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RECENZII

RECENZII

† Ilarion ALFEYEV, Mitropolit de Volokolamsk, Lumea duhovniceasc\
a Sfântului Isaac Sirul, traducere de Drago[ Dâsc\, colec]ia

Patristica, seria Studii, nr. 8, Editura Doxologia, Ia[i, 2013, 324 p.

Sfântul Isaac Sirul este cunoscut `n Biseric\

drept autor de texte ascetice [i mistice al se-

colului al VII-lea, episcop, pentru doar cinci

luni, al cet\]ii Ninive, sih\strind `n mun]i, `n cea

mai mare parte a vie]ii sale. Privind `n istorie,

nu putem s\ nu remarc\m – fapt extrem de

relevant – c\ scrierile Sfântului Isaac Sirul sunt

recomandate de foarte mul]i dintre scriitorii

`nscri[i ̀ n curentul isihast din veacul al XIV-lea,

inclusiv de Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul

Grigore Palama, Sfin]ii Kallist [i Ignatie Xan-

thopoulos [i al]ii. De-a lungul veacurilor, [i al]i

sfin]i ai Bisericii, teologi, ierarhi sau duhovnici au recomandat scrie-

rile acestui mistic, trecut `n calendarul ortodox pe 28 ianuarie.

~n prefa]a la volumul Lumea duhovniceasc\ a Sfântului Isaac Sirul,

Episcopul Kallistos Ware noteaz\ impresia pe care i-au produs-o

scrierile acestui mistic, uimitor prin cuprinderea, adâncimea [i `n\l]i-

mea cuget\rilor sale: „Nicicând `nainte, `n afara Sfintei Scripturi, nu

mai `ntâlnisem pe cineva care s\ spun\ atât de multe `n atât de

pu]ine cuvinte” (p. 14). ~ncât nu este de mirare c\ unul dintre duhov-

nicii cei mai cunoscu]i din secolul trecut, Ieronim de Eghina, `[i `n-

demna ucenicii s\ citeasc\ din scrierile Sfântului Isaac Sirul „o pa-

gin\ pe zi, negre[it!”.

Popularitatea scrierilor Sfântului Isaac Sirul se poate constata

urm\rind [irul impresionant al limbilor `n care a fost tradus, din

vechime pân\ `n vremurile noastre (inclusiv `n japonez\). ~n Ro-

mânia, Sfântul Paisie Velicikovski a tradus, `n 1787, la Neam], `n

slavon\, Cuvintele pentru nevoin]\ ale Sfântului Isaac Sirul, dup\ o

edi]ie greceasc\ a acestui volum pe care, a[a cum o m\rturise[te
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`n „Prefa]\”, „ca pe un dumnezeiesc dar, din Ceriuri trimis de Dumne-

zeu, cu nespus\ bucurie l-am primit [i cu lacrimi am mul]\mit lui

Dumnezeu Carele au plinit `ndelungata mea dorire de a avea acea

carte”. ~n limba român\, demn de semnalat este faptul c\ unul dintre

cele dou\sprezece volume ale Filocaliei (num\rul al X-lea) este de-

dicat `n `ntregime primului text cunoscut al Sfântului Isaac Sirul, pu-

blicat cu titlul: Cuvinte despre sfintele nevoin]e. P\rintele Dumitru

St\niloae, traduc\torul acestui text de peste 450 de pagini, remarc\,

`n „Cuvântul introductiv”, c\ `nv\]\turile Sfântului Isaac Sirul „au fost

foarte mult folosite `n via]a monahismului r\s\ritean”.

De[i, ulterior, `n limba român\ au fost publicate, `n traducerea

P\rintelui Ioan I. Ic\ jr., [i partea a II-a a scrierilor Sfântului Isaac

Sirul, `n 2003, cu titlul: Cuvinte c\tre singuratici. Despre via]a duhului,

taine dumnezeie[ti, pronie [i judecat\, dar [i o a treia parte, `n 2007,

publicat\ tot la Editura Deisis, demersul Editurii Doxologia de a

traduce `n române[te lucrarea P\rintelui Mitropolit Ilarion Alfeyev –

publicat\, ini]ial, `n Statele Unite ale Americii, `n 2000, de Litur-

gical Press – nu este nici tardiv, nici redundant, ci cât se poate de

necesar. Aceast\ apari]ie editorial\ vine s\ ofere cititorului român

o variant\ mult mai accesibil\ [i mai concentrat\ a teologiei Sfân-

tului Isaac Sirul. 

Ca s\ `n]elegem importan]a acestei c\r]i a Mitropolitului Ilarion

Alfeyev, trebuie s\ plec\m de la o serie de constat\ri ale numero-

[ilor exege]i ai operei sale. Pe scurt, de[i `ntr-o fraz\ cam laborioas\,

putem spune c\ Sfântul Isaac Sirul este un scriitor prolific [i nesiste-

matic, `n care se `mpletesc, adesea, enun]urile de natur\ dogmatic\,

argumentate scripturistic sau patristic, cu m\rturii f\r\ ocoli[ ale

unor experien]e personale, `n care analogii precum cea `ntre be]ia de

vin [i be]ia de Duhul Sfânt se a[az\ `n chip uimitor de firesc al\turi

de `ncredin]\ri [i viziuni despre ~mp\r\]ia ce va s\ vie, `n care se fac

salturi ame]itoare, ca de la p\mânt la cer, de la sfaturi practice, cum

sunt cele despre pozi]ia corpului la rug\ciune `n fa]a crucifixului, la

tâlcuiri adânci precum, ca s\ r\mânem la acela[i exemplu, cea `n

care se raporteaz\ la Cruce ca fiind „haina lui Hristos, a[a cum uma-

nitatea lui Hristos e haina dumnezeirii” (p. 169). Ca s\ nu mai po-

menim despre faptul c\ râvna celui care ar dori s\ sintetizeze `nv\]\-

turile Sfântului Isaac Sirul este serios afectat\ de num\rul dezarmant



258 Teologie [i Via]\

de mare de pasaje antologice, fiind greu de selectat `ntre atât de multele

apoftegme `ntâlnite practic pagin\ dup\ pagin\. Spre exemplificare,

redau una dintre acestea: „Fii prieten cu to]i oamenii, dar fii singur `n

cugetul t\u. Fii p\rta[ la p\timirea tuturor, dar cu trupul t\u fii de-

parte de toate. Nu mustra pe cineva [i nu osândi nici chiar pe cei

foarte r\i `n vie]uirea lor. ~ntinde haina ta peste cel ce a gre[it [i aco-

per\-l. {i dac\ nu po]i lua asupra ta gre[elile lui [i nu po]i primi [i

certarea [i ru[inea `n locul lui, rabd\-l m\car [i nu-l ru[ina...” (p. 80).

Misiunea Mitropolitului Ilarion Alfeyev nu a fost deloc una u[oar\.

E ca [i cum cineva ar dori s\ reproduc\ maiestatea unui ocean folo-

sindu-se de o suprafa]\ a c\rei `ntindere s\ poat\ fi cuprins\, totu[i,

cu privirea, stând `n acela[i loc. A fost un risc pe care [i l-a asumat,

dar pe care l-a biruit, precum biruie[te tot cel ce crede c\ „cele ce la

om sunt cu neputin]\, la Dumnezeu sunt cu putin]\” (Luca 18, 27).

Mitropolitul Ilarion Alfeyev reu[e[te, astfel, s\ aduc\ bucurie [i s\-[i

agoniseasc\ recuno[tin]a a trei categorii de cititori:

1) Prima categorie este cea a celor care au nevoie de aceast\

adev\rat\ propedeutic\ `nainte de a se avânta `n oceanul cuget\rilor

Sfântului Isaac, Mitropolitul Ilarion fiind un excelent ghid pentru

orice neini]iat; 2) A doua categorie de cititori, poate cea mai nume-

roas\, este a celor care au acces, gra]ie acestui volum, la o sintez\ de

maxim\ concentrare (de[i, sub 324 de pagini nu s-a putut cobor` –

aceasta pare a fi limita la care pot fi comprimate primele dou\ p\r]i

ale scrierilor Sfântului Isaac). O sintez\ a gândirii unui Isaac adesea

anevoie de urm\rit `n textul original. Prin modul `n care a fost con-

ceput\, cartea face ca acest mare mistic s\ fie accesibil [i celor care

nu au timpul fizic ori capacitatea, preg\tirea teologic\ [i experien]a

duhovniceasc\ necesare spre a lectura textele originale; 3) O a

treia categorie este, cu siguran]\, a celor care, de[i au parcurs deja

scrierile acestui sfânt al Bisericii din secolul al VII-lea, totu[i nu au

reu[it s\-[i sistematizeze `nv\]\tura sa.

