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{  
A făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele 
şi i-a îmbrăcat. 

Facere 3:21 

 

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci, 
câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, 
nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi 
parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. 

Galateni 3:26-28 

 

Firea omenească a fost zidită încă de la început pentru omul nou; 
inteligenţa şi dorinţa omului au fost făcute pentru Hristos: noi am primit 
inteligenţa pentru a-L cunoaşte pe Hristos, dorinţa, pentru a fi atraşi 
către El şi aducerea-aminte pentru a-L purta în noi. Şi aceasta, cu atât 
mai mult cu cât El este Prototipul după care am fost zidiţi. Până la urmă 
nu vechiul Adam a fost model pentru Cel Nou, ci Cel Nou i-a fost celui 
vechi (Romani 5:14). Pentru noi, cei ce-l recunoaştem ca strămoş al 
nostru, primul Adam trece drept arhetipul firii omeneşti; dar pentru Cel 
ce are înaintea ochilor toate făpturile, dinainte ca ele să existe, strămoşul 
nu este decât imitaţia Noului Adam. El a fost făcut după chipul şi 
asemănarea Celui din urmă.

Nicolae Cabasila 

 

Pofta cărnii a fost dată omului de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut să 
simţim foame, sete, atracţie faţă de femeie etc… Toate aceste lucruri sunt 
fireşti şi nu pot vătăma omul, câtă vreme ele lucrează în limitele menirii 
lor. Devin periculoase când sufletul este gol, când nu este umplut de 
prezenţa lui Dumnezeu, când îşi umple golul cu plăceri trupeşti. Dacă 
locul cuvenit lui Dumnezeu din inimă este ocupat cu plăcerile cărnii, 
atunci inima nu-L mai poate primi pe Dumnezeu ca oaspete. Astfel 
dorirea trupului este potrivnică duhului şi a duhului se împotriveşte 
trupului.

Alexandru Kalomiros, „Slava materiei”, La Lumière du Thabor, No. 5 
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PREZENTARE 
 

Redacţia noastră are din nou bucuria de a vă oferi una dintre cărţile de referinţă pentru înţelegerea 
diferenţei dintre teologia Ortodoxă tradiţionalistă şi pseudo-teologia modernistă, cea din urmă fiind o 
filosofie umanistă cu elemente teologice. 

Nu întâmplător, şcolile teologice ale Bisericilor oficiale sunt infestate de această pseudo-teologie 
modernistă ce serveşte de minune implementării – ca să folosim un termen „din peisaj” – ereziei 
ecumenismului în minţile tinerilor dornici să se apropie de Ortodoxie. Astfel, acestora li se serveşte un 
surogat, o contrafacere în adevăratul sens al cuvântului. 

Una dintre faţetele pseudo-teologiei moderniste este şi curentul neo-ortodox. Acesta este mai 
puternic decât orice altă erezie, pentru că are o aparenţă de Ortodoxie. Deşi unii dintre adepţii acestuia nu 
susţin făţiş ecumenismul, se vădeşte că neo-ortodoxia este un produs subtil al ereziei ecumenismului care 
acţionează viclean prin atacul dinlăuntru al dogmei şi al valorilor ortodoxe. 

Se porneşte de la subminarea dogmei despre chipul lui Dumnezeu din om, învăţătură cu implicaţii 
adânci în antropologia ortodoxă, centrată pe întruparea lui Hristos, jertfa Sa pe cruce, moartea şi Învierea 
Sa, prin care firea omenească a fost restaurată. Prin moartea şi învierea lui Hristos, omul a redobândit 
posibilitatea de a-şi căpăta şi asemănarea cu Dumnezeu, a chipului schimonosit de păcate. Redobândirea 
asemănării, adică îndumnezeirea, este încununarea împreună-lucrării dintre harul Duhului Sfânt şi 
nevoinţa omului într-o viaţă de post, rugăciune şi înfrânare. 

„Neo-ortodocşii” înţelegând prin chipul lui Dumnezeu din om androginitatea acestuia şi susţinând 
că restaurarea chipului se face prin împreunarea trupească dintre bărbat şi femeie (!), atacă şi batjocoresc 
însuşi sensul întrupării lui Hristos! Această „teologie a erosului”, o adevărată hulă împotriva Duhului 
Sfânt, potrivnică duhului Scripturii şi al Sfinţilor Părinţi, deşi modernistă, îşi are rădăcinile în tradiţii 
vechi, inspirându-se direct din păgânismul greco-roman, gnosticism şi cabala, după cum vom putea 
înţelege citind cartea. 

Acest curent îşi propune şi o reformă a monahismului ortodox considerat inferior căsătoriei. Se 
relativizează asceza şi înfrânarea, de vreme ce prin eros omul îşi recapătă integritatea dinainte de cădere. 

O categorie aparte a neo-ortodocşilor este şi cea a neo-atoniţilor, care se înscriu pe aceeaşi linie de 
modernizare a ortodoxiei, de schimbare a sensului spiritualităţii ortodoxe sublimate în viaţa monahală. 
Misionarismul Bisericii în lume este înlocuit cu un activism social de sorginte papistaşă şi protestantă, 
preocupat de bioetică sau de acţiuni de caritate, în timp ce adevăraţii apărători ai învăţăturii şi trăirii 
ortodoxe sunt izgoniţi cu poliţia armată din Sfântul Munte. 

Aparent fără legătură, curentul hulitor al „teologiei erosului” şi prigonirea monahilor ziloţi din 
Sfântul Munte au în comun acelaşi cadru al luptei împotriva adevăratei Ortodoxii, fie ea subtilă sau făţişă. 
(A se vedea cartea Părintelui Patric Ranson, Prigonirea Monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia 
de Constantinopol). 

În lucrarea sa Doctrina neo-ortodocşilor despre dragoste, pururea-pomenitul Părinte Patric 
Ranson, ucenic al Părintelui Arhimandrit Ambrozie Fontrier – numit pe drept cuvânt Nou Apostol al 
Franţei – analizează impecabil învăţătura eretică a exponenţilor acestor erezii – Yannaras, Evdokimov, O. 
Clément, Soloviov, Berdiaev – folosind citate esenţiale, prin care relevă sistemul ideatic al fiecăruia, 
pentru a face la sfârşitul cărţii o expunere a învăţăturii orthodoxe bogat argumentată cu citate din Sfinţii 
Părinţi. Diferenţele dintre învăţătura ortodoxă şi cele eretice sunt astfel foarte clar evidenţiate. 

http://traditiaortodoxa.files.wordpress.com/2010/04/parintele-patric-ranson-prigonirea-monahilor-din-muntele-athos-de-catre-patriarhia-de-constantinopol.pdf
http://traditiaortodoxa.files.wordpress.com/2010/04/parintele-patric-ranson-prigonirea-monahilor-din-muntele-athos-de-catre-patriarhia-de-constantinopol.pdf


Stilul cărţii este când acela al unui studiu ştiinţific obiectiv, când unul dinamic, cititorul fiind 
adesea invitat să compare, să tragă singur concluzii. Notele de subsol dezvăluie demersul cercetătorului, 
al filologului, al jurnalistului şi chiar al detectivului în demascarea adevăratelor origini ale „teologiei 
erosului”, o otravă ce a infestat în profunzime mediile intelectualităţii ortodoxe oficiale, cu sprijinul mass-
mediei. 

Ar mai fi poate de adăugat că pururea-pomenitul Părinte Patric Ranson a trecut la Domnul în 
1992, împreună cu fiica sa cea mică, Fotinia, şi cu citeţul Mihail, în urma unui accident al automobilului 
cu care se aflau în pelerinaj în Grecia – circumstanţele acestui accident rămânând până astăzi învăluite în 
mister… 

Mulţumim celor ce au mijlocit ca şi această lucrare de importanţă deosebită să poată fi tradusă în 
Româneşte, mai cu seamă Preasfinţitului Filaret al Franţei (ierarh al Sinodului Bisericii Orthodoxe 
Tradiţionaliste (vechi-calendariste) a Greciei de sub omoforul Î.P.S. Macarie al Petrei), pentru dragostea 
cu care ne-a oferit dreptul şi binecuvântarea sa pentru a traduce şi publica în limba Română lucrările 
pururea-pomeniţilor părinţi Ambrozie Fontrier şi Patric Ranson şi ale Frăţiei Sfântului Grigorie Palama 
din Paris. 

Dumnezeu să-i întărească pe toţi pe calea cea foarte anevoioasă a mărturisirii Adevăratei 
Orthodoxii, atât de greu încercată pretutindenea, iar Părinţilor Ambrozie Fontrier şi Patric Ranson veşnică 
pomenire! 
 

Redacţia TraditiaOrtodoxa.wordpress.com
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PREFAŢĂ 
 

În Biserica Ortodoxă, Tradiţia nu este un sediment străvechi de dogme neînsufleţite şi de reguli 
desuete care ţin de fiecare epocă în parte şi care trebuie depăşite pentru a lăsa Duhul Sfânt liber să sufle 
unde voieşte. Nu am şti să vorbim despre ortodoxie veche şi neo-ortodoxie (ortodoxie nouă) dacă nu am 
face referire la o concepţie filosofică a progresului Credinţei în Istorie, ceea ce este cu desăvârşire străin 
de revelaţia creştină. Tradiţia vie este înlănţuirea persoanelor duhovniceşti care, din generaţie în 
generaţie, au făcut experienţa unirii cu Dumnezeu şi care, în virtutea acestei îndumnezeiri, sunt chemate 
să fie singurii Învăţători autentici. Aşadar, pentru Părinţi, condiţia adevăratei teologii este viaţa ascetică, 
viaţa de rugăciune, împlinirea poruncilor care fac Duhul să se sălăşluiască întru noi, cum spune Apostolul 
Pavel. Pentru a vorbi despre Dumnezeu se cuvine să ne curăţim de patimi pentru Dumnezeu: în lipsa 
acestei metode, riscăm să facem teologie cu ajutorul înţelepciunii omeneşti, cu totul nefolositoare, după 
cum învaţă Sfântul Grigorie al Nyssei: „Mulţi dintre cei ce au încă nevoie să se curăţească pe sine de 
faptele trecutului lor îndrăznesc să vorbească despre urcuşul către Dumnezeu, numai cu sprijinul 
cunoştinţei simţurilor. Fireşte că vor fi ucişi cu pietrele propriilor lor gânduri: părerile eretice sunt de fapt 
un fel de pietre care zdrobesc pe propriul lor scornitor” (Viaţa lui Moise, II, 161). 

Aşadar nimeni nu va şti să se unească cu Dumnezeu dacă mai întâi nu s-a slobozit din lanţurile 
păcatului şi ale patimilor ce robesc sufletul faţă de trupul supus morţii şi legii simţurilor trupeşti. Or acest 
suflet este vrăjmaşul lui Dumnezeu, supus poftei trupului, poftei ochilor şi trufiei vieţii. A tăgădui nevoia 
creştinului de a lupta împotriva patimilor şi de a-şi răstigni trupul pentru dragostea lui Hristos înseamnă a 
lepăda toată învăţătura Scripturii şi a Părinţilor şi a închide astfel de aici de jos, calea către Împărăţia 
Cerurilor. Totuşi aceasta este una din consecinţele cele mai sumbre ale doctrinei neo-ortodocşilor, mai cu 
seamă a lui Christos Yannaras, care vede în relaţia erotică dintre bărbat şi femeie o analogie a relaţiei 
dintre Persoanele Sfintei Treimi şi concretizarea trăsăturii noastre de a fi zidiţi după „chipul lui 
Dumnezeu”. 

Lucrul cel mai ciudat este că această „teologie a erosului” ne este înfăţişată ca fiind chiar cea a 
Scripturii şi a Părinţilor Bisericii (autorul citează pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Scărarul, 
de pildă)! În realitate, ea se bazează pe tradiţii gnostice foarte vechi care, cu toate acestea, n-au încetat să-
şi exercite influenţa, mai ales în gândirea unor „teologi” ruşi din secolele XIX şi XX. Cărticica de faţă are 
meritul de a arăta această filiaţie gnostică în doctrina „neo-ortodocşilor” greci de astăzi şi de a studia 
originea şi sursele gândirii lui Christos Yannaras. 

În primul capitol, Părintele Patric se străduieşte să prezinte ideile lui Yannaras prin multe citate din 
autor. Apoi demonstrează că ele se regăsesc şi la Paul Evdokimov, ce apare ca „unul dintre dascălii” lui 
Yannaras, doctrine pe care ei amândoi le moştenesc de la sofiologul rus V. Soloviov. Ne însuşim această 
concluzie: «Astfel, neo-ortodocşii au introdus în Biserica ortodoxă – pe care pretind a o sluji 
propovăduind „cuvântul cel bun” "intelectualilor creştini de stânga" – teze provenite din cabala şi din 
sofianism şi care urmăresc „să reformeze asceza” şi să o înlocuiască cu „harul paradisiac al erosului”». 

Interesul acestei lucrări nu este de natură intelectuală; nu este vorba de a prezenta aici un corpus de 
idei care se opun învăţăturii patristice, care ar fi ea însăşi un alt sistem de idei. Ci chiar esenţa credinţei şi 
a vieţii creştine este în joc: tăgăduirea nevoinţei, dispreţuirea vieţii monahale şi a căutării desăvârşirii 
vieţii în Hristos. 

Să judecăm o astfel de afirmaţie după consecinţele ei: «Mai întâi şi înainte de toate, diferenţierea 
sexelor la om şi atracţia erotică dintre sexele opuse duc elanul erotic universal din natură la îndeplinirea 



lui „firească” şi către scopul lui; (…) ţelul lor final este unirea îndumnezeitoare a omului cu Dumnezeu». 
(Ch. Yannaras, Credinţa vie a Bisericii, Paris, pg. 96). Cum poate afirma cineva cu atâta neruşinare că 
unirea cu Dumnezeu se împlineşte în unirea trupească dintre două persoane? Cum poate cineva pretinde 
că această absurditate este învăţătura Părinţilor asceţi, ca Ioan Sinaitul? Este oare posibil ca Yannaras să 
creadă într-adevăr că aceasta ar fi învăţătura creştină? Ce s-a întâmplat atunci cu sfinţii care s-au făcut 
„eunuci pentru Împărăţie”? Dumnezeu şi-a întors faţa de la ei pentru că nu au cunoscut extazele 
împreunării trupeşti? E o nebunie fără seamăn să ajungi să pui astfel de întrebări. Iar această nebunie care 
răstoarnă toate poruncile Bisericii a devenit un lucru cu totul obişnuit. Dumnezeu să aibă milă de gurile 
mânjite cu astfel de hule şi să pună pază la ale noastre. 

Cel mai întristător lucru este tăcerea autorităţilor bisericeşti oficiale din Grecia şi de pretutindeni. 
Numai Părintele Theoclit şi Părintele Maxim de la Marea Lavră din Athos s-au ridicat împotriva acestor 
erezii şi mizerii care au mare succes la public. Lucrarea lui Yannaras a fost vândută în peste 60.000 de 
exemplare în Grecia şi nici un episcop n-a reacţionat să-l demaşte. În Franţa, a fost întâmpinată cel mai 
favorabil, în paginile revistei Contacts. Tocmai de aceea salutăm lucrarea Părintelui Patric, el însuşi preot 
însurat fiind şi tată a patru copii. Pentru cei îngrijoraţi de evoluţia actuală a Bisericilor oficiale, fie ca 
această lucrare să-i facă să înţeleagă că dogmele de căpătâi ale Credinţei Ortodoxe nu se pot „îndrepta” 
fără mari pericole şi fără ca o erezie să nu implice pe alta: împreună cu ecumenismul se instalează acum 
vechile tradiţii păgâne sub acoperişul Ortodoxiei. Cei ce doresc să rămână credincioşi comorii celei bune 
(II Timotei 1, 14) să mărturisească Sinodiconul Sinodului VII Ecumenic care anatemizează dinainte toate 
ereziile cele noi, printre care şi cea a neo-ortodocşilor. Să urmăm îndemnul Apostolului: O, Timoteie, 
comoara cea încredinţată ţie păzeşte-o, fugind de glasurile deşarte cele spurcate, şi de vorbele cele 
potrivnice ale ştiinţei celei mincinoase. Cu care unii lăudându-se, întru credinţă au rătăcit. (I Timotei 
6:20-21). Dumnezeu să ne dea ochi de văzut şi urechi de auzit! Amin. 

† P.S. Fotie, Episcopul Lyonului 
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INTRODUCERE 
 

De câţiva ani în Grecia a apărut o mişcare filosofică şi culturală care a primit numele de „neo-
ortodoxie”. Însuşi numele ei indică ambiguitatea mişcării care este socotită de către unii ca ocazia 
nesperată de a „înnoi” Ortodoxia în mediile care o considerau până în acel moment ca „învechită” şi 
„depăşită”, iar de către alţii ca invenţia unei noi „ortodoxii”, fără mare legătură cu Biserica Ortodoxă. 

