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Ioannis Zizioulas, Prelegeri de dogmatic\ cre[tin\, traducere din
limba englez\ de Florin Caragiu, Editura Σοφία, Bucure[ti, 2014, 312 p.

Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, italianul care va ajunge pe scaunul pontifical
de la Vatican [i va fi cunoscut sub numele de
Leon al XIII-lea, f\cuse o declara]ie care se va
dovedi profetic\: „Studiul Bibliei trebuie s\
fie sufletul Teologiei”. Conciliul II Vatican `l
va cita `n declara]ia Dei Verbum, 241, `ns\,
sub influen]a protestantismului, `n repetate
rânduri, din nefericire, `n R\s\rit s-a creionat
uneori itinerariul unei false teologii dogmatice, atunci când teologia protestant\ a ar\tat
importan]a inversiunilor terminologice: de la
celebrarea liturgic\, spre canonul Scripturii. Parcursul a fost lung [i
a `ntâmpinat numeroase alternative exegetice pentru ca, `n final,
Ortodoxia s\ `[i exprime punctul de vedere, urmând cu fidelitate Tradi]ia. ~ns\ teologii s-au aflat mereu `n centrul dialogurilor interconfesionale [i astfel nu au stat departe de influen]ele scolastice. Pentru
unii, de exemplu Ioannis Zizioulas, hipersacramentalismul euharistic [i, implicit, celebrarea liturgic\ vor conduce teologia pe o cale
riscant\, a[a cum vom ar\ta `n aceast\ recenzie. Abordarea mitropolitului Ioannis Zizioulas, de[i a ridicat uneori semne de `ntrebare
[i reac]ii de adversitate din partea unor teologi de renume, a p\strat
linia Ortodoxiei, a reinterpretat teologia patristic\ [i, nu `n ultimul rând,
r\spunde curajos celor mai grele `ntreb\ri legate de teologie.
Mitropolitul Pergamului, Ioannis Zizioulas este, `nainte de orice,
un teolog excep]ional, un erudit care `ntotdeauna are tendin]a de
a fi atent la detalii f\r\ s\ scape din vedere esen]ialul. Recunoscut la
nivel interna]ional, Zizioulas a predat cursuri de teologie dogmatic\
`n mai multe universit\]i renumite: Edinburg (1970-1973), Glasgow
(1973-1987), Londra (King's College, 1984, 1989-1998) [i, `n final,
Tesalonic (1984-1998). Prelegerile sale au impresionat atât de mult
studen]ii teologi, `ncât, la un moment dat, având ca baz\ `nregistr\rile audio, au reunit cursurile `n cadrul unui volum, `n care autorul
1

Cf. Conciliul Ecumenic Vatican II. Constitu]ii, decrete, declara]ii, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ de Bucure[ti, 1999, p. 240.
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`[i exprim\ scepticismul fa]\ de unele abord\ri ale teologiei dogmatice actuale care, din nefericire, de prea multe ori, nu sunt altceva decât lec]ii de istorie bisericeasc\. Deloc lipsit\ de sens, optica
propus\ de Zizioulas este plauzibil\: pentru el, Duhul Sfânt este Duh
al comuniunii [i, `n definitiv, la aceast\ cunoa[tere ajungem dup\
studierea izvoarelor liturgice ale Bisericii Primare care trebuie reinterpretate `n a[a fel `ncât s\ fie clare pentru credinciosul de ast\zi
[i s\ `i r\spund\ la `ntreb\rile esen]iale pe care [i le pune atunci
când este vorba despre „paracticarea Ortodoxiei”.
Punctul de plecare are `n centrul s\u teologia liturgic\, `n special
studierea izvoarelor tradi]iei baptismale practicat\ de primele comunit\]i cre[tine. Astfel, Zizioulas pune `n discu]ie problema epistolei I
Petru care, se pare, la origine a fost o catehez\ ampl\ `n vederea
primirii Botezului de c\tre catehumeni. Ideea nu este una de pionierat, dimpotriv\, subiectul a fost dezb\tut `n cadrul unor studii
ample, dezvoltate `ncepând cu Richard Perdelwitz, care a sus]inut
c\ pasajul din I Petru 1, 3 - 4, 11 este o predic\ de botez `nsu[it\ de
Petru2. Subiectul a fost dezvoltat `n a[a m\sur\ `ncât, la distan]\
de patru decenii, lucrarea editat\ de H. Preisker [i H. Windisch,
Die katholischen Briefe3, va cunoa[te a treia reeditare, dovedind prin
aceasta c\ a fost aproape unanim acceptat\ `n cercurile academice.
