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Mic tratat despre iubire

al Sfântului Ioan Teologul*

(exegez\ a textului 1 Ioan 4, 7 – 5, 13)

Argument

Exegetul P. Le Fort observ\ c\ prima Epistol\ a Sfântului Ioan
Teologul este privit\ de obicei de cititori ca „un tratat despre via]a
cre[tin\”1, iar redactorii TOB ajung la concluzia c\ „întreaga Epistol\
nu este nimic altceva decât o descriere a criteriilor [i condi]iilor vie]ii
cre[tine autentice”2. André Chouraqui, la rândul s\u, precizeaz\ c\
„aceast\ scrisoare constituie în sine un tratat despre iubirea divin\”3.
Dar chiar înainte, de la Sfântul Augustin la Luther, mul]i al]i teo-
logi au considerat aceast\ scriere ca fiind „Epistola iubirii dumnezeie[ti”4.

Înainte de a cunoa[te aceste observa]ii foarte juste, am conside-
rat fragmentul 1 Ioan 4, 7 – 5, 13 ca fiind un „Mic tratat despre
iubire al Sfântului Ioan Teologul” [i am intitulat studiul nostru în
consecin]\.

Se poate pune aceast\ întrebare: analiza numai a unui fragment
al Scrisorii poate fi acceptat\? R\spunsul este afirmativ, având în ve-
dere c\ Biserica îns\[i împarte Scriptura în pericope pentru folosin]a
liturgic\.

1 În Altarul Banatului, Timi[oara, anul XII (LI), serie nou\, nr. 7-9, iulie-sep-
tembrie 2001. 

1 P. Le Fort, în E. Cothenet, L. Dussault,  P. Le Fort, P. Prigent, Les Écrits de S. Jean
et l’Épître aux Hébreux, Éd. Desclée, 1984, p. 155.

2 Traduction Oecuménique de la Bible (TOB), 1988, p. 2996.
3 La Sainte Bible, editat\ de Chouraqui (CHQ), Introduction aux Épîtres de Jean,

p. 2366.
4 Apud P. Le Fort, op. cit., p. 200. 

*
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Motivarea alegerii fragmentului 1 Ioan 4, 7 – 5, 13 pentru exe-
geza noastr\ este, în primul rând, de ordin subiectiv [i sentimental:
aici se afl\, de dou\ ori, una dintre afirma]iile biblice cele mai pu-
ternice despre Dumnezeu: „Dumnezeu este iubire!” (1 Ioan 4, 8.16).
Simplitate [i tain\! Limpezime [i profunzime!

Între altele, fragmentul ales reprezint\ un text care rezist\ în sine
însu[i. În ciuda unei structuri formale pu]in elaborate, nu foarte
„construit\”, el denot\ o solid\ coeziune intern\ în ceea ce prive[te
gândirea sa, debordând de o teologie foarte bogat\. Practic, fiecare
verset reprezint\, în esen]a sa, o piatr\  important\ în edificiul siste-
mului cre[tin de gândire [i de via]\. Mai mult, dup\ cum observ\
autorul capitolului despre 1 Ioan din Introduction à la Bible, frag-
mentul pe care l-am ales reprezint\ o încununare a p\r]ilor anteri-
oare ale Epistolei, în care „se explic\ mai aprofundat datoria pe care
o are cre[tinul de a iubi [i de a crede”5.

Începutul fragmentului este constituit de o formul\ de adresare
epistolar\ („iubi]ilor”) [i sfâr[itul este considerat de mai mul]i bibli[ti
[i exege]i ca un posibil sfâr[it al Epistolei în întregul ei.

Între cele dou\ versete, textul constituie un tot unitar care poate
fi supus unei analize ca atare, dup\ principiul ecleziologic al auto-
nomiei relative a unei pericope. În sfâr[it, Michèle Morgen are drep-
tate s\ constate c\ „temele principale se combin\ astfel încât s\ su-
blinieze articularea teologic\ adesea abia schi]at\ în sec]iunile prece-
dente. Gândirea se aprofundeaz\ [i se concentreaz\. În acela[i timp
apar multe expresii noi”6.  

I.  Cadru istoric [i canonic

Printre scrierile atribuite Sfântului Ioan se afl\ în Noul Testa-
ment trei scurte epistole. Prima dintre ele este cea mai lung\. 

A. Autorul
Analiza fondat\ pe argumente interne – mai multe formule ca-

racteristice comune cu Evanghelia lui Ioan – [i externe a condus la

5  Introduction à la Bible (IB), Éd. Desclée & Cie, 1959, p. 690.
6  Michèle Morgen, Les Épîtres de Jean, Les Éditions du Cerf, Paris, 1988, p. 49.  



Mic tratat despre iubire al Sfântului Ioan Teologul                                                                                          9

concluzia c\ cele trei Epistole apar]in toate aceluia[i autor. Din punctul
de vedere al criticii biblice, identificarea acestui autor a provocat
unele discu]ii printre speciali[ti. Autorul nu ne furnizeaz\ numele
s\u, el se mul]ume[te s\ se numeasc\ pe sine „B\trânul” (2 Ioan 1;
3 Ioan 1). Unii sunt tenta]i s\ considere c\ Ioan cel B\trân sau Pres-
biterul, autorul incontestabil al celor trei Epistole, este o alt\ per-
soan\ decât Sfântul Ioan Evanghelistul, un om apar]inând cercului
de discipoli ai Domnului sau care-i cunoscuse pe ace[tia. Dar, în
final, Biserica a acordat încredere tradi]iei din Efes, atribuind Scri-
soarea Apostolului preaiubit. De la mijlocul veacului al II-lea, ea a
fost considerat\ ca o scriere a Sfântului Ioan. Totu[i, un anumit dubiu
se men]ine pân\ ast\zi printre speciali[ti. Dar, în ciuda acestei în-
doieli, to]i sunt de acord cu concluzia c\ toate aceste scrieri provin
din acela[i mediu teologic, supranumit „mediu ioanic”7.

Ast\zi mai mul]i exege]i estimeaz\ c\ Epistola a fost redactat\,
dup\ obiceiul timpului, de un „secretar” care a primit din partea
autorului, oral, numai liniile mari, acesta p\strându-[i dreptul s\
revizuiasc\ textul dup\ aceea8. 

B. Locul scrierii Epistolei  
Marea majoritate a exege]ilor consider\ c\ cele trei Epistole au

fost adresate din Efes, care era centrul „mediului ioanic”. Al]i bi-
bli[ti, luând în considerare înrudirea dintre teologia Sfântului Ioan
[i cea a Sfântului Ignatie Teoforul al Antiohiei (cca 35 – cca 107),
se pronun]\ pentru Antiohia ca loc de origine al Epistolei. Cu toate
cercet\rile [tiin]ifice contemporane, este pu]in dificil s\ se precizeze
dac\ locul scrierii Epistolei este Asia Mic\ sau Siria9.  

C. Timpul scrierii Epistolei 
Epistola a fost scris\ spre sfâr[itul vie]ii lui Ioan, între anii 95

[i 100, în timpul [ederii sale la Efes. În aceast\ privin]\ aproape to]i

7 Flemming Fleinert-Jensen, Commentaire de la première Épître de Jean, Les Édi-
tions de Cerf, Paris, 1982, pp. 12-13.

8 Wilfrid Harrington, Nouvelle introduction à la Bible, Éd. de Seuil, Paris, 1971,
p. 988.

9 Flemming Fleinert-Jensen, op. cit., pp. 12-13. 
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exege]ii cad de acord, cu excep]ia unui mic num\r, care gândesc c\
Apostolul [i-a aflat moartea la Ierusalim la începutul anilor 60,
având aceea[i soart\ ca [i fratele s\u Iacob, a[adar martiriul.

O dezbatere s-a creat în jurul chestiunii dac\ Epistola a fost
scris\ de Ioan înainte sau dup\ Evanghelie. Mul]i consider\ c\ for-
ma definitiv\ a Evangheliei este ulterioar\ Epistolei10 [i c\ „Epistola
nu poate fi bine în]eleas\ decât de un cititor al Evangheliei”11. Aceasta
explic\, dup\  P. Le Fort, „caracterul secundar [i dependent” al acestei
Epistole12. 

Dar în Introduction à la Bible opinia exprimat\ de autori este di-
ferit\: „Anterioritatea Epistolei pare probabil\, deoarece asupra mai
multor puncte (Logos, Duhul Sfânt) teologia ei este mai pu]in evoluat\
decât aceea a Evangheliei”13. În acela[i sens, dar cu o anumit\ rezerv\,
Wilfrid Harrington ajunge la urm\toarea concluzie: „Cânt\rind bine,
pare c\ Evanghelia, în forma ei definitiv\, este posterioar\; dar Epistola
n-a putut s-o precead\ cu mult”14. 

D. Destinatarii Epistolei
Din analiza con]inutului Epistolei se poate deduce c\ ea a fost

destinat\ unor comunit\]i din Asia Mic\ contemporane cu Aposto-
lul, numite ast\zi de c\tre speciali[ti „comunit\]i ioanice”, care
func]ionau ca „o mic\ Biseric\ în marea Biseric\”15. Aceste comu-
nit\]i traversau o criz\ grav\ („o criz\ extrem\”, „de natur\ doctri-
nar\”16), creat\ de difuzarea unor doctrine incompatibile cu
revela]ia cre[tin\. Acolo „ucenicul pe care Iisus îl iubea” se bucura,
spre sfâr[itul primului secol, de o autoritate [i de un prestigiu unice.
El se simte responsabil s\-[i avertizeze fiii spirituali („iubi]ii”)

10 Wilfrid Harrington, op. cit., p. 988; Plusieurs auteurs, Origine et postérité de l’Évangile
de Jean, col. Lectio divina, nr. 143, Les Éditions du Cerf, Paris, 1990, p. 92. 

11 Joseph Bonsirven, S.J., Épîtres de Saint Jean, Éd. Beauchesne et ses fils, Paris,
1954, p. 16. 

12 P. Le Fort, op. cit., p. 205.
13 IB, p. 697.
14 Wilfrid Harrington, op. cit., p. 988.
15 P. Le Fort, op. cit., p. 209.
16 Plusieurs auteurs, op. cit., p. 92.
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împotriva pericolului pe care-l prezentau unii fal[i înv\]\tori [i unii
pseudo-profe]i ie[i]i din rândurile comunit\]ii cre[tine17. 

Chiar dac\ to]i exege]ii au c\zut de acord c\ scrisoarea are în
vedere diver[i opozan]i (nu întotdeauna prea clar defini]i, dar mai
ales pe gnostici [i pe doche]i), ea nu li se adreseaz\ în primul rând
lor, ci membrilor acelor comunit\]i numite adesea „ioanice”.   

