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Prefață
Sensul ontologic pe care-l are spiritualitatea ortodoxă a ferit-o
de pericolul unei deontologii exterioare şi de eticism. Ceea ce
vindecă „urâţeniile păcatului” nu e viaţa morală a omului, eticismul
exterior, ci unirea, comuniunea cu Dumnezeu, împărtăşirea cu harul
necreat. Această comuniune nu este altceva decât fiinţialitatea omului
care creează un nou mod de viaţă, un etos divino-uman.
Etosul ortodox este unul divino-uman, un etos al îndumnezeirii.
Astfel, sfințirea este o trecere de la etică, în sensul relativ al
înţelegerii, la fiinţialitate, la unirea cu Dumnezeu. Conţinutul
ontologiei ortodoxe este îndumnezeirea, şi nu o simplă creştere
morală. Viaţa în Hristos, conţinut al ontologiei pauline, Părinţii
Bisericii au numit-o îndumnezeire, pentru a arăta scopul şi conţinutul
real al vieţii în Hristos. Prin urmare, conţinutul unei etici adevărate
este îndumnezeirea.
Viaţa creştină se trăieşte la nivel duhovnicesc şi ontologic care
este harismatic şi divino-uman, după modelul lui Iisus Hristos,
Dumnezeu-omul. Cu Hristos se introduce o nouă realitate, adică o
nouă fiinţialitate a creaţiei, o creatie noua în Hristos. Desăvârşirea nu
este etică, ci ontologică. Hristos nu este un prototip moral, ci Unul
dumnezeiesc şi mântuitor.
Întruparea lui Hristos reprezintă centrul dinamismului
soteriologic al omului, iar principiul ontologic se reveleaza în viaţa în
Hristos, cu Hristos. Conţinutul dinamismului soteriologic al omului
coincide cu hristificarea lui ontologică, şi nu se reduce la simple
imperative categoriale psihologice sau etice. Hristos nu este pentru
om „un principiu exterior” de care omul atârnă arbitrar, relativ şi
obiectiv, ci este în mod real şi adevărat Principiul lui ontologic.
Biserica lui Hristos nu este un organism modelator-etic, ci
„trupul mântuirii”, „comuniunea îndumnezeirii”. Fiind persoana
eclezială, omul Ortodoxiei subzistă numai în relaţie cu Dumnezeu,
Izvorul vieţii.
Morala Evangheliei nu are ca scop cunoaşterea şi promovarea
principiilor sau a regulilor eticiste obiective, ci vizează comuniunea
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omului cu Izvorul binelui şi al vieţii, cu Dumnezeu. O etică
obiectivată sau care se supune şi depinde de obiectivări nu este
consubstanţială cu Duhul Evangheliei. Morala creştină este o morală
a Harului sau a vieţii înnoite în Iisus Hristos, care a schimbat
condiţiile ontologice ale existenţei. De aceea nu se limitează, nici nuşi propune şi, de altfel, nici nu poate fi delimitată de imperative,
reguli sau canoane, ci se extinde la libertatea Duhului vieţii şi a
sfinţeniei prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu şi prin
conformarea fiinţială la voinţa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, scopul
vieţii creştine nu este strict psihologic sau social, ci prin excelenţă
duhovnicesc şi ontologic.
Virtuţile evanghelice nu sunt un fenomen psihologic şi eticist, ci
o realitate ontologică şi spirituală. Fiecare virtute evanghelică este
după arhetipul Hristos: desăvârşit dumnezeiască şi desăvârşit
omenească, este darul Sfântului Duh şi fructul participării la harul
Acestuia. Virtuțile sunt autoportretul lui Iisus, Cel care este de fapt
ființa virtuții.
De asemenea, evanghelia face cunoscut etosul lui Dumnezeu,
filiaţia în Hristos. Ca atare, nu poate fi interpretată în duh raţionalist
şi nici abordată pe baza criteriilor lumeşti ale unei etici umaniste.
Legea lui Dumnezeu nu se impune din exterior, ci se
interiorizează şi fiinţează în om prin trăirea libertăţii în Hristos, a
ontologiei harului şi a comunicării cu Dumnezeu. Ediția a doua a
acestei cărți apare cu un titlu puțin schimbat, fără termenul
„Despătimirea”, iar în subtitlu apare precizarea „Spiritualitatea
Sfinților Părinți”, care este de fapt și cadrul de elaborare al cărții.
Autorul
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Introducere
Păcatul : temă ontologică sau etică?
