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ÎNVE{MÂNTAREA {I GOLICIUNEA 

DUHOVNICEASC| A OMULUI. 

O VIZIUNE ORTODOX| DESPRE OMUL TEOFOR

Pr. Lect. Dr. Adrian DINU

Dumnezeu [i omul secular. „{i lumea trece [i pofta ei, dar cel ce
face voia lui Dumnezeu r\mâne în veac” (I Ioan 2, 17). Dezide-
ratul pe care trebuie s\-l împlineasc\ ast\zi cre[tinii este acela[i ca
întotdeauna: zidirea Împ\r\]iei lui Dumnezeu în inimile lor, ca [i în
societate, adic\ Unul [i Acela[i Hristos Înviat s\ se adevereasc\ în
to]i oamenii de pe p\mânt. Dar pentru ca „to]i s\ fie una” trebuie îm-
plinit\ condi]ia esen]ial\ din care decurg toate celelalte: manifes-
tarea dragostei, a comuniunii de iubire jertfelnic\, luminoas\ [i bine-
f\c\toare. Prin iubire jertfelnic\ nu în]elegem un fel de masochism
religios, o atitudine negativist\ sau vreo dorin]\ permanent\ de a
fugi sau de a critica lumea. Prin iubire luminoas\ se în]elege bu-
curia de a fi prin tot ceea ce faci cu Dumnezeu. Iar prin iubire bi-
nef\c\toare se în]elege singura cale de aducere a unui spor în via]\,
împlinirea sub toate aspectele acesteia. 

În acest studiu ne propunem s\ ar\t\m câte ceva din iden-
titatea omului de ast\zi, [tiut fiind faptul c\ „identitatea este pro-
prietatea a ceea ce este identic”1, c\ omul ca persoan\ sau ca [i
colectiv reprezint\ tot crea]ia lui Dumnezeu care are chemarea la
mântuire. Iat\ ce spune în acest sens un mare gânditor român or-
todox: „Scara valorilor umane con]ine: sfântul, eroul, geniul [i omul
obi[nuit – dincolo de ace[tia situându-se infractorul. Sfântul, eroul [i
geniul sunt f\r\ voia societ\]ii, care e obligat\ s\-i recunoasc\. Ni-
meni nu-]i contest\ dreptul la existen]\ dac\ e[ti om obi[nuit, dar
nimeni nu trebuie s\ fac\ confuzie între tine, sfânt, erou [i geniu.
Oamenii sunt egali în fa]a legii, adic\ trebuie respecta]i ca atare,
dar nu confunda]i, nu f\cu]i identici... Nimeni nu-]i contest\ dreptul
la o via]\ normal\ dac\ por]i masca de om. Numai c\ dac\ e[ti

1 Fabio Lorenzi-Cioldi, Willem Doise, Rela]iile între grupuri: identitate social\

[i identitate personal\, în Adrian Neculau, „Psihologie special\. Aspecte contem-

porane”, Prefa]\ de Serge Moscovici, Polirom, Ia[i, 1996, p. 364.
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mediocru, nu trebuie s\ te instalezi în vârf, pentru c\ nu e nici în
interesul t\u. Acolo trebuie s\ stea cei dota]i. Sfântul st\ în fruntea
tablei valorilor pentru c\ el face posibil\ tr\irea absolutului la
scar\ uman\. Eroul se consum\ f\când istorie [i nedep\[ind sfera
laicului. Eroul este admirat – a[a cum este [i geniul, dar nimeni nu
i se închin\, chiar dac\ fapta lui aduce foloase reale omului. În vreme
ce sfântul se situeaz\ dintru început în eternitate, eroul moare în
istorie, pentru c\ urma pe care o las\ el, ca om împlinit, este fixat\
doar în timp [i în spa]iu” (Petre }u]ea).

Scopul acestui studiu este unul precis: acela de a oferi un r\s-
puns clar, argumentat pe temeiurile Ortodoxiei, asupra unei pro-
blematici cu care se confrunt\ mult omul modern. Cred c\ mai ales
în împrejur\rile actuale se cuvine ca glasul Bisericii s\ fie armo-
nios, duhovnicesc care s\ rezoneze în iubire de Hristos [i de frumos. 

*

Starea lumii de azi [i omul duhovnicesc. Acest paragraf al stu-
diului de fa]\ îl încep cu un paragraf care, de[i pare mai lung, arat\
foarte bine caracteristicile lumii actuale: Milioane de vieti înseamn\…
mii [i zeci de mii de homunculi sacrifica]i de noii ucenici vr\jitori
pe altarul… umanitarismului. Într-o lume a drepturilor, dreptul la
viat\ al foetu[ilor este complet nesocotit, suspendarea moralei func]io-
nând parc\ din oficiu, ca [i cum o existen]\ aflat\ la începutul
carierei de om ar justifica p\catele unor biografii uzate, datorate, la
urma-urmei, unei istorii personale. Sau nu mai suntem r\spunz\-
tori pentru faptele noastre bune [i rele? Îng\duirea acestei practici
va încuraja prostituarea biologic\: serii de mame care, în perspec-
tiva unor substan]iale tarife, vor fi gata s\-[i specializeze fizio-
logia reproducerii pe func]ia de incubator de celule-matri]\. Este
întrist\toare sofistica biologilor, care se str\duiesc din r\sputeri s\ ne
asigure c\ embrionul de dou\ s\pt\mâni (care trebuie cules de celule)
nu reprezint\ via]\, ci un fenomen celular. Iat\ o civiliza]ie geron-
tocratic\ (în statele occidentale propor]ia grupei de vârst\ de peste
60 de ani este majoritar\) ce-[i prelunge[te via]a avid, hr\nindu-[i
]esuturile degenerate cu materialul genetic al progeniturilor ei.
Aceast\ nou\ sacrificare a pruncilor de c\tre irozii putrezi de bani
este mai mult decât revolt\tor de inuman\, este anti-teist\. Înfio-
r\toare este imaginea o[tirii de embrioni alinia]i mor]ii, „foetus
zum tode”, menite s\ astupe în nivelul carnal p\catele noastre. Tot
mai pu]ine con[tiin]e sunt dispuse s\ în]eleag\ c\ bolile noastre,
neputin]ele noastre, infirmit\]ile noastre sunt p\catele noastre
(Florea Tiberian).
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Starea lumii de ast\zi se caracterizeaz\ printr-un semn acut al ne-
împlinirii. Este vorba despre „semnul omului damnat s\ caute inex-
plicabil în lumea întâmpl\rilor exterioare [i interioare, din cauza
c\lc\rii poruncii [i a c\derii în p\cat”2. C\lcarea poruncii prin mân-
drie [i neascultare l-a îndep\rtat pe om de Dumnezeu, de Real [i
de Absolutul divin „care n-a fost c\utat, ci primit teofanic, teandric
[i trinitar de cei ale[i, care l-au comunicat credincio[ilor”3. 

Cine prive[te spectacolul acestei lumi va vedea „pe de o parte,
mitul, divinitatea real\, tradi]ia [i istoria sacr\, adic\ jocul dintre
cele dou\ lumi, definitoriu pentru adev\r, iar pe de alt\ parte ra]iu-
nea, intui]ia [i destinul, adic\ istoria profan\ [i iluziile progresului
infinit”4. În istoria profan\ a lumii de azi, „omul se mi[c\ între ra-
]ional [i absurd scormonind în c\utarea utilului [i înaintând aparent,
ignorând predeterminarea din primordii”5. Cine contempl\ specta-
colul oferit de omul autonom este nevoit s\ afirme c\ acesta se
mi[c\ stând pe loc, mi[carea având izvorul în Dumnezeu. 

Omul lumii de azi sau omul profan, a[a cum îl numea Mircea
Eliade, este omul egoist [i rupt de Dumnezeu care, declarând moar-
tea lui Dumnezeu prin tot ceea ce face, încearc\ s\ se „auto-în-
dumnezeiasc\” singur prin pseudo-practici [i [tiin]e mai mult sau mai
pu]in ortodoxe. Conduita omeneasc\ actual\ se g\se[te într-o dina-
mic\ lumeasc\ „guvernat\ în numele [tiin]ei [i cu mijloacele puse
la îndemân\ de ea, independent de concep]ia religioas\ [i de me-
tafizica diferitelor [coli de gândire”6. Omul contemporan este pro-
priul s\u zeu care se conduce dup\ o moral\ fondat\ pe o enti-
tate himeric\ numit\ societatea care este în esen]\ o meta-mo-
ral\7. Iar societatea creat\ dup\ chipul lui este una secularizat\, ce
promoveaz\ cu orice pre] omul nou, eliberat de sub tutela contro-
lului religios [i de concep]iile metafizice despre lume, a c\rui con-
cep]ie religioas\ este investit\, „prin care se caut\ s\ se înlocuiasc\
Evanghelia Împ\r\]iei printr-o evanghelie antihristic\”8. 

