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TEOFANIA BOTEZULUI CA MANIFESTARE A 

SLAVEI. DE LA HAINELE DE PIELE, 

LA HRISTOMORFIZAREA BAPTISMAL|

Pr. lect. dr. Nichifor TĂNASE

Dac\ Euharistia este epifania Bisericii, Botezul ofer\ funda-
mentul, începutul [i continuitatea vie]ii cre[tinului ca membru al
noului Israel. A[a cum noteaz\ Sfântul Apostol Pavel în Romani 6, 14,
prin cufundarea baptismal\ cre[tinul e ini]iat în moartea [i Învie-
rea lui Hristos. Aceasta este „îmbr\carea” în Hristos, care îl face pe
cel botezat mo[tenitor al lui Avraam (Gal. 3, 23-29). 

Corintenii sunt compara]i de Pavel cu israeli]ii care beau în

pustie din Piatra-Hristos (I Cor. 10, 1-5), iar ulterior va exista o ex-

plicare patristic\ a crucii [i botezului, ca împlinire a evenimen-

telor exodului. D\ruirea Duhului este, astfel, indisolubil legat\ de

actul Botezului (cf. Fapte 2, 38-41).

Referin]ele la ap\ [i la Duh sunt frecvente în Evanghelia a patra:

rena[terea din „ap\ [i din Duh” (3, 6); „apa curg\toare” înl\untrul

celui ce o bea (4, 10); vindecarea paraliticului de la sc\ld\toarea

Vitezda, ce proclam\ faptul c\ Fiul este Izvor de via]\ (5, 26); de-

clara]ia lui Iisus: „De este cineva însetat, s\ vin\ la Mine [i s\ bea”, la

care evanghelistul adaug\: „El vorbea despre Duhul pe care aveau s\-L

primeasc\ cei ce cred întru El” (7, 37-39). Iar în capitolul 17, spune

Alexander Golitzin, se vorbe[te despre s\l\[luirea reciproc\ a Fiului

în Tat\l, [i a Acestora în credincio[i: „Aceast\ s\l\[luire sau prezen]\

în interiorul credinciosului nu este nimic altceva decât Slava (dóxa)

împ\rt\[it\ de Tat\l [i de Fiul «înc\ înainte de întemeierea lumii»

(17, 5 [i 22-24). Aceast\ Slav\ este legat\ în mod limpede de Duhul

pe care Hristos Cel Înviat Îl sufl\ asupra ucenicilor S\i, în Ioan 20, 22,

Duh pe Care credincio[ii sunt chema]i, la rândul lor, s\-L dobândeasc\

prin Taina Botezului: rena[terea «din ap\ [i din Duh» (3, 5)”1.

1 Ierom. Alexander Golitzin, Mistagogia, experien]a lui Dumnezeu în Ortodoxie.

Studii de teologie mistic\, Editura Deisis, Sibiu 1998, pp. 41-43.
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Prin Botez, credinciosul devine el însu[i, cel pu]in în poten]\,

„locul” Slavei. De aceea, fiecare credincios este chemat s\ devin\,

prin har, o teofanie. A[a cum reiese din relat\rile referitoare atât la

Sinai, cât [i la Schimbarea la Fa]\, Slava înso]e[te manifestarea

obiectiv\ a Divinit\]ii (prin elemente precum: lumina, focul, str\-

lucirea lui Dumnezeu etc.). Aceea[i Slav\ e îns\ cunoscut\ [i ca

experien]\ interioar\ sau, altfel spus, Sinaiul, Sionul [i Taborul sunt

[i realit\]i interioare. Fiecare persoan\ poate deveni, astfel, templu

al lui Dumnezeu, loc al s\l\[luirii Lui: „Nu [ti]i c\ sunte]i templul lui

Dumnezeu [i c\ Duhul lui Dumnezeu locuie[te în voi (...) pentru

c\ sfânt este trupul lui Dumnezeu, care sunte]i voi” (I Cor. 3, 16-17).

Pornind de la limbajul neotestamentar care aplic\ ideea Templului

la Persoana Hristos, dar [i la Biseric\, în general, sau la cre[tin, în

particular, A. Golitzin vorbe[te despre un „triplu sens al Templului”,

de „dependen]\ [i leg\tur\ reciproc\ – aproape o întrep\trundere

sau perihorez\ între cele trei «temple» [i Templul cel unic”: „Vederea

sau «experien]a mistic\» a lui Dumnezeu sau cel pu]in poten]ialul ei

a[teapt\ înl\untrul credinciosului. Întregul ]el al vie]ii cre[tine poate fi

astfel descris ca aducerea la lumin\ – ba chiar ca «na[tere» – a Slavei

lui Dumnezeu în Hristos, dat\ deja ca s\mân]\ credinciosului în

Botez [i hr\nit\ prin Euharistie. (...) Liturghia [i mistica nu sunt do-

menii clar separabile. Ambele sunt întemeiate pe «tainele» credin]ei

cre[tine, mai cu seam\ pe taina cea mare a lui Iisus din Nazaret dat\

în Botez, descoperit\ în anamneza comunitar\ a Euharistiei [i des-

coperit\ – prin rug\ciune [i post – pe altarul inimii (s.n.)”2.

1. Suggevneia („înrudirea”): ontologia iconic\ a omului 
dimensiunea antropologic\ a Botezului

Pentru a în]elege antropologia biblic\, trebuie mai întâi s\ în-

dep\rt\m dualismul grec clasic sau cartezian modern, în care su-

fletul [i trupul apar ca dou\ substan]e în lupt\: „trupul este mor-

mânt pentru suflet” (soma – sema). Trupul – bâsâr, sarx – desem-

neaz\ ansamblul, complexul: trupul viu. Omul iese din mâinile lui

Dumnezeu „suflet viu”, el nu are suflet, ci este suflet, el este trup;

este psyhe, nefe[. Dac\ dispare sufletul, nu r\mâne un trup, ci ]\râna

lumii, „]\râna în ]\rân\ se întoarce”. Pluralitatea ipostasurilor umane

2  Ibidem, pp. 44-45.
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nu vine de la a[a-zisa c\dere din lumea duhurilor în materie (idee

gnostic\) [i mântuirea nu const\ în eliberarea de materie, nici în

reîntoarcerea la „Unul” neoplatonismului. Pnevma, ruah, duhul,

suflarea dumnezeiasc\ se instituie ca organ al comuniunii cu trans-

cendentul. Se poate deci afirma c\ pnevma (duhul) îi d\ omului

marca originii lui cere[ti [i de]ine premisele Împ\r\]iei. Omul m\r-

turise[te c\ este str\in pe p\mânt (Evr. 11, 13), n\d\jduind la ceta-

tea cereasc\, Homo viatore, în „situa]ia de trecere” spre Pa[tile viitor.

Mai mult, el este acest Pa[ti, pesah însemnând „trecere”3.

Cuvântul „suflare” [i cuvântul „duh” (în grece[te pnoe [i pneuma)

au aceea[i origine [i acela[i în]eles. E vorba de acela[i Duh, Care

„Se purta pe deasupra apelor” (Fac. 1, 2). „Suflarea de via]\”, pe

care Dumnezeu a suflat-o în fa]a omului, era aceea[i energie a Du-

hului Sfânt care a vitalizat apele în prima zi a crea]iei. „Suflarea de

via]\” a fost legat\ de ap\ nu numai la începuturi. Chiar [i ast\zi ea

este legat\ de ap\, fiindc\ aceea[i energie a Duhului Sfânt se mi[c\

deasupra apelor Botezului [i d\ via]\ celui botezat. Suflarea de via]\

pe care Dumnezeu a suflat-o în fa]a omului nu a dat omului un

suflet, ci a f\cut din suflet, adic\ din via]a lui, un suflet viu. Din

energia Duhului Sfânt, omul a primit via]a cea adev\rat\, un suflet

viu, o existen]\ ve[nic\. Suflarea de la Dumnezeu i-a fost dat\

omului în „fa]\”, adic\ în „persoana” lui4.

