei dintre natură şi gratie, cea mai mare parte 
dintre ei au evitat să asocieze universul fizic la actul 
răscumpărător al lui Hristos. în realitate însă, potrivit Epistolei 
către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, creaţia şi răscum
părarea sunt unite amândouă în persoana lui Hristos. Există 
un singur Mijlocitor al creaţiei şi al răscumpărării. Creaţia şi 
răscumpărarea sunt intim şi necesar unite prin acţiunea lui 
Hristos cosmic. întreaga creaţie, adică umanitatea, pământul 
cu tot ce confine el şi negânditele hotare ale cosmosului 
infinit sunt incluse în planul creator şi răscumpărător al lui 
Dumnezeu, prin viata, moartea şi învierea iubitului Său fiu, 
Iisus Hristos, Domnul nostru, Creator şi Răscumpărător. 
Suntem în luptă cu forţele care dirijează sistemele noastre 
economice, ştiinţifice, sociale, filosofice şi teologice, care se 
manifestă orbeşte şi iraţional. Credem că doar imaginea lui 
Hristos cosmic ne va ajuta să descoperim totalitatea 
pământului şi a cosmosului creat de El, prin El şi pentru El"15, 
lată astfel un alt aspect care pune în evidentă relevanta 
teologiei ortodoxe pentru lumea contemporană.
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In fine, am dori să mai arătăm că ştiinţa contemporană, 
în special fizica fundamentală, a înregistrat progrese re
marcabile care tind să iasă în întâmpinarea teologiei. Diferit 
de fizica mecanicistă a ultimelor secole, bazată pe legătura 
exterioară dintre cauză şi efect a lucrului în sine, "fizica 
contemporană merge astăzi într-o direcţie total deosebită, 
începând cu anii '70 se înregistrează o tendinţă a ştiinţelor 
experimentale care favorizează întoarcerea la teocentrism. 
Este vorba de un fenomen cunoscut sub denumirea de Gnoza 
de la Princeton, care manifestă o înclinaţie surprinzătoare 
spre raportarea structurilor fundamentale şi a descoperirilor 
lor, la un ţel superior, la un Logos sau Raţiune superioară care 
îşi face simţite efectele în lume. Marii cercetători de la 
Princeton şi Pasadena, ca şi din alte centre cunoscute în 
lume, care studiază această raţionalitate a cosmosului, ajung 
să afirme că universul postulează existenţa unei Raţionalităţi 
superioare. Ei sunt primii, după două secole dominate de 
pozitivism, de negare a oricărei metafizici şi a oricărei 
teologii, care îndrăznesc să afirme în mod public că ştiinţa îi 
duce la credinţa într-o Inteligenţă Organizatoare a lumii16 şi 
la comuniune.

Sfântul Atanasie cel Mare a fost unul dintre primii Părinţi 
ai Bisericii care a început să vorbească, în lumina prologului 
Evangheliei după Ioan, începând cu secolul al IV-lea, despre 
raţionalitatea internă a creaţiei (panarmonios kosmou syn- 
taxis), învăţătura aceasta fiind dezvoltată şi aprofundată apoi 
de Sfântul Maxim Mărturisitorul şi de Sfântul Grigorie Palama, 
în vremea noastră, Părintele Stăniloae s-a aplecat cu deo
sebită atenţie şi stăruinţă asupra raţionalităţii creaţiei, tocmai 
pentru că a intuit această dezvoltare neaşteptată a fizicii 
fundamentale contemporane, dar şi din dorinţa de a favoriza 
dialogul dintre teologie şi ştiinţă sub mai multe aspecte, lată 
câteva dintre ele: această raţionalitate sau ordine logică 
internă a universului depăşeşte dualismul dintre spirit şi
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materie, fiindcă ne arată că materia este, în ultimă instanţă, 
concentrare de lumină, raţionalitate şi energie. Sfântul 
Grigorie de Nyssa spunea că Dumnezeu a creat lumea din 
lumină. Apoi, ea mai scoate în evidentă că structura internă a 
creaţiei este atât de complexă, încât nu mai poate fi explicată 
prin simple cauze naturale, aşa cum se întâmpla cu fizica 
mecanicistă a ultimelor secole. Cu alte cuvinte, am putea 
spune că ştiinţa a început să bată la porţile transcendentei.

în cele din urmă, am dori să mai atragem atenţia asupra 
unui aspect extrem de important. Atâta vreme cât s-a făcut 
abstracţie de această ordine logică internă a creaţiei, 
Dumnezeu a fost considerat ca o simplă cauză externă a 
universului care nu interesa prea mult sau chiar deloc pe 
savanţi şi cercetători. Laplace susţinea chiar că Dumnezeu nu 
are loc în sistemul său cosmologic. Aceasta datorită faptului 
că, odată cu Galileo Galilei, ştiinfa s-a aplecat în mod par
ticular asupra cauzelor naturale care fac posibilă cunoaşterea 
şi existenta universului, fără să se mai intereseze de baza 
supranaturală. Or, această raţionalitate interioară, care se 
manifestă prin mijlocirea energiilor necreate ale Divinităţii, îl 
înfăţişează pe Dumnezeu nu numai drept cauză exterioară a 
cosmosului, ci şi cauza lui internă, făcând posibil dialogul 
dintre teologie şi ştiinţă.

Energiile necreate au o importantă decisivă pentru 
teologia creştină. Absenta lor il înfăţişează pe Dumnezeu ca 
un soare fără raze, izolat într-o transcendentă rece şi 
inaccesibilă, fără relaţie dinamică cu lumea. Datorită acestui 
lucru se poate cădea în două extreme periculoase. Fie în 
panteism, care duce la confuzia dintre creatură şi Creator, la 
existenta unei Divinităţi impersonale, aşa cum se întâmplă în 
budism, hinduism sau şintoism, sau, mai bine zis, în marile 
religii asiatice, fie în deism, care duce la autonomia lumii şi la 
cultura secularizată, la care ne-am referit în acest studiu mai 
pe larg, cu toate consecinţele care decurg de aici. Energiile
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necreate sunt razele divine prin care Soarele supraceresc, 
Hristos, Dumnezeu şi Om, coboară dinamic in lume, prin 
Biserică, pentru ca omul şi cosmosul să se înalte şi să se 
îndumnezeiască în Sfănta Treime. Lumea în care trăim este o 
lume dominată din ce în ce mai mult de tehnică şi tehnologie 
şi are nevoie mai mult ca oricând de spiritualitate, care îşi are 
izvorul în relaţia dinamică dintre Dumnezeu şi cosmos. 
Aceasta relaţie dinamică manifestată prin energiile necreate îl 
fereşte pe om să se transforme în sclavul lumii, adică să fie 
dominat de lucrul mâinilor sale, şi îl ajută să-şi găsească 
adevărata libertate de fiu al lui Dumnezeu, capabil să domine 
nu numai natura exterioară, ci şi pe sine, fiindcă doar astfel 
se manifestă ca făptură zidită după chipul şi asemănarea cu 
Dumnezeu, lată astfel tot atâtea elemente, printre multe 
altele, care scot în evidentă relevanţa teologiei ortodoxe 
pentru lumea contemporană.
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II

Energiile necreate şi dogma catolică
(Comentariu asupra unei publicaţii catolice recente)

începând cu cei de-al doilea Conciliu de Ia Vatican 
(1962-1965), şi mai ales în zilele noastre, Biserica romano- 
catolică manifestă o deschidere cu totul neaşteptată fată de 
creştinismul răsăritean, în speţă fată de Biserica Ortodoxă. Ca 
să ne dăm seama de proporţiile acestei schimbări de 
atitudine, trebuie spus că timp de aproape un mileniu, după 
schisma de la 1054, Biserica romano-catolică a ostracizat 
Biserica Ortodoxă şi teologia ei cu o rară vehementă verbală. 
Iată ce ne spune un vestit profesor de teologie, Teodor M. 
Popescu, din acest punct de vedere: Aprecierile romano- 
catolice erau pentru noi jignitoare şi dureroase ca un blasfem. 
Episcopul de Cremona, leremia Bonomelli, de exemplu, scria 
într-o carte despre Biserică, tradusă şi în limba germană şl 
deci răspândită (D/e K/rche, Freiburg im Breisgau, Herder, 
1902), la începutul secolului nostru, că Biserica Ortodoxă nu 
are dreptul să pretindă că moşteneşte ceva de la Hristos, ... 
că este ca şi cum ea n-ar exista, ea pare doar o umbră a 
trecutului şi abia dacă merită numele de creştină. Din pana 
altui ortodoxofob curg, ca nişte lovituri asupra victimei, cu 
vinte grele ca acestea: Unfâhigkeit, Erschopfung, Stumpfheit, 
Erstarrung, Stillstand, Zerbrockelung, Verfall, adică: incapa
citate, sleire, tâmpire, amorţire, stagnare, fărâmiţare, deca
dentă1. Acestea nu sunt păreri izolate, ci, dimpotrivă, o 
concepţie aproape generală în Apus despre Biserica Ortodoxă 
şi exprimă nu compătimire creştină, ci dispreţ confesional2.

Trecând cu vederea acest vocabular atât de jignitor la 
adresa Bisericii Răsăritene şi căutând să păşească pe urmele
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celui de al doilea Conciliu de la Vatican, actualul Papă, 
loan-Paul 11, introduce o schimbare în raporturile dintre cele 
două Biserici şi transformă dispreţui în elogiu. în una dintre 
ultimele sale scrisori pastorale, intitulată sugestiv Orientale 
lumen", Pontiful roman elogiază apofatismul trinitar, îndum
nezeirea omului, monahismul răsăritean sau culturile pe care 
Ortodoxia le-a creat în sânul diferitelor popoare din aria ei de 
existentă, ca tot atâtea valori ale teologiei şi spiritualităţii 
răsăritene, care merită o deosebită atenţie. Ca exemplu re
dăm un pasaj în care Papa vorbeşte despre inculturarea 
Evangheliei în lumea creştinismului răsăritean: încă de la 
începuturile lui, Orientul creştin a îmbrăcat forme interioare 
diferite, care s-au arătat capabile să adopte trăsăturile spe
cifice ale fiecărei culturi şi să manifeste respect pentru fiecare 
comunitate particulară. Mu putem decât să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru minunata varietate care i-a permis să 
alcătuiască, cu modele diferite, un mozaic atât de bogat şi 
compozit"3. Mai mult chiar, Papa fine să mai sublinieze că 
într-o epocă în care dreptul fiecărui popor de a se exprima 
potrivit patrimoniului său cultural naţional este recunoscut 
ca fundamental, experienţa fiecărei Biserici orientale se 
înfăţişează ca o reuşită de inculturare vrednică de interes. 
Trebuie să învăţăm că vestirea Evangheliei trebuie să fie în 
acelaşi timp înrădăcinată în specificitatea culturilor şi 
deschisă convergentei într-o universalitate care este un 
schimb spre îmbogăţirea comună 4. Elogiul este atât de evi
dent încât nu mai are nevoie de vreun comentariu.

Dar cu tot elogiul adus valorilor spirituale specifice Orto
doxiei, Pontiful roman a trecut totuşi cu vederea una dintre 
cele mai importante valori ale creştinismului răsăritean, 
capabile să le explice pe toate celelalte, adică a trecut cu 
vederea teologia energiilor necreate, ca punte de legătură 
dinamică între Dumnezeu şi Biserică sau între Dumnezeu şi 
lume. Căci cum ar putea fi înţeles apofatismul trinitar răsă
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ritean, procesul de îndumnezeire al omului sau inculturarea 
Evangheliei în viaţa fiecărui popor, fără doctrina energiilor 
necreate5? Teologia răsăriteană consideră, spre exemplu, că 
Dumnezeu poate fi cunoscut după lucrările Sale, şi nu în fiinţa 
Sa, astfel încât energiile necreate, ca expresii ale lucrării lui 
Dumnezeu, vin să protejeze taina care înconjoară fiinţa lui 
Dumnezeu, adică să fundamenteze apofatismul trinitar. Tot 
astfel, teologia răsăriteană consideră că procesul desăvârşirii 
credincioşilor în Hristos şi Biserică nu se realizează prin 
mijloace externe constrângătoare, fie că este vorba de 
inchiziţie, autoflagelare sau de legea nemiloasă a celibatului, 
ci prin transfigurarea naturii umane întregi din interior, prin 
energia Duhului Sfânt, astfel încât energiile necreate vin să 
fundamenteze îndumnezeirea omului în Hristos. Se face 
astfel abstracţie tocmai de elementul care constituie inima 
întregii spiritualităţi răsăritene.

Cauza mai profundă a acestei omisiuni rezidă în incom
patibilitatea dintre doctrina energiilor necreate şi primatul de 
jurisdicţie universală al papalităţii. Primatul papal se înte
meiază pe ideea că Pontiful roman este locţiitorul lui Dum
nezeu pe pământ (in loco Dei), în timp ce energiile necreate 
sunt mijlocul prin care Dumnezeu se face prezent în viaţa 
intreagă a Bisericii şi a cosmosului întreg, excluzând din 
principiu orice tentativă din partea vreunui conducător 
bisericesc de a ţine locul lui Dumnezeu pe pământ. Incom
patibilitatea dintre cele două doctrine este cât se poate de 
evidentă. Cu toate acestea, spre surpriza ortodocşilor şi a 
multor catolici, a apărut la Editura Cerf din Paris, în 1994, o 
lucrare destul de cuprinzătoare, care numără 303 de pagini, 
elaborată de un teolog catolic de origine canadiană, Jacques 
Lison, intitulată L'Esprit repandu, care îşi propune să 
concilieze doctrina energiilor necreate a Sf. Grigorie Palama 
cu "dogma catolică 6, care, în ultimă instanţă, este dogma 
primatului şi infailibilităţii papale.
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Aceasta lucrare apare cu atât mai surprinzătoare, cu cât 
se cunoaşte foarte bine opoziţia teologilor catolici, din cele 
arătate mai sus, faţă de doctrina energiilor necreate dez
voltate de Sf. Grigorie Palama în luptă cu Varlaam şi Akin- 
dinos, partizani ai doctrinei despre graţia creată, in intro
ducerea lucrării sale, Lison arată că grosul polemicii 
îndreptate împotriva palamismului a avut ca obiect distincţia 
dintre lucrarea lui Dumnezeu şi fiinţa Sa. Palama a fost acuzat 
de adversarii săi imediaţi (în prima jumătate a sec. al XIV-lea) 
că inovează în materie de doctrină ortodoxă şi că divizează pe 
Dumnezeu (în fiinţă şi energii). Doctrina sa continuă să 
suscite un sentiment dominant de neîncredere în rândul 
teologilor catolici. Rezervele, dacă nu atacurile, n-au lipsit 
niciodată din partea catolicilor, în numele unor principii ale 
scolasticii occidentale pe care au confundat-o cu dogma 
catolică. Aceştia se întreabă astăzi dacă pot să-i primească pe 
Palama sau dacă este ireconciliabil cu propria lor doctrină sau 
cu credinţa lor (care are în centrul ei dogma papală) 7. Meritul 
lui Lison este cel de a înfrunta opoziţia teologilor catolici faţă 
de doctrina energiilor necreate, elaborată de Sf. Grigorie 
Palama, socotind că este cu putinţă să concilieze două doc
trine care par atât de opuse una faţă de alta. Meritul său este 
cu atât mai mare cu cât trece de la polemică la dialog, fiindcă, 
după cum spune el, este mai bine să dialoghezi decât să te 
confrunţi8. Dar să vedem cum procedează el, în demersul 
său, pentru a depăşi opoziţia dintre cele două doctrine 
amintite.