Totu[i au fost câteva excep]ii. C.F.D. Moule afirma c\ textul `n cauz\
ar putea fi o epistol\ scris\ `n numele lui Petru, adresat\ cre[tinilor care erau amenin]a]i cu persecu]ia, iar capitolele 1, 1 - 2, 10 [i
4, 12 - 5, 14 formeaz\ o epistol\ adresat\ celor care deja `ndurau
persecu]ia4.
Aspectele referitoare la terminologia biblic\, intens dezb\tute
de exege]i, primesc o conota]ie nou\ atunci când Zizioulas le trece
`n revist\ `n partea introductiv\ a prelegerilor dogmatice. ~n opinia
sa, epistolele lui Petru au, probabil, o origine liturgic\: prima epistol\ se aseam\n\ cu o Liturghie baptismal\5. Dar, concret, ce anume
2

Richard Perdelwitz, Die Mysterienreligion und das Problem des I Petrusbriefes: Ein Literarischer und Religionsgeschichtlicher Versuch, Geissen Germany,
Töpelmann, 1911.
3
H. Preisker, Die katholischen Briefe, `n: H. Windisch, H. Preisker (eds.), Handbuch zum Neuen Testament, vol. 15, Mohr, Tübingen, 31951, pp. 152-162.
4
C.F.D. Moule, The Nature and Purpose of I Peter, `n: New Testament Studies
3 (1956-1957), pp. 1-11.
5
Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 34.
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era o „Liturghie baptismal\” [i cum era ea celebrat\, Zizioulas nu
spune. Se poate deduce c\ mitropolitul Pergamului se refer\ aici
la o situa]ie special\: celebrarea euharistic\ din ziua Pa[telui, atunci
când catehumenii, dup\ catehezele din Postul Mare, primeau Botezul `n Duminica ~nvierii. Dar lucrurile sunt mai complicate decât
apar la o prim\ lectur\ a prelegerilor. Atunci când `n continuarea
afirma]iilor precedente Zizioulas afirm\ c\: „acela[i lucru este valabil [i pentru referin]ele euharistice ale primelor veacuri, care constituie forme de teologie liturgic\ ale episcopilor, care au condus
Euharistia [i care erau la `nceput liberi s\ improvizeze pe m\sur\
ce cârmuiau cultul comunit\]ilor lor”6, cititorul este condus la ideea
c\ improviza]iile erau frecvente la orice celebrare liturgic\, fapt care,
de[i plauzibil, totu[i nu rezolv\ `n totalitate problema liturghiei baptismale, legat\ idisolubil de m\rturisiri ale credin]ei care au precedat Crezul pe care `l cunoa[tem ast\zi.
O alt\ problem\ care merit\ discutat\ este aceea a raportului
dintre doctrin\ [i dogm\. Zizioulas pare s\ fie de acord cu Ernst
Käsemann care afirma c\ oriunde este vorba despre `nv\]\tur\,
exist\ implicit [i dogmatic\7. La aceste afirma]ii se poate obiecta c\
doctrina, spre deosebire de dogmatic\, nu a fost mereu unitar\ [i nu
a `nsemnat mereu acela[i lucru, nici m\car din punct de vedere
formal8. Desigur, a[a cum este [tiut, teologia lui Ioannis Zizioulas
este orientat\ `n sens eshatologic [i aceasta este cheia interpretativ\ prin care poate fi elucidat\ optica din manualul de dogmatic\
al mitropolitului Pergamului. El nu mai vorbe[te despre `ntreaga
dezbatere asupra dogmaticii [i moralei (doctrinei). Stilul prelegerilor
este unul alert, referin]ele patristice sunt amintite doar dac\ este cazul
[i, inevitabil, sunt privite prin lentila modernit\]ii. Mereu Zizioulas
se `ntreab\ – pe bun\ dreptate – cum ar fi interpretat P\rin]ii unele
texte din Scriptur\ dac\ ar fi fost contemporani cu noi. Cu toate
acestea, lacunele prezente `n prelegerile dogmatice nu sunt scuzabile [i, `n ansamblu, ele reprezint\ un minus al lucr\rii.