~n lumina acestor trei direc]ii, volumul Lumea duhovniceasc\

a Sfântului Isaac Sirul este, prin osteneala [i fericita inspira]ie a Mi-

tropolitului Ilarion Alfeyev, deopotriv\ o introducere, o sintez\, dar

[i o sistematizare a gândirii unuia dintre cei mai iubi]i [i mai curajo[i

mistici pe care-i cunoa[te Ortodoxia, apreciat, deloc `ntâmpl\tor, c\u-

tat [i extrem de gustat [i de alte confesiuni cre[tine sau chiar de
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cei de alte religii (n\d\jduim s\ fie, pentru ace[tia, un ghid care s\

le poarte pa[ii pe singura Cale care este [i Adev\r [i Via]\).

Lectura acestei c\r]i nu poate fi asem\nat\ decât, pentru a iden-

tifica experien]e umane din alte sfere, cu bucuria [i entuziasmul

unui explorator aflat `n fa]a unor descoperiri epocale sau, ca s\

fim mai pe limbajul tinerilor de azi, iubitori de adrenalin\, cu un soi

de „sport extrem”. De[i temele curg pe o structur\ care `mprumut\

ceva din caden]a [i coeren]a elementelor constitutive ale unei crea]ii

simfonice (Mitropolitul Ilarion are „`n palmares” [i apreciate com-

pozi]ii muzicale), de[i ideile sunt limpede expuse [i citatele fericit

`ncadrate [i explicate, totu[i `n\l]imea ame]itoare a unor `nv\]\turi

are atât darul de a entuziasma, cât [i de a t\ia, uneori, la propriu,

respira]ia cititorului.

Gândirea Sfântului Isaac nu se desf\[oar\, indiferent de subiec-

tul abordat, decât `n cadrele fericitei paradigme a deschiderii c\tre

om a unui Dumnezeu care, o spune ap\sat adesea, reluând versete

din prima epistol\ a Sfântului Ioan Evanghelistul (v. 4, 8) este Iubire

[i nu poate fi decât Iubire [i nimic altceva, la limit\. Putem iden-

tifica, `n scrierile Sfântului Isaac Sirul [i afirma]ii foarte „tari” – `n

sensul de provocatoare sau [ocante – chiar pentru o gândire deprins\

cu ra]ionamente de ordin scolastic, iar nu cu `ncredin]\rile „vede-

niilor” [i „descoperirilor” celor ce au fost r\pi]i pân\ la al treilea cer

(II Cor. 12, 2). Important este, dincolo de toate, c\ orice cuvânt al

acestui sfânt are capacitatea de a nedumeri, de a uimi, de a entu-

ziasma sau de a `nt\ri pe calea pe care ne `ntâlnim cu Domnul, Dum-

nezeul [i Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Faptul c\ este viu, `n sensul

c\ are `ndr\zneala celui care a experiat via]a `n Duhul Sfânt, `l face

pe Sfântul Isaac Sirul extrem de actual; practic, el este contemporan

cu toate genera]iile de credincio[i ce se vor succeda pân\ la sfâr[itul

veacurilor. Pentru mine, personal, este cel mai `ndr\zne] sfânt pe

care l-am citit pân\ acum.

Pr. dr. Constantin STURZU
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† Emilian LOVI{TEANUL, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmni-

cului, Teologie [i istorie bisericeasc\. De la Sfintele Taine la
sfin]irea omului, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, 384 p.

Cea mai recent\ apari]ie editorial\ a Preasfin-

]itului P\rinte Emilian Lovi[teanul, Episcop-

Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, este o

monumental\ lucrare de aproape 400 de pa-

gini, intitulat\ Teologie [i istorie bisericeasc\

de la Sfintele Taine la sfin]irea omului, pu-

blicat\ la prestigioasa Editur\ Mitropolia Ol-

teniei. Ea se adaug\ celorlalte cinci c\r]i ale

autorului, ap\rute `n ultimii ani la Râmnicu

Vâlcea sau la Ia[i, `n func]ie de evolu]ia iti-

nerariului pastoral-bisericesc al acestuia, fost

consilier cultural al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `n prezent Episcop-Vicar

al istoricei eparhii a Râmnicului, p\storit\ [i ocrotit\ de Sfin]ii Ierarhi

Antim Ivireanul [i Calinic de la Cernica. Nu ne propunem s\ ne re-

ferim `n cele ce urmeaz\ la calit\]ile evidente ale con]inutului teo-

logic al c\r]ii, l\sând aceasta `n seama speciali[tilor. Vom `ncerca s\

punem `n eviden]\ alte câteva valoroase dimensiuni ale lucr\rii,

cultural-istorice [i spiritual-literare, precum [i coeren]a [i me[te[ugul

ilustr\rii lor `ntr-un demers scriitoricesc complex [i mozaical de `m-

pletire a mai multor tipuri de discurs: teologic, istoric, cultural-reli-

gios [i filologico-literar, sau jurnalistic religios. Polifonia acestui demers

scriitoricesc subliniaz\, de altminteri, `n chip explicit, pluralitatea com-

peten]elor autorului, ce graviteaz\ `n jurul specializ\rii sale principale,

de teologie [i istorie.

Cele patru capitole ale lucr\rii `[i propun `n mod temerar – [i reu-
[esc cu convingere – s\ sintetizeze o problematic\ istorico-religioas\
[i teologic\ bogat\ [i variat\, al c\rei miez ideatic este structurat bi-
polar `ntre Sfintele Taine ale Bisericii [i sfin]irea omului, ca scop unic
[i suprem al vie]ii sale p\mânte[ti. Aceast\ structurare bipolar\ cen-
tral\, ce str\bate ca un fir ro[u `ntreaga problematic\ a c\r]ii, este
anun]at\ explicit de subtitlul acesteia [i sugerat\ semiotic de superbul
program iconografic al coper]ilor exterioare [i interioare ale lucr\rii. 

Primul capitol al c\r]ii este consacrat Sfintelor Taine ale Bote-

zului [i Cununiei, Euharistiei [i Spovedaniei, Hirotoniei `n cele trei
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trepte, cu un capitol special rezervat slujirii episcopale, [i Sfântului

Maslu. Abordarea „tradi]ional\”, de tip clasic, a acestora este dep\-

[it\ prin cel pu]in dou\ aspecte: prezentarea implica]iilor spirituale [i

a importan]ei teologice a fiec\reia dintre aceste Taine la nivelul ace-

leia[i rela]ii bipolare privilegiat\ pe tot parcursul c\r]ii despre care

vorbeam mai sus, a c\rei constituire este argumentat\ `n fiecare

dintre subcapitolele respective, precum [i deschiderea spre universal

a nivelului de receptare prin introducerea unor variante-versiuni

`n limba francez\ a tuturor celor [ase subdiviziuni ale primului ca-

pitol al lucr\rii. Administrarea [i lucrarea, rodirea spiritual\ a Sfintelor

Taine `n via]a credincio[ilor sunt condi]ionate de „libertatea [i dra-

gostea” omului, no]iuni a c\ror `n]elegere `n istoria Vechiului [i

Noului Testament este analizat\, tot sub form\ de binom, `n ultimul

subcapitol al acestei prime sec]iuni. Ca pe tot parcursul c\r]ii, de altfel,

argumenta]ia nu este sus]inut\ doar de referin]e scripturistice, pa-

tristice sau de exegez\ teologic\ recent\, ci [i de o intertextualitate

literar\ [i filosofic\ bogat\, ilustrat\ de numeroase citate din poezie

[i literatur\, precum [i din filosofie (sunt cita]i Eminescu, Jose Ortega

Y Gasset, Khalil Gibran, Ernest Bernea, John Stuart Mill, Nikolai Ber-

diaev [i mul]i al]ii). {i aceast\ ultim\ secven]\ a primului capitol al

lucr\rii este `nso]it\ de o versiune `n limba francez\. Prin aceast\

op]iune de deschidere spre o receptare interna]ional\ de tip bilingv

a acestei prime p\r]i a c\r]ii, autorul se dovede[te a fi un fin [i

preocupat cercet\tor al evolu]iei moderne actuale a orizontului de

a[teptare al cititorului specializat, interesat de problematica tratat\,

specialist român `n teologie ortodox\ [i cunosc\tor al m\car unei

limbi str\ine (franceza fiind `nc\ `n mod tradi]ional asociat\ pro-

vinciilor istorice române[ti ca limb\ str\in\, de cultur\, cunoscut\)

sau specialist str\in `n teologie cre[tin\ [i interesat de con]inu-

turile abordate, c\ruia limba francez\ `i devine instrument de acces

la acestea.