E. Motiva]ia
Autorul sim]ea în devia]iile morale [i doctrinare din sânul anu-

mitor comunit\]i „ioanice” o amenin]are pentru puritatea credin]ei.
Propagatorilor înv\]\mintelor false li se dau de altfel denumiri  edi-
ficatoare: „anticri[ti” (1 Ioan 2, 18.22; 4, 3; 2 Ioan 7), „profe]i ai
minciunii” 1 Ioan 4, 1), „mincino[i” (1 Ioan 2, 22), „seduc\tori”
(2 Ioan 7). Ei se las\ condu[i de duhul r\t\cirii (1 Ioan 4, 7) [i
caut\ s\ r\t\ceasc\ pe credincio[ii r\ma[i fideli (1 Ioan 2, 26; 3, 7). Gre-
[eala lor consta într-o mistic\ de tip gnostic, c\ci ei pretindeau c\-L
cunosc pe Dumnezeu (1 Ioan 2, 4), c\-L v\d pe Dumnezeu (1 Ioan
3, 6; 3 Ioan 11), c\ tr\iesc în comuniune cu El (1 Ioan 2, 3), c\
sunt în lumin\ (1 Ioan 2, 9), dar se conduceau dup\ o înv\]\tur\
contrar\ revela]iei cre[tine, având un comportament în consecin]\. 

F. Receptarea Epistolei în canonul c\r]ilor neo-testamentare

Urmând m\rturiei Sfântului Irineu (cca 130 – cca 200)18, unii
cercet\tori s-au gândit c\ prin aceste Scrisori este vizat Cerint [i
erorile sale hristologice. În orice caz, este sigur c\ Ioan avea în ve-
dere mi[c\rile iudaizante pregnostice, pe precursorii curentelor gnos-
tice din veacul al II-lea. 

Autorul, în calitatea sa de p\rinte duhovnicesc, se simte respon-
sabil de starea spiritual\ corect\ a „iubi]ilor” lui [i atunci „vrea s\
îndemne [i s\ încurajeze pe cititorii care sunt în pericol de a forma
un grup  de diziden]i religio[i care s\ înve]e o doctrin\ fals\ despre
Iisus [i s\ duc\ o via]\ în contradic]ie cu porunca iubirii”19. 

17 IB, pp. 698-700.
18  Adversus Haereses, I,26,1; III,3,4.
19 Flemming Fleinert-Jensen, op. cit., pp. 13-14.
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A[adar, Ioan concepe rezisten]a contra falselor doctrine mai
întâi ca pe o înt\rire a credin]ei fiilor s\i duhovnice[ti, [i numai în al
doilea rând ca pe o combatere f\]i[\ a lor. El vrea ca ucenicii s\i s\
fie în deplin\ cuno[tin]\ a credin]ei (1 Ioan 5, 13), p\zind poruncile
[i mai ales practicând iubirea (1 Ioan 2, 3-11; 3, 17-18.23; 4, 11.20-
21; 5, 3). 

Se spune c\ „printre Epistolele catolice, prima Epistol\ a lui Ioan
este, împreun\ cu prima Epistol\ a lui Petru, cel mai bine atestate
de tradi]ie”20.

G. Receptarea Epistolei de critica biblic\ contemporan\
În secolul al II-lea, autorul Fragmentului Muratori sus]ine c\

afirma]ia din 1 Ioan 1, 1: quae vidimus oculis nostris („ceea ce noi am
v\zut cu ochii no[tri”), indic\ faptul c\ aceast\ Epistol\ a lui Ioan a
fost scris\ în acela[i timp cu Evanghelia sa. Jean Zumstein consider\
chiar c\ „prologul de 1a 1 Ioan devine poarta de intrare a Evangheliei
lui Ioan în canon”21. În acela[i secol, Policarp al Smirnei († 155-156)
în a sa Epistol\ c\tre Filipeni, Papias (sf. sec. I – mijl. sec. II)22, Justin
Martirul [i Filosoful († între 163-167) în Apologiile sale [i în Dia-
logul cu iudeul Trifon au cunoscut aceast\ scrisoare, au f\cut aluzie
la ea sau chiar au citat-o23.

La trecerea de la al doilea spre al treilea secol, Sfântul Irineu
(† 202-203) [i Origen († 204-205), apoi, în al treilea secol, Cle-
ment Alexandrinul († 211-216), Tertulian († 240-250), Dionisie al
Alexandriei († spre 265) [i Sfântul Ciprian (cca 210-258) au cu-
no[tin]\ de prima Epistol\ a Sfântului Ioan24. Aproape to]i ereticii
primelor veacuri au negat autenticitatea Epistolelor numite „cato-
lice”, dar aceast\ opozi]ie constituie practic o prob\ în favoarea au-
tenticit\]ii lor.

Sfântul Ieronim (cca 347-420) ne transmite c\ din timpul s\u
scrisoarea era acceptat\ [i primit\ de to]i [i peste tot ca atare25.

20 IB, p. 94.
21 Plusieurs auteurs, op. cit., p. 90.
22 Dup\ m\rturia lui Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc\, III,39,17. 
23 IB, p. 694.
24 Pentru mai multe detalii, a se vedea IB, pp. 694-695.
25 Wilfrid Harrington, op. cit., p. 987; IB, p. 694.  
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În secolul al IV-lea, Eusebiu de Cezareea (cca 260/270 - cca 339)
a introdus aceast\ Epistol\ printre c\r]ile „omologumena” (recunos-
cute în unanimitate), categorie numit\ de Sfântul Chiril „scrieri dum-
nezeie[ti” în una din catehezele sale (10,3), din 348. Sfântul Ata-
nasie cel Mare, în Epistola sa festiv\ 39, în  367, d\ o list\ a c\r]ilor
Noului Testament identic\ cu canonul de ast\zi. Dar lista c\r]ilor
canonice a fost practic fixat\ de Sinodul local de la Laodiceea, în
anul 360. Din Occident ne-a parvenit spre anul 360 o list\ de c\r]i
ale Noului Testament cunoscut\ sub numele de Canonul Mommsenien
(dup\ numele celui care l-a descoperit, Th. Mommsen). Sinoadele
africane de la Hippone (393) [i Cartagina (397) au declarat canonice
cele 27 de c\r]i actuale ale Noului Testament. Din secolul al IV-lea,
dispunem de m\rturii asupra recept\rii acestei Epistole în Biserica
siriac\, mai întâi la Afraat, apoi în canonul restrâns al Peshitei. Ca-
nonul c\r]ilor neo-testamentare a fost confirmat [i aprobat de Sinoa-
dele ecumenice al VI-lea (692) [i al VII-lea (787). 

Bibli[tii contemporani au analizat în profunzime textul 1 Ioan
comparându-l cu Evanghelia lui Ioan. Au g\sit multe asem\n\ri în
ceea ce prive[te frazeologia [i o lung\ serie de cuvinte [i de expresii
comune: a avea un p\cat, a face adev\rul, a locui în sens mistic (în
Dumnezeu, în Fiul, în Tat\l, în iubire), a m\rturisi despre, a fi n\scut
(sau a fi) din Dumnezeu (din adev\r, din lume, de la diavolul), a p\zi
poruncile, porunca cea nou\, a p\zi cuvântul, a [ti [i a crede, a vedea [i
a m\rturisi, a trece de la moarte la via]\, a merge în lumin\, bucurie
deplin\, via]\ ve[nic\ etc. O evident\ înrudire este de constatat în
ceea ce prive[te ideile de baz\: Hristos este numit Logos, Unul
N\scut, Mântuitor; accentul se pune pe venirea lui Hristos în carne
[i oase [i pe îndep\rtarea p\catului originar prin El; aderarea la
cre[tinism ca o trecere de la moarte la via]\, o nou\ na[tere unde
e[ti n\scut de Dumnezeu, o via]\ de credin]\ [i iubire; opozi]ia
între lumin\ [i întuneric, între via]\ [i moarte, între adev\r [i min-
ciun\; rolul iluminator al Duhului Sfânt; importan]a poruncii noi
a iubirii fraterne26.

26 IB, pp. 695-696; Wilfrid Harrington, op. cit., p. 987.
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în manuscrisele biblice”32. Comma ioanic\ este absent\ din toate ma-
nuscrisele primitive grece[ti, siriace, copte, etiopiene, armene etc. Ea
este semnalat\ pentru prima dat\ în Biblia (Vulgata) Sixto-Clementin\.

Printr-un decret din 2 iunie 1927, Sfântul Oficiu a recunoscut
practic caracterul non-autentic al commei [i a permis ca ea s\ fie
scoas\ din textul Bibliei [i plasat\ eventual în notele de subsol ale
paginii33. Este pu]in surprinz\tor s\ vezi cum comma, absent\ la
început în versiunile orientale ale Scripturii editate de Bisericile
ortodoxe, altfel mai tradi]ionale din acest punct de vedere, apare
acum tocmai în textele editate de aceste Biserici. 

Stilul Epistolei

Stilul Epistolei este asem\n\tor celui al Evangheliei lui Ioan [i de-
not\ c\ este scris\ de un om a c\rui limb\ matern\ este o limb\ se-
mitic\, dar care cuno[tea îndeajuns limba greac\. 

Limbajul este simplu [i clar, accesibil. Totu[i în spatele lui se
ascunde o mistic\ extraordinar\. Cum observ\ Joseph Bonsirven, la
autorul Epistolei „aceste cuvinte, atât de comune, cap\t\ o bog\]ie ex-
traordinar\, acoper\ semnifica]ii diverse, se l\rgesc într-o plenitudine
inepuizabil\”34. Procedeele principale utilizate de Sfântul Ioan sunt,
dup\ acela[i teolog, „paralelismul, în special paralelismul antitetic,
punerea în antitez\ a unor concep]ii, repeti]ia acelora[i formule, re-
dublarea acelora[i sentin]e prin afirmare [i prin negare, gruparea în
jurul concep]iilor fundamentale, punerea în eviden]\ a cuvintelor
sau ideilor asupra c\rora va avea loc dezvoltarea”. Cât despre cali-
t\]ile sale generale, stilul ioanic este „calm, demn, m\surat, plin de
o «gravitate supranatural\», dar de asemenea infinit de sugestiv, ase-
menea unei melopei orientale puternic cânt\toare”35. 

În compara]ie cu Evanghelia lui Ioan, autorii Introducerii la Bi-
blie consider\ c\ „stilul Epistolei este, între altele, mai monoton, mai

32 Raymond E. Brown, S.S., The Anchor Bible. The Epistles of John, Ed. Geoffrey
Chapman, London, 1983, pp. 776, 786.

33 IB, pp. 702-703. 
34 Joseph Bonsirven, S.J., op. cit., p. 23. 
35 Ibidem, p. 25. 
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g. Iubirea alung\ teama (1 Ioan 4, 18 // Romani 8, 15).
h. Iisus este biruitorul lumii (1 Ioan 5, 4-5 // 1 Corinteni 15, 57).

5. Raportul cu Epistolele Sfântului Petru
a. Iubirea între noi [i mai ales iubirea pentru Dumnezeu ne aduce

o nou\ na[tere – din Dumnezeu, de aceast\ dat\ (1 Ioan 5, 1 //
1 Petru 1, 22-23).