6

Ibidem.
Ernst Käsemann (ed.), Das Neue Testament als Kanon, Göttingen, 1970, p. 399.
8
Cf. Jaroslav Pelikan, Tradi]ia cre[tin\. O istorie a dezvolt\rii doctrinei. Na[terea tradi]iei universale (100-600), vol. I, traducere de Silvia Palade, Editura
Polirom, Ia[i, 2004, p. 25.
7
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Interesant\ este [i abordarea hristologiei. Credin]a `n Iisus Hristos
se sprijin\ – a[a cum au ar\tat cei mai importan]i P\rin]i ai Bisericii – pe dou\ puncte esen]iale: Scriptura [i defini]iile dogmatice.
Aceste puncte nu sunt egale ca `nsemn\tate deoarece primul este
`ntemeietor, cel de-al doilea normativ, dar ambele sunt necesare
pentru clarificarea hristologiei. Chestiunea care atrage aten]ia `n
prelegerile lui Zizioulas este referitoare la ~ntruparea lui Hristos.
~ntrebarea – de altfel justificat\ – este urm\toarea: era absolut necesar ca ~ntruparea s\ fie raportat\ exclusiv la Hristos, sau se putea
`ntrupa [i Tat\l sau Duhul Sfânt? Din nou, rezolvarea propus\,
de[i remarcabil\, inovatoare, dar [i oarecum justificabil\, este surprinz\toare [i nepotrivit\. F\r\ o analiz\ am\nun]it\ a surselor
biblice [i patristice, mitropolitul Ioannis propune o concluzie simplificat\, doar pentru a pune sub semnul `ntreb\rii o afirma]ie a lui
Karl Rahner, care afirmase c\ doar Fiul S-ar fi putut `ntrupa, deoarece El singur este Logosul care este revelare de Sine: „Dac\ am
atribui iconomia tr\s\turilor particulare ale persoanelor Treimii
ve[nice, iconomia lui Dumnezeu ar deveni `n mod logic determinat\ `ntr-un anumit grad. Atunci Fiul ar trebui s\ fie Cel ce S-a
`ntrupat sau n-ar putea fi nici o `ntrupare. Pe de alt\ parte, dac\
evit\m s\ atribuim iconomia oric\rui atribut specific al persoanelor,
poate c\ Fiul nu este singurul care S-ar putea `ntrupa. Trebuie s\
spunem c\ Fiul a spus «da» Tat\lui `n mod liber [i [i-a asumat aceast\
misiune. Dac\ atribuim `ntruparea libert\]ii, atunci `ntruparea Fiului
e mutat\ din câmpul necesit\]ii `n cel al libert\]ii”9.
Este clar c\ implica]iile teologice de mai sus nu pot fi rezolvate cu u[urin]\. Zizioulas vorbe[te despre „iconomia tr\s\turilor
particulare ale persoanelor Treimii ve[nice”, mai exact despre „Treimea imanent\” (teologie) privit\ `n antitez\ cu „Treimea iconomic\”; a[adar modul `n care este Dumnezeu `n Sine, versus modul
`n care ac]ioneaz\ Dumnezeu pentru noi. Ce vrea s\ spun\ mitropolitul Pergamului este c\, dac\ teologii ar `ndr\zni s\ spun\ c\
~ntruparea ar fi datorat\ unui atribut personal ve[nic al Logosului,
Treimea imanent\ (teologia) ar fi alterat\ de principiile determin\rii care, oarecum, induc ideea obligativit\]ii de a face un anumit
lucru pentru noi. Problema este aceea c\ nu putem spune `n ce
m\sur\ aceste principii determinative ar putea s\ altereze Treimea
9

Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 152.
