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Abrevieri biblice 

Gen. – Geneza 
Ex. – Exod 
Lev. – Levitic 
Num. – Numeri 
Dt. – Deuteronom 
Ios. – Iosua 
Jud. – Judecători 
1-2 Sam. – 1-2 Samuel 
Ps. – Psalmi 
Prov. – Proverbe (Pilde) 
Ec. – Eclesiast 
Is. – Isaia 
Ier. – Ieremia 
Ez. – Ezechiel 
1-4 Mac. – 1-4 Macabei 
Mt. – Matei 
Mc. – Marcu 

Lc. – Luca 
In. – Ioan 
Fapte – Faptele apostolilor 
Rom. – Romani 
1-2 Cor. – 1-2 Corinteni 
Gal. – Galateni 
Ef. – Efeseni 
Fil. – Filipeni 
Col. – Coloseni 
1-2 Tes. – 1-2 Tesaloniceni 
1-2 Tim. – 1-2 Timotei 
Tit – Tit 
Ev. – Evrei 
Iac. – Iacob 
1-2 Pt. – 1-2 Petru 
1-3 In. – 1-3 Ioan 
Ap. – Apocalipsa 

 Pentru citatele din această carte s-a folosit textul biblic în varianta Noua 
traducere în limba română (NTR), International Bible Society, 2007. 
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Abrevieri patristice 

Ambrozie (Ambrosius) 
Virg. – De virginitate (Despre feciorie) 

Atanasie cel Mare (Athanasius) 
Inc. – De Incarnatione (Despre întruparea Cuvîntului) 
Ar. 1-3 – Orationes tres adversus Arianos (Trei cuvinte împotriva arienilor) 

Atenagora (Athenagoras) 
Res. – De Resurrectione mortuorum (Despre învierea morţilor) 
Leg. – Legatio pro Christianis (Solie către creştini) 

Augustin (Augustinus) 
Trin. – De Trinitate (Despre Trinitate) 
S. – Sermones (Predici) 

Clement al Alexandrei (Clemens Alexandrinus) 
Str. – Stromateis (Stromata) 

Eusebiu de Cezareea (Eusebius Caesariensis) 
H. e. – Historia ecclesiastica (Istoria bisericească) 

Evagrie Ponticul (Evagrius Ponticus) 
Cap. pract. – Capita practica ad Anatolium (Capete practice) 

Grigorie de Nazianz (Gregorius Nazianzenus) 
Or. – Orationes 1-26; 32-45 (Cuvîntări teologice) 

Grigorie de Nyssa (Gregorius Nyssenus) 
Or. catech. – Oratio catechetica (Marele cuvînt catehetic) 
Hom. opif. – De hominis epificio (Despre facerea omului) 
Anim. et res. – De anima et resurrectione (Despre suflet şi înviere) 

 După G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1961. 
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v. Mos. – De vita Mosis (Viaţa lui Moise) 
Ep. 1-25 – Epistulae (Scrisori) 
 

Ioan Casian (Joannes Cassianus) 
Oct. – De Octo principalium vitiorum remedies (Despre cele 8 gînduri 
ale răutăţii) 
 

Ioan Damaschin (Joannes Damascenus) 
F. o. – De fide orthodoxa (Despre credinţa ortodoxă – Dogmatica) 
 

Ioan Gură de Aur (Chrysostomus Joannes) 
Virg. – De virginitate (Despre feciorie) 
Hom. in Gen. – Homiliae in Gen. (Omilii la Geneza) 
Hom. in Eph. – Homiliae in Eph. (Omilii la Efeseni) 
Hom. in Col. – Homiliae in Col. (Omilii la Coloseni) 
Hom. in 1 Cor. – Homiliae in 1 Cor. (Omilii la 1 Corinteni) 
 

Ioan Scărarul (Joannes Climacus) 
Scal. – Scala paradisi (Scara raiului) 
 

Irineu de Lyon (Irenaeus Lugdunensis) 
Haer. – Adversus Haereses (Împotriva ereziilor) 
 

Iustin Martirul (Justinus Martyr, Philosophus) 
1, 2 apol. – Apologiae (Apologia) 
Dial. – Dialogus cum Tryphone Judaeo (Dialogul cu iudeul Trifon) 
 

Maxim Mărturisitorul (Maximus Confessor) 
Ambig. – Ambiguorum (Ambigua) 
Qu. Thal. – Quaestiones ad Thalassium (Răspunsuri către Telasie) 
Cap. theol. – Capitum theologicorum (Capete teologice) 
Ascet. – Liber asceticus (Cuvînt ascetic) 
 