Biserica văzută este un trup istoric viu, iar caracterul ei
fundamental este viaţa. De aceea, încercările ei de a vindeca lipsurile
omeneşti, în condiţiile acestui cadru istoric, constituie exprimări vii,
moduri de viaţă.
În Teologia ortodoxă viaţa morală reprezintă un mod de a fi
înlăuntrul Revelaţiei şi tainei lui Hristos, prin urmare include un
comportament caracterizat prin transformări continue. Acest mod de
viaţă nu este determinat de reguli apriorice, ci dimpotrivă, el este cel
care generează regulile.
În timp ce ereziile hristologice nu au înţeles etica drept
consecinţă a comuniunii Fiinţei cu nefiinţa, Teologia şi Spiritualitatea
ortodoxă, dimpotrivă, s-au fundamentat tocmai pe realitatea şi
adevărul Întrupării (I In. 4, 2-3). Această opoziţie etică fundamentală
a devenit evidentă în discuţiile din secolele IV şi V, la începutul
cărora se părea că ereticii au acceptat adevărul Întrupării1. Chestiunea
cea mai importantă era modul unirii lui Dumnezeu cu omul, mai
precis, felul în care era înţeleasă unirea celor două naturi –
dumnezeiască şi omenească – în Hristos. Problema a fost configurată
în primul rând dogmatic, dar exista o necesitate vitală: să se pună
temeiurile şi să se consolideze credinţa într-o anumită cale a
1

Unirea ipostatică a celor două naturi în Ipostasul unic al Fiului prin întrupare se
menţine (acest mister a preexistat dintotdeauna în voinţa lui Dumnezeu), în
momentul coborârii lui Hristos în Iad, şi după Înviere. Desigur, după înviere, Hristos
este liber faţă de pătimirile naturale ireproşabile (cf. Sf. Ioan Damaschin, PG 94,
1101 D – 1104 A), dar aceasta se întâmplă pentru că începe o nouă fază a mântuirii,
în care ele nu se mai manifestă. Activitatea pământească a lui Hristos, răstignirea,
moartea şi învierea nu pot să fie izolate de misterul unirii ipostatice a celor două
naturi în Ipostasul dumnezeiesc al Fiului. Cu alte cuvinte, nu există diferenţă
esenţială între Hristos Cel de dinainte de răstignire, Cel din timpul răstignirii şi
morţii sale, şi Cel de după înviere. Este Acelaşi Cuvânt întrupat, în care se regăseşte
unirea ipostatică a celor două naturi, dumnezeiască şi omenească. Diferenţa există
numai în evoluţia istorică a iconomiei dumnezeieşti.
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mântuirii, singura posibilă, cu alte cuvinte, să se instaureze credinţa
într-un anumit mod de viaţă, singurul autentic ceresc.
De fapt, orice fel de credinţă îşi propune un anumit mod de
viaţă, o anumită cale de mântuire. Etica ereziilor hristologice nu
concepe mântuirea ca pe o participare la energiile Fiinţei, ci înţelege
legătura omului cu Dumnezeu în mod exclusiv intelectual şi eticist.
Mântuirea este însă participarea omului la energiile necreate ale
Fiinţei, participare care oferă posibilitatea întregii creaţii să se
transfigureze prin slava dumnezeiască a Sfintei Treimi.
Relaţia vie cu Fiul lui Dumnezeu întrupat constituie premisa
mântuirii înţeleasă de Teologia ortodoxă ca vindecare a omului şi a
întregii creaţii. Conform învăţăturii ortodoxe, premisele ereziilor
hristologice îl îndepărtează pe om de calea vindecării naturii sale, ele
operând doar la nivelul speculativ al unei credinţe pur intelectuale ce
nu angajează întreaga fiinţă umană. Însă, în conformitate cu dogma
de la Calcedon, Hristos nu este un prototip etic, ci Adevărul fiinţial al
Dumnezeirii Care Şi-a asumat natura omenească în întregime.
În această asumare, taina unirii dintre creat şi Necreat este taina
lui Hristos: Dumnezeu Însuşi devine om, Creatorul este acum şi
făptură umană, Adâncul de necuprins, taina de dincolo de orice
înţelegere şi Raţiunea Dumnezeirii a-toate-făcătoare Se face şi
raţiune omenească, luând întru Sine toate cele omeneşti, chiar şi
conştiinţa limitării.Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic, neschimbător,
desăvârşit, pe când cele create printr-Însul, o dată create, sunt
schimbătoare. Această însuşire a schimbării poate să conducă cele
create la o denaturare a firii lor şi, în consecinţă, la stricăciune şi
distrugere. Cine şi Care putere poate să remedieze acestă aşezare
întru stricăciune? Nici o altă putere decât aceea a Dumnezeului
Treimic neschimbător.