Scrisul fiec\rui cercet\tor specialist este caracterizat de recuren]a

câtorva preocup\ri tematice principale, abordate [i aprofundate

cu interes men]inut mereu viu tocmai prin studiile [i lucr\rile pe care

li le consacr\. Tematica sfin]eniei [i a rolului sfin]ilor de modele

umane [i de mijlocire spre folosul duhovnicesc al „cinstitorilor” [i

„iubitorilor de praznicele” lor `i este foarte drag\ Preasfin]itului P\-

rinte Emilian Lovi[teanul, autor al altor dou\ c\r]i de aceast\ factur\,
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una consacrat\ Sfântului Ierarh Calinic1 [i alta Sfin]ilor Martiri Brân-

coveni2. Capitolul al doilea al c\r]ii Teologie [i istorie bisericeasc\

analizeaz\ rolul [i locul câtorva sfin]i `n Eparhia Râmnicului, consi-

dera]i reprezentativi fie datorit\ alegerii lor spre comemorare na]io-

nal\ deosebit\ de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

`n ultimii ani (este cazul Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena [i al

Sfin]ilor Martiri Brâncoveni), fie datorit\ rela]iei lor spirituale pro-

funde cu evolu]ia parcursului pastoral-bisericesc al autorului: Sfântul

Voievod {tefan cel Mare [i leg\turile lui cu marea lavr\ de la Neam]

(m\n\stirea de metanie a Preasfin]itului P\rinte Emilian Lovi[teanul),

sau Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fost p\stor al Arhiepiscopiei

Râmnicului, c\ruia i se subliniaz\ leg\turile spirituale, c\rtur\re[ti [i

ctitorice[ti cu aceast\ eparhie, `n special, [i cu Mitropolia Olteniei,

`n general. Considera]iile analitice [i interpretative de tip sincronic

se `mpletesc armonios [i benefic, pentru profitul intelectual al citi-

torului, cu investiga]iile de tip diacronic. De altfel, aceast\ perspec-

tiv\ diacronic\ este ilustrat\ `n mod admirabil [i integral `n a doua

secven]\ a acestui capitol, dedicat\ „sus]inerii Bisericii Cre[tine prin

Epistole de c\tre Sfântul Vasile cel Mare”. Originalitatea analizei con-

]inutului teologic, spiritual [i pastoral-misionar al acestor scrisori

(291 la num\r) const\ `n structurarea ei `n func]ie de opt tematici

esen]iale, dintre care unele de mare actualitate, eviden]iate de au-

torul c\r]ii: unitatea Bisericii (exemplu din Epistola 47: „Cei care pân-

deau alt\dat\ Biserica metropolei noastre [i voiau s-o umple de

neghinele eretice nu voiau ei oare s\ prind\ acum un prilej de a

smulge prin `nv\]\turile lor tulbur\toare credin]a care fusese sem\-

nat\ cu mult\ oboseal\ `n sufletele oamenilor [i s\ destrame unitatea

acestei Biserici? Tocmai acest lucru l-au f\cut `n multe Biserici”3),

credin]a Bisericii cre[tine, dragostea din Biseric\, Sfintele Taine `n Bi-

seric\, `n]elegerea `n Biseric\ (exemplu din Epistola 227: „Primi]i,

a[adar, cu lini[te [i bucurie cele `ntâmplate, cu convingerea c\ cei

1 Sfântul Ierarh Calinic slujitor `n]elept [i p\stor milostiv al Bisericii str\mo-

[e[ti, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2012.
2  ~ntre bucuria vie]ii [i darul nemuririi – Sfin]ii Martiri Brâncoveni, Editura

Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2014.
3 † Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Teologie

[i istorie bisericeasc\, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, p. 231.
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care nu primesc câte se lucreaz\ `n Biseric\ de c\tre ale[ii lui Dum-

nezeu se `mpotrivesc poruncii lui Dumnezeu. S\ nu tr\i]i `n vr\jm\[ie

cu mama voastr\, Biserica din Nicopole! Nu v\ certa]i cu cei care

poart\ grija sufletelor Voastre!”4), zidirea de l\ca[uri sfinte, adev\rul

de credin]\ m\rturisit, sau vrednicia slujitorilor Bisericii. ~n plus, aceast\

inspirat\ analiz\ a con]inutului pastoral-spiritual al Epistolelor Sfân-

tului Ierarh Vasile cel Mare `n func]ie de subordonarea lui uneia dintre

cele opt tematici principale identificate de Preasfin]itul P\rinte Episcop

Vicar Emilian Lovi[teanul (`ntru totul inedit\, dup\ [tiin]a noastr\)

le deschide cercet\torilor interesa]i adev\rate oportunit\]i de ex-

plorare a acestui corpus de scrisori ale ierarhului capadocian.

Cel de-al treilea capitol al c\r]ii este unul de introspec]ie reli-

gioas\ de factur\ istoric\, antropologic\ [i cultural\, consacrat rolului

tip\ririi c\r]ilor de cult `n spa]iul românesc [i importan]ei [i evolu]iei

dimensiunilor fenomenului pelerinajelor `n societatea noastr\ con-

temporan\, cu referiri detaliate la istorica Arhiepiscopie a Râmnicului.

El se deschide cu un subcapitol pasionant de istorie bisericeasc\

referitoare la „leg\turile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica An-

glican\”, `n care considera]iile foarte am\nun]ite de natur\ istoric\

(datorate interesului deosebit5 [i cunoa[terii prin experien]e perso-

nale nemijlocite a acestora de c\tre autor) se `mpletesc cu cele de

factur\ teologic\, considerate de Preasfin]itul P\rinte Emilian Lovi[-

teanul ca fiind responsabile de evolu]ia actual\ a acestor rela]ii:

„Dup\ toate `ntrunirile [i dialogul ortodoxo-anglican, s-a f\cut un

progres `n discu]iile teologice purtate, dar multe teme doctrinare

`nc\ mai r\mân de analizat [i anume: cele 39 de articole ale M\rtu-

risirii de Credin]\ anglicane con]in elemente doctrinare `n acord cu

Reforma; pronun]area `mpotriva dogmei Filioque nu s-a realizat `n

mod concret; Taina Sfintei Euharistii. Impasul cel mai mare `l con-

stituie acceptarea de a hirotoni femeile `n preo]ie [i episcopat, prin

hot\rârea Sinodului General al Bisericii Angliei (hot\râre cu care

nu to]i episcopii anglicani sunt de acord); iar `n ultimii ani, aprobarea

c\s\toriei persoanelor de acela[i sex [i hirotonia homosexualilor.

Aceste lucruri au fost condamnate ferm de toate Bisericile Ortodoxe

4 Ibidem, p. 244.
5 Num\rul de teologi [i personalit\]i ale Bisericii Anglicane cita]i `n acest sub-

capitol al lucr\rii este cu totul impresionant.
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care fac parte din comisia mixt\ de dialog. Este cunoscut faptul c\

protestantismul a oferit posibilitatea femeilor spre slujirea pastoral\

`nc\ din anii ′60. Din p\cate, dialogul dintre Biserica Ortodox\ [i

Biserica Anglican\ nu a dus la o apropiere `ntre ele din cauza teo-

logilor protestan]i liberali, care au c\zut `n relativizarea dogmelor

[i concesiile f\cute manifest\rilor umane dec\zute. Inova]iile aduse

`n practica unei p\r]i a Bisericii anglicane au denaturat adev\rata

tradi]ie a Bisericii cre[tine vechi”6. 