2 Petre }u]ea, Între Dumnezeu [i neamul meu, Imprimeria Arta Grafic\, Bucu-

re[ti, 1992, p. 129. 
3 Ibidem, p. 130.
4 Ibidem, p. 131.
5 Ibidem.
6 Emilian Vasilescu, Interpretarea sociologic\ a religiei [i moralei, tez\ de doc-

torat, Ed. Tipografia Ziarului „Universul”, Bucure[ti, 1936, p. 161.
7 Ibidem, p. 162.
8 Mihai Urzic\, Biserica [i viermii cei neadormi]i sau cum lucreaz\ în lume

„taina f\r\delegii”, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1998, p. 116.
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Rolul acestei societ\]i considerate a fi „Dumnezeu” sunt „oa-
menii r\i”, anomici, în sensul încerc\rii unei auto-des\vâr[iri prin
ei în[i[i, lucru, de altfel, profe]it de psalmistul David (Ps. 17, 1).
Suma acestor indivizi anomici creeaz\ o societate anomic\ în plin\
agita]ie, a c\rei poveste este caracterizat\ prin „comportamente abe-
rante crescând în ritmul progresiei geometrice, cultivarea violen]ei
[i a perversiunilor, pornologia [i pornografia, libertatea conceput\ ca
libertinaj, agresivitatea, abandonul familial, comportamentul aberant
în c\s\torie [i în familie, sinuciderile etc.” (Constantin Romanescu).
Cu alte cuvinte, omul nou inspirat malefic de îngerii c\zu]i cre-
eaz\ o societate caracterizat\ prin „aspira]ia spre faim\, interese
financiare [i industriale, putere [i manipulare, toxicomanie, alcoolism,
via]\ sexual\ desfrânat\, influen]e orientale, ocultism, r\zvr\tire,
vandalism [i mentalitate egoist\ de posedare”9. Oamenii caut\ c\i
spirituale cât se poate de originale, cât se poate de fascinante, cât
se poate de comode. Oamenii alearg\ dup\ minuni, dup\ senza-
]ional, tr\ind într-un mediu în care se încearc\ substituirea vie]ii
duhovnice[ti prin st\ri de extaz mistic sau prin experien]e para-
normale10.

Specific societ\]ii seculare moderne în care se mi[c\ omul au-
tonom, suficient sie[i, este „avalan[a ideilor neognostice, a eso-
terismului modern, a unei serii de tendin]e [i practici care încearc\
s\-L exclud\ pe Dumnezeu din via]a omenirii, mergându-se pân\
la întronarea lui Lucifer în locul Acestuia”11. P\rintele Prof. Nicolae
Achimescu aminte[te într-o carte a sa cauzele care dau na[tere la
multiplele mi[c\ri religioase din societatea de ast\zi, dintre care
cele mai importante, în opinia sa, ar fi „multiculturalitatea socie-
t\]ii contemporane, secularizarea ei accentuat\, tendin]a de indivi-
dualizare a omului modern [i criza în plan educa]ional”12.

Aceste caracteristici ale societ\]ii moderne pun amprenta pe sis-
temul educativ modern care ne înva]\ „c\ nu trebuie s\ ne plac\
realitatea existen]ei lui Dumnezeu; c\ trebuie s\ reu[im în via]a de
pe p\mânt, dep\rtându-ne în acest fel de cele cere[ti”13. Sistemul

9 Walter Kohli, Muzica rock, Editura Agape, F\g\ra[, 1996, p. 38.
10 Danion Vasile, Despre Horoscop, cutremure [i ghicirea viitorului, Ed. Buna

Vestire, Gala]i, 2003, p. 149.
11 Nicolae Achimescu, Noile mi[c\ri religioase, Ed. Limes, Cluj Napoca, 2002, p. 8.
12 Ibidem, p. 21.
13 John Marler, Andrew Wermuth, Tinerii vremurilor de pe urm\. Ultima [i ade-

v\rata r\zvr\tire, Editura Sofia, Bucure[ti, 2002, p. 54.
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modern de educa]ie a introdus în [coal\, ca lectur\ obligatorie, fi-
losofia lui Nietzche despre demen]a sinuciga[\, dându-ne astfel
motivul uciderii lui Dumnezeu14. Instruirea omului modern în spi-
ritul unei concuren]e acerbe, înlocuirea numelor cu numerele, r\z-
vr\tirea, mândria [i neascultarea au condus la distrugerea vechii
ordini de valori morale [i sociale (distrugerea adus\ de nihilism [i
ateism) creând noua ordine mondial\ al c\rei dumnezeu este An-
tihrist. Iat\ ce spunea în acest sens IPS Teofan al Moldovei [i Buco-
vinei într-un document recent: „O adev\rat\ cultur\ a mor]ii desf\[urat\
cu mult\ tenacitate împotriva vie]ii se observ\ în societatea de
ast\zi. Nu r\zboiul, în sensul clasic al cuvântului, r\spânde[te moar-
tea ast\zi. Flagelul nemilos al avorturilor, care face mai multe vic-
time într-un an decât în toat\ perioada celui de-al Doilea R\zboi
Mondial, este prima [i cea mai violent\ manifestare a culturii
mor]ii din societatea modern\. Pornografia, prostitu]ia, incestul [i
p\catele contra firii constituie loviturile de gra]ie date familiei, sfin-
]eniei vie]ii [i demnit\]ii fiin]ei umane”15.

Dinamica lumeasc\ este antihristic\ [i apocaliptic\, creatoare a

unei genera]ii nihiliste [i sinuciga[e care se trage din nimic [i a

c\rei filosofie se reduce la: te na[ti, tr\ie[ti [i mori...16. Pe aceasta a

îmbr\]i[at-o omul modern [i s-a închis în propria-i suficien]\, care

nu mai las\ loc lui Dumnezeu, ci numai egoismului, individualis-

mului, iubirii de sine. Supus la un flux divers de informa]ii, omul

contemporan pare a nu mai [ti s\ deosebeasc\ binele de r\u, ade-

v\rul de minciun\, esen]ialul de neesen]ial, deseori realit\]ile [i

valorile fiindu-i prezentate în mod amestecat [i chiar r\sturnat.

Astfel, în aceast\ confuzie informa]ional\, discern\mântul i se alie-

neaz\ tot mai mult, imprimând omului în suflet o pecete p\tima[\

care îi afecteaz\ serios via]a întreag\. Se vede clar c\ „omul re-

cent”17 uit\ de Dumnezeu Cel Viu [i-[i face dumnezei dup\ chipul

lui, c\utând îndumnezeire prin sine [i nu prin Dumnezeu.18 Omul

14 Ibidem, p. 55.
15 † Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, De la moarte la via]\ prin

Hristos Cel mort [i înviat, Pastoral\ la Învierea Domnului, Ia[i, anul mântuirii 2009,

p. 7. 
16 John Marler, Andrew Wermuth, Tinerii vremurilor de pe urm\..., p. 62.
17 Expresie celebr\ folosit\ de autori precum Horia-Roman Patapievici [i al]ii.
18 Ieromonah Adrian F\ge]eanu, Ieromonah Mihail Stanciu, De ce caut\ omul con-

temporan semne, minuni [i vindec\ri paranormale?, Editura Sofia, Bucure[ti, 2004,

p. 108.
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modern cade, astfel, în în[elarea diavolului datorit\ faptului c\ „a

uitat de Hristos [i de înv\]\tura Sa”19, realizând „falsa substituire a

absolutului”20. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel caracterizeaz\ omul

modern astfel: „Zicând c\ sunt în]elep]i, au ajuns nebuni, pentru

c\ au schimbat slava lui Dumnezeu în minciun\ [i s-au închinat [i

au slujit f\pturii în locul F\c\torului” (Romani 1, 2-5); apoi: „{i pre-

cum n-au încercat s\ aib\ pe Dumnezeu în con[tiin]\ a[a [i Dum-

nezeu i-a l\sat în mintea lor f\r\ judecat\ s\ fac\ cele ce nu se cu-

vine” (Romani 1, 28). Tocmai aceast\ eroare în ordinea logic\ cons-

tituie p\catul al\turi de r\ul din ordinea moral\ [i urâtul din ordi-

nea estetic\, dup\ spusele lui Nichifor Crainic21.

În aceast\ anomie social\ contemporan\, omul modern nu tre-

buie s\ uite c\ este, în primul rând, o fiin]\ teologic\, chip al lui

Dumnezeu, având menirea s\ tind\ neîncetat spre Arhetipul s\u22.