Ereziile hristologice susţineau că însuşirea schimbării şi
inconsistenţei care conduce la denaturarea creaţiei poate să fie
depăşită printr-o perspectivă etică, fapt împlinit de Hristos însuşi, cu
scopul de a ne oferi un model de urmat. Este deci de la sine înţeles că
ereziile au avut ca punct de plecare principiile unei filosofii etice.
Metodologia lor pare apropiată de cea ortodoxă, ceea ce poate crea
confuzii şi poate duce la înşelarea multora. Părinţii Bisericii au făcut

DE LA ETICĂ LA FIINȚIALITATE - SPIRITUALITATEA SFINȚILOR PĂRINȚI

13

însă o descriere precisă a căii mântuirii realizate de Hristos, Cuvântul
şi Fiul lui Dumnezeu: mântuirea Lui nu este o creştere etică. Natura
schimbătoare şi inconsistentă a celor create nu ar fi putut fi restaurată
în nici un fel, dacă mântuirea lui Hristos ar fi fost eticistă, moralistă,
Problema nu este şi nici nu poate fi etică, ci, fără îndoială,
ontologică: mântuirea constă în biruinţa asupra oricărei denaturări a
creaţiei şi în progresul ei duhovnicesc. Izbăvirea pe care a împlinit-o şi
pe care ne-o împărtăşeşte Cuvântul întrupat constă în vindecarea naturii
îmbolnăvite de păcat, şi nu într-o perspectivă etică a modelelor.
Teologia niceeană a Părinţilor afirmă că Hristos-Creatorul este
veşnic, neschimbător şi fără stricăciune. După Teodoret al Cyrului,
Cuvântul „este Creator şi nu creatură”2, făptura având nevoie de
apărare, vindecare şi mântuire. Cele create au un început şi un sfârşit,
îndreptându-se inerent către autodistrugere. Cine şi cum va salva cele
create? Numai puterea Dumnezeirii Care Se distinge în mod
ontologic de cele create şi Care le cheamă pe toate cele create la Sine.
Ceea ce înalţă făptura în Dumnezeu este dăruirea de sine şi doxologia
iubirii: lauda către Dumnezeu este o înălţare a bucuriei pline de
recunoştinţă, prin care făptura se însufleţeşte de viaţa Lui veşnică.
De altfel, fără Dumnezeu, Dătătorul de viaţă, cele create nu pot
să-şi depăşească inconsistenţa, nestatornicia şi stricăciunea. Când
omul e singur cu sine, însăşi puterea morală a progresului său, din
moment ce este o proprietate a creaturii, se schimbă o dată cu firea
labilă, se relativizează şi se denaturează. Prin urmare, este nevoie aici
de relaţia vindecătoare: Creator – făptură umană. Potrivit Sfinţilor
Părinţi, inconsistenţa şi nestatornicia în bine a făpturii luate din
nefiinţă nu pot fi depăşite printr-o acţiune pur morală. Omul nu se
poate mântui în mod autonom, prin nici o lucrare morală. Dumnezeu
a creat lumea din nefiinţă şi, deci, nu izvorăşte din esenţa Lui. În
consecinţă, omul trebuie să obţină prin har ceea ce Îi este propriu lui
Dumnezeu după fiinţă. Dumnezeu este Viaţa prin Însăşi Fiinţa Sa, în
timp ce creatura primeşte viaţa ca dar. Sfinţirea nu e o simplă acţiune
etică ci creşterea, progresul şi desăvârşirea fiinţelor create prin
împărtăşirea lor continuă cu harul sfinţitor dătător-de-viaţă.
2

PG 83, 36 D.
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Întreaga creaţie, sensibilă şi raţională, materială şi
duhovnicească, vizibilă şi invizibilă îşi are originea în nefiinţă şi îi
este sete de fiinţare. Ea se află sub puterea a două forţe: are tendinţa
întoarcerii în nefiinţă şi chemarea înveşnicirii în viaţa fără de început
şi fără de sfârşit, a Dumnezeirii.