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imanent\ (theologia). Dac\ Treimea imanent\ ar fi determinat\ de
o cauz\ exterioar\, am ajunge la panteism; L-am confunda pe
Dumnezeu cu lumea [i, implicit, `n mod eronat, concluzia ar fi c\
Dumnezeu depinde de lume10. ~ns\, ca orice referire la teologia
trinitar\, aici este nevoie de câteva preciz\ri.
Atunci când ne referim la distinc]iile dintre Treimea imanent\
[i Treimea iconomic\, este necesar s\ avem `n vedere [i aspectul
Jertfei de R\scump\rare. Karl Barth afirmase c\ Iisus Hristos este
chipul Dumnezeului cel nev\zut11 [i, de aceea, Crucea Fiului are
`nsemn\tate pân\ `n mijlocul Treimii imanente. De la `nceput nu
poate fi gândit\ nici o Treime imanent\ [i nici o slav\ a lui Dumnezeu f\r\ „Mielul `njunghiat”. Prin urmare, chiar dac\ solu]ia lui
Zizioulas apare conving\toare, unele aspecte las\ loc interpret\rilor. Din acest motiv, propozi]ia noutestamentar\ „Dumnezeu este
iubire” nu este altceva decât un rezumat al jertfei Fiului prin Tat\l,
pentru noi, [i nu poate fi desp\r]it\ de evenimentul de pe Golgota,
f\r\ a fi falsificat\. Consider\m c\ aici Zizioulas se expune unor
riscuri mari. El ofer\ o concluzie interpretabil\, deoarece, a[a cum
spune Moltmann, teza despre identitatea fundamental\ a Treimii
imanente [i iconomice este `n]eleas\ gre[it, atâta timp cât se p\streaz\ distinc]ia, c\ci ea sun\ apoi ca o dizolvare a uneia `n alta12.
Mai mult, când totul este „`n Dumnezeu” [i „Dumnezeu totul `n
toate”, atunci treimea iconomic\ este ridicat\ `n Treimea imanent\.
Ceea ce r\mâne este pream\rirea ve[nic\ a Dumnezeului Treimic
`n slava Sa.
Merit\ aten]ie [i problema care a iscat controverse ample `ntre
R\s\rit [i Apus, inser]ia „Filioque” din Crez. A[a cum este firesc,
Zizioulas nu o ignor\. Din perspectiv\ ortodox\, lucrurile sunt simple: purcederea ve[nic\ a Duhului din Tat\l este deosebit\ total de
trimiterea temporal\ `n lume „de la Fiul”. Mitropolitul Pergamului
analizeaz\ chestiunea din punct de vedere istoric, precizând c\ `n
Apus termenul era utilizat de Ambrozie „`ntr-o form\ care nu a creat
10

Cf. Jürgen Moltmann, Treimea [i `mp\r\]ia lui Dumnezeu. Contribu]ii la
`nv\]\tura trinitar\ despre Dumnezeu, traducere din limba german\ de Lect. dr.
Daniel Munteanu, Editura Re`ntregirea, Alba-Iulia, 2007, p. 203.
11
Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, II, 2, 132, apud Jürgen Moltmann, op. cit.,
p. 204.
12
Jürgen Moltmann, op. cit., p. 205.
