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Diac. lect. dr. C\t\lin VATAMANU (ed.), Vinul. Dar al lui Dumnezeu
[i Euharistie a crea]iei, Editura Doxologia, Ia[i, 2015, 220 p.

Volumul Vinul. Dar al lui Dumnezeu [i Euharistie a crea]iei este o cercetare unic\ `n
cultura româneasc\; vinul, din perspectiva biblic\ a celor dou\ Testamente, cum precizeaz\ profesorul Petre Semen, `[i afl\ acum,
la Ia[i, o explorare temeinic\, dincolo de lejeritatea aparent\ a subiectului [i dincoace de
orice dubii privind documentarea [i rigurozitatea demersului [tiin]ific. Sigur c\, `ncepând
cu psalmistul de demult, scriitorii au dedicat
licorii divine c\r]i, poeme, pagini antologice,
legând mereu vinul de dragoste, de exemplu,
ca `n poemele persanului Omar Khayyam: „Un codru de pâine/ {i-o
cup\ de vin auriu/ {i tu lâng\ mine cântând `n singur\tate”: pâinea,
vinul, dragostea – iat\ câteva teme frecvente la poe]ii din vechime,
pân\ azi. Apoi sunt oenologii, speciali[tii, cei care au consacrat
monografii vinului [i vi]ei-de-vie; cum ar fi, de pild\, Acad. Valeriu
D. Cotea, cu a sa recent\ cercetare exhaustiv\ asupra Cotnarilor, a vinului, locului, istoriei, pece]ilor domne[ti pentru c\, nu-i a[a?, sunt
patronate de {tefan cel Mare [i Sfânt. Unii au c\utat `n vin dragostea, al]ii adev\rul (in vino veritas), bucuria ori uitarea; vinul a
fost mereu legat de st\rile suflete[ti ale omului de ieri [i de ast\zi.
Colectivul de cercet\tori de la Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii „Al. I. Cuza” din Ia[i, coordonat `n Programul
BIBLIA de Lect. dr. diac. C\t\lin Vatamanu, `n veghea atent\ a Pr. prof.
dr. Ion Vicovan, decanul Facult\]ii, [i cu binecuvântarea I.P.S. Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, purcede la o cercetare vast\ a
`n]elesurilor pe care le are vinul (dar [i pâinea, untdelemnul, apa) `n
Vechiul [i Noul Testament, finalizat\ `ntr-un volum cu o remarcabil\ prezentare (tipo)grafic\, demn\ de premiile pe care Editura
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Doxologia le-a binemeritat, `n timp, la târgurile de carte. ~nainte
de toate, Vinul. Dar al lui Dumnezeu [i Euharistie a crea]iei este
cartea unei echipe sudate, unde fiecare [i, apoi, to]i contribuie cu
[tiin]a de carte; cineva [tie ebraica, altcineva a `nv\]at greaca veche
[i latina clasic\, un altul e specializat `n literatur\ patristic\ [i filocalic\, `n sfâr[it, un coleg vine cu viziunea integratoare a elementelor interculturale: fiecare [tie ce face cel\lalt, `i continu\ sau/[i `i
nuan]eaz\ cercetarea, astfel `ncât arheologia [i lingvistica, poezia [i
istoria religiilor, via]a de fiecare zi a omului din Israelul antic [i aceea
a omului „`n Hristos” se `ntâlnesc `ntr-o sintez\ care nu s-a mai f\cut
la noi. Iat\, degustate, capitolele unei c\r]i admirabile, `n fondul
[tiin]ific [i `n forma sa tipografic\, prezentând, cum spune Prof.
dr. Petre Semen `ntr-un cald [i pertinent „Cuvânt `nainte”, „un interes cu totul deosebit pentru cre[tinii neini]ia]i `n tainele Scripturii
Sfinte, dar [i pentru al]i tineri teologi, fiind o recomandare spre cump\tarea `n toate, ca to]i s\ `nve]e a folosi darurile lui Dumnezeu,
`ns\ cu aten]ie, cu mult\ chibzuial\ [i mul]umire”.
~ntr-o perspectiv\ filologic\ ebraic\, Teodor Alin Grigora[ face
interesante „Delimit\ri terminologice [i conceptuale”, privind efortul
omului c\zut de a-[i crea propria gr\din\, propriul paradis, `n c\utarea unor frânturi din bucuria edenic\: „Clima arid\, pozi]ionarea
Palestinei la marginea de[ertului [i lipsa unor surse permanente
de ap\ potabil\ au f\cut din terra sancta un teritoriu greu de locuit.
Dac\ ar fi s\ compar\m teritoriul ocupat dup\ exodul din Egipt de
israeli]i cu cel al gr\dinii Edenului, putem vedea o mare diferen]\.