Trupul este interior spiritului; de aceea se poate vorbi de o non-

obiectivitate a trupului. Trupul este într-un mod particular interior

spiritului, participând prin aceasta la via]a spiritului, dep\[ind pla-

nul biologic [i fizico-chimic. Participant la spirit ca subiect, trupul

nu poate fi definit ca un obiect pur [i simplu. Trupul omului nu e

numai materie sau numai ra]ionalitate plasticizat\ ca obiect, ci ma-

terie subiectivizat\, participând la spirit ca subiect. Exist\ o non-

obiectivitate par]ial\ a trupului. Într-un fel, [i sufletul se formeaz\

prin trup sau prime[te o pecete a lui5.

3  Paul Evdochimov, Femeia [i mântuirea lumii, Editura Christiana, Bucure[ti

2004, pp. 47-49.
4 Alexandros Kalomiros, Sfin]ii P\rin]i despre originile [i destinul cosmosului

[i omului, Editura Deisis, Sibiu, 2003, pp. 55-56 [i 65.
5  D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ ..., vol. 1, EIBMBOR, Bucure[ti, 1996, pp.

252-253.
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Sufletul [i trupul încep s\ existe deodat\. Sufletul nu începe s\

existe prin crea]ie (care e [i chemare) înainte de a începe s\ se for-

meze trupul s\u individual adecvat, a[a cum trupul nu începe s\ se

formeze de la sine sau printr-un proces anterior, ci are de la în-

ceput în sine sufletul, ca factor deosebit de natura lui. De aceea,

formarea trupului e considerat\ în Genez\ un act creator special

al lui Dumnezeu. Sfântul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ omul

e constituit de la început din suflet [i trup, pentru c\ el este de la

început ipostasul-om, constituit din amândou\. Nici o parte a ipos-

tasului-om nu vine la existen]\ mai târziu, c\ci aceasta le-ar trans-

forma pe amândou\ când s-ar uni, iar omul n-ar fi om înainte de

unirea lor. Sfântul Simeon Noul Teolog atrage aten]ia c\, la for-

marea Evei din coasta lui Adam, Dumnezeu nu a mai suflat în ea

„suflare de via]\”, c\ci ea a fost luat\ nu din trupul neînsufle]it al

lui Adam, ci „din coasta însufle]it\”6. În fa]a origenismului, Sfântul

Maxim M\rturisitorul a dezvoltat înv\]\tura despre rela]ia de coe-

xisten]\, symphya, dintre suflet [i trup. Natura uman\ este a[adar

sintetic\ – synthesis. Este vorba de dou\ synthesis-uri: una iposta-

tic\, cu referire la Persoana lui Hristos, [i una ontologic\, în leg\-

tur\ cu persoana uman\7.

Kerigma antropologic\ a Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii proclam\

chipul ca nefiind o idee organizatoare sau instrumental\, ci însu[i

principiul constitutiv al fiin]ei umane8. Acest chip este Hristos, Ar-

hetipul divino-uman. Hristos „Pecetea Tat\lui”, Hristos Ecce homo

une[te în El chipul lui Dumnezeu [i chipul Omului. Astfel, Dum-

nezeu Se întrupeaz\ în icoana Lui vie: Dumnezeu nu este smuls

din locul S\u firesc, omul este fa]a omeneasc\ a lui Dumnezeu.

Chipul are func]ia profetic\ a Înaintemerg\torului, care a[teapt\ [i

cheam\ Întruparea. Chipul manifest\ dorin]a lui Dumnezeu de a fi

om. În Hristos, Dumnezeu [i omul se privesc ca într-o oglind\ [i se

recunosc. Omul este din genos, de neam dumnezeiesc; chipul îl

6  Ibidem, pp. 260-264.
7  Nicolae Mo[oiu, Taina prezen]ei lui Dumnezeu în via]a uman\, Editura

Paralela 45, Bra[ov, 2000, pp. 142-144.
8  Paul Evdochimov, op. cit., pp. 68-69. Sfântul Atanasie dezvolt\ afirma]iile

Sfântului Irineu: „Dumnezeu devine om pentru ca omul s\ devin\ Dumnezeu”.

Aceast\ adev\rat\ regul\ de aur a Patristicii r\s\ritene determin\ în întregime an-

tropologia.
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predestineaz\ la theosis. Este tinderea icoanei spre originalul ei, a

chipului spre „arhetipul” s\u9.

Dup\ V. Lossky, omul este logιkovH, „dup\ chipul” Logosului.

Karl Barth declar\ c\ înv\]\tura P\rin]ilor Bisericii despre „chipul

lui Dumnezeu” a fost complet inventat\, f\r\ nici o baz\ scriptu-

ristic\. Emile Brunner este mai pu]in categoric; el constat\ c\ doc-

trina despre Imago Dei nu joac\ un rol important în Biblie. Lehman

[i Nygren spun c\ tema chipului lui Dumnezeu este str\in\ Reve-

la]iei: este un adaos grecesc datorat asocia]iilor platoniciene [i stoice,

prezente deja în termenii ει jκών [i ojmoivwsiH din traducerea Septua-

gintei10. „Teologia”, în sens propriu, a[a cum o vor în]elege P\rin]ii

Bisericii, r\mâne închis\ lui Israel înainte de Întruparea Cuvân-

tului. Ceea ce este permis grecilor este interzis evreilor. Sfântul Pavel

nume[te pe Fiul „Chipul Dumnezeului cel nev\zut” (Col. 1, 15).

În cadrul unei teognozii elenistice, aceast\ expresie ar implica un

raport al chipului cu arhetipul: întrucât el face cunoscut primul

ipostas, recunoscut în el însu[i, Logosul este chipul ei. Ar fi un ra-

port de asem\nare bazat pe o participare natural\ de la inferior, la

superior. Ar fi deci o neidentitate de natur\, care nu ar fi mai pu]in

decât o înrudire, o suggevneia. Aceasta vrea s\ spun\ c\ ar fi posi-

bil\ o reducere de nivel a lui Dumnezeu-chip, la cel de Dumnezeu-

9  Ibidem, pp. 69-72 [i 76-79. Omul este creat betsalemnu kidemoutenu, dup\

chipul [i asem\narea. Pentru geniul ebraic, mereu foarte concret, tselem, chipul, are

sensul cel mai puternic. Interzicerea de a se face chipuri cioplite se explic\ prin sem-

nifica]ia dinamic\ a chipului: el face loc prezen]ei reale a celui pe care îl reprezint\.

De asemenea, trebuie s\ men]ion\m [i termenul ebraic tsemach, s\mân]\, ger-

mene. Împ\r\]ia este deschiderea germenului paradiziac, oprit în cre[terea lui prin

patologia c\derii. Mesia e numit tsemach, [i no]iunea îns\[i de messiah reiese din

deplin\tate: Crea]ia cere Întruparea, [i aceasta se des\vâr[e[te în Parusie [i în Îm-

p\r\]ie. Lumea este creat\ cu timpul, ceea ce vrea s\ spun\ c\ este „neterminat\”,

c\ este în „germene”. Axioma revela]iei biblice înva]\ despre coinciden]a final\ dintre

in arhe [i in principio, dintre proiectul ini]ial [i telos-ul sau împlinirea lui. Ori-

ginii, cap\tului ini]ial: „fiii Celui Preaînalt” (Ps. 82, 6), îi corespunde cap\tul final:

„dumnezei sunte]i” (In. 10, 34). De la pomul vie]ii, trecând prin Euharistie, ne

îndrept\m „spre masa f\r\ v\l” a Împ\r\]iei. Chipul, fundament obiectiv, prin struc-

tura lui dinamic\, cheam\ asem\narea subiectiv\, personal\. Germenele – „a fi creat

dup\ Chipul” – duce la înflorirea sa în „existen]a dup\ Chipul”. Lui „Dumnezeu

este iubire” îi corespunde „iubesc, deci sunt” al omului.
10 Vladimir Lossky, Dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu, Editura Hu-

manitas, Bucure[ti, 2006, pp. 125-127.
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arhetip. Îns\ Logosul cre[tinilor este chipul consubstan]ial cu Tat\l.