Simeon Noul Teolog 
H. – Hymnis (Imnele iubirii dumnezeieşti) 
Th., Eth. – Orationes theologica et ethica (Discursuri teologice şi etice) 
 

Teofil al Antiohiei (Theophilus Antiochenus) 
Autol. – Ad Autolycum (Către Autolic) 
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Tertulian (Tertullianus) 
An. – De Anima (Despre suflet) 

Vasile cel Mare (Basilius Caesariensis Cappadociae) 
Spir. – De Spiritu Sancto (Despre Duhul Sfînt) 
Struct. Hom. – Homiliae de hominis structura (Omilii despre constituţia 
omului) 
Ep. 1-366 – Epistulae (Scrisori) 
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Cuvînt înainte 

La finalul oricărui efort ce se concretizează cu o lucrare, se poate 
spune că se putea face și altfel, că se putea mai bine sau că este loc de 
mai multă muncă și cizelare. De asemenea, în acest moment se pot 
identifica mai bine ocaziile, oamenii și sursele de inspirație, punctele 
de sprijin care au concurat la obținerea acelui rezultat. Nu în ultimul 
rînd, autorul are ocazia unei distanțări, a unei detașări față de rezul-
tatul muncii sale și poate privi atît înapoi, spre drumul parcurs, cît și 
înainte, spre deschiderile pe care le creionează rodul strădaniilor 
sale.  

La apariția acestei cărți au contribuit mai mulți actori, cărora do-
resc să le mulțumesc. Am așadar ocazia să menționez aici numele 
unor prieteni care au citit textul cărții și să le mulțumesc pentru su-
gestiile prețioase care au dus la îmbunătățirea conținutului. Îi am în 
vedere în special pe Dănuț Mănăstireanu și pe Dumitru Piscuc care 
au parcurs integral textul. De asemenea, doresc să subliniez efortul 
de editare a materialului și să-i mulțumesc lui Teofil Stanciu pentru 
munca depusă în acest sens. În egală măsură, aș dori să mulțumesc 
celor care au sprijinit financiar acest proiect, prieteni și anonimi des-
chiși să sprijine apariția acestei cărți. Țin să mulțumesc tuturor celor 
care m-au încurajat să scriu, care au văzut nevoia unei asemenea 
cărți și au crezut că este posibilă apariția ei. Nu în ultimul rînd, îmi 
exprim recunoștința față de bunul Dumnezeu pentru inspirația și 
energia de care am avut parte în procesul de scriere a cărții, pentru 
că am reușit să ajung, într-un final, la această variantă perfectibilă și 
deschisă criticilor.  

Procesul de elaborare a acestui volum n-a fost unul ușor. Citito-
rul ar putea sesiza anumite ruperi de ritm sau modificări de accent 
tocmai pentru că timpul alocat scrierii a trebuit furat din puținele 
mele ceasuri libere, urmarea fiind aceea că unele pagini au fost scrise 
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cu întreruperi, cu reveniri, cu pauze – mai lungi sau mai scurte – 
impuse de program și de împrejurări. 

Conștient de limitele acestei cărți, am speranța că lucrarea va fi 
utilă cititorilor care caută răspunsuri în legătură cu credința creștină 
și că aceștia vor putea găsi în textul de față măcar cîteva puncte de 
sprijin în efortul înțelegerii și apropierii de spiritualitatea creștină.  

Dănuț Jemna 
Iași, octombrie 2015 
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Introducere 

Traversăm o perioadă pe care diverşi analişti o caracterizează 
abrupt prin coordonate precum: disoluţie şi fragmentare, pierderea 
reperelor şi a liniilor directoare, retezarea rădăcinilor şi a oricărei 
tradiţii, centrarea pe prezent, pe trăiri şi sentimente etc. Există voci 
care apreciază că, în prezent, creştinismul nu mai are acea forţă de a 
se impune în societate sau de a cîştiga atenţia noilor generaţii de 
oameni. Dimpotrivă, asistăm la o situaţie în care Tradiţia creştină 
reprezintă o ofertă printre multe altele (religioase sau nu) şi poate nu 
mai este la fel de tentantă şi de accesibilă din punctul de vedere al 
modului în care se prezintă pe sine în această multitudine de oferte. 

