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7Introducere

Introducere

Cartea de fa]\ prezint\ `ntr-un mod extrem de clar [i

riguros o sintez\ a elementelor fundamentale ale tra-

di]iei dogmatice a Bisericii Ortodoxe. Sau, dup\ cum ne-a

m\rturisit `nsu[i autorul ei, p\rintele arhimandrit Placide

Deseille, „cartea rezum\ gândirea mea cu privire la as-

pectele doctrinare ale Ortodoxiei”. Gândirea unui c\lug\r

athonit, francez, specialist `n patrologie, profund ancorat\

`n `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i `ntru totul fidel\ fa]\ de

Tradi]ia Bisericii Ortodoxe, dup\ cum se precizeaz\ chiar

`n subtitlul c\r]ii. Contribu]ia personal\ a p\rintelui ar-

himandrit Placide Deseille din aceast\ lucrare este aceea

de a pune `n lumin\, pe lâng\ aspectele esen]iale ale dog-

maticii ortodoxe, bog\]ia doctrinar\ a Bisericii nedesp\r]ite

[i a valorilor duhovnice[ti autentice ale Occidentului cre[tin.

Este vorba despre o edi]ie mult `mbog\]it\ [i profund

re`nnoit\ a unei lucr\ri publicate acum zece ani la Edi-

tura Institutului de Teologie ortodox\ „Sfântul Serghie” din

Paris, unde p\rintele arhimandrit a predat vreme `ndelun-

gat\ un curs de patrologie. Aceast\ prim\ edi]ie a fost

epuizat\ de mult, autorul ei continuându-[i `ntre timp

preocup\rile referitoare la tradi]ia doctrinar\ a Orto-

doxiei, „singura Biseric\ a lui Hristos `n plenitudine”, `n

care a intrat dup\ o `ndelungat\ c\utare, povestit\ `n

M\rturia unui c\lug\r ortodox. Convorbiri cu Jean-Claude
Noyé, tradus\ de noi la Editura Doxologia, anul trecut.

Majoritatea subiectelor abordate `n aceast\ prim\ edi]ie
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au fost dezvoltate `n mod mult mai detaliat [i `n profun-

zime, cu ample trimiteri [i referin]e la Sfânta Scriptur\, la

textele liturgice biserice[ti [i la scrierile fundamentale ale

Sfin]ilor P\rin]i. O serie de capitole noi au fost introduse

`n completarea lor, alc\tuite cu aceea[i grij\ permanent\,

a ancor\rii lor biblice [i patristice din punct de vedere al

con]inutului, a structur\rii deosebit de clare a acestuia [i

a `nve[mânt\rii lui `ntr-o limb\ francez\ de o mare frumu-

se]e, devenit\ suport de exprimare, mai cu seam\ la nivel

lexical, a discursului teologic, dogmatic ortodox. Lucrarea

de fa]\ beneficiaz\ [i de un glosar final mult `mbog\]it

fa]\ de cel al primei edi]ii (con]inând de dou\ ori mai multe

cuvinte, `nso]ite de defini]ii mult mai extinse [i mai am\-

nun]ite), al c\rui rol este acela de a-l ajuta pe cititor `n

`n]elegerea aspectelor de strict\ specializare doctrinar\

ortodox\ ale c\r]ii. L-am tradus `n limba român\ p\s-

trând [i termenii din francez\, `n a[a fel `ncât publicul

românesc francofon s\ poat\ avea acces, pe lâng\ ini-

]ierea de tip teologic, [i la una terminologic\, specializat\

confesional, `n limba francez\.

~n pofida smeritelor afirma]ii ale p\rintelui arhimandrit

din Cuvântul `nainte, cartea se adreseaz\ nu numai unor

„nespeciali[ti”, ci tuturor acelora care sunt interesa]i s\

cunoasc\ mai multe aspecte referitoare la doctrina Bi-

sericii Ortodoxe, dar care trebuie s\ aib\ neap\rat o mi-

nim\ cultur\ cre[tin-ortodox\. Prin urmare, versiunea pe

care o propunem aici `n limba român\ vizeaz\ un public

cititor care dore[te s\-[i l\mureasc\ [i s\-[i aprofundeze

cuno[tin]ele despre Ortodoxie, a[a cum sunt ele sistema-

tizate de p\rintele arhimandrit Placide Deseille. Este vorba

despre o carte deosebit de clar\, al c\rei cititor este c\l\-

uzit cu rigoare [i limpezime `n con]inuturi dintre cele mai
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complexe [i de multe ori inevidente, `n temeiurile biblice

[i patristice ale credin]ei cre[tinului ortodox `n Cel Ne-

v\zut, `n tainele Ortodoxiei, a c\ror frumuse]e diafan\ [i

eficien]\ sfin]itoare [i `ndumnezeitoare sunt subliniate de

autor `ntr-o limb\ francez\ de o elegan]\ stilistic\ cu totul

remarcabil\. Cartea abund\ `n referin]e scripturistice [i

mai ales patristice, a[ezate `n prim-planul discursului, `n

vreme ce autorul ei se retrage discret, `n plan secund, cu

smerenia ce-i caracterizeaz\ `ntregul parcurs duhovnicesc

[i monahal. Sfin]ii P\rin]i sunt cei care ne vorbesc `n pri-

mul rând despre aspectele doctrinare ale Ortodoxiei, pe

baza textelor Sfintei Scripturi, de-a lungul lucr\rii p\rin-

telui arhimandrit Placide Deseille. O lucrare care se cite[te

cu mare pl\cere intelectual\ [i real câ[tig duhovnicesc, `n

lumina Adev\rului m\rturisit de credin]a `n Cel Nev\zut.