Cu totul pasionant ni se pare, din perspectiva form\rii noastre
filologice, subcapitolul despre impactul cultural extraordinar al tip\-
ririi `n limba român\ a c\r]ilor biserice[ti [i mai cu seam\ a Bibliei

de la Bucure[ti, numit\ a lui {erban Cantacuzino. S-a publicat mult
`n filologia noastr\ despre scrisul românesc vechi, eminamente re-
ligios `n cultura român\. Originalitatea paginilor consacrate acestei
problematici de Preasfin]itul P\rinte Emilian Lovi[teanul const\ `n
tipul personal de abordare, din perspectiva importan]ei religioase [i,
deci implicit teologice [i liturgice, a acestui complex [i impresio-
nant demers cultural, dublat\ de sublinierea importan]ei lui ([i
mai ales a tip\ririi Bibliei de la Bucure[ti din 1688) `n construirea
unei con[tiin]e a identit\]ii na]ionale cre[tin-ortodoxe: „Biblia de la

Bucure[ti este socotit\ o expresie a unit\]ii românilor de pretutin-
deni, iar prin larga ei circula]ie `n toate ]inuturile locuite de români,
ea a avut un rol `nsemnat `n preg\tirea unit\]ii biserice[ti a româ-
nilor. Acest lucru reiese [i din a doua prefa]\ a Bibliei, scris\ de
Patriarhul Dositei al Ierusalimului, unde apare ideea unit\]ii mun-
tenilor, moldovenilor [i ardelenilor. Totodat\, aceast\ traducere [i
publicare a Bibliei `n limba român\ demonstreaz\ din nou orto-
doxia poporului nostru [i fidelitatea lui fa]\ de Revela]ia divin\”7. 

Adev\rat ierarh dinamizator al fenomenului pelerin `n ultimii
cinci ani, de când p\store[te `n Arhiepiscopia Râmnicului, Preasfin-
]itul P\rinte Emilian Lovi[teanul argumenteaz\ `n ultima secven]\
a acestui al treilea capitol al c\r]ii importan]a duhovniceasc\ [i
necesitatea pastoral-misionar\ a pelerinajului cre[tin-ortodox `n pe-
rioada contemporan\, nevoia omului – pelerin spre ~mp\r\]ia Ce-
rurilor – de `ntâlnire cu sacrul [i de concretizare [i eficientizare a
comuniunii [i credin]ei lui `n Dumnezeu. Cititorul c\r]ii este ini]iat

6 † Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Teologie [i

istorie bisericeasc\..., p. 325.
7 Ibidem, p. 339.
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`n principalele pelerinaje cu moa[te ale Sfin]ilor din Eparhia Râm-

nicului, `ntreprinse `n ultimii cinci ani `n interiorul [i dincolo de

marginile teritoriale canonice ale acesteia. 

Cel de-al patrulea [i ultim capitol al lucr\rii Teologie [i istorie

bisericeasc\ este alc\tuit din trei interviuri religioase, articulate `n

aceast\ structur\ tripartit\ prin subsumarea lor unei tematici spiri-

tuale comune, de „m\rturisire a lui Dumnezeu prin credin]\, fapte

bune [i rug\ciune”8. Cel dintâi este consacrat semnifica]iilor [i „ra-

]iunii crea]iei lui Dumnezeu `n contextul Praznicului Na[terii Dom-

nului”, cel de-al doilea reprezint\ o profund\ [i minunat\ sintez\

interpretativ\ a Fericirii a noua9, iar cel de-al treilea are ca subiect

de reflec]ie rug\ciunea, „hrana sufleteasc\ cea mai scump\” a cre[-

tinului. ~mpletirea acestui tip diferit de discurs, jurnalistic, de factur\

religioas\, desigur, cu discursul predominant al c\r]ii, [tiin]ific, de

exegez\ teologic\ [i istorie bisericeasc\ este nu numai `mbog\]itoare

pentru cititorul specialist, teolog, dar `n acela[i timp, ea imprim\

lecturii un ritm pasionant [i vioi, un caracter dinamic [i polifonic.

~n peisajul publica]iilor specializate, de teologie ortodox\ [i

istorie bisericeasc\, cartea Preasfin]itului P\rinte Emilian Lovi[teanul

reprezint\ cu certitudine o contribu]ie valoroas\, original\ [i pro-

fund\, erudit\ [i riguros documentat\ `n argumentare, cu dublu impact

asupra cititorului ei, v\dit privilegiat: [tiin]ific [i duhovnicesc. Teo-

logia `nseamn\ mai mult decât „simplul” discurs despre Dumnezeu;

ea `nseamn\ cunoa[terea [i experierea Lui10, care se face `n Bise-

rica lui Hristos, unde, dup\ cum se precizeaz\ `n `ncheierea c\r]ii

Teologie [i istorie bisericeasc\, El, Mântuitorul Hristos, „r\mâne cu

noi prin Sfintele Taine [i lucreaz\ pentru a ne face cet\]eni ai Ieru-

salimului ceresc”11.

 
Prof. dr. Felicia DUMAS

Facultatea de Litere a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i

8 Ibidem, „Cuvânt `nainte”, p. 5.
9 „Ferici]i ve]i fi când v\ vor oc\ri [i v\ vor prigoni [i vor zice tot cuvântul r\u

`mpotriva voastr\, min]ind din pricina Mea. Bucura]i-v\ [i v\ veseli]i, c\ plata voastr\

mult\ este `n ceruri” (Matei 5, 11-12).
10 P\rintele Placide Deseille, Credin]a `n Cel Nev\zut. Elemente de doctrin\ cre[-

tin\ potrivit tradi]iei Bisericii Ortodoxe, traducere din limba francez\ [i introdu-

cere de Felicia Dumas, Ia[i, Editura Doxologia, 2013, p. 25.
11  †Emilian Lovi[teanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Teologie

[i istorie bisericeasc\…, p. 383.
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Pr. prof. dr. Petre SEMEN, Medita]ii la Psalmi, vol. I, Editura Sf.

Mina, Ia[i, 2014, 331 p.

Scriptura ebraic\ a Vechiului Testament este

`mp\r]it\ `n trei categorii de scrieri: Torah, Ne-

viim [i Ketuvim, adic\ Legea, Profe]ii [i Scrie-

rile. ~n categoria Ketuvim se `ncadreaz\ [i Car-

tea Psalmilor, numit\ `n limba ebraic\ Sepher

Tehilim, ce se traduce prin „Cartea Laudelor”.

    Din `ns\[i denumirea ebraic\, se constat\

c\ psalmii sunt imne de laud\ [i mul]umire

`nchinate lui Dumnezeu, constituind, totodat\,

o colec]ie de evenimente istorice [i profe]ii

mesianice. Acest fapt este surprins de Sfântul Vasile cel Mare `n Tâl-

cuire duhovniceasc\ la Psalmi: „`ntr-adev\r, altceva ne `nva]\ pro-

fe]ii, altceva istoricii, altceva Legea (...). Cartea Psalmilor `ns\ cuprinde

`n sine tot ceea ce este mai folositor din toate. Ea profetizeaz\ cele

viitoare, face aluzii istorice, d\ legi pentru via]\, arat\ ce trebuie s\

facem, fiind o adev\rat\ comoar\ de `nv\]\turi bune, punând la `n-

demâna tuturor tot ceea ce `i este de folos”.

Bog\]ia teologic\ a psalmilor ce surprind rela]ia omului cu Dum-

nezeu a condus, treptat, la adoptarea [i transformarea lor `n rug\-

ciunea Bisericii, fiind prezen]i atât `n cultul divin public, precum [i `n

rug\ciunea personal\. Având `n vedere importan]a psalmilor `n via]a

fiec\rui credincios, ca expresie a dialogului intim cu Dumnezeu,

Pr. prof. dr. Petre Semen aduce `n aten]ia cititorilor primul volum din

lucrarea intitulat\: Medita]ii la Psalmi.

Cartea ap\rut\ `n 2014, la Editura Sfântul Mina din Ia[i, consti-

tuie `mplinirea unui proiect de suflet al P\rintelui Profesor, dema-

rat `n perioada 2011-2012, `n cadrul emisiunilor realizate la „Radio

Trinitas”, sub titlul „Atlas Biblic”. Medita]ii la Psalmi reprezint\ forma

redactat\ a acelor comentarii exegetice la primii opt psalmi. Moda-

litatea de prezentare, de tipul `ntrebare-r\spuns, permite c\r]ii s\

dep\[easc\ standardul unei lucr\ri pur [tiin]ifice [i s\ se adreseze

unui public larg.