Acela era un loc mirific, udat de apele a patru râuri (Fac. 2, 8-14),
unde se afla tot ce omul [i-ar fi putut dori. P\mântul de dup\ c\dere avea s\ devin\ opusul primei imagini, a Edenului, spa]iu al
`ntâlnirii omului cu Dumnezeu: un p\mânt secetos, ce avea s\ rodeasc\ «spini [i p\l\mid\» (Fac. 3, 18). Tocmai acest mare contrast
l-a f\cut pe om s\-[i creeze propriul paradis, propria gr\din\, unde
avea s\ reitereze frânturi din bucuria edenic\. Acest deziderat a
fost realizat, `n primul rând, de importantele personalit\]i ale Orientului Antic, care [i-au creat propriul Paradis, `n care ei se `nchipuiau
«demiurgi». Construirea acestor gr\dini trebuia s\ ]in\ cont, `ntotdeauna, de un singur lucru: existen]a unei surse de ap\. ~n cazul
lipsei acestei surse, oamenii recurgeau la iriga]ii, dup\ cum este cazul
gr\dinilor suspendate din Imperiul Babilonian”. Cum am spus adesea, nimic nu e `ntâmpl\tor `n lumea literaturii; iat\ „r\spunsul”
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unui poet de azi, Vasile Burlui, `n]elesului originar al termenului
„demiurg”, pe care `l deslu[e[te Teodor Alin Grigora[: cel care sap\
[i `ngrije[te ogorul, replic\ a gr\dinii edenice: „Se-nseninase cerul
de aburi pe câmpie/ Când neguri de p\dure se risipeau `n vânt,/ Din
r\s\rit de soare un cânt de ciocârlie/ Mai despica v\zduhul c\zând
peste p\mânt./ ~ngenuncheat `n brazd\ f\cuse cruce mare,/ Cu ochi
`nl\crima]i privind spre cerul gol,/ De [irul de cocoare t\iat din
zare-n zare,/ Spre orizonturi clare pe bolt\ dând ocol./ Se ridica din
brazd\ miros de pâine coapt\,/ P\mântul respira ca [i un nou-n\scut,/ ~l asculta vorbindu-i cu cea mai dulce [oapt\,/ ~mbr\]i[a ogorul
[i-l mângâia t\cut./ Din-nalturi iriza o splendid\ lumin\/ Ce-l `mbr\ca mirific din cre[tet la p\mânt,/ ~n brazda fumegând\ prinsese
r\d\cin\/ Ca [i un demiurg cu pletele `n vânt” (Demiurg). ~n cercetarea lui Teodor Alin Grigora[, vinul este unul din cele zece lucruri
absolut necesare omului: apa, focul, fierul, sarea, f\ina de grâu,
mierea, laptele, untdelemnul [i haina. E `ntâmpl\toare cifra lui Teodor Alin Grigora[? Nicidecum, `i r\spunde un coleg de echip\, zece
este unitatea, cifra `mplinirii integrale, dup\ ce 0 (haosul) va fi
fost umplut cu sensurile lui 1, 2, 3…: mai mult `nc\, zece e limita,
scrie Ovidiu Manciu `n studiul „Vinul `n Antichitate”, când comenteaz\ opera Athenaeus de Eubulus: „Trei cratere (un vas mare cu vin
diluat cu ap\, n.n.) se amestec\ pentru cei tempera]i: unul pentru
s\n\tate, care se gole[te primul, al doilea pentru dragoste [i pl\cere,
al treilea pentru somn. Când acesta din urm\ este golit, oamenii
`n]elep]i pleac\ acas\. Al patrulea crater nu ne mai apar]ine, ci este
al orgoliului, al cincilea al t\r\boiului, al [aselea al chefului be]iei,
al [aptelea al privirilor `ntunecate, al optulea al poli]istului, al nou\lea al irascibilit\]ii, al zecelea al nebuniei [i al mobilierului aruncat”.
Trebuie remarcate rezultatele pe care le ob]ine Teodor Alin Grigora[
prin folosirea metodei statistice, prin care argumenteaz\ [i `mbog\]e[te structurile `ntregii c\r]i. ~n fond, cartea `ncepe cu `nceputul; cu verbul „a bea”, `n sfera sa semantic\ [i `ntr-o simbolistic\
unde „necesitatea biologic\” se `ntâlne[te cu semnifica]iile culturale,
sociale [i religioase: binecuvântare divin\, expresie a unei vie]i fericite, exprimare a unit\]ii familiale, `ncheierea unei alian]e, `mp\rt\[ire cu Duhul Sfânt, vinul, lâng\ ap\, lapte [i o]et, e prezent, documenteaz\ Teodor Alin Grigora[, `n Sfânta Scriptur\. Tân\rul cercet\tor
lanseaz\, `ns\, `n primul capitol o „provocare” la care sunt invita]i
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s\ r\spund\, deopotriv\, colegii de echip\ [i cititorii; vinul nou
(mustul) sau vinul vechi (licoarea alcoolizat\ prin fermentare)? P\rerile sunt foarte `mp\r]ite, aproape opuse; clima din vechiul Israel
nu permitea p\strarea „vinului nou”, metodele de conservare nu asigurau, altfel, protejarea „vinului vechi”. La aceste dileme r\spund
autorii, la care eu adaug doar un fapt. Cei care fac vin [tiu despre
r\v\citul mustului, al vinului nou, cu termenii Vechiului Testament; r\v\citul `nseamn\ s\ culegi ceea ce e deasupra, mustul cel
mai dulce, din care va ie[i cel mai bun vin [i pe care `l po]i oferi
oaspetelui t\u: caimacul e darul laptelui, ravacul e „fala” vinului.
~n capitolul „Vinul `n Antichitate”, Ovidiu Manciu `ncearc\ s\
reconstruiasc\ istoria vinului, `ntr-o abordare multidisciplinar\: arheologia, istoria, literatura, biologia, chimia, botanica, medicina sunt
convocate lâng\ cea mai veche sticl\ cu vin, p\strat\ `n Europa, din
anul 350 d.Hr., descoperit\ `ntr-un mormânt din Germania [i expus\ la Muzeul din Speyer, mai `nainte, `n satul preistoric Jianhu,
din nordul Chinei, cu nou\ mii de ani `nainte de Hristos [i, iat\, `n
mileniul VI, `n Mesopotamia. C\utând dovezile despre vin [i vinifica]ie, atunci [i acolo, autorul exploreaz\, `n fapt, civiliza]iile antice:
akkadieni, asirieni, babilonieni-persani, sumerieni, apoi, Epopeea lui
Ghilgame[ – de unde va fi extras esen]e poetice Nichita St\nescu –,
Egipt, Grecia, Roma, berea pentru plebe, vinul pentru aristocra]i,
„darul lui Dionysos” [i „b\utura necivilizat\”. Afl\m c\, la grecii de
demult, b\utul vinului f\r\ ap\ era pedepsit cu moartea. P\storel
Teodoreanu spunea: „Berea dup\ vin e un chin/ Vinul dup\ bere
e pl\cere” [i „apa nu-i bun\ nici `n pantofi, dar\mite `n vin”. Ce
va fi spunând un grec despre aceast\ zicere româneasc\? Scoate
sabia? Iar românul credea c\ „[pri]ul” e inven]ie nem]easc\; diluarea
cu ap\, `n „cratere”, a vinului e a grecilor, pentru care consumul
vinului f\r\ ap\ era un „obicei barbar”, de la sci]ii din Nord, pe care,
de altfel, Deceneu `i pusese s\ distrug\ viile. Pedeapsa cu moartea pentru cei care consum\ vinul f\r\ ap\? E, totu[i, prea mult,
oricât i-am iubi pe greci. Ovidiu Manciu noteaz\ c\ [i la Roma
noble]ea era a vinului pentru c\ pe insigna centurionilor se afla
vi]a-de-vie, cum, inspirat, spune Ovidiu Manciu: „Vinul este ast\zi
un produs rafinat, care, degustat fiind, `]i poveste[te tainic istoria
sa [i istoria omului”.