Darurile primite de om de la Dumnezeu prin actul iubitor al crea-

]iei trebuie mi[cate de libertate pentru a realiza ne-p\timirea sau con-

di]ia asem\n\rii cu Dumnezeu23. Se realizeaz\ astfel dinamica duhov-

niceasc\ sau petrecerea neîncetat\ în Dumnezeu, îndeplinind porun-

cile Lui cele mântuitoare24, iar mi[carea înspre Dumnezeu omul o

are în sine în chip firesc prin crea]ie, punându-se în valoare la in-

finit atunci când tr\ie[te teocentric.25 „Jocul” dintre îndumnezeire [i

aneantizarea omului este consecin]a p\catului care r\pe[te orice

frumuse]e a sufletului, stricând echilibrul sufletesc [i „f\cându-l pe

om neîncrez\tor [i la[ fa]\ de sine [i ceilal]i oameni”26. Pentru a în]e-

lege în ce const\ r\ul din ordinea moral\, expunem o defini]ie a aces-

tuia foarte elocvent\: R\ul nu era, nici nu va fi ceva ce subzist\

19 Sf. Nicodim Aghioritul, Despre vr\jitorie, Editura Sofia, Bucure[ti, 2003, p. 28.
20 Paul Evdokimov, Femeia [i mântuirea lumii, Prefa]\ de Olivier Clement, Tra-

ducerea Gabriela Moldoveanu, verificarea [i îmbun\t\]irea traducerii Pr. Lect. Univ.

Dr. Vasile R\duc\, Christiana, Bubure?ti, 1995, p. 87 (Am folosit [i edi]ia original\:

La femme et le salut du monde, Préface d’Olivier Clément, Desclée de Brouwer,

Paris, 1978).
21 Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, Editura Moldova, Ia[i, 1994, p. 125.
22 Ierodiacon Savatie Ba[tovoi, Între Freud [i Hristos, Editura Marineasa, Timi-

[oara, 2002, p. 130.
23 Ibidem, p. 131.
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 132.
26 Diac. prof. Nicolae Balca, Aspectul patologic al persoanei umane [i pastora]ia

religioas\, în „Studii Teologice”, II (1955), nr. 7-8, p. 499.
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prin firea proprie. C\ci nu are nici un fel de fiin]\ sau fire sau

ipostas sau putere sau lucrare în cele ce sunt. Nu e nici calitate,

nici cantitate, nici rela]ie, nici loc, nici timp, nici pozi]ie, nici ac-

]iune, nici mi[care, nici aptitudine, nici patim\ (...). Nu e început

(principiu), nici mijloc, nici sfâr[it. Ci ca s\-l cuprind într-o defi-

ni]ie, voi spune c\ r\ul e abaterea lucr\rii puterilor din fire de la

scopul lor [i altceva nimic. Sau, iar\[i, r\ul este mi[carea nesoco-

tit\ a puterilor naturale spre altceva decât scopul lor în urma unei

judec\]i gre[ite. Iar scop numesc cauza celor ce sunt, dup\ care se

doresc în chip firesc toate27.

Omul modern se mul]ume[te cu „filosofia speculativ\ încercând
s\ explice lucruri care nu se pot dovedi, gr\ind uneori [i despre
Dumnezeu, pân\ la care nici adev\rul nu poate ajunge, ostenindu-se
astfel pentru fal\ [i iubire de slav\”28, pe când omul care m\car
dore[te înduhovnicirea va folosi filosofia ce realizeaz\ împreunarea

bunelor moravuri cu cuno[tin]a despre Cel ce este (...) lep\dându-se

de toate cele pl\cute vie]ii st\pânind cu putere peste osteneli [i pa-

timi, dispre]uind trupul, ba chiar [i sufletul s\ fie gata s\-l dea, când

ar trebui s\-l lepede pentru dovedirea virtu]ii29.
Prin urmare scopul fundamental sau ontologic al omului este

mi[carea spre Hristos30, iar p\catul const\ în abaterea de la acest

scop fundamental. P\rintele Dumitru St\niloae arat\ c\ p\catul

este o „c\dere într-o existen]\ paranatural\”31, fapt exprimat [i de

mari asce]i [i autori patristici: Sfântul Antonie cel Mare arat\ c\ nu

cele ce se fac dup\ fire sunt p\cate, ci cele rele dup\ alegerea cu voia32;

Sf. Maxim M\rturisitorul arat\ [i el c\ p\catul este o mi[care împo-

triva firii.33 Iar mai aproape de noi, Prof. Dr. N. Paulescu consi-
dera c\ patimile sunt „alter\ri calitative ale tendin]elor de natur\
instinctual\ care, uitându-[i scopul lor biologic, nu mai au alt\ ]int\

27 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, (Defini]ia r\ului), în „Filo-

calia”, vol. 3, Ed. Harisma, Bucure[ti, 1994, p. 31.
28 Sf. Nil Ascetul, Cuvânt trebuincios [i folositor, în „Filocalia”, vol. 1, Ed. Ha-

risma, Bucure[ti, 1993, p. 194.
29 Ibidem, p. 195.
30 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune în liturghia orto-

dox\, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 42.
31 Ibidem, p. 43.
32 Dr. N. Paulescu, No]iunile de „Suflet” [i „Dumnezeu” în filosofie, Ed. Anas-

tasia, Bucure[ti, 1999, p. 12.
33 Ibidem, p. 13.
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decât pl\cerea”34 [i „generatoare ale marilor conflicte, pricin\ a des-
tr\m\rii sociale”35.

Concluzia acestui capitol este aceasta: totdeauna p\catul va
cauza boala fie ea somatic\ sau psihic\, ea fiind în esen]\ o „ener-
gie pervertit\ ce se cere a fi convertit\ în lumin\”36. Una din aser-
]iunile biblice cele mai concrete având ca subiect p\catul este re-
plica Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia dup\ Ioan (5, 14)
dat\ sl\b\nogului care st\tea lâng\ sc\ld\toarea Vitezda: Iat\ c\

te-ai f\cut s\n\tos. De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie

ceva mai r\u. A[adar, la baza tulbur\rii omului modern nu se afl\
via]a duhovniceasc\ autentic\, dus\ în Duhul Sfintei Treimi, ci „de-
zordinea spiritual\, absen]a sc\rii valorilor, incapacitatea de a dis-
cerne [i de a face o alegere decisiv\”37.

*
Înve[mântarea vs. goliciunea trupului omenesc sau despre as-

ceza cre[tin\. Sfânta Scriptur\ ne arat\ clar originea noastr\ în Dum-
nezeu, ca fiind creaturi ale Sale cu scopul de a ne bucura de El [i
de a fi în comuniune cu El pentru eternitate. Atât trupul, cât [i su-
fletul sunt create de Dumnezeu pentru a fi cu El, pentru a se în-
ve[nici în comuniunea cu Dumnezeu. Dar omul, necinstind chipul
lui Dumnezeu care habiteaz\ în El, prin folosirea defectuoas\ a li-
bert\]ii, a ales calea exilului, c\utând steril propria îndumnezeire
f\r\ Creator, dar lipsindu-se tocmai de ceea ce era esen]ial: înve[mân-
tarea în Dumnezeu38. Nu degeaba spune Scriptura c\ Adam [i Eva
erau imediat dup\ facere goi [i nu se ru[inau (cf. Facere 2, 25).
Aceasta înseamn\ c\ de fapt ei erau îmbr\ca]i în ve[mântul ]esut
de Dumnezeu: virtutea. Se [tie ce a urmat apoi: libertatea de a alege,
proprie persoanei umane, devine prin c\dere o pseudo-libertate
n\scut\ din ispita diavolului [i din p\rerea de sine conform c\reia
libertatea o avem de la noi [i nu ca dar al lui Dumnezeu, prin
crea]ie. Adev\rata libertate a omului este numai în orizontul haru-
lui lui Dumnezeu, prin care, acceptând în mod liber comuniunea

34 Ibidem, p. 113.
35 Nicolae Mladin, Doctrina despre via]\ a prof. Nicolae Paulescu, Ed. Periscop,

Ia[i, 1997, p. 56.
36 Annick de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Ed. Amarcord, Timi[oara,

1996, p. 226.
37 Paul Evdokimov, op. cit., p. 86.
38 Pr. Gheorghe Popa, Comuniune [i înnoire spiritual\ în contextul seculariz\rii

lumii moderne, Ed. Trinitas, Ia[i, 2000, p. 139.
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cu El, fiin]a sa, trup [i suflet, va fi infuzat\ de lumina divin\, rea-
lizând asem\narea cu Dumnezeu. Omul s-a auto-instituit pe sine
ca centru al tuturor lucrurilor, ca centru al cunoa[terii binelui [i
r\ului, [i, astfel, con[tiin]a sa axiologic\ s-a pervertit. Autonomi-
zându-se de Dumnezeu, omul are tendin]a de a se institui pe sine
centru absolut al lumii, reducând totul la el, chiar [i pe semeni39.

