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Paisiede lanea

Aceast\ carte abordeaz\ o

tem\ de acut\ actualitate, respec-

tiv cea a ocultismului, esoterismu-

lui, neognosticismului, care `n con-

textul autonomiei valorilor, al plu-

ralismului religios `[i face sim]it\

tot mai mult prezen]a `n comuni-

tate, aspirând [i la statutul adev\-

rului, de ce nu, al adev\rului de

via]\ pentru om. Autorul, care ]ine

cursuri [i la Institutul Catolic din

Paris pleac\ `n demersul s\u [tiin-

]ific de la documentul roman ela-

borat de Consiliul Pontifical al cul-

turii, Iisus Hristos, D\t\torul de ap\

vie: o reflexie cre[tin\ la New-Age,

publicat `n 2003.

Structurat\ `n 3 p\r]i, cartea

are drept cheie interpretativ\ prin-
cipiile g`ndirii esoterice, a[a cum
sunt ele formulate de c\tre A.

Faivre, `n 6 direc]ii: 1) corepon-
den]ele reale [i simbolice dintre
p\r]ile universului vizibil [i invi-

zibil; 2) aspectul viu al naturii, „fo-
cul ascuns care circul\ `n ea” ceea
ce face ca `n re]eaua acesteia sa

existe o mecanic\ a atrac]iei, anume
simpatie [i antipatie, a[a cum se
petrece acest lucru `n rela]iile in-

terumane; 3) imagina]ia [i medie-
rile prin care omul poate stabili
o rela]ie cognitiv\ [i vizionar\ cu

alte lumi, prin ritual, imagini
simbolice, spirite intermediare;

4) experien]a transmut\rii, a trans-
form\rii, prin ini]iere, parcurs [i
gnoz\; 5) filosofia peren\, printr-o

gnoz\ atotcuprinz\toare ce inte-
greaz\ tradi]ii particulare care au
la baz\ `ntr-un timp imemorial o

unitate ce se percepe [i se recons-
tituie prin concordism unificator,
non-dual, pacifist; 6) rela]ia ma-

estru-ucenic [i transmiterea unei
`nv\]\turi esoterice (pp.18-19). De
aceea, teza autorului, pe baza c\reia
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se analizeaz\ fenomenul esoterico-
ocultist, este c\ esoterismul nu este

o doctrin\ unificat\, ci o form\
de gândire deschis\, permeabil\,

sincretist\.
Partea `ntâi, „Renovatio” a cre[-

tinismului: perenitate [i unitate,
având `n vedere c\ raportul pon-
tifical asociaz\ New Age cu filo-
sofia peren\, teologia primordial\,
iar pe acestea, cu magia [i misti-
cismul ebraic, de fapt, hermetis-
mul [i kabbala – ne introduce `n
atmosfera cultural\ [i intelectual\
a Rena[terii secolului al XV-lea,
mai precis `n anul 1471, când a
fost redescoperit\ lucrarea Corpus
hermeticum, a lui Hermes Trisme-
gistos, la Trevisio, eveniment care
este [i consecin]a recept\rii [i tra-
ducerii `n Apus, prin interesul pen-
tru Platon [i Plotin, interes reac-
tivat mai ales de Marsilio Ficino,
pentru tradi]ia hermetic\, `n ge-
neral. Acestui curent se asociaz\
nume sonore ale vremii, Pico de la
Mirandola, Nicolae Cusanus, A.
Steuco, dar [i umani[ti precum Eras-
mus sau Reuchlin, care coagulau noi
tendin]e `n aria cunoa[terii, dup\
controversele epistemologice [i ins-
titu]ionale cu scolastica, care cre-
deau c\ vechimea doctrinelor era
garan]ia adev\rului acestora. Ast-
fel, ei c\utau o filosofie complet\,
care s\ trateze problemele legate
de Dumnezeu [i suflet, „o teologie
sau o filosofie teologic\ al c\rei
tat\ `n istoria occidental\ era in-
contestabil Platon” (p. 43), filosof
pe care l-au adoptat `n reflexia lor
teologic\ [i unii P\rin]i ai Bisericii.
Dar noua doctrin\ statua realitatea

unei [tiin]e absolute originare, de
fapt con]inutul revela]iei promo-
riale, cunoa[terea adamic\, degra-
dat\ `ns\ progresiv, din cauza
p\catului, odat\ cu trecerea vremii,
dar posibil de re`nnoit  prin sin-
teza filosofiei cu Revela]ia, ceea ce
Biserica a [i condamnat ca erezie.
Ideea este preluat\ de Leibnitz,
apoi, mai nou, de A. Huxley, `n
lucrarea Perennial Philosophy ap\-
rut\ `n 1944, sau R. Guenon.    

Un capitol al c\r]ii este dedi-
cat magiei, care ocup\ „un loc
central” (p. 77) `n cadrul a ceea ce
se nume[te „filosofia peren\”. Ma-
gia „savant\” p\trunde `n Occident
odat\ cu aristotelismul [i averois-
mul, `n secolul al XII-lea. De[i `n
cercurile vremii se vorbea de o
magie natural\, normal\, bun\,
[i de o magie destinativ\, invoca-
toare, rea, negativ\, demonic\, to-
tu[i asocierea cu astrologia [i al-
chimia ridica semne evidente de
`ntrebare asupra statutului acesteia.
Magia natural\ a fost astfel ordo-
nat\ `ntre ceea ce este natural [i
ceea ce este supranatural, `ntr-un
spa]iu al paranaturalului, contu-
rându-se, de aceea, o ax\ episte-
mologic\ ce c\uta s\ atribuie aces-
teia un loc printre [tiin]e [i o ax\
ce se interoga asupra ortodoxiei
magiei [i a legitimit\]ii ei `n sfera
uman\ [i comunitar\. Cert este c\
magia a fost asociat\ incipient cu
[tiin]ele exacte, experimentale
(p. 115) bunul magician fiind un
preot al naturii (p. 104) printr-o
teurgie practic\ `n linia lui Her-
mes. Autorul contest\ existen]a
vreunei continuit\]i dintre magia
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renascentist\ [i cea New Age,
pentru c\, din moment ce prima
plasa „omul microcosmic `n cen-
trul unei re]ele macrocosmice a
coresponden]elor [i for]elor”, spre
transcendent, cea din urm\ este de
natur\ imanent\, `n sensul c\ „omul
nu mai este `n\l]at decât pentru a
fi de `ndat\ expulzat din centrul
lumii, pentru c\ el este doar unul
dintre componentele fiin]ei uni-
versale” (p. 139), o viziune `n acord
cu teoriile [tiin]ifice relativiste,
cuantice sau cele religioase orien-
tale despre vid.  

Un alt capitol se refer\ la doc-
trina kabbalist\, prin care se c\uta
de c\tre anumite cercuri de inte-
lectuali o apropiere `ntre cre[tini [i
evrei, `ntrucât Revela]ia mozaic\ le
era comun\. Un punct culminant
al acestei situa]ii, afacerea Reuchlin,
care consfin]e[te clivajul dintre
teologi [i umani[ti `n ceea ce pri-
ve[te lectura Bibliei, o reluare,
de fapt, pe alt plan, a ceea ce se
`ntâmplase `n secolul al XIII-lea
cu Biblia, pe de o parte, [i „Sen-
tin]ele” lui Petru Lombardul, pe
de alt\ parte. 

Partea a II-a a lucr\rii, Din-
colo de Biseric\ [i de cre[tinism:
rupturi [i identitate, continu\ pre-
zentarea parcursului `n istoria [i
cultura occidental\ a esoterismului
care, prin procesele de ini]iere [i
p\strare a secretului, angajeaz\ [i
polemica, aprig\ uneori, cu Bise-
rica [i determin\ condamnarea de
c\tre aceasta a masoneriei. For-
mele pe care le `mbrac\ esoteris-
mul, `ncepând cu secolul al XVII-lea,
sunt societ\]ile secrete, culminând

cu consumarea procesului de auto-
nomizare prin spiritism [i teosofie
ce sunt [i leag\nul mi[c\rii New
Age (p. 164).  Autorul conchide c\
formele actuale de esoterism re-
prezint\ de fapt un recurs la gnos-
ticism, o restaurare a acestuia prin
texte [i practici care [i-au pierdut
substan]a ini]ial\ structurat\ `n alt
timp [i spa]iu al istoriei occiden-
tale. Spiritismul [i teosofia sunt o
form\ de „esoterism secularizat”
(p. 192). Dac\ critica gnosticis-
mului de c\tre P\rin]ii Bisericii `[i
avea temei `n dualismul radical, `n
respingerea `ntrup\rii lui Hristos,
negarea trupului printr-un ascetism
riguros [i ob]inerea mântuirii prin
cunoa[terea unei revela]ii secrete,
transmis\ printr-o iluminare ini]ia-
tic\, f\r\ nici o leg\tur\ cu cre-
din]a [i iubirea cre[tine, virtu]i teo-
logice fundamentale, atunci esote-
rismul actual, resurgen]\ a vechiu-
lui gnosticism, este incompatibil cu
cre[tinismul (p. 215). 