„Vinul `n Israelul antic”, semnat de Drd. Ioan-Lucian Radu, completeaz\ primul capitol al c\r]ii [i `l dezvolt\ pân\ la cuprinderea
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monografic\ a subiectului. De aceea, studiile trebuie citite `mpreun\,
unul cu altul, pentru a avea imaginea `ntregului; dovezi arheologice
ale vinifica]iei `n Israelul antic, vinul reflectat `n textul revelat al
Sfintei Scripturi, Noe, primul viticultor, folosirea vinului `n cult, rolul
s\u terapeutic, plantarea vi]ei-de-vie, culesul roadelor, producerea
vinului [i depozitarea lui, tipurile de vin, culoarea [i vechimea lor –
câte [i mai câte `n `ntâmpl\rile din Vechiul Testament, `n nara]iunea foarte bogat\ a lui Ioan-Lucian Radu.
~n capitolul „Vinul `n cultul iudaic”, Drd. Mirel G\lu[c\ face
inventarul simbolic al jertfelor la sanctuar, de Sabat, la jertfa holocaust [i S\rb\toarea lunilor noi, la Pa[ti [i S\rb\toarea corturilor.
Mirel G\lu[c\ face o analiz\ foarte pertinent\ a cultului sacrificial
`nso]it de cultura vinului, nelipsit la circumcizie, logodn\, c\s\torie, dar
[i `n „paharul mângâierii”. De la Vechiul Testament, la Jertfa Euharistic\ din Noul Testament, „jertfa de vin a Vechiului Testament
prefigureaz\ Jertfa Euharistic\ a Noului Testament, unde, dimpreun\
cu pâinea, darurile oferite de om vor constitui elementele materiale ale jertfei des\vâr[ite, reale [i duhovnice[ti, Jertfa Trupului [i
a Sângelui Domnului Hristos”.
~n „Vinul `n Noul Testament”, Elena Pr\v\lici folose[te, [i ea, metoda statistic\, din care rezult\ `ndemnul la cump\tare [i condamnarea vinului mult, `n studiul Epistolelor Sfântului Apostol Pavel:
„Diaconii, de asemenea, trebuie s\ fie cucernici, nu vorbind `n
dou\ feluri, nu deda]i la vin mult, neagonisitori de câ[tig urât, p\strând taina credin]ei `n cuget curat” (...). „B\trânele, de asemenea,
s\ aib\, `n `nf\]i[are, sfin]it\ cuviin]\, s\ fie neclevetitoare, nerobite
de vin mult, s\ `nve]e de bine, ca s\ `n]elep]easc\ pe cele tinere
s\-[i iubeasc\ b\rba]ii, s\-[i iubeasc\ copiii [i s\ fie cump\tate,
curate, gospodine, bune, plecate b\rba]ilor lor, ca s\ nu fie def\imat cuvântul lui Dumnezeu”.
Un text special este „Vinul - binecuvântare sau blestem?” de
Bogdan Napa [i Lect. dr. diac. C\t\lin Vatamanu: darul [i lipsa ploii,
binecuvântarea [i blestemul sunt, deopotriv\, ale lui Dumnezeu.
Blestem, `n `n]elesul s\u, nu e doar lipsa vinului, ci [i excesul care
duce la tulburarea min]ii, iar `n argumentarea lor, autorii evoc\ o
legend\ din Talmud, conform c\reia Moise, pe când `[i s\pa via,
diavolul a `ngropat `n acel p\mânt scheletul unei oi, al unui leu,
al unui porc [i al unei maimu]e: de aceea, când o persoan\ este
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ame]it\, se va comporta ca o oaie, dac\ va continua cu alte pahare,
se va sim]i ca un leu, când va `ntrece num\rul lor, se va comporta
ca un porc, iar când limita va fi dep\[it\, va fi asemenea unei maimu]e. Cantitatea de vin b\ut decide dac\ acesta este binecuvântare
sau blestem: „Problematica rolului vinului, fie de binecuvântare,
fie de blestem este una complex\ [i ]ine, mai curând, de cum [i `n
ce cantitate este folosit acesta”, concluzioneaz\ autorii. {i pentru
cine nu crede, Bogdan Napa [i C\t\lin Vatamanu trimit la Pildele
lui Solomon: „Pentru cine sunt suspinele, pentru cine v\ic\relile,
pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine r\nile f\r\
pricin\, pentru cine ochii `ntrista]i? Pentru cei ce z\bovesc lâng\
vin, pentru cei ce vin s\ guste b\uturi cu mirodenii. Nu te uita la vin
cum este el de ro[u, cum scânteiaz\ `n cup\ [i cum alunec\ pe gât,
c\ci la urm\ el ca un [arpe mu[c\ [i ca o viper\ `mproa[c\ venin”
(...) „M-au lovit... Nu m-a durut! M-au b\tut... Nu [tiu nimic! Când m\
voi de[tepta din somn, voi cere iar\[i vin”. À bon entendeur, salut!