Noi considerăm că putem depista în cuprinsul lucrării lui 
Lison, plină de abundente trimiteri la texte din opera Sf. 
Grigorie Palama, trei teze principale, care rezumă întreaga sa 
concepţie cu privire la pnevmatologia palamită şi modul 
concilierii ei cu dogma catolică. în primul rând, este vorba 
despre preocuparea vădită a autorului nostru de a descoperi 
în opera Isihastului", cum îl numeşte el pe Sf. Grigorie
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Palama, posibilitatea concilierii dintre gratia necreată sau 
energiile necreate şi gratia creată, pusă în circulaţie de 
scolastica medievală catolică, la începutul celui de al doilea 
mileniu, după schisma cea mare, de la 1054, dintre Biserica 
Răsăriteană şi cea a Apusului. Am putea adăuga aici că, dacă 
este vorba de o inovaţie cu totul ieşită din comun, aceasta nu 
se referă la doctrina energiilor necreate a Sf. Grigorie Palama, 
care îşi are temeiul ei atât în Sfânta Scriptură, cât şi în 
teologia patristică, ci la doctrina gratiei create, care este 
lipsită atât de temei biblic, cât şi de temei patristic, şi pusă în 
circulaţie de scolastică pentru motive pe care le vom arăta 
mai jos. Pentru moment să dăm cuvântul lui Lison pentru a 
ne edifica asupra raportului dintre grafia creată şi cea 
necreată în opera Isihastului". lată ce ne spune el în această 
privinţă: "După Grigorie Palama, gratia este necreată, ea 
înseamnă deificare, Duhul comunică direct viata divină în 
inimile credincioşilor. Latinii urmează mai curând doctrina 
scolastică a "habitusului creat", ce decurge din misiunea 
Cuvântului şi a Duhului. Aceştia depistează în concepţia 
răsăriteană urme de panteism şi caută să salveze autonomia 
omului. Ortodocşii, la rândul lor, şi palamismul în particular, 
reproşează teologiei occidentale că nu duce la o adevărată 
îndumnezeire a omului'9. Această atitudine nu îl împiedică 
totuşi pe Lison să caute în gândirea Isihastului" posibilitatea 
concilierii dintre gratia creată şi cea necreată, lsihastuL pare 
să ofere, într-adevăr, o astfel de posibilitate atunci când spune 
că graţia creată este oarecum darul produs de graţia ne
creată, de energia necreată a Duhului"10.

Lison tine să precizeze, pe de o parte, că îndumnezeirea 
omului nu poate fi rezultatul unei gratii create detaşate de 
Dumnezeu, apărute ex nihilo". De aceea el consideră că 
Grigorie Palama întrevede bine contingenţa lui Dumnezeu ad 
extra, descriind energiile divine ca un fel de quasi-accident. 
Pe de altă parte, posibilitatea unei gratii create se situează
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mai curând, in gândirea sa, de partea darurilor spirituale, cum 
ar fi, spre exemplu, inimă nouă şi duh nou (care fac din 
credincios o creatură nouă). Aceste daruri nu sunt insă efecte 
produse "ex nihilo" (aşa cum se întâmplă cu grafia creată), ci 
o restaurare a creaturii; grafia creată (astfel înţeleasă) nu este 
posibilă decât prin prezenţa lucrătoare a energiei Duhului, a 
energiei necreate. Aceasta rămâne un dar primordial11 1. Cu 
alte cuvinte, Lison nu mai vorbeşte de graţia creată ex nihilo", 
ci de energia necreată, dar consideră că rezultatul acestei 
energii necreate există în daruri create.

Pentru a pune mai bine în evidenţă semnificaţia adevărată 
a acestor afirmaţii provenite din partea lui Lison, suntem 
obligaţi să facem două precizări. Pe de o parte, ni se pare 
pozitiv faptul că darurile spirituale care fac din credincios 
o făptură nouă, adică inimă nouă şi duh nou, nu mai sunt 
considerate ca rezultatul unei graţii produse "ex nihilo", ci 
ca efect al unei graţii înţelese ca energie necreată ce 
izvorăşte din fiinţa lui Dumnezeu în Treime. Cu alte 
cuvinte, Lison renunţă să mai vorbească de graţia creată, 
detaşată de Dumnezeu şi dependentă de ierarhie, pe calea 
succesiunii apostolice, fiindcă o astfel de graţie nu este în 
măsură să fundamenteze adevărata restaurare spirituală a 
omului. în loc să mai vorbească de graţia creată, Lison se 
referă la daruri create, înţelese ca efecte ale graţiei, nu 
mai este vorba de graţia creată, ci de efecte create ale 
graţiei (habitus).

Pe de altă parte însă, Lison introduce, în spirit scolastic, o 
delimitare radicală între enegia necreată şi darurile create, 
tinzând astfel să circumscrie energia necreată în sfera 
supranaturală, iar darurile create, în sfera naturală, făcând 
abstracţie de orice calităţi necreate conferite naturii umane ca 
atare, ni se pare că autorul nostru consideră că energia 
necreată rămâne exterioară naturii create ca şi graţia creată 
şi, din această cauză, poate influenţa sau potenţa natura



Hristos -  Biserică -  Societate 105

umană, fără să o îndumnezeiască propriu-zis. In realitate insă, 
energiile necreate rămân, în acelaşi timp, atât exterioare na
turii umane, cât şi interioare. Rămân exterioare, fiindcă izvo
răsc din fiinţa lui Dumnezeu, iar interioare, fiindcă au rolul să 
îndumnezeiască natura umană. Energia necreată nu rămâne 
doar exterioară naturii umane, fiindcă nu este entitate adău
gată din exterior naturii umane, ci, putere dumnezeiască care 
pătrunde în natura umană pentru a o transfigura în Hristos.

Cu toate că firea umană rămâne fire creată, ea do
bândeşte prin energiile necreate anumite calităţi supra
naturale care fac ca procesul de îndumnezeire a naturii 
umane să nu rămână doar o metaforă pioasă, ci o adevărată 
realitate. Altfel ar fi imposibil ca omul sa dea urmare poruncii 
de a deveni dumnezeu", cum spune Sf. Vasile cel Mare, dacă 
desăvârşirea omului ar face abstracţie de calităţile necreate 
ale harului divin. Dumnezeu însuşi a dat omului o putere 
naturală la crearea lui, dar îi dă după aceea şi o putere 
necreată, pentru ca făptura Sa să devină subiect al puterii mai 
presus de natura lui. Tentativa lui Lison de a împăca energia 
necreată cu darul creat ţine mai mult de teologia com
promisului decât de teologia transfigurării şi a luminii care 
strălucea pe faţa Iui Hristos, pe muntele Taborului.

A doua teză principală din lucrarea lui Lison caută să 
demonstreze că Isihastul", aşa cum îl numeşte el pe Palama, 
tinde, din cauza energiilor necreate, să pună în evidenţă mai 
mult relaţia verticală a credincioşilor cu Dumnezeu, decât 
relaţia orizontală dintre ei, în Biserică. Iată ce spune el din 
acest punct de vedere: "Am constatat de nenumărate ori că 
Grigorie Palama acordă prea puţină importanţă comuniunii 
dintre credincioşi. Iar atunci când i se oferă prilejul să 
vorbească despre aceasta, o face doar în perspectiva inşilor 
care se roagă, cu toate că este conştient de repercusiunile 
colective ale obedienţei sau lipsei de obedienţă faţă de harul 
Sfântului Duh. Apoi, el nu exploatează în sensul lui natural un
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text al Sfântului Ioan Gură de Aur care subliniază egalitatea In 
cinstire a tuturor celor botezaşi prin faptul că se împărtăşesc 
din acelaşi Duh Sfânt. Despre Euharistie vorbeşte numai din 
punct de vedere al efectelor ei în rândul celor care se 
împărtăşesc după o prealabilă şi necesară pregătire. Singurele 
expresii clare ale dimensiunii eclesiale ale acestei Taine se 
găsesc într-o aluzie fugară la înălţarea (spirituală) a 
comunităţii prin Trupul lui Hristos, ca şi în alte două pasaje 
aproape identice din omiliile în care comuniunea este legată 
de adopţie.

Din cuprinsul acestor afirmaţii se desprinde clar tendinţa 
lui Lison de a introduce o opoziţie artificială între afirmaţiile 
Sf. Ioan Gură de Aur, privind unitatea orizontală a cre
dincioşilor în Biserică, şi cele ale Sf. Grigorie Palama, asupra 
legăturii verticale a credincioşilor cu Dumnezeu prin energiile 
necreate. Este adevărat că Sf. Grigorie Palama a insistat mai 
mult asupra relaţiei verticale dintre Biserică şi Sfânta Treime, 
decât asupra unităţii Bisericii în sine, în comparaţie cu Sf. 
Ioan Gură de Aur, dar aceasta din dorinţa de a combate în 
mod cât mai efectiv posibil conceptul de grafie creată' pus în 
circulaţie de teologia scolastică, care introducea o adevărată 
prăpastie între Hristos şi Biserică, fiindcă era vorba de o grafie 
detaşată de Dumnezeu, pentru ca Biserica să devină 
dependentă de papalitate. Dar ni se pare eronată strădania lui 
Lison prin care vrea să demonstreze că energiile necreate 
sunt cele care îl determină pe Sf. Grigorie Palama să se ocupe 
mai mult de relaţia credincioşilor cu Dumnezeu decât de 
relaţia dintre ei, în Biserică. Or, este bine cunoscut că atât 
unul, cât şi celălalt dintre cei doi Părinţi amintiţi împărtăşesc 
acelaşi punct de vedere asupra harului ca energie necreată şi 
numai din cauza contextului diferit în care au trăit şi a 
problemelor cu care s-au confruntat pun ei accentul pe una 
sau pe alta dintre cele două dimensiuni ale comunităţii 
eclesiale.
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De altfel, după cum observă autorul însuşi, Sf. Grigorie 
Palama are în vedere că unirea credincioşilor nu este doar 
verticală, ci că iubirea lui Dumnezeu produce şi unirea 
orizontală a credincioşilor între ei. Credincioşii, spune Sf. 
Grigorie Palama, au devenit dumnezeu prin îndumnezeire şi 
sunt plini de lucrarea dumnezeiască din pricina harului 
covârşitor al Duhului, aşa încât prin toţi e o singură lucrare a 
Iui Dumnezeu, şi a celor vrednici de Dumnezeu, Dumnezeu 
străbătându-i cu bunătate, întreg, pe cei ce sunt în întregime 
vrednici"12. Faptul că prin tofi există o singură lucrare a lui 
Dumnezeu arată că pentru Părintele nostru dimensiunea 
orizontală a unităţii eclesiale îşi are importanţa ei cuvenită. 
Dacă mai adăugăm la aceasta şi afirmaţia Părintelui nostru, 
potrivit căreia există o perihorezâ între persoanele care se 
iubesc",13 vedem cât de profundă este unitatea interioară a 
Bisericii realizată dinamic sau perihoretic de energiile 
necreate care stabilesc relaţia interpersonală dintre 
credincioşi. Ar fi absurd să se creadă că energiile necreate 
stabilesc doar o legătură verticală între Dumnezeu şi 
credincioşi, fără să stabilească şi legătura interpersonală 
dintre credincioşi. Energiile necreate nu sunt entităţi separate 
între ele ca şi cum ar fi separate de Dumnezeu şi nici lucrarea 
Duhului, inclusă individualist în fiecare persoană umană, ci 
putere spirituală superioară care îmbrăţişează în Hristos 
comunitatea credincioşilor în mod dinamic şi perihoretic. 
Energiile necreate sunt punţi dinamice interpersonale.

De altfel, chiar Lison însuşi recunoaşte în mod explicit că 
Sf. Grigorie Palama afirmă în repetate rânduri că unirea cu 
Dumnezeu nu este doar verticală, ci că iubirea de Dumnezeu 
produce, de asemeni, o comuniune în Duh, de factură 
orizontală. Afirmaţiile de mai sus dovedesc cu prisosinţă 
acest lucru. Dar important pentru Lison nu este această 
unitate spirituală orizontală dintre credincioşi, ci o unitate 
externă de factură juridică, care intră în conflict nu numai cu
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unitatea spirituală orizontală, pusă în evidenţă de Sf. Grigorie 
Palama, dar şi cu cea sacramentală, subliniată de Sf. Ioan 
Gură de Aur, militând nu pentru o unitate orizontală, care nu 
mai are caracter conciliar sau sobornicesc, ci pentru o unitate 
monarhică şi absolutistă care nu mai este creştină, ci romană 
şi imperială.

în cea de a treia teză a sa, Lison vrea să acrediteze ideea 
că Isihastul" se face vinovat de separarea dintre lucrarea 
Duhului în Biserică şi lucrarea lui Hristos. Spunem că vrea să 
acrediteze această idee, fiindcă de această dată nu-şi mai 
întemeiază susţinerea pe temeiul unor afirmaţii palamite, ci 
face apel la Vladimir Lossky, autorul cunoscutei lucrări 
Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, lată ce ne spune el din 
acest punct de vedere: Dimensiunea eclesială a pnevma- 
tologiei (palamite), care vrea să arate că Duhul transformă 
comunitatea credincioşilor în Biserica lui Dumnezeu, pare să 
nu lipsească la Palama, ba sunt chiar indicii care o sugerează, 
fără să o afirme însă în mod direct. Este vorba de o carenţă 
care arată că Grigorie Palama nu este prea sensibil la acest 
aspect. Am putea înţelege mult mai bine acest lucru dacă am 
lua în considerare afirmaţiile lui Lossky, potrivit cărora Duhul 
Sfânt şi lucrarea Sa nu pot fi înţelese nicidecum ca o funcţie 
a unităţii14. Duhul Sfânt se comunică individual per
soanelor, se face prezent în fiecare persoană şi stabileşte 
legătura lor verticală cu Sfânta Treime, dar nu susţine 
unitatea orizontală, dintre credincioşi, a Bisericii15. Duhul 
Sfânt nu conţine în El ipostasele umane, aşa cum Hristos 
deţine natura, ci se comunică separat fiecărei persoane'16. 
Cu alte cuvinte, în timp ce Hristos asigură unitatea de natură 
a Bisericii, Duhul Sfânt vine să afirme diversitatea persoa
nelor. Unul este factor de unitate, altul, de diversitate, unul se 
referă la natură, altul, la persoană. Pornind de la separaţia 
dintre natură şi persoană, Lison şi-a intitulat lucrarea L'Bsprit
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repandu, fiindcă Duhul Sfânt este considerat ca factor de 
diversitate subiectivă, în timp ce Hristos apare ca factor de 
unitate obiectivă.