6. Raportul cu Vechiul  Testament 
a. În aceast\ Epistol\, referin]a la Sfânta Treime aminte[te auto-

referin]a foarte veche a lui Dumnezeu la cele trei persoane ale Sale,
exprimat\ prin acel „noi” – rostit în rai, apar]inând vechii lumi ebra-
ice, atât de tainic pentru cititorul Bibliei (1 Ioan 5, 7 // Facerea 3, 22).
Iisus Hristos a l\murit aceast\ tain\, atât cât era posibil pentru om.

b. Imposibilitatea pentru om de a-L vedea pe Dumnezeu amin-
te[te de situa]ia lui Moise, pus de Dumnezeu în cr\p\tura stâncii [i
acoperit „cu mâna Sa”, pân\ când El a trecut, pentru ca Moise s\ nu
poat\ s\-L vad\ decât din spate (1 Ioan 4, 12 // Ie[irea 33, 20). Ca
multe alte personaje importante  ale Vechiului Testament, Moise
de]ine elemente tipice care exprim\ o profe]ie despre Hristos.

c. În acela[i sens, Hristos ca biruitor al lumii a fost prefigurat în
chip tipic (de o manier\ caracteristic\) de Iosua, el însu[i înving\-
tor; aici intr\ în joc faptul c\ atât conduc\torul poporului lui Israel,
cât [i Mântuitorul au în limba ebraic\ acela[i nume; mai târziu,
pentru a nu se l\sa loc nici unei confuzii s-a ajuns la transcrip]ii di-
ferite: Iosua [i Iisus  (1 Ioan 5, 4 // Iosua 17, 18)

d. A respecta poruncile lui Dumnezeu este esen]ial pentru a avea
via]a (via]a ve[nic\, bineîn]eles) (1 Ioan 5, 3 // Proverbe 4, 12-13).
Solomon a scris chiar „]ine tare înv\]\tura”, ceea ce spune mult despre
importan]a aspectului dogmatic al credin]ei, despre necesitatea de a
fi totdeauna ortodox.

e. Isaia a profe]it venirea Fiului lui Dumnezeu, între altele, prin
aceste cuvinte: „C\ci un copil ne-a fost n\scut, un fiu ne-a fost d\ruit.
Împ\r\]ia odihne[te pe umerii S\i” (1 Ioan 4, 9 // Isaia 9, 5). Întru-
parea, na[terea Fiului lui Dumnezeu este pentru umanitate un dar,
un dar extraordinar [i înfrico[\tor. Cât despre împ\r\]ia care
odihne[te pe um\rul S\u, este împ\r\]ia celor mântui]i, formând o parte
important\ a Împ\r\]iei Cerurilor. 
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f. Acela[i profet a vorbit de asemenea despre jertfa lui Mesia
care înlocuie[te orice jertf\ de animale (1 Ioan 4, 10 // Isaia 43, 22).
Dumnezeu vorbea în acest text al lui Isaia de necesitatea de a se
ajunge la maturizarea poporului ales, de a se trece de la o jertf\ ma-
terial\ la o jertf\ spiritual\, prin invoc\ri, rug\ciuni, laude. 

g. Sinceritatea credin]ei este arma proprie pentru a birui lumea;
Habacuc a spus „dreptul va tr\i prin sinceritatea sa”  (1 Ioan 5, 10 //
Habacuc 2, 4). Se poate spune în sensul de la 1 Ioan 5, 10 c\ necre-
din]a este o lips\ de sinceritate, fa]\ de evenimentele istoriei ome-
nirii (Hristos istoric) [i fa]\ de sine însu[i (Hristos Care tr\ie[te în
fiecare om, chiar [i în cel mai umil – cf. Matei 25, 40). 

III. Planul Epistolei [i locul fragmentului 4, 7 – 5, 13
în cadrul ei 

Din cauza compozi]iei sale foarte suple, mul]i comentatori con-
sider\ c\ aceast\ scriere nu are caracterul unei epistole, c\ este mai
degrab\ o omilie sau un manifest adresat cre[tin\t\]ii întregi, sau o
suit\ de aforisme sau de apoftegme sau de medita]ii sau de eleva]ii
în leg\tur\ cu diverse subiecte39.

Comentatorul TOB nu vede în acest text „o simpl\ scrisoare” [i
consider\ c\ tema principal\ a acestei prime Epistole este „comuniu-
nea noastr\ cu Dumnezeu”, tem\ reluat\ de mai multe ori. Toat\
scrisoarea nu este, practic, „nimic altceva decât o descriere a criteriilor
[i condi]iilor vie]ii cre[tine autentice”. În aceast\ scrisoare „gândirea
se dezvolt\ urmând o mi[care în spiral\ în jurul unei teme centrale,
cea a comuniunii noastre cu Dumnezeu”. Dup\ opinia cercet\torilor
respectivi, „un fenomen revelator permite s\ se discearn\ un plan,
faptul c\ autorul reia de mai multe ori acelea[i teme, totdeauna în
aceea[i ordine”40.

Aproape to]i exege]ii sunt de acord în leg\tur\ cu dificultatea
pe care o pune analiza acestei Epistole, din punctul de vedere al
structurii sale. În Introducerea la Biblie redactat\ sub conducerea lui
A. Robert [i A. Feuillet, cauza principal\ a acestei dificult\]i este
dat\ de densitatea textului41. J. Bonsirven consider\ c\ el se aseam\n\

39 Joseph Bonsirven, S.J., op. cit., p. 13.
40 TOB, Introducere la Epistolele Sfântului Ioan, pp. 2995-2996.
41 IB, p. 690.
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unei „melopei orientale pline de vraj\”42. În acela[i spirit, Louis Isaac
Lemaître de Sacy constat\ c\ „prima Epistol\ are o structur\ de tip
muzical” [i aminte[te c\ Pascal numea aceast\ manier\ de a compune
„ordine a inimii”, constând „într-o gravitare neîncetat\ în jurul unei
teme unice”43.

Autorii Introducerii la Biblie atrag aten]ia asupra faptului c\, în
orice caz, „se pot recunoa[te cel pu]in marile idei pe care autorul a
dorit s\ le insufle”44.

În sfâr[it, Flemming Fleinert-Jensen constat\ absen]a unui plan
clar [i precis în aceast\ scrisoare. El observ\ de asemenea c\ aici
Sfântul Ioan nu dezvolt\ o doctrin\ elaborat\, diseminând cam peste
tot remarcele sale, a[a încât nu ajunge la un ansamblu perfect omogen45.

Scrisoarea este compus\ din cinci capitole (împ\r]ire f\cut\ pen-
tru prima dat\ în secolul al XIII-lea de Étienne Langton, cancelar al
Universit\]ii din Paris), dar exege]ii o divid de obicei, în analizele
lor, de o manier\ mai pu]in rigid\, dup\ criterii tematice interne.
Câteva dintre aceste propuneri, mai mult sau mai pu]in semnifica-
tive, în leg\tur\ cu compunerea acestei scrisori sunt prezentate în
continuare, analiza noastr\ purtându-se îndeosebi asupra locului
textului ales pentru exegez\ în ansamblul Epistolei.  

- BJ46: Împ\r]ire: Introducere, Trei p\r]i, Ad\ugiri
A 3-a parte: „La izvoarele dragostei [i credin]ei” (4, 7 – 5, 13)
Dou\ subsec]iuni:
- „La izvorul dragostei” (4, 7 – 5, 4)
- „La izvorul credin]ei” (5, 5 – 5, 13)

- CHOURAQUI (CHQ): Împ\r]ire: Cinci p\r]i
A 3-a parte: „Via]a nou\ a copiilor lui Elohim” (2, 28 – 4, 12). 
A 4-a parte: „Certitudinile mesianice: iubirea perfect\ exclude
teama” (4, 13 – 5, 12)
A 5- a parte: „Copila[i, p\zi]i-v\ de idoli” (5, 13-21)

42 Apud IB, p. 690.
43 La Bible în traducerea sa, Introducere la Epistolele Sfântului Apostol Ioan.
44 IB, p. 690.
45 Flemming Fleinert-Jensen, op. cit., pp. 15, 17.
46 Bible de Jérusalem, 1981. 
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- CRAMPON (CRA47): Împ\r]ire: Introducere, Dou\ p\r]i,
Concluzie

A 2-a parte: „Iubirea lui Dumnezeu pentru ai S\i. Dragostea
fr\]easc\” (3, 1 – 5, 12)

- MAREDSOUS (MAR48): Împ\r]ire: Introducere, Unsprezece
sec]iuni

A 8-a sec]iune: „Virtutea dragostei” (4, 7-21)
A 9-a sec]iune: „Credin]a în Iisus Hristos” (5, 1-15)  

- OSTY49: Împ\r]ire: 16 sec]iuni  
A 12-a sec]iune: „Iubirea lui Dumnezeu pentru noi ne face
datori s\-i iubim pe fra]ii no[tri” (4, 7-21)
A 13-a sec]iune: „Biruin]a credin]ei” (5, 1-12)
A 14-a sec]iune: „Eficacitatea rug\ciunii” (5, 13-15)

- SEGOND (SEG50): Împ\r]ire: Introducere, {apte sec]iuni 
A 6-a sec]iune: „Dumnezeu este iubire. A iubi pe Dumnezeu
[i a iubi pe fra]i” (4, 7-21)
A 7-a sec]iune: „Credin]a [i consecin]ele ei” (5, 1-21)

- SYNODALE (SYN51): Împ\r]ire: 14 sec]iuni
A 12-a sec]iune: „Iubirea de Dumnezeu pentru noi, izvorul iubi-
rii noastre pentru Dumnezeu [i pentru fra]ii no[tri” (4, 7 – 5, 5)
A 13-a sec]iune: „Credin]a în Iisus Hristos, biruitoare asupra
lumii, este întemeiat\ pe m\rturia lui Dumnezeu” (5, 6 – 5, 13)

- TOB: Împ\r]ire: Prolog, Trei expuneri, Epilog
A 3-a expunere: criteriile [i condi]iile comuniunii noastre cu
Dumnezeu (4, 7 – 5, 12)
Dou\ subsec]iuni:
- „Iubirea vine de la Dumnezeu [i se înr\d\cineaz\ în credin]\”
(4, 7-21)

47 La Sainte Bible, tradus\ de canonicul Crampon, Ed. Desclée & Cie., Paris, 1960.
48 La Sainte Bible, de c\lug\rii de la Maredsous, Ed. Brepols, Turnhout (Belgium),

1977. 
49 La Sainte Bible, tradus\ [i editat\ de Émile Osty, Éd. Le Seuil, 1973.
50 La Sainte Bible, tradus\ dup\ textele originale ebraic [i grec, noua versiune

SEGOND revizuit\, Alliance Biblique Universelle, 1995.  
51 La Sainte Bible, versiune sinodal\, 1946. 
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Frumuse]ea nep\mântean\ a unui imn 

euharistic al Sfântului Efrem Sirul*

(Al X-lea Imn al credin]ei,

traducere din limba siriac\ [i comentarii) 

A. Imnul 

Pe glasul: „Mai marele vestitorilor”.

1.
Tu, Domnul meu, ai spus spre a fi scris: „Deschide gura ta [i o

voi umple”. 
Iat\, deschis\-i spre Tine gura robului T\u [i gândul lui!
Umple-o, Doamne, cu harul T\u, 
ca dup\ voia Ta s\ î]i cânt laud\! 

Responsorium: Învrednice[te-m\ cu team\ s\ m\ apropii de darul
T\u!

2. 
Cuvânt\rii îi sunt trepte – dup\ m\sura fiec\ruia. 
De treapta de jos m\ voi apropia eu – îndr\znind. 
Sub t\cere pecetluit\-i na[terea Ta, 
[i ce gur\ va îndr\zni s-o iscodeasc\. 