Revenirea în forţă a religiosului în lumea secularizată contempo-
rană ia forma unor căutări care pun mai puţin preţ pe conţinutul 
credinţei, şi mai mult pe experienţă şi pe o serie de practici care să 
ofere liniştea omului prins în vîltoarea unei lumi agitate şi plină de 
probleme. În faţa unor asemenea aşteptări, ochiul critic remarcă un 
creştinism nominal, o diluare constantă a dimensiunii comunitare, 
lipsa timpului pentru formare (lectură, studiul Scripturii şi al cărţilor 
de teologie şi de spiritualitate). Din aceste mutaţii, rezultă un efect 
important în plan identitar: omul se limitează la asimilarea unui 
bagaj de informaţii generale şi abstracte despre conţinutul credinţei 
creştine, dublată de o ruptură dramatică între acest conţinut şi expe-
rienţa propriu-zisă. Asemenea informaţii despre credinţă sînt transmi-
se eficient şi ajung uşor în casele şi vieţile oamenilor pe căile puse la 
dispoziţie de media şi prin cărţile de popularizare a ideilor religioase. 
Unele dintre acestea, scrise cu precădere în scop comercial, diluează 
şi reformulează conţinutul credinţei în sens conformist, potrivit 
aşteptărilor publicului larg, şi prezintă un creştinism diluat, ameste-
cat, confuz. Analizînd efervescenţa cu care sînt prezentate şi consu-
mate ideile religioase în contextul actual, studiile de specialitate 
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atestă o infiltrare masivă de concepte şi practici necreştine în viaţa 
credincioşilor contemporani, fapt care măreşte riscul confuziei şi a 
dezorientării. Spre exemplu, oameni care se declară creştini asociază 
identităţii creştine, pe lîngă credinţa în înviere, iad, rai şi îngeri, idei 
precum: reîncarnarea; Dumnezeu văzut ca o energie cosmică ce 
uneşte toate lucrurile; trupul şi sufletul omului aflate în conflict şi 
doar sufletul se mîntuieşte; tot ce este de natură sensibilă este un rău 
care trebuie depăşit; mîntuirea omului se realizează printr-o cu-
noaştere ascunsă, sufletul este nemuritor prin natura sa etc. Tendinţa 
de privatizare şi de individualizare a credinţei lasă loc acestui melanj 
de idei şi practici religioase, fără ca credinciosul să aibă foarte multe 
posibilităţi de a evalua conţinutul credinţei sale sau de a-l confrunta 
într-o comunitate eclesială concretă. 

Este bine să subliniem totuşi că un asemenea tablou critic nu este 
o mare noutate în creştinism, şi nu reprezintă neapărat cel mai grav
moment din istoria poporului lui Dumnezeu, încît să fim tentaţi să 
alunecăm astfel pe o pantă nedorită, fie a pesimismului, fie a scenari-
ilor apocaliptice. O privire atentă în istorie ne arată că experienţa 
creştină a presupus mereu un exerciţiu de evaluare internă şi unul de 
situare critică în raport cu provocările exterioare. Identitatea creştină 
este una mereu ameninţată în lume şi are nevoie de spirit profetic, 
capabil să evalueze asemenea influenţe, şi să ofere soluţii corespun-
zătoare. În acest sens, prezentarea şi actualizarea fundamentelor de 
practică şi gîndire creştină, afirmarea acestora cu claritate şi convin-
gere reprezintă sarcini întemeiate şi, pînă la urmă, de pură normali-
tate.  

Lucrarea de faţă se înscrie pe linia acestui demers de normalitate 
a experienţei creştine, cu asumarea firească a limitelor şi dificultăţilor 
implicate de un asemenea exerciţiu. Am ales ca formă de prezentare 
a credinţei creştine un set de întrebări şi răspunsuri organizat pe 
cîteva capitole mai importante, drept soluţie între forma clasică res-
trînsă a catehismului şi abordarea elaborată a dogmaticii. Motivul 
principal al alegerii acestui format îl reprezintă profilul destinataru-
lui vizat, şi anume cititorul din generaţia tînără, care nu are o pregă-
tire teologică de specialitate. Forma scurtă şi sintetică a prezentării 
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ideilor este dezirabilă pentru acest cititor din motive de eficienţă, 
condiţie pe care şi catehismul o îndeplineşte. Pentru publicul avut în 
vedere însă, este necesară o actualizare a limbajului şi o prezentare a 
gîndirii creştine în context contemporan (catehismul răspunde doar 
parţial acestei nevoi). De asemenea, pentru un destinatar care caută 
repere şi o înrădăcinare solidă a crezului creştin, dar este nefamilia-
rizat cu dezbaterile teologice interconfesionale moderne, am consi-
derat că este benefic ca în răspunsurile la întrebări să facem trimitere 
doar la sursele biblice şi la cele patristice din Tradiţia creştină a pri-
melor secole.  

