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Prefa]\
Se obi[nuie[te frecvent, în cadrul teologiei ortodoxe, ca descrierea marilor Sinoade ecumenice [i teologice, dar [i a textelor
P\rin]ilor Bisericii s\ se realizeze prin referin]e scolastice la elemente istorice [i terminologii care sunt inapte s\ coreleze rezultatele cercet\rii cu rodul pre]ios al vie]ii biserice[ti. Suntem incapabili, astfel, în acest mod, s\ dep\[im istoria dogmei, care, în calitate de premis\ fundamental\ a cercet\rii [tiin]ifice, s-ar cuveni s\
ne conduc\ la „transferul” utiliz\rii instrumentelor lingvistice pe
care Biserica le pune în mi[care astfel încât s\ î[i exprime credin]a
sa, adic\ experien]a Trupului comunit\]ii biserice[ti aflate în pelerinaj spre eshaton.
Cercetarea p\rintelui Florin – teza sa de doctorat pe care o ave]i
în mâini – se mi[c\ într-o alt\ direc]ie. Datorit\ originalit\]ii temei
sale, vine, mai întâi, s\ acopere un gol în literatura teologic\ ortodox\ contemporan\, iar în continuare s\ eviden]ieze într-un mod
istorico-dogmatic [i, în acela[i timp, sistematic de ce-ul parcursului
Bisericii, a[a cum acesta se concentreaz\ în „taina chenozei”, care
este cealalt\ jum\tate a culturii Întrup\rii, întregit\ de întâlnirea sa
cu cealalt\ mare tain\, cea a asum\rii.
Metodologia p\rintelui Florin Tomoioag\ este extrem de interesant\, deoarece, dup\ un excurs patristic, porne[te de la teologia
ortodox\ contemporan\, care constituie, de altfel, miezul cercet\rii
sale (G. Florovsky, Vladimir Lossky, Dumitru St\niloae, A. Schmemann, Iustin Popovici, Sofronie Saharov [.a.) [i revine cu pa[i fermi
la P\rin]ii Bisericii (Atanasie al Alexandriei, Grigorie de Nazianz,
Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Ilarie de Poitiers, Ioan Gur\ de
Aur, Chiril al Alexandriei, Maxim M\rturisitorul, Ioan Damaschinul,
Nicolae Cabasila [i Grigorie Palama), care constituie criteriul încerc\rilor hermeneutice mai recente. A[ spune, cu alte cuvinte, c\
examineaz\, în acest mod, receptarea teologiei patristice de c\tre
gândirea teologic\ modern\. La mijlocul acestui studiu sunt examinate teoriile chenotice din secolele al XVI-lea, al XVII-lea, al XIX-lea

10

Diac. Florin Toader Tomoioag\

[i al XX-lea, iar în subcapitolul al treilea al ultimului capitol, cu
titlul „Chenoza şi sofiologia la Serghei Bulgakov”, sunt examinate
într-o manier\ extrem de critic\, teme precum chenoza în contextul
spiritualit\ţii ruseşti, sursele de inspiraţie, sofiologia şi hristologia
lui Bulgakov, abordarea ortodox\ a sofiologiei, chenoza în contextul
sofiologiei, chenoza ca abandonare a slavei divine, chenoza şi taina
Sfintei Treimi, conştiinţa de Sine a lui Dumnezeu-Omul, Iisus în Gr\dina
Ghetsimani şi cele dou\ voinţe ale Sale, moartea lui Hristos şi
demnitatea Sa arhiereasc\, [i, în final, viitorul sofiologiei şi gândirea neo-patristic\.
În]elegerea dinamic\ a chenozei de c\tre autor demonstreaz\
leg\tura deplin\ a acesteia cu prima [i marea tain\ a Bisericii, cu
taina lui Hristos, de unde î[i primesc toate tainele existen]a lor,
precum [i corelarea dintre examinarea liturgic\ a chenozei cu
semnifica]ia soteriologic\ a mor]ii smerite a lui Hristos. {i aceasta
deoarece chenoza descoper\ un Dumnezeu care nu se potrive[te
deloc cu a[tept\rile omene[ti. Este un Dumnezeu pentru care
dovedirea slavei Sale este acceptarea [i, în acela[i timp, schimbarea
lipsei de slav\ a P\timirilor [i a Crucii într-o nou\ slav\, superioar\ [i mai autentic\ decât orice substitut conven]ional al ei.