3. 
Chiar dac\ una este natura Ta, explica]iile despre ea sunt numeroase:
cuvânt\ri elevate, [i modeste, s\race, de asemenea. 
Din locul cel mai smerit, ca pe o f\râmitur\, 
f\-m\ vrednic s\ culeg o p\rticic\ din în]elepciunile Tale.

* În Altarul Banatului, Timi[oara, anul XI (L), serie nou\, nr. 10-12, octombrie-
decembrie 2000; numai traducerea [i câteva comentarii în Ra]iunea mistic\, Revist\ de
Spiritualitate Ortodox\, Bucure[ti, An V, nr. 1-2 / 1999, An VI, Nr. 1-2 / 2000.
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4.
Cuvântarea Ta v\dit\ t\inuit\-i lâng\ Cel care Te-a n\scut. 
Îngerii în bog\]ia Ta afl\, iat\, prilej de uimiri. 
Un mic pârâu, Doamne, din deslu[irea Ta celor de jos 
bel[ug de interpret\ri le este. 

5.
C\ci dac\ marele Ioan strigat-a: 
„Nu sunt vrednic, Doamne, de curelele înc\l]\rilor Tale!”, 
eu, precum p\c\toasa, la umbra 
ve[mântului T\u s\ m\ ad\postesc, prin el s\ fiu eliberat. 

6.
{i cum ei, care era însp\imântat\, i-a venit inima la loc, când

a fost t\m\duit\, 
vindec\-mi spaima venit\ din fric\, ca întru Tine s\-mi vin\

inima la loc! 
Ca s\ renasc lâng\ ve[mântul T\u, 
lâng\ trupul T\u, ca dup\ puterea mea s\ istorisesc despre el. 

7. 
Ve[mântul T\u, Doamne, ne este izvor de t\m\duiri. 
În ve[mântul T\u v\zut locuie[te tainic\ puterea Ta. 
Pu]in\ saliv\ din gura Ta [i din nou 
lumina-i mare – lumin\ înl\untrul tinei. 

8. 
În pâinea Ta e t\inuit Duhul – ce nu-i de mâncat. 
În vinul T\u locuie[te focul –  ce nu-i de b\ut. 
Duh în pâinea Ta, foc în vinul T\u: 
minuni aparte pe care le-au primit buzele noastre. 

9.
Când Domnul a coborât pe p\mânt, la cei muritori, 
într-o crea]ie nou\ le-a creat, ca pentru îngeri. 
C\ci foc [i Duh în ele a amestecat,
ca de foc [i de Duh s\ fie, tainic. 
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16. 
Iat\, puterea t\inuit\ în voalul Sfântului Duh! 
Putere pe care nici o minte, niciodat\, n-a cuprins-o! 
{i-a plecat iubirea Sa [i S-a pogorât spre a plana
pe voalul altarului împ\c\rii. 

17. 
Iat\, foc [i Duh în pântecele N\sc\toarei! 
Iat\, foc [i Duh în fluviul în care ai fost botezat! 
Foc [i Duh în botezul nostru! 
În pâine [i în potir – foc [i Duh Sfânt!

18. 
Pâinea Ta l-a omorât pe cel lacom care ne f\cuse pâinea lui. 
Potirul T\u a distrus moartea care, iat\, ne înghi]ise. 
Noi Te-am mâncat, Doamne, [i Te-am b\ut:
n-a fost spre a Te distruge, ci pentru a tr\i în Tine. 

19. 
Cureaua înc\l]\mintei Tale înfrico[\toare era pentru cei în]elep]i.
Poala hainei Tale – temere pentru cei înv\]a]i. 
Genera]ia noastr\, proast\ în iscodirea ei, 
iat\, a înnebunit, ca îmb\tat\ cu vin nou. 

20. 
Minune-s urmele Tale pe apele pe care ai mers. 
Marea cea mare s-a supus sub picioarele Tale. 
Micului fluviu [i El S-a supus 
c\ci S-a plecat [i a fost botezat în el. 

21. 
Fluviul se asem\na lui Ioan care a botezat în el. 
Cei doi: unul altuia imagine în sl\biciune. 
Fluviului mic [i slujitorului slab 
S-a supus Domnul amândurora.  
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22. 
Iat\, pline-s, Doamne, bra]ele mele de f\râmituri de la masa Ta,
[i nu am loc la sânul meu, din nou. 
Când îngenunchez, re]ine-}i darul 
[i, ca un Vistiernic, comoara Ta p\ze[te-o, ca s\ ne-o redai. 

B. Câteva comentarii privind textul imnului

Ca toate textele Sfântului Efrem, [i cel al acestui imn este im-
pregnat de o foarte bogat\ teologie. De-a lungul celor 22 de strofe
pot fi reg\site numeroase teme extrem de dragi Sfântului Efrem.
Chiar dac\ acest imn face parte din grupul Imnelor despre credin]\,
subiectul s\u principal nu este chiar credin]a. Temele de baz\ se re-
fer\ la posibilitatea de a vorbi despre Dumnezeu [i la Sfânta Euharistie.
Din acest punct de vedere, viziunea Sfântului Efrem Sirul este cât
se poate de elocvent\ [i interesant\; în plus, el nu vorbe[te numai ca
teolog, dar [i ca poet. În mod normal, orice teologie mare este o
teologie poetic\, dar în cazul de fa]\ noi ne g\sim, cu adev\rat, în
prezen]a unui foarte mare poet, ale c\rui dar [i har debordeaz\ în
fiecare vers. 

I. Marile teme ale imnului 

A vorbi despre Dumnezeu. Una dintre problemele care con-
stituiau o preocupare de vârf pentru personajele harismatice ale
Vechiului Testament este aceea a inspira]iei divine în vorbirea lor
despre Dumnezeu. În calitatea sa, nu numai de teolog, ci [i de poet,
Sfântul Efrem Sirul îi acord\ o importan]\ cu totul deosebit\. Se
[tie c\ f\r\ ajutorul lui Dumnezeu este practic imposibil s\ spui
ceva în leg\tur\ cu de nep\trunsul Lui. Pentru a ar\ta starea în care
po]i îndr\zni s\ încerci a vorbi despre Dumnezeu, Sfântul Efrem
face referin]\ la doi dintre drep]ii cei mai inspira]i ai Vechiului Tes-
tament. Mai întâi la un alt mare poet, psalmistul David (1/1), apoi
la unul dintre profe]ii cei mai plini de for]\, Isaia (10/1-2). Cel care
dore[te s\ vorbeasc\ despre Dumnezeu trebuie s\ fie deschis spre
El, dar la aceasta se adaug\ necesitatea ca, în acela[i timp, Dumne-
zeu s\ r\spund\ acestei deschideri (1/2-3). Suntem în prezen]a unei
lucr\ri sinergice, teandrice, unde un rol foarte important îl joac\
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deschiderea liber\ a omului. Libertatea omului nu este niciodat\
agresat\ de Dumnezeu. Problema vorbirii despre Dumnezeu este
una a capt\rii harului (1/3). Harul transmite voia lui Dumnezeu.
Vorbirea cea mai apropiat\ despre Dumnezeu nu poate fi decât o
vorbire imnic\, de sl\vire, [i ea trebuie f\cut\ „dup\ voia Sa” (1/4).
A vorbi despre Dumnezeu reprezint\ o demnitate. Vorbirea despre
Dumnezeu se constituie într-o apropiere de El, iar aceast\ apropiere
se cere a fi f\cut\ cu fric\ (4). 

Dumnezeu Se dezv\luie fiec\ruia dup\ m\sura sa duhovniceasc\,
dar, în acela[i timp, [i dup\ m\sura darurilor sale, deci în conformi-
tate cu num\rul de talan]i spirituali primi]i de la El (2/1). În smerenia
sa, Sfântul Efrem se consider\ a fi pe treapta de jos (3/3). Dar ni-
meni nu r\mâne nemângâiat [i ner\spl\tit în eforturile sale de apro-
piere de Dumnezeu. Exist\ mai multe niveluri de cunoa[tere a lui
Dumnezeu, [i fiecare accede dup\ preg\tirea sa. În ciuda unicit\]ii
lui Dumnezeu, discursurile în leg\tur\ cu aceast\ unicitate (explic\-
rile, interpret\rile, exegezele etc.) sunt foarte bogate [i variate în
tentativa omului de a penetra, pe cât este cu putin]\, impenetrabili-
tatea lui Dumnezeu, f\r\ a se ajunge s\ se acopere vreodat\ întregul
subiect (3/1-2). Întreaga noastr\ cunoa[tere î[i are, în mod necesar,
originea în în]elepciunea Lui (3/3-4). Fa]\ de în]elepciunea abso-
lut\ a lui Dumnezeu, în]elepciunea oamenilor este extrem de slab\,
dar, oricum, ea r\mâne necesar\ [i pre]ioas\. Chiar [i atunci când
Domnul vorbe[te deschis ucenicilor S\i, con]inutul discursului S\u
r\mâne o tain\ ascuns\ la sânul Sfintei Treimi (4/1). Bog\]ia desco-
peririlor lui Dumnezeu îi uime[te chiar [i pe îngeri (4/2), deci cu
atât mai mult pe oameni. Bel[ugul interpret\rilor noastre este s\r\cie
în raport cu bog\]ia înv\]\mintelor divine (4/3-4). 

Numai un discurs plin de for]\ poate spune ceva despre Dum-
nezeu (6/4). Hristos avea un astfel de „cuvânt cu putere mult\”, dup\
cuvintele cu care este interpelat diaconul de c\tre preot atunci când
urmeaz\ s\ vesteasc\ cuvântul Evangheliei în curgerea Sfintei Liturghii.

Spre sfâr[itul imnului, Sfântul Efrem abordeaz\ problema ra-
portului dintre arta poetic\ [i rug\ciune, dou\ posibilit\]i de a vorbi
despre Dumnezeu. El Îi cere lui Dumnezeu ca s\-{i re]in\ valul haru-
lui poetic în cursul rug\ciunii sale, pentru a i-l reda dup\ aceea (22/2-3).
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Darul lui Dumnezeu debordeaz\ [i asta l-ar putea împiedica pe
Sfântul Efrem s\ aib\ o rug\ciune smerit\. De aceea, el nu dore[te
sâ întrerup\ rug\ciunea liturgic\ exercitându-[i darul de poet, chiar
dac\ acesta este, [i el, pus în slujba lui Dumnezeu. Este o înv\]\tur\
extrem de pre]ioas\ pentru intelectualul cre[tin sau pentru teologul
universitar, care adesea confund\, pu]in abuziv, lucrarea lor cultu-
ral\, „artistic\” sau „[tiin]ific\”, cu rug\ciunea. Dumnezeu este ma-
rele Vistiernic al tuturor darurilor spirituale (22/4).

Se poate spune c\ Dumnezeu Însu[i este, în fond, Cel care
vorbe[te despre El prin gura poetului sau a teologului. 