Felicia Dumas
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Capitolul I

CREDIN}A CRE{TIN|

Mesajul mântuirii

~n cre[tinism, nu doctrina are `ntâietate. Cre[tinismul

nu este nici o ideologie, nici o filosofie lumeasc\, nici o

etic\ omeneasc\. Hristos nu ne-a dat doar o `nv\]\tur\.

El ne-a mântuit, ne-a dat via]a cea adev\rat\ [i ve[nic\,

ne-a `ndumnezeit prin p\timirile, moartea [i ~nvierea Sa,

prin trimiterea Duhului Sfânt. Cre[tinismul este mai `ntâi

de toate un fapt, faptul esen]ial din istoria omenirii [i a

cosmosului care const\ `n manifestarea puterii necreate

[i transcendente a Duhului lui Hristos cel ~nviat `n lu-

mea noastr\ cea marcat\ de p\cat [i, din aceast\ pricin\,

sortit\ mor]ii. Prin propov\duirea [i prin minunile s\vâr-

[ite, Hristos ne vestea apropierea iminent\ a ~mp\r\]iei

lui Dumnezeu [i ne `nv\]a cum s\ o primim, cum s\

l\s\m Duhul Sfânt s\ ne transforme `ntreaga via]\ [i `n-

tregul mod de a fi.

Hristos nu ne-a l\sat o carte. El ne-a trimis oameni pe

care i-a `ns\rcinat s\ fac\ cunoscut\ [i s\ `nf\ptuiasc\ lu-

crarea Sa de mântuire, actualizând-o `n timp [i spa]iu,

prin propov\duire [i prin s\vâr[irea Sfintelor Taine: este

vorba despre Sfin]ii Apostoli, a c\ror lucrare va fi con-

tinuat\ de episcopi pân\ la Parusie. Vestind lucrarea

mântuirii, ace[tia o fac prezent\, aici [i acum, pentru ca
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oamenii s\ o poat\ primi prin credin]\. S\vâr[ind Sfin-

tele Taine, ei reactualizeaz\ aceast\ lucrare mântuitoare,

pentru ca oamenii s\ poat\ intra `n leg\tur\ cu moartea

[i ~nvierea lui Hristos, cu toat\ fiin]a lor, cu trup [i suflet,

s\ fie p\rta[i la acestea [i s\ poat\ deveni `n chip du-

hovnicesc contemporani cu ele. Cuvântul [i Taina sunt

astfel de nedesp\r]it, fiind `mpreun\-purt\toare ale puterii

Duhului Sfânt, Care lucreaz\ aici pe p\mânt `n mod

tainic, `ntr-o ]arin\ `n care neghina este amestecat\ cu

grâul, fiindc\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu nu este din lumea

aceasta, putere care se va manifesta `n chip v\dit `n ziua

celei de a doua Veniri a lui Hristos. 

Credin]a, primirea mesajului

Credin]a este primirea acestui mesaj de c\tre om. Prin

credin]a `n Evanghelie, `n vestea cea bun\ a mântuirii,

omul ̀ ng\duie acestei mântuiri s\ lucreze ̀ n el. „De aceea

[i noi mul]umim lui Dumnezeu ne`ncetat, c\ luând voi

cuvântul ascult\rii de Dumnezeu de la noi, nu l-a]i pri-

mit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, a[a precum este

`ntr-adev\r, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care [i lu-

creaz\ `ntru voi cei ce crede]i” (I Tesaloniceni 2,13).

Credin]a este deci, `n acela[i timp, cunoa[terea prin

m\rturisire a lucr\rii lui Dumnezeu de mântuire a omu-

lui [i primirea de c\tre acesta a harului mântuitor. Ea este

`ncredere `n Dumnezeu Care ne-a vorbit prin proorocii

insufla]i de Duhul Sfânt [i de Hristos ~nsu[i, a C\rui `n-

v\]\tur\ ne-a fost transmis\ de Sfin]ii Apostoli [i de urma[ii

lor, episcopii. Ea este totodat\ [i `ncredere `n Dumnezeu

Care mântuie[te, credin]a c\ numai El ne poate mântui. 
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O cunoa[tere prin intermediul m\rturiei 

Dac\ vrem s\ trecem dincolo de simpla cunoa[tere,
accesibil\ ra]iunii, a existen]ei unui creator transcendent
al universului, singura noastr\ surs\ de cunoa[tere a lui
Dumnezeu este reprezentat\ de ceea ce El ~nsu[i a dorit
s\ ne spun\ despre aceasta, prin proorocii insufla]i de
Duhul Sfânt [i prin Cuvântul S\u `ntrupat. Credin]a cre[-
tin\ este aceast\ aderare a inimii [i a spiritului nostru la
ceea ce Dumnezeu ~nsu[i ne-a spus despre El, despre
inten]iile Lui referitoare la crea]ie [i, mai ales, la om.

~ntr-adev\r, sunt mai multe mijloace de cunoa[tere
a realit\]ii. O putem cunoa[te prin sim]urile noastre, [i
aceasta este cunoa[terea sensibil\. Cunoa[tem o eclips\
de lun\ pentru c\ o vedem. Dar o putem cunoa[te, `n-
tr-o oarecare m\sur\, [i f\r\ s\ o vedem, chiar `nainte ca
ea s\ aib\ loc, prin ra]ionament [i prin calcule, asemenea
astronomului din biroul s\u de lucru; aceasta este cu-
noa[terea ra]ional\ care se exprim\ prin intermediul
conceptelor [i cuvintelor [i care procedeaz\ prin ra]io-
nament; de aceea este numit\ cunoa[tere discursiv\. Putem
avea [i o cunoa[tere intuitiv\ a anumitor realit\]i; spre
exemplu, o persoan\ cu un sim] genial al arhitecturii are
nevoie, fire[te, s\ studieze arhitectura `n mod ra]ional, `ns\
nimic nu-i poate `nlocui o anumit\ intuire a lucrurilor, [i
putem face u[or diferen]a `ntre un arhitect de geniu [i
unul care doar pune `n aplicare regulile `nv\]ate la [coal\.
Prin urmare, exist\ o cale de acces spre lucruri printr-o
cunoa[tere intuitiv\, cordial\, care se poate aplica atât `n
domeniul material, sensibil, cât [i `n domeniile intelec-
tuale sau spirituale. Este o mare diferen]\ `ntre o cunoa[-
tere pur cerebral\ [i una care decurge dintr-un anumit
„sim]” al lucrurilor.
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~n sfâr[it, un alt mod de cunoa[tere este cunoa[-