Aceste consideraţii ale lui Lison nu au nimic comun cu 
pnevmatologia Sf. Grigorie Palama. Ele se regăsesc în opera 
lui Lossky, dar nicidecum în opera palamită. împotriva acestei 
tendinţe de separare a Duhului de Hristos a luptat cu 
înverşunare Sf. Grigorie Palama în tot cursul vieţii sale şi este 
surprinzător că însuşi Lison, care invocă nenumărate texte 
palamite în acest sens, vine să acrediteze ideea că tocmai 
Părintele nostru s-ar face vinovat de o astfel de separaţie. 
Citându-I pe Sf. Grigorie Palama, Lison afirmă mereu legătura 
indisolubilă dintre Hristos şi Duhul prin cuvinte ca acestea: 
Duhul care se odihneşte asupra lui Hristos rămâne astfel nu 
numai peste Divinitatea Lui eternă, ci şi asupra umanităţii 
Sale, ca să poată atrage fiecare persoană spre asemănarea cu 
Dumnezeu17, sau că Logosul este trezorierul Duhului18 
sau că "iconomia Duhului este inextricabil legată de cea a 
Fiului19. Dacă mai adăugăm la acestea şi afirmaţia că Duhul 
este inseparabil de Fiul şi nu este mai prezent decât Fiul în 
întreaga creaţie'20, atunci ne dăm seama cât de nefondată 
este teza lui Lison privind separaţia dintre lucrarea Fiului şi 
lucrarea Duhului. Acesta este şi motivul principal pentru care 
în teologia palamită, ca şi în întreaga teologie ortodoxă, 
unitatea de natură a Bisericii dată în Fiul nu este niciodată 
separată de diversitatea persoanelor dată în Duhul Sfânt. Aşa 
după cum lucrarea Fiului este implicată în cea a Duhului, şi 
invers, tot astfel unitatea de natură este implicată în 
diversitatea persoanelor. De aceea, în viata Bisericii nu avem 
de-a face cu două realităţi independente una fată de alta, una 
vizibilă, alta invizibilă, ci cu realităţi care sunt implicate una 
în alta, alcătuind împreună şi fundamentând unitatea sobor
nicească a Bisericii.



Preot prof. dr. DUM ITRU POPESCU1 10

Punând pe seama Sf. Grigorie Palama lucruri care nu au 
nimic comun cu teologia sa şi sunt chiar în opoziţie cu 
această teologie, Lison frânge unitatea internă a Bisericii în
tr-o Biserică văzută care se referă la unitatea în Hristos, 
întemeiată pe primatul de jurisdicţie papală, şi diversitatea 
persoanelor dată în Duhul ca expresie a Bisericii nevăzute, ca 
să poată astfel să concilieze dogma catolică a puterii papale 
cu cea răsăriteană a energiilor necreate. Acest lucru este 
afirmat cu multă claritate de către J. M. Tillard (cunoscut în 
cercurile ecumenice de la Geneva, canadian de origine, ca şi 
autorul lucrării de care ne ocupăm) în introducerea la această 
lucrare: Căutarea unităţii trebuie să se facă la mai multe 
niveluri, spune el. Când este vorba de două Biserici care -  
orice ar zice unii dintre membrii lor -  se recunosc ca două 
Biserici surori, cel mai important dintre aceste niveluri este 
cel al unei explorări profunde şi simpatetice a punctelor 
doctrinare scumpe uneia dintre ele, dar care au fost con
siderate de cealaltă Biserică, datorită trecutului, ca incom
patibile cu Sfânta Tradiţie provenită de la Apostoli. Poate că 
nu le-a condamnat ca pe unele impregnate de duh eretic, dar 
le-a judecat, cel puţin, ca străine, incapabile de a fi integrate 
într-o concepţie a credinţei care să fie coerentă cu marile 
principii doctrinare ce îi sunt proprii. Astfel este, spre exem
plu, sentimentul multor Bisericii ortodoxe faţă de concepţia 
catolică a primarei romane, de la schismă încoace, niciodată 
trecută în rândul ereziilor, dar niciodată acceptată ca atare. 
Tot astfel este, de asemeni, într-un domeniu cu totul diferit, 
doctrina ortodoxă a energiilor necreate", pe care nici Con- 
ciliul de la Florenţa şi nici Constituia "Benedictus Deus' a lui 
Benedict al Xll-lea nu au condamnat-o formal, dar pe care 
tradiţia catolică nu ştie cum să o recepteze'21.

Pornind astfel de la constatările lui Lison după care Sf. 
Grigorie Palama "se interesează mai puţin de dimensiunea 
corporativă a Bisericii lui Dumnezeu (adică de dimensiunea



orizontală a comuniunii eclesiale), motiv pentru care 
structura ministerială cu sacramentele ei (care aparţin 
Bisericii văzute) este aproape absorbită de calitatea mistică 
pe care i-o aduce divinizarea prin energiiile necreate22, dar 
şi de la recunoaşterea că accentuarea dimensiunii verticale a 
comuniunii (din Biserica nevăzută) este pentru noi una din 
contribuţiile cele mai importante ale tradiţiei răsăritene la 
dialogul ecumenic 23, Tillard consideră că nu este imposibil 
ca cele două doctrine, una a primatului juridic şi alta a 
energiilor necreate, să devină compatibile. Una, să asigure 
unitatea orizontală, alta, relaţia verticală cu Dumnezeu. Pe 
această cale, atât Tillard, cât şi Lison caută să se conformeze 
directivelor papale care consideră că unitatea Bisericii, adică 
unitatea dintre Ortodoxie şi Catolicism, nu se mai întemeiază 
pe adevărul de credinţă, care este acceptarea lui Hristos drept 
unicul Cap al Bisericii văzute şi nevăzute, ci pe ideea de 
complementaritate, care ţine de domeniul sistemelor şi 
ideologiilor abstracte. Prin ideea de complementaritate, cele 
două Biserici se pot apropia între ele, dar unitatea este mai 
mult decât complementaritate.

Ca să putem aprecia la justa ei valoare tentativa lui Lison, 
trebuie să avem în vedere, înainte de toate, că, potrivit 
teologiei catolice, Biserica văzută, cu darurile create, a fost 
întemeiată înainte de Cincizecime, când Duhul s-a pogorât 
peste Apostoli, fiindcă astfel Biserica lui Hristos s-ar fi zidit pe 
Petru şi urmaşii săi, episcopii de Roma (Mt. 16, 16). La 
Cincizecime s-a adăugat numai etajul superior, adică Biserica 
nevăzută manifestată prin Duhul Sfânt. Acesta este motivul 
principal pentru care Lison interpretează forţat teologia Sf. 
Grigorie Palama, pentru a demonstra că Biserica văzută, cu 
darurile ei create, rămâne închisă în ordinea naturală, că una 
este unitatea Bisericii văzute, şi alta relaţia credincioşilor cu 
Dumnezeu în Biserica nevăzută, că, în timp ce Biserica văzută 
se întemeiază pe papalitate, în locul lui Hristos, energiile
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necreate [in de Biserica nevăzută a Duhului Sfânt. Dar, cum 
Biserica văzută are prioritate asupra Bisericii nevăzute, fiindcă 
este zidită înaintea ei, atunci este clar că atât Biserica văzută, 
cât şi cea nevăzută devin dependente de persoana urmaşului 
lui Petru şi de puterea juridică şi infailibilă de care dispune el. 
Dacă Tillard pretinde că Sf. Grigorie Palama ar fi pulverizat 
structura ministerială şi sacramentală a Bisericii, atunci noi 
putem spune că el şi Lison au pulverizat esenţa spirituală, 
mistică şi duhovnicească a Bisericii.

Din punct de vedere ortodox, Biserica s-a întemeiat în 
ziua Cincizecimii, atât sub aspectul ei văzut, cât şi nevăzut, în 
unică dependentă de Capul ei, Hristos, în care locuieşte 
plinătatea Dumnezeirii, şi prin care Duhul Sfânt se pogoară în 
Biserică, pentru ca Biserica, în Duhul Sfânt, prin Hristos, să se 
apropie de Tatăl, pentru a se împărtăşi de viata eternă a 
comuniunii trinitare. Datorită acestui fapt, niciodată ordinea 
naturală nu este concepută fără prezenta ordinii supra
naturale, adică fără prezenta lui Dumnezeu prin energiile 
necreate, care sunt menite să îndumnezeiască firea umană; 
acesta este motivul pentru care nu există ruptură între 
dimensiunea verticală şi cea orizontală ale comuniunii 
eclesiale; aceasta este cauza pentru care constituţia Bisericii 
nu este niciodată monarhică sau absolutistă, ci sinodală sau 
conciliară, după chipul Sfintei Treimi. Şi în Biserica ortodoxă 
există jurisdicţie, chiar dacă Tillard şi Lison fac abstracţie de 
ea, dar jurisdicţia nu are prioritate asupra harului, fiindcă 
Biserica văzută nu s-a întemeiat înainte de Cincizecime, aşa 
cum afirmă teologia catolică, ci jurisdicţia este dependentă 
de har, fiindcă nu există o Biserică văzută şi una nevăzută, ci 
o singură Biserică cu un aspect văzut şi nevăzut, întemeiată 
în ziua Cincizecimii.

Tillard pretinde că Biserica ortodoxă n-a aşezat primatul 
papal în rândul ereziilor, dar niciodată nu I-a acceptat ca 
atare. Dar el nu vrea să precizeze despre ce fel de primat este
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vorba. Se ştie prea bine că Biserica Răsăriteană a recunoscut 
un primat al episcopului de Roma in primul mileniu de unitate 
creştina, dar e vorba de un primat de cinstire, de primus inter 
pares’, nu de un primat de putere. începând cu mileniul al 
11-Iea, Biserica catolică a schimbat primatul de cinstire în 
primat de putere asupra întregii Biserici a lui Hristos, prin 
celebrul Dictatus Papae" al lui Grigore al Vll-lea, Papă al 
Romei, Ia 1075. Acest primat n-a fost recunoscut niciodată de 
Biserica Răsăriteană. Unitatea Bisericii nu se poate realiza 
prin frângerea Bisericii în două entităţi, o Biserică văzută, care 
să fie dependentă de papalitate, şi alta nevăzută, a energiilor 
necreate împărtăşite de Duhul Sfânt, fiindcă pe aceasta cale 
se introduce o contradicţie fundamentală în fiinţa Bisericii, 
adică între o Biserică văzută, concepută monarhic, şi alta 
nevăzută, înţeleasă mai mult drept comuniune. După chipul 
Treimii mai presus de fire, Biserica rămâne comuniune atât 
sub aspectul ei văzut, cât şi sub cel nevăzut. în aceste 
condiţii, unitatea nu se poate realiza doar pe calea com
plementarităţii, care are aspecte pozitive indiscutabile, ci pe 
calea transformării Sfântului Scaun' în Sfântul Sinod, adică 
prin conversiunea monarhiei în sinodalitate şi conciliaritate, 
pentru ca Biserica lui Hristos să poată deveni credibilă, ca 
Biserică a iubirii.

Marele merit al lucrării lui Lison constă, desigur, în 
deschiderea pe care o manifestă faţă de energiile necreate, 
atât de ostracizate de teologii catolici. Tentativa lui de a 
reconcilia două lucruri atât de opuse între ele nu va găsi însă 
adeziune nici în rândul ortodocşilor, nici în cel al catolicilor. 
Dar preocuparea lui, ca şi a lui Tillard, arată două lucruri: că 
se voieşte cu orice preţ unitatea Bisericilor şi că datorită crizei 
spirituale, care confruntă lumea noastră secularizată, teologii 
catolici au început să descopere valoarea netrecătoare a 
energiilor pentru viaţa şi misiunea creştină în lumea 
contemporană.
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UI

Metafizică şi teologie

în decursul celor aproape cinci decenii de existentă a 
fostului regim, de tristă amintire, din tară, atât teologia, cât şi 
cultura românească s-au dezvoltat într-un chip surprinzător. 
Din nefericire însă, teologia şi cultura au fost obligate să 
progreseze în cadrul unor compartimente profund izolate 
unul fafă de altul. După revoluţia din 1 989, a avut loc însă un 
proces care a dus la reintegrarea religiei în şcoală, a 
facultăţilor de teologie în universităţi şi la apariţia unor 
numeroase publicaţii de ordin teologic şi spiritual, care sunt 
tot atâtea premise ale dialogului dintre teologie şi cultură. 
Suntem bucuroşi că, în cadrul Academiei Române, teologia 
şi-a găsit locul alături de filosofie, pedagogie şi sociologie, în 
cadrul secţiei umaniste a acestui prestigios for de cultură 
românească, punându-se astfel temelia unui rodnic dialog 
între aceste discipline.

Teologia s-a întâlnit cu metafizica greacă a lumii antice 
încă din primele secole de istorie creştină, datorită faptului că 
Ortodoxia a apărut şi s-a dezvoltat în aceeaşi sferă în care au 
apărut şi s-au dezvoltat diferitele sisteme ale filosofiei antice. 
Pe de o parte, teologia a preţuit în mod particular metafizica 
antică, fiindcă a familiarizat omul vremii cu ideile superioare 
de bine, adevăr şi frumos, netezind astfel calea răspândirii 
creştinismului. Dacă creştinismul se răspândeşte astăzi cu 
mare dificultate în anumite regiuni ale planetei noastre, 
aceasta se datorează faptului că n-a existat, în aceste părţi de 
lume, o filosofie capabilă să ridice mintea omului la ideile 
superioare pe care le-am amintit. Acesta este motivul pentru 
care teologia răsăriteană consideră filosofia veche ca un



pedagog către Hristos, iar marii filosofi ai antichităţii îşi au 
locul lor bine precizat în iconografia bisericească.

Dar nu este mai puţin adevărat, pe de altă parte, că 
aceeaşi metafizică elenistă a creat şi probleme destul de 
serioase teologiei creştine din cauza dualismului instituit de 
ea între lumea inteligibilă şi lumea sensibilă, care se opunea 
regulii de aur a întregii gândiri răsăritene, anume că Dum
nezeu s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezeiască. 
Trebuie însă remarcat că tot metafizica este cea care i-a 
furnizat teologiei răsăritene terminologia care i-a permis să 
soluţioneze problemele cu care se confruntă. Acesta este 
motivul pentru care teologia a păstrat permanent legătura cu 
metafizica, adoptând o metodă selectivă care i-a permis să 
introducă în templul gândirii creştine valorile netrecâtoare ale 
lumii, de care am vorbit. Această metodă ne permite şi nouă 
astăzi să stabilim punctele comune dintre metafizică şi 
teologie, diferenţa lor specifică şi relaţia dintre ele în con
temporaneitate.