Din perspectiva con]inutului, volumul se constituie `ntr-o exe-

gez\ [tiin]ific\, `n care autorul face uz de metoda istoric\, punând

accent `ns\ pe teologia textului revelat, având `n permanen]\ grij\

s\ coreleze mesajul transmis de psalmi cu evenimentele petrecute
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`n contextul respectiv. Totodat\, metoda istoric\ este secondat\ de

cea lingvistic\, prin intermediul c\reia autorul realizeaz\ incursiuni

`n lexicul limbii ebraice, adeseori `ndreptând textul românesc,

pentru a oferi o `n]elegere corect\ a mesajului biblic. Din exegeza sa

nu lipsesc referin]ele patristice [i scripturistice, elemente ce ofer\

autenticitate ideilor pe care le descoper\ autorul. 

Referitor la tehnica de abordare a textului biblic, cartea Medi-

ta]ii la Psalmi este o exegez\ la fiecare verset al celor opt psalmi,

acestea fiind introduse de `ntreb\ri. Acest mod original de a face

o exegez\ biblic\ are avantajul de a prezenta mesajul autorului `n

valuri succesive de idei, ce dau na[tere altor `ntreb\ri, captând aten-

]ia cititorului. 

Explica]iile simple [i directe, ce evit\ divaga]iile f\r\ sens, ofer\

dinamism textului [i, totodat\, o `n]elegere exact\ a gândului auto-

rului cu privire la un anumit verset. Simplitatea prin care sunt con-

struite r\spunsurile denot\ complexitatea gândirii [i a preg\tirii P\-

rintelui Profesor Semen. Acesta trece mesajul greu de descifrat al

Psalmilor prin filtrul gândiri sale, expunându-l `ntr-o form\ con-

centrat\, dar u[or de perceput. Complexitate `nv\luit\ de simplitate

se observ\ [i din capacitatea autorului de a transpune mesajul bi-

blic `n actualitate, sugerând c\ Sfânta Scriptur\ descoper\ omului

contemporan modalitatea de a rela]iona cu Dumnezeu. Pe tot par-

cursul c\r]ii, se constat\ o permanent\ referire la rela]ia omului cu

divinitatea, la modul `n care acesta trebuie s\ se raporteze la Dum-

nezeu. ~ntreaga exegez\ a P\rintelui Profesor are ca scop final toc-

mai raportul dintre om [i Dumnezeu, construit pe modelul rela]iei

regelui David cu YHWH. 

Volumul Medita]ii la Psalmi nu este o exegez\ seac\, pierdut\

`n detalii lingvistice sau istorice, ci este o exegez\ ce `nsumeaz\ `n

sine exemple din via]a cotidian\, pe care autorul le utilizeaz\ pentru

a explica textele biblice. Vorbind despre mila lui Dumnezeu, P\rin-

tele Profesor o compar\ cu mila izvorât\ din dragostea unei mame

pentru copilul ei, `ncercând prin aceasta s\ surprind\ [i s\ aduc\

`n aten]ia cititorului iubirea pe care o manifest\ Dumnezeu fa]\ de

fiecare persoan\ (pp. 194-195). Raportând cuvântul Scripturii la

via]a cotidian\, autorul `l descoper\ omului pe Dumnezeu, ofe-

rindu-i mijloacele scripturistice de a-L c\uta [i a-L accepta `n via]a sa.
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Printr-o exprimare cursiv\ [i lin\, ideile cuprinse `n cartea Me-

dita]ii la Psalmi dep\[esc grani]a ra]iunii critice [i p\trund `n suflet,

vorbirea simpl\ a autorului constituind, `n acest sens, o delectare

a sufletului [i, `n cele din urm\, a min]ii. 

Puterea P\rintelui Profesor Petre Semen de a vorbi sufletului

denot\ nu doar preg\tirea sa intelectual\, ci [i experien]a sa duhov-

niceasc\, pastoral\, ce `nso]e[te mesajul pe care-l transmite citito-

rilor s\i. Deseori, autorul face paranteze, introducând `n exegeza

sa [i evenimente din via]a personal\. Prin intermediul secven]elor

din trecutul s\u, el dovede[te aceast\ experien]\ [i experiere a ha-

rului pe tot parcursul activit\]ii sale de preot slujitor [i profesor al

catedrei de Hermeneutic\ [i Teologie Biblic\, ar\tând c\ tot ceea ce

propune cititorilor, „`mplinirea cuvântului Scripturii”, este realizabil.

Prin `nsu[i titlul c\r]ii, P\rintele Profesor Petre Semen se adre-

seaz\ sufletului, c\ci starea de medita]ie la Psalmi implic\, de fapt,

starea de rug\ciune. De[i `n cazul fiec\rui psalm autorul are grij\

s\-l `ncadreze `ntr-un context istoric, aceasta o face pentru a sur-

prinde dispozi]ia sufleteasc\ a regelui [i psalmistului David, ce a

stat la baza compunerii textului rug\ciunii. 

Ancorarea istoric\ a argument\rii P\rintelui Profesor Semen `i

permite s\ vad\ `n David tipul omului aflat `n starea de smerenie

[i poc\in]\, care strig\ `n permanen]\ c\tre Dumnezeu. De[i este

rege, David se descoper\ `naintea lui Dumnezeu dezbr\cat de toat\

cinstea pe care i-o ofer\ aceast\ demnitate [i se `mbrac\ `n haina

peniten]ei. Prin aceasta, autorul sugereaz\ c\ starea de medita]ie

sau de rug\ciune constituie o ac]iune ce implic\ `n sine smerenie

[i poc\in]\.

Fiind un cuvânt adresat sufletului, cartea Medita]ii la Psalmi

combate formalismul religios, la fel cum o f\cea `n timpurile vetero-

testamentare profetul Isaia: „Ce-mi folose[te mul]imea jertfelor voas-

tre? zice Domnul. M-am s\turat de arderile de tot cu berbeci [i de

gr\simea vi]eilor gra[i [i nu mai vreau sânge de tauri, de miei [i de

]api” (Isaia 1, 11). Versetul biblic [i, `n acord cu acesta, cuvintele P\-

rintelui Profesor Petre Semen sugereaz\ c\ actul religios trebuie

s\ fie materializarea sentimentului ce se na[te din rela]ia omului

cu Dumnezeu. Fiecare gest liturgic venit atât din partea preotului,

cât [i a credincio[ilor trebuie `nso]it `n permanen]\ de smerenie [i

poc\in]\, având `ntotdeauna con[tiin]a c\ acesta trebuie s\ fie un

r\spuns la dragostea pe care ne-o ofer\ Dumnezeu. 
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Formalismul religios, care deseori este trecut cu vederea, se

interpune `ntre om [i Dumnezeu, deoarece nu mai reflect\ starea

sufleteasc\ pe care ar trebui s\ o arate credinciosul `n momentul

raport\rii sale la Divinitate. ~n fa]a acestei probleme, autorul refuz\

s\ enumere sfaturi lipsite de con]inut [i ofer\ propriul exemplu: „Nu

am dreptul s\ m\ erijez `n sf\tuitor pentru nimeni. Eu spun doar

cum fac eu” (p. 174). Prin aceasta, autorul sugereaz\ c\ mesajul,

bazat pe textul Sfintei Scripturi, constituie suma experien]elor sale `n

rela]ia cu Dumnezeu. Astfel, gândul transmis `n paginile c\r]ii Me-

dita]ii la Psalmi este plin de con]inut duhovnicesc, f\când trimi-

tere, `n permanen]\, la unirea omului cu Dumnezeu prin rug\ciunea

`nso]it\ de smerenie [i poc\in]\.

Totodat\, autorul nu omite s\ fac\ observa]ii cu privire la forma

pe care o au Psalmii, precizând c\ `n alc\tuirea lor exist\ o com-

ponent\ numit\ „suprascriere”. Aceasta con]ine indiciile urm\toare:

apartenen]a psalmului, grup\ din care fac parte [i modalitatea `n

care trebuie s\ se execute cântarea la sanctuar (p. 182). Observa]ia,

care nu este izolat\, ci se repet\ pe parcursul c\r]ii, sugereaz\ toc-

mai transforamarea acestor psalmi `n rug\ciune public\, dup\ cum

m\rturise[te autorul: „Tradi]ia iudaic\ [i cea cre[tin\ [i-au `nsu[it

punctul de vedere al Sinagogii, pentru c\ Biblia Primului Testament,

dup\ cum se [tie, a fost proprietatea Sinagogii [i a Templului din

Ierusalim, iar noi cre[tinii o avem mo[tenire de la ei” (p. 182). 

