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1. Situaþia moralã ºi spiritualã a timpului prezent

Majoritatea cercetãtorilor recunosc faptul cã foarte multe din

problemele morale ºi spirituale cu care se confruntã omul de astãzi nu

constituie o noutate . Dimpotrivã, ele au existat din momentul cãderii1

omului în pãcat ºi, probabil, vor însoþi omul pânã la sfârºitul istoriei. 

Totuºi, în societatea modernã, aceste probleme au un specific aparte

pe care trebuie sã-l înþelegem, dacã dorim sã inspirãm o cale creºtinã

pentru înnoirea sa moralã ºi spiritualã.

În primul rând, trebuie sã precizãm cã societatea modernã se

caracterizeazã printr-o tensiune acutã între morala tradiþionalã creºtinã

ºi morala post-tradiþionalã secularã.

Într-o societate tradiþionalã toate instituþiile care se ocupã de

problemele omului condamnã aceleaºi vicii ºi patimi ºi încurajeazã

aceleaºi virtuþi. Societatea post-tradiþionalã, în schimb, este greu de

definit, dar am putea-o defini ca fiind o consecinþã a destrãmãrii valorilor

morale tradiþionale.

Într-o asemenea societate, apare o anumitã omogenizare socialã,

oamenii sunt supuºi aceloraºi influenþe publicitare, iar valorile morale

devin realitãþi convenþionale, care pot fi acceptate sau nu, dupã bunul

plac al fiecãruia. În aceastã situaþie, foarte mulþi oameni devin vulnerabili

din punct de vedere moral ºi spiritual ºi pot fi exploataþi ºi manipulaþi de
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indivizi abili, care cunosc foarte bine psihologia maselor ºi ºtiu sã facã

propagandã pentru a profita tot mai mult . 2

Într-un context post-tradiþional sau postmodern, morala îºi pierde,

aºadar, caracterul ei normativ ºi devine o realitate convenþionalã, legatã

de categoriile sociale ale binelui ºi rãului ºi nu de realitatea ontologicã a

omului. Aºa se explicã de ce existã astãzi, alãturi de morala creºtinã, ºi

alte sisteme de moralã care-ºi disputã întâietatea în influenþarea ºi crearea

unui anumit comportament uman. 

Dacã pe planul discursiv pluralismul este un factor pozitiv, pe planul

moral, pluralismul poate deveni, în timp, un factor negativ, conducând la

relativism ºi libertinism moral ºi spiritual.

Acest relativism se poate observa destul de evident în devierile morale

contemporane, care afecteazã profund atât individul, cât ºi societatea.

Cele mai grave ni se par a fi devierile morale care afecteazã profund viaþa

de familie: divorþul, abandonul copiilor, avortul, homosexualitatea ºi cele

care afecteazã viaþa individului: agresivitatea sexualã, prostituþia,

drogurile, alcoolismul etc. 

Relativismul moral este, de asemenea, în strânsã relaþie cu relativismul

spiritual, care se manifestã, în mod deosebit, prin ateism, indiferentism

religios ºi sectarism.

Dacã analizãm dintr-o perspectivã teologicã toate aceste devieri,

ajungem la concluzia cã ele exprimã, de fapt, un comportament idolatru.

Un comportament de tip idolatru are nevoie de un sistem etic, pentru

a oferi un minim de protecþie omului, pentru a promova un minim de

dreptate individualã ºi socialã. Aºa au apãrut sisteme diferite de eticã:

etica raþiunii practice (Kant), etica biologicã (Spencer), etica sociologicã

(Lévy Bruhl), etica existenþialistã (Sartre) etc.

Toate aceste sisteme se sprijinã pe antropologii distincte care, de fapt,

nu sunt decât fenomenologii ale omului. În acest caz, trecerea de la o

moralã fenomenologicã la o moralã ontologicã este destul de greu de

fãcut ºi nu se poate face decât printr-o convertire a comportamentului

 J. ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris 1954, 17.2



153RECENZII

„idolatru” într-un comportament de tip filial, în care locul „idolului” este

luat de Dumnezeu. 