„Păcatul este o temă ontologică, aceea a stricăciunii naturii, şi
nu etică. După interpretarea etică a păcatului şi a mântuirii, Hristos ar
fi putut să păcătuiască (potuit peccare), dar nu a păcătuit, făcând
alegerea corectă şi etică a autodeterminării. Cu alte cuvinte, conform
acestor opinii, Hristos a avut voinţă gnomică, ceea ce înseamnă că a
făcut alegere între bine şi rău, între stricăciune şi nestricăciune, după
cum face fiecare om, o dată ce, creat fiind, şi-a stricat relaţia firească
cu Dumnezeu. Însă Hristos, datorită unirii ipostatice a celor două firi,
nu are voinţă gnomică, ci două voinţe naturale: Cea dumnezeiască şi
cea umană, într-o relaţie armonioasă şi într-o ascultare imperturbabilă
a celei de a doua faţă de prima. Datorită unirii ipostatice El este
întotdeauna Acelaşi, Care săvârşeşte cele dumnezeieşti şi cele
omeneşti ca Dumnezeu-om”3.
Întruparea înseamnă asumarea reală a umanităţii de către
Dumnezeire, asumare care are drept consecinţă vindecarea firii
umane îmbolnăvite din cauza păcatului şi a morţii. Hristos, Capul
trupului mistic al Bisericii, devine Unicul purtător al Sfinţeniei,
Hristos fiind aşadar deci Prototipul şi Dăruitorul sfinţeniei, şi nu un
simplu model etic demn de urmat.
Răul nu are ipostas, ci este „para-ipostas”4. Conform Tradiţiei
patristice, răul nu se constituie într-un principiu ontologic, ci etic.
Din punct de vedere ontologic, patimile au relaţie cu nefiinţa,
deoarece în adâncul naturii omului pe care a creat-o Dumnezeu nu
există nimic rău. Când omul pierde comuniunea cu Dumnezeu,
decade în starea nefiinţei. De aceea nu putem vorbi despre ontologia
patimilor sau a păcatelor, ci doar de fenomenologia lor. Cu toate că
răul nu constituie un principiu ontologic, el creează situaţii
ontologice alienante (boli fiinţiale), aducându-l pe om contra firii lui
3

N. Matsoukas, Ortodoxia şi Erezia, Tesalonic, Ed. Pournara, 1992, p. 294.
Sf. Dionisie Areopagitul, Despre numirile Dumnezeieşti, 4, 21, 31, PG 3, 721 A
şi 732 C; vezi Sf. Ioan Damaschin, Dialog contra maniheilor, PG 94, 1560 BC.
4
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proprii. În această situaţie omul trăieşte contra firii, negând viaţa şi
relaţiile comuniunii universale, în special relaţia sa personală cu
Dumnezeu. Astfel, problemele etice create de către rău provoacă
denaturări ontologice5. Schimbarea aceasta de la starea „conformă
naturii” la aceea „contra naturii” e consecinţa catastrofală a fiecăreia
dintre patimi. Şi dacă omul, separat de Dumnezeu şi înrobit
patimilor, cade în starea nefiinţei, rămânând ca o existenţă
neipostatică, atunci când se întoarce la Dumnezeu, el se orientează
spre fiinţă, izvorul vieţii şi se însufleţeşte prin atingerea veşniciei.
Atunci viaţa lui Dumnezeu devine viaţa proprie a omului. În acest
proces conştiinţa de sine trăieşte pocăinţa nu ca pe o tristeţe
psihologică (ca simpla conştiinţă a unui păcat dezordonat), ci ca pe o
„realitate duhovnicească permanentă”. Este vorba despre o nouă
concepţie despre sine şi despre o nouă orientare duhovnicească –
ontologică – ce îl însoţeşte pe om până la moarte6. Este o „ură a
păcatului” şi o „iubire a virtuţii”, este „îndepărtarea de rău” şi
„îmbrăţişarea binelui”7. Din această definiţie reiese că Sf. Grigore
5

Cf. Sf. Grigore Palama, Omilia 20, PG 151, 273 A; Omilia 38, PG 151, 417 D.