Una din personalităţile importante ale acestei mişcări este filosoful Christos Yannaras care, după 
ce s-a format în Europa – în Franţa şi în Germania mai ales – predă astăzi la Şcoala superioară de ştiinţe 
politice din Atena. Opera sa voluminoasă este parţial tradusă în engleză, italiană, germană şi franceză. Ea 
a fost preluată în Grecia de revista neo-ortodocşilor Synaxis şi în Franţa de către revista Contacts1 care a 
publicat mai multe din articolele sale şi a prezentat principalele sale cărţi. În colecţia Perspective 
Ortodoxe, pe care o conduce la Geneva la editura Labor et Fides, Yannaras a publicat La Liberté de la 
Morale et Philosophie sans rupture (Libertatea neîntreruptă a moralei şi a filosofiei)2. Mai recent, 
Abecedarul credinţei, apărut la Atena în 1983, a fost tradus de către Mihail Stavru la editura Le Cerf sub 
titlul Credinţa vie a Bisericii, Introducere în Teologia ortodoxă3. În preambulul său, Mihail Stavru 
aminteşte că Ch. Yannaras „s-a descoperit încet-încet ca unul din conducătorii mişcării neo-ortodoxe, 
grup neoficial ce adună tineri intelectuali ai "stângii creştine" greceşti, doritori să regăsească în adâncime 
rădăcinile vii ale Ortodoxiei. El participă activ, prin presă şi televiziune mai ales, la viaţa intelectuală a 
ţării sale, şi prin forma originală, chiar contestatară, pe care o împrumută mărturia sa de teolog şi filosof 
creştin, de mai multe ori a atras atenţia mediei şi vieţii publice elene asupra intervenţiilor şi lucrărilor 
sale.”4 Ceea ce nu spune aici traducătorul său este că lucrarea lui Yannaras a stârnit reacţii extrem de vii 
din partea unui număr considerabil de teologi şi de monahi ortodocşi în frunte cu părintele Theoclit5 de la 
Mănăstirea Dionisiu de la Muntele Athos, care au scris şi propovăduit împotriva noilor învăţături 
introduse de către neo-ortodocşi şi mai ales de către Yannaras. 

Părintele Theoclit a publicat special două cărţi, Neo-nicolaismul Neo-ortodocşilor şi Erezia Neo-
ortodocşilor6 şi l-a acuzat pe Yannaras în faţa Sinodului Bisericii de Stat a Greciei, care la acea vreme nu 
a susţinut pe monahul de la Muntele Athos împotriva filosofului atenian.7

 
1 A se citi colecţia revistei. 
2 Prima carte a fost publicată în 1983, a doua în 1986. Alte lucrări ale neo-ortodocşilor au fost traduse în 
aceeaşi colecţie, ca cele ale pr. Vasile de la Stavronikita şi ale ep. Ioan Zizioulas. 
3 Această carte a apărut în septembrie 1989. Aici vom găsi o listă a lucrărilor lui Yannaras. (În 1996 a apărut şi 
traducerea în limba română, sub titlul Abecedar al credinţei, Ed. Bizantină, Bucureşti – n. n.). 
4 Credinţa vie a Bisericii, pg. 9. 
5 În jurnalul atenian Orthodoxos Typos  au apărut principalele articole ale părintelui Theoclit despre Yannaras. 
Părintele Maxim de la Marea Lavră din Muntele Athos a publicat şi el în acelaşi periodic articole despre 
teologia neo-ortodocşilor. După informaţiile noastre, cunoscutul profesor Constantin Mouratides, preşedinte al 
Uniunii Panelenice a Teologilor şi fondator al revistei Koinonia, pregăteşte şi el o critică a doctrinei lui C. 
Yannaras.  
6 Publicate în 1989 la editura Orthodoxos Typos. Nicolaiţii formau o sectă iudeo-creştină, deşi trăsătura lor 
principală era o opoziţie absolută faţă de prescripţiile iudaice. Ereziarhul, după Sfântul Irineu al Lyonului, a 
fost Nicolae, unul din cei 7 diaconi ai comunităţii creştine din Ierusalim, convertit din Antiohia. Se pare că s-a 
împotrivit hotărârii Sinodului de la Ierusalim (Fapte 15) şi învăţa că nu contează cu ce ne hrănim şi că 
desfrânarea nu este ceva rău. Această primă împotrivire îl aruncă în rătăciri mai grave, până la a acredita 
desfrâul împotriva firii. De la el au pornit o mulţime de secte care au primit numele de gnostice. Sfântul 
Apostol Ioan îi menţionează pe nicolaiţi (Apoc. 2:6 şi 14-15). 



Se pune deci problema de a afla dacă nu cumva este un fals proces cel ce se intentează lui 
Yannaras şi dacă această dezbatere „pasionată” sau pentru călugări „virulentă” are într-adevăr vreo 
importanţă dogmatică. Că traducerea cărţii lui Yannaras în franceză, Credinţa vie a Bisericii, poartă în 
sub-titlu Introducere în Teologia ortodoxă tinde evident să dea impresia că autorul însuşi îi acordă această 
importanţă dogmatică: el a scris-o nu ca „gânditor”, nici ca „filosof”, ci ca teolog, ca ortodox. El îşi 
socoteşte lucrarea ca profund fidelă tradiţiei ortodoxe: „Credinţa care este expusă aici este cea a Bisericii 
Ortodoxe, nu este vorba de simple idei proprii autorului”8. Această dorinţă a lui Yannaras de a reprezenta 
credinţa ortodoxă sau de a vorbi în numele ei, îl obligă aşadar pe cititorul operei sale să meargă la esenţă: 
nu vom discuta aici nici filosofia9 lui Yannaras, nici metoda sa metafizico-teologică10, nici împotrivirea 
sa la ecumenism şi la teoria ramurilor – pe care traducătorul său o minimalizează în mod intenţionat11 – ci 
numai acel punct al învăţăturii sale care este criticat de către pr. Theoclit de la Dionisiu, şi anume doctrina 
„neo-ortodocşilor” despre chipul lui Dumnezeu şi împlinirea acestuia în dragostea sexuală. 
 

1) Această doctrină este cu adevărat prezentă la Yannaras? 
2) Dacă într-adevăr este, atunci ce sorginte are? Vine de la Părinţii Bisericii sau are vreo altă 

sursă? 
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7 Se pare că episcopii greci ai Bisericii de Stat nu doresc să se amestece în aceste probleme dogmatice. Nu au 
existat reacţii nici când arhiepiscopul grec al Australiei a fost denunţat, cu un an înainte, de către acelaşi pr. 
Theoclit, pentru opiniile lui neo-nestoriene. Pe această temă a se vedea La Lumière du Thabor, № 21, 22, 23 
unde în mare parte au fost traduse articolele pr. Theoclit despre ep. Stylianos. 
8 Credinţa vie…, op. cit., pg. 16. 
9 Ar fi multe de spus referitor la concepţia despre istoria filosofiei dezvoltate de Yannaras în Philosophie sans 
rupture (Geneva, 1986). Yannaras, căutând „o vedere elină asupra filosofiei şi problemelor ei”, stabileşte o 
unitate foarte discutabilă între filosofia greacă păgână şi patristică. 
10 Hotarele dintre teologie şi filosofie nu sunt prea bine delimitate la Yannaras care, în mod intenţionat preia 
vocabularul tehnic sau pe cel pretenţios al filosofilor contemporani (Sartre sau Heidegger de care vorbeşte 
adesea). 
11 Publicând la un editor papist (Le Cerf), traducătorul (pg. 11 ş.c.l.) tinde să justifice «anti-occidentalismul» 
lui Yannaras: «În limbajul lui Christos Yannaras, evident, cuvântul Occident nu are un sens stric geografic, ci 
desemnează civilizaţia modernă care progresiv s-a impus lumii întregi pornind din Europa Occidentală … 
intenţia sa nu este aceea de a da lecţii Occidentului, erijându-se în heraldul unui Orient Ortodox triumfalist – o 
astfel de atitudine este evident depăşită. În cartea sa, cuvântul ortodox nu apare în sens confesional restrâns, ci 
în sensul unei referiri constante la credinţa universală, catolică, a Bisericii Indivizibile». Traducătorul, M. 
Stavrou, este cu siguranţă foarte cinstit aici, şi asta pentru că nu cunoaşte, fără nici o îndoială, că Yannaras 
este de asemenea autorul unei cărţulii Adevăr şi Unitate a Bisericii, tradusă în franceză de către Jean Louis 
Palierne şi apărută la un editor belgian, Axios, în 1989. Yannaras critică aici mai ales teoria ramurilor şi 
defineşte catolicismul şi protestantismul ca erezii. De exemplu, la pagina 83 el scrie: „Când, la 16 iulie 1054, 
cardinalul Humbert, şeful delegaţiei papale puse pe Altarul Înţelepciunii lui Dumnezeu (Sfânta Sofia) din 
Constantinopol, actul de excomunicare a întregului Apus creştin, prin acest gest, creştinătatea apuseană s-a 
excomunicat ea însăşi pe sine şi s-a plasat în afara hotarelor Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi 
Apostolească”. Chiar dacă apoi Yannaras atenuează această afirmaţie, el nu înţelege prin ortodoxie altceva 
decât Biserica Ortodoxă, înainte şi după schismă, şi nu o catolicitate dinainte de schismă. 
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Capitolul I 

DOCTRINA LUI YANNARAS 
 

Doctrina lui Yannaras despre chipul lui Dumnezeu este dezvoltată în mod clar în capitolul 7 al 
cărţii sale Credinţa vie a Bisericii, îndeosebi începând cu subcapitolul 8, despre „Deosebirea sexelor”12. 

Bazându-se pe versetul 27 din capitolul 1 de la Facere: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul 
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie”, Yannaras afirmă că „interpretarea 
eclezială a văzut în această frază o legătură între după chipul şi puterea pasională din om, acea putere 
care îl împinge să-şi împlinească viaţa ca pe o comuniune cu celălalt sex”13. 

Mai întâi, să observăm că Yannaras nu dă nici o referinţă pentru ceea ce el numeşte „interpretarea 
eclezială”. Am putea să-l întrebăm: când şi unde a propovăduit Biserica Ortodoxă că ar fi vreo „legătură” 
între chipul lui Dumnezeu din om şi eros sau erotism? Vom vedea în cele ce urmează14 că o astfel de 
înţelegere a chipului lui Dumnezeu este cu totul de neconceput la Părinţii Apostolici, pentru Sfântul 
Irineu, pentru marii capadocieni, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur sau pentru tradiţia liturgică a Bisericii 
Ortodoxe – mai ales în slujba cununiei. Aşadar într-altă parte va trebui să căutăm interpretarea eclezială 
de care vorbeşte Yannaras aici. 

Să vedem acum ce trebuie să înţelegem prin această împlinire erotică a chipului lui Dumnezeu. 
Pentru Yannaras, diferenţierea sexuală îl face pe om să devină conştient de el însuşi şi este un chip al 
vieţii treimice: „Modelul treimic al vieţii este unirea ca şi comuniune de dragoste, comuniune a 
ipostasurilor libere şi distincte, nicidecum unitate dată în plan natural. Prin urmare, noi suntem aduşi la 
necesitatea distincţiei sexelor pentru a se împlini în limitele creatului chipul-manifestare a vieţii 
necreatului”.15

Ca să fie mai clar, pentru Yannaras, bărbatul şi femeia descoperă că sunt persoane în relaţia 
sexuală care stabileşte o „co-existenţă”, o „unitate de viaţă”16 şi în acelaşi timp, tocmai în acest „mod”, 
„ei împlinesc, în limitele firii create, modelul treimic al vieţii”17. Totuşi această ciudată teorie este o 
analogie stângace: ne putem imagina strania legătură cu Sfânta Treime pe care Yannaras o stabileşte  
pentru „coexistenţa cuplului care devine în viaţa comună unitate şi în acelaşi timp rămâne personal sau 
ipostatic” – dar nu se vede bine unde este al treilea termen al acestei „triade”18 familiale: să fie copiii sau 

 
12 Credinţa vie …, pg. 90 la 114. 
13 Ibid., pg. 90. 
14 A se vedea capitolul 5 al cărţii noastre. Pentru interpretările chipului lui Dumnezeu din om în Răsăritul din 
vechime, dintre care unele în mod făţiş i-au inspirat pe neo-ortodocşi, a se vedea culegerea lui Oswald Loretz,  
Die Gottebendbildlichkeit des Menschen, Schriften des Deut. Instit. fur wissenschaftl. Pädagogik, München 
1967.  
15 Credinţa vie …, pg. 91. 
16 Ibid., pg. 92. 
17 “Unitatea după fire” este scopul distincţiei sexelor: „În proorocia către Adam, care explică motivaţia-
finalitate a distincţiei sexelor, finalitatea firească a reproducerii nu apare deloc, singurul scop definit este 
unitatea după fire într-un singur trup, la care face să ajungă ataşarea liberă de o persoană de sex opus”, ibid, 
pg. 92. Yannaras comentează aici Facere 2:23-24, uitând că Dumnezeu a spus mai înainte binecuvântând 
bărbatul şi femeia: „Creşteţi şi vă înmulţiţi…” (Facere 1:28). 
18 Din cinstire pentru Sfânta Treime, ne ferim să numim Treimi „falsele treimi”, şi anume conceptele filosofice 
despre Treime, şi le vom numi „triade”. Ceea ce caracterizează aceste triade este în general aceea că ele 
stabilesc o relaţie analogică între creat şi necreat. Aici într-adevăr, nu vedem cum Yannaras poate compara 
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dragostea care-i uneşte pe unul cu altul, ca în Treimea augustinistă? Se pare mai degrabă că însăşi puterea 
pasională ar fi chipul lui Dumnezeu: „puterea pasională, ca şi chip al lui Dumnezeu19…” 

În orice caz, puterea erotică este cea care permite adevărata naştere a persoanei în relaţie cu 
făptura iubită: „Legătura dintre distincţia sexelor şi crearea omului după chipul lui Dumnezeu nu este deci 
nici fortuită, nici doar metaforică, nici analogică”20. Omul îl închipuie pe Dumnezeu prin faptul că este 
persoană, o existenţă personală21.  Dar persoana diferă de individul biologic, pentru că însăşi existenţa ei 
nu este dată prin fire; ea se realizează, într-adevăr, ca un eveniment de relaţie şi de comuniune erotică. 
Diferenţierea sexelor permite aşadar omului să dea un ipostas natural (ipostas după natură) existenţei sale 
personale, pentru a pune în aplicare latura personală care este un eveniment constitutiv al ipostazei şi 
unificator pentru natura omului”22. 

Dacă această ultimă frază – destul de obscură – are un sens, trebuie să o înţelegem astfel: 
caracterul ipostatic al omului se înfăptuieşte sau devine aşa ceva în relaţia sexuală, care pentru Yannaras 
este de asemenea modelul oricărei iubiri: „În literatura ascetică, modelul iubirii lui Dumnezeu faţă de om 
şi al omului faţă de Dumnezeu va fi de asemenea căutat în formele erosului omenesc, chiar al erosului 
trupesc, şi nu în simbolurile idealiste izvorâte din nostalgia platoniciană”23. 

Suntem foarte departe aici de avertizarea Sfântului Grigorie al Nyssei către cei ce vor să citească 
Cântarea Cântărilor, şi anume de a se fi curăţit de tot ceea ce are legătură „cu trupul şi cu simţurile”: 

„Cei ce, după sfatul lui Pavel, aţi dezbrăcat pe omul cel vechi, ca pe un veşmânt murdar, împreună 
cu faptele şi poftele lui, şi v-aţi îmbrăcat în veşmintele luminoase ale Domnului, ca cele arătate pe 
muntele Schimbării la Faţă, mai bine zis v-aţi îmbrăcat în Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi în iubirea, 
adică în haina Lui, şi v-aţi făcut în chipul Lui, ajungând nepătimaşi şi mai dumnezeieşti, ascultaţi taina 
Cântării Cântărilor. 

Intraţi în cămara neîntinată a Mirelui, îmbrăcându-vă în haina albă a cugetărilor curate şi 
neîntinate. Dar dacă vreunul, luând cu sine vreun gând pătimaş şi neavând veşmântul conştiinţei vrednic 
de nunta dumnezeiască, se va lipi de cugetările sale, atrăgând cuvintele Mirelui şi ale miresei spre 
patimile necuvântătoare şi prin ele se va îmbrăca în nălucirile de ruşine, va fi aruncat afară dintre cei 
strălucitori de fericire, primind în locul bucuriei din cămara de nuntă, scrâşnirea şi plânsul. Aceasta o 
mărturisesc, începând tâlcuirea tainică a Cântării Cântărilor”24. 

Yannaras, în loc să înţeleagă duhovniceşte vorbirea de iubire dintre zidire şi Ziditor din Cântare, 
transferă la Dumnezeu şi la întreaga creaţie diferenţierea sexelor: «În limbajul arhetipurilor vieţii pe care 

 
„coexistenţa”, „unirea sexuală” cu unitatea consubstanţială a Sfintei Treimi. Analogia, metafora sa nu are nici 
un pic de sens, de altfel, dacă o luăm în serios.  
19 Credinţa vie …, pg. 95. 
20 Deoarece o legătură, o relaţie nu este nici fortuită, nici metaforică, nici analogică, atunci ea este reală sau 
absolută! Or, nu se vede deloc ce legătură reală poate exista între Dumnezeu, Care este neschimbat, veşnic, 
netrupesc şi fără diferenţierea masculin/feminin, şi această distincţie în om. Aici este vorba de a introduce în 
necreat categoriile ce ţin de creat. 
21 Pentru Yannaras, caracterul personal în om nu este un dat, el se construieşte, se formează prin relaţia 
sexuală. Or, în Dumnezeu, ipostasul Tatălui, cel al Fiului, cel al Duhului Sfânt, un singur Dumnezeu, sunt 
veşnice, necreate şi nu se constituie prin alteritatea lor. Afară numai dacă Yannaras vrea să-şi constituie Triada 
prin relaţii de alteritate – după modelul Triadelor hegeliene. 
22 Credinţa vie …, op cit. pg. 93-94. 
23 Contrar a ceea ce gândeşte, Yannaras este mai aproape de Banchetul lui Platon decât de Evanghelie. Pe de o 
parte Banchetul pune o unitate între erosul trupesc şi cel intelectual, în timp ce dragostea evanghelică 
desăvârşită este curăţită de orice caracter senzual sau trupesc. Pe de altă parte, concepţia unei unităţi 
masculin/feminin în om pentru a fi chipul lui Dumnezeu în mod deplin, nu poate să nu ne amintească câtuşi de 
puţin de discursul lui Aristofan din Banchetul şi de mitul său despre fiinţele duble şi de androginii primitivi. 
24 Omilii la Cântarea Cântărilor, Sfântul Grigorie al Nyssei, P.S.B. nr. 29, pg. 118. 