Toate aceste valori ale c\r]ii prezentate sunt argumente c\ Me-

dita]ii la Psalmi este o lucrare complex\, ce folose[te o metod\

simpl\ de prezentare pentru a descoperi un con]inut [tiin]ific, bogat

`n idei teologice [i morale. Medita]ii la Psalmi este o lectur\ ne-

cesar\ credinciosului, care poate descoperi sensurile ascunse ale

Psalmilor, invocând permanent rela]ia omului cu Dumnezeu, ce se

construie[te prin rug\ciunea sincer\ realizat\ dup\ modelul oferit

de psalmistul David. Astfel, psalmii sunt, dup\ cum men]ioneaz\

P\rintele Profesor Petre Semen: „rug\ciunea cea mai complex\ [i

complet\ pe care a creat-o mintea [i inima omului prin conlucrarea

cu Duhul divin” (p. 4).

Drd. Petru PAV|L



270 Teologie [i Via]\

Pr. dr. Liviu PETCU, ~ndumnezeirea omului dup\ `nv\]\tura Sfân-
tului Grigorie de Nyssa, Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2013, 740 p.

Problema `ndumnezeirii omului (θέωσις) este

una dintre temele esen]iale ale teologiei dog-

matice cre[tine, dezb\tut\ `nc\ din zorii con-

stituirii concep]iei [i credin]ei trinitare a

cre[tinismului.

Tân\rul teolog universitar ie[ean Preot asist.

cerc. dr. Liviu Petcu [i-a construit teza de

doctorat dup\ o impresionant\ presta]ie fi-

losofico-teologic\ `n publica]iile autohtone

[i str\ine, materializat\ `n sute de studii [i

articole, optând pentru titlul esen]ial: ~ndum-

nezeirea omului dup\ `nv\]\tura Sfântului Grigorie de Nyssa, sub

prestigioasa conducere a Pr. prof. dr. Constantin Voicu, de la Uni-

versitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Dispus s\ str\bat\, exhaustiv, bibliografia consacrat\ temei, pr.

Liviu Petcu [i-a construit lucrarea pe opt capitole caracteristice.

Capitolul I este intitulat „Sfântul Grigorie de Nyssa – P\rintele P\rin-

]ilor, Luceaf\rul Nyssei, P\rinte al Teologiei Mistice [i Teolog apo-

fatic”. Acesta este un capitol de `ntemeiere a exegezei, luând `n

considera]ie „Grupul Capadocienilor” (I.1), „Capadocia - mare cita-

del\ a Ortodoxiei. Scurt\ prezentare a cadrului geografic, istoric,

cultural [i religios” (I.2), „Crâmpeie din via]a Sfântului Grigorie de

Nyssa” (I.3), „Sfântul Grigorie - Luceaf\rul Nyssei [i P\rinte al P\-

rin]ilor” (I.4); „Marele Capadocian - P\rinte al Teologiei Mistice” (I.5);

„Locul Sfântului Grigorie de Nyssa `n tradi]ia apofatic\” (I.6.). „Pre-

ciz\ri terminologice: ἀπόφασις, ἀφαίρεσις & στέρησις” (I.6.1); „Κατά-
φασις καί ἀπόφασις. Rela]ia dintre teologia catafatic\ [i cea apofatic\”

(I.6.2); „~nv\]\tura patristic\ despre calea apofatic\ a cunoa[terii lui

Dumnezeu” (I.6.3); „Teologia apofatic\ la Sfântul Grigorie de Nyssa”

(I.6.4).

Desf\[urat pe circa 80 de pagini, capitolul `ntemeietor de fun-

dare logic\ a distinc]iilor conceptuale, terminologice, este completat

cu detalii teologico-istorice, `n Capitolul II, intitulat „~nv\]\tura despre

`ndumnezeirea omului, de la P\rin]ii apostolici, pân\ `n secolul al
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IV-lea”. Astfel, lu\m contact cu sensurile conceptuale la Sfântul Ig-

natie Teoforul (II.2.1), Sfântul Iustin Martirul [i Filosoful, Teofil al

Antiohiei, Sfântul Irineu al Lyonului, Sfântul Ipolit al Romei, pre-

cum [i `n Tradi]ia alexandrin\, la Origen [i Clement Alexandrinul

(II.2.1 - II.2.6).

~n continuare, autorul lucr\rii de `nalt\ ]inut\ academic\ des-

lu[e[te cu profunzime tr\itoare [i for]\ logic\ a discern\mântului

„κατὰ μϵτουσίαν. Participarea la divin prin Fiul [i Duhul, din chiar

sursa vie]ii, care este Tat\l” (II.2.6.1); „Conlucrarea omului cu Dum-

nezeu `n urcu[ul continuu al `ndumnezeirii” (II.2.6.2); „Cur\]irea

spiritual\ des\vâr[it\ [i cultivarea virtu]ilor - c\i c\tre `ndumne-

zeire” (II.2.6.3); „Nep\timirea - condi]ie sine qua non `ndumne-

zeirii [i cunoa[terii lui Dumnezeu” (II.2.6.4); „Cei ce sunt hr\ni]i

cu pâinea cea spre fiin]\ se fac fii ai lui Dumnezeu” (II.2.6.5);

„Cei des\vâr[i]i sunt drep]i [i sfin]i nu doar `naintea oamenilor, ci

mai ales `naintea lui Dumnezeu” (II.2.6.6); „Posibilitatea celor de-

s\vâr[i]i de a mai c\dea `n p\cat” (II.2.6.7); „Recunoa[terea st\rii

de des\vâr[ire” (II.2.6.8); Concluzii (II.2.6.9).

Capitolul al III-lea face preciz\ri esen]iale, sub titlul: „~ndum-

nezeirea omului la Sfântul Grigorie de Nyssa. Dezvoltarea temei [i

a conceptelor folosite pentru precizarea acesteia”. Astfel, autorul

contureaz\ „terminologia `ndumnezeirii”, pe trepte conceptuale pre-

cum: III.1. „Conceptele de θέωσις [i μετουσία Θεοῦ la Sfântul Gri-

gorie de Nyssa. Terminologia `ndumnezeirii”; III.2. „~ndumnezeirea

firii omene[ti `n persoana Logosului `ntrupat. Baza hristologic\ a

`ndumnezeirii omului”; III.3. „Voca]ia omului este θέωσις. Dorul

continuu al omului dup\ Dumnezeu cu Care se [tie `nrudit”; III.4.

„Dezvoltarea conceptului de μετουσία Θεοῦ de c\tre Sfântul Grigorie

de Nyssa”; III.5. „Modul `n care o fiin]\ uman\ poate deveni dum-

nezeu”; III.6. „Omul `ndumnezeit devine asemenea lui Dumnezeu,

`ns\ nu-[i schimb\ propria natur\ uman\”.

Subliniind calea [i modul de a deveni om `ndumnezeit, p\rin-

tele Liviu Petcu dezvolt\ `n capitolul al IV-lea al tezei de doctorat

„Sfintele Taine - modul de a fi al Bisericii [i condi]ie sine qua non a

`ndumnezeirii omului”. Sunt astfel relevate `n detaliu: IV.1. „Impor-

tan]a vie]ii sacramentale `n urcu[ul duhovnicesc al omului spre

unirea cu Dumnezeu”; IV.2. „Botezul – na[terea cea de-a doua din

ap\ [i din Duh. Imitatio Christi”; IV.2.1. „Cufundarea de trei ori `n
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apa Botezului, `n numele Sfintei Treimi”; IV.2.2. „~n apa baptis-

mal\ este `necat\ via]a p\c\toas\ a omului”; IV.2.3. „Omul - chip

(εἰχών) al lui Dumnezeu, cu menirea de a deveni asemenea cu Dum-

nezeu”; IV.2.4. „Prin Botez, se reface chipul lui Dumnezeu din om [i

se realizeaz\ asem\narea. Cel botezat dezbrac\ „hainele de piele”

[i se `mbrac\ `n Hristos”; IV.2.5. „Botezul nu ne ofer\ `ndumne-

zeirea final\, ci ne deschide calea spre ea”; IV.2.6. „Cel ce nu-[i

stinge dorin]a de a p\c\tui este ca [i cum nu a trecut prin apa

Botezului”; IV.2.7. Botezul – μίμησις a acta et passa Christi; IV.3.