Totuºi, nici comportamentul de tip filial nu este scutit de amprenta

comportamentului idolatru. Inchiziþia medievalã, pietismul modern sau

anumite forme ale teologiei politice sunt un argument în acest sens. 

Trecerea de la fenomenologie la ontologie, de la un comportament

idolatru la un comportament filial ºi fratern rimeazã, din punctul nostru

de vedere, cu trecerea de la eticã la sfinþenie sau cu trecerea de la

Decalog la Fericirile Noului Testament. Aceasta nu înseamnã însã cã

Decalogul dispare. Mai ales, la nivelul macro-social Decalogul rãmâne

prioritar, deoarece nivelul social este format din indivizi care încã au un

comportament de tip idolatru. Cu alte cuvinte, nivelul macro-social nu

reprezintã doar o extindere a individului, ci el este o realitate în sine,

generatoare de dreptate sau nedreptate. Curentul teologiei politice, de

care am amintit mai sus, este foarte sensibil la aceste aspecte.

Evident cã reprezentanþii teologiei politice au dreptate dacã avem în

vedere faptul cã nedreptatea a pãtruns, astãzi, adânc nu doar în conºtiinþa

individualã, ci ºi în structurile socio-politice, mai ales în þãrile cu o

democraþie fragilã. Teologii occidentali acuzã pe cei din þãrile ex-

comuniste cã au neglijat acest aspect al eticii sociale ºi nu au avut o

atitudine criticã faþã de el. Din punctul nostru de vedere, aceastã acuzã

este, însã, parþial justificatã. 

Desigur cã nu putem nega ºi necesitatea unei atitudini critice, atunci

când structurile socio-politice devin asupritoare ºi lezeazã libertatea ºi

demnitatea omului, însã atitudinea criticã poate deveni la fel de

asupritoare când orizontul ei nu este libertatea duhovniceascã a harului.

Cu alte cuvinte, atitudinea criticã trebuie sã fie o consecinþã a libertãþii

harului. 

Harul Duhului Sfânt inspirã, cu certitudine, un angajament etic în

structurile sociale însã acest angajament, ca atare, depãºeºte dorinþa de

reuºitã socialã, dorinþa de putere a unei clase, a unui partid, a unei etnii

sau chiar a unei comunitãþi religioase. 
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Primatul harului, al libertãþii ºi solidaritãþii iubitoare determinã o

apropiere faþã de toþi oamenii dar, mai ales, faþã de cei aflaþi în suferinþã:

sãracii, bolnavii, asupriþii, marginalizaþii societãþii.

Aceastã apropiere nu poate deveni, însã, scop în sine, pentru cã

suferinþa nu este o condiþie pentru înnoirea moralã ºi spiritualã. Doar

suferinþa liber consimþitã are o putere înnoitoare. Dimpotrivã, suferinþa

impusã datoritã structurilor sociale nedrepte este un izvor permanent de

tristeþe ºi disperare. 

De aceea, creºtinul trebuie sã demaºte aceste structuri care, în

societãþile totalitare, nu sunt decât proiecþia idealã a unui individ sau a

unui grup, unit pe bazã de interese comune, ºi a cãrui propagandã

ideologicã mascheazã setea sa de putere sau, cu alte cuvinte,

comportamentul idolatru al multora dintre cei care-l constituie.

Demascarea comportamentului idolatru ºi atitudinea criticã faþã de

anumite structuri care-l susþin vor provoca, cu siguranþã, un anumit

conflict, o anumitã atitudine represivã sau „revoluþionarã”. 

Demascând comportamentul idolatru, creºtinul trebuie sã evite totuºi

riscul de a adopta el însuºi acest comportament, care duce conflictul ºi

violenþa pânã la distrugerea „adversarului”. 

Comportamentul creºtinului trebuie sã rãmânã, pânã la sfârºit, un

comportament fratern, care demascã rãul, dar are un respect deosebit faþã

de persoanã. Altfel spus, creºtinul trebuie sã fie ferm în atitudinile sale

de demascare a rãului moral, fermitate care ar putea fi suspectatã de

„agresivitate”, însã în intimitatea conºtiinþei sale, creºtinul trebuie sã

poarte în rugãciune pe toþi „adversarii” sãi. Aceasta presupune, în

existenþa concretã a creºtinului, o relaþie profundã între iubire ºi dreptate,

între lege ºi faptã, între moralã ºi spiritualitate. 