 - 12 -

                                                

îl foloseşte Scriptura (limbajul chipurilor-arhetip mult mai semnificative decât conceptele) femeia este 
chipul naturii, contrar bărbatului care simbolizează cuvântul (logos). Această confruntare dintre natură şi 
cuvânt, dintre feminin şi masculin, nu reprezintă o distincţie axiologică, ci experienţa pe care o face 
bărbatul prin felul în care se înfăptuieşte viaţa naturală: natura are o disponibilitate „feminină” de a 
întrupa evenimentul vieţii, dar îi trebuie sămânţa cuvântului, pentru a se realiza această întrupare. Fără 
împreunarea masculinului cu femininul, viaţa nu poate exista. Fără intervenţia cuvântului, natura este 
numai o potenţialitate, şi nu un eveniment existenţial; şi fără întruparea lui în natură, cuvântul nu este 
decât un concept abstract, fără realitate ipostatică»25. 

Aici, registrul metafizic al lui Yannaras este cel puţin îngrijorător: pe de o parte, el reia teza 
conform căreia nu există realizare a ipostasului fără unirea masculinului cu femininul şi, pe de altă parte, 
luând modelul Întrupării, el introduce în el unirea masculinului cu femininul, primul fiind Cuvântul, al 
doilea Natura. Acest pasaj al lui Yannaras este foarte obscur, căci scrie „cuvântul” cu literă mică, nu fără 
a subînţelege o analogie cu Cuvântul, Unicul Fiu al lui Dumnezeu. Sau nu este nici o analogie aici şi 
atunci ce ar însemna acest logos care se întrupează în natură (?), sau  există o analogie şi atunci cădem în 
cea mai înfricoşătoare eroare dogmatică: Cuvântul cel împreună-veşnic cu Tatăl pentru teologia ortodoxă 
ar fi, fără Întrupare, un «concept abstract fără realitate ipostatică». Însă cum să afirmăm că înainte de 
Întrupare, ipostasul Cuvântului asarkos (fără trup), Cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui 
Dumnezeu, împreună-veşnic cu Tatăl, nu era decât «un concept abstract», El, Dumnezeu cel viu, care S-a 
arătat Proorocilor şi Patriarhilor Vechiului Testament înainte de a îmbrăca trupul din pântecele Fecioarei 
Maria şi Maicii lui Dumnezeu26? 

Iată cum abuzul de metafizici şi aplicarea lor în teologie şi în hristologie poate duce volens nolens 
la doctrine în mod vădit heterodoxe27. 

Ca să rămânem totuşi la doctrina lui Yannaras despre chipul lui Dumnezeu, să rezumăm 
principalele teze a ceea ce el numeşte antropologia sa: 

1) «Puterea pasională», dragostea sexuală, este în om chipul lui Dumnezeu. 
2) Tocmai prin diferenţierea sexuală omul se descoperă sau se recunoaşte ca persoană sau 

ipostas. 
3) Tocmai prin unirea trupească omul, în registrul creat, înfăptuieşte modelul trinitar necreat. 
4) Dumnezeu iubeşte omenirea cu aceeaşi dragoste erotică. 
5) Monahismul, care anticipează felul comuniunii din viaţa de dincolo, exprimă în alt mod 

acelaşi erotism, pe care îl sublimează întrucâtva în Dumnezeu.28 
6) Adevăratul erotism (liber şi fără păcat?) este deci realizat în Biserică de creştinul care înţelege 

adevăratul sens (trinitar) al erotismului. 
7) Creştinismul este o religie personalistă, iar acest caracter personal îşi află originea în 

sexualitate, care în om este mai mult decât naturală («supranaturală, mai presus de natură»). 
 

25 Credinţa vie …, op cit. pg. 103-104. 
26 Cu preţul de a fi metafizico-metaforică, gândirea lui Yannaras încetează cu totul de a mai fi scripturistică. 
27 Nu îl acuzăm pe Yannaras că ar crede, precum unii eretici, că Cuvântul nu era un Ipostas înainte de 
Întruparea Sa – ci doar constatăm ceea ce scrie el, împins de jocul speculativ al metaforelor lui despre 
masculin (logos) şi feminin (natură). 
28 «Este necesar ca o moarte să intervină pentru „ca ce este muritor să se înghită de viaţă” (II Cor 5, 4). Acestei 
morţi se expun în mod voit călugării Bisericii. Ei renunţă la căsătorie, modul natural de auto-depăşire a 
individualităţii în eros, şi se străduiesc să-şi ipostazieze erosul şi trupul după modul Împărăţiei, pentru a exista 
numai prin supunere şi asceză, renunţă la natură, pentru a-şi trage existenţa şi viaţa numai din chemarea de 
iubire pe care Dumnezeu o adresează omului (…). În ceea ce ne priveşte pe noi ceilalţi, cei mai numeroşi, noi 
avem nevoie de un „ajutor” de sex opus (Facere 2:18) pentru a ajunge, după exemplul Crucii lui Hristos, la 
moarte şi la înviere, la care ajung monahii printr-o trecere bruscă» (Credinţa vie…, pg. 98). 
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Să admitem ce zice Yannaras când vorbeşte de „interpretarea eclezială”, în sensul că aceste teze nu-i 

aparţin. Atunci de unde provin ele? 
 
 
 
 

Capitolul II 

TEORIILE LUI PAUL EVDOKIMOV 
 

Christos Yannaras a stat mult timp în Franţa, unde a făcut o lucrare universitară la Sorbona despre 
Sfântul Ioan Scărarul şi unde a predat la Institutul Saint-Serge şi la Institutul de Studii Ecumeniste – dacă 
dăm crezare unei note din cărţile lui29. În acest mediu al emigraţiei ruse de la Paris şi în jurul publicaţiei 
Contacts, a cunoscut fără îndoială – şi mai ales a citit cu foarte multă atenţie – pe filosoful rus Paul 
Evdokimov, a cărui influenţă a arătat-o Olivier Clément într-o carte publicată în colecţia condusă chiar de 
Yannaras la Geneva30. 

Ar fi de stabilit numeroase asemănări între Yannaras şi Evdokimov, mai ales privind metoda, 
ambii făcând speculaţii în teologie, fără a o deosebi de filosofie31. Evdokimov poate fi considerat unul 
dintre dascălii lui Yannaras, întrucât îi împrumută marile teze ale filosofiei sale despre dragoste. 

Paul Evdokimov este de fapt autorul a două cărţi pe acest subiect: La femme et le Salut du Monde 
(Femeia şi mântuirea lumii), care poartă în sub-titlu: Etude d’anthropologie chrétienne sur les charismes 
de la femme (Studiu de antropologie creştină despre harismele femeii)32 şi Le mariage, sacrement de 
l’amour (Căsătoria, taina iubirii)33, care a fost reluată sub alte forme. 

Pentru Evdokimov, primul om a fost făcut androgin după chipul lui Dumnezeu, iar diferenţierea 
sexuală a reprezentat separarea acestei stări masculin/feminin, care nu redevine „chip al lui Dumnezeu” 
decât atunci când este unificată din nou: «Actuala distincţie masculin-feminin ca două individualităţi de 
acum izolate una de cealaltă este departe de adevărul iniţial. Dimpotrivă, din relatarea biblică se degajă 
clar că aceste două aspecte ale omului sunt aici, la acest punct, inseparabile, că o fiinţă umană masculină 
sau feminină, luată izolat şi considerată în sine, nu este în mod desăvârşit un om. Nu există, ca să spunem 
aşa, decât o jumătate de om într-o fiinţă izolată de elementul ei complementar. Naşterea Evei apare deci 
ca marele mit al deofiinţimii principiilor complementare ale fiinţei umane: bărbat-femeie, arhetipul de la 
început al fiinţei omeneşti în întregul ei»34. 

 
29 Vom citi această notă pe pagina a IV-a de copertă a cărţii Philosophie sans rupture (a se vedea nota № 9). 
Yannaras a predat de asemenea la facultatea de teologie protestantă de la Geneva. 
30 Cartea se intitulează Orient-Occident, deux Passeurs, Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, Geneva, 1985. 
Clément insistă asupra caracterului complementar, după părerea lui, dintre Lossky şi Evdokimov; cititorul este 
mai degrabă şocat de diferenţele radicale dintre cei doi autori – primul, Lossky, fidel tradiţiei patristice, al 
doilea, „gânditorilor ruşi” ai secolului XIX. 
31 Pentru Evdokimov, ceea ce caracterizează gândirea rusă, care contrazice patristica sau care se presupune că 
o depăşeşte, este această unitate dintre gândirea filosofică şi cea teologică. Să ne amintim că în introducerea 
sa, Stavrou îl definea pe Yannaras ca „teolog şi gânditor creştin”.  
32 Paris-Tournai, 1958. (În traducere românească Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995 – 
n. tr.). 
33 Lyon, 1944. (În traducere românească Taina iubirii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1994 – n. tr.). 
34 Femeia şi mântuirea lumii, op. cit. pg. 145-146.  
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După Evdokimov, căderea a făcut din diferenţierea sexuală o opoziţie pe care creştinismul trebuie 
să o înlăture. Sfârşitul opoziţiei dintre masculin şi feminin trebuie să precede şi să anunţe venirea 
Împărăţiei: «Căderea a secretat otrăvurile unei conştiinţe nefericite. Masculinul şi femininul au intrat într-
un conflict de opoziţie şi de polaritate rea care va merge până la disperare şi la crisparea contrariilor. Or o 
apocrifă (în a doua scrisoare a lui Clement) citează cuvântul Domnului despre timpurile din urmă: 
„Împărăţia va veni când doi vor fi unul şi când partea bărbătească nu va mai fi la fel faţă de partea 
femeiască”35. Este timpul ultimei integrări şi al armoniei componentelor: „Iată, toate le fac noi” 
(Apocalipsa 21:5) Aceasta apare mai explicit într-o altă apocrifă (Epistola lui Barnaba): „Iată, Eu îl fac pe 
cel din urmă ca pe cel dintâi”. Cele „contradictorii” se schimbă în „contrarii” şi se ridică până la punctul 
de întâlnire (coïncidentia oppositorum defineşte divinul la Nicolae de Cues). Finis amoris ut duo unum 
fiant („plinirea iubirii este ca cei doi să devină unul”) – în lumina sfârşitului acest cuvânt se aplică 
întregului masculin-feminin şi se înalţă ca semn exhatologic al destinului uman, ca semn al apropierii 
Împărăţiei, pe care o şi prefigurează»36. 

Întemeindu-se pe apocrifele considerate în mod general ca influenţate de gnosticism37, 
Evdokimov propune aşadar că diferenţierea sexuală, trăită ca opoziţie de la cădere38 încoace, trebuie să se 
reintegreze în unitatea androgină a celui dintâi om – iar aceasta, înainte de sfârşitul veacurilor. Regăsirea 
unităţii masculinului cu femininul înseamnă regăsirea primului om, Adam. În unirea sexelor se realizează 
o întoarcere la o starea dinainte de cădere. 

Comentatorul şi discipolul lui Edokimov, Olivier Clément, îndrăzneşte chiar să afirme că Hristos 
a venit să restaureze unirea primului om cu prima femeie: «Întâlnirea dintre primul bărbat şi prima femeie 
într-o plenitudine şi o inocenţă, de a cărei nostalgie dau dovadă şi căutările disperate ale erotismului, acest 
„mare mister” restaurat de Hristos se pare că a fost ignorat sau chiar respins de generaţii de scriitori 
bisericeşti, celibatari prin vocaţie sau de nevoie. Erosul originar a fost identificat cu genitalitatea, strâns 
legat fiind de cădere: pentru unii părinţi, Dumnezeu nu ar fi creat femeia având preştiinţa căderii, pentru a 
salva specia, căsătoria neavând altă justificare, adaugă ironic Evdokimov, decât pe aceea de a naşte din 
când în când un călugăr? Cei mai înverşunaţi calomniatori ai iubirii, mai spune el, sunt călugării care nu 
au reuşit în asceza lor, care ard de nesaţ şi îşi închipuie că oamenii căsătoriţi îşi petrec timpul în 
destrăbălări. Într-o zi ne-am amintit de o cunoştinţă comună, un călugăr care se pretindea a fi teolog: „Ce 
putem aştepta de la el, spunea Paul Evdokimov, n-a văzut nici frumuseţea lui Dumnezeu, nici frumuseţea 
unei femei”. Un monah „reuşit”, din contră, ajunge la sursa şi în centrul oricărei iubiri. Cum relatează 
Sfântul Ioan Scărarul, el poate slăvi pe Dumnezeu în vederea unui frumos trup de femeie. Paul 
Evdokimov insista asupra evoluţiei Sfântului Ioan Gură de Aur care, maturizat prin asceză şi prin 

 
35 Să observăm că aici Paul Evdokimov, nu numai că nu precizează că este vorba de fapt de textul gnostic al 
Evangheliei după Egipteni, dar şi că dintr-o rea credinţă intelectuală, el falsifică însuşi textul grecesc. De fapt 
textul spune: moartea va înceta hotan to tês aischunes endwna patésete, kai hotan génetai ta duo hen, kai to 
arren meta tês theleias, oute arren, oute thêlu, ceea ce trebuie tradus prin: „când veţi călca în picioare haina 
ruşinii şi când cei doi vor deveni unul şi când partea bărbătească va fi cu partea femeiască, nici masculin, nici 
feminin”. Paul Evdokimov în mod făţiş a sărit finalul textului, care-i schimbă sensul. 
36 La femme et le Salut du Monde, op. cit. pg. 22-23. 
37 Nu ştim de ce Evdokimov apelează la o apocrifă, care nu este primită de Biserică, din moment ce Sfânta 
Scriptură ne arată clar că în Împărăţia Cerurilor nu va mai fi nici bărbat, nici femeie (a se vedea de pildă Matei 
22:30). 
38 La Evdokimov există o sexualitate originară hermafrodită, iar în perspectiva căderii a avut loc diferenţierea 
sexuală din androginul primordial, în timp ce la Sfinţii Părinţi însăşi sexualitatea a fost un adaos la natura 
omenească pentru înmulţirea omenirii în starea căzută. 
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experienţa sa de păstor, ajunsese să slujească prin nuntă, „taina iubirii”, iubirea purtătoare de duh care 
schimbă însăşi substanţa lucrurilor»39. 

La vederea unui astfel de text, cititorul cel mai avizat va fi surprins de această concepţie quasi 
„hippy” atribuită Părinţilor Bisericii: nu aici se citeşte despre utopia unei sexualităţi dinainte de cădere, 
caracterizate prin „plenitudine” şi „inocenţă”, pe care Hristos va fi venit să o „restaureze”? Aici, 
„transfigurarea” se împlineşte în căsătorie: „Pentru Evdokimov, existenţa transfigurată este o existenţă 
nupţială”40. 

Pentru a urma pe acest autor, nu trebuie să admitem că Adam şi Eva au împărtăşit o astfel de 
existenţă de „transfigurare” în Rai, şi că ei s-au cunoscut din punct de vedere sexual încă de aici? Nu este 
mai puţin adevărat că Olivier Clément concluzionează în continuare că trebuie „să corectăm asceza 
tradiţională, regăsind harul paradisiac al erosului”41. Monahismul este o rătăcire, iar Părinţii Bisericii – în 
afară de Sfântul Ioan Gură de Aur care a ştiut să „evolueze” – s-au înşelat pentru că nu au înţeles nimic 
din „taina iubirii”: „Doctorii perioadei patristice îşi axează interesul pe chestiuni dogmatice; călugării, ei 
înşişi majoritatea virgini, nu aveau nici experienţa necesară, nici destul interes pentru o teologie a iubirii. 
Foarte bogată în tratate ascetice, această perioadă trece pe lângă taina transfiziologică a sexelor şi pe 
lângă condiţionarea reciprocă dintre bărbat şi femeie. Antropologia creştină nu este suficient de elaborată, 
iar căsătoria şi dragostea nu sunt studiate cel mai adesea decât din punct de vedere sociologic. Eroismul 
strălucit al asceţilor a dus o bătălie decisivă chiar în lăuntrul bărbatului şi a alungat puterile demonice, dar 
cu un preţ care frizează dezumanizarea raportului dintre bărbat şi femeie, iar femeia este cea care 
plăteşte”42. 

Un astfel de pasaj de-al lui Evdokimov ar putea fi comentat şi criticat îndelung. Mai întâi 
rămânem uluiţi de afirmaţia că Părinţii Bisericii nu au pus la punct o „antropologie” elaborată – 
bineînţeles, din politeţe, l-au aşteptat pe Paul Evdokimov. Părinţii Bisericii nu erau gânditori sau filosofi, 
nu aveau nici un motiv să creeze un sistem metafizic din care antropologia să fi fost o parte. În schimb, pe 
de altă parte, Părinţii nu au încetat să vorbească de ceea ce numim „antropologie”: ei au descris în 
amănunţime mecanismul patimilor omeneşti, cum se nasc unele din altele şi cum poate omul, prin viaţa 
de rugăciune şi nevoinţă, sub îndrumarea unui bun terapeut (părintele duhovnicesc), să vindece disfuncţia 
firii noastre, legată de cădere, pentru a regăsi în Hristos starea normală a omului, prin cele trei etape: 
curăţirea, iluminarea şi îndumnezeirea. În această stare de om tămăduit şi eliberat în Hristos de cei trei 
vrăjmaşi – diavolul, păcatul şi moartea – ce-l ţineau robit bolii naturii căzute, cum limpede arată 
Scriptura, nu mai există bărbat şi femeie, diferenţierea sexuală fiind o categorie relativă, pentru această 

 
39 Olivier Clément, Orient-Occident, deux Passeurs, op. cit. pg. 165-166. Tema unei vieţi sexuale inocente 
anterioare căderii poate de asemenea proveni din cabala (cf. F. Secret, Les Kabbalistes Chrétiens de la 
Renaissance, ediţia a II-a, Neuilly, 1985, pg. 91-92). 
40 Ibid., pg. 165. 
41 Ibid., pg. 165. Din punct de vedere teologic, teoria unei sexualităţi dinainte de cădere, apoi transfigurată, nu 
ar fi decât o eroare vulgară. Adam şi Eva fuseseră creaţi copii, după Sfântul Irineu al Lyonului. Ci după 
cădere, izgonirea din Rai şi după „transfigurare” Adam şi Eva s-au cunoscut trupeşte (Facere 4:1). 
42 La femme et le Salut du Monde, op. cit. pg. 165-166. Că faptele de vitejie ale nevoitorilor au eliberat 
omenirea de duhurile necurate este ceva de înţeles. Dar cum oare această vindecare ar fi dezumanizat raportul 
bărbat/femeie? Şi de ce femeia ar plăti preţul alungării demonilor? Poate Evdokimov avea o înţelegere ciudată 
asupra „harismelor femeii” din moment ce credea că ei i-ar fi mai bine în prezenţa duhurilor necurate! Biserica 
cântă: „Femei ce vitejeşte aţi pătimit şi luminat aţi postit şi pe vrăjmaşul aţi biruit, rugaţi-vă să fim şi noi 
părtaşi acelei desfătări şi slave nesfârşite de care voi v-aţi învrednicit” (Canonul lui Iosif Imnograful, către 
Puterile cereşti şi către toţi Sfinţii). 
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lume, şi nu pentru Împărăţia ce va să vină: „Căci la înviere nici se însoară nici se mărită, ci ca Îngerii lui 
Dumnezeu în Cer sunt” (Matei 22:30)43. 