Pentru metafizică şi teologie există două teme care le 
sunt comune în mod invariabil, şi anume că există o realitate 
ultimă care îşi are cauza existenţei în ea însăşi şi că din 
această realitate ultimă decurge întreaga existenţă. în teologia 
sistematică vorbim, la fel ca şi în metafizică, de aseitate', de 
existenţa lui Dumnezeu prin Sine însuşi, ca Unul ce nu 
depinde de o cauză exterioară, ci îşi are cauza existenţei în 
Sine însuşi. Aseitatea este considerată ca primul dintre 
atributele lui Dumnezeu, despre care se tratează în teologia 
dogmatică, şi acest atribut se află la baza relaţiei permanente 
dintre metafizică şi teologie.

Dar există şi numeroase aspecte care sunt specifice fie 
metafizicii, fie teologiei, care au darul să facă interesantă 
întâlnirea dintre ele. Aceste diferenţe specifice sunt nume
roase, dar pentru a ilustra problema ne vom opri doar la trei 
dintre ele, fiindcă le socotim extrem de importante.

] 16 Preot prof. dr. DUM ITRU POPESCU
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După cum s-a văzut, atât în metafizică ,cât şi în teologie, 
se vorbeşte despre realitatea ultimă, dar deosebirea dintre ele 
constă în faptul că această realitate ultimă are în metafizică un 
caracter preponderent impersonal. Un filosof spune că în 
metafizică avem de-a face cu o problematică deosebită. 
Dumnezeu, în metafizică, poate să nu se numească Dum
nezeu; este absolut indiferent, pentru problematica meta
fizicii, dacă această fiinţă are caracterul Divinităţii sau nu; este 
absolut indiferent dacă fiinţa este activă faţă de noi, dacă este 
vie sau nu faţă de noi; este absolut indiferent dacă pro
cedează prin emanaţie sau dacă este pur şi simplu închisă în 
ea însăşi; dacă este complet statică şi este doar obiect de 
adoraţie; este absolut indiferent dacă exercită o acţiune 
asupra noastră în mod activ sau dacă nu exercită aceeistă 
acţiune decât prin simpla ei prezenţă şi prin posibilitatea 
noastră de a ne orienta intenţional asupra ei"1. Atitudinea 
religioasă trebuie să ajungă la ceea ce numim mântuire', în 
timp ce atitudinea metafizică ajune în chip fatal la cu
noaştere. Obiectul metafizicii este adevărul absolut, în timp 
ce obiectul religiei este "summum bonum" adică "verum", pe 
de o parte, şi "bonum", pe de altă parte2. Sau, altfel spus, "pe 
câtă vreme religia pleacă de la durere, metafizicianul pleacă 
de la nedumerire"5.

Consideraţiile de mai sus (ale cunoscutului profesor Mae 
lonescu) sunt uneori concludente, dar alteori rămân pline de 
ambiguitate, in primul rând, deosebirea dintre metafizică şi 
teologie nu constă în faptul că fiinţa ultimă din metafizică 
poate sau nu să aibă un caracter personal, ci în faptul ca în 
teologie Divinitatea are numai caracter personal. Se poate ca 
realitatea ultimă din metafizică să aibă şi aspect personal, 
cum se întâmplă în metafizica deistă modernă, dar metafizica 
pe care au cunoscut-o marii Doctori ai Bisericii era metafizica 
aristotelică, cu caracter panteist şi impersonal. Aristotel n-a 
cunoscut noţiunea de persoană, ci numai pe cea de substanţă
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generala (secundă) şi de substanţă primă (substanţa 
individuală). Pentru a depăşi opoziţia dintre general şi indi
vidual Sf. Vasile cel Nare, eminent gânditor creştin, a făcut 
apel la noţiunea de mască (prosdpon), folosită de actori in 
teatru ca să interpreteze diferite personaje, şi a transformat-o 
în structura internă a fiinţei. Pe de o parte, persoana (hy~ 
postasis) astfel înţeleasă imprima naturii o identitate cu totul 
intransmisibilă, care împiedică omul să se scufunde în masa 
anonimă a naturii (în specia sa, substanţa secundă), iar, pe de 
altă parte, persoana deschide fiinţa spre comuniune cu alte 
persoane, împotriva oricărei tentaţii individualiste şi egoiste. 
Pe aceste temei, Sf. Vasile cel Nare a înfăţişat pe Dumnezeu 
în Treime ca Dumnezeu al iubirii şi comuniunii, dincolo de 
orice colectivism substanţialist sau individualism egoist, care 
continuă să facă până astăzi carieră în cultura europeană.

în al doilea rând, consideraţiile amintite ne fac să credem 
că, în timp ce metafizica s-ar ocupa de Adevărul absolut', 
teologia ar avea ca obiect al preocupărilor ei majore iubirea, 
adică, în timp ce una face apel la raţiune, alta face apel la 
inimă. Dar pe această cale se lasă impresia că, în timp ce 
metafizica este raţională, teologia rămâne dominată de ira
ţional. Suntem de acord că sistemele metafizice fac abstracţie 
de iubire, fiindcă sunt clădite pe fundamente raţionale, dar 
n-am văzut până acum o persoană care să fie lipsită de minte. 
Spunem acest lucru fiindcă, dacă în metafizică Adevărul este 
absolut, in cadrul sistemului, în teologie Adevărul se 
identifică cu Persoana divină. "Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa", spune Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iar dacă Adevărul nu 
este sistem, ci Persoană, atunci nu se adresează numai 
raţiunii, ci şi inimii, fiindcă rostul Adevărului, dincolo de 
conţinutul lui intelectual, care nu este niciodată despărţit de 
iubire, este cel de a transfigura întreaga fiinţă a omului.

Una dintre diferenţele specifice ale metafizicii faţă de 
teologie constă în faptul că ea aparţine cunoaşterii naturale



care porneşte de la om către principiul ultim. Se spune, pe 
bună dreptate, că problema fundamentală a metafizicii este 
fundamentul existentei, fundamentul cosmosului in general, 
adică principiul fundamental din care decurge totul. Pentru 
metafizică însă, aceasta nu este problema iniţială, ci pro
blema finală. Punctul de plecare al metafizicii este reaJitatea 
sensibilă, iar valorificarea acestei realităţi sensibile duce la 
principiul fundamental al existentei. Cu alte cuvinte, punctul 
de plecare pentru metafizică nu este fiinţa absolută, ci 
realitatea istorică, care condiţionează existenta noastră în 
spaţiu. Valorificarea metafizică a existentei se face întot
deauna în funcţie de personalitatea umană şi de elementele 
concrete ale acestei personalităţi. Soluţionarea metafizică 
este, prin urmare, o soluţie personală, fapt care explică multi
plicitatea sistemelor de metafizică. Aşa se explică faptul 
pentru care sistemele metafizice stau sub categoria ipote
ticului şi probabilului"4.

Teologia se întemeiază însă pe Revelaţia divină, care 
aparţine cunoaşterii supranaturale, prin credinţă, şi care por
neşte de la Dumnezeu către om. Omul trăieşte în timp şi este 
supus schimbării, în timp ce Dumnezeu este deasupra 
timpului, etern şi neschimbător. De fapt, Revelaţia divină, 
care rămâne neschimbată peste timp, reprezintă calea 
dialogului dintre Dumnezeu şi om. Dumnezeu se adresează 
omului prin ea, şi omul îi răspunde lui Dumnezeu. Interpretat 
în termeni personalişti, raportul dintre eternitate şi timp este 
raportul dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului. 
Cu cât omul caută să răspundă chemării Iui Dumnezeu, cu 
atât preface timpul în eternitate. Dumnezeu coboară în timp 
pentru ca omul să înainteze spre eternitatea comuniunii cu 
Dumnezeu, ca să se îndumnezeiască. Dacă cunoaşterea 
naturală are caracter ipotetic, cunoaşterea supranaturală a lui 
Dumnezeu are caracter definitiv.
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O altă trăsătură specifică a metafizicii fata de teologie 
constă in faptul că ideea de creaţie (a lumii de către 
Dumnezeu) nu este o idee necesară în metafizică, pentru că 
ideea de creaţie este condiţionată de personalitatea care nu 
poate fi obiect al metafizicii, fiindcă metafizica nu poate 
surprinde personaiitatea in existentă. Personalitatea este 
obiect de credinţă, nu de cunoaştere'5. Pentru metafizică, 
fiinţa supremă nu poate fi decât o realitate absolută, o 
realitate ultimă", adică o realitate impersonală. Dar dacă se 
face abstracţie de creaţia lumii din nimic de către Dumnezeu, 
atunci se cade inevitabil într-o concepţie panteistă, care îl 
transforma pe om într-o rotită a unui cosmos care striveşte 
orice aspiraţie de libertate, prin caracterul lui determinist, 
întreaga dramaturgie greacă răsună de strigătul omului după 
libertate.

Ideea de creaţie a lumii ex nihilo" de către un Dumnezeu 
personal, adusă de Revelaţia divină, a introdus o diferenţiere 
profundă între transcendenta divină, care are caracter 
necreat, şi imanenta lumii, care are caracter creat, fiindcă 
lumea a fost adusă la existentă din nimic. Această trans
cendentă radicală a Iui Dumnezeu fată de lume a avut 
consecinţe extrem de importante pentru destinul omului, 
fiindcă i-a permis acestuia să se ridice peste determinismul 
cosmologic al lumii în care trăia şi să-şi dobândească 
adevărata libertate, de fiu al lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi 
existat Revelaţia divină, care să-i elibereze pe om de sub 
teroarea cosmică, omul contemporan n-ar fi cunoscut uriaşul 
progres ştiinţific şi tehnologic care s-a realizat pe parcursul a 
două milenii de istorie creştină.

Din nefericire însă, aşa cum arăta Adunarea Generală a 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra, în 1991, 
teologia creştină, în marea ei majoritate, a comis o gravă 
eroare, care avea să marcheze întreaga cultura europeana, ca 
şi raportul dintre teologie şi metafizică. A confundat
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transcendenta iui Dumnezeu cu absenta Sa din creaţie. 
Absenta lui Dumnezeu din lumea văzută a dat naştere la două 
curente privind raportul dintre metafizică şi teologie. Pe de o 
parte, există tendinţa de a confunda teologia cu metafizica şi 
de a transforma metafizica în teologie naturală, radical 
deosebită de cea supranaturală. Datorita influentei consi
derabile pe care metafizica o are asupra teologiei, într-o astfel 
de situaţie se ajunge ia concluzia că Dumnezeu poate fi 
cunoscut de om prin puterea strict naturala a raţiunii sale, 
fără intervenţia harului divin, iar Divinitatea se transformă în 
mod deist într-un principiu imobil, izolat într-o transcendenţă 
inaccesibilă. Rolul principal al lui Dumnezeu rămâne acela de 
a fi creat lumea şi de a o fi pus în mişcare, fiindcă, după 
aceasta, lumea funcţionează independent de Dumnezeu, 
întocmai ca o maşină autonomă. Cu alte cuvinte, teologia 
naturală rămâne închisă în sfera imanentă a lumii văzute.

Pe de altă parte însă, în opoziţie cu această teologie 
naturală, exista tendinţa de a opune radical teologia faţă de 
metafizică şi de a considera pe Dumnezeu ca Deus 
absconditus', ca "Der ganz Andere”, care se descoperă omului 
numai pe calea Revelaţiei supranaturale, în totală opoziţie cu 
cea naturală. La sugestia iui Emil Brunner de a stabili un 
punct de contact între natural şi supranatural (Anknupfungs- 
punkt), Karl Barth a răspuns printr-un răspicat Tiein". Pre
ocuparea centrală a acestei tendinţe este cea de a pune în 
evidenţa rolul credinţei în cunoaşterea lui Dumnezeu. înainte 
de a fi ştiinţă, teologia înseamnă credinţă. De aceea ea poartă 
numele de fideism.

Dar absenţa lui Dumnezeu din creaţia văzută a avut şi alte 
consecinţe decât cele care privesc confuzia sau divorţul 
dintre teologie şi metafizică. Datorită acestui fapt, omul 
contemporan a pierdut sensul transcendenţei divine şi s-a 
instalat într-o lume secularizată. Sunt extrem de edificatoare, 
din acest punct de vedere, cuvintele lui Mircea Eliade reluate
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de Cardinalul Poupard de la Vatican, cu ocazia unei conferinţe 
prezentate la UNESCO: Omul contemporan, spune Eliade, se 
recunoaşte ca unic agent al istoriei şi refuză orice apel la 
transcendenţă. Altfel spus, el nu acceptă alt model uman in 
afara condiţiei umane aşa cum se lasă ea descifrată în situaţii 
istorice diferite. Omul se realizează prin el însuşi şi reuşeşte 
să realizeze acest lucru doar în măsura în care se 
desacralizează el însuşi şi desacralizează lumea. Sacrul este 
principalul obstacol în calea libertăţii lui. Omul nu va deveni 
cu adevărat el însuşi decât atunci când se va demistifica 
radical. El nu va fi cu adevărat liber decât în momentul in care 
va fi exterminat ultima Divinitate"6. Cu alte cuvinte, putem 
spune că absenţa lui Dumnezeu din creaţia văzută ba de
terminat pe om să se închidă în ordinea naturală a lumii şi să 
respingă orice apel la transcendenţă. Izolarea lui în imanenţa 
acestei lumi este rezultatul separării sau fracturii dintre ordinea 
naturală şi cea supranaturală, dintre Dumnezeu şi cosmosul 
văzut. Filosoful poate vorbi de metafizică, dar omul con
temporan nu se mai interesează de principiul ultim al existenţei, 
ci de lumea fizică. Teologul poate vorbi de transcendenţă, dar 
omul nu mai este interesat de Dumnezeu şi de valorile 
spirituale, ci de lumea de aici şi de valorile ei materiale. A 
renunţat la paradisul ceresc, pentru a-şi construi cu ştiinţa şi 
tehnica paradisul lui pământesc. Multă economie şi prea puţină 
reculegere şi rugăciune. Konrad Lorenz spune că omul zilelor 
noastre preferă să trăiască într-o lume de agitaţie şi zgomot, 
fiindcă îi este teamă să se întâlnească cu sine însuşi7. Omul 
trăieşte într-o lume închisă în sine.

Ce avem de făcut în această situaţie?
în primul rând trebuie sa ne întoarcem către Sfânta 

Scriptură şi către teologia patristică, pentru a pune în 
evidenţă faptul că Dumnezeu rămâne transcendent după 
fiinţa Sa, dar, ca Dumnezeu personal, ca Dumnezeu al Raţiunii 
şi al Iubirii, se face prezent în imanenţa creaţiei prin lumina



Hristos -  Biserică -  Societate 123

Sa necreatâ împărtăşită de Duhul Sfânt. Acesta este motivul 
pentru care Scriptura spune că Duhul lui Dumnezeu Se purta 
peste creaţie, iar că la Cincizecime Duhul Sfânt S-a pogorât cu 
vuiet mare nu numai peste Apostoli, ci şi peste întreaga 
creaţie. Bisericile din nordul Moldovei, cu pictura lor inte
rioară şi exterioară, vor să arate că Dumnezeu nu este prezent 
doar în Biserică, ci în întreaga creaţie. Duhul lui Dumnezeu 
este prezent în toate lucrurile.