terea prin intermediul m\rturiei. Un orb poate cunoa[te

o eclips\ de lun\ f\r\ s\ o vad\ producându-se, deoa-

rece se `ncrede `ntr-o persoan\ care o poate vedea [i

care i-o descrie; el ader\ deci, prin consim]ire, la cu-

vintele persoanei respective, cunoscând eclipsa nu printr-o

cunoa[tere sensibil\, ci printr-una ra]ional\ sau intuitiv\,

dar prin intermediul unei m\rturii. 

Acestui fel de cunoa[tere `i apar]ine cunoa[terea prin

credin]\: a cunoa[te prin credin]\ `nseamn\ a cunoa[te

realit\]i fiindc\ cineva `n care avem toat\ `ncrederea ne

vorbe[te despre ele [i fiindc\ ne `ncredem `n cuvintele lui,

acceptându-le. ~n cazul cunoa[terii tainelor dumnezeie[ti

[i a planului lui Dumnezeu referitor la crea]ie, nu ne pot

fi de folos nici sim]urile, nici ra]ionamentele, nici intui]ia;

`n schimb, Dumnezeu a vrut s\ ne reveleze El ~nsu[i cine

este [i care este planul S\u referitor la crea]ie, mai `ntâi

prin prooroci, apoi prin Fiul S\u [i prin Sfin]ii Apostoli.

~ntr-unul dintre cele mai frumoase texte patristice re-

feritoare la cunoa[terea lui Dumnezeu – sau mai degrab\

la necunoa[terea Lui, pentru c\ Dumnezeu este mereu

dincolo de ceea ce ne reveleaz\ –, Sfântul Ioan Gur\ de

Aur scrie:

Când Dumnezeu dezv\luie ceva, trebuie primit cu credin]\

lucrul rostit de El, nicidecum s\ fie iscodit cu nes\buin]\. [...]
Cele pe care `n]elepciunea lumii nu a avut puterea s\ le

descopere au fost dobândite prin nebunia `ntru Hristos;

aceasta a risipit `ntunericul lumii, aceasta a `n\l]at lumina

cunoa[terii. Dar ce este nebunia `ntru Hristos? Nebunia `ntru

Hristos se ive[te de fiecare dat\ când [...] ne despov\r\m

cugetul [i ni-l golim de educa]ia primit\ `n lume pentru ca,

`n vremea `n care avem s\ primim `nv\]\turile lui Hristos,
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s\ ne g\sim cugetul `n tihn\ [i `n ne`ntinare, spre a ne fi

astfel `ng\duit\ ascultarea cuvintelor divine.3

Credin]a, cunoa[tere supra-sensibil\ 
[i supra-ra]ional\

Dac\ studiem mai `ndeaproape acest aspect cog-

nitiv al credin]ei, observ\m c\, a[a cum au subliniat Sfin]ii

P\rin]i, aceasta reprezint\ un mod de cunoa[tere care de-

p\[e[te [i sim]urile [i ra]iunea.

Ea dep\[e[te sim]urile pentru c\ ne permite s\ cu-

noa[tem realit\]i pe care nu le putem percepe nici cu

ochii no[tri trupe[ti, nici cu vreun altul dintre sim]urile

noastre fizice. Ea dep\[e[te ra]iunea pentru c\ ne face

capabili s\ `n]elegem lucrarea de mântuire a omenirii

care depinde de libera hot\râre a lui Dumnezeu; nici o

deduc]ie pornind de la cuno[tin]ele noastre naturale, nici

un ra]ionament, nici o intui]ie a intelectului nostru nu pot

s\ ne-o fac\ cunoscut\, ci numai cuvântul lui Dumnezeu

care ne-a dezv\luit planul S\u. ~n acela[i fel, nici pro-

funzimile lui Dumnezeu, nici existen]a vie]ii l\untrice a

Preasfintei Treimi nu sunt supuse vreunei necesit\]i lo-

gice care s\ poat\ fi perceput\ de inteligen]a uman\,

fiindu-i inaccesibile omului, care nu le poate ̀ n]elege decât

prin credin]\: „Pe Dumnezeu, nimeni nu L-a v\zut vreo-

dat\; Fiul cel Unul-N\scut, Care este `n sânul Tat\lui, Acela

L-a f\cut cunoscut” (Ioan 1, 18). E perfect rezonabil s\

3 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Despre necunoa[terea lui Dum-
nezeu, Omilia II, 37-38, traducere din limba greac\, cuvânt `nainte [i

comentarii de Walter Alexander Prager, Editura Herald, Bucure[ti,

2007, p. 19. 
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credem `n cuvântul lui Dumnezeu transmis de proorocii

insufla]i de Duhul Sfânt, de Sfin]ii Apostoli [i mai ales de

Hristos ~nsu[i, martori demni de toat\ `ncrederea; aceast\

`ncredere d\ na[tere unei credin]e depline, mult supe-

rioar\ certitudinilor ra]iunii noastre naturale din propriul

ei domeniu.