P\catul este autonomizare, uitare voit\ a ceea ce exist\ cu ade-

v\rat. P\catul este nonsens, egoism [i goliciune spiritual\. P\catul

aduce exilul omului în crea]ie [i exilul lui Dumnezeu din crea]ie.

Omul, prin p\cat, se vrea numai pe el, devenind un posesiv cu o in-

ten]ionalitatea rea spre sine, crea]ie [i semeni. Omul obiectiveaz\

posesiv semenii [i crea]ia într-o singur\tate ostil\, sperând deplo-

rabil auto-îndumnezeirea. Astfel, el intr\ în moarte, într-un proces
de descompunere, „deoarece în centrul fiin]ei sale s-a instaurat sâm-

burele separ\rii [i nu cel al comuniunii; omul moare pentru c\ a

devenit o fiin]\ izolat\ în cosmos, luptând pentru supravie]uire; omul
moare pentru c\ a ignorat dreptatea [i iubirea lui Dumnezeu”40.

Prin moarte, omul ajunge din nou în adâncurile crea]iei de

unde a fost chemat la via]\: trupul s\u devine ap\, aer, p\mânt [i

lumin\. Prin moarte, omul atinge limitele cosmosului, atinge lu-

mina din ziua dintâi [i de aceea moartea va deveni antidotul mor]ii,

spa]iu al înnoirii [i restaur\rii întregii crea]ii, atunci când noul Adam
va intra în istorie41.

Nefiind o valoare ci o non-valoare, reversul valorii, p\catul lupt\
s\ întunece sensul vie]ii, s\-i perverteasc\ scopul. Omul a fost în-

robit de p\cat [i a intrat din via]\ în moarte pentru c\ s-a desp\r]it

de bun\voie de singurul Izvor al vie]ii (Isaia 54, 10). Prin p\cat, via]a

uman\ a fost lovit\ în valoarea ei. Omul alunec\ acum spre un nou

centru, care nu mai are ca suprem\ valoare Binele, ci p\catul, r\ul,

care este nega]ia total\, r\t\cind calea de aur a înaint\rii spre

Dumnezeu: C\ci dou\ rele a f\cut poporul meu: pe Mine, izvorul apei

celei vii, m-au p\r\sit [i [i-au s\pat fântâni sparte, care nu pot ]ine

apa (Ieremia 2, 13).

Via]a uman\ [i-a pierdut str\lucirea ini]ial\ pentru c\ a pierdut

leg\tura cu Sursa, s-a lipsit de rela]ia cu realitatea infinit\ [i nu se

mai putea întoarce prin propriile-i puteri. Trupul se pierde în hazardul

39 Pr. Gheorghe Popa, op. cit., p. 140.
40 Ibidem, p. 143.
41 Ibidem.
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pl\cerilor, iar puterile suflete[ti scad dac\ omul nu-[i pre]uie[te

propria via]\ la valoarea ei obiectiv\ [i nu mai respect\ o ierarhie

obiectiv\ a valorilor [i deci nu mai are în sine puterea de a reins-

titui via]a ca valoare. Ortodoxia nu vorbe[te despre suflet [i trup în

mod exclusivist, autonom. {i mântuirea chiar este v\zut\ în sens in-

tegrator, complet. Nu poate exista o separa]ie net\ între trup [i su-

flet din punct de vedere ortodox, pentru c\ suntem crea]ia unitar\
a lui Dumnezeu, fiin]e f\cute de El spre comuniune interioar\ nou\,

dar [i în cele din afar\, adic\ cu semenii [i în final cu El. De aceea,

totul se poate împlini numai Cel ce este Izvorul vie]ii, Cuvântul lui

Dumnezeu, în virtutea iubirii nem\rginite fa]\ de om42. O alt\ idee pe

care o vom dezvolta aici este cea referitoare la unitatea dintre suflet

[i trup care este o unitate doar în starea de s\n\tate duhovniceasc\.
Omul modern este un nep\s\tor fa]\ de suflet, negând exis-

ten]a acestuia [i prin aceasta deificând trupul într-o simfonie a
consumului ce caracterizeaz\ societatea secularizat\ în care tr\ie[te.
Cuviosul Paisie Aghioritul ne arat\ în acest sens c\ omul modern se

învârte împrejurul s\u, nu iese din sine, se are drept centru pe sine

fiind în afara axului care este Hristos43. Iar Cuviosul Siluan Atho-

nitul, reflectând [i el asupra condi]iei omului, afirma: Via]a în

p\cate e moartea sufletului, dar iubirea lui Dumnezeu e raiul desf\-

t\rilor în care tr\ia înainte de c\dere p\rintele nostru Adam44; [i:

oamenii s-au alipit din tot sufletul lor de agonisirea bunurilor p\-

mânte[ti [i au pierdut iubirea lui Dumnezeu, de aceea nu este pace

pe p\mânt.45 Urmarea p\catului este boala [i moartea (Facerea 3, 15),
atât trupeasc\, cât [i sufleteasc\ sau goliciunea l\untric\ [i vidul
interior care se dovede[te a fi mult mai grav, deoarece aduce ru-
perea ve[nic\ a leg\turii cu Dumnezeu [i c\derea în abisul egois-
mului propriu.

Un aspect important legat înve[mântare [i goliciune, atât a tru-
pului, cât [i a sufletului, este cel privitor la lupta cu demonii. Ace[-
tia ac]ioneaz\ în special asupra trupurilor, ei neavând putere asupra
gândului [i a sufletului, mai ales în rug\ciune, când sufletul este

42 Pr. Drd. Vasile Citirig\, Temeiurile dogmatice ale valorii vie]ii umane, în „Studii

Teologice”, XXXVI (1984), nr. 9-10, p. 633.
43 Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovniceasc\, vol. II, Ed. Evanghelismos,

Bucure[ti, 2003, p. 35.
44 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul dezn\dejdii [i iadul smereniei, Ed.

Deisis, Sibiu, 1997, p. 62.
45 Ibidem, p. 63.
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unit cu Dumnezeu46. Demonii „fiind duhuri, se introduc atât de in-
tern în trupul nostru, c\ aproape î[i îmbin\ eul lor cu eul nostru,
încât ne este greu s\ distingem care este manifestarea noastr\ [i
care este manifestarea lor”47. În virtutea unirii sufletului cu trupul,
„sufletul ia în chip natural parte la durerile trupului pentru c\ pro-
pria lui mi[care e legat\ de mi[carea trupului”48 [i invers. De aceea
patimile suflete[ti se extind [i asupra trupului, devenind patimi
trupe[ti, ele putând constitui, a[a cum arat\ Sfântul Serafim de Sarov,
cauze ale bolilor [i implicit ale lipsei ve[mântului de har care-l îm-
brac\ pe omul s\n\tos. Bineîn]eles c\ [i omul care sufer\ este cu-
prins de Harul lui Dumnezeu, dar bine [tim din Scriptur\ c\ cei
îmbr\ca]i în El sunt frumo[i la trup, înve[mânta]i în haine str\lu-
citoare [i s\n\to[i. Idealul nostru este cel al sfin]ilor [i al îngerilor
zugr\vi]i în icoane care întotdeauna sunt purt\tori de har, îmbr\-
ca]i frumos, cu straie alese, chiar dac\ poart\ pe trupurile lor
stigmatele p\timirii pentru Hristos. Sf. Ioan Botez\torul, Sf. Muceni]\
Filofteia, Sf. Maria Egipteanca [i atâ]ia al]ii sunt cei îmbr\ca]i în Har,
adic\ sfin]ii care au trupul [i sufletul cu haine deosebite, pentru
c\ au atins via]a ve[nic\ [i o au în interiorul lor, chiar dac\ sufe-
rin]a [i goliciunea trupului transpare uneori din icoanele lor. Tru-
pul lor de fapt este cu totul duhovnicesc, iar sufletul unit cu Dum-
nezeu se vede din îns\[i statura lor duhovniceasc\. 

Trup [i suflet în Ortodoxie înseamn\ restabilirea rela]iei cu Hris-
tos [i, implicit, s\ se realizeze echilibrul interior [i totodat\ cu ceilal]i.
Omul va stabili prin aceasta în primul rând rela]ia cu Hristos
pentru c\ toate din câte s-au f\cut prin El s-au f\cut (Ioan 1, 3).
Acest adev\r se observ\ [i din rânduiala Sf. Liturghii [i a Sf. Împ\r-
t\[anii: „Aceasta se întâmpl\ în Sfânta Euharistie. Câ]i au fost cur\-
]i]i primesc darurile, Trupul [i Sângele lui Hristos [i El devine pentru
ei Lumin\ [i Via]\, în timp ce, pentru cei care nu s-au cur\]it,
Sfânta Împ\rt\[anie devine foc”49.