Acest fapt are o importanţă capitală pentru problema care 
ne interesează fiindcă arată că nu există ordine naturală golită 
de orice prezenţă supranaturală a luminii sau a energiei 
divine, că prin lumina necreată ordinea supranaturală se 
înscrie în ordinea naturală şi păstrează cu ea o legătură 
interioară. Aşa cum ochiul nu poate să vadă fără lumina care 
îi vine din afară şi pătrunde în el, tot astfel raţiunea nu-L poate 
cunoaşte pe Dumnezeu fără lumina necreată a harului divin. 
Biserica a considerat geniile şi filosofii ca pe nişte profeţi 
naturali ai lui Dumnezeu şi i-a introdus în iconografia ei din 
interiorul locaşurilor de cult, alături de sfinţi, fiindcă a 
considerat raţiunea ca tron al harului divin, care înalţă mintea 
omului spre lumea valorilor absolute şi eterne. Lumina 
necreată a harului constituie legătura internă dintre ordinea 
naturală şi cea supranaturală, dintre Dumnezeu şi om. De 
fapt, potrivit Evangheliei după Ioan, Logosul divin luminează 
pe orice om care vine în lume.

în al doilea rând, atât teologia, cât şi metafizica trebuie să 
pornească în demersurile lor specifice de la existenţa 
raţionalităţii interne a creaţiei. Această raţionalitate internă a 
creaţiei, care vine din Logosul divin şi duce la Logos, aparţine, 
pe de o parte, ordinii supranaturale, fiindcă este expresia 
luminii necreate sau a energiilor divine, dar, pe de altă parte, 
aparţine cunoaşterii naturale, fiindcă este implicată profund 
în ordinea naturală şi fiindcă în ultimă instanţă este produsul 
ei. Aceasta cu atât mai mult, cu cât fizica fundamentală



124 Freot prof. dr. DUM ITRU FO FESCU

contemporana a descoperit, atunci când a pătruns în lumea 
microcosmosului, că realitatea este atât de complexă, încât 
nu mai poate fi explicată prin simple cauze naturale, că 
dincolo de materie şi energie există un câmp informaţional, 
un ' logos" intern care deschide ordinea naturală către ordinea 
supranturală. Cu alte cuvinte, raţionalitatea interna a creaţiei 
depăşeşte separaţia dintre ordinea naturală şi cea supra
naturală, astfel că omul nu trăieşte într-o lume închisă în ea 
însăşi; lumea este deschisă către Dumnezeu.

Pe această cale, raţionalitatea internă a creaţiei poate 
constitui un prim obiect de dialog între teologie şi metafizică, 
pentru a scoate în evidenţă că fizica nu este opusă metafizicii 
şi nici imanenţa transcendentei, şi că sensul existenţei umane 
nu este cel de a se ocupa doar de valorile materiale, că omul 
nu este numai trup, că este şi suflet, iar sufletul îşi descoperă 
adevărata lui demnitate şi nobleţe doar în măsura în care 
aspiră către valorile eterne care îşi găsesc ultima lor expresie 
într-un Dumnezeu personal, al adevărului, binelui şi iubirii. 
Secolul XXI va fi religios dacă împreună vom reuşi să arătăm 
omului contemporan că lumea nu este închisă în ea însăşi, ci 
deschisă către Dumnezeu.

Me bucurăm nespus de mult că teologia catolică 
contemporană, ca şi cea protestantă de altfel, a început să 
vorbească despre prezenţa lui Dumnezeu în creaţie şi despre 
dimensiunea cosmică a mântuirii. Este vorba despre 
convergenţe din ce în ce mai valoroase, care reprezintă tot 
atâtea speranţe pentru unitatea creştină, atât astăzi, cât şi 
pentru mileniul următor.

n o  TE
1. Nae lonescu, Curs de metafizică, Humanitas, Bucureşti. 1991, p. 21.
2. Ibidem, p. 27.
3. Ibidem, p. 28.
4. Ibidem, p. 29.
5. Ibidem, p. 45.
6. Paul Poupard, Cârd., Foi et culture dans Ies mutations de notre temps, 

Doc. Cath., nr. 2112/1995, p. 262.
7. Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale lumii ci *ilizate, Humanitas, 

Bucureşti, 1996, p. 27.



Obsesia erotismului
IV

A

Olivier Clement este o personalitate bine cunoscută în 
lumea teologiei ortodoxe, ca şi în lumea ecumenismului 
contemporan de altfel, datorită unei remarcabile opere 
teologice prin care a căutat să pună în evidenţă valoarea 
netrecătoare a Ortodoxiei pentru lumea contemporană. Autor 
a numeroase lucrări teologice, care caută să vină în 
întâmpinarea aspiraţiilor omului contemporan, el s-a afirmat 
atât ca teolog, cât şi ca istoric. în calitatea sa de profesor de 
teologie morală la Institutul ortodox "Saint Serge" din Paris, O. 
Clement reprezintă o voce apreciată şi ascultată în Occident, 
atât pentru fineţea şi prospeţimea teologiei sale, cât şi pentru 
caracterul ei deschis şi ecumenic. Dintre numeroasele sale 
publicaţii, ne mulţumim să amintim: Dialogue avec ie 
Patriarche Athenagoras, Questions sur Vhomme, L'Autre 
Soleil, Le Visage interieur, Sources. Les Mystiques chretiens 
des origines, Le Chant des iarmes, Essai sur le repentir, Deux 
temoins (Vladimir Lossky et Paul Evdokimov), L'Eglise 
Orthodoxe etc... Prin intermediul acestei valoroase opere 
teologice, O. Clement a contribuit, alături de teologi ortodocşi 
stabiliţi în Franţa, ca Lossky sau Evdokimov, la răspândirea 
valorilor specifice teologiei ortodoxe în lumea apuseană şi la 
o apropiere între confesiunile creştine.

în ultima sa lucrare, asupra căreia vom stărui mai pe larg 
în cuprinsul acestui studiu, lucrare intitulată Trupul morţii şi 
trupul slavei, O. Clement caută să pună în evidenţă valoarea 
persoanei, din punct de vedere ortodox, pentru teologia
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creştină în general şi pentru cea occidentală în special, intro 
problemă mai puţin cercetată în trecut (este vorba de 
sexualitate), ca să poată astfel răspunde unor probleme cu 
care se confruntă omul contemporan. Astăzi, spune el, omul 
civilizaţiei occidentale se străduieşte să simtă iarăşi pământul 
sub picioare, să-şi redobândească elanul regăsindu-şi propriul 
trup în toată realitatea densă. Este tot ce-i mai rămâne după 
atâtea deziluzii şi decepţii şi după ce L-a surghiunit în cer pe 
Cel numit de Mietzsche Dumnezeul moral’ , nenumăratele 
tehnici, adesea venite din Orientul indepărtat, ar vrea să ne 
ajute să redevenim conştienţi de trupul nostru în ritmurile 
cosmice. Deşi, în fond, şi cu aceste tehnici problematica 
rămâne aceeaşi, mulţi le consideră remedii împotriva 
tehnicilor raţiunii instrumentale, care ignoră dimensiunea 
trupească a omului, pentru care trupul nu-i decât o absentă, 
sau, medical vorbind, un ansamblu din ce în ce mai bine 
exploatat de aparatură. Spre stupefacţia Bisericilor, erosul se 
eliberează’ : uneori ieşindu-şi din minţi, alteori insa căutân- 
du-ş/ cu onestitate propriul adevăr. în fata acestor căutări, 
când nu le respingem cu o stângăcie demagogică, le de
nunţăm pe bună dreptate riscurile: a fi strălucitor în trup 
poate fi narcisism care te face să treci pe lângă celelalte şi pe 
lângă tine. Creştinismul este cu adevărat religia întrupării şi 
învierii trupului. Aştept învierea morţilor", mărturiseşte Sim
bolul de credinţă niceo-constantinopolitan, sau "învierea tru
pului", cum preferă cel numit "al Apostolilor"1.

întreaga lucrare a lui O. Clement se bazează pe opoziţia 
dintre trupul pământesc, care este trup al morţii, şi trupul 
duhovnicesc, care este trupul slavei, pentru a pune astfel în 
evidentă valoarea omului ca persoană zidită după chipul lui 
Dumnezeu. Sau, cum spune autorul nostru, "trupul morţii este 
trupul care se închide in el însuşi şi încetează de a mai fi 
persoană. La omul căzut, trupul exprimă, dar totodată 
maschează persoana. în felul acesta, între persoană şi trup
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este o relaţie de identitate şi diferenţa echivocă până la 
tragic"2. Dimpotrivă, trupul slavei este trupul care rămâne 
deschis prin persoană atât lui Dumnezeu, cât şi fată de 
semeni, în virtutea Duhului şi a suflării Lui, prin care omul a 
devenit "suflet viu". "însufleţit de acest jet dumnezeiesc, cum 
spune Sfântul Grigorie de Nazianz, omul este chemat să se 
deschidă lui Dumnezeu în mod conştient şi liber. Aşadar, 
duhul omului nu este ceva, o nu ştiu ce piesă dintr-un joc de 
construcţii pentru ezoterişti, ci acea "inimă" adâncă în care 
persoana îşi adună şi deschide trupul creat (al său, în 
continuitate cu aJ lumii), ca să fie însufleţit de Duhul Sfânt, 
Suflarea dumnezeiască . Iată de ce trupul poate, cum spune 
Sfântul Apostol Pavel, să devină "duhovnicesc". Dar dacă omul 
se leapădă, se refuză, îşi caută identitatea în sine însuşi (veţi 
fi ca Dumnezeu, promite şarpele simbolic în Rai) (Fac. 3, 5), 
trupul reprezintă doar mărginirea închisă, pecetluită de 
moarte, a creaturii despărţite de Creatorul ei. Atunci, ca să 
reluăm vocabularul paulin, chiar duhul devine trupesc'3 .

Astfel, dialectica dintre trupul morţii şi trupul slavei se 
rezumă în cele din urmă la persoană" care prin absenţa ei 
duce la închiderea egoistă a trupului, iar prin prezenţa ei 
deschide trupul prin comuniune. Acesta este, de altfel, mo
tivul principal pentru care Olivier Clement afirmă că "dialec
tica trupului şi a duhului se revelează ca dualism existenţial, 
şi nicidecum ontologic'4. întreaga teorie pe care teologul 
nostru o dezvoltă în lucrarea amintită se întemeiază, în ultimă 
instanţă, pe dualismul radical dintre fiinţă (ontologie) şi 
persoană. Pentru a înţelege mai bine semnificaţia pe care 
Clement o atribuie acestor doi termeni, care rezumă întreaga 
lui gândire teologică, trebuie să purcedem la analizarea mai 
amănunţită a fiecăruia dintre ei.

Pentru a scoate în evidenţă că dialectica trupului şi a 
duhului nu înseamnă un dualism ontologic, Clement pune în
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evidenţa trei aspecte decisive pentru teoria pe care o 
dezvoltă. Mai întâi, el arată că separaţia dintre suflet şi trup nu 
are temei în Sfânta Scriptură, ci îşi găseşte temeiul ei în 
dihotomia elenistă dintre materie şi spirit, sau dintre lumea 
inteligibilă şi lumea sensibilă. Sau, cum spune el, deosebirea 
biblică dintre trup şi duh nu are nimic comun cu dihotomia 
elenistă dintre suflet şi trup, în ciuda nenumăratelor confuzii 
istorice care au făcut din creştinism un platonism pentru 
popor. Omul este alcătuit din ţărâna lumii'1 -astăzi am spune 
din praf de stele şi elemente biochimice -  şi o prezenţă 
personală care le uneşte. Din această cauză, omul este 
desemnat în Biblie fie ca trup însufleţit", fie ca "suflet viu". 
Omul nu are suflet, ci este un trup însufleţit"5.

în al doilea rând, unitatea dintre suflet şi trup îi permite 
lui Clement să repercuteze asupra trupului funcţiile sufletului, 
în acest sens, el arată că "organele fiziologice simbolizează şi 
întrupează cumva o dimensiune sau alta a sufletului (psyche). 
Astfel, pântecele, mai precis uterul, desemnează compa
siunea, mila pe care o resimte mama, din adâncul trupului, 
pentru pruncul ei; "rărunchii", la rândul lor, semnifică partea 
din noi în care se elaborează dorinţa, iar "inima", dacă este 
vorba despre ea, reprezintă centrul cel mai important al 
omului, în care se produc opţiunile fundamentale". "Omul 
desăvârşit este un ansamblu care formează o unitate 
compusă din sufletul care primeşte Duhul Tatălui şi este una 
cu trupul modelat după chipul lui Dumnezeu"6.

în al treilea rând, întemeindu-se pe unitatea internă dintre 
suflet şl trup, Clement repercutează asupra întregii fiinţe 
umane patima trupească sau erosul sexual, considerând că 
face parte firească din constituţia psiho-fizică umană. Pornind 
de la conceptul de "inimă", care reprezintă "pentru Biblie şi 
întreaga spiritualitate creştină, centrul cel mai adânc al 
omului, cel cu adevărat chemat să integreze toate facultăţile 
omului în ceea ce Diadoh al Foticeii numeşte "simţire" sau
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simţirea inimii", Clement face apel la o clasificare îm
prumutată de Părinţi din filosofia greacă şi arată că Nous~ul 
are în vedere mintea sau luciditatea, Thymos-u 1 are legătură 
cu impulsivitatea, iar Epithymia se referă la dorinţă, în sensul 
trupesc al cuvântului"7. Aceasta înseamnă că rious-ul este 
legat de cap, Thymos-ul de piept, iar Epithymia de sex. Pentru 
a fi şi mai convingător, profesorul nostru face apel la o 
clasificare asemănătoare împrumutată din spiritualitatea 
indiană, unde "tamas" înseamnă obscuritate, "rajas", mintea, 
iar "sattva", incandescenta fiinţei, adică erotismul8. înteme
indu-se astfel mai mult pe revelaţia naturală indiană şi pe 
filosofia greacă decât pe Revelaţia supranaturală adusă de 
Hristos, Clement ajunge la concluzia că senzualitatea şi 
erotismul nu sunt rezultatul căderii în păcat, ci fac parte din 
constituţia primordială a omului. Acesta este motivul pentru 
care declară că "sexualitatea este fundamental bună, bună ca 
participare a două persoane la Suflarea care poartă lumea"9, 
sau "sexualitatea trebuie să fie o dimensiune a persoanei în 
virtutea binecuvântării divine de la origini"10. Avem impresia 
că O. Clement trece cu vederea faptul că trupurile primilor 
oameni înainte de cădere erau trupuri de lumină, care nu 
cunoşteau erosul, ca patimă, în starea lor primordială. Vom 
vedea că el dă patimii o altă interpretare decât cea specifică 
creştinismului răsăritean.