Partea a III-a, Forma de gân-
dire esoteric\ [i perspective teo-
logice, evalueaz\ contactele dintre
gândirea teologic\ [i aceste forme
de gândire care s-au reg\sit une-
ori `n apologia fundamentat\ ra-
]ional de c\tre cre[tinism, o meta-
fizic\ religioas\ ca preambul al
Revela]iei, mai ales neotomismul,
dar invit\ actualmente la real [i
`nnoit discern\mânt teologic [i
eclezial. Esoterismul actual nu tre-
buie abordat `n perspectiva unor
termeni ca emana]ionism, monism
sau dualism, ci `n cea a unei ex-
perien]e pseudoreligioase `n sine,
f\r\ referin]\ la alte doctrine [i
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care care doar ea conteaz\. A[a cum
se exprima G. Bataille privitor la
diferen]a `ntre experien]a interi-
oar\ [i filosofie, nu conteaz\ enun-
]ul despre vânt, ci vântul `n sine,
pentru esoterism important\ este
aceast\ experien]\ ireductibil\, auto-
construit\, neraportat\ la ceva con-
sacrat, pentru c\ nu conteaz\ a
cunoa[te, ci esen]ial este faptul
de a te sim]i transmutat, de aici [i
frenezia sim]urilor asociat\ dro-
gurilor, alcoolului care ar conferi
acces la o revela]ie primordial\ [i
un real ecumenism esoteric, dup\
expresia lui F. Schoun (p. 249).

Autorul avertizeaz\ [i asupra
pericolului unui cre[tinism eso-
teric, prin recurs la texte biblice,
apocrife sau scrieri patristice – ce
ar sugera un secret al unor ini-
]ia]i pentru neini]ia]i, texte care
sunt unice ca evenimente revela-
]ionale interpretate de hermeneu-
tica teologic\ `n mod corect chiar

`n condi]iile de formare a teologiei
cre[tine [i `n perioada dificil\ pen-
tru Biseric\ a persecu]iilor, actua-
lizate `ns\ `n context eclesial de
manier\ sacramental\ [i care aduc
experien]e spirituale care sunt un
dar supranatural de la Dumnezeu
[i nu consecin]a unui mecanism
uman de exerci]ii sofisticate.    

O real\ experien]\ [i teolo-
gie cre[tin\ trebuie s\ ]in\ seama
esen]ial de primatul referin]ei la
Iisus Hristos, interpretarea din Tra-
di]ia Bisericii [i angajamentul pen-
tru urmarea lui Hristos [i `mplini-
rea practicii evenghelice.

Esotérisme et christianisme.
Histoire et enjeux d’une expa-
triation este o carte recomandat\
`n context actual, cu deschideri
constructive spre apologia credin]ei
[i erudi]ia necesar\ teologului `n
demersul evanghelizator, pastoral,
cultural. 

Pr. Prof. Dr. Gheorghe PETRARU

Jean-Baptiste Lecuit, L’anthropologie théologique à la lumière de la psy-

chanalyse. La contribution majeure d’Antoine Vergote, Les Éditions du Cerf,

Paris, 2007, 688 p. 

Abordarea personalit\]ii lui
Antoine Vergote, profesor de psi-
hologie religioas\ la Universitatea
Catolic\ din Louvain, dar [i psi-
hanalist, este, `n lucrarea de fa]\,
un act de omagiere din partea au-
torului, dar [i o ocazie de a con-
semna pentru teologii no[tri as-
pecte academice [i culturale spe-
cifice ariei europene c\reia este
integrat\ [i societatea româneasc\,
`n ansamblul s\u, influen]at\ ast-
fel, la rândul ei, ca de atâtea ori
`n istorie, de idei din spa]iul pu-
blic european. Competen]a sa `n
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teologie, filosofie, psihologie [i psi-
hanaliz\ fac din A. Vergote, n\s-
cut `n Belgia `n 1921, preot `n dio-
ceza de Bruges din 1947 [i pro-
fesor la Leuven [i Louvain-la-Neuve
pân\ `n 1987, unul din cei mai re-
puta]i speciali[ti `n psihologia re-
ligiei din universul francofon. Pro-
iectul s\u academic, didactic, [tiin-
]ific este acela de a insera religia `n
subiectul uman, a[a cum `l de-
fine[te modernitatea, dep\[ind o
abordare epistemologic\ a religiei,
preluând din psihanaliz\ date care
]in de abisalul persoanei umane,
cu finalitatea precis\ de a elimina
ideea eronat\ [i ireligioas\ c\ re-
ligia ar fi rezultat sau o pur\ ema-
na]ie a dorin]elor umane, cu ideea
promovat\ de ateismul modern c\
nu Dumnezeu l-a creat pe om, ci
omul L-a creat pe Dumnezeu, enun-
]at\ programatic de c\tre Feuer-
bach. Demersul lui Vergote se
`nscrie `n orizontul unei antropo-
logii teologice cre[tine care are
sarcina „de a degaja `n existen]a
uman\ urmele [i structurile pro-
iectului divin [i de a eviden]ia
ruptura [i noutatea evenimentului
istoric care are loc `ntre om [i Dum-
nezeul s\u.” (p. 24) Aceast\ di-
rec]ie psihologic\ abordat\ de Ver-
gote se `nscrie `n aria propriu-zis\
a antropologiei teologice care con-
sider\ fiin]a uman\ drept chip al
lui Dumnezeu – antropologie teo-
logic\ fundamental\ – cu voca]ia
spre Înviere [i via]a cea ve[nic\ –
eshatologie – prin r\scump\rarea
din p\catul str\mo[esc [i conferi-
rea harului `nfierii – soteriologie.

Autorul, de[i face incursiuni [i la
al]i psihanali[ti celebri, Jung, Lacan,
Green sau cei din mediul ameri-
can, r\mâne la psihanaliza inven-
tat\ de S. Freud, care include exi-
gen]e minimale spre a fi `n]eleas\
ast\zi, precum ipoteza proceselor
psihice incon[tiente, recunoa[terea
doctrinei rezisten]ei [i reful\rii, se-
xualitatea [i complexul lui Oedip
(p. 17).

Lucrarea cuprinde trei p\r]i struc-
turate `n 14 capitole, de o densi-
tate ideatic\ remarcabil\, `ntr-un
dialog al religiei, teologiei, filo-
sofiei, psihologiei, care trimite la
personalit\]i de marc\, de la Ori-
gen, Augustin, Dionisie, Toma de
Aquino – la Nygren, Rahner, Ruiz
de la Pena, Ricoeur, Heidegger sau
fenomenologia francez\ actual\. 

Partea I, De la corpul pulsio-

nal la corpul `nvierii: Teologia

unit\]ii complexului fiin]ei umane

`n lumina psihanalizei, reprezint\
partea `n care se dep\[e[te viziu-
nea dualist\ cartezian\ sau cea ac-
tual\ Mind-Body Problem, spirit
sau minte, pe de o parte, [i ma-
terie sau corp, pe de alt\ parte,
prin `n]elegerea unitar\ a uma-
nului `n dinamica unit\]ii psihic-
corp, a experien]ei de via]\ `n
corpul care `mi apar]ine, a corpu-
lui meu care e parte integrant\ a
ceea ce este omul. Esen]ial la Freud
este conceptul de instinct, impul-
siune, dorin]\ incon[tient\, de via]\,
respectiv Eros, [i de moarte, adic\
dispari]ia oric\rei tensiuni (pp.
36-37). Exist\ un incon[tient ori-
ginar, constituit de reprezent\ri,
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interioriz\ri ale experien]elor ar-
haice pozitive ce caut\ pl\cerea
[i resping durerea, astfel ca pl\-
cerea este „regulatorul func]ion\rii
psihice” (p. 50) [i „unitate primor-
dial\ corp-psihism” (p. 55) al c\rei
centru `n umanul unitar este, `n
termenii relativit\]ii, „pretutindeni
[i nic\ieri” (p. 57). Astfel se con-
stituie eul – ego –, o re`ntoarcere
erotic\ spre sine, corpul incon[-
tient al dorin]ei sau ceea ce fe-
nomenologia consider\ constitui-
rea corpului viu, cu experien]ele
sale, a corpului care tr\ie[te, dar
care teologic, `n viziunea lui Ver-
gote, implic\ [i dimensiunea re-
ligioas\ a dorin]ei de Dumnezeu,
„dimensiunea personal\ a spiritului
prezent `n fiecare fiin]\ uman\
dotat\ cu con[tiin]\ organizat\ prin
limbaj, polul spiritual rela]ional di-
vinului [i semenilor umani” (p. 73)
În acest sens, omul este alc\tuit
din corpul organic, corpul psihic
[i spirit (p. 80). 