Trupul [i sufletul devin un tot unitar numai în stare de s\n\-
tate spiritual\, care este un dar al Duhului Sfânt (I Corinteni 12, 8),

46 Idem, Terapia bolilor mintale, Editura Harisma, Bucure[ti, 1997, p. 52.
47 Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodox\. Ed. Sophia, Bucu-

re[ti, 2001, vol. II, p. 148.
48 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, în române[te de Marinela Bo-

jin, tip\rit\ cu binecuvântarea Preasfin]itului P\rinte Galaction, Episcopul Alexandriei

[i Teleormanului, Ed. Sofia, Bucure[ti, 2001, p. 142.
49 Mitropolit Hierotheos Vlachos, op. cit., p. 185.
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dat acelora care au dobândit pe Dumnezeu. Harul divin dat prin
Sfintele Taine de c\tre episcopi [i preo]i va vindeca omul care în
prealabil crede, are fric\ de Dumnezeu, se poc\ie[te, se spovede[te,
se smere[te, s-a înscris, cu alte cuvinte, în dinamismul îndumne-
zeirii sau al reactualiz\rii pentru ve[nicie a st\rii edenice. Necesitatea
Tainelor [i virtu]ilor din asceza cre[tin\ decurge din activitatea
vindec\toare a lui Hristos. Vindec\rile Lui sunt precedate de ierta-
rea p\catelor, deci de o m\rturisire a lor [i de un angajament de a nu
mai p\c\tui. 

*

Teofor, hristofor [i pnevmatofor. Dup\ ce am tratat câteva as-
pecte privitoare la sensurile ascezei cre[tine, la implica]iile pe care
le are la nivel structural intern [i extern omului, la manifest\rile pe
care le provoac\ aceasta, în acest subcapitol vom vorbi despre pa-
timi ca goliciune l\untric\ a omului [i despre virtu]i ca îmbr\c\-
minte a Duhului absolut necesar\ sau vital\ omului. Restabilirea
chipului lui Dumnezeu este condi]ia esen]ial\ a atingerii asem\n\rii
cu El, stare sinonim\ cu îndumnezeirea, cu des\vâr[irea, cu sfin-
]enia [i cu îmbr\c\mintea haric\ a Duhului Sfânt. Îmbr\carea în
„haina Duhului” necesit\ îns\ parcurgerea a trei stadii, conform
Sfin]ilor P\rin]i. Acestea sunt: filosofia practic\ sau cur\]ia inimii,
contempla]ia natural\ sau iluminarea voin]ei [i teologia mistic\
sau comuniunea cu Dumnezeu, atingerea acestui ultim stadiu repre-
zentând starea de s\n\tate spiritual\ plenar\50. Îndumnezeirea la
care se ajunge este realizarea asem\n\rii cu Dumnezeu, adic\ ac-
tualizarea continu\ a chipului lui Dumnezeu din om prin prac-
ticarea a ceea ce este pl\cut lui Dumnezeu. Acest drum al îndum-
nezeirii „nu se va sfâr[i niciodat\, pentru c\ via]a ve[nic\ nu înseamn\
încremenire, ci progres spiritual nesfâr[it”51. Un exemplu conclu-
dent avem în rug\ciunea din timpul cânt\rii heruvimice: …învred-
nice[te-m\ cu puterea Sfântului T\u Duh, pe mine, cel ce sunt îm-
br\cat cu harul preo]iei, s\ stau înaintea sfintei Tale mese acesteia…52.

A[adar, vindecarea puterilor sufletului coincide cu a îmbr\ca
„haina cea de nunt\” despre care vorbe[te Evanghelia în vederea
unirii acestuia cu Dumnezeu, iar imaterialitatea sufletului necesit\

50 Mitropolit H. Vlachos, op. cit., p. 48.
51 Emilian Vasilescu, Probleme de psihologie religioas\ [i filosofie moral\, Ed.

Cugetarea-Delafras, Bucure[ti, 1941, p. 66.
52 Rug\ciunea din timpul cânt\rii heruvimice, în „Liturghier”, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 2000, p. 148.
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un tratament de natur\ imaterial\, acesta fiind îndeosebi harul lui
Dumnezeu administrat oamenilor prin Sfintele Taine. Desigur, exem-
plul dat se refer\ la harul preo]iei [i la puterea pe care o dobân-
de[te b\rbatul hirotonit întru Hristos care devine chivernisitor [i
promotor al puterilor lui Dumnezeu, dar [i prim model de om care
poart\ „ve[mânt luminat ca z\pada, din ap\ [i din Duh”53.

Prin îndeplinirea poruncilor divine [i participarea dinamic\ la
via]a liturgic\ [i ascetic\ a Bisericii, cre[tinul dobânde[te harul di-
vin sau, mai bine zis, reînvie harul divin primit la Taina Sfântului
Botez, devenind teofor, hristofor [i pnevmatofor. Iat\ c\ acestea sunt
denumirile sau titlurile pe care le poart\ omul îmbr\cat în Dum-
nezeu. În acest sens, Mitropolitul H. Vlachos, citându-l pe Sfântul
Grigorie Teologul, spunea c\ numai primind în întregime Cuvân-

tul, vom aduna pentru sufletul nostru toate terapiile lui Hristos, pe

care fiecare în parte le prime[te spre t\m\duire54. Aceast\ concep]ie

apare m\rturisit\ în cadrul a numeroase cânt\ri liturgice din peri-

oada Triodului în care se vorbe[te, pe lâng\ prezen]a p\catului unit\

cu necesitatea cur\]irii prin harul divin, [i de con[tientizarea ne-

voii de îmbr\c\minte divin\; des\vâr[irea echivaleaz\ cu vinde-

carea. De exemplu: C\mara Ta, Mântuitorule, U[ile poc\in]ei, La mul-

]imea faptelor mele [i altele55. 
Fiind ultima treapt\ a dec\derii morale, patimile „înseamn\ o

îmbr\]i[are a p\catului, o aderen]\ integral\ [i exclusiv\ la p\cat, o
direc]ionare total\ [i constant\ spre c\lcarea legii divine”56. Toate
patimile deriv\ din voin]a noastr\ liber\, care este cauza eficient\
imediat\ [i adev\rat\ a lor57. Producând ravagii incalculabile, pati-
mile conduc la ruinarea s\n\t\]ii psihice (suflete[ti) [i somatice (tru-
pe[ti) a p\tima[ului; ele se manifest\ ca o nesim]ire duhovniceasc\ a
sufletului, împr\[tiind puterile acestuia în lucrurile efemere, anulând
menirea sa esen]ial\ de a se scufunda în infinitul dumnezeiesc, care
îl îmbog\]e[te [i îndumnezeie[te. Patimile trupului cauzeaz\ boli in-
curabile, persoana devenind o primejdie pentru comunitatea în
care tr\ie[te. De exemplu:

53 Rug\ciune, în „Molitfelnic”, edi]ia a cincea, EIBMBOR, Bucure[ti, 1992, p. 179.
54 Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodox\–continuare [i dezbateri,

Ed. Sophia, Bucure[ti, 2001, p. 211.
55 * * *, Triod, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986.
56 Pr. M. Onofrei, Patimile omene[ti, piedic\ în calea mântuirii, în „Cronica Epi-

scopiei Romanului [i Hu[ilor”, vol. IV, 1994, Ed. Bacovia, Bac\u, p. 410.
57 Ibidem, p. 411.
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a) Prin mândrie, ne a[ez\m suflete[te într-un loc nu ne apar-
]ine sau dispre]uim pe al]ii, nu ne în]elegem cu semenii sau le
pricinuim altora necazuri [i nedrept\]i din pricina trufiei noastre58.
Prin eliminarea mândriei [i a slavei de[arte, se elimin\ bolile psi-
hice, dându-se posibilitatea fiec\rui om s\-[i realizeze menirea crea-
toare în Iisus Hristos, Iubitorul tuturor oamenilor; în plus, s-ar eli-
mina stresul, nelini[tea, singur\tatea, grijile, teama [i inexisten]a rela-
]iilor umane profunde;

b) Eliminând patima zgârceniei s-ar elimina dezn\dejdea altora,
sinuciderea, inegalit\]ile p\turilor sociale [i s-ar cultiva iubirea lui
Dumnezeu [i a aproapelui;

c) Cancerul de pl\mân ar disp\rea dac\ s-ar renun]a la fumat [i
s-ar elimina noxele ce polueaz\ atmosfera. Alcoolismul ar disp\-
rea dac\ s-ar renun]a la excesul de alcool, [tiind c\ moartea în spasme,
în com\ hepatic\ a unui alcoolic nu se va putea uita niciodat\.
Renun]area la patima l\comiei pântecelui ar duce la anularea hiper-
tensiunii arteriale, aterosclerozei, atacului de cord, diabetului, carii-
lor dentare [i gutei;