Sfânta Euharistie (qûrbonâ). A doua tem\, paralel\ [i unit\,
de aceea[i importan]\, este aceea a Sfintei Euharistii. Sfânta Euha-
ristie este una dintre cele mai mari minuni ale lui Dumnezeu (8/4),
o minune nou\ (11/2). Prin Euharistie, cre[tinul Îl m\nânc\ [i Îl bea
pe Domnul pentru a câ[tiga via]a adev\rat\ (18/3-4). Sub forma
pâinii [i a vinului, cre[tinul prime[te, în chip mistic, Duh [i foc (8/
1-3; 9/4). Este Duhul Sfânt (8/1; 11/4; 17/4). Este focul iubirii [i
al milostivirii (12/2; 13/2), un foc purtând ofranda lui Dumnezeu
pentru noi (13/4). Edmund Beck vede în versul 12/2 o referin]\ aluziv\
la epiclez\, care presupune o „coborâre” a Duhului Sfânt peste „ma-
teriile” euharistice1. Dumnezeu a preparat Sfânta Euharistie pentru
oameni ca pentru îngeri. Noi mânc\m în Euharistie o mâncare în-
gereasc\ (9/2-3; 11/3-4). Ea este semnul noii crea]ii aduse lumii prin
Hristos (9/1-2). Sfânta Euharistie abund\ în mâinile ucenicilor lui
Hristos (14/3-4). Aceast\ primire a împ\rt\[aniei în mâini, în acel
timp [i în acel loc, conduc gândul la o împ\rt\[ire de felul celei pe
care o primesc ast\zi preo]ii de la episcop în timpul slujbei ar-
hiere[ti. Potirul Euharistiei este Potirul Vie]ii (15/3), care a distrus
moartea (18/2), care alung\ dracii avizi s\ câ[tige sufletele (18/1).
De atunci Sfânta Euharistie era conceput\ ca a fi „spre via]\”, cum
m\rturisim noi pân\ ast\zi în rug\ciunile premerg\toare împ\rt\[irii.

1 Robert Murray, A Hymn of St. Ephrem to Christ on the Incarnation, the Holy
Spirit, and the Sacraments, Eastem Churches Review, Volume III, Number 2, Autumn
1970, p. 148, nota 12. 
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Ea este a[ezat\ pe „altarul Împ\c\rii” (16/4), altarul Bisericii. În ultim\
instan]\, Însu[i Hristos este, mistic, altarul jertfei noastre euharis-
tice, realizatorul [i cheza[ul împ\c\rii noastre cu Dumnezeu. Prin
Euharistie jertfa lui Iisus este mereu actualizat\, accesibil\ în chip
real fiec\rui cre[tin care se învrednice[te de ea. Hristos din Potirul
euharistic este acela[i cu Hristos de la sânul Fecioarei Maria (17/1-4).
Sfânta Euharistie opereaz\ asupra oamenilor o transformare total\,
o „reinnoire”2, o trecere spre starea îngereasc\ (9/1-4). Cum spune
p\rintele Tanios Bou Mansour: „Cel ce se împ\rt\[e[te se transform\
l\untric prin împ\rt\[anie în «foc [i Duh» de îndat\ ce m\nânc\ «focul [i
Duhul» t\inuite în pâine [i vin”3. Acela[i autor consider\ c\, prin
prezen]a simultan\ a Fiului [i a Duhului, Sfânta Euharistie este o in-
vita]ie de p\trundere în rai, pentru care ea este o pre-gustare4.

Pierre Yousif identific\ for]a (sau puterea) t\inuit\ în voalul Du-
hului Sfânt de pe altarul împ\c\rii (7/2; 16/1-4) cu Hristos5. În le-
g\tur\ cu voalul (šuššepâ) (15/3-4), autorul ne mai relateaz\ c\ „fe-
meile primeau Trupul lui Hristos, «însemnat» cu o pic\tur\ de
Sânge, în c\u[ul mâinilor lor învelite într-un voal”, un voal „pe care
ele nu-l purtau decât atunci când mergeau la biseric\”6. De altfel,
acest tip de primire a împ\rt\[aniei se pare c\ era larg folosit în
lumea bizantin\. În România, în satele din jude]ul Arad, se poate
vedea pân\ ast\zi obiceiul conform c\ruia, în noaptea de Înviere, ]\ranii
primesc pa[tele într-o batist\ curat\, destinat\ anume acestui scop.
Asem\narea este uimitoare.

Cele dou\ teme principale ale imnului sunt înrudite [i între-
]esute: cunoa[terea lui Dumnezeu are o component\ euharistic\,
iar Euharistia reprezint\ o cunoa[tere a lui Dumnezeu. 

2 P. Georges Saber, La théologie baptismale de saint Ephrem. Essai de Théologie histo-
rique, Kaslik (Liban), 1974, p. 140.

3 P. Tanios Bou Mansour, La pensée symbolique de saint Ephrem le Syrien, Kaslik
(Liban), 1988, p. 507.

4 Ibidem, p. 525. 
5 Pierre Yousif, L’Eucharistie chez saint Ephrem de Nisibe, Roma, 1984, pp. 260, 273.
6 Ibidem, p. 315. 
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II. Repere simbolice 

Gura (pûmâ). Trebuie remarcat\ insisten]a cu care Sfântul Efrem
se refer\ în acest imn la gur\, rolul relativ important pe care i-l acord\.
Evident, gura nu reprezint\ pentru Sfântul Efrem Sirul o parte ana-
tomic\ oarecare a omului, ci un organ cu func]iuni multiple, dintre
care cea mai important\ este aceea de a vorbi, de a întrupa gândul. 

Gura poetului se deschide „spre Dumnezeu” în vederea inspir\rii
harului [i spre sl\virea Domnului (1/1-4). Gura cerceteaz\ taina lui
Dumnezeu, rupând t\cerea în care este pecetluit\ (2/3-4). Gura poate
vorbi în multe feluri, st\pânirea limbajului variind dup\ posibili-
t\]ile [i efortul fiec\ruia de a-[i însu[i cuno[tin]ele provenind din
în]elepciunea divin\ (3/2-4). Din toate utiliz\rile cuvântului gur\ se
poate deduce c\ el este adesea echivalentul ra]iunii, al spiritului (2/4).
De altfel, gura poetului se deschide deodat\ cu „gândirea sa” (1/2). 

La începuturi, cuvintele ie[eau din „gura” lui Dumnezeu pentru
a crea lumea. Din „gura” lui Dumnezeu a ie[it suflarea de via]\ care
l-a însufle]it pe om (Facerea 2, 7). Acum, din gura lui Hristos a ie[it
[i materia – saliva – pentru recrearea luminoas\ a omului (7/3-4).
Odinioar\ duhul a însufle]it materia, acum materia sfin]it\ a lui Dum-
nezeu vindec\ [i spiritual pe omul orb, c\ruia i se deschid ochii spre
a-L vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Atât saliva, cât [i cuvântul ies din
gur\ [i sunt ambivalente. Saliva poate fi t\m\duitoare, dar se [i
poate transforma în scuipat spre a exprima dispre]ul sau ura. Cel
care a t\m\duit cu saliva Sa a suferit, între alte Patimi, scuip\ri de
ocar\ din partea semenilor celui t\m\duit. 

De o manier\ complementar\, cuvântul gur\ este folosit pentru
a exprima unul din sim]urile cele mai intime [i mai dificil de comu-
nicat ale omului: gustul. {i aceasta pentru c\, dintre toate sim]urile,
prin gust, prin gur\ (prin buze) omul intr\ în contact „fizic” imediat
cu Hristos euharistic (8/3-4). Pare o trimitere la versul Psalmistului:
„Gusta]i de vede]i c\ bun este Domnul!” (Psalmul 33, 8).

C\rbunele aprins purificator cu care serafimul a atins buzele lui
Isaia (10/2) a prefigurat „c\rbunele aprins” al împ\rt\[aniei cu Trupul
[i Sângele Domnului. Aceast\ imagine a c\rbunelui aprins, pus\ în
leg\tur\ cu Trupul euharistic purificator al Domnului, poate fi aflat\
în mai multe locuri în canonul rânduielii Sfintei Împ\rt\[anii.
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Coborâri (na]rin). Poezia Sfântului Efrem Sirul este foarte di-
namic\, fiind plin\ de tot felul de „coborâri” [i de „urc\ri”. Exemple
de tot str\lucite afl\m, de pild\, în excep]ionalele Imne ale m\rg\ri-
tarului, unde scufund\torii coboar\ în adâncul oceanului dup\ m\r-
g\ritare, care urmeaz\ apoi a fi în\l]ate în coroana împ\ratului. 

În acest imn explicite sunt mai degrab\ coborârile. Astfel, Dom-
nul a coborât în lumea noastr\ pentru o nou\ crea]ie (9/1-2). Tot
ceea ce coboar\ în diverse feluri coboar\ de la Dumnezeu. Focul
pedepsirii coboar\ peste p\c\to[i (12/1), focul milostivirii coboar\
peste pâinea euharistic\ (12/2). Un foc coboar\ ca semn al r\spun-
sului divin peste jertfa dreapt\ a lui Ilie (13/1). Din bun\t\]ile infi-
nite ale lui Dumnezeu, f\râmiturile cad pentru a hr\ni din bel[ug
pe cre[tini (3/3-4; 22/1). 

Marea majoritate a coborârilor se petrece în vederea unor as-
censiuni ulterioare, a[a dup\ cum întruparea lui Hristos are loc în
vederea Învierii [i a În\l]\rii. Coborârile care vin de la Dumnezeu
sunt din iubirea de oameni (chiar pedeapsa – „focul mâniei” este, în
ultim\ instan]\, o manifestare a iubirii lui Dumnezeu), urm\rind re-
cuperarea [i înt\rirea lor. 

Cele ce coboar\ de sus peste lume sunt energiile necreate. Hristos
este Fiul lui Dumnezeu coborând la oameni în chenoza Sa. 

III. Repere dogmatice 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Principala problem\ teolo-
gic\ a imnului este cea a întrup\rii lui Hristos [i a iconomiei acesteia.
Sfântul Efrem este atras de na[terea (mawlodâ) miraculoas\ a lui
Hristos (2/3), el vrea s\ vorbeasc\ despre trupul (pagrâ) lui Hristos;
întruparea este o coborâre (net) a Domnului în lumea noastr\ (9/1).
Este un eveniment extrem de misterios, pecetluit prin t\cere (šetqâ)
(2/3). Hristos este Domn al întregii crea]ii, al celei însufle]ite, în
cap cu omul, [i al celei neînsufle]ite (21/4). Efrem în]elege c\ vorbi-
rea sa trebuie s\ se petreac\ cu mare smerenie. Dac\ Ioan se consi-
dera nedemn s\ dezlege curelele la sandalele înc\l]\rilor lui Hristos
(5/1-2), deci [i numai s\ ating\ ceva ce apar]inea Domnului, iar nu
direct trupul S\u, dac\ femeia care suferea de scurgere de sânge de
doisprezece ani (Luca 8, 43-48) n-a îndr\znit s\-L ating\ pe Domnul,
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ci numai ve[mântul S\u, Sfântul Efrem alearg\ spre a-[i afla ad\post
[i inspira]ie la umbra ve[mintelor Lui (5/4). Pentru puterea vinde-
c\toare a ve[mântului, transmis\ de Hristos ucenicilor S\i, a se
vedea, de asemenea, Faptele Apostolilor 5, 15; o anumit\ putere t\-
m\duitoare o au, în Biserica Ortodox\, pân\ ast\zi, [i ve[mintele
sfin]ite ale preotului, înso]ite de rug\ciuni adecvate. Dar, în cele din
urm\, nu despre ve[mânt vrea s\ vorbeasc\ Sfântul Efrem, ci despre
Trupul lui Hristos (6/3-4), îndeosebi despre Trupul S\u euharistic.
Dar cum aceast\ vorbire cere un imens curaj, el începe prin a vorbi
despre ve[mânt. Hristosul este Vistiernicul absolut al tuturor co-
morilor trupe[ti (7/1) [i duhovnice[ti (5/3-4; 6/1-3; 15/3-4; 18/ 2;
22/3-4). 