Scriptura [i Sfin]ii P\rin]i recunosc `n mod cert c\
exist\ o cunoa[tere a lui Dumnezeu care se afl\ la `n-
demâna inteligen]ei noastre [i care provine din obser-
varea creaturilor: „Cele nev\zute ale Lui se v\d de la
facerea lumii, `n]elegându-se din f\pturi” (Romani 1, 20).
Aceast\ cunoa[tere a lui Dumnezeu poate fi izvorul unei
mari `n]elepciuni de via]\, care `l `ndeamn\ pe om s\ se
deta[eze de cele create, pentru a se consacra `n totali-
tate c\ut\rii lui Dumnezeu. ~ns\ o asemenea cunoa[tere,
accesibil\ `n]elep]ilor [i celor cumin]i ai lumii acesteia nu
ne `nva]\ nimic despre planul de mântuire al lui Dum-
nezeu, nici despre ce este El ca esen]\, nici despre Sfânta
Treime; `n plus, ea nu este purt\toare de nici o putere
mântuitoare. Nu la ea se referea Domnul când zicea:

„{i aceasta este via]a ve[nic\: s\ Te cunoasc\ pe Tine, sin-
gurul Dumnezeu adev\rat, [i pe Iisus Hristos pe Care L-ai

trimis” (Ioan 17, 3). Singura cunoa[tere mântuitoare are ca
unic izvor [i ca unic\ lumin\ Cuvântul lui Dumnezeu: „F\-
clie picioarelor mele este legea Ta [i lumin\ c\r\rilor

mele” (Psalmi 118, 105).

Caracterul eclezial al cunoa[terii prin credin]\ 

Mesajul mântuirii `l primim `n Biseric\ [i de la Bise-
ric\. ~ntr-adev\r, credin]a nu `nseamn\ o adeziune imediat\
la Cuvântul lui Hristos, al proorocilor [i al apostolilor de
care ne despart dou\ milenii. Ea nu reprezint\ nici o
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adeziune la m\rturia unui om izolat, a unui dasc\l anume
care ne `nva]\ propriul s\u mod de a `n]elege acest mesaj.
~nc\ [i mai pu]in ne putem `ncrede `n propriile noastre
interpret\ri. Nici un om nu ne poate convinge, ̀ n mod in-
dividual, c\ ne transmite cu fidelitate [i c\ interpreteaz\
corect cuvântul lui Dumnezeu.

Sfântul Vincent de Lérins spune c\ putem considera

drept adev\r numai ceea ce „a fost crezut peste tot, `n-

totdeauna [i de c\tre to]i”4, ceea ce P\rin]ii [i P\storii

Bisericii au „afirmat `n mod clar, `ntr-un singur glas, cu

t\rie, ca o adunare de teologi unanimi, ceea ce ne-au

transmis dup\ ce l-au primit de la tradi]ie”5. Numai atunci

când este `ndeplinit\ aceast\ unanimitate moral\ de re-

ceptare [i propov\duire a unei doctrine, putem fi siguri

c\ ea purcede din con[tiin]a Bisericii c\l\uzit\ de Duhul

Sfânt c\tre adev\rul deplin (Ioan 16, 13).

Acesta este criteriul credin]ei noastre. Dup\ cum afirm\

Ivan Kireevski, „consim]\mântul unanim al Bisericii […]
este organul cunoa[terii adev\rurilor divine”. Iar Alexei

Homiakov spunea c\ „dragostea reciproc\, dar al ha-

rului, este ochiul prin care fiecare cre[tin vede lucru-

rile divine”6. E ceea ce afirm\ diaconul la fiecare dum-

nezeiasc\ Liturghie, `nainte de rostirea simbolului de

credin]\: „S\ ne iubim unii pe al]ii, ca `ntr-un gând s\

m\rturisim pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh”.

4 S. Vincent de Lérins, Le Commonitorium, 2, traducere [i pre-

zentare de Michel Meslin, Namur, 1959, p. 39.
5 Ibidem, p. 28.
6 A. Khomiakov, L’Église latine et le protestantisme, p. 228,

apud M.-J. Le Guillou, „Kyrievsky et Khomiakov, l’appel à une

plénitude de catholicité”, `n Istina, 1961-1962, p. 282; cf. ibidem,

pp. 278, 270. 
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Capitolul al XIII-lea

PROBLEMA R|ULUI

Cum se `mpac\ prezen]a r\ului `n lume cu existen]a
unui Dumnezeu Atotputernic [i bun? Este o problem\ care
s-a pus dintotdeauna; ea se dovede[te `ns\ deosebit de
`ngrijor\toare `n zilele noastre, dup\ ce am cunoscut na-
zismul [i lag\rele mor]ii, bomba atomic\, gulagurile
staliniste [i poststaliniste, disperarea ]\rilor din lumea a
treia. Problema, sau mai degrab\ scandalul r\ului, este
una dintre sursele ateismului modern.

~nc\ de la `nceputul secolului al IV-lea, scriitorul
cre[tin Lactan]iu o exprima `n cuvinte care nu [i-au
pierdut nimic din for]\ sau din actualitate:

Ori Dumnezeu vrea s\ suprime r\ul, dar nu poate. Ori poate,
dar nu vrea. Ori nici nu poate [i nici nu vrea. Dac\ vrea [i

nu poate, este neputincios, ceea ce e contrar naturii Sale.
Dac\ poate [i nu vrea, este r\u, ceea ce iar\[i e contrar na-
turii Sale. Dac\ nici nu vrea [i nici nu poate, este deopo-

triv\ r\u [i slab [i, prin urmare, nu este Dumnezeu. Dar
dac\ vrea [i poate, ceea ce de fapt se potrive[te cu ceea
ce este El, de unde vine r\ul [i de ce nu `l suprim\?196

Filosofii care au vrut s\ explice modul `n care Dum-

nezeu conduce lumea s-au prevalat de dou\ argumente.