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probleme teologice”13. Textul pe care se sprijin\ aceast\ afirma]ie
este o scrisoare a lui Maxim M\rturisitorul c\tre preotul Marinus
din Cipru14. Sfântul Maxim vede aici doar o problem\ filologic\
ap\rut\ `n urma traducerii deficitare `n limba latin\ a termenilor
ekporeuestai (`nsemnând purcederea din ve[nicie, ca ipostas, de
la Tat\l) [i proienai (manifestarea Fiului `n iconomie). ~n astfel de
situa]ii, orice dogmatician sau patristician trebuie s\ fie precaut deoarece, altfel, ajunge la concluzii pripite, la fel ca Edwald Siecinski15,
cel care afirmase nejustificat c\ raportarea teologilor la scrisoarea
c\tre Marinus rezolv\ u[or aceast\ problem\ vast\. Maxim M\rturisitorul vrea doar s\ arate c\ termenul latin procedere se refer\ la
proienai, adic\ mai degrab\ la iconomie decât la purcedere. Oricum ar sta lucrurile, pentru Zizioulas este clar c\: „nici o controvers\
teologic\ nu era astfel ata[at\ acestei expresii `nainte de veacul al
VII-lea, când termenul a devenit focar de controvers\ din motive
politice”16. Concluzia la care ajunge Zizioulas poate fi interpretabil\. Pentru cei mai rigori[ti, obi[nui]i s\ priveasc\ totul doar din
prisma teologiei ortodoxe, orice controvers\ (fie ea [i dialogic\,
discutabil\ interconfesional), r\mâne o problem\ fix\, peste care
nu se poate trece sub nici o form\; pentru participan]ii la discu]ii
ecumenice, probabil, optica lui Zizioulas pare mai realist\: „Cred c\
Filioque este o problem\ pe care Bisericile R\s\ritului [i Apusului
pot s\ o rezolve. ~ncerc\ri proaspete sunt pe cale [i va fi foarte
interesant de v\zut ce progres fac. Ceea ce avem de f\cut este s\
evit\m tot ceea ce pune `n umbr\ principiul c\ `n interiorul Treimii
Tat\l singur este cauz\ [i agent. Putem face to]i pledoaria noastr\
pentru `n]elegerea locului lui Filioque `n doctrina despre Dumnezeu, a[a cum a f\cut-o Biserica `n epoca lui Maxim”17.
Capitolul al III-lea este dedicat crea]iei [i mântuirii. Dac\ – a[a
cum spune Marie-Anne Vannier18 – exist\ o realitate asupra c\reia
13

Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 160.
Cf. Maxim M\rturisitorul, „Opuscula theologica et polemica ad Marinum”,
`n Patrologiae series graeca, vol. 91, col. 136 A-B.
15
Edward Anthony Siecinski, The Filioque History of a Doctrinal Controversy,
Oxford University Press, New York - Oxford, 2010, pp. 355.
16
Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 160.
17
Ibidem, p. 170.
18
Marie-Anne Vannier, Crea]ia `n viziunea Sfin]ilor P\rin]i, `n Crea]ia, `n col.
„Sfin]ii P\rin]i pe `n]elesul tuturor”, vol. 1, traducere din limba francez\ de Miruna T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, p. 21.
14
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P\rin]ii au reflectat `ndelung, [i nu doar ca r\spuns la polemici,
aceasta este crea]ia. Pentru teologia patristic\ exist\ dou\ realit\]i:
Dumnezeu [i crea]ia. ~n mod radical, aceasta este principala distinc]ie ontologic\ esen]ial\19. ~n cadrul prelegerilor dogmatice, dup\
ce sunt analizate sursele principale ale filozofiei clasice referitoare
la crea]ie, Zizioulas conchide, pe bun\ dreptate, c\ „nu este de ajuns
s\ spui pur [i simplu c\ lumea este crea]ia lui Dumnezeu. Trebuie
s\ mergi mai departe [i s\ spui c\ este creat\ ex nihilo, din nimic”20.
Justificarea acestei afirma]ii se bazeaz\ pe faptul c\ Dumnezeu este
Fiin]a (το όν), iar crea]ia este nefiin]a (μη όν). Astfel, f\ptura exist\
pentru c\ particip\ la Dumnezeire. De la Acesta crea]ia `[i prime[te
continuu fiin]a (τό είναι), `nsu[irile ei [i posibilit\]ile evolu]iei ei21.