Dimpotrivă, pentru Evdokimov, masculinul şi femininul sunt categorii absolute, structuri ale 
realităţii, arhetipuri care nici chiar în Împărăţie nu vor dispărea, dar vor fi „integrate” în Hristos: „O fiinţă 
masculină şi o fiinţă feminină, multiplele forme ale unităţii în istorie, nu sunt decât imagini ale Unicului, 
ale masculin-feminin-ului în Împărăţie”44. Aici doctrina lui Evdokimov se opune chiar literei Scripturii. 
Ca şi saducheii din Evanghelie, el proiectează veacul prezent asupra veacului ce va să vină. 

Transpune chiar diferenţierea sexelor în sânul Sfintei Treimi: „Urmând distincţia ipostatică, 
masculinul este în raport ontic cu Cuvântul şi femininul în raport ontic cu Duhul Sfânt. Uni-dualitatea 
Fiului şi a Duhului îl exprimă pe Tatăl”45. Şi „Tatăl, Monarchos, se descoperă Sursă şi Scop al unităţii 
treimice şi de aceea El este şi cel de-al treilea termen al oricărei iubiri”46. 

Această introducere a masculinului şi a femininului în Dumnezeu îi permite lui Evdokimov să 
dezvolte o întreagă concepţie de harisme proprii femeii, Duhul Sfânt fiind feminin: „Jung prezintă o 
alegere foarte bogată de texte sofianice (Pilde, Înţelepciunea lui Isus Sirah, Înţelepciunea lui Solomon). 
Sofia îşi face intrarea ca bucuria lui Dumnezeu şi a omului (Înţelepciunea lui Solomon 8, 30-31); 
plăsmuitoare a lumilor, ea se ridică la rangul de entelechie47 supremă a lor. Dar mai cu seamă ea 
descoperă aspectul feminin al energiilor divine, care nu ating deloc fiinţa lui Dumnezeu, dar exprimă o 
anumită tonalitate interioară a manifestărilor lui în lume”48. 

Această feminitate sofianică ia chiar o turnură păgână, Maica Domnului devenind natura, 
pământul însuşi: «Când bătrâna călugăriţă din Demonii lui Dostoievsky spune că Născătoarea de 
Dumnezeu este „pământ umed”, ea nu face decât să reprezinte acest element al maternităţii sub aspectul 
său cosmic de pământ hrănitor, sub aspectul sufletului cosmic care zămisleşte lucrurile»49. 

Să ne oprim aici; nu facem un studiu despre Paul Evdokimov, ci dorim să arătăm tot ceea ce 
împrumută Yannaras de la el – chiar dacă filosoful rus nu este decât o za dintr-un lanţ. 

Putem deci rezuma astfel principalele teze ale lui Evdokimov: 
1) Adam era androgin. Împărăţia Cerurilor va veni când această stare de androginitate va fi 

restaurată. 
2) Treimea este ca arhetip masculină (Cuvântul) şi feminină (Duhul Sfânt), iar unitatea dintre cei 

doi are drept ţintă pe Tatăl. 
3) Diferenţierea sexuală va subzista în Împărăţie, dar în unire, nu în opoziţie. 
4) Părinţii nu au pus la punct o antropologie elaborată. Cum ei erau călugări, ei nu au înţeles 

teologia iubirii. 
5) Trebuie „corectată” asceza şi „regăsit harul paradisiac al erosului”. 

 
 

 
43 Monahismul nu are alt scop decât Împărăţia Cerurilor. Evanghelia vorbeşte de cei ce se fac eunuci pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 19:22). Toţi Părinţii, începând cu Sfântul Apostol Pavel, au arătat lămurit că 
monahismul este o cale anevoioasă, dar mai desăvârşită, de a ajunge la rai şi la dragostea nepătimaşă. 
44 Femeia şi mântuirea lumii, op. cit. pg. 240. 
45 Ibid., pg. 28. 
46 Ibid., pg. 28. Această concepţie un pic augustinistă în formă se deosebeşte de cea a episcopului Hipponei 
prin faptul că aici Tatăl este legătura de dragoste dintre Fiul şi Duhul Sfânt. 
47 Termenul lui Aristotel care înseamnă formă sau raţiune, logos care determină actualizarea unei puteri. 
48 Ibid., pg. 209. 
49 Ibid., pg. 227-228. 
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Capitolul III 

TEORIILE LUI VLADIMIR SOLOVIOV 
 

Nu Paul Evdokimov a inventat tezele pe care tocmai le-am studiat. După Olivier Clément, el a fost 
elevul lui Berdiaev şi – mai ales în materie de sofiologie – al lui Serghei Bulgakov.50

Cu siguranţă Berdiaev i-a adus la cunoştinţă lui Evdokimov că primul gânditor religios care a 
dezvoltat o filosofie a erosului a fost V. Soloviov, în celebra sa carte despre Le Sens de l’Amour (Sensul 
Iubirii)51. 

Berdiaev scrie mai ales că „Soloviov este primul gânditor creştin care a considerat dragostea fizică 
nu ca un factor de reproducere, ci dându-i un sens personal… Soloviov stabileşte o legătură între erosul 
mistic şi ascetism”52. 

Iată-l deci pe primul gânditor creştin care a făcut o teologie a iubirii, în timp ce Părinţii Bisericii, 
criticaţi de Berdiaev şi Soloviov, nu au reuşit. Evdokimov de altfel aduce lui Soloviov un omagiu 
susţinut: „Adevărul revelat Părinţilor a fost lăsat moştenire teologilor bizantini. Teologia rusă a primit-o 
la rândul ei şi, împreună cu Soloviov, fac dovada fidelităţii faţă de Marea Tradiţie”53. 

În Le Christ dans la Pensée russe, Soloviov este prezentat ca un „ascet”, cu „darul înainte-
vederii”54 având „apariţii şi vederi mistice”55. 

Cu greu ne putem închipui ca Yannaras să nu fi citit Le Sens de l’Amour de Soloviov, căruia 
maestrul său Evdokimov îi datorează atât de mult!56 Textele vorbind de la sine, vom încerca să 
desprindem pe scurt această „teologie a iubirii” la Soloviov. 

Pentru Soloviov iubirea sexuală este satisfacţia supremă a vieţii individuale: „La animale, ca şi la 
om, iubirea sexuală este satisfacţia supremă a vieţii individuale”57. Personalitatea umană se împlineşte în 
iubirea sexuală mai mult decât în celelalte forme de afecţiune: „Celelalte forme de afecţiune pot şi mai 
puţin pretinde să înlocuiască iubirea sexuală”58. Ceea ce-i dă atâta importanţă este că omul, ca bărbat sau 
ca femeie, nu poate ajunge la absolut; nu poate decât atingând starea de „androgin” în şi prin iubirea 
sexuală: „Iubirea are deci drept sarcină să-şi justifice de fapt sensul care, iniţial este dat doar de sentiment. 
Ceea ce se impune este unirea celor două fiinţe limitate date, pentru a constitui una şi aceeaşi persoană 
ideală şi absolută. Nu numai că o astfel de sarcină nu cuprinde în sine nici contradicţie internă, nici lipsă 
de armonie cu sensul lumii, ci ea este o realitate fundamentală a naturii noastre spirituale, a cărei 
caracteristică constă tocmai în aceea că omul poate, totodată rămânând el însuşi, să cuprindă în forma sa 

 
50 A se vedea Orient-Occident, deux Passeurs, op. cit. pg. 109. O. Clément vorbeşte de „întâlnirile decisive cu 
Nicolae Berdiaev şi Serghei Bulgakov”, iar mai departe, pg. 110: „Berdiaev, tipul profetic ieşit din neamul 
nebunilor pentru Hristos, scrie el. Vom regăsi ceva din aceasta la Paul Evdokimov, dar el va fi mai eclezial, ca 
Serghei Bulgakov: deja din dualitatea dascălilor se vede geniul depăşirii şi al sintezei”. 
51 V. Soloviev, Le Sens de l’Amour, Paris, 1985, traducere de M. Barchadier. 
52 N. Berdiaev, L’idée russe, Paris, 1969, pg. 184. 
53 Paul Evdokimov, Le Christ dans la Pensée russe, Paris, 1986, pg. 110. Se observă exprimarea artistică vagă 
cu privire la Marea Tradiţie – vocabular specific lui Guénon. 
54 Ibid., pg. 108. 
55 Ibid., pg. 111. 
56 Yannaras putea foarte bine să citească Le Sens de l’Amour în prima sa traducere în limba franceză, apărută 
în 1946, la Ed. Aubier. 
57 Le Sens de l’Amour, op. cit. pg. 31. 
58 Ibid., pg. 43. 
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un conţinut absolut, să devină o persoană absolută. Dar pentru a ţine un conţinut absolut (care în limbaj 
religios se numeşte viaţa veşnică sau Împărăţia lui Dumnezeu), forma omenească trebuie să-şi 
redobândească integritatea. În realitatea empirică omul ca atare nu există în chip absolut; el există numai 
într-o stare de limitare unilaterală, ca individualitate masculină sau feminină (şi pe acest fundament se 
dezvoltă toate celelalte diferenţe). Or omul adevărat, omul în deplinătatea personalităţii sale ideale, 
evident, nu poate fi nici bărbat, nici femeie; el trebuie să fie unitatea superioară unuia sau altuia dintre 
sexe. Rolul specific şi direct al iubirii este de a realiza această unitate, a fundamenta omul adevărat ca 
unitate liberă de principiile masculin şi feminin care-şi păstrează individualitatea formală, dar care şi-au 
depăşit dezbinarea şi dezintegrarea.”59 Aici găsim originea tezei pe care am studiat-o deja la Evdokimov 
şi care serveşte drept fundament pentru concepţia despre chipul lui Dumnezeu a lui Yannaras: ipostasul 
omenesc (absolut) nu este dat în realitatea empirică, ci el trebuie să se realizeze, să se împlinească în 
unirea pasională a masculinului cu femininul. 

Dimitri Strémookhoff, în cartea sa Vladimir Soloviov şi opera sa mesianică60, defineşte această 
„teologie a iubirii” şi încearcă să-i evidenţieze originile: „Ideea centrală a articolelor despre sensul iubirii 
se inspiră din cartea Facerii şi din unele pasaje din epistolele Sfântului Apostol Pavel. Misteriosul verset 
de la Facere 1, 27, potrivit căruia Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său şi l-a făcut bărbat şi femeie, 
a suscitat diferite comentarii. Unii Părinţi ai Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur de exemplu, văd aici o 
anticipare a zidirii femeii. Cabala, din contră, consideră omul primordial ca androgin, bărbatul 
nemeritându-şi numele de om, care nu-i aparţine decât în unire cu femeia”. De aici reiese această 
importanţă a unirii sexuale în soteriologia cabalistică, ce nu este străină de Soloviov61, după cum ştim. 
Potrivit lui J. Boehme, sexele îşi au rădăcinile în Gottes oder Jungfraubild („chipul lui Dumnezeu sau al 
fecioarei”) care exista în om dinainte de cădere. Interpretându-l, F. von Baader, pe care Soloviov îl 
citează în articolul său enciclopedic, definea finalitatea ultimă a iubirii ca o restaurare a acestui chip în cei 
doi iubiţi, restaurare care face din ei copiii lui Dumnezeu. Soloviov va emite opinii foarte asemănătoare 
celor pe care tocmai le-am menţionat.”62

Aici se află sursa deplină şi întreagă  a doctrinei lui Yannaras care, provenind din cabala şi de la 
Boehme, a fost transmisă de Soloviov pe de o parte şi de Evdokimov pe de alta: iubitul care se uneşte cu 
iubita devin om (androgin) creat de Dumnezeu, iar restaurarea chipului dumnezeiesc se realizează în 
căsătorie63. 

 
59 Ibid., pg. 48-49. 
60 Apărută la Age d’Homme. O primă ediţie a acestei teze a apărut în 1935 în Publicaţiile Facultăţii de Litere 
de la Strasbourg. 
61 A se vedea paginile 41 şi 76 din cartea lui Strémookhoff. La Londra, la British Museum, Soloviov „se 
cufunda ore întregi într-o carte cabalistică ilustrată ciudat”. 
62 Ibid., pg. 274. 
63 Asemenea idei străbat religiile misteriilor păgâne şi îşi găsesc expresia cea mai clară în dialogul ermetic 
intitulat Asclepius sau Discursul Perfect, care datează cel puţin din secolul IV de după Hristos. Hermes 
Trismegist învaţă aceasta: „Dumnezeu fiind cu totul singur, infinit preaplin de fecunditatea celor două sexe, 
mereu stăpân pe voia sa proprie, dă naştere tot timpul oricărui lucru pe care vrea să-l procreeze. Iar voia sa 
este foarte bună. (…) – Ce, tu spui că Dumnezeu are ambele sexe, Trismegiste? – Da, Asclepius, şi nu numai 
Dumnezeu, ci şi toate celelalte fiinţe, însufleţite şi neînsufleţite. De fapt nu se poate ca vreuna din fiinţele care 
există să fie infecunde (…). De fapt şi unul şi altul dintre sexe sunt pline de puterea de a procrea, iar 
împreunarea lor sau – ca să vorbim mai potrivit – unirea lor, care se poate numi chiar Amor, Venus sau 
doimea împreună, este ceva de neînţeles. (…) Dacă vrei să vezi realitatea acestui mister, atunci priveşte 
înfăţişarea uimitoare a unirii consumate de bărbat cu femeia: odată ajunsă la capătul ei, sămânţa ţâşneşte. În 
acel moment, femeia primeşte puterea bărbatului, dar şi bărbatul primeşte puterea femeii, căci acesta este 
efectul sămânţei. Iată de ce misterul unirii se petrece în secret, de teamă ca cei doi să nu pară indecenţi în faţa 
plebei neiniţiate în această lucrare. Căci fiecare din cele două sexe îşi transmite principiul generator”. (Op. cit. 
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Soloviov consideră însuşi monahismul inferior căsătoriei. D. Strémookhoff explică cum anume 
căsătoria vine să înlocuiască asceza monahală aşa cum au înţeles-o Părinţii Bisericii. Pentru Soloviov, 
lămureşte comentatorul său64, „ascetismul cuprinde întrucâtva două grade: 1) ascetismul negativ, 
monahal şi 2) ascetismul pozitiv, adevărata căsătorie. Soloviov îl consideră pe cel din urmă superior: 
ascetismul călugărului duce numai la angelosis (angelificare65), în timp ce adevărata căsătorie este calea 
dumnezeiesc-omenească a theosis-ului (îndumnezeirii) şi el încearcă să-şi argumenteze această idee cu 
textul Apostolului Pavel care afirmă că creştinii îi vor judeca pe îngeri. În fond Soloviov dă o interpretare 
ciudată theosis-ului. El însuşi menţionează că acest termen este adesea folosit de Sfântul Macarie, Sfântul 
Atanasie cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi de alţi Părinţi ai Bisericii. În filocaliile bizantine, asceza 
este o artă a cărei finalitate este theosis-ul. Numai că, din punct de vedere creştin, această artă este 
înţeleasă ca abstinenţă, iar Soloviov, din contră, o califică drept ascetism negativ. Aici filosoful suprapune 
un alt plan, cel al căsătoriei în concepţie cabalistică. Cabala îi aşează pe oameni mai presus de îngeri, căci 
sunt consideraţi ca fiind centrul creaţiei. Cinul monahal a fost adesea numit prin termenul de îngeresc. 
Aşadar, translatând concepţia patristică a theosis-ului în planul căsătoriei,  Soloviov va spune că aceasta 
este mai presus de ascetismul obişnuit, care nu duce decât la angelosis. Ascetismul obişnuit serveşte la 
supunerea trupului faţă de duh, dar conservarea omului ca individ nu poate fi încă Binele absolut, de 
vreme ce împlinirea sa impune înainte de toate restaurarea integrităţii omului divizat în două sexe”66. 

După cum se vede, Soloviov se înscrie pe linia extinsă a antimonahismului, curent răspândit în 
Rusia secolelor XVIII şi XIX.67

Cum am făcut pentru Yannaras şi pentru Evdokimov, să rezumăm acum tezele contestabile pe 
care le-am relevat la Soloviov: 

1) Iubirea sexuală este împlinirea supremă a vieţii individuale. 
2) Sensul acestei iubiri vine din originea androgină a omului – unitate a chipului dumnezeiesc din 

om, care a fost pierdută prin diferenţierea sexelor. 
3) Restaurarea chipului omului primordial şi androgin – singurul om deplin – se face prin 

căsătorie, care este cea mai înaltă formă de unire cu Dumnezeu, singurul theosis 
(îndumnezeire) pe care poate omul să-l trăiască în această lume. 