Esen]ial\ pentru om este ordi-
nea simbolic\ a limbajului pe care
`l constituie, dar care [i constituie
umanul (p. 91), o viziune care este
radical opus\ naturalismului, ma-
terialismului [i biologismului re-
duc]ionist al contemporanilor. Teza
lui Vergote vine [i din concep]ia
biblic\ a unei antropologii uni-
tare [i nu dualiste, `n care omul
este totodat\ suflet [i trup viu
destinat `nvierii (I Corinteni 15).
De aceea, antropologia teologic\
contemporan\ tinde s\-l conceap\
pe om nu din perspectiv\ onto-
logic\, `n primul rând, ci din cea

dialogal\, teologic\ [i soteriolo-
gic\, anume capacitate de deschi-
dere [i rela]ie cu Dumnezeu [i cu
oamenii (p. 96)  

Partea a doua, Ata[area fuzio-
nal\ de iubirea-Agape: Eros [i
Agape `n lumina psihanalizei,
]inând seama de realitatea uman\
a concupiscen]ei, demonteaz\ ana-
litic pansexualismul freudian, com-
plexul lui Oedip, originea culturii
[i artei, a civiliza]iei, `n general, `n
acest afect uman cu complexul pa-
rental, deschizând perspectiva idea-
lului spiritual, a dorin]ei de Dum-
nezeu, `n primul rând, specific\
omului ca fiin]\ `nrudit\ divinu-
lui, prin care se define[te funda-
mental ca fiin]\ religioas\, cu
sublimarea `nclina]iilor spre ceea
ce este superior [i sublim. Origi-
nea religiei este, de aceea, `ntr-o
formulare aparent tautologic\ de
sorginte heideggerian\, religia `n-
s\[i (p. 487). Omul sublimeaz\
dorin]ele pentru c\ este fiin]\ spi-
ritual\ [i tocmai spiritualizarea uma-
nului aduce umanizarea acestuia.
Ea se afl\ [i la originea actului
creator, este prezent\ `n via]a
religioas\ [i mistic\ pentru c\
astfel se canalizeaz\ energiile umane
spre creativitate, virtute [i sfin]enie.

Omul este fiin]\ a dorin]ei,
pentru c\ este fiin]\ ra]ional\ `n-
zestrat\ cu limbaj [i plasat `n ori-
zontul iubirii de iubirea fiin]ial\
divin\ care este [i Agape [i Eros,
dep\[indu-se totodat\ cadrul `n-
gust al abord\rii acestei probleme
`n sensul propus `n anii ’30 ai se-
colului trecut de c\tre Nygren. Iu-
birea constituie umanul, pentru c\
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ea este dorin]\ de cel\lalt, expre-
sie a subiectivit\]ii dialogice. Fun-
damentarea acestei argumenta]ii
vine din planul Revela]iei scriptu-
ristice [i al Tradi]iei cre[tine, din
iubirea teocentric\ [i hristic\. Ori-
gen, Augustin, Dionisie, Toma de
Aquino `nt\resc acest adev\r al
iubirii ca esen]\ a fiin]ei, a persoa-
nei `n dialog, `n comuniune.    

Partea a III-a, De la comple-
xul parental la intersubiectivitatea
teologal\: Rela]ia cu Dumnezeu `n
lumina psihanalizei, eviden]iaz\
specificul ideologic al acestui cu-
rent din secolul al XX-lea, ini]iat de
S. Freud,  `n lucr\ri precum Moise
[i monoteismul, Viitorul unei iluzii,
Totem [i Tabu etc., pentru care re-
ligia este „delir colectiv”, „refuzul
realit\]ii”, „iluzie” „nevroz\” (pp.
366-367) – o viziune fundamental
ateist\, izvorât\ nu din argumen-
ta]ie ra]ional\, din experien]\ spi-
ritual\ ci, a[a cum arat\ autorul,
dintr-o deviere narcisist\ [i din
vanitatea de a spune [i de a scrie
ceea ce nimeni aparent nu a mai
f\cut `nainte, printr-o distorsionare
[i mistificare a adev\rului, prin in-
terpretare arbitrar\, imaginar\ a
Tradi]iei iudeo-cre[tine, cu conse-
cin]e `ndelungate [i `n plan antro-
pologic [i social-cultural. 

Experien]a intersubiectiv\, dia-
logul cu alteritatea are fundament
ontologic reflexiv [i experien]ial-
emo]ional, iar dorin]a de cel\lalt
[i de Cel Absolut, de Dumnezeu
nu `nseamn\ o plonjare `n neant
spre un „prieten imaginar” creat
de dorin]\, ci r\spuns la o chemare
[i la iubirea celui ce interpeleaz\

a[a cum o demonstreaz\ Reve-
la]ia [i Tradi]ia Bisericii, dar [i o
filosofie personalist\ sau fenome-
nologia [i comuniunea uman\, `n
general. Interpretând cunoscutul
dicton augustinian, „Doamne, ne-ai
f\cut pentru tine [i inima noastr\
este f\r\ odihn\ pân\ nu odih-
ne[te `n Tine”, autorul subliniaz\
sensul reflexiv [i ontologic al aces-
tei afirma]ii esen]ial religioase [i
umane, care trebuie `n]eleas\ `n
func]ie de chipul divin [i comu-
niunea omului cu Dumnezeu, `n
sensul paulin al interiorit\]ii adânci,
experien]\ a sacrului, al `n\l]imii,
al discursului despre Dumnezeu
[i al rela]iei personale `ntemeiate
pe Revela]ie, `n Cuvântul ipostatic
al Tat\lui,  [i r\spunsul uman, `n
ordinea limbajului, a ascult\rii [i
`mplinirii poruncii divine, `n sens
de performativitate (p. 551). Ast-
fel, dorul de Dumnezeu este un
dar de la El `n credin]\ obiectiv\
[i nu o `nclina]ie psihologic\, pe
baza c\reia se poate construi o oa-
recare opinie religioas\ subiectiv\.
Acelea[i argumente constituie [i
baza pentru respingerea viziunii
antropologice emergentiste, anume
c\ omul este rezultatul unui pro-
ces de ominizare, incon[tient, dar
necesar, al autostructur\rii [i auto-
organizarii unicului existent, mate-
ria cu energia ei intrinsec\, `ntr-un
proces imanent, temporal [i spa-
]ial de cauzalitate circular\. Împli-
nirea umanului `n mod deplin se
realizeaz\ `n intersubiectivitatea
teologal\ a iubirii a c\rei para-
digm\ este Iisus Hristos, Domnul
(p. 594).
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Cartea profesorului de la Cen-
trul Sèvres din Paris aduce `n cen-
trul aten]iei idealul cre[tin al sfin-
]eniei m\rturisitoare, care, de alt-
fel, este [i modul, „stilul” de via]\
al celor care-L urmeaz\ pe Hristos
[i `mbrac\ haina sacramental\ prin
harul Duhului Sfânt, „alura vie]ii
evanghelice” (p. 12). O carte volu-
minoas\, structurat\ `n patru p\r]i,
fiecare parte cu mai multe capitole,
care-[i extrage substan]a din Re-
vela]ia scripturistic\, din Tradi]ia
eclezial\ [i din reflexia metafizic\,
filosofic\ asupra actului religios

esen]ial [i definitor pentru om,
anume acela de a crede [i a fi `n
comuniune cu Dumnezeu Crea-
torul [i Mântuitorul `n Biseric\ [i
societate. 

O introducere ampl\, o ade-
v\rat\ „uvertur\”, dup\ cum o in-
tituleaz\ chiar autorul, purtat de
autentice valori culturale, propune
o regândire a cre[tinismului [i din-
tr-o perspectiv\ estetic\, de fapt o
reluare a ideii frumuse]ii `n plan
teologic, care incluzând [i „para-
digma dogmatic\” s\ traduc\ Re-
vela]ia  `ntr-o form\ contextual\
[i paradigmatic\ pentru societatea
modern\ (p. 15). Maniera cre[tin\
de a locui `n lume este de fapt sti-
lul cre[tin al vie]ii adev\rate [i fru-
moase `n comuniune cu Dumne-
zeu, care poate s\ contureze [i o
adev\rat\ fenomenologie teolo-
gic\ cre[tin\. F. Schleiermacher [i
Hans Urs von Balthasar sunt lua]i
de autor drept c\l\uze pentru de-
mersul s\u, deoarece `i consider\
pe cei doi ca ini]iatori ai fenome-
nologiei teologice (p. 25), esen]a
viziunii fiind chipul hristic evident
`n actul de credin]\, ra]iunea epis-
temologic\ [i teologic\ a cre[tinis-
mului (p. 41). Parcursul spre stilul
cre[tin este d\ruit de la Hristos,

O carte voluminoas\, cu o te-
matic\ actual\, cu idei ce se `ntre-
p\trund creator [i inspirator din is-
toria noastr\ multimilenar\ [i din
domenii diferite de abordare [i cer-
cetare, pe care o propunem spre

o bun\ `n]elegere a contextului
religios, cultural, social, politic [i
care aduce discern\mânt `n refle-
xie [i lucrare pastoral-misionar\.