Astãzi, mai mult ca oricând, o moralã autonomã, separatã de

spiritualitate, sau o spiritualitate separatã de disciplina moralã sunt

inoperabile în planul moral ºi spiritual. De aceea, este nevoie de o sintezã

între moralã ºi spiritualitate, între dreptate ºi sfinþenie, mai ales în planul

concret al activitãþiiºi vieþii creºtine. Aceastã sintezã poate fi înnoitoare,

aºa cum am mai subliniat, pentru sistemele de eticã seculare care acordã

fie o prioritate logicã individului, afirmând cã societatea este doar suma

indivizilor ce o compun (etica liberalã), fie o prioritate societãþii,
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afirmând cã individul nu are valoare decât în mãsura în care se dedicã

societãþii, binelui comun (etica socialã).

Din perspectivã teologicã, tensiunea aceasta dintre individ ºi societate

nu poate fi depãºitã decât în spaþiul sacramental ºi liturgic al Bisericii, în

care fiecare îºi descoperã valoarea ºi demnitatea sa personalã în

comuniune cu Hristos ºi, în Hristos, cu celelalte persoane purtãtoare de

Hristos.

2. Câteva coordonate teologice ale înnoirii morale ºi spirituale

Rãmânând fideli principiului personalist al Evangheliei ºi al Sfinþilor

Pãrinþi, noi credem cã înnoirea moralã ºi spiritualã, atât în planul vieþii

individuale, cât ºi în planul vieþii sociale, este posibilã prin asumarea

concretã a celor trei vocaþii specifice vieþii creºtine: vocaþia împãrãteascã,

vocaþia sacerdotalã ºi vocaþia profeticã. Cu alte cuvinte, avem nevoie

astãzi de o moralã regalã sau împãrãteascã, sacerdotalã ºi profeticã . 3

Aceastã moralã este un dar al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care a

fost arhiereu, profet ºi împãrat, ºi, în acelaºi timp, o datorie a fiecãrui

creºtin de a fi preot, profet ºi împãrat al propriei sale fiinþe, restauratã în

Hristos, ºi al cosmosului întreg, care suspinã dupã mântuire.

2.1. Vocaþia regalã sau împãrãteascã a creºtinului

Aceastã vocaþie este expresia suveranitãþii persoanei asupra necesitãþii

ºi determinismului natural. 

Dintru început, omul a avut vocaþie împãrãteascã. Chiar ºi dupã

cãderea în pãcat, omul poartã pecetea demnitãþii sale împãrãteºti, dar

devine un împãrat decãzut, un împãrat „cerºetor”.

Restaurat în har, omul îºi redobândeºte libertatea sa împãrãteascã. El

are din nou posibilitatea sã nu mai fie sclavul instinctelor ºi al

necesitãþilor unei naturi autonome. În acest sens, Sfântul Ioan Scãrarul

îndeamnã pe fiecare creºtin: „Sã fii ca un rege în inima ta, înãlþându-te

în smerenie”. Înaintea Sfântului Ioan, Macarie Egipteanul afirma, la

 CH . YANNARAS, La liberté de la morale, Labor et Fides, Genève 1982, 79.3
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rândul sãu: „Creºtinismul nu este o întâmplare. Taina sa este mare.

Recunoaºte deci nobleþea ta. Recunoaºte cã ai fost chemat la o demnitate

regalã” .4

Manifestarea concretã a demnitãþii împãrãteºti a creºtinului se

manifestã în mod deosebit prin experienþa asceticã a vieþii spirituale, prin

care creºtinul are posibilitatea sã transfigureze dezordinea unei vieþi

autonome ºi sã o reorienteze spre ordinea iubirii ºi comuniunii, printr-o

folosire euharisticã a lumii. Folosirea euharisticã a lumii presupune însã

asumarea celei de a doua vocaþii: vocaþia sacerdotalã sau preoþeascã.