~n sfâr[it, „Vinul `n via]a liturgic\ a Bisericii [i Vinul `n literatura patristic\ [i filocalic\” aduc perspectiva unui monah. Dionisie
}uc\, cu argumentele iconografiei, dovede[te `nc\ o dat\ faptul c\
vinul este un simbol al cultului cre[tin, pentru ca, `n „Elemente
interculturale `n tradi]ia vinului”, Ciprian Ivas s\ demonstreze c\
„Istoria vinului se `nso]e[te cu istoria omenirii `n toate aspectele
ei. Se `mplete[te cu istoria popoarelor, a r\zboaielor, a comer]ului,
a medicinii [i a religiilor”. ~n aceast\ perspectiv\, o cercetare de
complexitatea aceleia din Vinul. Dar al lui Dumnezeu [i Euharistie a crea]iei `[i dovede[te valoarea ([i) din deschiderile pe care le
ofer\ altor demersuri, `n continuarea sau conexe subiectului abordat. Astfel, explor\rile colectivului coordonat de C\t\lin Vatamanu
pot, de pild\, continua cu investigarea simbolisticii vinului [i vi]eide-vie `n orizontul mito-poetic românesc. Se va vedea c\ poporul
român acord\ vi]ei-de-vie o origine sacr\, iar legendele o leag\ de
sângele ce s-a scurs din rana Mântuitorului. Tudor Pamfile, `n S\rb\torile de toamn\ [i Postul Cr\ciunului scria: „~n coast\ l-au `n]epat/ Din coasta i-au curs/ Sânge [i ap\/ Din sânge [i ap\/ Vi]a-devie-poam\/ Din poam\-vin/ Sângele Domnului pentru cre[tini”.
Cultivarea vi]ei-de-vie este o `ndeletnicire sacr\; `n Moldova se
spune c\ trebuie s\ munce[ti via [apte ani [i s\ nu te superi, nici
s\ `njuri, chiar dac\ te-ai t\ia sau zgârâia, consemneaz\ Elena
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Niculi]\-Voronca `n Datinile [i credin]ele poporului român: „Atunci
Dumnezeu `]i iart\ p\catele, te duci drept `n cer”. ~n aceea[i conjunc]ie cu sacrul, viei [i vinului `i sunt consacrate câteva s\rb\tori
importante: Sfântul Trif, pe 1 februarie, când se taie butucii de vie,
Armindenul, pe 1 mai, când se destup\ butoaiele cu pelinul de
mai, Sânzienele, pe 24 iunie, când se iese cu mâncare [i b\utur\ pe
dealurile viilor, Cristovul viilor, pe 14 septembrie, când `ncepe culesul roadelor. ~ntr-o alt\ ordine, M. Gaster, `n Literatura poporului
român, atribuie lui Noe ceea ce Talmudul spune c\ i s-a `ntâmplat
lui Moise, numai c\ diavolul nu `ngroap\ `n via str\mo[ului scheletele de oaie, leu, porc [i maimu]\, ci strope[te cu sângele acestora
butucii planta]i, cu acelea[i efecte `ns\. Vinul - binecuvântare sau
blestem? Iat\, Traian Herseni `n Forme str\vechi de cultur\ popular\ româneasc\ afirma: be]ia, orgia dionisiac\ e „t\râmul `n care
diavolul se `ntâlne[te cu Dumnezeu, iadul cu raiul, p\mântul cu
cerul, mor]ii cu viii, r\ul cu binele, urâtul cu frumosul, eroarea cu
adev\rul”. ~n sfâr[it, iat\ o legend\ despre Procla, so]ia lui Pilat,
consemnat\ de Nicolae Cartojan `n C\r]ile populare `n literatura
româneasc\: „Când a purces Pilat la cruce a zis doamnei sale «s\
nu vii tu acolo», dar ea n-a ascultat, ci, `mbr\cându-se cu o rochie,
s-a dus pe ascuns s\ vad\ pe Hristos cine este, c\ n\d\jduia c\
doar\ Hristos este de neamul ei. Deci dac\ `mpunse pe Hristos cu
suli]a `n coaste, atuncea a `mpro[cat sângele [i a stropit pe rochia
doamnei lui Pilat [i s-a l\]it sângele [i a alergat `ntr-o vie sub un
piersic [i a s\pat `n p\mânt de a `ngropat-o [i atunci [i vi]a se f\cu
de struguri”.
Studiile din Vinul. Dar al lui Dumnezeu [i Euharistie a crea]iei sunt asemeni vinului vechi, nobil [i bine p\strat, dar con]in [i
promisiunea unor viitoare licori care s\ spun\ istoria omului de aici
[i de pretutindeni, `n toate `ntâmpl\rile din via]a lui.
Dr. Ioan HOLBAN
membru al Uniunii Scriitorilor din România
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Pr. Dumitru STĂNILOAE, Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor,
prolog Lidia St\niloae, traducere [i not\ introductiv\ de Alexandru
Prelipcean, Editura Doxologia, Ia[i, 2014, 41 p.

Eruditul ieromonah Calinic Berger, care `ntr-o
str\lucit\ tez\ doctoral\ f\cea o sintez\ dogmatic\ [i duhovniceasc\ a operei p\rintelui
Dumitru St\niloae1, afirma c\ p\rintele St\niloae nu i-a citit pe P\rin]ii Bisericii necritic,
dar i-a citit `ntotdeauna ca ucenic al lor. Acesta
a fost, probabil, unul dintre motivele care au
centrat atât aten]ia Occidentului catolic, cât [i
cea a R\s\ritului ortodox asupra operei sale
`ntr-o epoc\ `n care teologia ortodox\ era impregnat\ de influen]ele scolastice. De pild\,
`n Grecia, gândirii patristice promovate de
teologi din Muntele Athos, ca p\rintele Emilian Simonpetritul sau de
arhimandritul Gheorghios Kapsanis2 [i, nu `n ultimul rând, de arhimandritul Vasilios, stare]ul m\n\stirii Grigoriu3, s-au opus voci ca H.
Yannaras. ~ns\, dac\ p\rintele Emilian, prin intermediul unor predici [i cateheze tematice reu[ea s\ fac\ pa[i m\run]i spre redescoperirea valorilor tradi]ionale p\strate cu sfin]enie de isiha[ti, arhimandri]ii Gheorghios [i Vasilios confereau o orientare ecleziologic\,
`ns\ destul de diferit\ de optica pe care o va promova episcopul
Ioannis Zizioulas. Pe de alt\ parte, nu departe de frontierele Greciei,
Sfântul Justin Popovici [i p\rintele St\niloae, acompania]i de voci
ale unor teologi ortodoc[i ai exilului rus: Olivier Clement, Paul Evdokimov, Vladimir Lossky sau Boris Bobrinskoy scriau `n spirit
patristic, oferind contemporaneit\]ii erminii ale principalelor texte
1

Ierom. Calinic (Berger), Teognosia: sinteza dogmatic\ [i duhovniceasc\ a
p\rintelui Dumitru St\niloae, traducere de ieromonah Nectarie (D\r\ban), Editura Deisis, Sibiu, 2014, 462 p.