Astfel, „apogeul chenozei coincide cu cea mai indiscutabil\ victorie
împotriva mor]ii”, care, în antitez\ cu adev\rurile cunoscute [i
alienate, este în]eleas\ ca adânca pogorâre a lui Hristos la iad.
Aceea este realitatea care permite teologiei ortodoxe s\ vorbeasc\
despre o „chenoz\ de dup\ chenoz\” [i s\ arate „adev\rul lucrurilor” ca fiind singurul adev\r referitor la ie[irea omului din stric\ciune [i moarte.
În cadrele unei asemenea în]elegeri, p\rintele Florin are curajul
s\ eviden]ieze curentele de adâncime ale unui dialog cu Occidentul [i influen]a lor „provocatoare” asupra cre\rii [i dezvolt\rii
teologiei ortodoxe moderne în ceea ce prive[te taina chenozei. Este
o realitate care ofer\ alte dimensiuni dialogului dintre cultura contemporan\ [i rodul pre]ios al unei teologii vii [i dinamice. În centrul
unei asemenea încerc\ri este a[ezat Dumnezeu „neputincios”, ca
premis\ a deschiderii sau, cu alte cuvinte, a manifest\rii libert\]ii
umane. Iubirea se afl\ în rela]ie func]ional\ cu Întruparea, cu
Înomenirea. Acest eveniment permite inaugurarea unui dialog între
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om [i Dumnezeul întrupat, în cadrul smereniei, ceea ce sugereaz\
[i introduce chenoza (golirea) [i asumarea (preluarea). Acest fapt
Îl reveleaz\ pe Hristos drept Cuvânt al lui Dumnezeu adresat
oamenilor [i Cuvânt al oamenilor adresat lui Dumnezeu.
În cele din urm\, trebuie s\ subliniez c\, în studiul p\rintelui
Florin, mai întâlnim [i alte dou\ calit\]i care, în multe cazuri lipsesc
din bibliografia teologic\ mai recent\: îndr\zneala cu care autorul
discut\ pozi]iile lucr\rilor care compun bibliografia c\r]ii sale [i
spiritul [tiin]ific cu care î[i exprim\ aprecierile critice [i comentariile sale, f\r\ a se ascunde dup\ echidistan]e [i false polite]uri.
P\rintelui Florin îi doresc, din toat\ inima, un bun parcurs, în
continuare, spre folosul Bisericii [i al Teologiei, precum [i împlinirea tuturor dorin]elor.
Hrisostom A. Stamoulis,
Profesor [i Director al Departamentului de Teologie,
Universitatea Aristotel din Salonic,
Salonic, 20 dec. 2013.

Introducere
Prezenta lucrare, Taina chenozei în teologia ortodox\ a secolului
al XX-lea, constituie rezultatul interesului autorului fa]\ de domeniul
hristologiei. Înv\]\tura despre persoana lui Dumnezeu-Omul este
temelia solid\ pe care se fundamenteaz\ întreaga via]\ a Bisericii
cu toate manifest\rile ei liturgice, pastorale [i institu]ionale. Pe
aceasta se construie[te întreaga gândire [i lucrare bisericeasc\. Fie
c\ ne referim la Sfintele Taine, fie la modul în care î[i în]elege
misiunea în societate, fie la isihasm sau, mai general, la monahism,
Biserica încearc\ s\ aplice pretutindeni etosul s\u hristologic. F\r\
Hristos [i f\r\ înv\]\tura privitoare la El, Biserica î[i pierde identitatea sa. Întruparea „apare ca marea tain\ a Bisericii, de unde î[i
primesc toate tainele existen]a lor”1.
Hristos constituie recapitularea întregii Revela]ii dumnezeie[ti.
În]elegerea dreapt\ a înv\]\turii [i a persoanei Sale este garan]ia
în]elegerii corecte a vie]ii cre[tine [i a misiunii Bisericii. Acesta este
punctul de pornire al tuturor aspectelor vie]ii biserice[ti [i, din acest
motiv, consider c\ studiul hristologiei trebuie s\ r\mân\ o preocupare fundamental\ pentru fiecare genera]ie de teologi ortodoc[i.