Pr. Prof. Dr. Gheorghe PETRARU

Christoph Theobald, Le christianisme comme style. Une manière de faire

de la théologie en postmodernité, vol. I-II, Les Éditions du Cerf, Paris,

2007, 1110 p.
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persoan\ istoric\ real\, Fiul lui
Dumnezeu, este indicat prin Scrip-
tur\ [i realizat prin Sfintele Taine
care dau profilul estetic cre[tin al
ucenicului `n structura rela]ional\
a ospitalit\]ii sfin]itoare a Cuvân-
tului `ntrupat din iubire pentru a
face din oameni „scriitur\ a sfin-
]eniei” `n lumea chemat\ la trans-
figurare (p. 105). 

 Istoria Bisericii se insereaz\ `n
lume, Biserica se na[te permanent,
dar contextele culturale difer\. De
aceea, credibilitatea Bisericii st\ per-
manent pe Revela]ie, ea are funda-
ment `n Treimea divin\ de Per-
soane f\când totodat\ apel [i la
„forumul unei ra]iuni deschise trans-
cenden]ei” (p. 143), ceea ce este
mai dificil ast\zi `n orizontul se-
cularit\]ii [i al unei ra]iuni auto-
nome ce fragmenteaz\ realitatea
f\r\ a mai credita unitatea. În acest
sens, autorul stabile[te cinci para-
digme teologice produse de `ntâl-
nirea [i chiar tensiunea dintre cre-
din]\ [i ra]ionalitatea modern\;
a) paradigma istorico-hermeneu-
tic\, consecin]\ a absolutiz\rii is-
toriei [i elimin\rii din mentalul mo-
dern a absolutului [i eternit\]ii, ceea
ce a dus [i la supralicitarea caracte-
rului istoric al Scripturilor Sfinte;
b) paradigma transcendental\ con-
stituit\ din nucleul [tiin]elor em-
pirico-formale, dure confruntate cu
relativismul [i modelul evolu]ionist;
c) paradigma estetic\, care pro-
pune un sens legat de frumosul din
art\, literatur\, conform filosofiei lui
Heidegger; d) Anii treizeci aduc
paradigma practico-narativ\, dat\
de transformarea ra]ionalit\]ilor oc-

cidentale prin „turnura lingvistic\”,
prin structurarea sociologiei ca teo-
rie a societ\]ii, „teoria critic\” a lui
Adorno [i Horkheimer, care de-
structureaz\ mitul modernit\]ii [i
al sistemelor totalitare dar [i al mi-
tului structuralist; d) paradigma in-
tercultural\ [i interreligioas\ a
ecumenismului [i dialogului reli-
gios (pp. 179-182). Impactul asu-
pra teologiei, [tiin]a credin]ei `n
Dumnezeul Revela]iei, s-a concre-
tizat `n patru tipuri de rela]ie ale
acesteia cu ra]ionalit\]ile moderne:
1) modelul refuzului reciproc sau al
`nfrunt\rii dintre credin]\ [i [tiin]e;
2) modelul independen]ei, exem-
plificat prin teologia liberal\ R.
Bultmann, ce cantoneaz\ credin]a
`n interioritatea subiectului [i a co-
munit\]ilor credincioase; 3) mode-
lul convergen]ei prezent la T. de
Chardin sau chiar J. Moltmann, care
`ncearc\ `n sinteze discutabile s\
relativizeze grani]a dintre religie,
mit [i [tiin]\; 4) modelul articu-
l\rii critice, de fapt al dialogului
care confer\ [i identitatea pro-
prie  prin confruntarea dinamic\,
creatoare, constructiv\ dintre cre-
din]\, ra]ionalit\]ile moderne, re-
ligii, culturi, [tiin]e (p.183).

Partea `ntâi, Diagnosticul teo-
logic al momentului prezent, sin-
tetizeaz\ direc]ii structurate `n teo-
logia occidental\ `n modernitate,
respectiv modernismul catolic, apre-
ciat ca o „tentativ\ de a concilia ag-
nosticismul [i credin]a catolic\” `n
momente de criz\ (p. 216); de-
mersul metafizic al lui M. Blondel,
cu exigen]a teologic\ de a-L pune
`n centrul reflexiei [i experien]ei
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cre[tine pe Hristos al Scripturilor,
un moment apologetic exemplar
`n context ateist sau panteist; cre-
din]a `n dialog cu celelalte domenii
de abordare a realit\]ii umane [i
sociale, cu insisten]\ pe specificul
Tradi]iei cre[tine ca structur\ na-
rativ\ profund\, canon al cre-
din]ei [i argumentare teologic\
(p. 335) care confer\ convingere
intim\ `n plan dogmatic [i viziune
teologic\ asupra lumii, a existen]ei
`n general, prin Hristos `n liberta-
tea Duhului (pp. 349-350).

Partea a doua, O manier\ de a
proceda, se constituie ca o meto-
dologie teologic\, sugerând adev\-
rate sinteze teologice spre redesco-
perirea [i valorificarea dimensiunii
sapien]iale a Revela]iei, statutul
major al teologiei spirituale nese-
parat de teologia fundamental\ [i
cea dogmatic\, constituindu-se dis-
cern\mântul pentru m\rturia, cre[-
tin\ `n lume [i „demonstra]ie” (p.
497) prin „sfin]enia ra]iunii” (p.
480) ca discurs teologic argumen-
tativ [i conving\tor, prin via]\ li-
turgic\, spiritual\ [i praxis social al
adev\rului cre[tin.

Partea a treia,  A citi Scripturile
ca Teolog, este una de teologie
biblic\, cu interconexiuni `ntre in-
terpretarea mai veche a Scripturii
(Origen [i o hermeneutic\ care
propune, unitatea Bibliei [i `n]ele-
gerea textului [i a lumii pe care
acesta o propune cu asumarea unui
itinerar propriu transfigurator) pân\
la cea de ast\zi, cu includerea as-
pectelor legate de metoda istorico-
critic\ (E. Troelsch, influen]at [i de
psihologismul lui J. Wellhauen, de

sociologismul lui H. Gunkel, M.
Weber sau K. Marx, care se dega-
jeaz\ de `nc\rc\tura metafizic\,
dogmatic\ a cre[tinismului, pen-
tru a-l interpreta `n perspectiv\
istoric\ general\ [i de istorie com-
parat\ a religiilor). Un capitol este
dedicat gândirii apocaliptice `n teo-
logia contemporan\, devaloriz\rii
acesteia prin reflexia unor teologi
precum R. Bultmann, `n sensul de-
mitologiz\rii, sau E. Käsemann,
J. Moltmann, W. Pannenberg [i
J.B. Metz, care `n]eleg teologia ca
o „clarificare a identit\]ii cre[tine
mobile [i niciodat\ `n `ntregime
fixate” `ntr-o dinamic\ istoric\ dat\
de diversele contexte, a[a cum este
[i cel contemporan (p. 593).

Sfânta Scriptur\ este „sufletul
teologiei” (p. 513), problema for-
m\rii canonului cre[tin este „pro-
blema cea mai complex\ a isto-
riei Bisericii vechi” (p. 615), dar
trei autorit\]i au decis, s-ar putea
spune peremtoric, situa]ie funda-
mental\ pentru Biseric\, structu-
rarea Noului Testament; Scriptu-
rile, Domnul Înviat – KYRIOS – [i
Apostolii (p. 617). Locul decisiv
al acestei structur\ri este spa]iul
liturgic, prin citirea [i ascultarea
Evangheliilor [i a textelor aposto-
lice `n care s-a decis asupra ca-
nonicit\]ii c\r]ilor care reflectau
via]a lui Hristos [i a Bisericii pri-
mare (p. 624). Biserica, poporul
dreptcredincios, a manifestat ̀ ncre-
dere fa]\ de decizia autoritativ\ a
preo]iei sacramentale [i fa]\ de
Simbolul de credin]\ (p. 644), ceea
ce este evident pân\ ast\zi, spre
deosebire de receptarea Scripturii,
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ca

ca o carte de cultur\ asupra c\-
reia se adopt\ critica textual\, di-
rec]ie de abordare a Canonului bi-
blic  care vine din protestantism.                