Sfânta Treime. Toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt
prezente în acest imn al Sfântului Efrem. Iisus Hristos este, f\r\
îndoial\, personajul principal al imnului [i interlocutorul poetului.
Poate fi considerat\ drept o trimitere indirect\ la Sfânta Treime
men]ionarea episodului de la stejarul din Mamvri, când Avraam a primit
vizita Sfintei Treimi sub înf\]i[area a trei Îngeri (’irâ) (11/1-2).
Cuvântarea Sa vine de la Tat\l S\u, El [i Tat\l S\u au aceea[i cuvân-
tare (4/1). Tat\l este chemat aici ca Cel care a n\scut (yolûldâ) pen-
tru a ar\ta c\ Hristos este cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu, „n\scut
iar nu f\cut”, probabil spre a lansa o s\geat\ înspre tab\ra arienilor.
Duhul Sfânt este numit ca atare (rûhâ qûdšâ) în dou\ rânduri (16/1;
17/4). For]a Sa tainic\ nu poate fi cuprins\ de mintea omeneasc\
(16/1). El este prezent al\turi de Hristos în Euharistie (17/4). Dar,
adesea, când ne afl\m în prezen]a cuvântului rûhâ (care semnific\
în siriac\ nu numai duh, spirit, ci, de asemenea, [i vânt), este evident
c\ Efrem vorbe[te de Duhul Sfânt (8/1-3; 9/3-4; 11/4; 17/1-3).
Persist\ impresia c\, dup\ Sfântul Efrem, din Potirul euharistic
mânc\m nu numai Trupul [i Sângele lui Hristos, ci, de asemenea, [i
Duh Sfânt (9/3-4; 17/4). 

Natura (kyonâ) divin\. Natura divin\ este unic\ [i, în ciuda
încerc\rilor multiple ale oamenilor de a o deslu[i, ea r\mâne ascuns\
min]ii omene[ti m\rginite (3/1-2). Omul este obligat s\ se mul]umeasc\
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cu firimiturile c\zute din în]elepciunea divin\, aceste firimituri re-
prezentând totu[i pentru el o imens\ bog\]ie (3/3-4; 4/3-4; 22/1-2).

Aceast\ afirma]ie asupra naturii unice a lui Hristos a suscitat
discu]ii printre teologi. Hristos a unit în chip ipostatic dou\ naturi:
cea dumnezeiasc\ [i cea omeneasc\. P\rintele Tanios Bou Mansour
consider\ „c\ problematica efremian\, absorbit\ de polemica anti-
arian\, s-a centrat asupra naturii divine a Fiului”12. 

Practic, în cazurile men]ionate, Sfântul Efrem vorbe[te de Hristos
Care este Unicul, Cel Unul-N\scut, o persoan\, un ipostas. Limbajul
teologic nu era înc\, în vremea sa, bine precizat. Unicitatea naturii
lui Hristos pare s\ constea la Sfântul Efrem în calitatea lui de Creator
al întregii lumi, ceea ce, desigur, este corect. 

Chenoza lui Hristos. Sfânta Treime vine la Avraam sub forma
a trei îngeri care-i primesc ospe]ia (11/2). O dat\ cu Hristos, chenoza
divin\ este purtat\ mai departe, pân\ la nivelul lu\rii de c\tre Fiul
lui Dumnezeu a naturii omene[ti. Smerenia Fiului lui Dumnezeu
merge pân\ la a se „supune” celor create, [i nu numai omului slab
(Ioan Botez\torul!), cununa crea]iei, dar [i unui fluviu mic, Iorda-
nului (20/3-4; 21/3-4). 

O nou\ crea]ie (britâ udtâ). Întruparea lui Dumnezeu (cobo-
rârea sa pe p\mânt, în aceast\ lume) se constituie într-o nou\ crea]ie,
practic într-o re-creare a lumii (ceea ce a dat [i posibilitatea unei
mici recrea]ii!) (9/2). Noua crea]ie este legat\ de prima crea]ie prin
demonstra]ia de la vindecarea orbului din na[tere, când Fiul lui
Dumnezeu folose[te, ca alt\dat\ pentru prima crea]ie, drept mate-
rie, tina, amestecat\ de aceast\ dat\ cu saliva Sa (7/3). Omul î[i
recap\t\ nu numai „lumina ochilor”, dar este invadat [i de o lumin\
l\untric\ venind din cunoa[terea Fiului lui Dumnezeu (7/4). Se poate
vedea aici o subtil\ trimitere la o veche tradi]ie care considera c\
ini]ial omul era luminos, era îmbr\cat în lumin\.

12 P. Tanios Bou Mansour, op. cit., p. 245.



Frumuse]ea nep\mântean\ a unui imn euharistic al Sfântului Efrem Sirul                                             107

În hrana euharistic\, dar [i în omul însu[i, Hristos a amestecat
foc [i Duh. Prima crea]ie a omului a fost cu tin\ [i cu duh, cea de-a
doua, cea nou\, cu foc [i cu Duh.

Cum alt\dat\ vechiul Adam fusese prin coasta sa, dar [i prin
dorul s\u, izvor Evei, acum pântecele Mariei este, deodat\ cu dorul
întregii umanit\]i con[tiente de o credin]\ corect\ în Dumnezeul
lui Avraam, al lui Iacob [i al lui Iosif, izvor noului Adam, al lui
Hristos întrupat (15/2). 

Împ\carea (ta’rûtâ) cu Dumnezeu. Împ\carea omului c\zut
cu Dumnezeu este posibil\ lâng\ altarul jertfei euharistice (16/4),
deci în Biseric\. Hristos Însu[i S-a constituit, în chip mistic, în altar,
el fiind deodat\ Jertfa suprem\ [i supremul Jertfitor. Împ\carea cu
Dumnezeu trece în chip obiectiv prin jertfa istoric\ a lui Hristos pe
Cruce, dar ea se cere a fi actualizat\ în chip subiectiv de fiecare om
prin co-participare la jertfa euharistic\, perpetuat\ pe altarele biseri-
cilor pân\ la sfâr[itul veacurilor. 

Omul [i lumea îngereasc\. Oamenii intr\ adesea într-o rela]ie
apropiat\ cu lumea îngereasc\. Oamenii sunt superiori îngerilor,
chiar [i serafimilor, pentru c\ sunt mai apropia]i de Dumnezeu prin
împ\rt\[irea euharistic\ (10/1). Îngerii stau în apropierea oamenilor
[i lucreaz\ spre slujirea lor. Un serafim este trimis la Isaia ca s\-i ating\
buzele cu un c\rbune aprins pentru a-l cur\]i [i pentru a-i acorda
harul divin (10/1-3). Ei sunt pe o treapt\ intermediar\ în ceea ce
prive[te cunoa[terea lui Dumnezeu, posibilitatea de a vorbi despre
El [i ei se mir\ de bog\]ia Sa (4/2). Sub chip de îngeri, Sfânta Treime
vine la Avraam [i îi prime[te ofranda (11/1-2). În sfâr[it, împ\rt\[ania
este preg\tit\ de Dumnezeu pentru om „ca pentru îngeri”, ameste-
când, în pâine [i vin, foc [i Duh (9/1-3), ar\tând astfel c\ apropie-
rea de sfântul Potir necesit\ o apropiere prealabil\ de starea înge-
reasc\, deci o ascez\ întru rafinarea materiei. 

O traducere mai apropiat\ a cuvântului siriac ’irê ar fi cea de veghetor.
Sfântul Efrem accentueaz\ pe atot trezvia îngereasc\, pe dubla aten]ie
a îngerilor: la slujirea lui Dumnezeu [i la slujirea oamenilor.
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Har (mawhabtâ) [i libertate (i’rûtâ). Acela[i cuvânt (mawhabtâ)
înseamn\ în limba siriac\ [i dar, [i har. Darul maxim al lui Dum-
nezeu este harul S\u. Harul acordat de Dumnezeu îl conduce pe
poet spre o puternic\ l\udare imnic\ (1/3-4). Rev\rsarea harului
este pentru om o mare cinstire, înso]it\ de o anumit\ team\ pozi-
tiv\, creatoare (R). Cre[tinul afl\ o liberare veritabil\ la ad\postul
umbrei ve[mântului lui Dumnezeu (5/1), a[adar foarte aproape de
El. Harul lui Dumnezeu este debordant. El d\ un plus de libertate
omului. Hristos este comoara [i Vistiernicul harului (a se vedea
Rug\ciunea din Postul Mare atribuit\ de Biseric\ Sfântului Efrem
Sirul) (22/3-4). 

IV. Repere biblice 

Ca în toat\ opera sa, [i în acest imn Sfântul Efrem se arat\ un
excelent cunosc\tor al Sfintei Scripturi, pe care o utilizeaz\ adesea
în sus]inerile sale teologice. 

Istoria Vechiului Testament. Pedepsirea locuitorilor Sodomei
prin ploaie de foc mistuitor c\zut\ din cer, pentru gravele lor p\cate
(Facerea 19, 24; 2 Regi 1, 10), este pomenit\ de Sfântul Efrem pentru
a sublinia unul dintre rolurile focului în istoria rela]iei omului cu
Dumnezeu (12/1).

Robert Murray vede în versul „[i-a plecat iubirea Sa [i S-a po-
gorât spre a plana” (16/3) o trimitere la „Duhul lui Dumnezeu Se purta
pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2) [i la „ca un vultur ce-[i umbre[te
cuibul, întinzându-[i dorul aripelor spre pui” (Deuteronomul 32, 11)13.

Acela[i cercet\tor, urmând lui Edmund Beck, vede în vinul nou
(me’ritâ – de la verbul mar = a fi sau a deveni amar) (19/4) mai de-
grab\ o trimitere la be]ia oprimatorilor cu „sângele lor ca [i cu must”
(Isaia 49,26), decât la „mustul” cu care Apostolii l\sau impresia a fi fost
îmb\ta]i dup\ Pogorârea Sfântului Duh (Faptele Apostolilor 2, 13)14.
Vinul nou nu este înc\ limpezit, este înc\ în fermentare, exist\ în el
o agita]ie, drojdia este amestecat\ peste tot în el, f\cându-l tulbure;

13 Robert Murray, op. cit., p. 149.
14 Ibidem, p. 150. 
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de aceea, be]ia cu vin nou este mai grea [i mai nepl\cut\ decât be]ia
cu un vin bun, cu un vin normal. De altfel, în limba siriac\, acela[i
cuvânt mai înseamn\ [i am\r\ciune. 

Personaje din Vechiul Testament. Pentru sus]inerea discursului
s\u teologic, Sfântul Efrem face apel, direct sau indirect, la câteva
dintre personajele importante ale istoriei Vechiului Testament.

Isaia este men]ionat în leg\tur\ cu c\rbunele aprins pe care
Serafimul l-a atins de buzele sale (Isaia 6, 6-7), prefigurând Sfânta
Euharistie (10/1-3).

