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Cu adev\rat astfel trebuia s\ fie omul, fiindc\ numai
în asemenea fiin]e libere poate Dumnezeu s\ binevoiasc\,
pentru a întemeia Împ\r\]ia libert\]ii [i a iubirii. Fiindc\
ar fi cu neputin]\ s\ fie atins scopul c\utat, dac\ omul nu
ar fi o fiin]\ personal\, moral liber\ [i cu con[tiin]\ de
sine, ci o creatur\ ira]ional\, neliber\ [i f\r\ con[tiin]\ de
sine [i parte a firii ira]ionale, ca [i celelalte f\pturi, [i dac\
s-ar mi[ca în cercul instinctual al cuno[tin]elor lui [i al
pornirilor lui, cele manifestate pururea ca atare periodic,
[i imediat pierdute, întru care nu ar fi nici un progres, nici
o dezvoltare duhovniceasc\ [i nici o des\vâr[ire nu ar fi
prezent\ atât în ele însele, cât [i în lucr\rile lor, într-o
via]\ de veacuri. 

Omul este cu adev\rat o fiin]\ superioar\. Numai el
nu tr\ie[te doar pentru prezent, ci î[i întinde privirea
spre viitorul cel mai îndep\rtat. Numai El are sete nesfâr-
[it\ [i cerceteaz\ nesfâr[itul. Numai el î[i scrie istoria,
fiindc\ în aceasta simte c\ tr\ie[te, c\ î[i înve[nice[te exis-
ten]a, pe care o dore[te ve[nic\. Numai omul, cercetând
crea]ia, ajunge pân\ la principiile/temeiurile dintâi ale
fiin]elor [i, cercetând viitorul, ajunge la cel mai înalt scop
al crea]iei lumii, care este Împ\r\]ia lui Dumnezeu în cre-
a]ie, întru care omul este menit s\ împ\r\]easc\. 

5. Despre menirea omului [i despre dumnezeiasca 
purtare de grij\ fa]\ de el

Fiindc\ omul a fost pl\smuit s\ devin\ Dumnezeu pe
p\mânt [i s\ domneasc\ peste întregul p\mânt, trebuia,
ca fiin]\ ra]ional\ [i liber\ moral, s\ se arate adev\rat chip
al lui Dumnezeu prin predominarea în el a firii duhovnice[ti.

Omul, fiind dup\ chipul lui Dumnezeu18, a primit de
la Dumnezeu partea inteligibil\ [i partea voitoare. {i prin
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partea inteligibil\ a devenit minte care cuget\ pe Dumnezeu,
minte care se cunoa[te pe sine [i care caut\ tot adev\rul [i
care [tie cele vechi, „cele prezente [i cele viitoare”19. Prin
partea voitoare a primit cunoa[terea celui mai înalt bine,
b\rb\]ia duhovniceasc\, libertatea moral\, iubirea frumo-
sului, a binelui, a adev\rului [i a drept\]ii.

Omul, fiind dup\ chipul lui Dumnezeu, a devenit
fiin]\ ra]ional\ [i independent\. Dumnezeu, punând în El
toate acele puteri duhovnice[ti prin care avea s\-l arate
capabil de des\vâr[ire moral\, „l-a pus pe el în gr\dina
cea din Eden”20 pentru ca în aceasta, prin identificarea voii
lui proprii cu voia dumnezeiasc\, s\-[i dezvolte toate puterile
morale, s\ fie des\vâr[it în virtute [i s\ fie învrednicit de
nemurire. Dumnezeu a pus în mâinile lui via]a [i moartea21

pentru ca omul s\-[i arate, ca fiin]\ ra]ional\, alegerea cea
bun\, preferând via]a [i ar\tându-se prin lucrare o  fiin]\
liber\ din punct de vedere moral. 