O lectur\ a Noului Testament,
plecând de la textul din Epistola
c\tre Evrei 11, 1-12, 2, indic\ ex-
plicit asupra certitudinii [i eviden-
]ei adev\rului credin]ei Bisericii,
care Îl are fundament pe Hristos,
`ncep\torul [i plinitorul – adev\-
rate titluri hristologice – `ntru spe-
ran]a vie]ii [i a Învierii, a m\rturiei
cre[tine (p. 684).

Partea a patra, Cre[tinismul ca
stil, analizeaz\ problema credin-
]ei cre[tine `n Dumnezeu, `n con-
textul postmodernit\]ii, insistând
asupra etosului cre[tin ca sfin]enie
a vie]ii (p. 705), realitate care, se
`ntreab\ retoric, autorul dac\ ar
trebui s\ fie recunoscut\ ca real-
mente „[tiin]ific\”, din moment ce
alte [tiin]e au acest statut `n ceea ce
prive[te aria lor de competen]\.
De ce atunci iubirea [i sfin]enia

cre[tine nu ar avea acest statut [i
dincolo de reduc]iile socio-antro-
pologice? Credin]a `n Dumnezeu
Treime, ancorarea hristologic\ a
actului religios cre[tin, `n]elegerea
lumii `n sens de crea]ie divin\,
asumarea condi]iei umane prin re-
zisten]a la r\u [i asumarea sufe-
rin]ei transfiguratoare sunt coor-
donatele de parcurs spre idealul
cre[tin al sfin]eniei, arm\tura ab-
solut necesar\ pentru discern\mânt
spiritual, pentru dreptate social\,
dialog cu alteritatea filosofic\ sau
religioas\, cu cultura [i civiliza]ia
actual\. 

Cartea este o bun\ c\l\uz\ pen-
tru `n]elegerea contextului cre[-
tin actual, `n condi]ia globaliz\rii
economice, financiare [i media, la
care trebuie oferit\ imperios glo-
balizarea drept\]ii, solidarit\]ii [i
iubirii ce izvor\[te din absolutul
divin tripersonal [i supraesen]ial.    

Pr. Prof. Dr. Gheorghe PETRARU

Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Liturghie – izvoare ale vie]ii ve[nice, edi]ie

`ngrijit\ de Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Editura Trinitas, Ia[i, 2009, 615 p.

Anul 2008 a fost declarat de
c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Or-

todoxe Române Anul Jubiliar al

Sfintei Scripturi [i al Sfintei Litur-

ghii, având `n vedere aniversarea

mai multor evenimente exponen-
]iale pentru Biserica [i cultura ro-
mâneasc\, `ntre care se eviden-

]iaz\ `mplinirea a 320 de ani de la
tip\rirea Bibliei de la Bucure[ti
(1688), prima traducere integral\

a Sfintei Scripturi `n limba român\,
precum [i aniversarea a 500 de ani
de la apari]ia Liturghierului lui
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Macarie (1508), primul liturghier
tip\rit `n spa]iul ortodox românesc.
De aceea, `n cursul anului 2008
s-au organizat numeroase confe-
rin]e [i simpozioane cu ]inut\ aca-
demic\, s-au alc\tuit numeroase
studii [tiin]ifice [i articole [i s-au
rostit cuvânt\ri, toate având ca
tem\ predilect\ Sfânta Scriptur\
sau Sfânta Liturghie. S-a abordat [i
leg\tura intrinsec\ dintre cele dou\,
adic\ starea lor de comuniune, c\ci
interdependen]a celor dou\ este
indiscutabil\.

~n panoplia de conferin]e [i
simpozioane `nchinate Sfintei Scrip-
turi [i Sfintei Liturghii s-a `nscris [i
Simpozionul Interna]ional cu titlul
Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Litur-
ghie – izvoare ale vie]ii ve[nice,
dedicat anului jubiliar al Sfintei
Scripturi [i al Sfintei Liturghii, orga-
nizat de Arhiepiscopia Ia[ilor, prin
sectorul ~nv\]\mânt [i activit\]i cu
tineretul, sectorul Cultural [i Biblio-
teca Ecumenic\ „Dumitru St\ni-
loae”, al\turi de Facultatea de Teo-
logie Ortodox\ „Dumitru St\niloae”,
`n perioada 13-15 octombrie 2008.
Referatele [tiin]ifice au fost prezen-
tate [i dezb\tute de c\tre cadrele
didactice de profil din Ia[i, Bucu-
re[ti, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Cons-
tan]a, Târgovi[te, Craiova [i Sibiu
[i de membrii Institutului Teologic
Romano-Catolic din Ia[i. Al\turi de
ace[tia au fost prezen]i doctorii [i
doctoranzii `n teologie, profesorii
de la Seminariile Teologice din
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei,
speciali[ti `n istorie [i literatur\
veche din cadrul Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Ia[i, pre-

cum [i invita]i din str\in\tate. Re-
feratele prezentate la acest Simpo-
zion de distin[ii participan]i au
fost inserate `ntr-un volum colec-
tiv ap\rut la Editura Trinitas, `n
anul 2008.  

Enumer\m, `n continuare, pe
câ]iva dintre participan]ii la Sim-
pozion, precum [i titlurile refera-
telor lor: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile
Mihoc, Hermeneutics of icons, Pr.
Prof. Univ. Dr. Constantin Coman,
Biblia `n Biserica Ortodox\, Pr.
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa,
Conceptul teologic de «comuniune»
[i semnifica]iile sale biblice, Pr.
Prof. Univ. Dr. Petre Semen, Fo-
loasele literare [i dezavantajele
hermeneutice ale Bibliei de la
Bucure[ti (1688), Pr. Prof. Dr. Ni-
colae Necula, Sfânta Scriptur\ `n
cultul ortodox, Pr. Prof. Dr. Viorel
Sava, Liturghierul de la Ia[i (1818) –
prezentare [i evaluare `n lumina
ultimei edi]ii a Liturghierului ro-
mânesc, Pr. Prof. Dr. Ioan C. Te[u,
Lumea – Biseric\ `n extensie [i Rai;
Omul – Rege [i preot al crea]iei,
Pr. Conf. Dr. Ion Vicovan, Edi]ii
mai `nsemnate ale Liturghierului:
importan]a [i valoarea prefe]elor,
Pr. Conf. Dr. Simion Todoran, Pre-
fe]ele Noului Testament de la B\l-
grad (1648). Importan]a lor pen-
tru dezvoltarea limbii literare ro-
mâne; Eugen Munteanu, Biblia de
la Bucure[ti (1688) `n raport cu
versiunile ulterioare ale Sfintei
Scripturi `n limba român\. Un
punct de vedere filologic; Pr. Lect.
Dr. Mihai Vizitiu, «Nici o proorocie
a Scripturii nu se tâlcuie[te dup\
socotin]a fiec\ruia» (II Petru 1, 20).
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Dreapta interpretare a Sfintei Scrip-
turi – chez\[ia unit\]ii de credin]\;
Diac. Drd. Liviu Petcu, Folosul ci-
tirii Sfintei Scripturi `n viziunea
Sfântului Ioan Hrisostom etc. 

Volumul este ̀ ngrijit de Pr. Lect.
Dr. Mihai Vizitiu [i se bucur\ de
binecuvântarea ~naltpreasfin]itului
Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, care, `n prefa]\, face re-
ferire la atingerea de c\tre om a
st\rii de ̀ ndumnezeire care „nu este
posibil\ f\r\ o cunoa[tere a «gân-
dului lui Hristos» (I Cor. 2, 16)
din Scripturi [i f\r\ o adâncire fiin-
]ial\ `n taina lui Hristos Cel din
Pâinea [i Vinul Euharistiei (p. I).
Apoi, `naltul ierarh, f\când refe-
rire la dezlipirea de duhul lumii
pentru a p\trunde `n tainele vie]ii
ve[nice, men]ioneaz\: „Tr\irea nea-
partene]ei la duhul lumii [i p\trun-
derea `n taina vie]ii ve[nice prin
intermediul Scripturii continu\, se
adâncesc, devin tot mai evidente `n
starea de `mp\rt\[ire cu Hristos eu-
haristic din Liturghie” (p. II).