Acest raport de la chip la ceea ce el manifest\ nu va mai putea fi

conceput ca participare (μέθεξις) sau o înrudire (suggevneia), c\ci

este vorba de o identitate natural\11. Pentru Grigorie de Nazianz,

numele „Logos” s-ar aplica Fiului, pentru c\ „El este în raport cu

Tat\l, ca defini]ia fa]\ de ceea ce este definit. Fiindc\ logos în-

seamn\ [i defini]ie... Fiul este deci o declara]ie scurt\ [i clar\ a naturii

Tat\lui, c\ci orice fiin]\ n\scut\ este o defini]ie mut\ a n\sc\to-

rului ei” (Or. XXX, par. 20). Fiul este „chip natural” eijkwvn nusikhv 12.

Sfin]ii P\rin]i au prelungit linia de mai sus a lui Pavel, legând

tema paulin\ „Hristos – Chipul lui Dumnezeu”, cu tema din Ge-

nez\ „omul – dup\ chipul lui Dumnezeu”. A devenit clar\ distinc]ia

c\ omul este chipul lui Hristos, adic\ omul este chip al Chipului. Omul

reprezint\ existen]a creat\, care „a primit porunc\ s\ devin\ Dum-

nezeu” (Sfântul Vasile cel Mare). M\re]ia lui nu se afl\ pur [i sim-

plu în faptul c\ este un „microcosmos”, ci în acela c\ este chemat

s\ devin\ o „Biseric\ tainic\”, un cosmos mare [i nou în cel mic [i

vechi (Ambigua)13. Devine limpede c\ esen]a omului nu se afl\ în

materia din care a fost creat, ci în Arhetipul (modelul) pe baza c\-

ruia a fost pl\smuit [i spre care tinde. Modelul/arhetipul repre-

zint\ con]inutul ontologic al „chipului”. Ontologia omului este iconic\.

Devine limpede atrac]ia pe care o exercit\ în mod interior asupra

omului Arhetipul („atr\gându-[i la sine ceea ce e conatural cu el, prin

puterea s\dit\ în mod natural”). Arhetipul omului nu este, deci, pur [i

simplu Logosul, ci Logosul întrupat. „Omul merge spre Hristos nu

numai pentru dumnezeirea Lui, care e ]elul a toate, ci [i din pri-

cina celeilalte naturi a lui” (N. Cabasila). „A[adar, crea]ia omului dup\

chipul lui Dumnezeu, Care l-a pl\smuit, s-a f\cut dintru început pen-

tru El/Hristos, ca s\ poat\ cuprinde cândva Arhetipul” (Sfântul Gri-

gorie Palama). Pl\smuirea „dup\ chip” reprezint\ pentru om îns\[i po-

sibilitatea [i însu[i scopul de a sluji activ la Întruparea Logosului14.

11  Ibidem, pp. 134-135.
12  Ibidem, p. 136.
13  Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antro-

pologie ortodox\, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 68.
14 Ibidem, pp. 75-78. Hristos nu este o întâmplare, un accident în istorie (O, felix

culpa!). Sfântul Maxim e clar atunci când înva]\ c\ scopul lumii a fost [i este unirea

dup\ ipostas cu Dumnezeu, precizând c\ s-a schimbat doar modul de realizare a
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Pentru P\rintele St\niloae, chipul lui Dumnezeu e v\zut ca în-

rudire [i rela]ie special\ a omului cu Dumnezeu. Chipul e v\zut într-o

participare la Sfânta Treime, ]inând de suflet, mintal [i ra]ional, [i har,

ca energie necreat\ a Duhului Sfânt sau ca activ\ comuniune cu

Dumnezeu. Suflarea divin\ indic\ un mod de crea]ie, în virtutea

c\ruia spiritul uman e intim legat de har. Sufletul prime[te în ace-

la[i timp via]a [i harul. Prin suflarea lui Dumnezeu, apare în om

un tu al lui Dumnezeu, care e chipul lui Dumnezeu, c\ci acest tu

poate s\ spun\ [i el eu [i-i poate spune [i el lui Dumnezeu Tu.

Dumnezeu î[i d\ din nimic un partener al dialogului, dar într-un

organism biologic. Sfântul Grigorie de Nyssa leag\ participarea de

înrudire: „C\ci pentru a participa la Dumnezeu, este indispensabil s\

posede în fiin]a sa ceva ce corespunde Celui participat”. „Iubesc, deci

sunt om”. Chipul e un „dar” [i o „misiune” (Gabe und Aufagabe).

Înainte de toate, trebuie înl\turat\ orice concep]ie substan]ialist\

despre chip. Acesta nu e a[ezat în noi ca o parte a fiin]ei noastre, ci

totalitatea fiin]ei umane e creat\, sculptat\ „dup\ chipul”. Aceasta

este tensiunea icoanei spre original. În chip e implicat\ ca po-

runc\ dumnezeiasc\ tensiunea omului spre îndumnezeire. „Omul

este o creatur\ care a primit porunca s\ devin\ dumnezeu”. Un

chip f\r\ asem\nare e un chip redus la pasivitate, la pasivitatea

activ\rii poten]elor sale15.

Chipul lui Dumnezeu în noi este misterul negr\it al fiin]ei noas-

tre, tr\it în comuniune [i legat de Sfânta Treime. Vî[eslav]ev vorbe[te

despre un apofatism antropologic, care e un chip al apofatismului

divin. Precum din Dumnezeu cunoa[tem numai energiile Lui necreate,

14 acestui scop. Chiar [i înainte de c\dere, omul exista pentru Hristos, ceea ce

înseamn\ c\ avea [i atunci, cu toate c\ nu p\c\tuise, nevoia de mântuire, de

vreme ce era nedes\vâr[it [i neîmplinit, „prunc”. Înv\]\tura aceasta constituie

nucleul teologiei Sfântului Irineu. Natura uman\, neprimind înc\ ipostasul

Logosului, era oarecum f\r\ ipostas real, îi lipsea faptul „de a fi ipostaziat\ dup\

Hristos” (Cabasila). Na[terea lui Dumnezeu-Cuvântul [i iconomia Lui în trup nu

se epuizeaz\ în r\scump\rare, izb\vindu-l de consecin]ele p\catului, ci [i

pozitiv, întregind existen]a lui iconic\ dinainte de c\dere. Mântuirea omului e

ceva mai larg decât r\scump\rarea, ea coincide cu îndumnezeirea. Dumnezeu

nu este pentru om un „principiu” exterior, ci în mod real [i adev\rat principiul [i

]elul lui ontologic. Omul este alc\tuit teologic, teocentric. Ibidem, pp. 78-81.
15  D. St\niloae, Teologia Dogmatic\..., vol. 1, EIBMBOR, Bucure[ti, 1996, pp.

268-269, 271.
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a[a [i din om cunoa[tem numai energiile umane: „Precum exist\

o teologie negativ\, care îndreapt\ spre misterul Dumnezeirii, a[a

exist\ [i o antropologie negativ\, care îndreapt\ spre misterul omu-

lui”. Omul, ca un chip special al Cuvântului, se cere dezvoltat prin

Duhul Lui. Omul e v\zut [i ca un chip al Logosului divin [i, ca

atare, „dup\ chipul” Tat\lui. Prin întrupare, Hristos a ridicat în om

chipul dumnezeiesc la deplina actualitate. Oamenii actualizeaz\

chipul lor prin înaintarea în cunoa[terea ra]iunilor lor preexistente

în Dumnezeu16.

Sufletul [i harul constituiau o unitate de via]\, [i aceasta era

chipul întreg al naturii umane. Pierderea ulterioar\ a harului a fost

o sl\bire a firii, o pierdere a „formei dumnezeie[ti” a ei.