Firea ra]ional\ a omului trebuia s\ triumfe în lupta ce
i se punea înainte. Aceast\ încercare se impunea, fiindc\
omul fiind, in potentiam chip al lui Dumnezeu, trebuia s\
devin\ astfel [i in actu. Dumnezeu a închipuit aceast\ lupt\
celor întâi zidi]i prin interdic]ia mânc\rii din rodul pomului
cuno[tin]ei binelui [i a r\ului22. Pomul care era în gr\dina
raiului era legea dumnezeiasc\ prin care Dumnezeu cerea
de la cei întâi zidi]i identificarea voii lor cu voia dumne-
zeiasc\, pentru a se des\vâr[i în virtute. Cuno[tin]a binelui era
cuno[tin]a binelui din ascultare, adic\ nemurirea, iar cuno[tin]a
r\ului era condamnarea la moarte din neascultare.

18 Vezi, Fc. 1, 27. 
19 I Cor. 3, 22. 
20 Fc. 2, 15. 
21 Fc. 2, 17. 
22 Fc. 2, 17; 3, 3.
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Pomul vie]ii din Rai, dup\ lep\darea dumnezeie[tii
porunci, a fost pierdut de cei întâi zidi]i, de aceea [i Raiul
nu mai era un loc corespunz\tor pentru cei ce p\c\tuiser\ [i
care deveniser\ oameni muritori. Pomul vie]ii ar fi fost
cununa biruin]ei celor lupta]i, pentru nemurire. Rodul
pomului vie]ii, odat\ gustat, ar fi dat nemurirea celor ce
ar fi p\zit porunca. Raiul a fost stadionul luptei, al virtu]ii
[i al des\vâr[irii morale. Agonotet era Dumnezeu, atle]ii
erau cei întâi zidi]i, temeiul luptei, pomul cuno[tin]ei,
premiul virtu]ii pentru înving\tori, rodul pomului vie]ii.
Atle]ii, în[ela]i de diavolul cel pizma[, au lep\dat porunca
dumnezeiasc\, de[i [tiau atunci c\ este mare r\u lep\darea
poruncii Domnului. Lupta s-a încheiat, stadionul s-a închis,
iar cei întâi zidi]i, fiind afar\ din Rai, se tânguiau pentru
n\vala chinurilor23.

Bunul Dumnezeu, milostivindu-Se de f\ptura Lui, nu
numai c\ a purtat grij\ de ea, ca s\ nu moar\ repede în
urma asaltului r\ut\]ilor, îmbr\cându-i pe ei în tunici de
piele24, ci le-a f\g\duit lor mântuirea prin s\mân]a femeii
[i intrarea lor din nou în Rai25. N\dejdea împlinirii acestui
dor era cea mai mare mângâiere a lor [i a urma[ilor lor. 

6. Despre dumnezeiasca pronie care
îndreapt\ neamul omenesc spre scopul 
inten]ionat [i ra]ional

Dumnezeiasca bun\tate care a pl\smuit pe om dup\
propriul chip [i asem\nare, ca s\-l fac\ pe el p\rta[ propriei

23 Vezi, Sf. Andrei, Arhiepiscopul Cretei, Canonul cel Mare, PG 971329. 
24 Fc. 3, 21. Despre tunicile de piele, m\ gândesc c\ acestea nu erau din piei de

animale, nici o îmbr\c\minte nou creat\, indestructibil\ [i durabil\, ci o pl\smuire
mai materialnic\ a trupurilor, potrivit\ cu via]a afar\ din Rai [i cu menirea lor.
(nota apar]ine Sfântului Nectarie)

25 Fc. 3, 15.
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bun\t\]i [i fericiri, nu l-a lep\dat pe cel ce a p\c\tuit, nici
nu a condamnat sufletul lui „s\ vad\ stric\ciunea”26, ci
voind rena[terea lui la vremea rânduit\ [i restaurarea lui
la vrednicia cea dintâi, a luat sufletul, devenit nemuritor
din pricina chipului lui Dumnezeu, [i l-a c\l\uzit pe el în
calea Lui, ca s\ ajung\ la scopul inten]ionat de la început
[i ra]ional27, care este des\vâr[irea lui [i comuniunea cu
Dumnezeu, prin dreapta dezvoltare a p\r]ii lui inteligibile,
adic\ a min]ii, [i prin sfin]enia voii lui, ca s\-L cugete pe
Dumnezeu ca pe F\c\torul [i Pl\smuitorul lui [i s\ vrea [i
s\ fac\ pururea „voia Lui cea bun\, pl\cut\ [i des\vâr[it\”28.
Prin dreapta dezvoltare a min]ii [i prin voin]a sfânt\, omul
se va asem\na cu Dumnezeu, va restaura Împ\r\]ia lui
Dumnezeu pe p\mânt [i va împlini comuniunea [i unirea
cu Dumnezeu. 