Dualismul la care se referă profesorul nostru nu este 
ontologic, fiindcă păcatul n-a afectat flinta omului, după cum 
s-a văzut mai sus, ci este de natură existenţială, unde no
ţiunea de persoană joacă un rol decisiv. Diferenţa dintre 
trupul morţii şi trupul slavei este dependentă de relaţia 
trupului cu persoana. Atunci când trupul se suprapune 
persoanei, se produce o ruptură între eul nostru profund, 
între ontologia noastră şi existenta noastră, ceea ce repre
zintă o opacizare, o rezistentă şi un risc ai unei împotriviri 
lăuntrice11. Dimpotrivă, în cazul în care persoana devine
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transparentă prin trup, atunci dorinţa se deschide spre 
comuniune, se întâlneşte cu agape12. Pe de o parte, trupul 
poate să mascheze persoana, să se închidă în el însuşi şi să 
devină trup al morţii, pe de altă parte, trupul se poate 
deschide prin persoană lui Dumnezeu, adică lui agape. Pentru 
Clement este deosebit de important acest dualism existenţial 
care duce la blocarea sau deblocarea erosului sădit de Dum
nezeu în fiinţa omului.

Dualismul existenţial dintre trupul morţii şi cel al vieţii 
este legat de apariţia patimilor, care închid omul în el însuşi, 
în mod egoist, şi-l orientează către moarte şi neant. Omul 
creat după chipul lui Dumnezeu, spune Clement, tinde spre 
modelul său, fiindcă chipul înseamnă chemare, şi omul 
vibrează la această chemare. Dar pentru că omul se naşte ca 
să moară şi lumea zace sub blestem, puterea creatoare a 
chipului, această chemare care ne înaltă, se izbeşte de 
mărginire şi devine angoasă şi fascinaţie în fata morţii. Aici 
intervine, departe de orice romantism, noţiunea ascetică de 
patimă'. Patima care le condiţionează pe toate este moartea. 
Patimile sunt, în acelaşi timp, fugă din fata acestei angoase, 
dar şi sete de absolut şi, sub acest ultim aspect, merită 
respect -  dar în necunoaşterea absolutului. Patima apare, 
astfel, ca un abces umflat cu neant care ne dă iluzia 
momentană de a fi ceva mai mult, dar ne părăseşte într-o 
stare de dezarticulare'13. Paroxismul sexual, spre exemplu, 
căutat pentru el însuşi, te face să uiţi moartea, dar pentru o 
clipă doar. Dacă nu este integrat în tandreţe, te aruncă în 
singurătatea şi tristeţea pe care Sfântul Apostol Pavel o 
descrie ca moarte. A elibera dorinţa singură într-o lume 
închisă în moarte înseamnă de fapt să o înnebuneşti. 
Eliberând-o fără să-i cunoşti tinta înseamnă să slobozeşti o 
fiară turbată. Căci ţinta dorinţei în elanul ei originar este 
Dumnezeu”14. Patimile, de fapt, sunt dorinţa întoarsă asupra
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relativului pe care-l distruge, căutând zadarnic absolutul în el. 
Energia uzurpată de patimă nu trebuie suprimată, ci me
tamorfozată15.

Am prezentat aceste reflecţii despre patimi ale pro
fesorului nostru, mai pe larg, ca să putem stabili semnificaţia 
exactă pe care noţiunea de patimă o are în concepţia sa. La 
prima vedere s-ar părea că ne mişcăm în orizontul 
spiritualităţii răsăritene care vorbeşte despre transfigurarea 
patimilor în Hristos. Dacă cercetăm afirmaţiile sale despre 
patimi ceva mai profund, ne dăm seama că el dă patimilor o 
interpretare substanţial diferită de cea a Părinţilor răsăriteni, 
in special a lui Maxim Mărturisitorul, fiindcă aici nu mai este 
vorba de o interpretare ontologică a patimilor, ci de una pur 
existenţială. Termeni şi expresii precum cele folosite de 
profesorul parizian, ca angoasă, abcese umflate cu neant, 
tandreţe sau existenţă spre moarte, ne duc cu mintea la 
filosofia existenţialistă mai curând, decât la teologia, spiri
tualitatea şi ascetica răsăriteană, unde patimile sunt 
considerate mişcări iraţionale fiinţiale care alterează nu 
numai existenţa, dar şi ontologia umană. Acesta este motivul 
principal pentru care Clement declară că este vorba de 
dualism existenţial, şi nu de unul ontologic.

Să vedem acum care sunt consecinţele acestei concepţii 
existenţialiste creştine asupra credincioşilor. O. Clement ne 
spune că existenţa creştină tinde către unificarea în iubire, 
către integrarea forţelor haotice ale vieţii într-o relaţie per
sonală: fie în adevărul iubirii omeneşti, fie, de către monahi, 
în modul lor specific"16. Acest proces de integrare a forţelor 
haotice într-o relaţie personală, care se produce în mod 
diferenţiat la monahi sau la cei căsătoriţi, se întemeiază pe 
persoana lui Hristos, care face posibilă întâlnirea dintre eros 
şi agape. Dar să lăsăm pe profesorul nostru să ne explice mai 
amănunţit acest fapt: întreaga problemă se reduce la a şti 
care este scopul dorinţei, al Iui eros". "Platon spunea deja că
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prin scara de frumuseţe ce urcă de pe pământ la cer se 
doreşte nemurirea şi se contestă moartea fie prin perpetuarea 
speciei, fie prin contemplarea cerescului. Creştinismul, mai 
ales în expresia sa patristică, ii dezvăluie întreaga semni
ficaţie: dorinţa (erosul) este dinamismul pe care Dumnezeu îl 
insuflă creaţiei Sale, pentru ca aceasta să se avânte către El. 
Piu prin cine ştie ce ierarhie platonică, ci prin Hristos, Care 
este Dumnezeu şi se avântă către noi ca Tatăl ce iese în 
întâmpinarea fiului risipitor. Erosul este aşteptarea lui agape. 
Dumnezeu are două mâini', spunea Sfântul lrineu de Lugdun, 
pe Fiul şi pe Duhul Său. Duhul aprinde în făpturi o dorinţă 
(eros) ce nu poate fi potolită decât prin Revelaţia Fiului. Cele 
"două mâini" ale lui Dumnezeu se întâlnesc în întrupare"17. 
Cu alte cuvinte, în Hristos avem posibilitatea să prefacem 
trupul morţii care maschează persoana în trup al vieţii cu fată 
personală, deschis comuniunii.

Mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru realizarea 
acestui proces ce tinde să integreze forţele haotice din noi 
într-o întâlnire personală, în care erosul să se întâlnească cu 
agape în Hristos, sunt numeroase. Olivier Clement vorbeşte, 
din acest punct de vedere, despre metanoia" sau despre 
"post", prima având mai mult rolul să adune omul în sine, să 
depăşească dezarticularea interioară provocată de forţele 
haotice, în timp ce postul apare mai mult ca mijloc de 
eliberare a dorinţei erosului, care vine din adâncul fiinţei 
umane pentru a se deschide comuniunii. Se recomandă apoi 
practici ascetice care să ducă la sincronizarea rugăciunii cu 
respiraţia, capabilă să favorizeze coborârea mintii în inimă18, 
sau se face apel la tehnici orientale, care pot relaxa pe om în 
existenta sa trupească şi să-i armonizeze cu viata cosmică19, 
deşi se atrage atenţia că poţi să cazi într-un proces de 
dizolvare personală, crezând că te universalizezi.

Multe dintre consideraţiile lui Clement care privesc aceste 
mijloace spirituale sunt adaptate la condiţiile de viată ale
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omului modern şi rămân interesante din acest punct de 
vedere. "Postul, spune el, în sensul lui duhovnicesc şi fizic, 
trebuie adaptat la condiţiile culturale de azi. Va trebui sa se 
situeze la polul opus publicităţii, să se îndepărteze de ima
ginarul prefabricat şi de informaţiile unilaterale, de simulacre, 
de jocuri nemateriaJe, de imaginile şi zgomotele audio-vizua- 
lului. Să se renunţe la doparea alternativă cu tranchilizante şi 
excitante şi chiar la doparea cu viteză: să întrerupă 
democraţia", denunţata de Paul Virilio, regăsindu-şi pasul şi 
sufletul"20. "Trebuie să ştii sa-ti impui momente de tăcere şi 
singurătate, de ascultare a adâncului tău, a Cuvântului lui 
Dumnezeu, care ne fertilizează şi ne adună mintea, în fami
liaritatea icoanelor care ne fac să postim cu ochii". Să 
învăţăm să privim, câteodată, adevărata fată a celuilalt, 
dincolo de suspiciune şi posesivitate"2 1. Postul, ca şi alte 
mijloace spirituale şi ascetice amintite de Clement, metanoia 
sau asceza", urmăresc un singur scop: eliberarea dorinţei, care 
vine din adâncul fiinţei umane, de sub puterea egoismului, 
"pentru a se deschide întâlnirii cu altă persoană, pentru a face 
posibilă întâlnirea dintre eros şi agape. însă, tocmai pentru că 
este vorba de eliberarea erosului care vine din adâncul fiinţei 
umane, nu se mai pune problema transfigurării sau îndum
nezeirii omului la nivelul ontologic al fiinţei lui, ci doar cea a 
depăşirii existenţiale a egoismului, a schimbării de sens, 
capabilă să transfigureze întâlnirea dintre eros şi agape. Dacă 
este vorba de o transfigurare, aceasta nu se produce la nivel 
fiinţial, ci la nivel existenţial, cu scopul de a suprima dua
lismul existenţial dintre trupul morţii şi trupul slavei.

însă pentru faptul că nu se are în vedere transfigurarea 
erosului din fiinţa omului, ci doar deblocarea lui, erosui 
dobândeşte un caracter contradictoriu în gândirea lui Olivier 
Clement. Pe de o parte, se susţine că este animat de suflarea 
Duhului, încă de la crearea lui, pe de altă parte, se spune că 
"epithymia" sau sexul, ca plăcere şi poftă senzuală, face parte
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din conţinutul lui. Nu este de mirare, în aceste condiţii, dacă 
întâlnirea dintre eros şi agape este înfăţişată în cuvinte şi 
expresii verbale care nu se regăsesc în tezaurul gândirii 
răsăritene: Intuirea alterităţii celui ce face posibilă unirea 
erosului cu agape, a erosului cu tandreţea, atenţia la plăcerea 
celuilalt mai mult decât la a ta, pentru ca plăcerea să devină 
schimb, limbaj dincolo de cuvinte, ansamblu de ceremonii 
care-l întrupează pe celălalt, cum spune Sartre (filosof exis
tenţialist). Sexualitate, plăcere, chiar aceste cuvinte sunt 
goale în contestabila lor obiectivare. Nu mai există decât 
întâlnirea şi comuniunea dintre două "suflete vii", comuniune 
căreia "ekstazul vieţii" îi dă, la nesfârşit, o dimensiune în 
acelaşi timp pământească şi cerească"22. "Nici fuga de plă
cere (Drewermann povesteşte, dar trebuie să-i luăm în 
serios?, că multă vreme în lumea catolică burgheză germană, 
femeia recita rozariul în timpul dragostei") -căci Dumnezeul 
nostru nu este un Dumnezeu sadic, căruia I-ar plăcea ca noi 
să nu avem nici o plăcere -, nici căutarea plăcerii în sine, ca 
pe un drog, ci liturghia trupurilor, praznicul vieţii, splendoare 
împărtăşită"23.

Toate expresiile folosite de profesorul nostru în textele 
amintite mai sus, "ekstazul vieţii", "praznicul vieţii", "splen
doare împărtăşită", sau liturghia trupurilor", pe lângă faptul că 
frizează impietatea, lasă impresia că actul sexual este 
destinat să înlocuiască comuniunea omului cu Dumnezeu, ca 
una ce are dimensiunea pământească şi cerească. Iar faptul 
că erosul implică şi plăcere, sau pofta senzuală, arată că ne 
aflăm în faţa unui proces teologic care tinde să transforme 
erosul în erotism şi să sacralizeze erotismul. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât chiar castitatea nu mai este castitate, adică 
abstinenţă, ci o adevărată invitaţie la sexualitate, fiindcă 
aceasta este fundamental bună. "Nu abstinenţa, spune Cle
ment, care este folositoare în anumite momente şi pe care
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Biserica o recomanda când rânduieşte postul, căci subliniază 
distanta, nu îngăduie obişnuinţa -  ci, repetam, integrarea 
elanului într-o adevărată întâlnire, o stare ce nu poate fi 
separată de sexualitate, astfel încât devine imposibil, în ciuda 
obsesiilor epocii, să mai vorbeşti atunci de sexualitate"24. 
Interpretarea existenţialistă a spiritualităţii răsăritene bate aici 
toate recordurile cunoscute până în prezent.

Olivier Clement ne mai rezervă o altă surpriză, atunci 
când se referă la idealurile vieţii monahale. Marii oameni 
duhovniceşti, ne spune el, nu sunt deloc asexuaţi, cum lasă 
să se înţeleagă unele texte mai degrabă maniheiste decât 
creştine. Dimpotrivă, dacă este bărbat, îşi plineşte desăvârşit 
bărbăţia, iar dacă este femeie, feminitatea, integrând în 
acelaşi timp, într-un anumit fel, şi polaritatea sexuală, animus 
şi anima, de care vorbeşte Jung. Părintele duhovnicesc 
dobândeşte şi o tandreţe maternă, iar maica duhovnicească, 
şi o vigoare bărbătească"25. Ne aflăm astfel în prezenţa unui 
ispititor joc de cuvinte care vor să evidenţieze, în fond, că 
rostul spiritualităţii creştine nu este cel de a sublima patima 
sexuală în rândul cinului monahal, ci, dimpotrivă, s-o îngroaşe 
la maxim. Se merge atât de departe, pe această cale, încât se 
proiectează sexualitatea chiar şi în Divinitatea însăşi. "Prin 
tainica Sa dumnezeire, Dumnezeu este Tată, dar prin iubirea 
ce ne-o poartă se face mamă. Iubind, Dumnezeu se 
feminizează"26.

De bună seamă, profesorul nostru caută astfel să fie în 
asentimentul mişcării feministe, care pledează pentru o 
schimbare de imagine a Divinităţii, prea mult dominată de 
elementul bărbătesc, deşi Dumnezeu este Duh şi se situează 
dincolo de orice diferenţieri sexuale. Dar pe această cale, 
Clement intră în conflict frontal cu întreaga spiritualitate 
răsăriteană care arată neobosit că Hristos a venit să 
depăşească, printre multe altele, datorită naturii Sale 
teandrice, nu numai separaţia dintre cer şi pământ, dintre
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cele văzute sau nevăzute, dar şi separaţia dintre bărbat şi 
femeie, atât pentru faptul că în împărăţia lui Dumnezeu nu 
mai este vorba de mâncare, băutură sau căsătorie, cât şi 
pentru faptul că Dumnezeu se situează dincolo de aceste 
separaţii care ţin de lumea de aici.