d) Bolile venerice ar disp\rea dac\ libertinajul sexual ar fi con-
vertit în cur\]enie [i în întemeierea familiei cre[tine;

e) Prin invidie se atac\ direct via]a [i activitatea aproapelui
nostru;

f) Prin mânie se ajunge la certuri, b\t\i [i chiar omucideri;
g) Prin trând\vie devenim parazi]i sociali, în loc s\ fim factori

de ajutorare a semenilor neputincio[i59.
A[a cum voin]a omului este cauzatoarea patimilor, tot ea va de-

termina întoarcerea la Dumnezeu. Mijloacele pe care omul le poate
folosi pentru vindecare sau îmbr\carea în ve[mântul de nunt\ al
lui Hristos sunt trepte ale urcu[ului nostru în dinamica îndumne-
zeirii, alc\tuind asceza cre[tin\. Unele din aceste mijloace ]in de
harul divin (Sfintele Taine [i Ierurgii) prin care dobândim ajutorul
lui Dumnezeu, f\r\ de care nu putem face nimic împotriva pati-
milor. Altele apar]in în parte omului [i acestea sunt virtu]ile60. Aceasta
înseamn\ c\ omul, fiind creat de Dumnezeu, poart\ în sine struc-
tura [i modul de manifestare treimic, fiind o persoan\ unic\ ce se ma-
nifest\ numai în rela]ie de comuniune cu alte persoane. Bilateralitatea

58 Ibidem, p. 412.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
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rela]ional\, pe de o parte cu divinul, prin dialogul cu Tat\l, co-
muniunea cu Fiul [i conlucrarea cu Duhul Sfânt, iar pe de alt\ parte,
cu persoanele umane, îi d\ posibilitatea omului de dep\[ire a si-
nelui, a prozaicului, de a înf\ptui comuniunea [i de a accede la o
realitate superioar\, absolut\, prin însu[i faptul c\ e divin\. Trans-
cenderea spre divinitatea treimic\ real\, vie [i revelat\ a omului
are drept scop restaurarea matricei arhetipale a fiin]ei umane, mo-
dificat\ conform patologiei ortodoxe de p\catul originar61.

Alte c\i de a deveni teofori, hristofori, pnevmatofori, adic\ pur-
t\tori de ve[mânt dumnezeiesc în Ortodoxie, al\turi de Sfintele
Taine, sunt: rug\ciunea, postul, milostenia, privigherea, dobândirea
virtu]ilor, citirea Sfintei Scripturi, a Filocaliilor, a vie]ilor sfin]ilor,
paza poruncilor [i tot ce ]ine de cult: metaniile, apa sfin]it\ (Aghiazma
Mare [i mic\), untdelemnul, cânt\rile, icoanele, limba, arta plastic\62.

Îmbr\c\mintea haric\ trebuie în]eleas\ mai întâi [i ca purifi-
care sau ca modalitate de schimbare care se manifest\, dup\ Sfântul
Ioan al Crucii, sub dou\ forme: 

a) activ\ – rezultatele datorându-se voin]ei efortului uman;
b) pasiv\ – rezultatele datorându-se harului divin (Nichifor Crai-

nic, Sfin]enia. Împlinirea umanului).
Aceast\ purificarea activ\, având ca metod\ asceza, are un tri-

plu sens:
a) unul fizic – exerci]iul for]elor trupului;
b) moral – exerci]iu filosofic al virtu]ii, memoriei, voin]ei;
c) religios – men]ionat de Philon din Alexandria [i în]eles ca exer-

ci]iu metodic care perfec]ioneaz\ sufletul [i îl preg\te[te pentru con-
templa]ia lui Dumnezeu (Nichifor Crainic).

Începutul schimb\rii noastre îl constituie transformarea gându-
rilor [i a sentimentelor ce apar de la sine sau prin intermediul
sim]urilor. Modificarea comportamentelor negative [i a gândurilor
ce consimt la aceste comportamente sunt etape în dobândirea st\rii
de apatie, în]eleas\ ca nep\timirea care culmineaz\ cu nemi[carea
poftei spre patimi [i cu cur\]irea total\ de patimi, deci cu dobân-
direa hainei de nunt\. La acestea se poate ajunge, dup\ Sf. Simeon
Noul Teolog, prin urm\toarele c\i: priveghere, studiu, rug\ciune, în-
frânare, isihie63. Astfel, mândria se înlocuie[te cu smerenia, iubirea

61 Paul Evdokimov, op. cit., p. 88.
62 Paul Vonder Heide, Therapie mit geistig-sulischen Mitteln, Ed. AM Goethea-

num, Donnach, 2001, p. 300.
63 Mitropolit Hierotheos Vlahos, op. cit., p. 347.
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de argint cu milostenia, invidia cu dragostea [i bucuria pentru bi-
nele celuilalt, desfrânarea cu înfrânarea [i cur\]enia, l\comia cu cum-
p\tarea, mânia cu r\bdarea, lenea cu h\rnicia, teama cu curajul,
teama pentru mine cu responsabilitatea fa]\ de altul, întristarea
lumii cu întristarea dup\ Dumnezeu, disperarea cu speran]a activ\
ce înt\re[te voin]a în fapte cre[tine, toate acestea ducând în final la
bucurie [i mântuire, dup\ m\rturia Sfin]ilor Apostoli (II Corinteni
6, 10 [i 7, 10; Ioan 16, 20).

Ceea ce trebuie în]eles în mod clar este faptul c\ faptele bune

constituie nu doar o terapie, ci o îmbr\c\minte luminoas\, trai-
nic\ [i real\, ce are consecin]e pe plan spiritual în primul rând, dar
[i fizic. Astfel:

a) „înt\rirea sistemului moral pe considerentul c\, a[a cum un
gând pozitiv genereaz\ o fapt\ pozitiv\, tot astfel o fapt\ pozitiv\
d\ na[tere la un gând pozitiv;

b) ocupându-se de necazul altora, bolnavul uit\ de boala sa,
evitându-se sugestia negativ\;

c) recuno[tin]a altora îl poten]eaz\ energetic”64.
Asimilarea virtu]ilor [i, în special, a virtu]ilor teologice, duc la

reintegrarea persoanei umane în normalitate, la omul haric, dac\
consider\m afirma]ia Sf. Ioan Damaschin conform c\reia „virtu]ile
sunt naturale omului”.65 Prin urmare, lucrarea specific\ a omului este
aceea „de a tinde s\ devin\ ceea ce este cu adev\rat (...) s\ fie
con[tient aici [i acum de tot ce exist\, s\ tr\iasc\ în prezent”66 [i s\
realizeze „o dep\[ire prin har a limitelor individuale”67. Prezentul în
Ortodoxie este tr\it într-o perspectiv\ eshatologic\, a viitorului, a
unei vie]i viitoare, a c\rui dobândire este condi]ionat\ de îndepli-
nirea poruncii de îndumnezeire.

Un rol important în realizarea unei vie]i cre[tine des\vâr[ite, a
dobândirii ve[mântului de har al Domnului îl are, a[a cum spu-
neam în alt\ parte68, preotul duhovnic, care va orienta penitentul
spre mântuire, orientare care creeaz\ o atitudine optimist\ generat\

64 V. Pa[canu, Energia care vindec\, Ed. „Casa Editorial\ Moldova”, Ia[i, 1993,

p. 18.
65 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 46.
66 Holdevici Irina, Elemente de psihoterapie, Ed. All, Bucure[ti, 1996, p. 103.
67 Vasile Cristescu, Antropologia în perspectiva teologic\, Ed. Junimea, Ia[i,

1999, p. 33.
68 A se vedea studiul meu: Duhovnicul: doctor al sufletelor oamenilor [i educator

în procesul form\rii lor duhovnice?ti.
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de realitatea prezen]ei lui Dumnezeu, de con[tiin]a iubirii Sale ab-
solute fa]\ de oameni. La aceasta contribuie [i eliberarea prin cu-
vânt, prin m\rturisire verbal\ total\, a aspectelor pozitive [i negative,
prin care se genereaz\ o stare de calm, de pace, de lini[te interi-
oar\. Iat\, a[adar, c\ ve[mântul despre care am pomenit aici este
v\zut ca stare conform\ a omului cu preceptele lui Dumnezeu.
Omul cel nou trebuie s\ se îmbrace cu Via]a cea nou\ care este
Hristos. Câteva texte în acest sens sunt elocvente:

a) „Dar de ce a]i ie[it? S\ vede]i un om îmbr\cat în haine moi?
Iat\, cei ce poart\ haine moi sunt în casele regilor” (Matei 11, 8)

b) {i s-au dus la Iisus [i au v\zut pe cel demonizat [ezând jos,

îmbr\cat [i întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, [i

s-au înfrico[at” (Marcu 5, 15)

c) „{i, intrând în mormânt, au v\zut un tân\r [ezând în partea

dreapt\, îmbr\cat în ve[mânt alb, [i s-au sp\imântat” (Marcu 16, 5)

d) „{i v-a]i îmbr\cat cu cel nou, care se înnoie[te, spre deplin\

cuno[tin]\, dup\ chipul Celui ce l-a zidit…” (Coloseni 3, 10).