J. Daniélou, în Platonisme et théologie mysthique, spune c\ eijkwvn,

la Platon, desemna lumea sensibil\, în raport cu cea inteligibil\, pe

când la Filon indic\ „realitatea particip\rii”. La Grigorie de Nyssa, el

desemneaz\ o veritabil\ comunitate de natur\, dar [i „o similitu-

dine deplin\ cu modelul s\u (αρχετύπον)”. {i „prin harul deiform

conserv\ în sine chipul.”17 Pentru O. Clement, faptul c\ omul este

„dup\ chipul lui Dumnezeu” înseamn\ c\ „se înr\d\cineaz\ în in-

finit, este unic, irepetabil [i, îndr\znesc s\ spun, «inclonabil»”18.

În concluzie, putem afirma c\ Sfin]ii P\rin]i fundamenteaz\ în-

v\]\tura despre om pe calitatea sa de „chip” al lui Dumnezeu (datul

ontologic) spre asem\nare (deodat\ modul de fiin]are al chipului [i

finalitatea existen]ei umane), prin trupul [i sufletul s\u. Ortodoxia

în]elege firea ca o realitate ce cre[te în ambian]a divin\, prin liber-

tate. Astfel, natura uman\ nu exist\ ca dat determinat, ci ca o afirmare

necontenit\, ca o tensiune voluntar\ într-o persoan\. „Cosmologia [i

antropologia Bisericii de R\s\rit au un caracter dinamic, care exclude

orice juxtapunere între natur\ [i har: acestea se întrep\trund, una

exist\ în cealalt\.”19 Astfel, „Antropologia ortodox\ nu este mo-

ral\, ci ontologic\, ea este ontologia îndumnezeirii… (ea vizeaz\)

16 Ibidem, p. 280.
17 D. St\niloae, Starea primordial\ a omului în cele trei confesiuni, în „Orto-

doxia”, anul 1956, nr. 3 (iul.-sept.), p. 324.
18 Olivier Clement, Via]a din inima mor]ii, Editura Pandora, Târgovi[te, 2001,

p. 118.
19 Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit, Editura Anastasia,

Bucure[ti, 1991, p. 154.
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transformarea l\untric\ a lumii în Împ\r\]ie [i luminarea sa progre-

siv\, prin energiile divine”20. În viziunea autentic personalist\, spune

p\rintele Ioan I. Ic\ jr., „ontologia e în mod fundamental donologie,

mai exact onto-donologie… Adev\rata «personologie» deci nu con-

trazice, nu distruge ce asum\ [i des\vâr[e[te «ontologia»”21.

2. Haina de lumin\ a harului, „hainele de piele” 
[i haina Botezului

Sfin]ii P\rin]i, comparând via]a primordial\ a omului cu via]a

în Hristos [i deosebind între chipul lui Dumnezeu pe care-l avea

omul în sine de la început [i asem\narea cu Dumnezeu, la care

trebuie s\ ajung\, afirm\ c\ via]a omului în Hristos nu e numai o

restabilire a lui în dreptatea originar\, ci e cu mult superioar\ ace-

leia, e stadiul final la care trebuia s\ ajung\ omul dinainte de c\-

dere22. Starea primordial\ consta într-o contemplare oarecum in-

tuitiv\ a prezen]ei divine. Sfântul Vasile cel Mare spune: „Chipul lui

Dumnezeu este principiul [i r\d\cina binelui, s\dit\ în firea mea”.

Astfel, asem\narea „este în poten]\ (δυνάμει) însu[i chipul, iar în act

(ejnergeiva) e alipirea de virtute, s\vâr[irea binelui”. Sfântul Grigorie

de Nyssa afirma: „Primul (chipul, n.n.) îl avem prin crea]ie, a doua

(asem\narea, n.n.) o dobândim prin voin]\. Deci ceea ce e dup\

voin]\ exist\ în noi poten]ial (δυνάμει ηjμι~ν εjνυπάρχει), dar ne-o însu-

[im prin lucrare (εjνερgεία δέ εjαυτοι~ς έjπάgομεν)”. Omul a primit de la

Dumnezeu chipul ca dar (Gabe), iar asem\narea i s-a fixat ca mi-

siune (Aufgabe), ca o datorie (Seinsollendes). Acesta e sensul di-

namic, sensul de devenire a chipului. E propriu Teologiei orto-

doxe – în compara]ie cu catolicismul [i protestantismul – c\ deo-

sebe[te între chip [i asem\nare [i prin aceasta acord\ un caracter

dinamic Antropologiei23.

20  Paul Evdochimov, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucure[ti, 1996, p. 103.
21  Ioan I. Ic\ jr., Persoan\ sau/[i ontologie în gândirea ortodox\ contempo-

ran\, în „Prinos de cinstire”, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, Sibiu, 1993, p. 378.
22  D. St\niloae, Starea primordial\…, p. 336. De la putin]a trupului de a muri

(posse non mori) ar fi ajuns la neputin]a de a muri (non posse mori) [i, peste tot,

de la nestric\ciunea ca posibilitate, ar fi ajuns la nestric\ciunea ca stare neschim-

babil\.
23  Ibidem, pp. 336-337



34 Teologie [i Via]\

Sfântul Grigorie de Nyssa afirm\: „Chipul este fiin]a ontologic\

[i substan]ial\ a omului [i înseamn\ mintea (νου~ς); iar asem\narea

este misiunea etic\ [i înseamn\, a[adar, virtutea”. Termenul οjμοίωσις
desemneaz\ efortul de realizare a lui εικών, [i nu are un obiect di-

ferit (J. Danielou). Într-un fel, harul dumnezeiesc ]ine de natura

omului. Via]a dup\ fire nu este posibil\ decât prin ajutorul ha-

rului. Via]a aceasta se deosebe[te totu[i de via]a mai presus de

fire, prin aceea c\ ultima începe abia dup\ ce firea, cu ajutorul

harului, a dep\[it toate posibilit\]ile ei, dup\ ce omul a intrat în

faza îndumnezeirii dup\ har. Via]a dup\ fire e via]a dup\ chip [i

asem\nare, pân\ la pragul îndumnezeirii. Via]a deviat\ de la fire e

via]a cu chipul urâ]it, dar nu s-a pierdut. Via]a mai presus de fire

e via]a devenit\ neschimbabil\ în bine [i în nemurire, via]a în

care omul cunoa[te ca Dumnezeu24.

Nu exist\ pozi]ia neutr\ a unei naturi pure (sau a unei libert\]i

pure), o realizare a ei în limitele ei, cu puterile exclusive ale ei,

cum înva]\ catolicismul. Nu se poate face separa]ie între natur\ [i

ajutorul lui Dumnezeu, f\r\ ca omul s\ nu cad\ sub natur\. A[a-

dar, o libertate rupt\ de fire e o libertate contrar\ ei înse[i. C\ci

firea nu e în afar\ de libertate, cum socote[te un Sartre [i chiar un

Berdiaev, ci în libertatea îns\[i. Libertatea nu constituie un ipostas

propriu, ci e puterea unei fiin]e ra]ionale25.