~n primul rând, Dumnezeu nu este autorul r\ului,

[i nu este, pentru simplul motiv c\ r\ul nu exist\ ca o

196 Lactance, De la colère de Dieu, 13, 20 (SC 289, p. 159 s.).
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realitate autonom\. R\ul nu este un lucru printre altele, nu

este una dintre creaturi. El este negare, absen]\, privare

de ceea ce o realitate ar trebui s\ aib\ pentru a fi pe

deplin ea `ns\[i.

~n al doilea rând, Dumnezeu `ng\duie r\ul ca pe o

condi]ie inevitabil\, `ntr-un univers creat, pentru un bine

mult mai mare:

• El `ng\duie r\ul fizic, precum suferin]a, diferitele

calamit\]i, catastrofe [i distrugeri, deoarece ele sunt inevi-

tabile `ntr-un asemenea univers creat [i deci imperfect,

alc\tuit din fiin]e multiple al c\ror bine propriu nu poate

s\ coincid\ `ntotdeauna cu binele celorlal]i; `ns\ exis-

ten]a acestui univers [i armonia lui de ansamblu este mai

presus de relele pe care le cuprinde.

• El `ng\duie r\ul moral din respect fa]\ de liber-

tatea cu care a `nzestrat creaturile ra]ionale.

Un asemenea r\spuns nu este deloc neadev\rat. Este

singurul r\spuns posibil, dac\ ne limit\m la un punct de

vedere strict ra]ional, f\când abstrac]ie de ceea ce Dum-

nezeu ne-a revelat din planul S\u referitor la om [i la

univers. ~ns\ acestei viziuni strâmte a filosofiei, revela]ia

divin\ `i substituie o viziune dinamic\, istoric\, care ne

deschide orizonturi infinit mai largi.

Un univers pur „natural”, pe care Dumnezeu nu-l

transfigureaz\ p\trunzându-l de energiile Sale necreate,

con]ine `n mod necesar suferin]a [i moartea. Este sin-

gurul tip de univers ce poate fi conceput de ra]iunea

omeneasc\, cu limitele ei. Totu[i, prin Cuvântul S\u, Dum-

nezeu ne-a revelat faptul c\ nu a creat lumea pentru ca

aceasta s\ r\mân\ `nchis\ `n limitele naturii. Natura nu

exist\ decât pentru a fi trasfigurat\ printr-o participare

gratuit\ la energiile necreate ale dumnezeirii, care s\ o
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fac\ s\ str\luceasc\ de slava divin\. Scopul ac]iunii cre-

atoare a lui Dumnezeu este o lume transfigurat\, `n care

nu vor mai fi nici calamit\]i, nici suferin]\ [i nici moarte,

`n care Dumnezeu va fi totul `n to]i. Acest univers defi-

nitiv, obiectivul final al planului lui Dumnezeu, ne este

descris `n capitolul 21 din Apocalips\: 

{i am v\zut cer nou [i p\mânt nou. C\ci cerul cel dintâi [i
p\mântul cel dintâi au trecut; [i marea nu mai este. {i am
v\zut cetatea sfânt\, noul Ierusalim, pogorându-se din cer

de la Dumnezeu, g\tit\ ca o mireas\, `mpodobit\ pentru
mirele ei. {i am auzit, din tron, un glas puternic care zicea:
„Iat\, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii [i El va s\l\[lui

cu ei [i ei vor fi poporul Lui [i ~nsu[i Dumnezeu va fi cu ei.
{i va [terge orice lacrim\ din ochii lor [i moarte nu va mai
fi; nici plângere, nici strig\t, nici durere nu vor mai fi, c\ci

cele dintâi au trecut”. {i Cel ce [edea pe tron a gr\it: „Iat\,
noi le facem pe toate” (Apocalipsa 21, 1-5).

Dar de ce nu a creat Dumnezeu `nc\ de la `nceput

universul `n aceast\ stare definitiv\, `n aceast\ condi]ie

`ndumnezeit\, din care lipsesc toate formele r\ului? R\s-

punsul este c\ `ndumnezeirea creaturilor `nzestrate cu

inteligen]\, a `ngerilor [i a oamenilor, prin intermediul

c\rora slava cea dumnezeiasc\ va str\luci asupra creatu-

rilor nera]ionale, este o unire de iubire, o `ntrep\trundere

a voin]ei divine necreate cu voin]ele create, `ntr-o iu-

bire personal\ reciproc\.

Aceasta presupune, din partea creaturilor, `ngeri [i

oameni, un r\spuns liber, o conlucrare a libert\]ii lor cu

harul divin. Pentru ca `ndumnezeirea f\pturii s\ se `n-

f\ptuiasc\, pentru ca ea s\ fie cu adev\rat o comuniune

personal\ total\ `n iubire reciproc\, trebuie ca aceast\

f\ptur\ s\ se poat\ d\rui `n mod liber iubirii sau s\ o

poat\ refuza. Starea actual\ a lumii este provizorie; `n



250 CREDIN}A ~N CEL NEV|ZUT
planul lui Dumnezeu, ea reprezint\ un spa]iu `n care li-

bertatea omeneasc\ se poate manifesta sub forma unei

alegeri `ntre Dumnezeu [i egoism, autosuficien]a f\pturii.

Aceast\ condi]ie prezent\ a crea]iei se caracterizeaz\,

`n mod concret, prin dou\ tr\s\turi: 

• Pe de o parte, lumea material\ [i animal\ este su-

pus\ la ceea ce Sfin]ii P\rin]i numesc „stric\ciune”, adic\

la suferin]\ [i la moarte. Ea nu este `nc\ transfigurat\

de energiile dumnezeie[ti, fiindc\ nici omul nu este. Ea

se afl\ `ntr-o stare provizorie, care se va sfâr[i odat\ cu

Parusia. Aceast\ stare nu este numai o consecin]\ a p\-

catului creaturilor ra]ionale: `nainte de crearea lui Adam

[i de gre[eala lui, universul material nu era transfigurat.