Avraam este prezent prin episodul de la stejarul din Mamvri,
unde a primit vizita Sfintei Treimi, venit\ sub înf\]i[area a trei îngeri
(Facerea 18, 8-9) (11/1-2).

Confruntarea lui Ilie cu fal[ii profe]i pe muntele Carmel (1 Regi
18, 38) este de asemenea folosit\, pentru faptul c\ prefigura jertfa
euharistic\, cu transformarea pâinii [i vinului în Trupul [i Sângele
lui Hristos (13/1-4).

În]eleptul Solomon este invocat pentru a ar\ta ceea ce Domnul
tat\lui s\u, David, a f\cut pentru cre[tini, dându-le posibilitatea de
a-L atinge pe Fiul lui Dumnezeu în Sfânta Euharistie (14/1-2). 

Marea poezie [i în]elepciunea Vechiului Testament. Psalmistul
este luat ca martor al felului în care se poate îndr\zni a vorbi despre
Dumnezeu (Psalmul 80, 9) (1/1). Sfântul Efrem utilizeaz\ numirea
lui Hristos de Domn al lui David (Psalmul 101, 10), numire folo-
sit\ de Însu[i Hristos (Matei 22, 44; Luca 20, 42) (14/2). 

Pentru a ar\ta atotputernicia lui Dumnezeu Creatorul, Sfântul Efrem
face referin]\ la un verset din Solomon (Pilde 30, 4) (14/1; 15/1).

Maria, Maic\ (yalodtâ) de Dumnezeu. Maria este Maic\ de
Dumnezeu, luând în pântecele s\u foc [i Duh, concepând în chip
supranatural pe Iisus Hristos (17/1). Din punctul de vedere al
naturii umane a lui Hristos, Maria este izvorul acesteia (15/2). De
o manier\ antinomic\, totodat\ [i istoric\, Maria este, pe de o parte,
Maica lui Dumnezeu, iar pe de alta, slujitoarea (’amhotâ) Lui (15/4).
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Sfântul Ioan Botez\torul. Sfântul Ioan este considerat de
Biseric\ a fi profetul care constituie punctul de întâlnire dintre cele
dou\ Testamente. Cu el se încheie profe]irea Noului Testament, cu
el, ca Înaintemerg\tor al lui Hristos, începe istoria Noului Testa-
ment. Sfântul Ioan este citat de Sfântul Efrem pentru felul în care s-a
raportat la Hristos, considerându-se nevrednic s\-I dezlege leg\-
turile înc\l]\rilor (Marcu 1, 7; Luca 3, 16; Ioan 1, 27) (5/1-2; 19/1).
Smerenia lui Ioan este exemplar\ [i demn\ de urmat (21/1-4). Cel
mai mare dintre cei ridica]i din femei (Matei 11, 11), Ioan Înainte-
merg\torul, este în fa]a Atotputernicului Dumnezeu o fiin]\, totu[i,
extrem de slab\. 

Episoade din Noul Testament. În acest imn, Sfântul Efrem
face trimiteri numai la episoade din via]a lui Hristos, nu [i la para-
bolele pe care El le-a spus. 

Edmund Beck [i Robert Murray v\d în p\c\toasa de la 5/3-4 pe
cea care era în casa fariseului [i a sp\lat picioarele Mântuitorului cu
mir din vas de alabastru (Luca 7, 36-50)15. Dar, observând pe par-
cursul imnului rela]ia strâns\ dintre 5/3-4 [i 6/1, credem mai de-
grab\ c\ este o referin]\ la femeia care suferea de doisprezece ani de
scurgere de sânge (Marcu 5, 25-34; Luca 8, 43). 

Vindecarea orbului din na[tere este folosit\ pentru a ar\ta pute-
rea taumaturgic\ a lui Hristos (Ioan 9, 6-7) (7/3). 

Noua crea]ie (britâ hadtâ) ca oper\ a lui Hristos este evident\ în
scrierile Sfântului Apostol Ioan (Ioan 3, 3; Apocalipsa 21, 5) [i Pavel
(Romani 6, 4; Corinteni 5, 17; Efeseni 2, 15; Galateni 6, 15) (9/2).
Sfântul Efrem [i-a însu[it acest concept. 

Cuvântul siriac qûrbonâ (13/3-4) semnific\ ofrand\, sacrificiu, în
general, dar desemneaz\, de asemenea, mai aplicat, Sfânta Jertf\, Sfânta
Euharistie. Prin acest cuvânt, Mântuitorul Se refer\ la sacrificiul ri-
tual din lumea Vechiului Testament, atunci când îi admonesteaz\ pe
farisei [i c\rturari c\ în mod f\]arnic pretind c\ respect\ cuvântul lui
Dumnezeu, c\ci, în realitate, ei îl calc\ (Marcu 7, 11).

15 Edmund Beck, Des Heiligen Ephraem des Syrers, Hymnen de Fide, Corpus Scrip-
torum Christianorum Orientalium, vol. 155, Scriptores Syri, tomi 74, Louvain,
1967, p. 34; Robert Murray, op. cit., p. 146.
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For]a de expresie a poeziei efremiene provine, de asemenea, în
parte, din paralelismul ac]iunilor (a se vedea, de exemplu, heruvimul
[i omul sau Ioan [i Iordanul) [i, mai ales, din paralelismul antitetic,
cultivând paradoxurile întru sesizarea adev\rurilor divine. Exemplele
sunt spectaculoase: 

- deschiderile sunt asociate umplerilor (1/1-3); 
- unicitatea lui Dumnezeu [i mul]imea de explic\ri ale ei (3/1); 
- lucruri vizibile (v\dite) sunt, în acela[i timp dar într-o alt\

raportare, [i ascunse (t\inuite) (4/1); . 
- Tat\l – N\sc\tor al Fiului S\u (4/1) [i Maica Domnului –

N\sc\toare de Dumnezeu (17/1); 
- bog\]ia absolut\ a lui Dumnezeu [i bog\]ia s\rac\ a omului

(4/2-4); 
- frica [i pacea spiritual\ (6); 
- în pâine [i în vin sunt Duh [i foc, care nu sunt spre a fi mân-

cate, dar noi totu[i mânc\m Duh [i foc în Împ\rt\[anie (8); 
- hran\ cereasc\ pentru fiin]ele p\mânte[ti (Euharistia) [i hran\

p\mânteasc\ pentru fiin]ele cere[ti (la Mamvri) (11); 
- focul pentru p\c\to[i, spre pedepsire, care-i m\nânc\ [i focul

milostivirii, al iubirii, care este mâncat (12/1-3); Sodoma [i Euharistia,
ca doi poli (12/1-2); 

- pâinea Hristos este spre via]a omului, omul p\c\tos devenise
pâine a diavolului; mâncarea Euharistiei este spre via]\ celor mânca]i
de moarte (18/1-2); 

- st\rile (locuirile – Dumnezeu în om, omul în Dumnezeu) sunt
eminamente dinamice (18/3-4); 

- marea se supune lui Hristos, iar Acesta se supune unui fluviu
mic (20/2-3). 

Sebastian Brock constat\ c\ în acest imn (22/1-4) Sfântul Efrem
are „sim]ul umorului”, de care „el se serve[te în general b\tându-[i
joc de el însu[i”18. Noi consider\m c\, mai degrab\, se poate vorbi
la Sfântul Efrem de o voio[ie duhovniceasc\, o exultare, care, în Predica
de pe Munte, este propov\duit\ ca o porunc\ la sfâr[itul Fericirilor
(Matei 5,12). Ea reprezint\ o pre-gustare a Împ\r\]iei cerurilor.

18 Ibidem, p. 44. 
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Principalele caracteristici

ale operei Sfântului Efrem Sirul*

I. Caracterul non-sistematic

Chiar dac\ Sfântul Efrem este recunoscut drept unul dintre cei
mai importan]i scriitori biserice[ti de limb\ siriac\, intrat adânc în
con[tiin]a Bisericii, chiar dac\ el este recep]ionat a fi unul dintre
Sfin]ii P\rin]i cei mai productivi ai secolului de aur al Bisericii, sau
poate exact pentru acest motiv, opera sa este înc\ pu]in cunoscut\ [i
relativ pu]in prezent\ în circuitul teologic, în compara]ie cu cea a
altor autori ai timpului s\u. Valorificarea mo[tenirii teologice (în
sensul actual al cuvântului teologie – cel universitar) a operei Sfântu-
lui Efrem constituie o întreprindere extrem de complicat\. Cum
remarc\ Dominique Cerbelaud, el „nu ne-a l\sat nici tratate siste-
matice, nici o summa teologic\”1. Partea cea mai important\ a ope-
rei Sfântului Efrem, atestat\ de speciali[ti ca fiind neîndoielnic
autentic\, este compus\ din poezie (imne // madrošâ) [i din proz\
cu caracter poetic (mimrâ). Împ\r]irea [i gruparea tematic\ a ope-
rei sale în cicluri apar]ine cercet\torilor [i traduc\torilor târzii; de
aici dificultatea de a delimita [i a separa net diversele aspecte teolo-
gice. Acela[i Dominique Cerbelaud consider\ c\ operele Sfântului
Efrem pot fi împ\r]ite în trei registre: dogmatic, ascetic [i liturgico-
teologic. În acela[i timp, el este de acord, al\turi de al]i autori, c\
„în sânul aceleia[i culegeri, se observ\ schimb\ri de ton continui,
astfel încât cele trei registre fuzioneaz\ aproape constant”2. În fond,
Sfântul Efrem se exprim\ mai mult prin mijloacele darului s\u poetic

1 

1 Éphrem le Syrien, Hymnes sur le Jeûne (trad. de Dominique Cerbelaud, o.p.),
col. Spiritualité orientale, no. 69, Abbaye de Bellefontaine, 1997, Introducerea lui
Dominique Cerbelaud, p. 15. 

2 Éphrem, Célébrons la Pâque (trad. de Dominique Cerbelaud, o.p.), col. Les pères
dans la foi, Migne, Paris, 1995, Introducerea lui Dominique Cerbelaud, p. 8.

* În Altarul Banatului, Timi[oara, anul XIII (LII), serie nou\, nr. 7-9, iulie-sep-
tembrie 2002.
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(reflex al crea]iei divine), decât prin mijloacele „[tiin]ei” teologice.
Componentele variate ale teologiei sale se pot afla r\spândite pe toat\
întinderea operei, dar nu totdeauna foarte explicit.  