2.2. Vocaþia sacerdotalã sau preoþeascã a creºtinului

Dacã vocaþia regalã sau împãrãteascã a creºtinului are ca scop

eliberarea persoanei de necesitãþile unei naturi autonome, prin menþinerea

afectelor ireproºabile în limitele lor fireºti, vocaþia sacerdotalã are ca

scop transfigurarea acestor afecte ºi unificarea naturii umane prin

energiile necreate, pentru ca aceastã naturã sã devinã loc al întâlnirii

dintre Dumnezeu ºi creaþie.

Creºtinul devine prin botez, mirungere ºi euharistie preot al propriei

sale naturi ºi al cosmosului întreg. Preoþia aceasta virtualã pe care o

primeºte prin tainele de iniþiere, trebuie actualizatã, în timp, printr-o

recapitulare, am putea spune, a creaþiei naturale în persoana sa. Prin

aceasta, creºtinul devine mijlocitor „între extreme”, adicã „inel” de

legãturã între creat ºi necreat, între lumea sensibilã ºi lumea inteligibilã,

cum se exprimã Sfântul Maxim Mãrturisitorul.

Vocaþia sacerdotalã deschide, astfel, creaþia spre scopul sãu euharistic.

Aceastã deschidere nu anuleazã energiile proprii ale creaþiei, ci,

dimpotrivã, le descoperã adevãratul lor sens, adevãratul lor „logos”, care

„suspinã” dupã Logosul lui Dumnezeu.

Creºtinul, asumându-ºi vocaþia sacerdotalã, anticipeazã, în timp,

Împãrãþia lui Dumnezeu care trebuie sã vinã, anticipare legatã, de

asemenea, de a treia vocaþie specificã vieþii creºtine, vocaþia profeticã.

 Citat de CH . YANNARAS, La liberté de la morale, 86.4
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2.3. Vocaþia profeticã a creºtinului

Vocaþia profeticã în viaþa creºtinã nu constã în a „vesti” lucruri care

se vor întâmpla în viitor, ci în a înþelege ºi a trãi, încã de acum, viitorul

eshatologic al creaþiei, care, în mod paradoxal, se aflã deplin realizat în

trecut, în umanitatea înviatã a lui Hristos. 

Deci, s-ar putea spune cã vocaþia profeticã a creºtinului se referã la

modul în care el trebuie sã perceapã valoarea timpului pentru viaþa sa .5

Pentru creºtinul conºtient de vocaþia sa, tot ceea ce se sãvârºeºte în

timp are consecinþe veºnice. De aceea, orientarea profeticã a timpului,

orientarea sa eshatologicã întemeiazã autentica valoare a timpului. El

devine dar al lui Dumnezeu, izvor de binecuvântare ºi mãsurã a calitãþii

relaþiei personale cu Hristos ºi Biserica lui. 

În aceastã perspectivã, vocaþia profeticã a creºtinului nu se mãrgineºte

la ameliorarea formelor trecãtoare de supravieþuire temporalã, ci ea

implicã o experienþã a timpului, asumatã în orizontul crucii lui Hristos. 

Astfel, timpul, în întreita sa dimensiune, este asumat ca timp al

pocãinþei, sau al convertirii ºi înnoirii permanente, încheindu-se sau, mai

bine spus, dezmãrginindu-se, treptat, în orizontul Împãrãþiei harului Prea

Sfintei Treimi.

Din punctul nostru de vedere, înþelegerea ºi asumarea corectã a acestor

trei vocaþii constituie exigenþe prioritare pentru înnoirea vieþii morale ºi

spirituale contemporane. Prin ele, fiecare creºtin poate deveni un centru

de iradiere spiritualã ºi înnoire moralã pentru societatea noastrã pluralistã

ºi secularizatã ºi, în acelaºi timp, un model existenþial pentru toþi cei care

doresc sã se implice, conºtient ºi responsabil, în efortul ecumenic de

regãsire a unitãþii ºi comuniunii creºtine.

 CH . YANNARAS, La liberté de la morale, 87. Cf. D.I. CIOBOTEA, „Timpul ºi valoarea lui5

pentru mântuire”, Ortodoxia 2 (1977) 203.