C\r]ile sfinte ce alc\tuiesc Scrip-
tura sunt scrise de autori sfin]i sub
inspira]ia Duhului Sfânt, sunt cin-
stite [i folosite `n elaborarea doc-
trinei Bisericii, `n disciplina sa
canonic\, moral\ [i `n actul litur-
gic. Sfânta Scriptur\ este cea mai
r\spândit\ [i cunoscut\ carte din
lume, tradus\ [i tip\rit\ ast\zi `n
sute [i chiar mii de limbi [i dia-
lecte, ca o carte universal\, vene-
rat\, iubit\, pre]uit\ [i citit\ nu doar
de cre[tini, ci [i de cei ce sub-
scriu altor doctrine religioase. De[i
`n Scriptur\ sunt cuprinse mai
multe scrieri sau c\r]i, mai mult

sau mai pu]in ample, totu[i ele au
ca mesaj central Persoana [i `n-
v\]\tura lui Iisus Hristos, `ncât s-a
afirmat de teologi c\ principala ca-
racteristic\ a Sfintei Scripturi este
unitatea [i indisolubilitatea. Pentru
a deslu[i ce folos aduce credin-
ciosului citirea Sfintei Scripturi,
trebuie ca acesta s\ con[tientizeze
mai `ntâi ce este `n sine Sfânta
Scriptur\ [i ce reprezint\ ea pen-
tru cre[tini. 

Sfânta Scriptur\ cuprinde cu-
vintele lui Dumnezeu pentru noi,
cuvinte care m\rturisesc despre
Cuvântul, Logosul divin Care a in-
spirat Scriptura, Logos Care este
[i r\mâne centrul Scripturii, El fiind
Alfa [i Omega, ~nceputul [i Sfâr-
[itul `ntregii Scripturi, precum [i
Gazd\ a ~mp\r\]iei cerurilor, pre-
gustat\ `nc\ din via]a aceasta
prin Sfânta Euharistie, `n a[tepta-
rea ~mp\r\]iei ve[nice unde bunii
cre[tini se vor `mp\rt\[i de Hris-
tos, mai adev\rat, `n ziua cea
ne`nserat\ a ~mp\r\]iei Sale. Bise-
rica este ~mp\r\]ia lui Dumnezeu
pe p\mânt, iar Sfânta Liturghie re-
prezint\ intrarea noastr\ `n aceast\
~mp\r\]ie. ~mp\r\]ia lui Dumne-
zeu, care este scopul vie]uirii
cre[tinilor `n lume, este primit\
ca arvun\ chiar `n aceast\ via]\,
prin `ntâlnirea cu Izvorul vie]ii ce-
lei ve[nice, Hristos Dumnezeu –
Cuvântul, ascuns `n cuvintele Sfin-
tei Scripturi inspirate de El [i `m-
p\rt\[it credincio[ilor ca doctorie a

nemuririi 1 `n cadrul dumnezeie[tii

1 Sf. Ignatie al Antiohiei, Epistole (c\tre

efeseni), XX, 2. 
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LLiturghii, spre o inhabitare reci-
proc\: a lui Hristos `n ei [i a lor
`n El. De aceea, cea mai impor-
tant\ slujb\ a Bisericii este Sfânta
Liturghie, `n timpul c\reia Hristos
~nsu[i vine `n mijlocul credin-
cio[ilor pentru a Se d\rui `n Sfânta
~mp\rt\[anie [i pentru a-i uni pe
ace[tia `n Trupul S\u, Biserica,
f\cându-i p\rta[i ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu. 

Cu aceste gânduri, recoman-
d\m c\lduros volumul tuturor
cre[tinilor care `[i con[tientizeaz\
calitatea de uns al lui Dumne-
zeu (crivw – a unge) dat\ mai
ales de tr\irea vie]ii celei noi `n

Hristos, c\ci cre[tinismul este via]a
cea adev\rat\, `n comuniune cu
Izvorul adev\ratei vie]i, Dumne-
zeu. Pentru a se bucura de bun\-
t\]ile ve[nice preg\tite de Bunul
Mântuitor, cre[tinilor nu trebuie s\
le fie str\in\ sau indiferent\ citirea
[i aprofundarea Scripturii sfinte.
Pentru a `mplini mai u[or aceast\
sarcin\, este nevoie s\ primeasc\
mereu putere [i har prin participa-
rea la slujbele Bisericii [i mai ales
prin participarea la Sfânta Litur-
ghie – Taina Tainelor [i `mp\rt\[irea
cu Trupul [i Sângele Domnului. 

          Diac. Drd. Liviu PETCU

Bogdan Mo[neagu, Lauren]iu Ursu, Bibliografia revistei Mitropolia Moldo-

vei [i Sucevei (1948-1989), Editura Junimea, Ia[i, 2009, 311 p.

La `nceputul anului 2009, Edi-
tura Junimea din Ia[i a publicat
volumul Bibliografia revistei Mitro-
polia Moldovei [i Sucevei (1948-
1989), alc\tuit de Bogdan Mo[-
neagu [i Lauren]iu Ursu. Volumul

a ap\rut prin GRANT CNCSIS nr.
147/2006-2008 – Patrimoniu na]io-
nal [i modernizare `n societatea
româneasc\: institu]ii, actori [i
strategii sociale (secolele XIX-XX). 

Este binecunoscut faptul c\ bio-
grafiile, monografiile, bibliografiile,
biobliografiile, crestoma]iile, flori-
legiile, dic]ionarele, lexicoanele,
enciclopediile se nasc de cele mai
multe ori din dorin]a autorului sau
a autorilor de a oferi cititorilor un
instrument de cunoa[tere, spre a-i
`ndruma [i c\l\uzi c\tre o `n]ele-
gere cât mai ampl\ a unui dome-
niu pe care vor s\-l aprofundeze.
Alc\tuirea acestora presupune mai
`ntâi pasiune, o bun\ cunoa[tere a
domeniului respectiv, timp, r\b-
dare [i perseveren]\. Nevoia de
instrumente de lucru este o eviden]\
`n spa]iul cercet\rii române[ti,
unde fondurile alocate cercet\rii
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[tiin]ifice sunt pu]ine, comparativ
cu cele pe care statele occiden-
tale le acord\ cercet\rii, [i astfel
de lucr\ri sunt menite s\ umple un
gol existent `ntr-un anumit dome-
niu. De aceea, apari]ia lor este atât
de salutar\ [i de binevenit\.

Precum precizeaz\ `n[i[i au-
torii, ideea scrierii bibliografiei de
fa]\ le-a fost sugerat\ de o lu-
crare similar\, semnat\ de Pr. Ale-
xandru St\nciulescu-Bârda, intitu-
lat\ Bibliografia revistei Biserica
Ortodox\ Român\. Ceea ce au adus
`n plus au fost rezumatele studi-
ilor, marcate de fiecare dat\ cu
un asterisc. Materialul bibliografic
a fost `mp\r]it `n patru mari ca-
pitole, primele trei fiind dedicate
sec]iunii teologice, iar ultimul, sec-
]iunii istorice, dup\ cum urmeaz\:
capitolul `ntâi se ocup\ de arti-
colele [i studiile privind sec]iunea
biblic\, al doilea de literatura de-
dicat\ sec]iunii sistematice, al trei-
lea de partea practic\ a teologiei,
iar al patrulea de istorie. ~ncepând
de la sec]iunea a doua, fiecare
sec]iune `n parte cuprinde, la rân-
dul ei, mai multe sec]iuni care tra-
teaz\ diferite subiecte [i anume:
capitolul al doilea – sec]iunea sis-
tematic\, alc\tuit\ din dou\ sub-
capitole sau sec]iuni: „Dogmatic\”
[i „Moral\”, capitolul al treilea –
sec]iunea practic\, are o arie mai
larg\ [i cuprinde sec]iunile: Drept
bisericesc, Liturgic\, Omiletic\ [i
catehetic\ – aceasta din urm\ cu-
prinzând, la rândul ei, predici, ca-
teheze, pastorale [i cuvânt\ri oca-
zionale, Pastoral\ [i Muzic\. Capi-
tolul al patrulea – sec]iunea isto-

ric\, de asemenea, cuprinde mai
multe subcapitole [i anume: „Isto-
rie antic\ [i medieval\”, „Istorie
modern\ [i contemporan\”, „Isto-
ria artei”, „Cronica Bisericilor cre[-
tine”, „Cronica Mitropoliei Moldo-
vei [i Sucevei”, „Cronica Episco-
piei Romanului [i Hu[ilor”, „Ecu-
menism” [i „Lupta pentru pace”. 