2
O important\ sintez\ a gândirii teologice a p\rintelui Grigorie se afl\ `n lucrarea: Arhim. Gheorghios Kapsanis, Ascez\ [i `ndumnezeire, traducere din limba
greac\ [i cuvânt `nainte de pr. Cornel Toma, Editura Marineasa, 2006, 168 p.
3
Principalele linii directoare dup\ care s-a ghidat proiectul teologic de re`nnoire a spiritualit\]ii contemporane ini]iat de p\rintele Vasilios sunt accesibile
publicului român prin intermediul c\r]ii: Arhim. Vasilios, Intrarea `n ~mp\r\]ie,
traducere de Pr. prof. dr. Ioan Ic\, Protos. Paisie, Editura Deisis, Sibiu, 2007, 243 p.
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patristice, dar care deveneau cu atât mai valoroase cu cât r\spundeau, dincolo de confisc\rile ideologice sau de servitu]ile istorice,
`ntreb\rilor cre[tinilor contemporani cu care, mai mult `n spirit dialogic decât catehetic, `ncercau s\ intre `ntr-un dialog [i s\ le ofere o
perspectiv\ acceptabil\ pentru realizarea comuniunii euharistice,
finalizat\ odat\ cu redescoperirea drumului `ngust care duce spre
~mp\r\]ia eshatologic\ a Sfintei Treimi.
A[a cum demonstrase Karl Christian Felmy, chiar [i Dogmatica
lui Christos Andrutsos, influen]at\ `ntru totul de modele occidentale, trimite `nc\ de la `nceput la „caracterul bisericesc al dogmei” [i,
prin aceasta, la Biseric\ drept loc de formare [i p\strare a dogmelor.
Ceea ce desemna Felmy ca „usc\ciune a teologiei ortodoxe academice”, printr-un efort de redescoperire a gândirii palamite, de pild\,
p\rintele St\niloae reu[e[te s\ o dep\[easc\, din moment ce Sfântul Grigorie Palama este c\l\uza p\rintelui `n dialogul cu omul
contemporan.
Astfel, teologia din spa]iul grecesc avea nevoie de prezen]a
unei autorit\]i ca cea a p\rintelui St\niloae care avea puterea de a
cita lucid, atât din opera lui Barth, cât [i din cea a lui Urs von
Balthasar. Din acest motiv, decernarea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universit\]ii din Tesalonic a fost nu numai un eveniment
necesar pentru cultura teologic\ ortodox\, ci a reprezentat [i [ansa
unei sinteze autentice a gândirii patristice, adaptate pentru a fi inteligibil\ cre[tinului contemporan [i intitulate `n duh pascal, Lumina
lui Hristos lumineaz\ tuturor, titlul bro[urii pe care urmeaz\ s\ o
prezint, devenit\ accesibil\ pentru cultura teologic\ român\ prin
efortul traductologic al domnului drd. Alexandru Prelipcean.
Desigur, titlul este sugestiv pentru orice teolog ortodox, familiarizat cu importan]a capital\ pe care o are perioada pascal\. Hristos
coboar\ `n Infern, `n singur\tatea halucinant\ a tenebrelor, oferind
lumina Sa, str\lucirea Slavei Sale, care devine str\lucire a comuniunii prin care cei mul]i devin una, `ntr-un singur trup, Biserica. A[adar, din acest moment capital al istoriei mundane, se poate descifra
mai bine `n]elesul afirma]iei lui Grigorie de Nyssa care ar\ta „cum
vine Acela care este ve[nic de fa]\”4.
4
Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik (coord.), Teologia pastoral\. Pornind de
la frumuse]e, traducere de Ioan Milea, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu L\pu[,
2007, p. 29.
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Cu toate c\, la o privire de ansamblu, intelectualitatea poate avea
tenta]ia de a repro[a p\rintelui St\niloae lipsa originalit\]ii `n op]iunea de a intitula o conferin]\ academic\ folosindu-se de tiparul
standard al slujbei pascale, totu[i, pentru ideile expuse, raportarea
la coborârea lui Hristos `n iad, care reprezint\ vivificarea celor
mor]i prin ~nvierea Sa [i, a[a cum arat\ cânt\rile din noaptea ~nvierii, `n ansamblu, `ntreaga crea]ie, inclusiv coroana sa, persoana
uman\, este fixat\ stabil `n ~nviere [i umplut\ de lumin\.
Aceast\ concep]ie caracteristic\ teologiei r\s\ritene este diametral opus\ principiilor scolastice promovate de eruditul Toma de
Aquino. El a contestat evenimentul universal al coborârii lui Hristos
`n iad. ~n concep]ia lui, Hristos a coborât s\ `i elibereze pe drep]ii
atin[i doar de p\catul str\mo[esc [i s\ le dea o speran]\ celor afla]i
`n Purgatoriu. ~ns\, celor osândi]i ve[nic nu le-a oferit mântuirea5.
Prin urmare, Hristos i-a vizitat pe unii mângâindu-i [i eliberându-i,
iar pe ceilal]i f\cându-i de ru[ine6. Interesant este faptul c\, la o
privire mai atent\, exclama]ia pascal\ nu ofer\ nici un alt fel de
detaliu `n afara descrierii: Hristos a oferit tuturor lumina Sa! ~ntr-o
astfel de situa]ie, lipsit\ de orice fel de detaliu teologic, aparent, nu
exist\ nici o urm\ de opozi]ie fa]\ de scolasticism. {i totu[i, `n proiectul teologic ini]iat de Hans Urs von Balthasar, descensus cap\t\
o form\ deosebit\, apropiat\ de perspectiva ortodox\ tradi]ional\;
evenimentul `n sine nu se reduce doar la o simpl\ particularitate,
ci reprezint\ axul principal al teologiei lui. Sursa de inspira]ie i-a
fost oferit\ de un medic din Basel, Adrianna von Speyr (†1967), care,
`n urma unor tr\iri mistice din 1941, a tr\it experien]a P\timirii.