Doar permanenta aducere-aminte a iconomiei lui Hristos, corelat\
cu anamneza liturgic\ a persoanei [i lucr\rii Sale, poate s\ protejeze
con[tiin]a Bisericii de elementele care o pot întina pe parcursul
devenirii sale istorice. La modul general, Iisus Hristos este cheia
înţelegerii de sine a omului şi a istoriei umanit\ţii2.
De ce am ales îns\ tema chenozei? Aceast\ tem\ ofer\ multe
posibilit\]i de cercetare. Întâi de toate, se afl\ în conexiune cu
Hrisostom A. Stamoulis, Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό
της σάρκωσης, Editura Akritas, Atena, 2009, p. 341.
2 Arhid. prof. dr. Ioan I. Ic\ jr., „P\rintele Dumitru St\niloae – «clasic» al
teologiei secolului XX şi misiunea teologiei în Biseric\ şi în societate”, Studii
teologice, nr. 1/2005, p. 173.
1
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întreaga oper\ iconomic\ a lui Hristos; este, desigur, o tem\ restrâns\,
care permite, totu[i, o analiz\ detaliat\ [i, în acela[i, timp aflat\ în
leg\tur\ cu cele mai importante aspecte ale hristologiei. În al doilea
rând, se refer\ la una din cele mai sensibile teme teologice, care nu
a fost abordat\ metodic pân\ ast\zi de c\tre cercetarea ortodox\;
lucrarea prezent\, vine, deci, s\ acopere un spa]iu gol. În al treilea
rând, analizeaz\ un aspect al persoanei lui Hristos care ne emo]ioneaz\ [i ne îndeamn\ s\ Îl iubim [i mai mult pe Dumnezeu, care,
prin via]a smerit\ a lui Hristos, ne-a ar\tat iubirea Sa ne]\rmurit\
fa]\ de noi; fiecare dintre noi p\streaz\, în adâncul sufletului s\u,
din vârsta copil\riei, icoana s\rb\torii de Cr\ciun a PrunculuiDumnezeu, precum [i imaginea pascal\ a r\stignirii Domnului
Slavei. În ultim\ analiz\, aceast\ cercetare este un comentariu extins
al acestor dou\ icoane şi, în special, al icoanei Adânca umilinţ\
(Akra tapeinosis) care, deşi mai puţin familiar\ spaţiului românesc,
este zugr\vit\, de obicei, în bisericile greceşti şi slave în absida
Proscomidiarului sau ca icoan\ portativ\ care însoţeşte slujbele
din S\pt\mâna Patimilor.
Tema chenozei se afl\ în rela]ie cu Întruparea, cu via]a smerit\
a Mântuitorului, cu P\timirile, R\stignirea precum [i cu Moartea
lui Hristos. Am încercat îns\ s\ nu realiz\m o analiz\ extins\ [i
detaliat\ a temelor dogmatice de mai sus, deoarece fiecare dintre
ele poate constitui obiectul unei teze de doctorat separate. Îns\ a
fost util\ încadrarea acestei teme într-un cadru mai general, astfel încât
s\ putem stabili cadrele hristologice ale temei noastre. A[adar, axul
central în jurul c\ruia se învârte cercetarea noastr\ r\mâne chenoza.
O alt\ întrebare care decurge de aici este urm\toarea: de ce
vorbim de „taina chenozei” [i nu, în mod simplu, de „chenoz\”? În
înv\]\tura Bisericii noastre, nu cunoa[terea lumineaz\ taina, ci,
dimpotriv\, taina lumineaz\ cunoa[terea3. Curiozitatea insolent\
care încearc\ s\ cerceteze tainele lui Dumnezeu conduce la e[ec,
dup\ cum noteaz\ Sfântul Grigorie de Nazianz4. În analizarea temei
chenozei trebuie permanent s\ avem în vedere c\ este vorba de
Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, trad. Gabriela Moldoveanu,
Editura Christiana, Bucureşti, 1995, p. 9.
4 Λόγος XXXI, 8, PG 36, 141 B. Vezi şi Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea
lumii, p. 9.
3