„Euharistia – hrana nemuririi oferit\ omului spre `ndumnezeire”;

IV.4. „Poc\in]a – cale c\tre `ndumnezeire”; IV.5. „Via]a filosofic\” este

o via]\ de contemplare [i slujire”.

Cu mijloace conceptuale [i terminologice deopotriv\ proprii teo-

logiei [i filosofiei, autorul construie[te capitolul al V-lea: „Cunoa[-

terea [i vederea lui Dumnezeu”. Aici ne sunt l\murite [i deslu[ite

urm\toarele chestiuni: V.1. „Ce putem [ti despre Dumnezeu [i modul

`n care putem [ti”; V.2. „Darul revela]iei [i cunoa[terea fiin]ei lui

Dumnezeu”; V.3. „Sfântul Grigorie al Nyssei despre θεωρία”; V.4. „Cu-

noa[terea [i vederea lui Dumnezeu este epectatic\”; V.5. „Discurs

[i t\cere ca mijloace de comunicare”; V.6. „Mistica `ntunericului [i

mistica luminii”; V.6.1. „Noaptea divin\ `n mistica apusean\ [i cea

r\s\ritean\”; V.6.2. „Lumina dumnezeiasc\ [i `ntruparea Fiului lui

Dumnezeu”; V.6.3. „Angajarea simbolurilor biblice `n De vita Moysis”.

Aici sunt explicate conceptele utilizate de P\rintele Capadocian:

V.6.4. „Ce este θεογνωσία [i despre cele trei trepte ale cunoa[terii

lui Dumnezeu [i ale `n\l]\rii spre El: Lumina (Φῶς), Norul (Νεφέλη) [i
~ntunericul (Γνóφoς)”. Apoi, sunt relatate celelalte trepte de cunoa[-

tere: V.6.5. „Purificarea pentru urcarea pe munte. Sim]urile duhov-

nice[ti”; V.6.6. „Lumina (Φῶς) sau `ntoarcerea de la realitatea fals\

spre Dumnezeu: ἀπάθεια [i παρρησία”; V.6.7. „Norul (νεφέλη) sau

c\l\uza spre lumea nev\zut\, prin firea celor v\zute”; V.6.8. „~ntune-

ricul luminos (ὀ λαμπρός γνόφος) al prezen]ei ascunse a lui Dum-

nezeu”; V.6.9. „Moise p\trunde `n `ntunericul divin (ὀ Θεϊος γνόφος),
dar devine luminos”; V.6.10. „Tabernacolul v\zut de Moise pe Si-

nai”; V.6.11. „Moise se roag\ de Dumnezeu ca El s\-i arate fa]a”;

V.7. „Contemplarea lui Dumnezeu `n oglinda sufletului”; V.8. „Ex-

perien]a extatic\ a sufletului `n Dumnezeu”; V.8.1. „Be]ia treaz\”

(νηφάλιος μέθη). Câteva interpret\ri [i `n]elesuri ale sintagmei la

Filon, Plotin, Origen [i Sfântul Macarie Egipteanul”; V.8.2. „Extazul
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(Ἔκστασις). Be]ia treaz\ sau trezvia beat\, somnul treaz [i rana
sufletului la Sfântul Grigorie al Nyssei”; V.8.3. „Zborul sufletului.
Cadrul multifa]etat al utiliz\rii sintagmei”; V.8.4. Zborul sufletului la
Sfântul Macarie Egipteanul [i Sfântul Grigorie de Nyssa”.

Luând `n analiz\, `ntr-o perspectiv\ integratoare [i alte lucr\ri
esen]iale ale sfântului capadocian, precum: Contra Eunomium, In
Canticum canticorum, ad\ugate la De vita Moysis, autorul lucr\rii
trateaz\ filosofico-teologic, `n capitolul al VI-lea, „Infinitatea lui Dum-
nezeu [i mutabilitatea omului”, pe cinci paliere: VI.1. „Originea `nv\-
]\turii despre incomprehensibilitatea [i infinitatea divin\”; VI.2. „Pro-
blema infinit\]ii divine la Filon din Alexandria”; VI.2.1. „Texte filonice
referitoare la infinitatea divin\”; VI.2.2. „Ce este Dumnezeu `n esen]a
Sa? Fiin]a lui Dumnezeu fiind infinit\, n\zuin]a dup\ cunoa[terea
fiin]ei lui Dumnezeu este [i ea nesfâr[it\. Viziunea filonian\”;
VI.3. „Sfântul Grigorie de Nyssa despre incomprehensibilitatea [i in-
finitatea divin\”.

Eruditul autor analizeaz\ lucr\rile de referin]\ ale Sfântului
P\rinte Grigorie al Nyssei, Contra Eunomium, De vita Moysis [i In
Canticum canticorum, ocazie bun\ spre a dezbate: VI.4.1. „Infini-
tatea lui Dumnezeu – baz\ a mutabilit\]ii omului”; VI.4.2. „Infini-
tatea lui Dumnezeu ca baz\ a infinit\]ii virtu]ii. Natura inepuizabil\ a
acesteia”; VI.4.3. „Singura defini]ie a virtu]ii este c\ nu are limite”;
VI.4.4. „’Aρετή & ἐπέκτασις. Participarea la via]a divin\ prin virtu]i”;
VI.4.5. „Cele dou\ laturi ale virtu]ii: cea practic\, a d\ruirii [i cea
contemplativ\, a primirii”; VI.5. „Conceptul de διάστημα `n gândirea
teologic\ a Sfântului Grigorie de Nyssa”. 

Capitolul al VII-lea trateaz\ tema central\, definitorie pentru
teologia marelui capadocian: epectaza. Autorul reu[e[te pe deplin
s\ delimiteze sfera [i con]inutul conceptului, r\spunzând multiplu
[i profund esen]ial la `ntrebarea: Ce este epectaza, progresul con-
tinuu? El r\spunde viguros, `ntemeiat pe Sfântul Grigorie de Nyssa,
dar [i pe contribu]ia precursorilor (Filon, Clement, Sfântul Irineu,
Origen, Sfântul Grigorie de Nazianz).

Doctrina epectazei este una dintre contribu]iile majore ale Sfân-
tului Grigorie de Nyssa la istoria gândirii. Epectaza este, a[a cum sub-
linia autorul c\r]ii, „condi]ia `ns\[i a sufletului; fiin]a care ajunge s\
fie, nu `nceteaz\ s\ devin\. Existen]a noastr\ subzist\ `n mi[care
infinit\. Epectaza este experien]a unui `nceput mereu nou, al urcu-
[ului dumnezeiesc”. Legat de aceasta, pr. Liviu Petcu d\ exemple
biblice: marele Moise, patriarhul biblic Avraam, proorocul David,
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Solomon, Apostolul Pavel etc. Toate exemplele se fundeaz\, cu pre-

c\dere, pe lucr\rile de maturitate ale Sfântului Grigorie: De vita

Moysis [i In Canticum canticorum.

Un alt merit al p\rintelui asistent Liviu Petcu rezid\ `n apelul

constant la cea mai semnificativ\ bibliografie asupra temei dezb\-

tute: Jean Daniélou, C.W. Macleod, Johannes Quasten, Norman Russell,

Andrew Louth, Sarah Coakley, Martin Laird, Adam B. Cleaveland,

David Balás, J. Meyendorff etc. 

Pentru `ntreaga `ntreprindere hermeneutic\ a tân\rului teolog

de la Ia[i, select\m, printre altele, observa]ia esen]ial\: „~ntre do-

rin]a f\r\ sa]ietate [i posesiunea f\r\ dorin]\, spiritul creat reali-

zeaz\ sinteza paradoxal\ a unei dorin]e care poate cre[te numai `n

bucurie, pentru c\ infinitatea obiectului iubit spore[te [i re`ntine-

re[te (ἀνανεάζουσα) `n el pentru ve[nicie (εἰς τὸ ἀΐδιον) un dinamism

care tinde (τόνος) spre un sfâr[it care nu poate fi atins. Prin credin]a

lucr\toare prin iubire, omul descoper\ sensul calit\]ii pozitive a necu-

prinderii, ceea ce produce `n adâncul sufletului s\u, cuprins de dra-

gostea contempla]iei, o aprindere plin\ de iubire, total alta decât

dorin]a produc\toare de reprezent\ri” (p. 492). 