Tr\irile sale interioare s-au finalizat `n Vinerea Mare, la ora trei,
dup\ ce, `n urma unor tr\iri probabil extatice, a experiat `nfior\toarele clipe ale „coborârii `n iad”, care au durat pân\ `n Duminica
Pa[telui.
Este foarte probabil ca aceste experien]e mistice occidentale
s\ fie doar o erminie teologic\ a icoanei pogorârii lui Hristos la
5

S. Tommaso D’Aquino, La Somma Teologica. Passione e Gloria del Redentore, vol. XXVI, (III, qq. 46-59), traduzione e commento a cura dei dominicani
italiani testo latino dell’editione leonida, Casa Editrice Adriano Salani, MCMLXX,
p. 184 [.u.
6
Anton Ziegenaus, Isus Cristos, plin\tatea mântuirii. Cristologie [i soteriologie, traducere de Wilhelm Tauwinkl, Editura Sapientia, Ia[i, 2010, p. 286.

Recenzii

213

iad. ~n acest sens, cea mai avizat\ expunere, adresat\ chiar [i cititorului nefamiliarizat cu terminologia teologic\ academic\, r\mâne
cea a lui Paul Evdokimov. El vorbe[te despre Hristos, Cel care Se
coboar\ la iad, `mpov\rat de p\cat [i având cu Sine stigmatele
crucii, ale Dragostei crucificate. ~ns\, orice botezat, `nviat odat\ cu
Hristos, poart\ [i semnele grijilor sacerdotale ale lui Hristos-preot,
ale nelini[tii Sale apostolice pentru soarta tuturor celor care se afl\ `n
iad7. Aici, este necesar\ o parantez\ care justific\ opinia teologilor
r\s\riteni, opunându-se concep]iei tomiste.
Un singur manuscris neotestamentar, W (Codex Washingtonianus
sau Codex Wasingtonensis), care propune urm\toarea variant\ ca
final al Evangheliei dup\ Marcu, ofer\ justificare opiniei ortodoxe.
Iat\ textul: „κακεινοι απελογουντο λεγοντες οτι ο αιων ουτος
της ανομιας και της απιστιας υπο τον σαταναν εστιν, ο μη εων
τα (τον μη εωντα?) υπο των πνευματων ακαθαρτα (-ρτων?) την
αληθειαν του θεου καταλαβεσθαι (+και? αν αληθινην pro αληθειαν?) δυναμιν· δια τουτο αποκαλυψον σου την δικαιοσυνην
ηδη, εκεινοι ελεγον τω χριστω. και ο χριστος εκεινοις προσελεγεν οτι πεπληρωται ο δρος των ετων της εξουσιας του
σατανα, ἀλλἁ εγγιζει ἂλλα δεινά· και υπερ ων εγω αμαρτησαντων ινα την εν τω ουρανον πνευματικην και αφθαρτον της
δικαιοσυνης δοξαν κληρονομησωσιν”. Traducerea acestuia este
urm\toarea: „{i ei s-au ap\rat, spunând: «Acest veac de nelegiuire
[i necredin]\ este sub st\pânirea Satanei, care nu le `ng\duie celor
st\pâni]i de duhuri necurate s\ primeasc\ adev\rul [i puterea lui
Dumnezeu». De aceea ~i ziceau lui Hristos: «Arat\-]i acum dreptatea!».
{i Hristos le-a r\spuns: «S-a umplut m\sura anilor puterii Satanei, dar
se apropie mari lucruri `ngrozitoare. Eu am fost trimis la moarte
pentru cei p\c\to[i, ca ei s\ se `ntoarc\ la adev\r [i s\ nu mai p\c\tuiasc\, ci s\ mo[teneasc\ `n cer slava spiritual\ [i f\r\ de moarte/
nepieritoare a drept\]ii»”8.
7

Paul Evdokimov, Arta icoanei. O teologie a frumuse]ii, traducere de Grigore
[i Petru Moga, Editura Sophia, Bucure[ti, 2014, p. 312.
8
{i pe aceast\ tem\ s-a scris foarte mult: Gerard Barth, „άπιστέω”, `n Horst
Balz, Gerhard Schneider (ed.), Exegetical Dictionary of the New Testament, Grand
Rapids/Eerdmans, 1993, p. 121; Gilbert Bartholomew, Thomas E. Boomershine,
The Narrative Technique of Mark 16:8, `n „Journal of Biblical Literature”, 100/2
(1981), pp. 213-223; Adela Yarboro Collins, The Beginning of the Gospel: Probings of
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Prin urmare, din punct de vedere biblic, codici importan]i vorbesc despre moartea lui Hristos pentru cei p\c\to[i, nu doar pentru
cei care au murit cu p\catul str\mo[esc [i aveau nevoie de o astfel de
ampl\ ac]iune mântuitoare. A[adar, prin Jertfa R\scump\r\toare de
pe cruce, actul suprem de iubire jertfelnic\, Dumnezeu apare ca o
Persoan\ iubitoare; iubirea Sa asum\ cu totul forma ascult\rii totale, atunci când Fiul trebuie s\-L caute pe Tat\l acolo unde nu poate
fi g\sit: `n suma tuturor refuzurilor, a celui de-al doilea haos, a restului care nu se cuprinde exact `n Crea]ie, adic\ iadul9.
~ns\, a[a cum va dovedi p\rintele St\niloae `n cuvântul rostit la
oficierea proclam\rii titlului de Doctor Honoris Causa al Facult\]ii
de Teologie a Universit\]ii Aristotel din Tesalonic, toate aceste date,
`ns\[i disputa teologic\ asupra variatelor forme `n care poate fi privit\ ~nvierea nu ar avea un temei solid dac\ ra]iunile Ra]iunii (Logos-ului) divine nu ar reprezenta fundamentul solid al lucrurilor
create, oferind omului caracterul de imagine a Logos-ului divin. Poate
c\ aici p\rintele St\niloae dorea s\ duc\ mai departe ideea lui Balthasar, care vedea `n conceptul lui Barth de hristocentrism, prin care
se f\ceau deja schi]ele unui proiect ce `[i propusese `n prim\ instan]\ s\ redea dimensiunea cosmic\, sau mai mult, locul l\untric
nev\zut, `n ultim\ instan]\ treimic, unirii ipostatice, integrarea formei timpului ca atare `n desf\[urarea Revela]iei10. Balthasar crede c\
ideile teologului elve]ian se pot interpreta `n forma: Hristos, Cel ascult\tor fa]\ de Tat\l, Cel ce-l urmeaz\ [i a[teapt\ ceasul, se pleac\
sub legea timpului crea]iei [i devine astfel criteriu, norm\ a timpului
r\scump\rat [i al `ntregii istorii11.