Gustarea din pomul oprit a protop\rin]ilor indic\ îns\ o alipire

dezordonat\, în afar\ de limitele îng\duite de Dumnezeu, de cele

materiale, o cufundare exclusiv\ a omului în ele. Dup\ Sfântul

24  Ibidem, pp. 337-343. Chipul are un sens ontologic, considerat ca un dar

inalienabil s\dit în om de Dumnezeu, dar exprim\ [i o dependen]\ ontologic\

originar\. Chiar dup\ c\dere, noi avem chipul lui Dumnezeu în mai mare grad, ca

îngerii, dar dup\ asem\nare suntem mai prejos de ei. Chipul [i asem\narea nu pot fi

separate. }inând seama de acestea, putem spune c\ Adam, înainte de c\dere, avea

chipul dumnezeiesc în normalitatea tendin]elor [i inten]iilor sale, dar nu în starea

desf\[urat\ [i consolidat\ a acestor tendin]e. Dreptatea originar\ red\ tocmai aceast\

normal\ func]ionare a chipului, acest început al asem\n\rii. Ea nu era un donum

superadditum, ceva suprapus naturii umane sau chipului dumnezeiesc în om, cum

spune doctrina catolic\; nu era ceva dat omului de Dumnezeu printr-o a doua

crea]ie. Ea era emana]ia naturii sale. Dar, în acela[i timp, ea se datora [i leg\turii

cu Dumnezeu prin har.
25  Ibidem, pp. 343-348.
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Maxim M\rturisitorul, pomul vie]ii reprezint\ „mintea sufletului, în

care î[i are sediul în]elepciunea, iar pomul cuno[tin]ei binelui [i

r\ului e sim]irea trupului, în care e v\dit c\ se afl\ mi[carea nera-

]ional\” (R\sp. c\tre Tal., 43)26. Dup\ explica]ia aceasta, r\ul ar

consta într-o predominare a sim]ualit\]ii asupra spiritului. Dar

„ira]ionalitatea sim]irii”, despre care vorbe[te Sfântul Maxim, nu

înseamn\ lipsa ra]iunii din sim]ire, ci o ra]iune subordonat\ sim-

]irii, o „amestecare a întregii puteri cuget\toare în sim]ire”. A[a-

numita sim]ualitate e ea îns\[i o modalitate a spiritului. Omul ab-

dic\ prin spirit de la spiritul s\u, c\ci spiritul însu[i abdic\ de la

demnitatea sa de conduc\tor. C\ci omul e spiritual chiar [i în ab-

dicarea de la spirit. Sfântul Maxim M\rturisitorul t\lm\ce[te pomul

acesta drept întreaga crea]ie. C\derea a fost, totodat\, un act spi-

ritual. Pe om l-a ispitit, pe lâng\ perspectiva unei pl\ceri sim]uale,

perspectiva mincinoas\ a îndumnezeirii sale, a totalei independen]e

de Dumnezeu. Gustând din pom, protop\rin]ii au sim]it amândou\

aceste lucruri: pl\cerea sensibil\ [i experien]a unui act de indepen-

den]\ fa]\ de Dumnezeu, de îndumnezeire. C\utarea pl\cerii sen-

sibile în f\pturi e îndumnezeirea f\pturii, e tr\irea unei nep\s\ri

de Dumnezeu în aceast\ gustare.

P\catul e deodat\ sim]ual-spiritual. Astfel, p\catul e în acela[i

timp desprinderea omului de Dumnezeu [i o dezordine în firea lui.

P\catul const\ dintr-o sim]ualizare a spiritului. Pe când în Apus,

urmându-se lui Aristotel, spiritul conceput mai mult pasiv, „e excitat

din afar\”, prin fenomene, [i se realizeaz\ prin sim]uri, prin aceasta

dobândindu-se cunoa[terea [i înf\ptuindu-se sudura între suflet [i

corp, sufletul nefiind „în contact imediat cu lumea suprasensibil\”,

în R\s\rit, „spiritul (νου~ς) e orientat din na[tere spre contemplarea

(θεωρία) luminii necreate” [i tocmai datorit\ acestei lucr\ri a lui este

unificatorul puterilor [i func]iunilor naturii umane [i ale acesteia

cu Dumnezeu, rev\rsând o lumin\ de sus peste lucrurile sesizate de

sim]uri. „Pentru ca νου~ς – numit de greci, semnificativ, conduc\-

torul (ήgουμενικόν) – s\ poat\ conduce omul la fericire, trebuie mai

întâi ca psyche s\ asigure leg\tura lui cu corpul. Acesta va fi deci

26  D. St\niloae, Doctrina ortodox\ [i catolic\ despre p\catul str\mo[esc, în

„Ortodoxia” nr. 1, 1957, pp. 4-5.
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mediatorul între spiritul pur [i puterile somatice, pentru c\ în el se

încarneaz\ νου~ς, pentru a sublima sau a transforma sensibilul.”27

În ceea ce prive[te fiin]a p\catului [i urm\rile lui, este o deo-

sebire între actul însu[i [i starea produs\ de el. Ceea ce mo[tenim

noi nu este actul însu[i, ci starea r\mas\ în protop\rin]i, de pe

urma lui. Aspectele acestei p\c\to[enii r\mas\ în natura uman\:

1. Pierderea harului (sau autonomizarea omului fa]\ de Dum-

nezeu). Priva]iunea de har a omului c\zut nu e numai o urmare a

p\catului, produs\ de Dumnezeu, ci [i un aspect al p\catului în-

su[i. Am putea spune c\ actul însu[i al c\derii s-a putut s\vâr[i

pentru c\ omul începuse s\ fie p\r\sit de har [i a fost p\r\sit de

tot când a întins mâna dup\ fructul oprit.

2. Dar pierderea harului a produs [i o modificare ontologic\

în firea uman\, care s-a ar\tat în:

a) Pierderea armoniei l\untrice între spirit [i sim]ualitate. În

aceasta se arat\ sl\birea chipului dumnezeiesc în om. Se mani-

fest\ în întunecarea min]ii, în sl\birea voin]ei [i în apari]ia a[a-nu-

mitei concupiscen]e, care e o exagerat\ poft\ a omului dup\ cele

sensibile.

b) De aici s-a n\scut [i alipirea la lume, dependen]a de ea, în-

dumnezeirea ei. Lumea a pierdut tot mai deplin pentru el carac-

terul de simbol transparent al transcenden]ei.

c) Iubirea egoist\ de sine a omului (nilautiva). Întunecarea ca-

racterului de persoan\, ca factor de rela]ie iubitoare.

d) Toat\ aceast\ starea a omului se nume[te moarte sufleteasc\.

Moartea sufletului const\ într-o insensibilitate pentru cele înrudite

cu el, pentru bine [i pentru Dumnezeu. {i precum trupul e mort

f\r\ suflet, a[a sufletul e mort f\r\ har sau f\r\ Duhul vie]ii28.

E greu de în]eles cum se sim]ualizeaz\ spiritul, cum devine „numai

trup” (Gen. 6, 3; Ioan 3, 6). E un fenomen opus spiritualiz\rii, în-

dumnezeirii trupului, prin care prime[te calit\]i [i energii duhovnice[ti.

27  M. Lot-Borodine, L’Antropologie theocentrique de l’Orien chrétien comme

base de son experience spirituelle, Irénikon, 1/39. Ibidem, pp. 5-14. P\catul

primilor oameni, departe de a însemna c\ aceast\ autonomizare n-a afectat [i

spiritul însu[i în via]a lui – cum consider\ Apusul –, implic\ atragerea spiritului

de la contemplarea lui Dumnezeu [i împiedicarea lui de la rolul de unificator al

tuturor puterilor umane, ceea ce înseamn\ o sl\bire a spiritului.
28  Ibidem, pp. 14-17.
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Când Sfântul Apostol Pavel spune: „nu fac binele pe care-l voiesc,

ci r\ul pe care nu-l voiesc, pe acela îl fac”, arat\ c\ eul însu[i [i-a

însu[it tendin]a str\in\ lui. Însu[indu-[i tendin]a str\in\, nu e în\-

bu[it\ cu totul în el nici cea proprie lui, ci e f\cut\ numai ineficace.

În „eu” sunt prezente dou\ voiri: voirea spiritului [i voirea c\rnii,

dar de fiecare dat\ una cap\t\ o predominare asupra celeilalte29.