Criteriile de organizare a lite-
raturii cuprinse `n bibliografie au
fost cel tematic [i alfabetic. Pen-
tru o identificare mai rapid\ a au-
torilor – care adeseori [i-au pre-
scurtat semn\tura de la finalul ar-
ticolului sau pur [i simplu au fo-
losit numai ini]ialele –, coautorii
bibliografiei au `ncercat s\ `ntre-
geasc\ numele acestora, iar acolo
unde nu au reu[it, au folosit pa-
ranteze p\trate []. ~n ce prive[te
lucr\rile recenzate, s-a c\utat s\ se
completeze datele bibliografice care
de multe ori lipseau: de exem-
plu, edi]ia, anul edi]iei etc. Indi-
cele onomastic de la sfâr[it vine [i
el `n sprijinul cititorului.  Precum
subliniaz\ [i cei doi coautori, indi-
cele `n sine ar putea constitui un
instrument de lucru util, mai ales
`n etapa de documentare [i selec-
]ionare a materialului (p. 7).

Cei care au alc\tuit bibliogra-
fia `[i manifest\ `ns\, regretul [i
`ngrijorarea, c\ atunci când vine
vorba de citarea acestora `n apa-
ratul critic: unii cercet\tori se mul-
]umesc numai cu stricta r\sfoire a
paginilor utile, f\r\ ca ulterior s\
men]ioneze sursa la nota de sub-
sol sau la bibliografie (p. 5). Spe-
r\m [i credem c\ nu va fi a[a.

Acest volum constituie de fapt
o propedeutic\ a unei teologii
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elaborate elaborate de ierarhii [i preo]ii c\r-
turari, precum [i de oamenii de
cultur\ moldavi `n perioada ani-
lor 1948-1989. Prin apari]ia lui este
u[urat\ munca asisten]ilor sau lec-
torilor universitari de la Facul-
t\]ile de Teologie, Istorie, Litere,
Muzic\, Psihologie, Filosofie care
nu de pu]ine ori sunt asalta]i cu
`ntreb\ri st\ruitoare [i rug\min]i
fierbin]i pentru a indica bibliogra-
fia necesar\ `ntocmirii unui lucr\ri
de seminar sau a unei licen]e, lu-
cr\ri de diserta]ie sau chiar tez\
de doctorat. ~n cazul doctoratu-
lui, dup\ cum se [tie, unul dintre
primii pa[i ai candidatului la titlu
de doctor este acela al familia-
riz\rii cu domeniul de doctorat
`n care este orientat\ cercetarea.

De asemenea, volumul facili-
teaz\ accesul la cuprinsul revistei
Mitropolia Moldovei [i Sucevei,
ap\rut\ `ntre anii 1948-1989, [i re-
veleaz\ faptul c\ `n vremea comu-
nismului ateu, arhiereii, preo]ii [i
oamenii de cultur\ lumina]i nu
[i-au uitat misiunea lor `nv\]\to-
reasc\, ci au cercetat [i au compus

studii, `n ciuda opresiunii venite
din partea securit\]ii. Este drept c\
`n cuprinsul revistei se aliniaz\,
uneori chiar `n primele pagini, [i
acele adula]ii levantine ale unora
dintre clericii ortodoc[i la adresa
conduc\torilor [i a regimului co-
munist. ~ns\ poate c\ acesta a fost
micul compromis f\cut de ei pen-
tru ca revista s\ mai fie `ng\duit\ [i
s\ mai poat\ vedea lumina tipa-
rului, c\ci apari]ia ei bucura pe cei
care `[i hr\neau mintea [i `[i `nc\l-
zeau inima cu `nv\]\mintele stu-
diilor izvorâte din Scriptur\ [i
Tradi]ie [i prezentate ingenios sub
pana condeiului de min]ile lumi-
nate ale acelor ani. 

Având la `ndemân\ acest ins-
trument de lucru, cei interesa]i vor
avea un motiv `n plus s\ sufle
peste colbul revistelor vechi [i s\
le comande din depozitele biblio-
tecilor pentru a se inspira din cu-
prinsul lor. C\ci acesta a fost [i
scopul autorilor: s\ le fie citito-
rilor de folos.

Diac. Drd. Liviu PETCU

Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati, Taina veacurilor – Unirea timpului cu eternitatea

`n rug\ciunile Bisericii, Editura Doxologia, Ia[i, 2010, 520 p.

Sfâr[itul istoriei se dore[te a fi
o sintagm\ prin care se sugereaz\
c\ extinderea principiilor democra-
tice [i în special, ale liberalis-
mului, va duce la dispari]ia con-
flictelor majore în societatea uman\.
Se are în vedere instaurarea unui
status-quo politic [i a unei st\ri
generalizate de bun\stare. Sunt
al]ii care vorbesc de un sfâr[it al

istoriei cauzat de un conflict nu-
clear. Dou\ teorii seculare ce ex-
clud manifestarea [i lucrarea în
istorie a Fiului lui Dumnezeu, Cel
prin Care s-a f\cut lumea [i Care
S-a r\stignit pentru r\scump\rarea
omului. Omul care a primit Sfân-
tul Botez [i particip\ la Tainele
Bisericii nu tr\ie[te istoria decât
prin ra]iunile prezen]ei în timp a
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Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
Sfântul Maxim M\rturisitorul spune:
„Toate se cer dup\ Cruce”, adic\,
fiecare aspect al vie]ii trebuie tr\it
[i raportat la Jertfa [i Învierea
Mântuitorului. Rostul istoriei nu
poate fi altul decât îndumnezeirea
crea]iei iar timpul în care fiin]\m
nu este unul al hazardului, ci este
un timp al înduhovnicirii, guver-
nat de legi ale Duhului – „Avo-
catul“ (Parakletos) cre[tinilor în
fa]a du[manilor Bisericii [i ai mân-
tuirii noastre.

De[i au mai fost publicate c\r]i

care expun o concep]ie cre[tin\
despre timp, era necesar\ o pers-
pectiv\ ortodox\ asupra timpului

[i a istoriei, una liber\ de influ-
en]ele filosofiei occidentale îmbi-

bat\ de nihilism. O astfel de carte
este Taina veacurilor – unirea tim-

pului cu eternitatea în rug\ciu-

nile Bisericii scris\ de p\rintele dr.
Ioan Valentin Istrati [i publicat\
în 2010 la Editura DOXOLOGIA a 

Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.

Datorit\ abord\rii problemei tim-

pului dintr-o perspectiv\ dogma-

tico-liturgic\, aceast\ lucrare este

o apari]ie editorial\ inedit\ în spa-

]iul publicistic din România. Taina

veacurilor surprinde cititorul prin

bog\]ia referin]elor din izvoarele

liturgice ale Bisericii Ortodoxe [i

interpretarea lor dogmatic\ [i fe-

nomenologic\, interpretare ce amin-

te[te, oarecum, de [coala de filo-

sofie cre[tin\ a unor Jean Luc Ma-

rion sau Jean-Yves Lacoste, dar

dep\[indu-i pe ace[tia prin pers-

pectiva abord\rii [i a vastit\]ii ma-

terialului supus interpret\rii. Car-

tea este structurat\ pe zece capi-

tole: O mistagogie a interiorit\]ii

personale; Preliminarii la o teologie

a timpului; Timpul în istoria ideilor;

Hermeneutica timpului; Timpul [i

valoarea sa liturgic\; Teologia tim-

pului în scrierile patristice; Teo-

logia timpului în Laudele Bisericii;

Teologia timpului în Sfintele Taine

[i Ierurgii; Teologia timpului în

s\rb\torile Bisericii; Teologia tim-

pului în Dumnezeiasca Liturghie.

Piatra de temelie a hermeneuticii

întreprinse de p\rintele Ioan Va-

lentin Istrati este Euharistia, „taina

unit\]ii [i autorit\]ii Bisericii [i cheia

sensului eshatologic al istoriei. Eu-

haristia este procesualitatea mis-

tic\ de devenire a lumii. Ea con-

sum\ timpul [i îl une[te cu eter-

nitatea, îi deschide voca]ia de lu-

min\ [i-i preg\te[te locul în me-

moria de iubire a lui Dumnezeu”

(p. 436).
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Dep\[ind Dep\[ind vechile abord\ri (ma-
joritatea tributare teologilor inter-
belici) axate în principal pe sepa-
ra]ia dintre kairos (timpul, mo-
mentul prielnic mântuirii), chronos
[i diastema (intervalul mundan),
p\rintele Ioan Valentin Istrati con-
sider\ c\ temporalitatea este o
tain\, o leg\tur\ nev\zut\ [i necu-
prins\ între Dumnezeu [i om;
realit\]ile create sunt  metafore tai-
nice ale acestei uniri teandrice.
Un alt element de noutate al lu-
cr\rii îl constituie metoda auto-
rului de a opera incursiuni pe
domeniul filologiei clasice: pe de
o parte, ni se ofer\ analiza dog-
matico-filologic\ a termenilor teo-
logici consacra]i; pe de alt\ parte,
sunt redate în greaca veche ver-
suri întregi din bogata imnografie
ortodox\ pentru a eviden]ia rolul
unui anumit cuvânt pe care este
construit un întreg e[afodaj dog-
matic insesizabil rutinei lecturii.
De exemplu, autorul vorbe[te de-
spre sensul iconic al crea]iei ca
Liturghie de slav\ lui Dumnezeu [i
finalitatea sa de lumin\ în veacul
viitor, pornind de la cuvântul, des
întâlnit în textul liturgic, akolouqi/a,

„rânduial\”. „Akoluthia este înl\n-
]uire, coresponden]\, progresivitate,
lectur\ necesar\, ordine, conse-
quentia, demonstra]ie, inteligibili-
tate [i cale c\tre scopul final al
crea]iei” (p. 176).