Cunoscând, fire[te, aceste aspecte destul de spinoase ale teologiei academice occidentale, spre deosebire de teologia cu tent\
8
Mark
ark in Context, Fortress Press, Minneapolis, 1992, pp. 184; Bart D. Ehrmann,
Lost Scripturies: Books that Did Not Make It into the New Testament, Oxford University Press, New York, 2003, pp. 87-91; Idem, The Orthodox Corruption of Scripture:
The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament,
second edition, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 314.
9
M. Lochbrunner, Descensus ad infernos. Aspekte und Aporien eines vergessenen Glaubensartikels, `n „Forum Katholische Theologie” (Aschaffenburg), 9
(1993), pp. 172-177.
10
Hans Urs von Balthasar despre opera sa, traducere de Wilhelm Tauwinkl,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu L\pu[, 2005, p. 22.
11
Ibidem.
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apologetic\ profesat\ de p\rintele Justin Popovici, p\rintele St\niloae dore[te s\ intre `n dialog [i, `n acest sens, apeleaz\ la P\rin]ii
Bisericii, conferindu-le dreptate atunci când afirm\ c\ „lucrurile au
fundamentul form\rii lor `ntr-un sistem de ra]iuni preexistente, care
sunt cuprinse `n Persoana suprem\, `n Logosul lui Dumnezeu. Ra]iunile acestea se manifest\ nu numai `n organizarea stabil\ [i mai cu
seam\ complex\ a lucrurilor, ci [i `n `n]elesurile lor nem\rginite [i
variate, fiindc\ orice lucru are un `n]eles diferit de altul”12.
Dar, din moment ce lucrurile sunt fundamentate `n Logosul lui
Dumnezeu, cu atât mai mult orice persoan\ va fi o realitate dialogic\ c\reia Persoana creatoare i se adreseaz\ prin lucrurile pe care
le creeaz\13. Astfel, persoanele umane nu sunt numai imagini ale
unor ra]iuni, ci imagini ale `ns\[i Persoanei creatoare, astfel `ncât acea
Persoan\ s\ fie capabil\ de o rela]ie dialogic\ con[tient\14. Aproximativ `n acela[i mod se exprimau autorii volumului dedicat Teologiei Pastorale. Pentru ei, prezen]a Sfântului Duh `n om este dovada
integrit\]ii omului, iar aceast\ prezen]\ sacr\ este perceput\ prin
lucrarea pe care o s\vâr[e[te `n el Persoana divin\15. ~ns\, atunci
când este implicat\ pnevmatologia, când se vorbe[te despre darurile
Sfântului Duh pentru fiecare persoan\, se ajunge la premisa eclesiologic\ pe care o propunea Ioannis Zizioulas, care vorbea despre
persoan\ ca „ipostas eclesial”16. Potrivit mitropolitului de Pergam,
atât pentru Dumnezeu, cât [i pentru om, baza ontologiei este persoana. Dumnezeu este numai `n calitate de Persoan\ ceea ce este
`n natura Sa – un „Dumnezeu perfect”; omul `n Hristos „este un om
perfect” numai `n calitate de persoan\, deci ca iubire [i libertate17.
Aceea[i pozi]ie va fi adoptat\ [i de Joseph Ratzinger, fostul pap\
Benedict al XVI-lea, care afirma c\ logos-ul oric\rei fiin]e, care poart\
[i cuprinde totul `n sine, este totodat\ con[tiin]\, libertate [i dragoste, de unde rezult\ c\ cea mai mare valoare din lume nu este
12

Pr. Dumitru St\niloae, Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor, traducere [i
not\ introductiv\ de Alexandru Prelipcean, Editura Doxologia, Ia[i, 2014, p. 21.
13
Ibidem, p. 22.
14
Ibidem.
15
Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik (coord.), op. cit., p. 31.
16
Ioannis Zizioulas, Fiin]a eclesial\, traducere de Pr. dr. Aurel Nae, Editura
Bizantin\, Bucure[ti, 2007, p. 49 [.u.
17
Ibidem, p. 51.
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necesitatea, ci libertatea18. De aceea [i p\rintele St\niloae va confirma faptul c\ „o lume a subiectelor, f\r\ o persoan\ care s\ fie `n
pozi]ie s\ `n]eleag\ [i f\r\ o alt\ persoan\ `n care s\ transmit\ `n]elegerea lumii acesteia, ar fi o ra]ionalitate lipsit\ de revela]ie, neutilizat\ [i lipsit\ de sens. Fiindc\ lumea subiectelor este mijloc de trecere de la o persoan\ la alta, f\r\ ca acestea s\ se identifice”19.
Nici crea]ia ex nihilo nu a fost trecut\ cu vederea. P\rintele St\niloae afirm\ c\ „omul produce lucrurile din alte lucruri care deja
exist\. Produce idei [i forme cu baza `n cele obiective [i `n formele existen]iale deja [create], atât timp cât acestea exist\, ca s\
determine rela]iile cu alte persoane”20.
F\r\ `ndoial\, no]iunea de crea]ie apar]ine `n exclusivitate cre[tinismului. Prezent\ `n Scriptur\, ea constituie mo[tenirea comun\
a iudaismului [i cre[tinismului. Ideea de crea]ie apare din primele
rânduri ale Facerii, odat\ cu cele dou\ nara]iuni inaugurale care,
prin termenul bâra’, care este un hapax `n limba ebraic\, pun `n lumin\ caracterul personal al lui Dumnezeu, originalitatea [i unicitatea
lucr\rii Sale21.