„Hainele de piele” au fost ad\ugate omului dup\ c\dere [i nu

reprezint\ un element constitutiv, natural lui. De asemenea, hai-

nele de piele nu reprezint\ trupul omului. Ele reprezint\ morta-

litatea biologic\ (nekrotes), privit\ ca o a doua natur\, a omului de

dup\ c\dere. Nu e vorba de moarte (thanatos), ci de mortalitate

(nekrotes), de o nou\ stare în care se g\se[te omul, de o via]\ în

moarte (mia en thanato zoe). Omul nu mai are, ca înainte, via]a ca

o caracteristic\ a lui, nu mai exist\ datorit\ vie]ii care ]â[ne[te în mod

natural din el, ci exist\ întrucât amân\ moartea. Ceea ce exist\ în

mod principal acum este moartea, via]a s-a schimbat în supra-

vie]uire (epibiose). Sfântul Maxim îl vede pe omul cel dintâi creat

gr\bindu-se s\ creeze în mod tehnic însu[irile lui Dumnezeu, s\

creeze în el în mod autonom, „f\r\ Dumnezeu, înainte de Dum-

nezeu [i nu dup\ Dumnezeu”, ceea ce e o caracteristic\ exclusiv\

a lui Dumnezeu: via]a în sine.

A[adar, mortalitatea, absen]a vie]ii, tr\it\ de suflete ca absen]\

a sensului, via]a „umed\ [i dizolvat\” sau „r\cit\” este prima di-

mensiune a hainelor de piele30. Înainte de a fi îmbr\cat „hainele de

piele”, omul purta un ve[mânt „]esut de Dumnezeu”, haina lui psi-

hosomatic\ era ]esut\ din harul, lumina [i slava lui Dumnezeu. În acel

ve[mânt str\lucea asem\narea cu Dumnezeu sau nep\timirea. Cel

29  Ibidem, pp. 23-26.
30  Panayotis Nellas, op. cit., pp. 85-88. Aceast\ mortalitate este o caracteristic\ a

naturii ira]ionale. Sfântul Grigorie de Nyssa vorbe[te despre acea „hain\ moart\ [i

hidoas\ aruncat\ asupra noastr\, alc\tuit\ din pieile vie]uitoarelor ira]ionale”. {i ex-

plic\: „Trebuie s\ în]elegi aspectul exterior al naturii ira]ionale”. Dar via]a pe care

„hainele de piele” au impus-o omului este moart\, sau biologic\, sau ira]ional\,

fiindc\, în ultim\ analiz\, e material\. „Hainele de piele” sunt identificate de Sfân-

tul Grigorie de Nyssa cu „frunzele trec\toare ale acestei vie]i materialnice”. Dar func-

]iile psihice au devenit [i ele, împreun\ cu cele trupe[ti, „corporale”, constituind,

dup\ Sfântul Grigorie de Nyssa, împreun\ cu trupul, „acoper\mântul inimii…, ve[-

mântul carnal al omului vechi”. Hainele de piele sunt „cugetul trupesc”. Ibidem,

pp. 89-90.
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dintâi om zidit era, potrivit formulei Sfântului Grigorie Teologul,

„gol pentru simplitate”31. Dar Dumnezeu rabd\ în iubirea Lui [i

aceast\ nou\ stare, pe care o transform\ în binecuvântare. R\ul nu

este „nici ceva ce este”, nici, cu atât mai pu]in, „creator de lucruri

ce sunt”, dar poate deveni, dup\ expresia zguduitoare a Sfântului

Dionisie Areopagitul, „[i fiin]\, [i bine, [i creator, [i cele bune”.

Mortalitatea (necroza) a fost pus\ prin iconomie în jurul naturii

create spre nemurire, luat\ din natura vie]uitoarelor ira]ionale.

„Ofensa” (hybris) este, în realitate, o „ran\” (trauma). Dumnezeu

transform\ cu iubire de oameni în mod interior „pedeapsa” în „leac”

(pharmato), vindecând astfel „rana” [i pedepsind, nimicind „ocara”,

care este p\catul. Prin moarte, ajunge la via]\, lep\dând toat\ necroza.

Acesta este caracterul dublu (demorphos) al „hainelor de piele”32.

3. Hristomorfizarea baptismal\, via]a în Hristos 
[i con]inutul ei energetic-pnevmatologic

Panayotis Nellas, în Studiu asupra antropologiei hristocentrice

a lui Nicolae Cabasila, î[i propune s\ analizeze premisele vie]ii

spirituale: Întruparea, Biserica [i sinergia. Astfel, pentru ca s\

existe, via]a spiritual\, ca [i via]a natural\, are nevoie de un

n\sc\tor. Din acest motiv, sus]ine N. Cabasila, înainte de a se

z\misli în pântecele Fecioarei Maria de la Duhul Sfânt „Fericitul

Trup” al noului N\sc\tor al umanit\]ii, era cu neputin]\ pentru

cineva s\ nasc\ o via]\ duhovniceasc\.

Desigur, Adam a fost pl\smuit „dup\ chipul” lui Dumnezeu.

Astfel, el a primit, pe m\sura „chipului”, suflarea Duhului [i s-a

ar\tat în mod efectiv ca „suflet viu” (Fac. 2, 7). Dar via]a sa nu era

înc\ pe deplin spiritual\, duhovniceasc\, nu era îns\[i via]a

Duhului Sfânt, în care tr\ie[te fericitul trup al Domnului [i care a

fost dat\ oamenilor în trupul lui Hristos, care este Biserica, dup\

Cincizecime33.

31  Ibidem, p. 91. Aceasta înseamn\, explic\ Sfântul Maxim, c\ trupul lui nu

cuprindea în el „calit\]i” contrare între ele. Dac\ vom în]elege goliciunea ca

transparen]\, putem spune c\ trupul lui Adam era atât de simplu, încât în rea-

litate era transparent, deschis crea]iei materiale.
32  Ibidem, pp. 98-101.
33  Ibidem, p. 136.
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Natura uman\ e c\zut\, „ca o materie f\r\ înf\]i[are [i f\r\
form\”. Patima [i satisfacerea patimilor dau astfel impresia vie]ii,
în vreme ce în realitate nu fac altceva decât s\ acopere absen]a
vie]ii adev\rate. „Capacit\]ile [i puterile de a tr\i”, cu care a fost
înzestrat [i care erau într-un anume grad spirituale, s-au închis în
materialitate [i, în loc s\ se înal]e la treapta de „sim]iri spirituale”,
au dec\zut la treapta de simple func]ii psihosomatice, biologice,
la treapta de „haine de piele”.

Crea]ia Bisericii reprezint\ a doua premis\ a vie]ii spirituale, [i
Biserica constituie a doua dimensiune a mântuirii. Hristos nu este
un simplu eliberator care, dup\ eliberare, îi las\ pe oameni sin-
guri, încredin]ându-le înv\]\tura Lui în]eleapt\. Într-un mod mult
mai radical, El creeaz\ pentru ei un nou spa]iu de via]\. Iar acest
spa]iu e chiar Trupul S\u. Faptul c\ omul trebuie s\ cunoasc\ pe
Dumnezeu [i s\-[i coordoneze voin]a sa cu voia lui Dumnezeu
reprezint\ a treia premis\ a vie]ii spirituale [i a treia dimensiune a
mântuirii. Prin cunoa[terea dreapt\ [i iubirea liber\, omul poate s\
se înal]e în Hristos, de la „dup\ chip”, la chip, ca s\ ajung\ adic\
la asem\nare34.

Natura vie]ii spirituale d\ruite la Botez este, de fapt, via]a în
Hristos. Adam a fost „modelul” natural al descenden]ilor lui. Prin
na[terea lor biologic\, oamenii poart\ înf\]i[area adamic\, forma [i
via]a adamic\, func]iile biologice psihosomatice. Prin Întruparea,
îngroparea [i Învierea Lui, Cuvântul creator a remodelat [i creat în
el „modelul” adamic, a creat un nou „model” spiritual de om. A fost
Noul Adam, noul n\sc\tor al umanit\]ii, P\rintele veacului viitor.