Caracterul ontologic al Teologiei rezidă în posibilitatea comuniunii omului cu
Dumnezeu prin energiile necreate. Astfel, Sfântul Grigore Palama susţine că
Dumnezeu nu constituie o esenţă transcendentă, inaccesibilă, ci o prezenţă personală
în lume şi în istorie (cf. Despre unire şi distincţie, în: Syggrammata, vol. II,
Tesalonic, 1966, Ed. Hristou, p. 91). Caracterul ontologic al Teologiei sale
marchează şi antropologia, de vreme ce înţelegerea Teologiei rămâne prin excelenţă
antropologică. După Sf. Grigore Palama, dogma Sfintei Treimi este drumul sigur
spre o antropologie corectă. De aceea, el aşează în centrul textelor sale creaţia
omului după chipul lui Dumnezeu, întrucât acesta conţine posibilitatea înnoirii şi
desăvârşirii lui ontologice. Prin creaţia omului după chipul lui Dumnezeu se pun
temeiurile ontologiei vieţii morale, comuniunii dintre Dumnezeu şi om. Premisa
ontologică fundamentală pentru înnoirea omului este întruparea lui Hristos. Când
Cuvântul lui Dumnezeu şi-a asumat natura umană, i-a împărtăşit acesteia pliroma
harului Său şi a înlăturat lanţurile stricăciunii şi morţii. Consecinţa acestei uniri
ipostatice a fost şi este îndumnezeirea naturii umane (cf. Tomul sinodal 1, 9, PG 151,
683 D). Aşa se realizează vindecarea şi înnoirea ontologică a omului. Înnoirea naturii
umane pe care Cuvântul lui Dumnezeu şi-a asumat-o în Ipostasul Său dumnezeiesc
(Omilia 5, PG 151 64 C) este urmată şi de înnoirea ipostasului uman. În Ipostasul
Cuvântului există întreaga natură umană care se îndumnezeieşte prin unirea
ipostatică cu Cuvântul lui Dumnezeu (Despre cei care se liniştesc, 3, 1, 33,
Syggrammata, vol. 1, p. 644-645).
7
Cf. Sf. Grigore Palama, Omilia 59, Ed. S. Oikonomou, p. 241.
6
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Palama nu vede pocăinţa ca pe o alegere convenţională şi mecanică,
ci o înţelege ca înnoire ontologică a naturii umane. Înţelegerea
păcătoşeniei proprii nu are un caracter negativ şi nici nu se limitează
numai la îndepărtarea de păcat, ci este însoţită nemijlocit de
cultivarea prin Dumnezeu a virtuţilor, în special, credinţa, nădejdea şi
dragostea. Afirmaţia anterioară se explică prin faptul că Sfântul
Palama consideră omul departe de Dumnezeu, capabil doar de
săvârşirea păcatului8. De aceea, diferenţa dintre un om care crede şi
altul care nu crede nu este de ordin moralist, ci de ordin ontologic.
Cel ce crede se împărtăşeşte de viaţa dumnezeiască, îndreptându-se
spre hristificare, în timp ce acela care nu crede rămâne departe de
Însăşi Viaţa, Dumnezeu, şi trăieşte tragedia morţii. Pentru Sfântul
Grigore Palama etosul şi virtutea sunt mult mai mult decât o
dispoziţie a evlaviei, depăşind negrăit eticismul exterior, ipocrit şi
neroditor, fiindcă nu de puţine ori evlavia şi eticismul se îndepărtează
de imperativele divine ale moralei. Gândirea eticistă exprimă
încercarea omului de a crea un sistem de modele exterioare (de
exemplu: cel deontologic, filosofia etică etc.) care ajung să
influenţeze şi să determine viaţa lui, oferindu-i un sentiment de
îndreptăţire de sine, formându-se astfel o conştiinţă de sine ireală ce
se proiectează într-o imagine falsă. Dar orice „structură” care se
fundamentează pe puterile naturale ale omului este fragilă şi relativă.
Dimpotrivă, virtutea este puterea umană pusă în mişcare de prezenţa
lui Dumnezeu. Şi, în timp ce moralismul de toate felurile devine de
multe ori un mod „inert” şi „rece” de viaţă morală, semnificaţia
autentică a virtuţii conţine întotdeauna în ea elementul jertfei,
pătimirii şi smereniei, deoarece îşi are ca principiu virtutea jertfei
Mântuitorului Hristos. Astfel, fiinţa virtuţii este Hristos, după cum
spune atât de frumos Sfântul Maxim Mărturisitorul.
Aşa se explică faptul că, atunci când se referă la Sfântul Ioan
Botezătorul, marele Palama afirmă că acesta nu a ostenit „pentru
evlavie”, ci pentru dobândirea „virtuţii”9. Comuniunea adevărată a lui
Dumnezeu cu omul este un fapt ontologic: comuniunea ontologică
prin harul necreat nu poate să se reducă la eticism sau pietism. Iar
8
9

Omilia 33, PG 151, 416 D – 417 A.
Idem, Omilia 40, PG 151, 509.