Merit\ aten]ie [i subcapitolul `n care sunt expuse consecin]ele
nefaste ale c\derii `n p\cat22. Omul, creat cu capacitatea de a progresa permanent `n bine, decide s\ se foloseasc\ de libertate pentru
a se `ndrepta pe o pist\ fals\: cea a p\catului. El s-a folosit de libertate [i a ales s\ abandoneze drumul progresului [i al des\vâr[irii
care `i oferea posibilitatea de a deveni dumnezeu dup\ har, se r\zvr\te[te [i, pentru c\ era liber, `[i pune propriul „eu” pe tronul lui
Dumnezeu, prin lucrarea fanteziei. Gestul s\u eticheteaz\ un comportament p\c\tos, deoarece nu este vorba despre ofensarea unei
ordini juridice sau despre `nc\lcarea unei porunci morale, ci despre
„p\cat” (ύβρη), despre o ciocnire tragic\ a hotarelor finite ale f\pturii create cu infinitatea lui Dumnezeu. Zizioulas afirm\: „Dumnezeu nu a dat Legea pentru a-i lua libertatea omului, ci tocmai pentru
a-i oferi aceast\ libertate. Libertatea este legea, aceasta constituie
invita]ia [i porunca pe care Dumnezeu i le d\ omului”23. Din acest
motiv, concluzia este pertinent\: „Atunci când a refuzat rela]ia cu
Dumnezeu, omul a r\mas iremediabil expus procesului disolu]iei.
19

Cf. Sf. Vasile cel Mare, Adversus Eunomium, `n J.P. Migne (ed.), Patrologiae
series Graeca, vol. 29, col. 660A: „A[adar, dou\ a[a-numite lucruri exist\: Dumnezeu [i crea]ia, St\pânul [i slujitoarea, Cea sfin]itoare [i cea sfin]it\”.
20
Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 177.
21
Cf. Nikos A. Matsoukas, Teologia dogmatic\ [i simbolic\. Expunerea credin]ei ortodoxe, vol. II, traducere de Nicu[or Deciu, Editura Bizantin\, Bucure[ti,
2006, p. 32.
22
Ioannis Zizioulas, op. cit., pp. 196-202.
23
Ibidem, p. 196.
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Omul a fost am\git [i a continuat s\ fie am\git, spre a crede c\
este viu, când procesele disolu]iei continu\ s\ lucreze `n\untrul lui [i
curând `i vor pune cap\t. Omul este tentat s\ cread\ c\, dac\ ar
avea la dispozi]ie mai mult timp sau mai multe resurse, s-ar putea
statornici pe sine ajungând permanent. ~ns\ am gre[i dac\ am gândi
c\ ve[nicia poate fi asigurat\ prin procesele istoriei, c\ dac\ ne-ar fi
dat un pic mai mult timp am putea atinge ve[nicia [i permanen]a.
Putem crede aceasta numai dac\ suntem orbi fa]\ de procesele
mor]ii [i dac\ ignor\m faptul c\ toate fiin]ele se uzeaz\ [i mor”24.
De[i teologi de renume prefer\ s\ acorde hristologiei o parte
`nsemnat\ a dogmaticii, mitropolitul Ioannis Zizioulas prefer\ s\
expun\ succint, `nainte de a vorbi despre mântuire [i comuniune,
principalele aspecte dogmatice care se refer\ la Hristos. Zizioulas
relateaz\ conving\tor, `n deplin acord cu Tradi]ia, c\ „mântuirea lumii trebuia s\ fie mântuire din moarte”25 [i c\ ea implic\ `n mod necesar rela]ii `ntre persoane. Justificarea acestei afirma]ii se afl\ `n
Adversus haeresis, oper\ apar]inând lui Irineu de Lyon, cel supranumit „mânc\torul de eretici”, care preciza c\ Iisus Hristos este
Mijlocitor [i, `n mod necesar, El trebuie s\ apar]in\ lui Dumnezeu
[i oamenilor. „Este Mântuitor ca Fiu [i Cuvânt al lui Dumnezeu
[...], dar Mântuire este ca Trup”26. Iar dac\ Iisus Hristos este privit
ca Mântuitor, rezult\ c\, din moment ce mântuirea se ofer\ ca dar de
Persoanele Trinit\]ii persoanelor care [i-au unit reciproc puterile
pentru a face binele, `ns\ cu credin]\ puternic\, rolul Fiului, cunoscut ca Domn [i Hristos, este ar\tarea Slavei trinitare, luminarea duhului [i, prin urmare, transfigurarea crea]iei. Acest adev\r apare `n
primele m\rturisiri de credin]\ cunoscute [i `n imnele liturgice ale
comunit\]ii cre[tine, actualizate de erminia clar\ a lui Zizioulas:
„Mântuirea implic\ o rela]ie `ntre persoane. Numai omului i-a fost
dat privilegiul de a fi aceast\ unire trupeasc\ [i material\ a crea]iei
cu Creatorul. Trupul material al omului [i `ntreaga fiin]\ psihosomatic\ trebuie s\ participe la aceast\ unire, astfel `ncât `ntreaga
crea]ie de care suntem lega]i s\ fie capabil\ s\ participe la ea de asemenea. Pentru ca lumea s\ fie mântuit\, omul trebuie s\ medieze
24

Ibidem, pp. 201-202.