4) Asceza monahală nu poate ajunge la theosis; monahismul este inferior căsătoriei, căci nu 
ajunge decât la angelosis (angelificare sau angelism), care e inferior faţă de desăvârşire. 

 
La aceste teorii despre dragoste, ar trebui să adăugăm şi pe cele caracteristice sofiologiei lui 

Soloviov, pe care deja le-am întâlnit la Evdokimov, şi dintre care, cea mai importantă presupune că 
Sophia sau Înţelepciunea lui Dumnezeu este de natură feminină.68

 
c. 20, ed. A. J. Festugière şi A. D. Nock, Corpus Hermeticus, vol. 2, col. Budé, Paris, reed. 1967 şi ed. J. P. 
Mahé, Hermès en Haute-Egypte II, Québec, 1982, pg. 152). 
64 Acelaşi Strémookhoff. 
65 Termen prin care Soloviov doreşte să exprime asemănarea cu îngerii, spre deosebire de îndumnezeire care 
presupune asemănarea cu Dumnezeu. 
66 Ibid., pg. 279. 
67 Începând cu secolul al XVIII-lea în Rusia, monahismul a fost prigonit de către Stat care a supus Biserica în 
întregime autorităţii sale, după model anglican. Pe această temă, a se vedea cartea lui James Cracraft, The 
Church Reform of Peter the Great, Stanford, 1971. 
68 Facem trimitere aici la un articol al lui Benjamin Frumkin, „Erezia sofianistă”, publicat într-o culegere cu 
titlul W. Guettée, Lettre á Soloviev, Paris, 1990, pg. 87 ş.c.l. Doctrina unei părţi feminine în Dumnezeu poate 
proveni, prin filiera ermetismului, din teologia păgână a Egiptului Antic. Zeiţa Hathor, de exeplu, care 
simbolizează bucuria pe care o are Creatorul când creează este parte integrantă din fiinţa sa: „Prezenţa unei 
zeiţe pe lângă demiurg nu alterează cu nimic principiul solitudinii… Hathor exprimă numai sursa activităţii 
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Se pare că Soloviov, sau unii membri ai cercului său teozofic, ar sta la baza unei teorii despre 
Sfântul Duh ca fiind feminin, chiar „fiică a lui Dumnezeu”69. Aceste teze sunt astăzi susţinute de grupuri 
de protestanţi americani. 
 
 
 
 

Capitolul IV 

DE LA SOLOVIOV LA YANNARAS 
 

Dacă nu stabilim o legătură între doctrina lui Yannaras şi cea a predecesorilor săi, sensul ei ne 
rămâne parţial ascuns; pe bună dreptate ne întrebăm de unde această idee ciudată de a identifica chipul lui 
Dumnezeu în om cu unirea erotică? Dacă-l vom aborda pe Yannaras ca aparţinând liniei gânditorilor ruşi, 
atunci putem descrie o întreagă şcoală de gândire, începând cu Soloviov şi ducând la teza antropologică 
esenţială pentru neo-ortodocşi. Feminizând „Sophia”, introducând în reveriile sale erotice vocabularul 
„teologiei mistice”, Soloviov într-adevăr a introdus o nouă „şcoală de gândire”70 în Rusia şi în mediile 
apropiate Ortodoxiei. 

Părintele Gheorghe Florovski descrie această şcoală în contextul „Societăţii Religioase şi 
Filosofice” formate la Moscova în 1907 de un grup de filosofi religioşi inspiraţi în mod direct sau indirect 
de Soloviov: „Această nouă societate avea o abordare religioasă a problemelor filosofice, ceea ce o 
distingea de vechea Societate Psihologică, în cadrul căreia aceiaşi membri discutaseră şi subiecte 
religioase. Noua societate număra printre membrii ei pe S. N. Bulgakov şi N. A. Berdiaev – revenit dintr-
o recentă aderare la marxism – V. F. Ern, V. Svenţiţki, P. A. Florenski şi reprezentaţi ai vechii generaţii, 
ca prinţul Eugen Trubeţkoi, cel mai fidel sprijin al tradiţiei inaugurate de Soloviov. Au mai participat 
Andrei Bieli şi alţi scriitori şi filosofi moscoviţi”71. 

Florovski observă de asemenea influenţa lui Soloviov asupra operei lui Serghei Bulgakov şi a lui 
Pavel Florenski. „Vladimir Soloviov a avut o influenţă decisivă asupra dezvoltării spirituale a lui 
Bulgakov, care accepta doctrina solovioviană despre Sophia, care va deveni ideea fundamentală a 
întregului său sistem. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Florenski”72. Modificată, adaptată, integrată într-
un sistem filosofic şi teologic mai vast, prin opera lui Bulgakov, doctrina lui Soloviov a fost transmisă 
emigraţiei, unde au putut să-i primească principiile foarte mulţi studenţi la teologie. Prin cărţile, cursurile 

 
creatoare. Şi ce ar putea fi ea dacă nu erosul sub formă de femeie, când întregul mecanism al creaţiei este 
descris la Heliopolis ca activitate sexuală? (…) Constant, Hathor este ochiul demiurgului, dar acest ochi se 
desprinde de ţeasta Zeului. Sau ea este fiica sa, descinsă din el. Ca în pasajul citat din Papirusul Bremner-
Rhind, cauza primordială – inimă-imaginaţie sau ochi-fiică-eros – trebuie căutată în însuşi creatorul. Ea este 
unul din organele lui, care se obiectivează şi se înfăptuieşte”, scrie Philippe Derchain în Hathor Quadrifrons, 
Istanbul, 1972. 
69 Anna Schmidt, prietenă a lui Soloviov, a scris un tratat mistic în care ea spunea că Sfântul Duh este „fiică” a 
lui Dumnezeu. 
70 Despre istoria teologiei şi gândirii ruse, a se vedea cartea Pr. Gheorghe Florovski: Căile Teologiei Ruse. În 
engleză: Collected Works of G. Florovsky, Vaduz, 1987, vol. VI, Ways of Russian Theology. 
71 Pentru traducerea în franceză a textului Căi ale Teologiei Ruse despre Bulgakov, a se vedea La Lumière du 
Thabor, № 23, 1989, pg. 79. 
72 Ibid., pg. 80; a se vedea şi „Dezbaterea Serghei Bulgakov” din Messager Orthodoxe, № 98, 1985, pg. 138. 
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şi traducerile elevilor săi, opera lui Serghei Bulgakov a avut o influenţă imensă asupra întregii gândiri din 
diaspora.73

Ea n-a fost mai puţin contestată şi chiar condamnată, încă din timpul vieţii autorului, de către două 
jurisdicţii ruse de care, la drept vorbind – nici nu aparţinea74. Să menţionăm aici doar că decretul 
mitropolitului Serghie al Moscovei, datat din septembrie 1935, care l-a condamnat pe Bulgakov, 
menţionează teoria chipului lui Dumnezeu pe care deja am întâlnit-o la Soloviov şi Evdokimov: „Să 
atribui Sophia Duhului Sfânt, în calitate de slavă a lui Dumnezeu, este surprinzător pentru conştiinţa 
ortodoxă (de fapt, Fiul lui Dumnezeu nu este în egală măsură numit «strălucirea slavei» Tatălui?); 
surprinzător este şi faptul că Duhul Sfânt, Cel ce desăvârşeşte lucrarea lui Hristos, această «Stăpânie 
Împărătească ce în chip liber purcede» (Liturghia Pogorârii Duhului Sfânt) care a grăit prin prooroci, care 
lucrează în Tainele Bisericii, este socotit ca un principiu pasiv sau feminin în Dumnezeu. În general, este 
greu de spus despre această neaşteptată distincţie a celor două principii – masculin şi feminin – atribuită 
esenţei simple a lui Dumnezeu, la ce ar folosi ea concret în a ne face să înţelegem taina vieţii 
Dumnezeului necuprins cu mintea. Din contră, riscant şi cu adevărat scandalos în asemenea raţionamente 
despre Dumnezeu este faptul că Bulgakov vrea să vadă chipul dumnezeiesc din om tocmai în dualitatea 
sexelor. Nu suntem prea departe de divinizarea vieţii sexuale, cum învăţau unii gnostici sau aşa-zişii 
«creştini spirituali» sau încă unii dintre scriitorii noştri profani în genul lui V. V. Rozanov. Nu vrem 
nicidecum să spunem că Bulgakov învaţă aşa ceva. Dar este o realitate că orice doctrină are propriul ei 
curs de dezvoltare: ceea ce profesorul nu a enunţat până la capăt poate fi precizat de un discipol care riscă 
să ajungă la nişte concluzii, pe care profesorul le-ar fi evitat cu oroare. De aici toată indignarea!”75. 

E greu de spus ce ar fi zis Serghei Bulgakov despre tezele elevului său Paul Evdokimov şi mai 
ales în ce măsură s-ar fi scandalizat el de înlăturarea ascezei şi de „întoarcerea la harul paradisiac al 
erosului”. În schimb e posibil, de puţină vreme, să citim în franceză în traducerea lui Constantin 
Andronikof vestita carte filosofică a lui Bulgakov, La Lumière sans Déclin76 în care tema chipului lui 
Dumnezeu în om este tratată în raport cu diferenţierea sexuală77. 

Bulgakov amestecă în mod foarte complex propria sa reflecţie şi tezele istorice pe care le studiază: 
aici vom arăta doar pe scurt unele aspecte din capitolul consacrat acestui subiect. 

Întâi de toate, este evident că Serghei Bulgakov admite o teză asemănătoare celei lui Soloviov 
despre chipul lui Dumnezeu: «„Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-
a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facere 1:27). Într-un anumit sens, plenitudinea chipului lui Dumnezeu 
se găseşte aici legat de bisexualitatea omului»78. 

 
73 A se vedea dezbaterea citată la nota precedentă, pg. 3, articolul lui Nikita Struve, Une destinée exemplaire. 
De menţionat că în prefaţa către cititori, N. Struve îl clasează pe Serghei Bulgakov printre „cei mai de seamă 
teologi din toate timpurile”. 
74 Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor (ROCOR) şi Patriarhia Moscovei. Mitropolitul 
Evloghie, sub care era Bulgakov, se rupsese atunci de ceilalţi episcopi ruşi din exil (ROCOR) şi se alăturase 
Patriarhiei Moscovei. 
75 Spor o Sofii (Controversa despre Sophia), Paris, Comunitatea Sfântului Fotie, 1936. Au existat două decrete 
ale Patriarhiei Moscovei, semnate de “mitropolitul” Seghie: cel din 7 septembrie 1935 şi cel din 27 decembrie 
1935. Împotriva acestor două decizii Serghei Bulgakov prezentase mitropolitului Evloghie un Memoriu de 
apărare. Vladimir Lossky, foarte ostil tezelor lui Bulgakov, a publicat în 1936 un adevărat studiu: Controversa 
despre Sophia – Memoriul protopopului Serghei Bulgakov şi sensul decretului Patriarhiei Moscovei. 
76 L’Age d’Homme, 1990. 
77 La Lumière sans Déclin, op. cit. pg. 275. 
78 Ibid., Bulgakov compară apoi îndelung două concepţii – cea conform căreia de la început omul a fost creat 
bărbat şi femeie şi cea după care zidirea femeii era deja o consecinţă a căderii. 
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Un pic mai departe Bulgakov precizează caracterul bisexual al chipului: „Vir şi mulier, aner şi 
gyne în unire pnevmatosomatică, constituie chipul întreg al omului, anthropos. Fiecare în parte este o 
jumătate de om, deşi este o persoană independentă, un ipostas şi un destin spiritual”79. Aici teza jumătăţii 
de om androgin este atenuată faţă de Soloviov – deşi chipul primar este totuşi conceput ca androgin80 – în 
sensul că fiecare individ, bărbat sau femeie, este de asemenea bisexual. Iar această bisexualitate interioară 
stă la baza activităţii artistice, intelectuale sau religioase.81

Vom menţiona de asemenea remarcile lui Bulgakov despre monahism privit ca o consecinţă a 
faptului că unii oameni nu-şi găsesc „complementul sexual”82. Iată un mod ciudat de a prezenta alegerea 
de bună voie a monahului de a fi liber de orice grijă, de orice legătură cu lumea, pentru a putea lupta mai 
desăvârşit împotriva diavolului, păcatului şi morţii, care sunt cei trei unici vrăjmaşi ai omului83… 

Foarte ciudată iarăşi – şi reluată de Evdokimov – este teoria dezvoltată de Bulgakov conform 
căreia în Rai, principiul feminin, inclus în Adam, ca sentiment al senzualităţii pure din lume, trebuia într-
un fel să vină la existenţă84. 

Paradoxal Bulgakov însuşi ne oferă propriile arme pentru a-l critica, de vreme ce citează texte ale 
Sfântului Grigorie al Nyssei puţin favorabile tezei sale şi texte din cabala care ar putea foarte bine să fie la 
originea concepţiilor lui Soloviov despre androginia originară85. Conform Zoharului, sufletele şi spiritele 
intelectuale care emană din cei doi arbori plantaţi în Rai sunt „lumină” când sunt împreunate: «Sufletul şi 
spiritul, iată bărbatul şi femeia»86. În lume, omul are Prezenţa sau slava divină asupra lui, cât timp nu se 
desparte de femeia lui: «„Omul are schekina în femeia lui. Mai exact el are două însoţitoare: una celestă şi 

 
79 Ibid., op. cit. pg. 274. 
80 La Yannaras, „alteritatea personală constituie chipul lui Dumnezeu din om”. Soloviov se mulţumea să 
vorbească de jumătate. Bulgakov precizează că fiecare jumătate are propriul ipostas, el însuşi marcat de 
această dualitate a bisexualităţii.  
81 La Lumière sans Déclin, op. cit. pg. 275. 
82 Ibid., p. 273. «Totuşi nu la toţi indivizii există o egală plenitudine sexuală, această împerechere dată 
strămoşilor noştri dintâi. Se pare că există fiinţe „nepereche”, nu private de sex, dar fără complement sexual». 
Această întreagă teorie despre soţi ca „jumătăţi” complementare, cu ideea că unele fiinţe nu-şi găsesc această 
jumătate proprie se întâlneşte în cabala. Zoharul ia în considerare cazul în care un om îşi poate însuşi 
jumătatea altuia: «În clipa în care Sfântul, binecuvântat fie El, proiectează sufletele în lume, aceste suflete, 
aceste suflări sunt deopotrivă bărbăteşti şi femeieşti, căci sunt contopite. Sunt depuse în mâinile unui Intendent 
care este emisarul însărcinat cu conceperea oamenilor şi care se numeşte „Noapte”. Cum au coborât şi sunt 
preluate de cel din urmă, ele se despart în două şi uneori unul îl precede pe altul ajungând în oameni. Când 
vine momentul împerecherii,  Sfântul, binecuvântat fie El, care recunoaşte aceste suflări şi aceste suflete, le 
uneşte ca la început şi le face declaraţia de mai sus. Împreunându-se, ei devin un singur trup şi un singur 
suflet. (…) Dacă invoci o tradiţie care învaţă că căsătoria există doar în funcţie de faptele şi căile omului, vei 
avea dreptate, dar să ştii că numai dacă este demn şi faptele lui sunt drepte, numai atunci individul merită să se 
unească cu propria lui consoartă, aşa cum era în momentul venirii lui pe lume. (…) Cel al cărui suflet este a 
doua oară pe pământ poate, prin rugăciuni, să se căsătorească cu femeia sortită altui om, luându-i-o înainte. 
Din acest motiv companionii (termen ce coincide cu cel ce desemnează al doilea grad în francmasonerie – 
n.n.) au proclamat că este îngăduit ca cineva să se logodească cu o femeie în zilele de sărbătoare, de teamă ca 
nu cumva unul să ia locul altuia prin rugăciune şi bine au zis. (…) [O versiune precizează: Deşi am spus că  
cineva poate să i-o ia înainte altuia, prin rugăciuni, de fapt o poate face numai dacă mirele este vinovat, iar cel 
dintâi este merituos.] Rabinul Iuda exclamă: Fără discuţie, problemele căsătoriei sunt dificile pentru Sfânt, 
binecuvântat fie El». (Zoharul, trad. franceză de Ch. Mopsik, Ed. Verdier, 1981, vol. I, Lekh Lekha, 91b-92a). 
83 Cel mai revoltător este că Bulgakov dă ca exemplu pe Sfântul Serafim de Sarov. 
84 Ibid., pg. 273. «Eva nu trebuia să rămână la stadiul de simplă posibilitate ideală în interiorul lui Adam, căci 
atunci nu ar fi perceput-o ca şi corporalitate şi astfel nu şi-ar fi cunoscut propriul trup. Or persoana Evei, 
senzualitatea pură din lume, s-a înfăţişat lui Adam, ea care nu-i părea până atunci decât ca un tablou, ca ceva 
exterior, străin luişi şi într-o anumită măsură ireal». 
85 Ibid., pg. 267. A se vedea Zoharul, II, 996.  
86 Ibid., pg. 267-268. 



una pământeană. Această unire este descrisă în cel mai realist fel: „Să nu ne gândim că îndată ce omul 
pleacă în călătorie şi astfel se află despărţit de femeia lui, schekina se separă de el… Oricine pleacă în 
călătorie trebuie să adreseze o rugăciune Sfântului, binecuvântat fie El, ca să atragă asupra sa schekina 
Stăpânului înainte de a porni la drum; în acest fel, partea masculină va fi mereu unită cu partea 
femeiască… Când omul revine acasă, trebuie să procure plăcere femeii sale, din moment ce ei i se 
datorează unirea cu însoţitoarea de sus… Când omul are în vedere schekina în timpul relaţiilor lui 
conjugale, plăcerea din acestea devine o răsplată”»87. Aici, într-o formă alegorică, regăsim tezele lui 
Yannaras, mai cu seamă pe acelea pe care i le reproşează părintele Theoclit de la Dionisiu: neo-
nicolaismul88 care, sub pretextul trăirii unei vieţi spirituale şi al regăsirii chipului pierdut, merge până la a 
justifica plăcerile simţurilor. Indiferent de consecinţele morale ale doctrinei lui Yannaras, este clar că 
teoria sa are la bază pe gânditorii ruşi care au atenuat un pic tezele mult mai revoltătoare decât ale lor, 
care vin şi mai de departe, din cabala şi din gnoză. 