Este `ns\ cert c\ p\catul `ngerilor, cel al protop\rin]ilor

no[tri [i cele ale urma[ilor lor au agravat aceast\ stare de

„stric\ciune” a universului material [i a lumii animale. 

• Pe de alt\ parte, unii `ngeri, dup\ exemplul lui

Lucifer, [i to]i oamenii, ispiti]i de diavolul [i dup\ exem-

plul lui Adam, primul lor p\rinte, [i-au folosit r\u liber-

tatea [i au p\c\tuit, desp\r]indu-se astfel, `n mod voit,

de Dumnezeu, izvorul vie]ii.

~ngerii c\zu]i, datorit\ perfec]iunii naturii lor, s-au

statornicit pentru totdeauna `n ura fa]\ de Dumnezeu [i

de planul S\u de iubire, devenind demoni. Omul, chip

al lui Dumnezeu, pe care Creatorul nu l-a supus mor]ii [i

suferin]ei [i care ar fi putut fi definitiv lipsit de acestea,

dac\ ar fi r\mas `n comuniune de voin]\ cu Dumnezeu,

s-a desp\r]it de El [i s-a a[ezat astfel `n rândul anima-

lelor, devenind asemenea lor, „stric\cios”, supus sufe-

rin]ei [i mor]ii. Este ceea ce ne `nva]\ cartea Facerii: 

Iar femeii i-a zis: „Voi `nmul]i mereu necazurile tale, mai ales
`n vremea sarcinii tale; `n dureri vei na[te copii; atras\ vei fi
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de c\tre b\rbatul t\u [i el te va st\pâni”. Iar lui Adam i-a

zis: „Pentru c\ ai ascultat vorba femeii tale [i ai mâncat din
pomul din care ]i-am poruncit s\ nu m\nânci, blestemat
va fi p\mântul pentru tine! Cu osteneal\ s\ te hr\ne[ti din

el `n toate zilele vie]ii tale! Spini [i pl\mad\ `]i va rodi el [i
te vei hr\ni cu iarba câmpului! ~n sudoarea fe]ei tale `]i vei
mânca pâinea ta, pân\ te vei `ntoarce `n p\mântul din care

e[ti luat; c\ci p\mânt e[ti [i `n p\mânt te vei `ntoarce”. {i a
pus Adam femeii sale numele Eva, adic\ via]\, pentru c\
ea era s\ fie mama tuturor celor vii. Apoi a f\cut Domnul

Dumnezeu lui Adam [i femeii lui `mbr\c\minte de piele [i
i-a `mbr\cat. {i a zis Domnul Dumnezeu: „Iat\, Adam s-a
f\cut ca unul dintre Noi, cunoscând binele [i r\ul. {i acum

nu cumva s\-[i `ntind\ mâna [i s\ ia roade din pomul vie]ii,
s\ m\nânce [i s\ tr\iasc\ ̀ n veci!...” De aceea l-a scos Domnul
Dumnezeu din gr\dina cea din Eden, ca s\ lucreze p\mântul,

din care fusese luat. {i izgonind pe Adam, l-a a[ezat `n preajma
gr\dinii celei din Eden [i a pus heruvimi [i sabie de fla-
c\r\ vâlvâietoare, s\ p\zeasc\ drumul c\tre pomul vie]ii

(Facerea 3, 16-24).

Citim `n Cartea `n]elepciunii lui Solomon: 

Dumnezeu a zidit pe om spre nestric\ciune [i l-a f\cut dup\

chipul fiin]ei Sale. Iar prin pizma diavolului moartea a
intrat `n lume [i cei ce sunt de partea lui vor ajunge s\ o
cunoasc\ (Cartea `n]elepciunii 2, 23-24). 

Iar Sfântul Apostol Pavel ne spune `n Epistola c\tre

Romani: 

De aceea, precum printr-un om a intrat p\catul `n lume [i
prin p\cat moartea, a[a [i moartea a trecut la to]i oamenii,
pentru c\ to]i au p\c\tuit `n el (Romani 5, 12). 

Condi]ia suferind\ [i muritoare la care este supus

omul este deci o consecin]\ a p\catului. Aceasta nu `n-

seamn\ c\ orice boal\ de care sufer\ omul este cauzat\

de p\catele lui personale; ea este `ns\ o consecin]\ a
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particip\rii fiec\rei fiin]e umane la natura c\zut\. {i orice

gre[eal\ individual\, departe de a-l afecta doar pe cel

care o comite, are o repercusiune oarecum universal\.

Acest lucru a fost exprimat de scriitorul francez Léon

Bloy, cu geniul s\u de poet [i profet: 

Libertatea noastr\ este solidar\ cu echilibrul lumii... Orice
om care s\vâr[e[te un act liber `[i proiecteaz\ personali-
tatea `n infinit. Dac\ d\ un ban unui s\rac [i nu o face din
toat\ inima, acest ban g\ure[te mâna s\racului [i cade,
g\ure[te p\mântul, soarele [i a[trii, str\bate cerurile [i com-
promite universul. Dac\ s\vâr[e[te o fapt\ necurat\, el `n-
tunec\ poate mii de inimi pe care nu le cunoa[te, care sunt
legate `n mod tainic de el [i care au nevoie ca acest om s\
fie curat, dup\ cum un c\l\tor care moare de sete are ne-
voie de paharul cu ap\ din Evanghelie. O fapt\ milostiv\,
un gest de mil\ adev\rat\ cânt\ pentru el laudele dumne-
zeie[ti, `ncepând de la Adam [i pân\ la sfâr[itul veacurilor;
ea vindec\ pe cei bolnavi, `i mângâie pe cei dezn\d\jdui]i,
potole[te furtunile, `i r\scump\r\ pe cei robi]i, `i converte[te
pe cei credincio[i [i ocrote[te neamul omenesc. 