Desigur, întreaga oper\ a Sfântului Efrem este, de la un cap la
altul, o oper\ impregnat\ de un con]inut profund teologic, prin
urmare o oper\ care vorbe[te neîncetat despre Dumnezeu [i despre
rela]ia omului cu Dumnezeu. Dar analiza acestei opere prin mijlo-
cirea disciplinelor teologice, care recurg la o împ\r]ire didactic\ [i,
într-o anumit\ m\sur\, artificial\ a con]inutului teologiei, este foarte
dificil\, f\r\ îndoial\, tocmai din aceast\ cauz\. Teologia Sfântului
Efrem nu este, în marea ei majoritate, o teologie sistematic\, cate-
gorial\, ci una mai degrab\ spontan\, tr\it\ cu patos în fiecare din
articula]iile sale. Este o teologie întemeiat\ pe o excelent\ cunoa[-
tere a Sfintei Scripturi, în ansamblul ei, [i, de asemenea, în egal\
m\sur\, pe o foarte bun\ cunoa[tere a vie]ii [i a situa]iei Bisericii
din timpul s\u. Ca atare, pentru a întreprinde o analiz\ teologic\ a
operei Sfântului Efrem este necesar s\ se studieze aceast\ oper\ în
integralitatea ei, [i astfel s\ se poat\ extrage elementele adecvate,
r\spândite [i amestecate dup\ alte criterii decât cele sistematice.
Aceasta nu prive[te, de altfel, numai opera Sfântului Efrem, ci toate
c\r]ile perioadei patristice [i, în mare parte, îns\[i Sfânta Scriptur\.
Chiar dac\, în general, pu]in sistematic\, teologia Sfin]ilor P\rin]i
este cel mai adesea plin\ de via]\ [i astfel are un impact mai mare
asupra credinciosului simplu. 

A[a cum André de Halleux a constatat-o, „teologia Sfântului
Efrem nu are nimic de a face cu ceea ce se cheam\ o scolastic\ con-
ceptual\ [i o filosofie nominalist\”. Sfântul Efrem r\mâne impreg-
nat de sensul transcenden]ei intangibile a lui Dumnezeu [i el [tie c\
pentru a ajunge la de nespus, la apofatic, expresia poetic\ este mai
propice [i mai fidel\ decât defini]ia [i conceptul. Efrem nu încearc\
s\ „explice” sistemul universului, el caut\ s\ tr\iasc\ taina iubirii lui
Dumnezeu pentru om3. 

În acela[i sens, Georges Saber are impresia c\ lui Efrem îi re-
pugn\ s\ prezinte concep]iile sale religioase sub o form\ dialectic\

3 André de Halleux, Saint Éphrem le Syrien, în Revue théologique de Louvain, an 14
(1983), fasc. 3, p. 346.
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riguroas\. „La el expresia nu demonstreaz\: ea evoc\, sugereaz\ [i
d\ viziuni panoramice asupra unui adev\r al credin]ei, pe care el are
ambi]ia s\-l fac\ sim]it [i s\-l comunice”4. De altfel, poetul nu avea
o prea mare simpatie pentru filosofia greac\ speculativ\, pe care el o
considera periculoas\ pentru credin]\: „Ferici]i aceia care n-au gustat
din veninul în]elepciunii grecilor” (HdF5 2,24). Altfel spus, putem
exclama, odat\ cu Dominique Cerbelaud: „Acest poet nu manifest\
nici un gust pentru specula]ie!”6. 

Bineîn]eles, el nu era ostil oric\rei gândiri speculative, ci numai
aceleia care se dorea suveran\ [i autonom\, aceleia care avea pre-
ten]ia s\ rezolve problemele credin]ei prin mijloace pur ra]ionale7.
Este adev\rat c\ Sfântul Efrem tr\ia într-un mediu cre[tin neatins
de conceptualismul greco-latin8.

Dup\ acela[i autor: „Limbajul poetic [i imaginar al sfântului
doctor r\mâne dificil în]elegerii înv\]\turii sale [i mai dificil înc\
încerc\rii de a formula [i de a preciza ceea ce el vrea s\ ne dea”9.

Noi consider\m c\ dificultatea este numai aceea de a transpune
în limbaj conceptual rigid poezia sa, dar c\ acest lucru nu impi-
eteaz\ asupra în]elegerii înv\]\turii sale de baz\, o înv\]\tur\ care
trebuie s\ se fac\ [i prin fierbin]eala tr\irii întâlnirii cu Dumnezeu. 

Recunoscând calit\]ile teologice ale operei Sfântului Efrem, la 5 oc-
tombrie 1920, papa Benedict XV i-a decernat, prin Enciclica Prin-
cipi apostolorum, titlul de Doctor al Bisericii10.

4 P. Georges Saber, La théologie baptismale de Saint Éphrem. Essai de théologie
historique, Kaslik (Liban), 1974, p. 23.

5 Vom folosi în continuare pentru textele Sfântului Efrem urm\toarele abrevieri:
Az = Hymnen de Azymis; Cruc = Hymnen de Crucifixione; Res = Hymnen de Resu-
rrectione; CH = Hymnen Contra Haereses; CNis = Carmina Nisebiana; ECarm =
Commentaire de l’Evangile concordant (versiunea p\strat\ în limba armean\); ECsyr =
Commentaire de l’Evangile concordant (versiunea p\strat\ în limba siriac\); HdF =
Hymnen de Fide; Ieiun = Hymnen de Ieiunio; Nat = Hymnen de Nativitate; Pr-Ref I
Hyp = S.Ephraim’s Prose refutation of Mani, Marcion and Bardaisan, Vol. I: The
Discourse addresed to Hypatius, London, 1912; Serm I = Sermones I. 

6 Éphrem le Syrien, Hymnes sur le Jeûne, Introducerea lui Dominique Cerbelaud,
p. 15. 

7 Georges Saber, op. cit., pp. 23-24. 
8 Éphrem, Célébrons la Pâque, Introducerea lui Dominique Cerbelaud, p. 19. 
9 Georges Saber, op. cit., p. 19.
10 Éphrem le Syrien,  Hymnes sur le Jeûne, Introducerea lui Dominique Cerbelaud,

p. 14. 
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Despre ]inerea de mân\*

Via]a noastr\ este alc\tuit\ din mari evenimente, fericite [i nefe-
ricite, prev\zute [i neprev\zute, [i, în mai mare m\sur\, din parcursul
relativ mai calm dintre ele. Cu alte cuvinte, în cazul din urm\, avem
de-a face cu via]a noastr\ cea de toate zilele, cu bunele [i cu mai
pu]in bunele [i chiar cu relele ei. În tr\irea ei, un farmec inegalabil
[i binef\c\tor îl au gesturile simple, care pentru cei neimplica]i
direct în ele trec cel mai adesea neobservate. Un zâmbet, un cuvânt,
un semn, o privire... Fiecare dintre noi le-a probat frumuse]ea [i folosul,
s-a bucurat de ele în clipe de poticnire. 

În gestic\, rolul cel mai important, cel mai dinamic, cel mai lu-
cr\tor îl au mâinile, mai mult sau mai pu]in dependent sau chiar
independent de cuvânt. Planarea mâinilor, în varii situa]ii, întru
spunere, poate fi un spectacol fascinant [i revelator. Prin mân\ co-
boar\ „vizibil” binecuvânt\rile lui Dumnezeu, prin mân\ se trans-
mite „vizibil” harul sfin]itor, prin mâini urc\ la Dumnezeu invoc\-
rile noastre [i sl\virea noastr\, f\cându-ne noi clepsidr\ întru capta-
rea rev\rs\rii harului divin. 

Dar, din toat\ aceast\ antropologie posibil\ a mâinii, doresc s\
m\ opresc acum numai la ]inerea de mân\. Este un gest de comuni-
care de maxim\ duio[ie ce ne înso]e[te pe parcursul întregii vie]i.

Întâia comunicare cu noul n\scut începe cu întinsul unui deget,
pe care el îl apuc\ cu mult\ implicare. Îi dai la început un deget,
apoi îi dai întreaga mân\, [i ]inerea asta de mân\ r\mâne o perma-
nen]\ pe parcursul primei copil\rii, cel pu]in. }inerea copiilor de
mân\ este un gest aproape obligatoriu, întru protejarea lor. }inu]i
de mân\, ei se simt în siguran]\. Dar, în mod paradoxal, parc\ [i
mai protejat se simte cel care ]ine de mân\ un copil (p\rinte, bunic etc.).
Ce fericire neprih\nit\ mâna unui copil în mâna ta! Cu adev\rat un
dar al lui Dumnezeu, Care î]i devine, în felul acesta, parc\ mai prezent.

* În Lumina de duminic\, Bucure[ti, Anul V – serie na]ional\, Nr. 29 (246), Dumi-
nic\, 25 iulie 2010.
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La vârste fragede, copiii sunt pu[i s\ se ]in\ de mân\, doi câte
doi. În felul acesta sunt a[eza]i în rând pentru deplasare. Este, a[adar,
în fond, o anumit\ punere în rânduial\, pe care ]inerea de mân\ o
u[ureaz\ [i o structureaz\. 

}inerea de mân\ a iubitului [i a iubitei este un gest suprem. Cât
foc sacru se transmite, cât\ m\rturisire! {i cu cât\ puritate, cu cât\
simplitate! Ce salt extraordinar în paradis mersul de mân\ al iubi]ilor!
În continuare, la nunt\, când sunt miri, li se pun mâinile una într-alta,
în momentul în care preotul roste[te, în cadrul unei rug\ciuni de
binecuvântare, c\tre Dumnezeu, invocarea: „Une[te-i pe dân[ii într-un
gând; încununeaz\-i într-un trup; d\ruie[te-le lor road\ pântecelui,
dobândire de prunci buni”. Este o ]inere unic\, pentru c\, acum, mâi-
nile sunt de acela[i fel, mân\ dreapt\ a mirelui ]ine mâna dreapt\ a
miresei! Se petrece în fa]a mesei altarului scoas\ pentru acest eveni-
ment în mijlocul bisericii, mas\ înc\rcat\ cu bun\t\]i sfinte sau
sfin]ite: sfânta evanghelie, sfânta cruce, luminile plutind în sfe[nice,
vinul din „paharul mântuirii”, pr\jiturile f\cute din materii cu mare
înc\rc\tur\ iconic\ (grâu, ap\, lapte, miere). Mai multe ]ineri de mân\
dau înl\n]uirea horei, cerc sfânt care închide întru deschidere co-
municarea unei comunit\]i, cum petrece, în cazul nun]ii, la „Isaie,
d\n]uie[te!”, când Însu[i Dumnezeu este prins acolo, ca odinioar\
la Cana Galileii. De altfel, pentru a ajunge la nunt\, în rânduiala
veche se impunea ca mai întâi viitorul mire s\ cear\ mâna viitoarei
sale so]ii de la p\rin]ii ei. Mai pu]in p\tima[, mai a[ezat, gestul
poate continua [i dup\ nunt\. Iat\-i pe so]ii Arnolfini, din celebrul
tablou al lui Jan van Eyck (de la 1434)! Cât\ sobrietate, cât hieratism,
cât\ frumuse]e (]i se taie respira]ia), cât\ transfigurare!... Ea poart\
deja în pântece, atât de frumos, rodul minunat al iubirii lor împ\r\te[ti.

Vezi uneori [i b\trâni ]inându-se de mân\... Ne aducem aminte
de versuri din poezia aceea, atât de delicat\, a lui Ion Minulescu,
întitulat\ Acuarel\: „În ora[u-n care plou\ de trei ori s\pt\mân\ /
Un b\trân [i o b\trân\ – / Dou\ juc\rii stricate – / Merg ]inându-se de
mân\...”. Poate c\ unora li se par pu]in caraghio[i, pu]in desue]i,
dar cât\ înduio[\toare m\rturisire a unei vechi leg\turi de iubire,
ast\zi înc\ arzând domol [i p\str\tor, cuprinde în el gestul lor, cu
gust de amurg al unei zile frumoase. C\ci cât o zi li se pare acum a
fi fost via]a lor... 