Din punct de vedere teologic, chiar şi atenuată, chiar şi redusă la interpretarea androginică a 
versetului 27, capitolul 1 de la Facere, şi la ideea că puterea pasională care reuneşte masculinul cu 
femininul ar restaura chipul, teza lui Yannaras este potrivnică Sfintei Scripturi şi învăţăturii apostoleşti şi 
patristice: 

A) Întâi de toate, un antropomorfism absurd include în Dumnezeu, în Sfânta Treime, categorii create 
– şi create în perspectiva căderii. 

B) Astfel întreaga teologie creştină a Mântuirii este suprimată sau transformată. Dacă de fapt 
restaurarea chipului lui Dumnezeu se realizează în puterea pasională, nu mai vedem deloc de ce 
Cuvântul S-a întrupat, de ce Hristos a murit pe Cruce şi a înviat din morţi, slobozind omul de sub 
stăpânirea diavolului care-l ţinea încătuşat. Prin lucrarea mântuitoare, Hristos a restaurat chipul 
care fusese murdărit, desfigurat de păcat. În Hristos, urmând poruncile Sale, unindu-ne cu El prin 
rugăciune şi dragoste dezinteresată, duhovnicească, în Botez şi în viaţa Bisericii, omul este 
reînnoit şi poate cu adevărat să-şi desăvârşească chipul şi asemănarea care i-au fost dăruite la 
început. 
Aceasta este învăţătura patristică şi ortodoxă despre chipul lui Dumnezeu şi asemănarea cu El şi o 

vom studia pe scurt pentru a arăta în ce măsură diferă această învăţătură de cea a lui Yannaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
87 Ibid. Eliberându-se de pietismul de la «Zoï» (o grupare sentimentalist-pietistă din Grecia relativ 
asemănătoare „Oastei Domnului” din România – n. tr.), Yannaras se pare că a căutat o filosofie care să-i 
permită să fugă de răceala acestei confrerii greceşti influenţate de protestantism şi în care domnea „refularea”. 
Cu mult înainte de Soloviov, a cărui concepţie rămâne destul de ideală, cabala se pare că a făcut sinteze între 
gnoză şi erotism. Pentru pr. Theoclit, destinul personal al lui Yannaras l-a mânat ca orbeşte să accepte doctrina 
gânditorilor ruşi ca ortodoxă. 
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88 A se vedea nota № 6. 
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Capitolul V 

TEOLOGIA PATRISTICĂ 

DESPRE CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA CU DUMNEZEU 
 
 

Părinţii Bisericii niciodată nu au tâlcuit versetul de la Facere 1, 27 cum au făcut-o gânditorii ruşi 
sau greci ai secolelor XIX şi XX. 
 

A) Versetul 27 din capitolul 1, cartea Facerii 
 

a) Sfântul Vasile cel Mare 
 

Să deschidem tratatul Sfântului Vasile cel Mare Despre Facerea omului89. Potrivit Sfântului 
Vasile Scriptura adaugă: „a făcut bărbat şi femeie” pentru a sublinia clar că şi femeia este după chipul lui 
Dumnezeu: «Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; 

- Pe om, spune femeia, şi ce mă priveşte pe mine? Bărbatul a fost zidit  [după chip], căci – spune 
ea – Dumnezeu nu a spus că bărbat înseamnă şi parte femeiască, ci prin cuvântul „om”, El a arătat că este 
vorba de făptura bărbătească. 

- Ei bine, nu! Pentru ca nu cumva cineva din neştiinţă să creadă că „om” se referă numai la partea 
bărbătească, Scriptura a adăugat: „a făcut bărbat şi femeie” – femeia, ca şi bărbatul, deopotrivă au 
demnitatea de a fi zidiţi după chipul lui Dumnezeu»90. 

Altfel spus, diferenţierea sexelor nu va crea o a doua natură, diferită de cea a omului, mai prejos 
de ea; iar Sfântul Vasile cheamă femeile la aceeaşi nevoinţă, căci „în suflet stă puterea”91. 
 

b) Sfântul Ioan Gură de Aur 
 

Sfântul Ioan Gură de Aur înlătură posibilitatea ca chipul să fie de natură trupească, pentru că 
„atunci le vom spune că Dumnezeu nu este numai bărbat, ci şi femeie, căci forma omenească se regăseşte 
în amândouă genurile, dar ar fi într-adevăr mult prea absurd”92. Şi Sfântul Ioan Gură de Aur aşează chipul 
lui Dumnezeu în puterea pe care o are omul de a stăpâni întreaga zidire. 
 

c) Sfântul Grigorie al Nyssei 
 

Iar Sfântul Grigorie al Nyssei explică în chip lămurit motivul pentru care diferenţierea celor două 
sexe apare în versetul referitor la zidirea omului după chipul lui Dumnezeu, dar numai la urmă: «Să 
cercetăm cu scumpătate cuvintele folosite. Vom afla că ceva este zidirea omului după chipul lui 
Dumnezeu şi cu totul altceva este ticăloşia în care se află acum: „Şi a făcut Dumnezeu pe om; după chipul 
lui Dumnezeu l-a făcut”; la urma enunţului despre zidirea omului este şi „după chipul lui Dumnezeu”. 

 
89 Text grec şi traducere în limba franceză, colecţia Sources Chrétiennes, 1970. 
90 De l’Origine de l’Homme (Despre Facerea omului), op. cit., pg. 213. 
91 Ibid., pg. 213-214. 
92 A se vedea Omilii la Facere, omilia VIII. Traducerea în limba franceză: Sfântul Ioan Hrisostom, Opere 
complete, traduse sub îndrumarea lui M. Jeannin, Arras, 1888, vol. V, pg. 42 ş.c.l. 
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Apoi textul reia enunţul zidirii şi spune: „a făcut bărbat şi femeie”. Fiecare este în stare să înţeleagă – cred 
– că acestea nu se potrivesc spuselor Apostolului: „Nu este parte bărbătească şi femeiască; că voi toţi unul 
sunteţi întru Hristos Iisus.” (Galateni 3:28). De aici reiese că această distincţie exprimată în text se referă 
la om (nu la chipul lui Dumnezeu – n. n.). Există aşadar o dublă caracteristică a firii pe care ne-o dă 
Ziditorul: asemănarea cu Dumnezeu şi împărţirea pe sexe evocată de această distincţie. Însăşi înlănţuirea 
cuvintelor ne duce la o astfel de înţelegere a textului: el începe prin a spune „Şi a făcut Dumnezeu pe om; 
după chipul lui Dumnezeu l-a făcut”, iar apoi adaugă: „a făcut bărbat şi femeie”, ceea ce nu are legătură 
cu însuşirea dintâi»93. 

Aici, prin câteva cuvinte scrise de un Părinte insuflat de Duhul Sfânt, este înlăturată posibilitatea 
de a concepe vreo legătură între chipul lui Dumnezeu şi diferenţierea sexelor: sexele au fost 
supraadăugate firii noastre: «Dacă omul este împărţit în bărbat şi femeie contează în ultimul rând şi este 
ceva supraadăugat făpturii»94. 

Pentru că în preştiinţa Sa Dumnezeu a prevăzut că omul va cădea, El a supraadăugat sexualitatea, 
astfel ca omul să poată „să crească şi să se înmulţească” potrivit naturii căzute, în chip diferit faţă de 
îngeri: «Aşadar odată restaurată starea noastră cea dintâi, viaţa noastră se va înrudi cu cea a îngerilor – 
este deci limpede că viaţa dinainte de cădere era într-un anumit fel îngerească. De aceea întoarcerea la 
viaţa de la începuturi ne face asemenea îngerilor. Or, cum deja s-a spus, aceştia nu se căsătoresc, şi totuşi 
oştile lor sunt mulţimi nesfârşite – cum le descriu vedeniile lui Daniil (Daniil 7:10). La fel, dacă păcatul 
nu ne-ar fi abătut de la asemănarea noastră cu îngerii, nici noi nu am fi avut nevoie de căsătorie pentru a 
ne înmulţi… Cel ce aduce toate întru fiinţă a dat omenirii cinstea de a fi asemenea îngerilor, dar dinainte 
văzând, prin puterea prevederii Sale,  că omul nu a ţinut calea cea dreaptă a binelui şi că astfel a căzut de 
la viaţa sa îngerească, pentru a nu împiedica sporirea neamului omenesc ce prin cădere s-a aflat lipsit de 
modul înmulţirii îngerilor, după greşeala în care au căzut Adam şi Eva, Dumnezeu a pus în firea 
omenească un mod de înmulţire mult mai potrivit: nu mai există nobleţea îngerească, ci dăm viaţă 
asemenea animalelor lipsite de raţiune – iată ce a rostuit Dumnezeu pentru omenire»95. 

Căderea aducând după sine pierderea modului tainic de înmulţire îngerească, Dumnezeu în 
bunăvoinţa Sa a dat omului un alt mod de a se înmulţi, potrivit firii căzute şi comun cu cel al lumii 
animale. Aşadar omul ţine de Dumnezeire, al Cărei chip este, şi de animalitate, prin diferite însuşiri96, 
între care şi sexualitatea: «Există două extreme ce se opun una alteia, iar la mijloc – omul – între firea 
dumnezeiască netrupească şi viaţa animalelor lipsite de raţiune. Putem deosebi în alcătuirea omenească 
câte o parte din fiecare: cea dumnezeiască este raţiunea şi gândirea, pe care nu le priveşte împărţirea 
făpturii omeneşti în bărbat şi femeie; cea animalică este constituţia trupească şi împărţirea în bărbat şi 
femeie. Fiecare din cele două componente se regăseşte în chip necesar în orice persoană ce participă la 
viaţa omenească. Dar întâietate are duhul, după cum ne învaţă Scriptura prin ordinea în care ne povesteşte 
zidirea omului, iar identitatea speciei, înrudirea lui cu animalul nu sunt pentru om decât nişte însuşiri 

 
93 Există două traduceri în franceză ale tratatului Sfântului Grigorie al Nyssei despre zidirea omului, cea a lui 
J. La Place, Sources Chrétiennes, Paris, 1943, şi cea, mai recentă, pe care o folosim, a lui J. Y. Guillaumin, 
Paris, 1982. Aici pg. 95. (Textul în limba română este tradus după varianta folosită de autorul prezentei lucrări 
– n. tr.). 
94 Ibid., pg. 100. 
95 Ibid., pg. 102-103. 
96 Ibid., pg. 105-106. «Instinctele care îngăduie animalelor să-şi asigure conservarea speciei devin la oameni 
patimi. Mânia permite carnivorelor să-şi conserve specia, iar lascivitatea le slujeşte celor mai fecunde. Celui 
slab îi vine în ajutor laşitatea sa, cel ce cade uşor pradă celor mai puternici este salvat prin frică, iar cel gras 
poate conta pe lăcomia pântecelui. Şi dacă pierd plăcerea, animalele suferă. Felul nostru animalic de a ne 
înmulţi a introdus în alcătuirea omului toate aceste instincte, cu întreagă suita lor». 
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secundare. Căci textul începe prin a spune: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său” pentru a arăta 
prin aceste cuvinte că într-o astfel de făptură „nu este parte bărbătească şi femeiască”, cum spune 
Apostolul. De abia după aceea ajunge la particularităţile firii omeneşti: „bărbat şi femeie a făcut”»97. 
 

B) Chipul lui Dumnezeu 
 

Nu toţi Părinţii au definit la fel chipul lui Dumnezeu în om, după cum corect observă V. Lossky: 
«Când vrem să găsim în scrierile Părinţilor o definiţie exactă a ceea ce corespunde în noi chipului 
dumnezeiesc, riscăm să ne pierdem printre diverse afirmaţii care, fără a fi discordante, nu pot fi aduse la 
un numitor comun, pentru a desemna o oarecare parte a făpturii omeneşti. Într-adevăr, când se atribuie 
însuşirea de chip al lui Dumnezeu demnităţii împărăteşti a omului, superiorităţii lui faţă de lumea 
simţurilor98, când se doreşte a o vedea în natura sa duhovnicească, în suflet, sau chiar în partea principală, 
conducătoare (hegemonikon) a fiinţei sale, în duh (nous), în facultăţile superioare ca inteligenţa, raţiunea 
(logos)99 sau în libertatea proprie omului, facultate de a se construi dinlăuntru (autexousia), în virtutea 
căreia omul este stăpân pe faptele sale100. Uneori chipul lui Dumnezeu este asimilat unei calităţi a 
sufletului, simplităţii, nemuririi, sau se identifică cu facultatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, de a trăi în 
comuniune cu El, sau cu posibilitatea de a ne împărtăşi de Dumnezeu, cu sălăşluirea Duhului Sfânt în 
suflet»101. 

Unii Părinţi, cum ar fi Sfântul Epifanie al Ciprului, insistă asupra faptului că omul în întregime –
nu doar sufletul – a fost zidit după chipul lui Dumnezeu102; la fel şi Sfântul Grigorie Palama: „Numele de 
om nu este dat sufletului sau trupului luate separat, ci amândurora la un loc, căci împreună au fost zidite 
după chipul lui Dumnezeu”. 

Existenţa acestor diverse abordări – care o exclud în orice caz pe cea a neo-ortodocşilor103 – se 
datorează, potrivit Sfântului Grigorie al Nyssei, însuşirii firii dumnezeieşti de a fi mai presus de 
înţelegere: «Pentru că una din însuşirile naturii dumnezeieşti constă în aceea că nu poate fi perceptibilă, şi 
în această privinţă chipul trebuie să fie după modelul arhetipului. Căci dacă am putea percepe natura 
chipului, în timp ce arhetipul este imperceptibil, atunci nepotrivirea acestor însuşiri ar scoate la iveală 
nereuşita chipului. În realitate însă, pentru că raţiunea nu poate percepe natura duhului nostru, care e făcut 
după chipul Ziditorului său, aceasta dezvăluie asemănarea întocmai cu Modelul care e mai presus de el, 
căci fiind de neînţeles, duhul nostru poartă pecetea naturii imperceptibile»104. 

 
97 Ibid., pg. 96. 
98 Această teză este susţinută mai ales de Sfântul Ioan Gură de Aur în Omiliile sale la Facere, deja citate. 
99 Aici putem citi tratatul Sfântului Vasile cel Mare Despre originea omului, op. cit., pg. 194-195. 
100 Aici a se vedea de pildă Sfântul Grigorie al Nyssei, Cateheze, traduse în franceză cu titlul Catéchèse de la 
foi de către A. Maignon, Paris, 1972. 
101 V. Lossky,  Théologie mystique de l’Eglise d’Orient (Teologia mistică a Bisericii de Răsărit), Paris, 1944, 
pg. 110 ş.c.l. A se vedea asupra ultimului punct Dogmatica Părintelui Iustin Popovici, în traducerea lui J. L. 
Palierne, L’Age d’Homme, 1991. 
102 Citat de V. Lossky, Ibid. A se vedea de asemenea culegerea lui V. Lossky, A l’image et à la ressemblance 
de Dieu, Paris, 1967, mai ales pg. 123 ş.c.l. 
103 De reţinut că totuşi Panayotis Nellas în Vivant divinisé, trad. fr. de J. L. Palierne, Paris, 1989, nu urmează 
tezele lui Yannaras. (În traducere românească Omul, animal îndumnezeit, Ed. Deisis, Sibiu, 1994 – n. tr.). 
104 Sfântul Grigorie al Nyssei, La création de l’homme (Facerea omului), op. cit., pg. 67.
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Această taină, acest caracter imperceptibil al Chipului lui Dumnezeu din om, îndată ce vrem să-i 
determinăm vreo parte, ascunde un adevăr pe care Părinţii l-au abordat ca în filigran105 pentru a nu fi 
greşit înţeles de către eretici sau de către gnostici: Chipul desăvârşit al lui Dumnezeu este Cuvântul 
întrupat, Hristos Dumnezeu-Omul. El se află în centrul creaţiei şi după chipul şi asemănarea Sa a făcut 
Dumnezeu la început pe om, care este făcut după chipul Chipului desăvârşit al lui Dumnezeu-Tatăl. 
Această învăţătură a Bisericii Ortodoxe este exprimată cu iscusinţă de Nicolae Cabasila: «Firea 
omenească a fost zidită încă de la început pentru omul nou; inteligenţa şi dorinţa omului au fost făcute 
pentru Hristos: noi am primit inteligenţa pentru a-L cunoaşte pe Hristos, dorinţa, pentru a fi atraşi către El 
şi aducerea-aminte pentru a-L purta în noi. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât El este Prototipul după care 
am fost zidiţi. Până la urmă nu vechiul Adam a fost model pentru Cel Nou, ci Cel Nou i-a fost celui vechi 
(Romani 5:14). Pentru noi, cei ce-l recunoaştem ca strămoş al nostru, primul Adam trece drept arhetipul 
firii omeneşti; dar pentru Cel ce are înaintea ochilor toate făpturile, dinainte ca ele să existe, strămoşul nu 
este decât imitaţia Noului Adam. El a fost făcut după chipul şi asemănarea Celui din urmă»106. 