Ibidem, p. 204.
26
Cf. Irineu de Lyon, Contre les hérésies, livre III, 10, 4, `n F. Sagnard (ed.),
Sources chrétiennes, vol. 34, Èditions du Cerf, Paris - Lyon, 1952, p. 171.
25
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`ntre crea]ie [i Dumnezeu [...]. ~ntruparea nu este doar un r\spuns
la c\dere”27.
~n capitolul al IV-lea, dedicat eclesiologiei, mitropolitul Pergamului afirm\: „Atunci când privim la Euharistie, vedem totu[i c\
Hristos, Cuvântul `ntrupat, este modelul omului. Hristos a luat asupra
noastr\ toat\ natura material\ `n natura Sa uman\, iar acest lucru
constituie evenimentul Euharistiei [i sursa Bisericii [i a tuturor celor
ce sunt sfin]i]i `n ea. Sfântul Maxim M\rturisitorul (580-662) a fost
cel care a reu[it s\ integreze cele mai bune intui]ii ale ascetismului
`n teologia euharistic\ a Bisericii”28. Opinia aceasta se centreaz\ pe
Hristos, cuvântul ~ntrupat [i teologia euharistic\; Hristos jertfindu-se
continuu `n fiecare Liturghie. Aici pot fi privite ca un `ntreg [i reconciliate dou\ perspective: cea protestant\ propus\ de J. Moltmann `n Der gekreuzigte Gott („Dumnezeul r\stignit”) [i cea a romano-catolicului H.J. Schulz, cu a sa „communicatio idiomatum”
`ntre jertfa de pe Golgota [i jertfa liturgic-euharistic\, atribuind jertfei
Bisericii [i slujitorilor ei, care ~l jertfesc pe Hristos, aceea[i eficien]\
cu cea a unicei Jertfe mântuitoare, cea a Unicului Arhiereu Hristos.
Opiniile teologilor care vorbesc despre acest subiect sunt diferite
atât ca form\, cât [i ca sens; nici m\car `n mediile catolice nu exist\
consens `n ceea ce prive[te „teologia euharistic\ a Bisericii”. De
exemplu, A. Bodem29 sus]ine c\ un Dumnezeu care sufer\ – a[a
cum a `n]eles rabinismul, `ndep\rtându-se de Vechiul Testament –
ar fi semnul sl\biciunii lui Dumnezeu, dat fiind faptul c\ El ~nsu[i
ar avea nevoie de r\scump\rare30. Consider\m c\ nici A. Bodem nu
reu[e[te s\ rezolve dificult\]ile teologice, lucru ce reiese din faptul c\,
`n ceea ce prive[te concluziile la care ajunge, este tributar lui Karl
Rahner, din moment ce ultimele cuvinte din studiul teologului Bodem apar]in lui Rahner: „S\ nu consider\m c\ ne r\scump\r\m soarta
transpunând-o `n interioritatea lui Dumnezeu”31. Dup\ cum se observ\, Rahner este influen]at de Toma d'Aquino, care nu considera
27

Ioannis Zizioulas, op. cit., pp. 204-205.
Ibidem, p. 238.
29
A. Bodem, „Leiden Gottes”. Erwägungen zu einem Zug im Gottesbild der
gegenwärtingen Theologie, `n A. Ziegenaus (ed.), FS Leo Scheffczyk, zum 65.
Geburtstag, Aschaffenburg, 1985, pp. 586-611.
30
Ibidem, p. 603.
31
Ibidem, p. 611.