Via]a prezent\ e asem\nat\ de Cabasila cu „via]a obscur\ [i

nocturn\” pe care o tr\ie[te embrionul în pântecele matern, pre-

g\tindu-se pentru na[terea sa: „Pe omul interior [i nou, creat dup\

Dumnezeu, lumea aceasta îl na[te în dureri [i, odat\ pl\smuit [i for-

mat aici, se na[te des\vâr[it în lumea cea des\vâr[it\ [i neîmb\trâ-

nitoare... Aceasta e ceea ce spunea Pavel galatenilor, scriind: „Co-

pila[ii mei, pe care-i nasc iar\[i în dureri, pân\ ce Hristos va lua

chip în voi” (Gal. 4, 19)”. Aici are loc „d\ruirea m\dularelor [i sim-

]irilor noi” [i „preg\tirea pentru vie]uirea de acolo”. {i aceast\ pre-

g\tire nu se poate face decât încorporându-ne în Hristos, primind

via]a Lui [i propriile sim]iri [i func]ii35.

34  Ibidem, pp. 137-140.
35 Ibidem, pp. 142-143. Aceast\ pozi]ie eviden]iaz\ faptul c\ omul adev\rat se
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Comuniunea aceasta a lui Hristos cu omul e cea care-l scoate

pe ultimul din via]a moart\ [i din existen]a moart\, din caracterul ei

„amorf” [i „[ters” [i din „ignoran]\” (amorphia, aphaneia, agnosia).

Cabasila nu ezit\ s\ sus]in\ c\ Dumnezeu „cunoa[te pe cele proprii

Lui”, adic\ Tat\l cunoa[te pe Fiul [i ceea ce apar]ine Acestuia. Prin

Botez, Mirungere, Euharistie [i restul vie]ii spirituale ne încorpor\m

în Hristos, primim existen]a cre[tin\, cea hristocentric\ [i hristo-

morf\, precum [i forma [i via]a corespunz\toare. În acest mod,

„Tat\l g\se[te pe fe]ele noastre îns\[i forma (chipul) Fiului S\u [i

recunoa[te în noi m\dularele Celui Unul-n\scut” al S\u. Astfel,

fiind „cunoscu]i Celui ce cunoa[te cele proprii ale Lui”, ie[im din

[tergere [i uitare la ne-uitare, la adev\r (aletheia). Omul, „fiind

înainte întuneric, devine lumin\, prime[te subzisten]\, fiind îna-

inte nimic; este împropriat [i înfiat de Dumnezeu”36.

Pentru Cabasila, via]a spiritual\ e tocmai via]a în Hristos sau

via]a lui Hristos în noi (en-ousia). Din cele mai de sus devine lim-

pede faptul c\ adev\rul omului const\ în deiformitatea sau, mai

exact, în hristomorfismul (christoeideia) [i hristocentrismul lui.

Hristologia cre[tin\ ortodox\ este, propriu-zis, o „teantropologie”.

Îndumnezeirea (theosis), dup\ Cabasila, are drept con]inut an-

tropologic al ei hristificarea (christopoiesis). Unirea [i comuniunea

omului cu Hristos se realizeaz\ cu „existen]a (to einai)” omului,

cu mi[carea (kinesis) care activeaz\ existen]a, cu via]a (zoe), prin

cuno[tin]a [i voin]a lui.

A[a cum am v\zut deja, în afara lui Hristos, existen]a biologic\

uman\, omul biologic, nu are nici „înf\]i[are”, nici „nume”, ci este

o „materie” amorf\. Omul se cufund\ în apa Botezului ca o „ma-

terie amorf\ [i f\r\ chip” [i iese afar\ „purtând chipul” frumos al

lui Hristos. Natura omului ia forma, cu alte cuvinte constitu]ia [i

35 na[te prin na[terea în Hristos, c\ na[terea biologic\ reprezint\ preg\tirea na[-

terii reale în Hristos. Na[terea natural\ e o separa]ie a mamei de copil, na[terea

spiritual\ e o unire continu\, iar dac\ omul se separ\ de Hristos moare. „Sângele

prin care tr\im acum este Sângele lui Hristos, [i trupul nostru este Trupul lui

Hristos... comune ne sunt m\dularele [i comun\ ne este via]a”. Aceast\ pose-

siune simultan\ a acelora[i m\dulare [i a aceleia[i vie]i creeaz\ comuniunea real\.

Hristos nu ne-a dat via]a ca s\ Se separe în continuare de noi, ca aceia (p\rin]ii),

ci „este prezent [i unit pururea; [i face viu [i constituie (pe om) prin însu[i faptul

c\ e prezent.” Cf. Ibidem, p. 144.
36  Ibidem, pp. 145-146.

na[te prin na[terea în Hristos, c\ na[terea biologic\ reprezint\ preg\tirea na[-

terii reale în Hristos. Na[terea natural\ e o separa]ie a mamei de copil, na[terea

spiritual\ e o unire continu\, iar dac\ omul se separ\ de Hristos moare. „Sângele

prin care tr\im acum este Sângele lui Hristos, [i trupul nostru este Trupul lui

Hristos... comune ne sunt m\dularele [i comun\ ne este via]a”. Aceast\ pose-

siune simultan\ a acelora[i m\dulare [i a aceleia[i vie]i creeaz\ comuniunea real\.

Hristos nu ne-a dat via]a ca s\ Se separe în continuare de noi, ca aceia (p\rin]ii),

ci „este prezent [i unit pururea; [i face viu [i constituie (pe om) prin însu[i faptul

c\ e prezent.” Cf. Ibidem, p. 144.
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func]iile, naturii umane îndumnezeite a lui Hristos, pentru c\ prin

Întruparea Sa Hristos a creat în organismul uman, pe care [i l-a asu-

mat, acele dimensiuni [i func]ii noi prin care omul s\-[i poat\ îm-

propria via]a dumnezeiasc\. Î[i face ale Sale („împropriaz\”), se

amestec\ f\r\ confuzie, dar real, în toate facult\]ile noastre psihoso-

matice [i sub influen]a activ\ a Trupului S\u înviat; transform\, re-

modeleaz\ [i le înnoie[te, f\cându-le func]ii ale propriului Trup37.

Botezul îl ipostaziaz\ în Hristos; el reprezint\ pentru om un

eveniment ontologic care îl remodeleaz\ [i îi întrege[te existen]a

creat\. De aceea, el reprezint\ punctul de plecare statornic al ori-

c\rei abord\ri ortodoxe a ontologiei omului. {i, de aceea, el cons-

tituie „r\d\cina”, „izvorul” [i „postamentul” vie]ii spirituale. Omul

care a primit în Botez noua existen]\ în Hristos î[i g\se[te noua

mi[care [i activare a existen]ei dup\ Hristos în Taina Mirului. „Ast-

fel, cei care au fost constitui]i spiritual [i s-au n\scut în acest mod

trebuie s\ câ[tige [i o lucrare (activitate) potrivit\ unei astfel de na[-

teri [i o mi[care corespunz\toare. Aceasta o poate (s\vâr[i) în noi

celebrarea prea-dumnezeiescului mir”. În aceast\ Tain\, Duhul

activeaz\ [i vivific\ func]iile omului în Hristos, „face active ener-

giile spirituale”38. A[a cum arat\ [i Boris Bobrinskoy, „o întreag\

teologie a energiilor necreate, care îmbrac\ [i transform\ omul”,

se afl\ înscris\ în tema miresmei din mirungere. Prin Botez, cre[-

tinul devine templu al prezen]ei lui Dumnezeu, receptacolul ener-

giilor divine transfiguratoare. Suntem mirui]i pe frunte, spune [i

37  Ibidem, pp. 148-149. „Este deci evident c\, pe de o parte, Hristos Se re-

vars\ [i Se amestec\ cu noi, iar, pe de alt\ parte, c\ ne schimb\ [i ne preface pe

noi în El Însu[i, ca o pic\tur\ mic\ de ap\ v\rsat\ într-un ocean infinit de mir”.