Este foarte interesant faptul c\ îmbr\c\mintea are în Scriptur\

trimitere [i la P\timirea Domnului [i la un în]eles tainic sau mistic.

Astfel, mai întâi observ\m c\ Domnul Se identific\ cu cei în suferin]\

sau goi [i lipsi]i de cele necesare, dar mai ales de solidaritatea se-

menilor: Gol am fost [i M-a]i îmbr\cat; bolnav am fost [i M-a]i cer-

cetat; în temni]\ am fost [i a]i venit la Mine…; Sau când Te-am

v\zut str\in [i Te-am primit, sau gol [i Te-am îmbr\cat?; Str\in

am fost [i nu M-a]i primit; gol, [i nu M-a]i îmbr\cat; bolnav [i în

temni]\, [i nu M-a]i cercetat (Matei 25, 36, 38 [i 43); iar mai apoi se

observ\ c\ El cere ca to]i s\-I urmeze, pentru c\ numai a[a: cel ce bi-

ruie[te va fi astfel îmbr\cat în ve[minte albe [i nu voi [terge deloc

numele lui din cartea vie]ii [i voi m\rturisi numele lui înaintea

P\rintelui Meu [i înaintea îngerilor Lui (Apocalipsa 3, 5).

Hristos Domnul este Fiul Omului, Cel ce st\ între [apte sfe[-

nice, având în mâna dreapt\ [apte stele [i este „îmbr\cat în ve[-

mânt lung pân\ la picioare [i încins pe sub sân cu un brâu de aur”

(Apocalipsa 1, 13), singurul Care biruie[te fiara „[i este îmbr\cat

în ve[mânt stropit cu sânge [i numele Lui se cheam\: Cuvântul lui

Dumnezeu” (19, 13). Omul care crede în El, care înviaz\ împre-un\

cu El „se va îmbr\ca în nestric\ciune [i acest (trup) muritor se va

îmbr\ca în nemurire...” (I Corinteni 15, 54) [i astfel Învierea Domnului

devine învierea noastr\ [i Haina Domnului devine haina noastr\. 
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În esen]\, e vorba de modelarea noastr\ dup\ chipul lui
Hristos, de transfigurarea existen]ei noastre prin El, dup\ cum
arat\ Sfântul Apostol Pavel în Epistola c\tre Galateni: Nu mai vie-
]uiesc eu, ci Hristos vie]uie[te-n mine (Galateni 2, 28). Prin preotul
duhovnic se înf\ptuie[te la modul cel mai bun starea de om ce st\
acoperit de Duhul, de om îmbr\cat în Dumnezeu: C\ci, câ]i în Hris-
tos v-a]i botezat, în Hristos v-a]i îmbr\cat (Galateni 3, 27).

Dobândirea „hainei” Lui, a sfin]eniei nu se poate face singular în
mod egoist ci ne trebuie un pov\]uitor deoarece arta înduhovnicirii,
a îndumnezeirii este foarte grea [i aceasta deoarece sufletul nostru
poate fi p\truns în adâncurile sale numai de un suflet curat:

Tot a[a [i voi, fiilor duhovnice[ti, supune]i-v\ preo]ilor; [i to]i,
unii fa]\ de al]ii, îmbr\ca]i-v\ întru smerenie, pentru c\ Dum-
nezeu celor mândri le st\ împotriv\, iar celor smeri]i le d\ har (I
Petru 5, 5). {i: Îmbr\ca]i-v\, dar, ca ale[i ai lui Dumnezeu, sfin]i [i
prea iubi]i, cu milostivirile îndur\rii, cu bun\tate, cu smerenie, cu
blânde]e, cu îndelung\-r\bdare… Iar peste toate acestea, îmbr\-
ca]i-v\ întru dragoste, care este leg\tura des\vâr[irii (Coloseni 3,
12, 14).

A[adar, omul cel nou trebuie s\ se îmbrace cu via]a cea nou\
pentru a accede la împ\r\]ia lui Dumnezeu [i pentru a câ[tiga
mântuirea [i de aceea este necesar\ m\rturisirea gândurilor [i a
p\catelor noastre c\tre p\rintele duhovnic, pentru c\ „nem\rturi-
sirea p\catelor d\ putere demonilor”69, a[a cum spune Sf. Antonie
cel Mare. Sfântul Siluan Atonitul înt\re[te înv\]\tura Sf. Antonie cel
Mare, spunând c\ dac\ omul nu spune toate duhovnicului, calea sa
este întortocheat\ [i nu duce la mântuire, dar cine spune totul, acela
merge direct în împ\r\]ia cerurilor70. P\rintele duhovnic actuali-
zeaz\ prezen]a fiului duhovnicesc în Împ\r\]ia cerului prin puterea
sa sfin]itoare, deoarece Duhul Sfânt este în cer [i pe p\mânt acela[i 71.

De aceea preotul duhovnic, care propov\duie[te Unicul Adev\r
care este Iisus Hristos, trebuie c\utat cu mare bucurie, pentru c\,
dac\ credem c\ putem c\l\tori singuri în lumea spiritual\, ne în-
[el\m. Prin el ne „îmbr\c\m cu toate armele lui Dumnezeu, ca s\
pute]i sta împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6, 11). Sf. Antonie
cel Mare spunea [i el în acest sens: Am suferit mult din partea

69 Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a moral\ a oamenilor [i despre buna

purtare, în „Filocalia”, vol. 1, Ed. Harisma, Bucure[ti, 1999, p. 28.
70 Sf. Siluan Atonitul, Între iadul dezn\dejdii..., p. 172.
71 Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi..., p. 28.
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demonilor din cauza mâniei mele, dar Domnul m-a smerit [i m-a
miluit, pentru rug\ciunile p\rintelui meu duhovnicesc [i acum
Domnul mi-a descoperit c\ peste el odihne[te Duhul Sfânt [i de aceea
îl cinstesc mult pe duhovnic72.

Un astfel de duhovnic „trebuie s\ aplice leacuri potrivite: celor
împov\ra]i cu p\cate grele [i u[or apleca]i spre dezn\dejde le este
potrivit leacul al doilea (jugul blând [i sarcina u[oar\). Celor ce
tind spre un cuget înalt [i mândru le este potrivit leacul întâi (ca-
lea îngust\ [i plin\ de necazuri)”73. Sf. Ioan Sc\rarul a demonstrat
necesitatea de a considera Biblia ca o farmacie spiritual\ ce se adre-
seaz\ tuturor afec]iunilor omene[ti, având pentru fiecare mijloa-
cele adecvate.

Sfatul P\rin]ilor vizeaz\ dobândirea odihnei ve[nice, dup\ cum
arat\ Sf. Isaia Pustnicul74, pentru c\ în ei se afl\ puterea sfin]itoare
a Sfântului Duh. Ori, al\turi de Sf. Scriptur\ se g\se[te Filocalia sau
via]a [i petrecerea misticilor care au atins des\vâr[irea. Filocalia îl
angajeaz\ pe om într-un nesfâr[it proces spiritual numit proces de
eliberare din robia patimilor, dobândind amploarea unui adev\rat
r\zboi nev\zut, în care biruin]a este câ[tigat\ cu ajutorul lui Hristos75.
Preotul duhovnic contribuie decisiv la mântuirea credincio[ilor
(Ioan 20, 21-23), dinamizând [i sporind energia de munc\ [i s\n\-
tatea sufleteasc\ a credincio[ilor. A nu apela la Hristos, Care d\ apa
cea vie a Sfântului Duh, prin preotul duhovnic, [i a te orienta spre
psiholog sau psihiatru sau spre acel „directeur de conscience” în-
seamn\ a pierde dimensiunea spiritual\ a omului [i a vie]ui dup\
trup într-o pseudo-cultur\ efemer\ [i p\gubitoare. Numai Hristos
este „Calea, Adev\rul [i Via]a” (Ioan 14, 6), des\vâr[itorul vie]ii noas-
tre, din a C\rui ve[nicie am primit existen]a.

Profesorul de religie poate contribui [i el la des\vâr[irea st\rii
l\untrice dar [i exterioare a elevilor s\i prin educa]ia religioas\ pe
m\sura fiec\ruia, dezvoltând de la fragede vârste religiozitatea, ca
o manifestare con[tient\ a chipului lui Dumnezeu în om. De ase-
menea, cre[tinul, în virtutea chipului hristic primit în baia bote-
zului, va trebui s\ fie un m\rturisitor [i un tr\itor al înv\]\turii lui

72 Ibidem.
73 Sf. Ioan Sc\rarul, Scara raiului, Editura Amarcord, Timi[oara, 1997, p. 44a.
74 Cuviosul Isaia Pustnicul, Despre p\zirea min]ii, în „Filocalia”, vol. 1, Ed. Ha-

risma, Bucure[ti, 1994, pp. 396-403.
75 Dumitru Popescu, Ortodoxie [i contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucure[ti,

1996, p. 85.
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Hristos pentru a se sfin]i [i a sfin]i pe al]ii care intr\ în comuniune
cu el.