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necesar ca R\scump\rarea s\ aib\ loc prin suferin]a lui Hristos,
de[i, paradoxal, Hristos {i-a asumat `ntreaga dram\ a P\timirii [i a
deschis calea spre mântuire. Suntem convin[i c\ nu poate exista o
rela]ie conflictual\ `n cadrul Sfintei Treimi atunci când este vorba
despre opiniile lui Zizioulas sau ale lui J. Moltmann care se sprijin\ foarte mult pe ceea ce numim „teologia Crucii”, mai ales dac\
este vorba despre faptul c\ Ortodoxia vorbe[te deschis despre ~nviere
ca izvorând din Mormântul lui Hristos [i, implicit, cu r\d\cinile `n
Crucea lui Hristos. Prin Jertfa lui Hristos, cre[tinii sunt iar\[i `n comuniune deplin\ cu Dumnezeu. De aceea primii cre[tini rosteau
o rug\ciune euharistic\ care reflect\ bine acest proces: „Precum
pâinea aceasta, oarecând risipit\ `n spice, pe dealuri, s-a f\cut una,
a[a s\ se adune Biserica – de la marginile p\mântului – `n ~mp\r\]ia Ta”32.
Altfel spus, mai aproape de teologia dogmatic\ a mitropolitului Ioannis este gândirea lui Paul Evdokimov care afirm\ curajos
c\ Dumnezeu a creat iadul numai pentru El; pentru om, Dumnezeu
a creat cea de-a doua libertate. Ea nu este un produs al lui Dumnezeu `n sensul unei cauzalit\]i; este mai degrab\ limitarea acceptat\ de Dumnezeu ca s\ existe cel\lalt; Dumnezeu se limiteaz\
pân\ la Crucea d\t\toare de via]\, singurul r\spuns plin de Iubirea
divin\ dat oric\rui om. De aceea „Hristos este r\stignit pân\ la
sfâr[itul lumii”33. Ideea lui Evdokimov, „prelucrat\” de Zizioulas,
seam\n\ izbitor cu documentul „How do Orthodox look at the
Problem of «Concepts of Unity and Models of Union»”34.
Mitropolitul Ioannis, `n acord cu ideile teologilor exilului rusesc,
nu se arat\ sceptic fa]\ de aceste perspective. Pentru Zizioulas
orice `ncrâncenare doctrinar\ poate fi solu]ionat\ prin ata[amentul permanent fa]\ de evanghelia lui Hristos citit\ [i predicat\ `n
Biseric\, privit\ ca o familie condus\ de episcop `n spiritul fraternit\]ii [i al libert\]ii: „~ntrucât diferi]i oameni primesc evanghelia [i
pe Hristos ~nsu[i `n moduri diferite, receptarea implic\ incultura]ia
32

Leonid Uspensky, Teologia icoanei, studiu introductiv [i traducere de Teodor Baconsky, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2009, p. 76.
33
Paul Evdokimov, Cunoa[terea lui Dumnezeu `n tradi]ia r\s\ritean\. ~nv\]\tur\ patristic\, liturgic\ [i iconografic\, traducere, prefa]\ [i note de Pr. Vasile
R\duc\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2013, pp. 114-115.
34
Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 306.
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adecvat\ a evangheliei. ~n receptare trebuie s\ existe loc pentru
libertatea de exprimare [i pentru varietatea formelor culturale, motiv pentru care receptarea Evangheliei are loc `n Biseric\. Fiecare
Biseric\ local\ prime[te Evanghelia [i o re-prime[te `n mod constant,
cu episcopul supraveghetor, `n comuniune cu credincio[ii [i cu alte
Biserici locale, `n hot\rârile sinodale, printr-o slujire universal\”.
Faptul c\ este scris\ de unul dintre cei mai aprecia]i dogmaticieni ortodoc[i, face ca aceast\ lucrare s\ se impun\ ca bibliografie
esen]ial\ pentru fiecare student teolog, predicator [i, nu `n ultim\
instan]\, pentru orice credincios (indiferent de confesiunea de
care apar]ine) pentru c\, `n definitiv, calitatea credin]ei urmeaz\ sau
precede – de la caz la caz – modul `n care am [tiut s\ asimil\m
bog\]ia Tradi]iei.
Claudiu-Ioan COMAN
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