Toat\ filosofia cre[tin\ rezid\ `n importan]a de ne-
gr\it a actului liber [i `n no]iunea de solidaritate `nv\-
luitoare [i de nezdruncinat.

Sigur c\ orice responsabilitate este personal\. ~ns\
orice act personal contribuie la sporirea binelui sau
r\ului din lume. 

Dup\ cum preciza deja Sfântul Irineu de Lyon, boala
[i moartea nu sunt pedepse arbitrare aplicate de Dum-
nezeu omului vinovat, ci consecin]e logice, care decurg
`n mod organic din p\cat: 

Comuniunea cu Dumnezeu este via]a, lumina [i bucuria
binefacerilor care vin de la El. ~ns\ tuturor acelora care se

despart de bun\voie de El, Dumnezeu le d\ drept pedeaps\
desp\r]irea pe care ei `n[i[i [i-au ales-o. Or, desp\r]irea de
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Dumnezeu `nseamn\ moarte; desp\r]irea de lumin\ `nseamn\

`ntuneric; desp\r]irea de Dumnezeu `nseamn\ pierderea
tuturor binefacerilor venite de la El. A[adar, cei care prin
apostazie au pierdut ceea ce am spus, fiind lipsi]i de toate

binefacerile, sunt abandona]i tuturor pedepselor: nu pentru
c\ Dumnezeu ar inten]iona s\-i pedepseasc\ El primul, ci
pentru c\ pedeapsa `i urm\re[te tocmai datorit\ faptului

c\ sunt lipsi]i de toate binefacerile.197 

~n ceea ce prive[te creaturile nera]ionale, condi]ia

lor „stric\cioas\”, a[a cum este ast\zi, are o leg\tur\ de

net\g\duit cu p\catul `ngerului [i cu cel al omului. 

~ngerii au `n mod cert o leg\tur\ cu lumea fizic\. J.-

H. Newman, care cuno[tea bine scrierile Sfin]ilor P\rin]i

ai Bisericii [i care avea totodat\ un ascu]it sim] al reali-

t\]ii lumii celei nev\zute, vedea `n `ngeri „nu numai

slujitorii folosi]i de Creator `n rela]iile Sale cu oamenii”, ci

[i agen]ii care se ocup\ de ordinea lumii celei nev\zute:

Eu i-a[ considera, spune el, ca fiind cauzele reale ale mi[c\rii,

ale luminii, ale vie]ii [i ale acelor principii fundamentale
ale universului fizic, care, atunci când aplica]iile lor ajung
la nivelul sim]urilor noastre, ne sugereaz\ no]iunea de cauz\

[i de efect [i, de asemenea, pe cea numit\ legea naturii. 

~ntr-o predic\ la s\rb\toarea Sfântului Mihail, el spu-

nea despre `ngeri:

Fiecare adiere de vânt, fiecare raz\ de lumin\ [i de c\l-

dur\, fiecare fenomen plin de frumuse]e nu este altceva
decât ciucurele ve[mântului lor, unduirea robei `ngerilor
care-L v\d pe Dumnezeu fa]\ c\tre fa]\.198

197 Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses, V, 27, 2 (SC 153,

p. 343 s). 
198 J.-H. Newmann, „Sermon 29”, `n Sermons paroissiaux,

tome 2, Paris, 1993, p. 305.
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 Dac\ acesta este rolul `ngerilor cu privire la lumea

creat\ [i la legile ei, `n]elegem cum c\derea st\pânito-

rului acestei lumi [i a `ngerilor lui a putut s\ produc\

`n lume perturb\ri atât de profunde. Ne putem `ntreba

dac\ nu exist\ o leg\tur\ `ntre aceasta [i comporta-

mentele „perverse”, „diabolice” ale anumitor insecte,

viru[i [i alte creaturi care nu sunt totu[i rele `n mod in-

trinsec [i nici p\c\toase `n ele `nsele.

~n orice caz, este sigur c\ satana a transformat crea-

turile nevinovate `n instrumente de ispitire pentru om, pe

care acesta [i le-a supus, folosindu-le pentru a-[i satis-

face egoismul [i setea sa de pl\cere, agravând [i mai mult

„stric\ciunea” ce caracterizeaz\ condi]ia lor prezent\,

contrazicând `n acela[i timp dinamismul secret ce `n-

sufle]e[te toat\ crea]ia, pentru c\, dup\ cum scrie Sfân-

tul Apostol Pavel, 

f\ptura a[teapt\ cu ner\bdare descoperirea fiilor lui Dum-
nezeu. C\ci f\ptura a fost supus\ de[ert\ciunii – nu de

voia ei, ci din cauza aceluia care a supus-o – cu n\dejde,
pentru c\ [i f\ptura `ns\[i se va izb\vi din robia stric\ciunii,
ca s\ fie p\rta[\ la libertatea m\ririi fiilor lui Dumnezeu.

C\ci [tim c\ toat\ f\ptura `mpreun\ suspin\ [i `mpreun\ are
dureri pân\ acum (Romani 8, 19-22). 

Relele de care suferim aici pe p\mânt sunt, a[adar,

consecin]e ale p\catului. Dumnezeu nu este autorul lor.

El nu le-ar putea face s\ dispar\ decât suprimând exerci]iul

libert\]ii noastre de a alege, care este bunul nostru cel mai

de pre] [i condi]ia `ndumnezeirii noastre.

S\ `nsemne aceasta oare c\ aceste rele ~i scap\ lui

Dumnezeu [i nu sunt supuse controlului providen]ei Sale?