Autorul utilizeaz\ cu pricepere, tact [i talent, metaforele p\rin-

telui capadocian: „Sufletul ce se une[te cu Dumnezeu nu se mai

satur\ de ceea ce gust\. Un nou sens al mor]ii”; VII.5. „Metafora

sc\rii, a „muntelui cel duhovnicesc, a zborului [i a aripilor [i homo

bulla folosite `n descrierea urcu[ului spiritual”; VII.6. „Metafora cursei

[i a parfumului”; VII.7. „Supraabunden]a energiilor `ndumnezei-

toare `i comunic\ sufletului o nou\ putere de urcare spre bine”;

VII.8. „στάσις ἐστὶ καί κίνησις. Stare mi[c\toare [i mi[care static\ `n

ἐπέκτασις”.
Eminentul autor argumenteaz\, `mpotriva exegezelor critice, c\

teologia Sfântului Grigorie de Nyssa nu este o teologie a insatis-

fac]iei, a eternei frustr\ri [i a disper\rii, ci dimpotriv\, o dubl\ poten-

]are: „sufletul este satisf\cut, `ns\ pe m\sur\ ce cunoa[terea cre[te,

cre[te [i dorin]a” (VII.9.2) [i „`n atingerea `ndumnezeirii, nu exist\

fixism, ci un continuu dinamism” (VII.9.3).

Autorul acestei fundamentale exegeze nu las\ de-o parte, nu

neglijeaz\ nici ideea „progresului `n r\u” (p. 534-536), faptul c\:

„Umplerea [i golirea poftelor trupe[ti (este, n.n.) versus satisfac]ia

[i cre[terea dorin]elor spirituale” (VII.10.1.), c\ sa]ietatea sim]it\ dup\
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delectarea senzual\ sau lumeasc\ aduce dezgustul experien]ei. Bu-

curia spiritual\ este insa]iabil\ [i infinit\ (VII.10.2.), c\ „progresul

`n r\u este limitat [i nu poate continua la infinit” (VII.10.3.), c\ des\-

vâr[irea dorin]ei sau epectaza este continu\ (VII.11.), chiar de dup\

moartea fizic\ (VII.12).

Analiza complex\ [i complet\ a teologului Liviu Petcu ia `n con-

sidera]ie [i `n apreciere critic\ hermeneutica exege]ilor evrei [i cre[-

tini `n Cântarea Cânt\rilor (VII.13.1): „Cântarea Cânt\rilor `n exe-

geza lui Origen, a Sfântului Ambrozie [i a Sfântului Grigorie de Nyssa”

(VII.13.2.); „Sfântul Grigorie de Nyssa despre `n]elesul alegoric [i ana-

gogic al Cânt\rii Cânt\rilor” (VII.13.3); „Unirea cu Dumnezeu este

tema unificatoare a Omiliilor la Cântarea Cânt\rilor” (VII.13.4); „Pu-

rificarea sufletului miresei pentru unirea cu Mirele” (VII.13.5).

Acest mare capitol al tezei de doctorat, cel de-al VII-lea, anali-

zeaz\ exhaustiv `ndeosebi con]inutul omiliilor din Comentariul Sfân-

tului Grigorie al Nyssei la Cântarea Cânt\rilor. Astfel, sunt prezen-

tate, `n chip pregnant [i revelator: „Mintea `ncep\torului” (VII.13.6);

VII.13.7. „Pasiunea nepasional\. Sufletul trebuie s\ transforme pa-

siunea `n ceva nepasional”; VII.13.8. „Mireasa este `ntunecat\ [i

frumoas\ (μέλαινα καὶ καλή)”; II.13.9. „Rolul virtu]ii [i al cunoa[terii `n

teoria Sfântului Grigorie asupra unirii divine”; VII.13.10. „Mireasa

se roag\ s\ vad\ obiectul doririi sale, de parc\ nu l-ar fi `ntrez\rit

niciodat\”; VII.13.11. „Sufletul `l caut\ pe Dumnezeu, Cel ascuns

`n noapte. Preaiubitul este cunoscut doar prin necunoa[tere...”;

VII.13.12. „Sufletul, `nv\luit `n noaptea dumnezeiasc\, prime[te nu-

mai o anumit\ sim]ire a prezen]ei lui Dumnezeu Cel ce este de fa]\,

dar nu poate fi v\zut”; VII.13.14. Αγάπη καί ἔρως. Dorin]a nepotolit\ a

miresei dup\ Mirele ei”; VII.13.15. „N\zuin]a infinit\ de a poseda

mai deplin frumuse]ea”; VII.13.16. „Dorin]a de unire cre[te `n pro-

por]ie cu participarea la Dumnezeu”; VII.13.17. „Iubirea dorit\ a

miresei este cunoscut\ doar `n necunoa[tere”; VII.13.18. ἀπόφασις
καί λόγοφάσις. Dimensiunea logofatic\ a experien]ei apofatice la Sfântul

Grigorie”; VII.13.19. „Dorin]a miresei a trezit aceea[i dorin]\ pentru

Preaiubit `n fiicele Ierusalimului. Inima miresei [i inimile `nso]itoarelor

ei devin gr\dini de virtute”; VII.13.20. „Gura miresei este umplut\ de

cuvintele vie]ii ve[nice, devenind ea `ns\[i o fântân\ de cuvinte”;

VII.13.21. „Perpetua transformare [i `n\l]are `n lumin\ [i `n frumu-

se]e”; VII.13.22. „Uniunea `n lumin\ [i frumuse]e `mbog\]it\ de Duhul
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Sfânt”; VII.13.23. „Scoal\, draga mea, frumoasa mea, porumbi]a mea”;

VII.13.24. „Sora mea, mireasa mea, tu mi-ai robit inima. Eu a iubi-

tului meu sunt [i el este al meu”; VII.13.25. Progresul perpetuu este

descris sub chipul miresei ce a `mbr\cat pe Hristos”; VII.13.26. „Tu,

Cel pe Care L-a iubit sufletul meu”; VII.13.27. „Simbolul s\rutului.

Sânul Mirelui este mai bun decât vinul”; VII.13.28. „Mireasa este

r\nit\ de iubire. Imagini trinitariene `n Cântare”; VII.13.29. „Uniu-

nea cu Dumnezeu dincolo de orice imagine [i concept `n Sfânta

Sfintelor”.

Capitolul al VIII-lea al tezei trateaz\ prospectiv influen]a gândirii

Sfântului Grigorie de Nyssa asupra teologiei ulterioare: VIII.1. „Am-

prente ale teologiei Sfântului Grigorie de Nyssa asupra teologiei

de mai târziu”; VIII.2. „~nv\]\tura despre ἐπέκτασις. Influen]a Sfân-

tului Grigorie de Nyssa asupra gândirii teologice a Sfântului Maxim

M\rturisitorul”; VIII.3. „Tinderile `nainte [i experierea luminii dum-

nezeie[ti la Sfântul Simeon Noul Teolog”; VIII.4. „Sfântul Grigorie

al Nyssei - precursor al `nv\]\turii Sfântului Grigorie Palama despre

cunoa[terea [i vederea lui Dumnezeu”.

Unic\ `n patrologia ortodox\ româneasc\, lucrarea P\rintelui

asistent doctor Liviu Petcu, prin amploarea [i diversitatea analizei,

prin profunzimea interpret\rii [i for]a persuasiunii, reu[e[te plenar

s\ fie un instrument teologico-pedagogic pentru fiecare dintre noi, `n

mâinile celor care au datoria de a `nv\]a [i educa tineretul român

`n dogma trinitar\, `n permanenta lucrare de cur\]ire a sufletului `n

vederea uniunii cât mai depline cu Dumnezeu, precum [i `n `nv\-

]\tura despre urcu[ul perpetuu `n cunoa[terea lui Dumnezeu, `n

`ndumnezeire, nutrind constant convingerea pe care o men]io-

neaz\ [i distinsul autor: „Mesajul operei Sfântului Grigorie de Nyssa

este c\ adev\rata via]\ cre[tin\ trebuie s\ se afle `ntr-un continuu pro-

gres, atât pe planul `n]elegerii tainei lui Dumnezeu, cât [i pe planul

binelui, al des\vâr[irii morale a cre[tinului [i a raporturilor sale cu

semenii. Poate c\ nicicând nu s-au dovedit mai actuale temele aces-

tui teolog, `n mod special cele legate de des\vâr[irea [i `ndumne-

zeirea omului” (p. 702). 

Tudor GHIDEANU,

Prof. dr. Emerit al Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i