Spre Hristos converg toate interpretările patristice: în Hristos omul este cu adevărat împăratul şi 
stăpânul zidirii, în Hristos este el raţional, iar gândurile sale nu sunt confuze, în Hristos omul îşi găseşte 
adevărata libertate duhovnicească şi numai în El omul întreg este restaurat în mod desăvârşit după chipul 
lui Dumnezeu. 

Dar în Hristos, contrar a ceea ce susţin neo-ortodocşii, dispare diferenţierea sexelor supraadăugată 
firii: „Nu este parte bărbătească şi femeiască; că voi toţi una sunteţi întru Hristos Iisus.” (Galateni 3:28). 
 

C) Asemănarea cu Hristos 
 

Apostolul Pavel şi primii Părinţi au stăruit asupra faptului că desăvârşirea şi nemurirea constau în 
restaurarea asemănării cu chipul lui Dumnezeu. 

Astfel, în epistola către Romani, Sfântul Apostol scrie că cei care se vor mântui, „pre care mai 
înainte i-a cunoscut”, pe aceia „mai înainte i-a şi hotărât ca să fie asemenea chipului Fiului său”107 care 
este „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut”108. Şi Sfântul Irineu arată că după chipul Domnului a fost 
Adam alcătuit: «Era de neapărată trebuinţă ca, venind spre oaia cea pierdută, recapitulând o atât de mare 
„iconomie” şi căutându-şi propria lucrare de El plăsmuită, Domnul să mântuiască întocmai pe cel pe care-
l făcuse după chipul şi asemănarea Sa»109. Întrupându-se, Cuvântul a scos la vedere Chipul care până 
atunci rămăsese ascuns: «Mai înainte într-adevăr bine se spunea că omul fusese făcut după chipul lui 
Dumnezeu, dar acest chip încă nu se arătase. Căci Cuvântul era încă nevăzut, El după chipul Căruia a fost 
omul făcut; de altfel din această cauză s-a şi pierdut asemănarea atât de uşor. Dar când Cuvântul lui 
Dumnezeu trup s-a făcut, atunci El a întărit-o şi pe una şi pe cealaltă»110. 

Numai acest om după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu a dobândit Duhul Sfânt: «Mulţumită 
revărsării harului Duhului Sfânt s-a înfăptuit starea omului duhovnicesc şi desăvârşit şi numai acesta a 

 
105 Aici împotriva antropomorfismului Părinţii au luptat afirmând, asemeni Sfântul Vasile cel Mare, că trupul 
nu putea fi după chipul lui Dumnezeu. De pildă filosoful Epicur învăţa că zeii aveau formă omenească, căci 
aveau raţiune pe care nu au văzut-o decât pe faţa omenească strălucind. 
106 Nicolae Cabasila, Viaţa în Hristos, Migne, PG 150, 680 A. Traducere recentă în franceză: Sources 
Chrétiennes, Paris, 1989-1990, două volume. 
107 Romani 8, 29. 
108 II Cor. 4:4; Col. 1:15. 
109 Saint Irénéé de Lyon, Contre les Hérésies (Sfântul Irineu al Lyonului, Împotriva ereziilor), traducerea 
franceză de A. Rousseau, Paris, 1984, III, 23, 2, pg. 386. 
110 Ibid., V, 16, 2, pg. 617-618. 
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fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, când harul Duhului lipseşte din suflet, un 
astfel de om rămânând numai sufletesc şi trupesc, va fi nedesăvârşit, având chipul lui Dumnezeu după 
care a fost făcut111, dar neprimind şi asemănarea prin mijlocirea Duhului»112. 

Chipul şi asemănarea cu Dumnezeu înseamnă aşadar comuniunea cu energia necreată a Duhului 
Sfânt. Şi în Duhul Sfânt omul, trup şi suflet, primeşte viaţa şi nestricăciunea şi se împărtăşeşte de 
nemurire.113

Despărţit de energia dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt, omul moare, cunoaşte moartea 
duhovnicească înainte de a o cunoaşte pe cea trupească – şi de aceea Părinţii au tâlcuit căderea lui Adam 
spunând că el a cunoscut moartea când a pierdut harul dumnezeiesc114. A regăsi în Hristos, prin 
dobândirea Duhului Sfânt, asemănarea dumnezeiască, se înfăptuieşte, după Sfinţii Părinţi, prin viaţa 
ascetică, prin „viaţa în Hristos”115 care duce la desăvârşire. Această stare de desăvârşire sau de sfinţenie 
nu trebuie înţeleasă în mod aristotelic, ca o stare de bine suprem, de fericire „interesată”, perfectă, ci de 
dragoste dezinteresată, liberă de orice interes lumesc şi chiar de orice grijă faţă de propria mântuire, când 
este vorba de mântuirea celorlalţi. Moise şi Sfântul Apostol Pavel ne-au stat drept pildă116. Dar această 
dragoste liberă şi dezinteresată în Hristos, rod al nevoinţei şi al dobândirii Duhului Sfânt nu are nimic de a 
face cu instinctul de conservare, nici cu recunoaşterea psihologică a alterităţii personale: „Dacă auzi 
vorbindu-se despre dragoste, spune Sfântul Simeon Noul Teolog, să nu crezi că e uşor de ajuns la ea”117. 
Pentru a dobândi această dragoste duhovnicească Părinţii au luptat şi au tocit lespezile bisericilor prin 
rugăciuni îndelungi, au postit, au părăsit lumea şi au fugit în pustie unde au devenit nu numai robii, ci şi 
prietenii lui Dumnezeu. 

Dragostea duhovnicească, dezinteresată, liberă, căreia i-au fost înălţate cântări118, nu are nici o 
legătură cu psihismul erotico-metafizic al neo-ortodocşilor care, asemenea lui Yannaras, vorbesc despre 
chipul lui Dumnezeu, fără a vorbi nici o clipă de comuniunea cu harul necreat dăruit de Duhul Sfânt, în 
care constă asemănarea cu Dumnezeu. Astfel de speculaţii metafizice sunt nefolositoare vieţii 
duhovniceşti şi primejdioase pentru credincioşii care părăsesc nevoinţa ce duce la chipul şi asemănarea în 
Duhul Sfânt, pentru împerecherea „puterii pasionale”, realizare – după Yannaras – a modelului trinitar în 
sfera creatului. 

Să citim mai degrabă, dintre cele moderne, câteva din Capetele învăţăturii despre dragostea 
dumnezeiască, scrise de episcopul Nicolae Velimirovici în Casiana119: 

 
111 După I. Romanides, Le Péché Ancestral (Păcatul strămoşesc), ediţia a II-a, Atena, 1989, Sfântul Irineu, 
urmând unor anumiţi Părinţi Apostolici, nu face clar o deosebire între Chip şi Asemănare. După Sfântul Ioan 
Damaschinul, «„după chipul” înseamnă caracterul noetic şi liber; „după asemănare”, faptul de a semăna cu 
Dumnezeu în măsura posibilului» (Despre credinţa ortodoxă, II, 12). 
112 Sfântul Irineu al Lyonului, op. cit., V, 6, 1, pg. 582-583. 
113 Despre acest subiect a se vedea cartea Pr. Michael Azkoul, The Teachings of the Holy Orthodox Church, 
Buena Vista, 1986, pg. 91 ş.c.l. 
114 A se vedea Alexandre Kalomiros, Le fleuve de Feu (Râul de Foc), Toronto, 1984. 
115 „Viaţa în Hristos” are drept pildă monahismul, viaţă pe de-a întregul şi de bună voie dăruită lui Hristos. 
116 La ameninţarea de distrugere a poporului său făcută lui Moise, Sfântul Clement Romanul scrie: «Moise 
zice: „Nu, Doamne, iartă păcatul acestui popor sau mai bine şterge-mă pe mine din cartea vieţii ”. O, dragoste 
nemărginită! Sluga se înfăţişează cu îndrăzneală înaintea Domnului şi cere iertare pentru mulţime, iar dacă nu, 
atunci să fie şi el aruncat afară» (la Corinteni 1:53). La fel, Apostolul Pavel doreşte să fie anatema şi despărţit 
de Hristos pentru fraţii şi părinţii săi după trup (Romani 9:3). 
117 Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursul 20. 
118 Ca cele ale Sfântului Simeon Noul Teolog. 
119 Cassienne, Ed. L’Age d’Homme, collection La Lumière du Thabor, Lausanne, 1988. Apărută şi în 
traducere românească, la editura Ileana, Bucureşti, 2007. Traducerea fragmentelor incluse în cartea de faţă 
aparţine redacţiei noastre, TraditiaOrtodoxa.wordpress.com. 

http://traditiaortodoxa.wordpress.com/
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Capete despre dumnezeiasca dragoste 

 

«În toate cărţile Noului Testament, dragostea ocupă locul de căpătâi, deasupra tuturor celorlalte 
virtuţi şi porunci, încât pe toate le cuprinde. 

Oricine cunoaşte cuvintele Apostolului Pavel despre dragoste: „De aş grăi în limbile oamenilor şi 
ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul 
proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, 
iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar 
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea 
nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea” (I Cor. 13:1-7 şi 13). Niciodată n-a ieşit din gură 
omenească imn mai frumos despre dragoste! 

Fiica mea, când dragostea dumnezeiască intră în inima omului, cu ea intră toate: şi înţelepciunea, 
şi puterea, şi curăţia şi milostivirea, şi dreptatea, şi curajul, şi cumpătarea, şi limpezimea minţii, şi pacea, 
şi bucuria, şi tot lucrul bun, şi e firesc să fie aşa. Căci Dumnezeu «Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, 
ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El?» (Romani 8:32). Întreaga 
istorie a Bisericii dă mărturie: luminaţi de dragostea lui Hristos, oamenii simpli devin înţelepţi, cei slabi 
devin mucenici, proştii înţelepţi, desfrânatele sfinte, hrăpăreţii darnici, regii şi prinţii robi ai lui 
Dumnezeu, lupii oi, iar oile lei. Puterea minunată a dragostei lui Hristos nu a secat prin Înălţarea Sa la cer, 
ci dimpotrivă, s-a înmulţit. 

+ 
 
Hristos a dăruit toată dragostea Sa oamenilor. De aceea aşteaptă din partea lor toată dragostea. Şi 

dragostea ta de asemenea, fiica mea dragă. Cât despre El, nu numai că nu îngăduie ca omul să-şi împartă 
inima între Dumnezeu şi Mamona, ci chiar cere ceva ce pare cu totul potrivnic firii omeneşti: „Cel ce 
iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Matei 10:37). În schimb, 
„Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe 
surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu poate să fie ucenicul Meu” (Luca 14:26). 

Fireşte, nu-i este cu putinţă oricăruia dintre noi să facă acestea. Este în stare numai cel ce şi-a 
deschis inima către Dumnezeu. Atunci Cel Atotputernic face imposibilul posibil. „Cu adevărat, dragostea 
nu are altceva decât dumnezeire, căci Dumnezeu dragoste este”, spune Sfântul Nil Sinaitul. 

Câtă vreme un om nu-şi urăşte vechiul său veşmânt, nu-şi poate dori altul nou. Cum am putea noi 
deveni „făptură nouă în Hristos”, „om nou”, „fiu al luminii”, dacă noi nu urâm sufletul nostru cel păcătos, 
care a devenit mai degrabă trup decât duh, pentru robia faţă de trup? Omul vechi nu poate decât să se 
teamă de Dumnezeu. Teama este începutul şi sfârşitul lui. În omul nou, teama este un început, iar 
dragostea este sfârşitul. Moartea din dragoste pentru Hristos este chezăşia vieţii veşnice. 

Cel ce s-a depărtat de dragostea pentru Hristos cade în nebunia dorinţelor trupeşti, pe care nu le 
putem nici număra, nici măsura. Pentru cei ce sunt luminaţi de dragoste, nu dorinţele trupeşti conduc. Ei 
sunt nepăsători faţă de toate frumuseţile acestei lumi trecătoare: „Şi cei ce se folosesc de lumea aceasta, 
ca şi cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul acestei lumi trece” (I Cor 7:31). 
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Ei văd lucrurile nevăzute şi nu lucrurile văzute. Privirea lor neîncetat se îndreaptă dincolo de 
mormânt, spre Cel ce-i iubeşte şi Care le-a gătit „Cele ce ochiul nu a văzut, şi urechea nu a auzit, şi la 
inima omului nu s-a suit” (I Cor 2:9). Acolo se află capătul drumurilor şi chinurilor noastre. Perspectivele 
imediate sunt înşelătoare. 

Omul nu poate avea o dragoste adevărată şi statornică pentru Dumnezeu dacă nu a dobândit mai 
înainte dragostea pentru Hristos. Nu poate avea nici dragoste pentru aproapele fără a avea dragoste faţă de 
Hristos. Repetăm şi vom mai repeta, aşa cum e spus: „În lumina Ta vom vedea lumina”. Am putea spune 
de asemenea: „În iubirea Ta iubim”, căci numai prin dragostea lui Dumnezeu care s-a întrupat în 
dragostea lui Hristos putem iubi cu adevărat, şi pe Dumnezeu, şi pe noi înşine, şi pe aproapele nostru, şi 
chiar pe vrăjmaşii noştri. 

Căci Hristos a murit pentru vrăjmaşii noştri deopotrivă şi tocmai mulţumită preţului mare plătit de 
Hristos pentru a-i răscumpăra pe vrăjmaşii noştri putem noi să-i iubim, să-i binecuvântăm şi să ne rugăm 
pentru ei – şi toate acestea datorită iubirii lui Hristos, nu datorită vrăjmaşilor noştri. Dumnezeiescul 
Maxim Mărturisitorul scrie că „cel ce-L iubeşte pe Dumnezeu fără îndoială îl iubeşte şi pe aproapele său”. 
Noi adăugăm: Cel ce nu-L iubeşte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu-L iubeşte nici pe 
Dumnezeu. În Noul Testament ne sunt revelate două dogme fundamentale: Sfânta Treime şi întruparea 
Fiului lui Dumnezeu. Dragostea este întemeiată pe aceste două dogme». 
 
 

CONCLUZII 
 

În filozofie oricine e liber să scrie ce doreşte: va fi judecat după coerenţa sistemului pe care-l 
construieşte pornind de la principii pe care s-a îngrijit singur să le stabilească. 

În teologie nu se întâmplă la fel, cel puţin atunci când avem grijă să o delimităm de diversele 
tentative cu scopul de a reduce teologia la un model istoric de filosofie, aşa cum au făcut – în diferite 
împrejurări – scolasticii şi gânditorii ruşi. 

Teologia ortodoxă patristică are de fapt ca trăsătură unică a nu fi produsul unei speculaţii, ci al 
unei experienţe şi deci exclude metoda filosofică, metafizica mai ales, ca nefolositoare obiectului ei. 
Teologia se ocupă cu dogmele, iar dogmele nu sunt adevăruri conceptuale abstracte, ci sunt expresia vie – 
primită de Biserică – a adevărurilor mai presus de inteligibil, mai presus de discursiv, trăite în chip de 
negrăit de Prooroci, Apostoli şi Sfinţi, care au putut vorbi despre Dumnezeu doar pentru că se curăţiseră 
pentru Dumnezeu, fuseseră luminaţi şi slăviţi de către El, uniţi cu El precum bulgărele de fier care, ţinut 
în foc, foc este, păstrându-şi în acelaşi timp natura de fier120. Schematice în formă, dogmele prin cuvinte 
create au drept scop de a apăra această experienţă, de a demasca doctrinele care ar face-o imposibilă. 
Dogmele nu pot înlocui experienţa. 

Filosofia, mai ales când ea nu este o metafizică – adică o speculaţie abstractă despre adevăruri 
neexperimentate121 – poate fi un instrument de măsură mai mult au mai puţin perfect al cunoştinţelor 
omeneşti în domeniul ştiinţelor, limbajului, obiceiurilor diferitelor popoare. Este absurd să vrem să 
utilizăm un astfel de instrument de măsură unor realităţi noi, pe care oamenii nu şi le-au putut închipui, 

 
120 Asemănarea aparţine în chip limpede Sfântului Simeon Noul Teolog. Dumnezeu prin har, persoana sfinţită 
sau îndumnezeită nu devine Dumnezeu prin fire. Firea dumnezeiască, fiind necreată, comunică o energie 
necreată. 
121 De  vreme ce se defineşte ca ştiinţă a ceea ce este dincolo de natură, adică a conceptelor sau a ideilor 
înnăscute, metafizica se opune prin ea însăşi experimentării ce caracterizează fizica. 



dar care le-au fost revelate prin Duhul Sfânt şi care le pot fi revelate din nou, de fiecare dată când 
întrebuinţează metoda ascetică proprie teologiei şi când intră pe uşa cea strâmtă a curăţirii şi primesc de la 
Dumnezeu luminarea şi slăvirea: „Veşnicele adevăruri dogmatice, scrie fericitul Părinte Iustin Popovici, 
nu sunt concepte abstracte – concluzii ale unor silogisme şi ipoteze logice – sunt evenimente trăite în chip 
nemijlocit ca realităţi istorice, căci ele sunt arătate, revelate, văzute, percepute, înfăptuite în timp şi spaţiu 
– printre oameni… Prin însăşi natura lor, ele nu pot proveni nici de la om, nici prin om – omul nu creează 
– căci oamenii nu au în ei nici capacitatea, nici puterea de a crea adevăruri veşnice şi nemărginite: ei le 
primesc gata pregătite de Dumnezeu. Dar în ce poate consta contribuţia lor? Să primească prin credinţă 
adevărurile dogmatice veşnice şi să le transpună, prin eroismul faptelor evanghelice, în viaţa lor, în 
gândirea lor, în trăirea lor. Ca astfel să atingă sfinţenia şi desăvârşirea”122. 