Desigur, Hristos n-a fost împotriva unirii dintre bărbat şi 
femeie, fiindcă a consacrat-o prin Taina Cununiei, dar El 
însuşi nu s-a căsătorit. Narea greşeală a lui Oiivier Clement 
constă în faptul de a încerca să justifice plăcerea simţuală", 
sub paravanul unei filosofii existenţialiste care face abstracţie 
de ontologie, trecând cu vederea că această plăcere 
reprezintă o alterare a erosului originar, care deturnează omul 
de la Dumnezeu spre cele materiale şi senzuale. Hristos s-a 
născut pe cale supranaturală, tocmai pentru a elibera, prin 
durerea Crucii, omul de această plăcere senzuală care 
împiedica erosul uman să se avânte spre piscurile asemănării 
cu Dumnezeu. Prin justificarea plăcerii, profesorul nostru nu 
face decât să transforme erosul în erotism şi să sacralizeze 
erotismul, după cum vom vedea mai clar aceste lucruri în 
cele ce urmează.

B

De la bun început trebuie precizat că teologia patristică 
răsăriteană a respins una dintre cele mai mari erori ale 
filosofiei eleniste, pe care a cunoscut-o atât de bine, 
întemeiată pe dihotomia artificială dintre ontologie şi 
existenţă, mai bine zis, dintre ontologie şi persoană, ca 
expresie a existenţei. Narii Părinţi ai Bisericii, Atanasie cel 
Nare, Vasile cel Nare, Grigorie Teologul sau Naxim Nărtu- 
risitorul au considerat, în virtutea ideii de creaţie a lumii de 
către Dumnezeu, atât după aspectul ei sensibil, cât şi după 
cel inteligibil, că ontologia şi existenţa nu sunt două realităţi 
paralele, suprapuse una faţă de cealaltă, păstrând între ele
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doar un raport de exterioritate, ci două aspecte ale aceleiaşi 
realităţi implicate una în alta, în virtutea legăturii interne 
dintre ele. Are dreptate l.P.S. Ioan de Pergam, care subliniază 
că, pentru gândirea patristică răsăriteană, 'persoana nu mai 
este un element suprapus, o categorie pe care o adăugăm 
unei fiinţe concrete, după ce i-am atestat în prealabil 
ipostasul ontologic. Persoana este însuşi ipostasul fiinţei. 
Făpturile nu-şi raportează fiinţa la fiinţa în sine, -  fiinţa nu 
este, deci, o categorie absolută prin ea însăşi -, ci la persoană, 
care constituie fiinţa, care face fiinţele să fie fiinţe. Dar nici 
persoana nu mai este elementul supraadâugat entităţii (un fel 
de mască), ci ceea ce este capital -  elementul constitutiv al 
fiinţelor, adică principiul sau cauza lor"27. în virtutea acestui 
adevăr care vede în persoana elementul constitutiv al fiinţei, 
se poate spune că nu există schimbare de existenţă care să 
nu afecteze fiinţa, şi nici metamorfoză ontologică care să nu 
afecteze persoana. Schimbarea de existenţă a omului de la 
bine la rau, de la Dumnezeu ia cele pământeşti, nu 
maschează doar persoana, ci are consecinţe grele asupra 
fiinţei omului.

Consideraţiile Sf. Maxim Mărturisitorul sunt destul de 
concludente din acest punct de vedere: Dumnezeu, care a 
zidit firea omenească, zice el, nu a creat împreună cu ea nici 
o plăcere şi nici dorirea de simţiri, ci a dat minţii o anumită 
capacitate (care este dorinţa naturală a minţii după Dum
nezeu), prin care se poate bucura în mod tainic de ea. 
Aceasta capacitate lipind-o primul om de simţire îndată ce a 
fost creat, şi-a văzut plăcerea mişcându-se potrivnic firii, spre 
lucrurile sensibile, prin mijlocirea simţurilor... Dar Cel ce se 
îngrijeşte de mântuirea noastră a înfipt în mod providenţial 
în această plăcere, ca un mijloc de pedepsire, durerea, prin 
care s-a sădit în chip înţelept in firea trupească legea morţii, 
ca să limiteze nebunia minţii, care-şi mişcă, potrivnic firii, 
dorinţa spre lucrurile sensibile... După cădere, toţi oamenii
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aveau în mod natural plăcerea ca anticipare a venirii lor pe 
lume şi nici unul nu era liber de naşterea pătimaşă prin 
plăcere28.

Din cuprinsul acestor rânduri se desprind câteva idei 
deosebit de concludente pentru problema care ne inte
resează. Mai întâi, Sf. Maxim Mărturisitorul spune că 
Dumnezeu a sădit în om o dorinţă sau aspiraţia naturală a 
omului spre Dumnezeu, dar nu este vorba de dorinţa sau 
pofta trupească, ci de o capacitate duhovnicească care îl 
făcea să tindă firesc spre Creatorul său. Şi nici nu putea să fie 
vorba despre pofta trupească înainte de căderea în păcat, 
fiindcă omul, în starea lui paradisiacâ, avea trup de lumină şi 
slavă divină, care-i permitea să tină sub control firea 
sensibilă. Stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu omului fată 
de creaţie nu înseamnă dominaţia naturii, aşa cum a înţeles 
creştinismul apusean, ci puterea spirituală de a sfinţi şi 
transfigura creaţia prin lumina dumnezeiască pe care o purta 
în trupul său. Una din erorile lui O. Clement constă în faptul 
că el consideră dorinţa naturală a omului, de care vorbeşte 
Sfântul Maxim, ca dorinţă erotică, adică dorinţă dominată de 
senzualitate (epithymia), atunci când această dorinţă are 
caracter duhovnicesc, ca să poată înălţa creaţia spre ase
mănarea cu Dumnezeu.

în al doilea rând, Sfântul Maxim Mărturisitorul mai adaugă 
că această dorinţă naturală a omului după Dumnezeu, în loc 
să înalţe şi să transfigureze senzualitatea prin unirea cu 
Dumnezeu, s-a lipit de simţuri, datorită păcatului, şi s-a 
alterat, orientând omul în chip iraţional către cele sensibile, 
transformând u-1 în sclavul lor. in loc să domine senzualitatea, 
Adam s-a lăsat copleşit de ea, prefăcând dorinţa duhov
nicească în plăcere erotică, în patimă sau poftă trupească. 
Astfel, patima sau erosul nu este doar dorinţa întoarsă către 
relativ, aşa cum susţine O. Clement, ci alterarea fiinţei 
umane, a ontologiei. Din om duhovnicesc, Adam s-a
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transformat în om pământesc. A pierdut lumina dumne
zeiască din trupul lui. Dialectica dintre trup şi duh nu are un 
simplu caracter existenţial, cum susţine distinsul nostru 
profesor, ci, pentru Sfântul Maxim, ca şi pentru întreaga 
teologie şi spiritualitate răsăriteană, afectează şi ontologia, 
fiindcă persoana este însuşi ipostasul fiinţei. Prin disocierea 
dintre existentă şi ontologie, teologul nostru nu mai face 
deosebire esenţială între starea paradisiacă a primilor oameni 
şi starea următoare căderii în păcat, trecând cu vederea 
păcatul strămoşesc. O. Clement evită să dezvolte o teologie a 
păcatului strămoşesc29. Urmarea păcatului ar consta în 
dezarticularea lăuntrică a omului.

In al treilea rând, Sfântul Maxim mai arată, aşa cum s-a 
văzut, că Dumnezeu a aşezat durerea sau suferinda ca antidot 
împotriva patimilor şi a plăcerii senzuale, pentru ca omul să 
nu cadă cu întreaga creaţie în nefiinfă, şi pentru ca sa poată 
fi mântuit în Hristos. Prin caracterul lor iraţional, patimile 
intră în conflict cu raţionalitatea trupului, produc tulburare şi 
dezordine în rânduiala firii, dând naştere durerii. Dumnezeu 
nu pedepseşte omul, ci omul se pedepseşte singur prin 
durerea pe care o provoacă în fiinţa sa călcarea voii lui 
Dumnezeu. Or, în concepţia spirituală a lui O. Clement, există 
tendinţa de a face abstracţie de durere sub doua forme 
diferite. Mai întâi, face abstracţie de păcatul strămoşesc şi 
evită să amintească de urmările lui, care se manifesta printre 
altele şi în faptul că femeia naşte în dureri. Pe de o parte, el 
spune că sexualitatea are legătură cu moartea30, dar, pe de 
altă parte, declară, în pofida acestui fapt, că 'eu prefer ceea 
ce spune Iisus. Femeia, după ce a născut, nu-şi mai aduce 
aminte de durere, pentru că s-a născut om în lume (Ioan 16, 
2i)"3i Mai mult decât atât, în altă parte, adaugă că, atunci 
când este vorba de copil, acesta nu este scopul şi justificarea 
iubirii, ci se naşte din preaplinul iubirii 32, nimeni nu poate 
tăgădui că un copil se naşte din preaplinul iubirii, adică al

I 39
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plăcerii pline de tandreţe, al întâlnirii dintre eros şi agape, 
cum spune adesea distinsul nostru profesor, dar aici este 
numai o parte de adevăr, căci copilul nu se naşte doar din 
preaplinul iubirii sau plăcerii, ci şi din preaplinul durerii care 
o cuprinde pe mamă atunci când îl naşte pe copilul său. 
Această tendinţă de a face abstracţie de durere, ca o 
consecinţă a păcatului strămoşesc, din dorinţa de a prezenta 
sexualitatea într-o lumină atrăgătoare din punct de vedere 
creştin şi ortodox, duce la ruperea unui echilibru natural 
aşezat de Dumnezeu în fiinţa omului, după cum ne spune 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca să împiedice prăbuşirea 
fiinţei umane în non-existenţă.

Despre consecinţele acestui dezechilibru nu ne vorbesc 
doar Părinţii Bisericii, ci şi unii oameni de ştiinţă, lată ce 
spune unul dintre ei: Intoleranta crescândă faţă de ne-plă- 
cere, ce se înregistrează în zilele noastre, transformă 
oscilaţiile profunde ale vieţii umane, conforme cu firea 
lucrurilor, într-un plan nivelat artificial; manifestările cople
şitoare ale simţurilor ce aveau amplitudini considerabile 
degenerează într-o vibraţie abia perceptibilă, care face ca din 
lumină şi umbre să nu mai rămână decât un cenuşiu fără 
contur. Pe scurt, ea produce plictiseală de moarte 33. Omul 
de ştiinţă în cauză, Konrad Lorenz, defineşte acest fenomen 
al intoleranţei crescânde faţă de durere sau suferinţă, care 
duce la plictiseală de moarte, drept moarte termică emo
ţională"34.

Pe lângă toate acestea, O. Clement tinde să pună asceza, 
ca mijloc de transfigurare a omului, in relaţie directă cu 
învierea lui Hristos, fără referinţă la Cruce şi moartea sau 
răstignirea omului cu Hristos. Dar dacă este vorba de trans
figurarea omului în Hristos, care se intemeiază pe puterea 
energiilor de foc ale Cincizecimii, dar şi pe strădania 
duhovnicească a credinciosului, aceasta se manifestă sub 
forma unui proces spiritual care duce la răstignirea plăcerii şi
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la bucuria învierii, a renaşterii în Hristos. Scopul spiritualităţii 
creştine, sub accepţia ei ortodoxă, nu urmăreşte condam
narea pârtii pasionale a omului, cum spune Sfântul Grigorie 
Palama, ci mutarea ei de la rău la bine, adică transformarea 
plăcerii senzuale în bucurie duhovnicească. Chiar în viata de 
toate zilele a omului, nu există izbândă fără privaţiuni şi 
sacrificii, spune Konrad Lorenz. Miezul plin de înţelepciune al 
cuvintelor atât de bine cunoscute ale lui Goethe din balada 
Die Schatzgrăber, anume că numai după săptămâni de trudă 
urmează şi sărbători fericite, spune acelaşi om de ştiinţă, este 
pe cale să fie dat uitării. Trebuie să avem în vedere că 
evitarea asiduă a oricărei neplăceri face imposibilă bucuria. 
Helmut Schultze a atras atenţia asupra faptului că, în mod 
ciudat, termenul şi conceptul de Treude", adică de bucurie, 
lipseşte cu desăvârşire din opera lui Preud. Acesta cunoaşte 
plăcerea de a savura, dar nu şi bucuria. Schultze afirmă că, 
atunci când ajungi într-un vârf de munte greu accesibil, 
transpirat şi obosit, cu degetele julite şi dureri musculare, nu 
simfi probabil nici o plăcere la cumpăna dintre eforturile 
depuse şi pericolele urcuşului, şi încă, cele mai mari ale 
coborâşului, dar ai parte în schimb de cea mai mare bucurie 
care se poate imagina. Plăcerea de a savura poate fi obţinută 
fără să plăteşti preţul neplăcerii prin strădania susţinută, dar 
nu se poate spune acest lucru despre strălucitoarea scânteie 
divină a bucuriei. Câtă diferenţă între un laic, un om de 
ştiinţă, care poate face deosebire între plăcere şi bucurie, şi 
consideraţiile teologului nostru care face elogiul plăcerii 
împărtăşite, liturghie a trupurilor, extazul vieţii, praznic îm
părătesc, întâlnirea cerului cu pământul! Este adevărat că şi 
O. Clement cere să se elaboreze o teologie a pătimirii din 
iubire, dar aici nu este vorba de răstignirea plăcerii ca să te 
înalţi spre bucuria învierii cu Hristos, ci de certuri între 
îndrăgostiţi provocate de lipsa de tandreţe, pe care o 
consideră expresie a lui agape. Dar pe această cale se ajunge
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la detronarea bucuriei duhovniceşti şi la consacrarea plăcerii 
erotice în locul ei, cu alte cuvinte, se secularizează teologia şi 
spiritualitatea.