Urmând sfin]eniei lui Hristos, vom dobândi împreun\, preo]i
[i credincio[i prin rug\ciune permanent\, sprijinul lui Dumnezeu,
imperios necesar pentru cunoa[terea sufletului, c\ci nici cel ce s\-

de[te nu e ceva, nici cel ce ud\, ci numai Dumnezeu face s\ creasc\

(I Corinteni 3, 7), pentru ca mai apoi s\ putem s\ st\m tari, având

mijlocul vostru încins cu adev\rul [i îmbr\cându-v\ cu plato[a

drept\]ii [i înc\l]a]i picioarele voastre, gata fiind pentru Evan-

ghelia p\cii. În toate lua]i pav\za credin]ei, cu care ve]i putea s\

stinge]i toate s\ge]ile cele arz\toare ale vicleanului. Lua]i [i coiful

mântuirii [i sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu (Efe-
seni 6, 14-17). 

Exist\ expresii [i al\tur\ri de termeni care deschid o în]elegere
spiritual\, desemnând rela]ionarea îmbr\c\mintei cu omul l\untric
(haina de nunt\, str\inul venit la nunta fiului de împ\rat etc.).
Uneori sensul îmbr\c\min]ii este dublat de referiri dihotomice la
bog\]ie sau s\r\cie. Ve[mintele realizeaz\ cel mai adesea prin ele
însele portretul unei persoane prezentate în Scriptur\ sau în
Tradi]ie (bogatul nemilostiv, Sf. Maria Egipteanca, Sf. Teodora de la
Sihla [i atâ]ia al]ii). Alteori îns\ acestea întregesc un portret format
din mai multe elemente (chipul Mântuitorului din Apocalips\ [.a.m.d.).
Îmbr\c\mintea sau mai degrab\ împodobirea reprezint\ un aspect
major în referirile generice la persoana uman\: nu v\ îngriji]i cu

ce v\ ve]i îmbr\ca…; samarineanul care se apleac\ [i îl ajut\ pe cel
s\rman, ducându-l la o cas\ de oaspe]i; fiul risipitor, c\ruia i se pune
inel [i hain\ nou\ etc.

Concluzii. Textul scripturistic desemneaz\ necesitatea unei este-
tici duhovnice[ti a înf\]i[\rii în fa]a lui Dumnezeu, în care îmbr\c\-
mintea este chip al omului l\untric fie în sensul îndrept\rii lui spre
p\mântesc, fie ca semn al înduhovnicirii [i al apropierii de cele
cere[ti, de dumnezeire. 

Starea lumii de ast\zi se caracterizeaz\ printr-o prezen]\ acut\
a goliciunii, mergând de la simpla expunere de idei [i pân\ la ade-
v\rate „programe” de îndobitocire a omului: emisiuni, conferin]e,
articole [i studii în reviste, c\r]i… evenimente (sic!). În structura so-
cial\ contemporan\, omul modern nu ar trebui s\ uite c\ este, în
primul rând, o fiin]\ teologic\, chip al lui Dumnezeu, având me-
nirea s\ tind\ neîncetat spre Arhetipul s\u: Hristos Domnul. Atunci
când vorbim despre zidirea Împ\r\]iei lui Dumnezeu, nu ne referim
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doar la idei frumoase, ci la ceva concret, imediat [i realizabil: în
inimile noastre ca [i în societate, Unul [i Acela[i Hristos Înviat, se
v\de[te sau mai degrab\ se adevere[te prin Biseric\ [i prin to]i oa-
menii de pe p\mânt care tr\iesc dup\ normele credin]ei. 

Goliciunea (ca termen generic valabil pentru toate formele de
destr\b\lare: incest, adulter pedofilie, homosexualitate etc.) am ex-
pus-o aici ca un prim pas spre moartea trupeasc\ sau biologic\,
ea devenind fireasc\ [i proprie tuturor celor ce stau sau s\l\[luiesc în
p\cat. Nu degeaba psalmistul vorbea despre cei ce se îmbrac\ cu
p\catul ca [i cu o hain\ (Ps. 72, 6 [i 108, 18). Înve[mântarea sau
luarea hainei virtu]ilor este cu totul altceva, este starea [i aspectul
concret [i antagonic al goliciunii. Ve[mintele trupe[ti ale stric\ciunii
[i ale mor]ii se pot preschimba prin Hristos în mijloace sau c\i de a
deveni teofori, hristofori, pnevmatofori adic\ purt\tori de ve[mânt
dumnezeiesc. Sf. Apostol Pavel ne îndeamn\ s\ fim fii ai luminii, ai

zilei [i s\ fim treji, îmbr\cându-ne în plato[a credin]ei [i a dragos-

tei [i punând coiful n\dejdii de mântuire (I Tesaloniceni 5, 8).
În Ortodoxie, asumarea ve[mântului lui Hristos nu este o sim-

pl\ paradigm\, ci un fapt concret. Noi nu tr\im declarativ via]a [i
implicit credin]a, ci practicând virtu]ile dobândim acel „ceva” de la
Dumnezeu prin care El Se recunoa[te în inimile noastre, pentru
ca mai apoi în Împ\r\]ia Sa totul s\ fie fa]\ c\tre fa]\. Astfel, de
exemplu, suntem înv\]a]i s\ credem [i s\ f\ptuim prin Parabola

nun]ii fiului de împ\rat (Matei 22) sau prin parabola Celor zece

fecioare (Matei 25). {i, desigur, nimeni nu ar dori s\ p\]easc\ ca cel
cineva care a fost întrebat: Prietene, cum ai intrat aici f\r\ hain\ de

nunt\? El îns\ a t\cut (Matei 22, 12). De aceea, al\turi de Sfintele
Taine [i ierurgii ne putem întrarma cu rug\ciunea, cu postul, cu mi-
lostenia, cu privigherea, cu citirea Sfintei Scripturi, a Filocaliilor, a
vie]ilor sfin]ilor [i cu paza poruncilor [i tot ce ]ine de cultul nostru
ortodox.

Sfânta Scriptur\ [i P\rin]ii Bisericii ne arat\ clar originea noas-
tr\ în Dumnezeu, Care ne-a creat cu scopul de a ne bucura de El
[i de a fi în comuniune cu El pentru ve[nicie. Atât trupul, cât [i su-
fletul sunt darul lui Dumnezeu pentru a fi cu El, pentru a se în-
ve[nici în comuniunea cu Dumnezeu [i de la început am fost îm-
br\ca]i doar de El. Re-înve[mântarea noastr\ nu este o consecin]\ a
asum\rii st\rii lumii de azi, ci tocmai îmbr\carea sufletului [i a tru-
pului prin tot ceea ce înseamn\ asceza cre[tin\. Miza este enorm\
pentru c\ finalitatea înseamn\ totul: mântuirea! Ceea ce a spus
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Mântuitorul Hristos în fa]a Apostolilor r\mâne atât de actual: {i

iat\, Eu trimit peste voi f\g\duin]a Tat\lui Meu; voi îns\ [ede]i în

cetate, pân\ ce v\ ve]i îmbr\ca cu putere de sus (Luca 24, 49).
A[adar, Duhul este singura noastr\ „hain\” pentru care merit\ s\
lupt\m pentru c\ este singura veritabil\, fiind con[tien]i c\ „este
cu neputin]\ s\ ne mântuim f\r\ harul lui Dumnezeu, numai cu
credin]a [i faptele tale, oricât de nevoitori am fi”76.
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The raiment and the nakedness of the human being. 
An Orthodox vision on the anthropos theophoros

Rev. Lect. Dr. Adrian DINU

The theological research “The raiment and the nakedness of the

human being An Orthodox vision on the anthropos theophoros”

written by the Rev. Lect. Dr. Adrian Dinu, analyses the human con-

dition in the context of the teachings of the Holy Fathers, focusing

on the theology of garments, present from the Genesis (the leather

garments), and consequently, the raiment in Christ performed at the

Baptism and the human nakedness attained through the sin. 

The author presents the relationship between God and the se-

cular human person as a state of ontological sickness and the rai-

ment in Christ, begun at the Baptism, and continued through the

Mysteries of the Church as the natural growth of the human person

into the light of God. The vestment of grace of the Christian belie-

ver is the presence of God in him/her and the token of the eternal

life in the Church. 