Faptul c\ lucrarea lui Dumnezeu are un caracter eminamente
original `nseamn\, f\r\ dar [i poate, c\ Dumnezeu creeaz\ din nimic, El aduce din nefiin]\ la fiin]are orice existen]\. Dar, pentru a
`n]elege ideile p\rintelui St\niloae despre rela]iile temporale, deci
limitate dintre persoanele care intr\ `n comuniune unele cu altele,
atât prin rug\ciune, cât [i prin dialogul mundan, aten]ia ne-o re]ine
un pasaj din lucrarea dedicat\ sensului cre[tin al crea]iei, scris\ de
teologul protestant Jürgen Moltmann, pentru care toate creaturile
lui Dumnezeu sunt, `n esen]a lor, existen]e euharistice, dar numai
omul este `n m\sur\ de a aduce pream\rirea crea]iei `naintea lui
Dumnezeu22. Prin urmare, chiar [i concep]ia lui Moltmann las\ s\
18

Joseph Ratzinger (Benedict al XVI-lea), Introducere `n cre[tinism. Prelegeri
despre crezul apostolic, traducere de Mih\i]\ Blaj, Editura Sapientia, Ia[i, 2004, p. 110.
19
Pr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 28.
20
Ibidem, p. 28.
21
Cf. „Crea]ia”, `n Sfin]ii P\rin]i pe `n]elesul tuturor, vol. I, traducere de Miruna T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 5.
22
Jürgen Moltmann, Dumnezeu `n crea]ie. O perspectiv\ ecologic\ asupra crea]iei, editori: Pr. Emil Jurcan [i Pr. Jan Nicolae, Editura Re`ntregirea, Alba-Iulia,
2007, p. 93.
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se `ntrevad\ o diferen]iere `ntre Creator [i persoanele umane care,
aici, pot fi interpretate sub forma unor „preo]i” ai celorlalte existen]e
euharistice, `n m\sura `n care aduc mul]umire `naintea Treimii doar
ca recunoa[tere a meritelor deosebite pe care Persoanele Sfintei
Treimi le au: dac\, de exemplu, continu\m s\ consider\m (pe bun\
dreptate) autentic\ imaginea plastic\ a Sfântului Irineu de Lyon,
potrivit c\ruia Tat\l creeaz\ cu cele dou\ „mâini” ale Sale: Fiul [i
Sfântul Duh, atunci este inevitabil un fapt: Sfânta Treime aduce la
existen]\, la fiin]are, din nefiin]\, `ns\ doar omul, prin limbaj, poate
aduce mul]umire pentru cele pe care le-a primit ca dar. Din acest
motiv, ca [i chip al lui Dumnezeu `n lume, fiecare persoan\ trebuie
s\ fie perceput\ ca Subiect al comuniunii sau al conlucr\rii dintre
cunoa[tere [i voin]\, a[ezându-i al\turi lumea ca obiect. ~ns\ distan]a care r\mâne poate fi dep\[it\ prin str\dania oric\rei persoane
de a administra p\mântul, pentru ca, astfel, s\ poat\ aduce `n lumea care i-a fost `ncredin]at\ spre p\strare imaginea sau binecuvântarea Creatorului. Dac\ iconografia ortodox\ tradi]ional\ insist\
asupra imaginii lui Hristos care apare ca [i Creator, atunci omul,
creat dup\ Chipul Fiului, este co-creator, participând la conservarea lumii care, de[i a fost adus\ la existen]\ de Dumnezeu f\r\
a avea la `ndemân\ o materie preexistent\, i-a fost `ncredin]at\
pentru ca amândoi s\ se des\vâr[easc\. Deci, omul are responsabilitatea de a accepta lumea `n interiorul lui [i, `n acela[i timp,
se g\se[te `n leg\tur\ ontologic\ cu ea23.
Desigur, gândirea p\rintelui St\niloae, privit\ chiar [i prin intermediul câtorva idei schi]ate `n cuvântul ]inut la ceremonia de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, nu poate fi schi]at\
`n câteva rânduri. ~ns\, privit `n ansamblu, cuvântul p\rintelui este
viu, din moment ce se fundamenteaz\ pe tradi]ia patristic\, adaptat\
nevoilor omului contemporan.
~n final, un rezumat al lucr\rii, tradus din limba francez\ de drd.
Gheorghe Mihalache, ofer\ celor care vor fi interesa]i s\ parcurg\
cele câteva zeci de pagini ale acestei lucr\ri explicarea principalelor idei expuse de p\rintele St\niloae.
O astfel de lucrare este esen]ial\ teologilor [i credincio[ilor din
mai multe ra]iuni. ~n primul rând, p\rintele St\niloae avea for]a de
23

Pr. Dumitru St\niloae, Lumina lui Hristos..., op. cit., p. 31.
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a p\trunde `n]elesul tainic al textelor patristice, de unde scotea
adev\rate m\rg\ritare spirituale care ofer\ un r\spuns ferm, clar [i
obiectiv `n leg\tur\ cu interpretarea celor mai variate [i totodat\
dificile „dileme dogmatice”. ~n al doilea rând, deosebindu-se de limbajul dificil al mitropolitului Zizioulas, opunându-se scolasticismului tomist care are tent\ filozofic\, dar aducând unele complet\ri
atât ideilor lui Lossky sau Bobrinskoy, ideile p\rintelui St\niloae
din aceast\ lucrare de mici dimensiuni sunt o expunere teologic\,
care `[i asum\ `n mod responsabil viziunea unic\ ce porne[te de la
Scriptur\, trece prin Liturghie [i se des\vâr[e[te `n via]a spiritual\,
autentic\ rela]ie dialogic\ [i misionar\. Dar, nu `n ultimul rând,
pentru studen]ii teologi prea mult familiariza]i cu tentativele de relansare a scolasticii prezente `n unele manuale de teologie dogmatic\ autohton\, cuvintele p\rintelui reprezint\ chintesen]a teologiei,
mai ales pentru un teolog a c\rui menire este aceea de a fi ancorat
`n dragostea lui Hristos, pe Care ~l va oferi, prin intermediul Euharistiei, credincio[ilor.
Diac. Claudiu-Ioan COMAN