Ştim prea bine că trăim într-o lume dominată de valorile 
pământeşti mai curând decât de cele cereşti, că lumea se 
gândeşte mai mult la trup decât la suflet. Trăim, cu alte 
cuvinte, într-o lume secularizată. Dar nu putem face concesii 
teologice sau spirituale fa[ă de lumea în care trăim, fiindcă în 
acest caz ar însemna ca Biserica să se transforme după chipul 
lumii, când rolul Bisericii este cel de a înălţa lumea spre 
asemănarea cu Dumnezeu. De aceea, trebuie spus cât se 
poate de răspicat că scopul ultim al teologiei şi al spiritualităţii 
răsăritene rămâne castitatea, şi nu sexualitatea. Castitatea nu 
este folositoare doar pentru a evita rutina sexuală, sau pentru 
a integra elanul erotic într-o întâlnire sexuală înţeleasă ca o 
comuniune personală orizontală, ci este considerată ca 
aparţinând adevăratei condiţii a omului în împărăţia lui 
Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul s-a 
născut pe cale supranaturală, acesta este motivul pentru care 
a depăşit condiţia naturală a omului căsătorit, deşi a con
sacrat cununia, acesta este motivul pentru care oamenii, în 
împărăţia lui Dumnezeu, nu vor mai bea, nu vor mai mânca 
şi nu se vor mai căsători. Trebuie să aducem sexualitatea la 
adevărata ei dimensiune şi să o vedem ca o condiţie naturală 
a omului pentru lumea de aici, dar o lume care se îndreaptă 
spre cerul nou şi pământul nou al împărăţiei lui Dumnezeu.

Desigur, legea celibatului devine obligatorie pentru mo
nahi, în timp ce laicii se căsătoresc, iar legătura lor este 
consacrată în Biserică prin Taina Cununiei. Dar aceasta nu 
înseamnă că laicii, alături de viata lor de familie, sunt scutiţi 
de orice efort spre răstignirea patimilor din ei, ca să se înalte 
spre bucuria învierii cu Hristos, adică de a duce o viată cât 
mai curată şi cât mai castă, după posibilităţile fiecăruia. 
Sfântul Apostol Pavel este cât se poate de realist, pe de o
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parte, când spune credincioşilor că este mai bine să se 
căsătorească decât să ardă patima în ei, dar, pe de altă parte, 
recomandă bărbaţilor căsătoriţi să trăiască ca şi cum nu ar 
avea femei, fiindcă ştie foarte bine că Hristos a venit să 
depăşească toate barierele care îl separă pe om de Dum
nezeu, cerul de pământ, cele inteligibile de cele sensibile, dar 
şi separafia dintre bărbat şi femeie. Mu avem două spiri
tualităţi, una pentru laici şi alta pentru monahi, ci o singură 
spiritualitate care îi cheamă pe tofi la asemănarea cu Dum
nezeu în condiţiile naturale ale vieţii pentru fiecare dintre ei.

Sigur, nu putem fi de acord cu consideraţiile distinsului 
nostru profesor asupra sexualităţii, căci consacră plăcerea 
sexuală în locul bucuriei duhovniceşti şi vorbeşte de comu
niune, în vreme ce plăcerea închide pe om în el însuşi în mod 
egoist, făcând imposibilă orice comuniune. Doar dorinţa şi 
bucuria duhovnicească îl eliberează pe om de egoism şi-l 
înaltă spre adevărata comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii. 
Tentativa lui O. Clement este destul de riscantă fiindcă duce 
inevitabil la secularizarea spiritualităţii răsăritene. Aceasta nu 
ne împiedică însă să recunoaştem meritul autorului nostru 
atât în privinţa căutărilor pe care le întreprinde pentru a veni 
în întâmpinarea unor probleme ale omului contemporan, cât 
şi a talentului său literar, a vervei şi farmecului expunerii sale. 
Prin lucrarea sa, Trupul morţii şi trupul slavei, O. Clement se 
înscrie în rândul unor teologi răsăriteni cunoscuţi sub numele 
de neo-ortodocşi, care se distanţează sensibil de Tradiţia 
spirituală a creştinismului răsăritean. Ei transformă ontologia 
omului, afectată de păcat, de erosul trupesc, în ontologia 
firească şi fac abstracfie de procesul purificării de patimi în 
Hristos, care constituie conţinutul Filocaliei’. în concluzie, am 
putea spune că neo-ortodoxia elimină Filocalia".
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C O N C L U Z I E

Se spune adesea despre Biserica ortodoxă că ar fi o 
Biserică contemplativă, animată de idealul transfigurării sau 
îndumnezeirii omului în Hristos, prin energia divină a Duhului 
Sfânt, care nu acordă prea multă importanţă acţiunii sau 
misiunii ei în societatea contemporană. O astfel de obiecţiune 
este total neîndreptăţită, fiindcă omul şi creaţia nu se 
transfigurează doar prin acţiunea harului divin, adică numai 
prin lucrarea lui Dumnezeu, ci şi prin energia şi lucrarea 
omului. îndumnezeirea omului în Hristos are caracter 
sinergetic, fiindcă presupune atât lucrarea harului, cât şi 
lucrarea omului. Din punct de vedere ortodox, mântuirea 
subiectivă a omului în Hristos şi Biserică se realizează prin 
har, credinţă şi fapte bune.

Motivul principal pentru care Biserica Răsăriteană este 
acuzată pentru preocuparea ei contemplativă nu provine din 
faptul că ar face abstracţie de lucrarea omului şi s-ar orienta 
unilateral numai către lucrarea lui Dumnezeu, ci din faptul că 
acţiunea sau lucrarea omului nu are un caracter organizat, 
aşa cum se întâmplă în cadrul creştinismului occidental, care 
excelează, mai ales atunci când este vorba de Catolicism, 
prin organizarea de cruciade, -fie  că este vorba de cruciade 
pentru eliberarea Ierusalimului, fie pentru eliberarea unei ţări 
de comunism sau bolşevism -, ci se face prin mărturisirea 
personală a modului de viaţă creştin.

Hici Hristos şi nici Apostolul Pavel nu i-au îndemnat pe 
creştini să organizeze cruciade pentru evanghelizarea lumii în 
care trăiau ei, adică a Imperiului roman, ci să dea dovadă de 
iubire în relaţiile cu semenii lor. Din aceasta va cunoaşte 
lumea că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
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faţă de alţii'' (In. 13, 45). Iar Sfântul Pavel le cere ucenicilor 
să-i fie următori lui, precum el este următor lui Hristos (Gal. 
1 ,20), adică să dea dovadă de iubire faţă de semeni. Dife
renţa esenţială dintre o misiune creştină, ca rod al organizării, 
şi alta, ca expresie a mărturisirii personale, constă în faptul 
că, faţă de cea dintâi, care duce inevitabil la imperialism, cea 
de a doua se manifestă ca îndemn la omenie. Biserica orto
doxă nu caută să promoveze nici imperialismul şi nici 
resemnarea (fiindcă ambele sunt contrare iubirii faţă de 
aproapele, unul fiindcă tinde la dominarea semenului, altul 
fiindcă nu se gândeşte la semen), ci omenia. Această men
talitate a intrat atât de profund în tradiţia poporului, încât 
chiar şi unele colinde tind să amintească oricărui creştin ca, 
atunci când este vesel, să nu uite să fie bun. însă, dacă 
omenia şi bunătatea pot fi considerate slăbiciuni, şi nu virtuţi, 
atunci nu mai avem nimic de spus.

Este adevărat că spiritualitatea românească a avut mult 
de suferit de pe urma fostului regim de tristă amintire din ţara 
noastră. Absenţa Bisericii din societate a contribuit la dez
orientarea credincioşilor în domeniul învăţăturii de credinţă 
prin eliminarea religiei din şcoli şi a înlocuit relaţiile de 
omenie dintre membrii societăţii cu relaţii de suspiciune, bă
nuială şi neîncredere reciprocă, ce au dizolvat solidaritatea 
dintre oameni. Eliminarea proprietăţii particulare a distrus 
spiritul de responsabilitate al românului faţă de Dumnezeu şi 
faţă de îndeletnicirea lui profesională. Aglomerările de 
populaţie din mediile urbane şi importanţa care s-a acordat 
clasei muncitoare în detrimentul altor pături sociale, în chip 
demagogic, a dus Ia transformarea poporului în mase colec
tive şi la dispariţia valorii şi a importanţei care se acordă 
persoanei umane. Pentru toate aceste motive şi pentru multe 
altele, fostul regim comunist din România, cu propaganda lui 
atee, îndreptată împotriva unui neam care a supravieţuit în
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istorie tocmai prin credinţa In Dumnezeu, a avut consecinţe 
nefaste pentru viata spirituală românească.

Singura instituţie din tara noastră care a reuşit să salveze 
neamul de la o adevărată catastrofă spirituală a fost Biserica. 
Datorită înţelepciunii manifestate de fostul Patriarh, de pioasă 
amintire, Justinian Marina, Biserica a reuşit, în aceste vremuri 
de grea încercare, de prigoană şi genocid naţional, să 
păstreze şcoli teologice, în care să se pregătească slujitori ai 
Altarului străbun, să păstreze numeroase mănăstiri, menite să 
susţină religiozitatea populară, să păstreze deschise loca
şurile de cult pe întreg teritoriul tării/ să boteze, să cunune 
sau să înmormânteze creştineşte pe românul asuprit. Se aduc 
felurite acuzaţii împotriva Bisericii din partea unor oameni 
care nu au ridicat nici măcar un deget în apărarea credinţei 
strămoşeşti, trecând cu vederea faptul că Biserica a păstrat 
credinţa în popor, şi poporul a rămas credincios în majo
ritatea lui zdrobitoare. Cu toată propaganda atee îndreptată 
împotriva neamului, în mod sistematic, cu toate constrân
gerile şi limitările la care a fost supus, nimeni nu poate nega 
că poporul român a rămas un popor credincios care astăzi, ca 
şi ieri, îşi manifestă încrederea nestrămutată în Dumnezeu şi 
în Biserică. O dată mai mult, Biserica a dovedit că este Mama 
spirituală" a neamului, după fericita expresie a poetului 
nepereche, Mihai Eminescu.

Credinţa şi religiozitatea neamului nostru, care rămân un 
fenomen singular în peisajul religios al Europei contem
porane, constituie temelia de la care ar trebui să pornim şi pe 
care trebuie să ne bazăm ca să depăşim trista moştenire a 
trecutului şi să promovăm omenia în rândul credincioşilor ce 
alcătuiesc neamul românesc. Pentru aceasta avem nevoie 
însă, pe de o parte, de noi locaşuri de cult, mai ales în mediile 
urbane, ca să se poată constitui în jurul lor adevărate 
comunităţi creştine capabile să se edifice în credinţă şi să 
apere credinţa împotriva prozelitismului sectar, dar să şi
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contribuie în acelaşi timp la promovarea misiunii filantropice 
la nivel parohial. Doar în măsura în care se va dezvolta spiritul 
de comuniune dintre credincioşi se poate vorbi de omenie şi 
de renaştere spirituală şi morală a neamului. Căci "din aceasta 
va cunoaşte lumea că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste între voi" (In. 13, 45).

Pe de altă parte însă, de mare importanţă este şi misiunea 
socială a Bisericii, care, pe lângă dimensiunea ei filantropică, 
poate contribui Ia depăşirea dilemei dintre individualism şi 
colectivism, ce domină mentalitatea omului contemporan, şi 
care constituie tot atâtea atentate împotriva omeniei de care 
trebuie să dea dovadă un adevărat credincios. Faţă de 
individualismul ce tinde să ridice insul deasupra societăţii şi 
faţă de colectivismul ce tinde să scufunde insul în masa 
anonimă a naturii, anulându-l ca persoană, misiunea socială a 
Bisericii trebuie să pună accentul pe relaţiile interpersonale 
dintre membrii societăţii, ca să promoveze astfel respectul 
faţă de om sau solicitudinea faţă de semen, ca expresie a 
omeniei. Doar în această perspectivă a relaţiilor inter
personale, care îşi au ultimul temei creştin în Sfânta Treime, 
se poate ajunge la comportări civilizate şi omenoase în 
societate. Avem cultură, şi chiar o cultură care are profund 
conţinut creştin, plină de iubirea Duhului, dar avem nevoie şi 
de un aport de civilizaţie, mai ales când este vorba de 
integrarea europeană a ţării noastre. Individualismul şi 
colectivismul sunt duşmanii redutabili ai omeniei şi numai 
prin depăşirea lor, prin relaţiile pline de bunăvoinţă dintre 
semeni, se poate progresa către o societate cu faţă umană.

Dar fie că este vorba de omenie în relaţiile dintre semeni, 
fie că este vorba de comunităţile parohiale, nu vom putea 
ajunge la realizarea renaşterii spirituale şi morale a neamului 
fără o spiritualitate profund ancorată în Hristos şi în Biserică, 
prin lucrarea Duhului Sfânt. La baza acestei spiritualităţi se 
află regula de aur a teologiei răsăritene, anume că Dumnezeu
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s-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezeiască, fapt care 
se realizează atât prin lucrarea luminii necreate a Dum
nezeirii, cât şi prin strădania credinciosului, concretizată în 
rugăciune, asceză şi făptuirea actelor de iubire şi omenie fată 
de aproapele. Pe această cale, patimile din noi, ca mişcări 
iraţionale care ne întunecă mintea şi ne lipesc de bunurile 
trecătoare ale lumii sensibile în care trăim, desfigurându-ne 
din punct de vedere spiritual, se prefac în virtuţi care sunt tot 
atâtea mişcări raţionale şi prin care omul se înaltă spre 
comuniunea cu Dumnezeu, cu semenii şi cu întreaga creaţie. 
Spiritualitatea creştină are dimensiune cosmică. Doar o astfel 
de spiritualitate poate contribui la renaşterea spirituală şi 
morală a neamului, la restaurarea relaţiilor sociale omenoase 
şi civilizate dintre oameni, la depăşirea atât a individua
lismului, cât şi a colectivismului, prin iubire şi omenie. 
Ortodoxia reprezintă un tezaur de valori spirituale, culturale şi 
naţionale care pot folosi atât creşterii noastre duhovniceşti, 
cât şi depăşirii crizei spirituale a lumii în care trăim.
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"Creştinismul are orizont social, fiindcă mântuirea credin
ciosului se realizează în funcţie de semenii noştri care alcătuiesc 
societatea. Dar, cu toate acestea, în lecuirea relelor sociale şi 
economice, Mântuitorul pleacă de la cele interioare spre cele 
exterioare, de la persoană către societate. Aceasta, pentru că 
relele sociale îşi au izvorul în inima omului şi de acolo devin 
exterioare şi se manifestă pe plan social. Acolo se plămădesc 
gândurile rele, acolo se înfiripă gândurile de dominare şi supri
mare a vieţii semenului, acolo apar gândurile de jaf, de exploa
tare sau de mărturie mincinoasă; acolo îşi fac apariţia gândurile de 
calomnie care alimentează atâtea adversităţi. Atunci când 
Mântuitorul le spune fariseilor că nu spurcă ceea ce intră în gura 
omului, ci ceea ce iese din ea, vrea să arate că tot răul care înti
nează pe om răsare din interiorul lui, din inimă. Apoi, lecuirea 
relelor sociale începe cu viaţa interioară a omului, fiindcă înnoirea 
credincioşilor se realizează prin focul purificator al Duhului Sfânt, 
care S-a pogorît peste Apostoli la Cincizecime, datorită operei de 
răscumpărare înfăptuite de Iisus Hristos, prin întrupare, prin jertfă, 
prin înviere şi înălţarea Sa la cer”.
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