„Fiindc\ suflet [i trup [i toate puterile lor devin de îndat\ spirituale, pentru c\ se

amestec\ Suflet cu suflet, Trup cu trup [i Sânge cu sânge; (...) «nu mai tr\iesc eu,

ci Hristos tr\ie[te în mine» (Gal. 2, 20)”. Prin aceast\ afirma]ie a Apostolului

Pavel, Cabasila arat\ c\ exist\ o rena[tere [i a persoanei umane, care este iposta-

ziat\ în Hristos Cel ce devine pentru om un „alt el însu[i (allos autos)”.
38  Ibidem, pp. 150-151. Înainte de Întruparea Cuvântului Dumnezeu „era un

mir ce r\mânea asupra Lui Însu[i”. Îns\, prin asumarea naturii omene[ti, „mirul” s-

a v\rsat din Logos în ea [i s-a pref\cut în „ungere”. Prin Întruparea Sa, Cuvântul

a miruns umanitatea cu dumnezeirea Lui. Preasfântul Duh intr\ astfel acum în

umanitate nu ca la întâia crea]ie, ci personal. „Fiindc\ atunci, zice, a suflat su-

flare de via]\, iar acum ne comunic\ Duhul Lui”. E Cel ce mi[c\ [i face viu trupul

fericit al Domnului. Taina Mirului reprezint\ Cincizecimea fiec\rui om.
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Sfântul Chiril al Ierusalimului, pentru ca, „având obrazul descoperit,

s\ reflecta]i asemenea unei oglinzi slava Domnului” (Cat. Myst. III, 4).

Simbolistica îns\[i a mirului (energie d\t\toare de via]\, dimensiune

eclezial\, prezen]\ a Duhului Sfânt, conformitate cu Hristos) se re-

g\se[te în teologia euharistic\39.

Dumnezeiasca Euharistie este via]a în întreaga ei plin\tate.

„Fiindc\ nu ne împ\rt\[im de ceva din El, ci de El Însu[i”. Astfel,

omul se transform\ în m\dular efectiv al Trupului lui Hristos, care

este hr\nit [i f\cut viu de Cap: „Fiindc\ cele ale capului cu ne-

cesitate coboar\ la trup”. Dumnezeiasca Euharistie, scrie, e cea care

„ne s\l\[luie[te în Hristos [i s\l\[luie[te pe Hristos în noi..., astfel

încât [i locuim [i suntem locui]i [i ne facem duh cu El”. „Este [i

locuitor, [i locuin]\”40.

În Taine, Dumnezeu ofer\ totul [i nu se mai poate ad\uga ni-

mic. Este îns\ necesar ca omul s\ cinsteasc\ prin conlucrarea (si-

nergia) lui comoara pe care a primit-o în Taine. Dar omul este în

mod fundamental ceea ce gânde[te [i ceea ce vrea. A[adar, nu e

cu putin]\ s\ se socoteasc\ unit cu Hristos, f\r\ ca func]iile su-

perioare ale lui s\ fie unite cu El. Omul poate, valorificând na[terea,

mi[carea [i via]a ce se g\sesc în Taine, s\ lucreze ca s\ ating\ hris-

tificarea min]ii [i a voin]ei lui. Hristos este substratul (hypo-theisis

39  Boris Bobrinskoy, Împ\rt\[irea Sfântului Duh, EIBMBOR, Bucure[ti, 1999,

pp. 155-160. Se remarc\ reciprocitatea dintre darul Duhului [i prezen]a lui Hristos

în Mirungere, datorat\ plenitudinii cincizecimice a botezului pascal [i prelungirii

permanente a acestuia în via]a celui botezat.
40  Ibidem, pp. 152-153. Cabasila încearc\ cu îndr\zneal\ o descriere [i o ex-

plicare fiziologic\ a acestei transform\ri, pe care o [i nume[te „transformare”

(metaskeue). Interpretând pasajul scripturistic: „Cel ce M\ m\nânc\ va tr\i prin

Mine” (In 6, 57), admite faptul c\ omul, ca existen]\ superioar\, poate s\ asi-

mileze pâinea, vinul [i orice altceva m\nânc\. Dar aceste mânc\ruri, subliniaz\

el, inspirat [i de Sfântul Maxim, nu au via]\ de la ele însele [i nu pot da via]\.

Dau impresia c\ ofer\ via]\, pentru c\ ele conserv\ provizoriu trupul, îns\ în rea-

litate ofer\ o simpl\ supravie]uire supus\ stric\ciunii [i orientat\ spre moarte. Dar

Pâinea Euharistiei, Hristos, e realmente vie [i, astfel, ea poate s\ ofere în adev\r

via]\. Mai mult, ca absolut transcendent cum este, nu El Se preface atunci când Se

ofer\ ca hran\ omului, ci El este Cel ce îl preface pe om în ceea ce este El În-

su[i. „Hrana se transform\ (se preface, metaballei) în cel ce o m\nânc\; pe[tele,

pâinea [i orice alt aliment se transform\ în sânge omenesc. Aici îns\ se întâmpl\ în

întregime contrariul. Fiindc\ îns\[i Pâinea vie]ii mi[c\ pe cel ce se hr\ne[te [i-l

schimb\ [i transform\ (preface) în ea îns\[i”.
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sau hypo-stasis-ul) gândurilor noastre. Când devine integral\, co-

muniunea reprezint\ o transfigurare [i hristificare practic\ a min]ii

[i ofer\ cunoa[terea suprem\. Tat\l recunoa[te în mintea noastr\

mintea Fiului S\u [i noi, prin mintea Fiului, ajungem s\ cunoa[tem

pe Tat\l, lucru care, dup\ evanghelistul Ioan, reprezint\ con]i-

nutul vie]ii ve[nice: „Aceasta este via]a ve[nic\, ca s\ Te cunoasc\

pe Tine, singurul Dumnezeu adev\rat, [i pe Iisus Hristos pe care

L-ai trimis” (In 17, 3)41.

Asem\n\toare este unirea [i comuniunea cu Hristos prin voin]\.

Transferul (he metaphora) voin]ei de la noi la Hristos constituie

mântuirea. Hristificarea voin]ei reprezint\ con]inutul vie]ii spiri-

tuale în stadiul ei cel mai înalt, ea func]ioneaz\ ca iubire (agape)

[i se nume[te sfin]enie (hagiotes)42. 

Existen]a nou\, energia, via]a, cuno[tin]a [i voin]a lui nou\,

întreg organismul hristomorf, transfigurat cu sim]urile spirituale [i

darurile Duhului, care reprezint\ noile moduri de func]ionare ale

lui, constituie noul om în Hristos.

41  Ibidem, pp. 155-159.
42  Ibidem, pp. 160-164.
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Theophany of Baptism as place of glory from garments 
of skin to the christomorfph organism through baptism

Rev. Lect. PhD. Nichifor T|NASE

The Savior has given to the human nature, through His Bap-

tism, the new birth in Spirit to which Adam was called, but from

which he has been removed by his sin. The baptismal immersion

signifies enhypostasiation in Christ and a pnevmatic-energetic irra-

diation. Since our study is limited to the significance of the Sacra-

ment of Baptism, we will analyze the energetical union, especially

the energetical aspect of the union between the indefinite mobile

energy of the original water and the flow or the energetical fluidity

of the Holy Spirit as „power of continuous forming of the existences”.

The soteriological refunctioning of the biological hypostases in the

new personal existence acquired through baptism is a „dynamic

refunctioning” accentuated (eine kraftvolle Refunktionalisierung).

The new existence, the energy, life, knowledge and our new will, the

whole hristomorf organism transfigured with spiritual senses and

gifts of the Holy Spirit which represents new ways of functioning,

form the new man in Christ. According to Palamas, God is „the form

in forms that originated forms” (ei!doH ejn ei!desin wjH eijdeavrchH). In

Him are given virtually, prefigured and concentrated all the forms.

He offers the subsistence through the communion with Him as

an irradiation of light. Irradiation is God’s way of entering into

an interpersonal relationship with His creation.
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