Apelul la literatura patristică îl realizăm cu următoarea obser-
vaţie importantă. Părinţii Bisericii au scris după rigoarea specifică 
vremii lor şi de aceea lectura lor necesită un efort de plasare în con-
text. De exemplu, Sfinții Părinţi au răspuns deseori unor probleme 
concrete, fără preocuparea de a dezvolta un sistem teologic în care să 
elaboreze mai multe teme şi corelaţii între diverse capitole sau pro-
bleme analizate (aşa cum s-ar aştepta un cititor modern). Ei au con-
struit concepte noi, au formulat distincţii teologice importante şi au 
făcut o muncă exigentă în raport cu rigoarea şi instrumentarul gîndi-
rii din epoca lor. În plus, au fost creativi şi inovatori, au avut curajul 
dezvoltării unor idei care erau împotriva curentului dominant al 
vremii lor. În acelaşi timp, trebuie să remarcăm faptul că, uneori, 
discursul face treceri de pe un anumit palier al gîndirii pe altul, lucru 
care nu este mereu uşor de sesizat şi astfel pot apărea confuzii. În 
final, este bine de subliniat şi faptul că, deşi aceşti teologi au depus 
efortul de a dezvolta o gîndire specifică şi au creat o demarcaţie în 
raport cu sistemul ideatic al filosofiei greceşti, influenţele paradigmei 
de gîndire dominante n-au putut fi pe deplin anihilate şi acestea s-au 
manifestat într-o oarecare măsură în scrierile lor. Se pot identifica 
uşor în opera Părinţilor Bisericii asemenea influenţe la capitole în 
care gîndirea creştină a fost solicitată mai puţin, cum ar fi, exemplu, 
învăţătura despre om. Ca urmare, apelul la scrierile patristice nu este 
un exerciţiu comod. Patristica reprezintă însă o sursă semnificativă 
pentru demersul nostru, un efort de orientare către zona „fierbinte” 
în care s-au elaborat cele mai importante fundamente ale gîndirii 



Dănuț Jemna 

18 

creştine, în special cele despre natura lui Dumnezeu şi a realităţii, 
despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu şi implicaţiile aces-
teia, despre procesul mîntuirii lumii şi a omului, despre viaţa creşti-
nă în lume etc. 

Încheiem această introducere subliniind cîteva dintre limitele şi 
dificultăţile acestei abordări. În primul rînd, am selectat un număr 
redus de întrebări, care nu sînt neapărat şi cele mai importante 
(aprecierea depinde de aşteptările şi de evaluarea cititorului). Am 
preferat să atingem cîteva chestiuni pe care le considerăm mai puţin 
abordate, mai sensibile sau care necesită o reformulare în relaţie cu 
problemele noi, apărute în prezent. În al doilea rînd, ca arie tematică, 
lucrarea acoperă doar o parte a problematicii la care se aşteaptă să 
răspundă gîndirea creştină. În consecinţă, propunem o lucrare cu 
două părţi, fiecare avînd cîte patru capitole. Prima parte discută 
întrebări care se referă la conţinutul credinţei creştine, iar partea a 
doua un set de întrebări la care credinţa creştină este chemată să dea 
un răspuns. Aşa cum sînt formulate, întrebările nu sînt simple, ci 
pornesc de la o temă centrală şi se ramifică înspre alte întrebări cola-
terale, extinzînd astfel aria tematică. Ideea de a evita dezbaterile 
inter-confesionale actuale şi apelul la patristică poate face ca tratarea 
subiectelor să nu fie neapărat foarte captivantă. Am încercat să ame-
liorăm această eventuală deficienţă prin dezvoltarea unor implicaţii 
actuale care derivă din acceptarea unor poziţii teologice elaborate de 
Sfinţii Părinţi, iar pe alocuri am făcut trimiteri şi la oponenţii cre-
dinţei din epoca lor. 
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Partea I 