Aceast\ c\l\uzire s-a f\cut prin inspira]ii, prin desco-
periri, prin luminarea min]ii [i prin sfin]irea inimii, prin
înt\rirea puterilor suflete[ti, prin toate mijloacele dumne-
zeie[ti, pentru ca partea cuget\toare s\ fie luminat\ [i s\
caute pururea adev\rul, iar partea voitoare s\ fie ]inut\
mereu în iubirea binelui, partea sim]itoare, care este per-
cep]ia sufletului, care distinge efectele lucr\rilor p\r]ii cu-
get\toare [i voitoare, s\ se cure]e, ca s\ aib\ des\vâr[it\
sensibilitate [i s\ simt\ cele mai subtile schimb\ri ale p\r]ii
cuget\toare [i voitoare. Dumnezeu înt\re[te astfel pe omul
dezvoltat duhovnice[te, pentru ca acesta, având des\vâr[it\
cunoa[tere de sine [i cunoa[terea menirii lui ca fiin]\
liber\ moral, ca fiin]\ ra]ional\ [i independent\, s\ fie
condus în mod liber la scopul bun [i ra]ional, la unirea cu
Dumnezeu pe care a pierdut-o prin c\lcarea poruncii, f\când

26 Fapte 2, 27.
27 Vezi, Vichentie Damodos, Compendiu de filosofie moral\, Atena, 1940, p. 40. 
28 Rom. 12, 2. 
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pururea ceea ce este bun, pl\cut [i des\vâr[it, [i s\ ajung\
la des\vâr[ire moral\. 

7. Despre interven]ia dumnezeiasc\

R\t\cirea omului, f\r\ dumnezeiasca interven]ie, l-ar
fi condus la des\vâr[ita distrugere, fiindc\ p\catul l-ar fi
dus la des\vâr[ita îndep\rtare de Dumnezeu [i în final la
apostazie. Omul [i-a uitat menirea [i „s-a asem\nat dobi-
toacelor celor f\r\ de minte”29, dar bunul Dumnezeu i-a
p\strat pentru Sine „pe cei pe care i-a cunoscut mai
dinainte [i mai dinainte i-a [i hot\rât” spre mântuire,
pentru mântuirea neamului omenesc. Din Sfânta Scriptur\
înv\]\m c\ a gr\it c\tre ace[tia Dumnezeu, S-a ar\tat lor
[i i-a c\l\uzit pe ei30. Bunul Dumnezeu în acest neam al
celor ce Îl cunosc pe El a men]inut comuniunea cu oamenii,
le-a transmis lor darurile Duhului Sfânt [i a luminat puterile
lor suflete[ti pentru des\vâr[irea lor moral\ [i transmi-
terea luminii cuno[tin]ei [i c\tre cei ce [ed în întunericul
necuno[tin]ei [i în umbra mor]ii31. 

8. Despre dumnezeiasca pronie pentru mântuirea 
neamului omenesc [i c\ Dumnezeu îndreapt\ 
voile neamurilor pentru împlinirea voii Lui

Dumnezeu, voind s\ domneasc\ Împ\r\]ia Lui pe
p\mânt, proniaz\ cu privire la lucrurile Lui, deci era
drept [i necesar ca Ziditorul [i Creatorul a toate s\ fie [i
Proniatorul a toate. Dar pronia lui Dumnezeu cu privire

29 Ps. 48, 13, 21. 
30 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuire la Epistola c\tre Efeseni, IV, 9, PG 62, 72.
31 Mt. 4, 16; Lc. 1, 79.
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