Cartea Taina veacurilor – uni-
rea timpului cu eternitatea în
rug\ciunile Bisericii este menit\
a-l face pe cititor con[tient de fap-
tul c\ eshatonul trebuie s\ nelini[-
teasc\ prezentul nostru [i c\ Li-
turghia se deschide pentru noi ca
un timp favorabil mântuirii. Tim-
pul Liturghiei este un spa]iu în
care ne desf\t\m de intimitatea lui
Dumnezeu; în Liturghie se dep\-
[e[te dialectica [i logica existen-
]ei firescului. Taina veacurilor este
un excurs ad\pat din izvoarele
fenomenologiei cre[tine [i ale im-
nografiei ortodoxe care ne vor-
be[te despre rostul fiin]\rii noas-
tre, despre ra]iunile prezen]ei în
timp a Fiului lui Dumnezeu [i ne
readuce aminte c\ „cine cunoa[te
taina Învierii cunoa[te scopul pen-
tru care Dumnezeu a creat universul”.

Drago[ DÂSC|

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Tâlcuire la Psalmul 8. Slava lui Hristos – r\spuns

contra iudeilor, colec]ia „Tâlcuiri la Psalmi”, Editura Doxologia, Ia[i, 2010, 48 p.

Editura DOXOLOGIA a Mi-

tropoliei Moldovei [i Bucovinei

continu\ publicarea exegezelor

Sfântului Ioan Gur\ de Aur la

Psalmii ~mp\ratului David cu

Tâlcuire la Psalmul 8. Slava lui

Hristos – r\spuns contra iudeilor.

Textul a fost tradus din greaca

veche de monahia Parascheva Gri-

goriu. Omiliile la Psalmi, în num\r

de 58 (4-12; 43-49; 108-117; 119-150;

nu se [tie sigur dac\ a comentat

[i restul Psalmilor), sunt socotite a

fi printre cele mai importante opere

ale Sfântului Ioan. Ele dateaz\, în

general, de la sfâr[itul misiunii sale
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în Antiohia (Pr. Prof. C. Voicu,
Patrologie, vol. II, Basilica, Bucu-
re[ti, 2009, p. 148). Cititorul tâl-
cuirii la Psalmul 8 va fi surprins
de multiplele valen]e de interpre-
tare a unui text scripturistic, text
peste care era obi[nuit s\ treac\
u[or, crezând c\ i-a în]eles sau
descifrat sensul.

Dup\ cum ne-am obi[nuit,
Sfântul Ioan se folose[te [i în
aceast\ tâlcuire, în stilul propriu,

de procedeul exegetic antiohian:
interpretarea literar\ a cuvintelor
Sfintelor Scripturi, temperat\ de re-

cursul la alegorie. Sfântul Ioan ne
arat\ cum Psalmul 8 este atât un
imn de pream\rire a lui Hristos, cât

[i un imn de pream\rire a omului.
Cum poate fi posibil acest lucru?

Oare mai poate fi demn de cinste
omul adamic, cel care s-a înde-
p\rtat în mod voit de bucuria Ede-

nului? R\spunsul Sfântului Ioan
Gur\ de Aur este: Da, prin Hristos.
C\ci „slava cea mai mare [i cinstea

omului sunt în Noul Testament,
când omul are cap pe Hristos, Care

des\vâr[e[te trupul lui, când de-
vine frate [i împreun\-mo[tenitor

[i cop\rta[ trupului Lui, când pri-
me[te o slav\ mai mare decât a lui
Moise... acum, îngerii nu ne mai

ru[ineaz\ pe noi, ci devin slu-
jitori pentru mântuirea noastr\”
(pp. 34-35).

Observ\m în aceast\ exegez\
cum Sfântul Ioan valorizeaz\ Sfin-
tele Scripturi prin raportarea lor
la istorie. Departe de a fi un sim-
plu cuvânt „filosofic”, sapien]ial,
cuvântul Scripturii este un cuvânt
viu, de via]\ d\t\tor. ~ntreg Ve-
chiul Testament este orientat c\tre
Hristos. Aceast\ observa]ie este cu
atât mai important\ cu cât, spre
deosebire de ceilal]i mari doi exe-
ge]i antiohieni, Teodor de Mop-
suetia [i Diodor din Tars, Sfântul
Ioan Gur\ de Aur atribuie unui
mai mare num\r de Psalmi o
valoare hristologic\ (C. Moreschini,
E. Norelli, Istoria literaturii cre[-
tine vechi grece[ti [i latine, vol. II,
Polirom, Ia[i, 2004, pp. 176-177).
~n sprijinul acestei idei, marele p\-
rinte antiohian aduce versetul din
Psalmul tâlcuit: „Din gura prun-
cilor [i a celor ce sug ai s\vâr[it
laud\”. Aceast\ afirma]ie a Proo-
rocului David este, de fapt, o
proorocie a Floriilor, a intr\rii
Domnului nostru Iisus Hristos în
Ierusalim. Nicicând pân\ atunci
nu s-a mai pomenit ca pruncii care
sug laptele maicii lor s\ laude, s\
articuleze cuvinte pline de în]eles
cum s-a întâmplat atunci. Marele
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prime[te” Hrisostom ofer\ [i explica]ia: „Ca
s\ fie ru[inat iudeul care zice c\
acestea s-au spus despre cele pe-

trecute în Vechiul Testament, Da-
vid a ales o minune pân\ atunci
nemaiauzit\ [i care nu a avut loc

decât o singur\ dat\ în Noul Tes-
tament”. De asemenea, putem ve-
dea cum Sfântul Ioan face o pa-

ralel\ constant\ între vechiul Is-
rael [i noul Israel, cre[tinii. Arat\
c\ d\râmarea Ierusalimului [i risi-

pirea evreilor în lume sunt o con-
secin]\ a R\stignirii lui Hristos,

fiindc\ prin actul lor ei nu doar
c\ L-au r\stignit pe Fiul, ci [i pe
Tat\l: „Hristos ~l asociaz\ în-

totdeauna pe Tat\l atât cu cins-
tea, cât [i cu insultele pe care le pri-
me[te” (p. 14). La data a[ternerii

pe hârtie a acestei tâlcuriri trecu-
ser\ deja patru sute de ani, iar ce-
tatea Ierusalimului era pustie în

continuare, iar cei care fuseser\
odat\ „neamul cel ales” erau îm-
pr\[tia]i în lumea larg\. Ioan Gur\

de Aur arat\ c\, atâta timp cât ei
i-au ucis pe prooroci, au mai putut
afla iertare de la Dumnezeu, fiindc\

aceia nu erau decât slujitori ai Lui,
dar „fiindc\ a]i întins mâinile îm-

potriva St\pânului, f\r\ de vinde-
care vi s-a f\cut rana... La început,
când templul a fost distrus pen-

tru prima dat\, au r\mas profe]ii
[i c\l\uzirile Duhului [i minunile.
Dar acum, ca s\ în]elege]i c\ Dum-

nezeu S-a întors de la voi pentru
totdeauna, v-au fost luate [i aces-
tea...” (p. 19).

Nu în ultimul rând, recoman-
d\m aceast\ carte [i acelor su-
flete, nu pu]ine în veacul de acum,

care se întreab\ despre rostul ne-
cazurilor în via]a omului. Prin

rug\ciune [i luare aminte la cuvin-
tele Sfin]ilor P\rin]i, putem afla
un liman în învolbur\rile cotidiene:

„C\ci El a voit s\ stârneasc\ în om
iubirea de în]elepciune, s\ îi re-
prime mândria [i s\-i tulbure

odihna care nu este pentru via]a
de aici. Fiindc\, dac\ toate le-ar
avea cu u[urin]\, ar avea o via]\

plin\ de mole[eal\ [i pervertit\.
De aceea a amestecat cu folosi-
rea lucrurilor vie]ii [i oarecare

greutate [i l-a l\sat s\ aduc\ rod,
nici trudind peste putere, nici f\r\
trud\” (p. 38).

Drago[ DÂSC|
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