Întrebări cu privire la credinţa creştină 

În această primă parte ne propunem să supunem atenţiei citito-
rului întrebările care vizează conţinutul credinţei creştine. Este un 
exerciţiu care solicită aşezarea în faţa propriei persoane ca fiinţă 
religioasă care operează cu termeni precum Dumnezeu, om, adevăr, 
cunoaştere, revelaţie, credinţă, păcat, mîntuire etc. Sînt termeni spe-
cifici şi poate tehnici, care cer o explicitare în contextul actual, dar 
care rămîn parte a experienţei omului ca fiinţă religioasă. Aşadar, 
cititorul trebuie să accepte că are în faţă un text care răspunde exi-
genţelor a ceea ce se numeşte generic cunoaştere religioasă. Nu este 
un discurs construit cu rigoare ştiinţifică, şi nici potrivit cu imperati-
vele specifice gîndirii filosofice. 

Ordinea celor patru capitole s-ar putea să intrige cititorul obişnu-
it cu structura clasică a catehismului sau a manualului de dogmatică. 
Prima secţiune a lucrării aduce în discuţie întrebările despre om, 
natura sa, locul şi rolul său în lume, problemele existenţei sale ca 
fiinţă căzută etc. Plasarea în debutul lucrării a acestor întrebări nu 
este deloc întîmplătoare, ci corespunde convingerii autorului că, în 
societatea actuală, întrebările despre om sînt cele mai acute şi sensi-
bile, iar rolul şi sarcina gîndirii creştine este să acorde prioritate aces-
tor întrebări şi să le ofere răspunsuri substanţiale. De altfel, am găsit 
mereu straniu faptul că în comunitatea în care am crescut şi în care 
am ales să îmi exprim credinţa creştină se vorbeşte atît de lesne şi de 
mult despre fiinţa lui Dumnezeu şi, totodată, se vorbeşte şi se ştie 
atît de puţin despre fiinţa omului. Am convingerea că Dumnezeu s-a 
revelat omului nu doar pentru sine, ci şi ca să ne aducă revelaţia 
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despre om, să ne facă de cunoscut locul şi rolul omului în lume, 
datele esenţiale despre sensul său ultim alături de Dumnezeu, des-
pre constituţia sa, ca fiinţă specială în opera divină. Dacă acceptăm 
că în centrul revelaţiei creştine este Isus Cristos, Dumnezeu–Omul, 
atunci trebuie să acceptăm că această revelaţie este dublă: despre 
Dumnezeu şi despre om deopotrivă. Creştinismul nu este nici teo-
centric (cum ar dori teologia speculativă), nici antropocentric (după 
aşteptările de tip raţionalist), ci cristocentric. Pe acest considerent 
este construit răspunsul la fiecare întrebare din acest capitol. 

Următoarea secţiune ridică o serie de întrebări care vizează mis-
terul întrupării Fiului lui Dumnezeu, implicaţiile acesteia asupra 
omului şi a creaţiei în ansamblul ei. Sîntem de acord cu sublinierea 
Părinţilor care văd în Isus Cristos nucleul iconomiei1 divine, axul 
central al istoriei, punctul culminant al operei şi al revelaţiei lui 
Dumnezeu în lume. De aceea, învăţătura despre identitatea lui Isus 
Cristos a fost mereu cea mai contestată şi atacată de diverşi oponenţi 
ai creştinismului, iar Biserica a fost silită să depună cele mai mari 
eforturi pentru a lămuri cine este Dumnezeu–Omul, Fiul lui Dumne-
zeu şi Fiul Omului.  

Ultimele două secţiuni sînt alocate întrebărilor despre Sfînta 
Scriptură şi despre viaţa creştină în Biserică. Deşi aici tensiunea şi 
profunzimea întrebărilor pare să fie mai mică sub raport teologic, ne 
aflăm totuşi în faţa unor teme cu sensibilităţi aparte, cu provocări 
mereu noi şi cu aşteptări mari din partea credincioşilor.  

1 Folosim termenul iconomie pentru a desemna întreaga acţiune a lui Dumne-
zeu desfăşurată continuu după un plan pe care l-a făurit şi pus în aplicare: 
crearea lumii şi a omului; întruparea Fiului; rezolvarea problemei păcatului; 
învierea omului, restaurarea creaţiei şi viaţa veşnică. La Sfinţii Părinţi, ter-
menul este important pentru a deosebi textele biblice şi afirmaţiile teologice 
care fac referire la persoanele divine (ontologie), pe de o parte, şi la lucrarea 
lor (iconomie), pe de altă parte. A se vedea, de exemplu, Sf. Atanasie, Ar. 2, 
XII.