Cu siguran]\ c\ nu. Acestor rele, pe care El nu le-a vrut,

Dumnezeu le fixeaz\ limite [i le pune `n slujba binelui
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adev\rat al oamenilor, acordând ajutorul harului S\u `n

func]ie de intensitatea `ncerc\rii. Sfântul Apostol Pavel le

scria corintenilor:

Nu v-a cuprins ispit\ care s\ fi fost peste puterea omeneasc\.
Dar credincios este Dumnezeu; El nu va `ng\dui ca s\ fi]i
ispiti]i mai mult decât pute]i, ci odat\ cu ispita va aduce [i

sc\parea din ea, ca s\ pute]i r\bda (I Corinteni 10, 13).

{i, cel pu]in `ntr-una dintre variantele textului verse-

tului 28 al capitolului 8 din Epistola c\tre Romani, ace-

la[i apostol scrie: „{i [tim c\ Dumnezeu toate le lucreaz\

spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”.

Numai `n acest sens suferin]ele [i `ncerc\rile noastre

pot fi socotite ca „venind de la Dumnezeu”, sau ca fiind

„trimise de El”, iar noi trebuie s\ le accept\m, supunân-

du-ne, cu credin]\, voii Sale. ~ng\duite de Dumnezeu, pe

m\sura puterilor noastre [i rânduite spre binele nostru,

ele nu sunt, dup\ cum spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur,

rele adev\rate, nu mai mult decât `ngrijirile dureroase

pe care ni le poate acorda medicul. Singurul r\u ade-

v\rat este p\catul, atunci când `l s\vâr[im: 

R\ul? Acest cuvânt este echivoc [i vreau s\-i explic `n fa]a

dumneavoastr\ cele dou\ semnifica]ii, ca nu cumva, confun-

dând natura lucrurilor din pricina ambiguit\]ii de exprimare,

s\ c\de]i `n blasfemie. R\ul, r\ul adev\rat este desfrânarea,

adulterul, zgârcenia [i toate celelalte p\cate f\r\ num\r care

merit\ condamnarea [i pedepsele cele mai mari. ~n al doi-

lea rând, r\ul impropriu numit a[a este foamea, ciuma,

moartea, boala [i toate celelalte calamit\]i de acest fel. ~n

realitate, acestea nu sunt rele adev\rate, ci doar li se spune

a[a. {i de ce nu sunt ele rele? Dac\ ar fi, nu ar mai con-

stitui pentru noi cauza atâtor binefaceri, [i anume: [tiu s\

ne scad\ din trufie, s\ ne scuture din indiferen]\, ne dau

for]\, ne sporesc aten]ia [i râvna. „Când `i ucidea pe ei, ~l



256 CREDIN}A ~N CEL NEV|ZUT
c\utau [i se `ntorceau [i reveneau la Dumnezeu” (Psalmi 77,

38). Prin urmare, este vorba aici despre r\ul care `ndreapt\,

care ne face `n acela[i timp mai cura]i [i mai râvnitori, care

ne `nva]\ filosofia cea dumnezeiasc\, [i nu despre r\ul care

merit\ a fi blamat [i condamnat. Acesta din urm\ nu este

`n mod sigur opera lui Dumnezeu, ci provine din propria

noastr\ voin]\, pe care cel\lalt tip de r\u `ncearc\ s\ o dis-

trug\. Atunci când Scriptura folose[te cuvântul „r\u” pentru

a desemna triste]ea care ne e pricinuit\ de suferin]\, aceasta

nu `nseamn\ c\ e vorba acolo `n mod natural de un r\u, ci

el e numit astfel numai judecând dup\ p\rerea oamenilor.

~ntr-adev\r, `n limba noastr\ nu numai furtul [i adulterul se

numesc rele, ci [i nefericirea; la aceast\ dubl\ accep]iune

se refer\ scriitorul textului sacru. Iat\ ce `n]elege proorocul,

atunci când zice: „Nu este r\u `n cetate pe care Dumnezeu

~nsu[i s\ nu-l fi f\cut”. Vorbind `n numele Domnului, Isaia

spusese acela[i lucru: Eu sunt „Cel ce s\l\[luie[te pacea [i

restri[tei `i las\ cale” (Isaia 45, 7). Restri[te, adic\ nenoro-

ciri. Tot la acest tip de r\u se refer\ Hristos `n Evanghelie,

atunci când zice: „Ajunge zilei r\utatea ei” (Matei 6, 34), adic\

necazul ei, suferin]a ei. Este evident c\ El desemneaz\ prin

acest cuvânt nenorocirile [i durerile pe care El ~nsu[i ni le

trimite [i care sunt, o repet, cea mai mare manifestare a

providen]ei [i a bun\t\]ii Sale.

Doctorul merit\ s\ fie l\udat nu numai atunci când `[i con-

duce bolnavul prin gr\dini [i prin paji[ti, când `i `ng\duie

pl\cerile sc\ldatului, ci mai ales atunci când `l oblig\ s\

posteasc\, când `l `nfometeaz\ [i `nseto[eaz\, când `l ]intu-

ie[te `n pat [i `i transform\ casa `n temni]\, când `l pri-

veaz\ de lumin\ [i `l ]ine `n spatele draperiilor trase, când

`i introduce `n trup fierul sau focul, când `i d\ s\ bea lea-

curi amare, c\ci tot doctor este [i atunci. Or, dac\ atâtea

dureri pe care ni le produce nu-l `mpiedic\ s\ se numeasc\

doctor, nu este oare revolt\tor s\ vedem cum hulim `m-

potriva lui Dumnezeu, cum nu mai recunoa[tem binefacerile

providen]ei Sale universale atunci când ne face s\ `ndur\m

astfel de dureri, cum ar fi foamea, spre exemplu, sau chiar