Această diferenţă radicală de natură şi de metodă dintre metafizică şi teologie123 a fost o idee 
centrală în lupta Părinţilor Bisericii împotriva învăţăturilor păgânilor, lui Cels, Proclus, Iamblichus şi 
împotriva învăţăturilor unor „gânditori” ca Arie, Eunomie sau mai târziu Pselos şi Varlaam. Ereticii 
Istoriei au mers în general pe speculaţii metafizice, sprijinindu-se pe aristotelism sau, mai adesea, pe 
platonism124. 

Din păcate nici interdicţia patristică asupra metafizicii – de atâtea ori repetată – nici propriul 
destin al metafizicii occidentale care s-a îndepărtat radical de Dumnezeu şi de Evanghelie, distingându-se 
ea însăşi de filosofiile religioase125, nu au fost suficiente pentru a-i opri pe „neo-ortodocşi” să facă 
speculaţii cu privire la chipul lui Dumnezeu. Ei nu s-au inspirat din înţelepciunea Părinţilor, ci de la 
gânditorii ruşi ce nu au urmat învăţăturii Părinţilor, socotind-o „depăşită”, ci au împrumutat doctrine 
esoterice pe linia de mijloc dintre teozofie şi idealismul german. 

Aşa au introdus „neo-ortodocşii” în Biserica Ortodoxă, pe care pretind a o sluji propovăduind 
„cuvântul cel bun” intelectualilor creştini de stânga, teze desprinse din cabala sau din sofianism şi care îşi 
propun să „reformeze asceza” şi să o înlocuiască cu „harul paradisiac al erosului”. 

Pe bună dreptate a vorbit părintele Theoclit de erezie şi a făcut apel la conştiinţa ortodoxă pentru a 
o osândi126 – spre deosebire de tăcerea episcopatului Bisericii de stat a Greciei. 
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122 Dogmatica Părintelui Iustin Popovici. Traducere în franceză de J. L. Palierne editată la L’Age d’Homme, 
1991. 
123 La Constantinopol, unde se cultivau toate disciplinele, distincţia dintre filozofie şi teologie era clară. Astfel, 
în academia pe care o amintea Sfântul Fotie în secolul IX şi care depindea de Palatul imperial erau predate 
toate materiile – ştiinţe, istorie, filosofie etc. – cu unica excepţie – teologia – rezervată mănăstirilor. 
124 Sinodiconul Ortodoxiei, text dogmatic citit în biserici în prima duminică din Postul Mare, osândeşte în chip 
limpede teoria ideilor arhetip şi platonismul; Părinţii au osândit în diferitele influenţe metafizice din teologie 
atât metoda, cât şi doctrinele însele. Părintele Iustin Popovici scrie: „Apostolul Pavel rezumă toate filosofiile 
omenirii la două. Filosofia omului şi filosofia Dumnezeu-Omului (Col. 2:8)”. Două metode care se exclud. 
125 Oricărui filosof de profesie metoda neo-ortodocşilor îi pare depăşită, retrogradă, căci domeniul de studiu al 
filosofiei moderne este foarte depărtat de cel al metafizicii trecutului, de care astăzi se interesează mai ales 
istoricii filosofiei. 
126 Azi în Grecia, în Biserica de stat, episcopii sunt înalţi funcţionari şi administratori. Cum au fost în Rusia 
sub domnia ţarilor începând cu Petru cel Mare şi mai ales sub conducerea sovietică. Grija lor de căpătâi nu 
pare deloc a fi aceea de a se ocupa de teologie. 
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Apendice 

CUM SĂ-I DEFINIM PE NEO-ORTODOCŞI 
 

Tezele lui Yannaras sunt parte integrantă dintr-o mişcare ce este destul de vastă şi coerentă, ca s-o 
putem numi „informală”. În realitate este vorba de o prea banală reducere a Ortodoxiei la doctrinele 
mediilor intelectuale şi politice greceşti. Credinţa ortodoxă devine una dintre concepţiile politico-
filosofice ale societăţii greceşti, o ideologie printre altele. Foarte pe scurt, vom reda mai jos trei 
caracteristici esenţiale ale acestei mişcări. 
 

A) Intervenţionismul mediatic 
 
Mai întâi, „neo-ortodocşii” cred că Ortodoxia trebuie să ia poziţie faţă de marile probleme politice 

şi sociale ale epocii noastre. Ceea ce a determinat anumite mănăstiri athonite – infiltrate de aceşti neo-
ortodocşi formaţi în Occident şi ieşiţi din „fraternităţi” protestante – să publice texte abordând probleme 
de educaţie, avort etc. 

Unii neo-ortodocşi vorbesc despre „teologia eliberării”, împrumutând uneori frazeologie „de 
stânga”: astfel, stareţul de la Stavronichita va susţine la Salonic o conferinţă despre „Ortodoxie şi 
anarhism”; astfel Nellas îl intervievează pe comunistul Costas Zouraris despre adevărata natură a puterii 
şi-l determină să spună fraze absurde şi găunoase ca: «Gândirea politică a lui Cabasila este o gândire 
revoluţionară, în actuala accepţiune a termenului. Adică ea întâlneşte marea tradiţie revoluţionară ce 
propune comunităţii să depăşească discriminările pentru a ajunge la o identificare dintre sine şi 
aproapele» (cf. Contacts nr. 132, pg. 267-268). 

Tot astfel, un anume călugăr de la Simonos Petras, uitând fără îndoială că a intrat în mănăstire 
pentru a-şi mântui sufletul prin pocăinţă, îi declară aceluiaşi K. Zouraris: «Kostas, Ortodoxia nu se 
interesează de mântuirea ta, Ortodoxia se interesează de libertatea ta». 

Ne amintim că în Franţa o anumită agenţie de informare a cerut unei călugăriţe ortodoxe ce trăia în 
Noua Caledonie să-şi exprime părerea despre evenimentele petrecute acolo în ultimii ani. 

Pentru episcopul Dan Ilie Ciobotea, teolog român care aparţine aceluiaşi curent de gândire, 
„sarcina teologiei ortodoxe astăzi este de a ajuta Biserica să facă faţă secularizării, să interpreteze sensul 
existenţei proprii în cadrul unei culturi secularizate şi să elaboreze o teologie a lumii care să ajute 
Bisericile să-şi dezvolte diaconia şi misiunea… Teologia ortodoxă nu poate ignora problemele de bioetică 
(experimentările pe oameni, contracepţia, avortul, sterilizarea, transplantul de organe, eutanasia). Cum 
trebuie să reacţioneze Biserica faţă de alcoolism, suicid, probleme privind sexualitatea, aşa cum apar ele 
în viaţa tinerilor într-un mediu şcolar secularizat, ba chiar agnostic? ” (Contacts nr. 138, 1987, pg. 97). 

Acest activism sociologic, indiferent de tendinţa politică ce nici nu ne interesează, are modele 
papiste şi protestante de-a gata. A se vedea  La Lumière du Thabor № 26 şi 27. 
 

B) O teologie metafizică 
 

Neo-ortodocşii se caracterizează în general prin aceea că fac din teologie o doctrină de tip 
metafizic, un sistem de gândire cu referire la Părinţi mai mult sau mai puţin, dar în realitate o moştenire a 
gânditorilor ruşi, de la Soloviov la Berdiaev şi la Paul Evdokimov etc. 
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Această influenţă de altfel nu este exclusivă127: Yannaras îşi recunoaşte de bună voie îndatorirea 
faţă de Balthazar, de Lubac, Daniélou sau chiar Heidegger ale cărui cursuri le-a urmat. 

Zizioulas, episcop de Pergam al Patriarhiei de Constantinopol, recunoaşte că a fost influenţat şi de 
alţii, ca filosofii evrei Buber şi Lévinas: „Filosofia occidentală din timpul nostru, mai ales din afara 
Bisericii, a depăşit pentru noi câteva etape importante spre ontologia raţională – de exemplu E. Lévinas, 
M. Buber” (citat din Contacts nr. 145, pg. 21). 

L. Agoras, într-un articol intitulat „Antropologia teologică a lui Ioannis Zizioulas” bine defineşte 
proiectul lui Zizioulas ca metafizic: «Zizioulas se înscrie – după Gilson, dar în alt mod – pe linia 
legitimităţii şi a necesităţii unei filosofii creştine». După Agoras, Zizioulas vrea să aducă „o justificare 
teologică ontologiei”. 

Aceeaşi metodă şi acelaşi proiect filosofic domină la Yannaras, în cartea sa Philosophie sans 
rupture. 

La alţi neo-ortodocşi sau la unii dintre discipolii lor, concepţiei metafizice clasice i se opune o 
concepţie psihanalitică; pentru cititorii noştri am evidenţiat doar două titluri de articole: cel al lui Costis 
Bendaly, „Jeûne et oralité; aspects psychologique du jeûne orthodoxe pour une éventuelle réforme” 
(Postul şi oralitatea; aspecte psihologice ale postului ortodox pentru o eventuală reformă), Contacts nr. 
131; şi cel al lui Lila J. Kalinich, „The logos in Lacan” („Logosul la J. Lacan”), Saint Vladimir’s 
Theological Quarterly, vol. 32, 4, 1988; etc. 

Oricum ar sta lucrurile, întoarcerea la metafizică apare pentru mulţi ortodocşi ca o regresie la o 
epocă – a noastră – în care gândirea occidentală însăşi s-a eliberat de metafizica scolastică, după mai 
multe secole de luptă. 
 

C) Pentru reformarea monahismului 
 

Oricum în sfârşit, unul dintre aspectele esenţiale ale gândirii neo-ortodocşilor este transformarea 
monahismului tradiţional, al cărui duh îl schimbă cu totul, mai ales la Muntele Athos unde s-au stabilit 
majoritatea în câteva din principalele mănăstiri (Stavronichita, Grigoriu, Simonos Petras, etc.). 

Pentru ei monahismul devine un fel de viaţă colectivă ideală din punct de vedere sociologic, 
intelectual şi mai ales politic. Să revenim asupra articolului lui Claudio Mesoniat despre neo-ortodocşi 
(pg. 338): „Aceste mici nuclee de creştini prin universităţi se angajează în luptă pentru marile probleme 
ale vieţii politice şi culturale. Şi o fac într-o perspectivă creatoare… Mulţi merg la Muntele Athos, 
rămânând uimiţi, apoi citesc texte ale unor teologi ca Yannaras, Nellas sau părintele Vasile de la 
Stavronichita”. 

În legătură cu Athosul, acelaşi Mesoniat îl intervievează pe Zouraris: „Merg la Athos din 1957. Pe 
atunci nu eram credincios. Dar din acest loc se degajă o spiritualitate ce impune respect oricui… Pentru 
mine era şi spectacolul unei realizări comuniste, al unei experienţe de viaţă comuniste. M-am născut 
comunist. Tatăl meu a fost unul dintre primii comunişti greci. Ori acolo eu vedeam ceva asemănător 
idealurilor noastre”. 

 
127 În revista Contacts nr. 128, Claudio Mesoniat publică un articol despre mişcarea neo-ortodocşilor (pg. 331 
şi urm.). El scrie (pg. 339), citându-l pe Yannaras: «Lungi ani de studiu petrecuţi în Occident, în Germania 
între 1964 şi 1967, în Franţa după 1968, l-au adus pe Yannaras în legătură directă cu căutările şi angoasele 
Occidentului care deja fecundaseră gândirea teologilor din Diaspora ortodoxă: „Există o altă datorie 
fundamentală pe care trebuie să o recunosc, aceea pe care o am faţă de teologii catolici care au modernizat 
studiul Părinţilor – un Daniélou, un de Lubac, un von Balthazar. M-au convins”».  
 



De asemenea acolo, indiferent de ce înfăţişează utopia, mănăstirile neo-ortodoxe devin cetăţi 
perfecte, infailibile, cu dreptul de a judeca tot, fără a fi judecate de nimeni. Cei ce nu se supun 
imperialismului lor trebuie să părăsească Muntele Athos sau să renunţe la a mai publica ceva. 
 

D) Reacţiile faţă de neo-ortodocşi 
 

Neo-ortodocşii, formaţi în afara Greciei, au avut parte de o intensă publicitate în diaspora. În 
Franţa, diferite reviste, mai ales Contacts, i-au înfăţişat în ochii publicului ca pe singurii teologi greci 
contemporani, verişorii eleni ai lui N. Berdiaev, P. Evdokimov, O. Clément, etc. Totuşi de câţiva ani, mai 
cu seamă în Grecia, ei stârnesc reacţiile cele mai vii, unii chiar neezitând să-i acuze de erezie. 

Cunoscutul părinte Theoclit Dionisiatul, cunoscut pentru numeroasele sale lucrări teologice despre 
Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Nicodim Aghioritul, a acuzat în mod public şi în faţa sinodului oficial 
grec, pe Christos Yannaras de „neo-nicolaism”, într-o expunere publicată în jurnalul Orthodoxos Typos. 

Mai tânăr, dar nu mai puţin savant, nici mai puţin râvnitor, Părintele Maxim de la Marea Lavră a 
criticat acum trei ani textele neo-athoniţilor despre educaţie şi cultură. Intens combătut de către călugării 
neo-ortodocşi puternic reprezentaţi în Chinotita Athosului, Părintele Maxim a primit sprijinul mai multor 
teologi de la Universitatea din Salonic, mai ales al profesorului I. Romanides. Deopotrivă susţinut de 
către jurnalul Orthodoxos Typos, Părintele Maxim a întreprins o adevărată analiză de fond despre neo-
ortodocşi, de la începuturile acestei mişcări, despre răspândirea şi doctrina ei. A publicat de curând o 
cărţulie în limba engleză cu titlul Drepturile omului la Muntele Athos în care denunţă făţiş felul în care 
neo-ortodocşii au pus stăpânire pe marile mănăstiri ale Athosului, cu sprijinul statului grec din timpul 
dictaturii coloneilor128. Monahii, mai cu seamă cei de la Stavronichita, au fost izgoniţi manu militari de 
jandarmi şi au fost înlocuiţi cu obşti formate din călugări din afara Athosului, purtători ai unui duh diferit 
de cel al monahismului ortodox tradiţional. 

Părintele Maxim descrie apoi această preluare a controlului în Muntele Athos de către neo-
athoniţii care nu respectă nici libertatea de gândire, nici libertatea de expresie, nici dreptul la informare, 
nici caracterul internaţional al Sfântului Munte. A se vedea recenzia acestei cărţi în La Lumière du 
Thabor № 27. 

Cartea Părintelui Maxim ar trebui să trezească şi alte reacţii, întrucât este scrisă de un monah 
athonit respectat, aparţinând obştii uneia dintre cele mai mari şi mai vechi mănăstiri din Athos. 
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128 Fr. Maximos, Monk of Great Lavra, Human Rights on Mont Athos, Stylite Publishing Ltd., Welshpool, 
Powys, 1990. Cartea părintelui Patric Ranson, Prigonirea Monahilor din Muntele Athos de către Patriarhia de 
Constantinopol cuprinde şi un rezumat al cărţii părintelui Maxim de la Marea Lavră. 

http://traditiaortodoxa.files.wordpress.com/2010/04/parintele-patric-ranson-prigonirea-monahilor-din-muntele-athos-de-catre-patriarhia-de-constantinopol.pdf
http://traditiaortodoxa.files.wordpress.com/2010/04/parintele-patric-ranson-prigonirea-monahilor-din-muntele-athos-de-catre-patriarhia-de-constantinopol.pdf
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În cartea sa Doctrina neo-ortodocşilor despre 

dragoste Părintele Patric Ranson arată originea 
gnostică şi cabalistică a ideilor lui Christos Yannaras 
şi le opune învăţătura dumnezeieşte inspirată a 
Părinţilor despre zidirea omului după chipul lui 
Dumnezeu. Îi demască pe neo-nicolaiţi, incapabili să 
vadă dincolo de omul de după cădere. Cartea 
Părintelui Patric ilustrează ceea ce cântă Biserica: 
Chipul slavei Tale celei negrăite sunt măcar de şi 
port ranele păcatului. Cela ce cu mâna dintru nefiinţă 
m-ai zidit şi cu chipul Tău cel dumnezeiesc m-ai 
cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăşi m-ai întors în pământ din carele 
am fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumuseţea cea dintâi iarăşi 
împodobindu-mă. 

 

Ca să regăseşti în Hristos – scrie Părintele Patric – prin dobândirea 
Sfântului Duh asemănarea dumnezeiască, aceasta se înfăptuieşte, potrivit 
Sfinţilor Părinţi, prin viaţa ascetică, prin ’viaţa în Hristos’, care duce la 
desăvârşire. Această stare de desăvârşire sau sfinţenie nu trebuie înţeleasă în 
mod aristotelic, o stare de bine suprem, de fericire interesată satisfăcută, ci 
de iubire dezinteresată, liberă de orice interes din această lume – şi chiar de 
orice grijă pentru propria mântuire când este vorba de mântuirea celorlalţi. 
Moise şi Apostolul Pavel ne stau drept pildă. 

Dar această dragoste liberă şi dezinteresată în Hristos, rod al 
nevoinţei şi al dobândirii Sfântului Duh, nu are nimic de a face cu instinctul 
de conservare, nici cu recunoaşterea psihologică a alterităţii personale: 
„Dacă auzi vorbindu-se despre dragoste – spune Sfântul Simeon Noul 
Theolog – să nu crezi că este uşor de atins.” Tocmai pentru a dobândi 
această dragoste duhovnicească Părinţii au luptat şi au tocit lespezile 
bisericilor prin rugăciuni îndelungi, au postit, au părăsit lumea şi au fugit în 
pustie unde au devenit nu numai robii ci şi prietenii lui Dumnezeu. Această 
dragoste, căreia ei i-au închinat imne, nu are nimic de a face cu psihismul 
erotico-metafizic al neo-ortodocşilor, care vorbesc despre chipul lui 
Dumnezeu fără să vorbească nici măcar o clipă de comuniunea cu harul 
necreat dăruit de Sfântul Duh, în care stă asemănarea cu Dumnezeu. 

 
 
 
 

Carte tradusă şi oferită de redacţia 
http://TraditiaOrtodoxa.wordpress.com
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