Ieromonah Savatie (Baş tovoi)

Omul - chip al lui Dumnezeu ş i chip al
animalului
1. Ce îl deosebeş te pe om de animale?
Exist ă o mul ţ ime de încerc ă ri de a- l defini pe om. Pentru Aristotel, omul
era un animal social. Pentru Bergson şi Blaga, un animal care fabrică
unelte. Pentru Feuerbach, omul este ceea ce m ă nânc ă . În sfâr ş it, pentru
Darwin şi adep ţ ii lui, omul nu este decât o prelungire a maimu ţ ei, iar
Thomas Hobbes face o afirma ţ ie care pare să curme orice aspira ţ ie la
noble ţ e a omului. Pentru el, omul este lup omului.
Unii, precum Nietzsche, pun la baza fiin ţ ei umane voin ţ a de putere, iar
Freud vede în om un ghem de instincte peste care domne ş te sexualitatea,
care determin ă orice activitate a omului (libido). Omul mai este vă zut de
unii şi drept un animal care iube ş te frumosul. Desigur, aceast ă afirma ţ ie,
precum şi cea a lui Pascal 1 , care pune în fa ţă ra ţ ionalitatea şi con ş tiin ţ a
mor ţ ii, par să nu exclud ă din alcă tuirea fiin ţ ei umane şi un oarecare fior
metafizic.
În ce ne prive ş te, credem că toate aceste afirma ţ ii se potrivesc omului, însă
nici una din ele nu poate fi luat ă drept adev ă r cuprinz ă tor. Da, omul este
un animal - dar un animal îndumne z eit ! Astfel rezum ă teologul grec
contem pora n, Panayotis Nellas, 2 concep ţ ia general ă a Sfin ţ ilor Părin ţ i
despre om. Şi aceasta este singura însu ş ire dintre toate câte i se pot atribui
omului, capabil ă să - l smulg ă din lumea animal ă şi să - l înal ţ e deasupra ei.
De aceea vom încerca să o desf ăş ur ă m.
Se pare că a vedea în om doar un animal cu con ş tiin ţ a mor ţ ii, nu înseamn ă
a- l deosebi de fiin ţ ele ira ţ ionale. Chiar dac ă l- am numi animal care se
roag ă, totu ş i nu am rezolva mare lucru în acest sens. Pentru a fi om, este
nevoie de mai mult.
Experien ţ a ştiin ţ ei moderne dovede ş te că animalele pot fi mai mult decât
s- a crezut mult ă vreme despre ele. Fără să accept ă m unele exager ă ri care
se fac în acest sens, potrivit că rora animalele pot deveni superioare omului,
ţinem totu ş i să amintim un pasaj interesant al Psalmistului. În psalmul
103, “puii leilor mugesc ca să apuce şi să cear ă de la Dumnezeu hrana lor”
(22). Iată un am ă nunt de scandal atât pentru materiali ş ti, cât şi pentru
misticii minori care, atribuind omului trăirea metafizic ă , gândeau că l- au
separat pentru totdeauna de lumea animal ă . Animalele se roag ă, trăiesc o
rela ţ ie tainic ă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu le poart ă de grij ă, deoarece ele
sunt destinate omului - fă ptura iubit ă a lui Dumnezeu, rodul iubirii
Creatorului. De aceea Noe prime ş te porunc ă să ia cu sine în corabie nu
doar din “animalele curate”, ci chiar şi din cele “necurate”, câte o pereche,

“ca să le pă streze soiul pentru tot pă mântul” (Fc. 7, 2), iar proorocul David
spune: “oameni şi dobitoace vei izb ă vi Doamne” (Ps. 35, 6).
Animalele se supun poruncilor Dumnezeie ş ti, încât Dumnezeu îşi face
cunoscut ă voia Sa oamenilor prin intermediul animalelor. Atunci când
Valaam vrăjitorul, împotriva voii lui Dumnezeu, s- a pornit pe asina sa ca
să - i binecuvânteze pe moabi ţ i, “Îngerul Domnului s- a sculat, ca să - l
mustre pe cale”. Moise ne spune că asina a vă zut Îngerul Domnului, pe care
Valaam nu - l vedea (şi de aceea o bă tea, căci asina în tot felul se împotrivea
să mai mearg ă ). Şi iat ă că “Domnul a deschis gura asinei, şi aceasta a zis
că tre Valaam: “ce ţi- am făcut eu, de m ă ba ţ i acum pentru a treia oar ă ?”. În
cele din urm ă , Îngerul se arat ă şi lui Valaam. Acesta cade cu fa ţ a la pă mânt,
iar cuvintele pe care le aude din gura îngerului sunt acestea: “De ce ai bă tut
asina ta de trei ori? Eu am ieşit să te împiedic, deoarece calea ta nu este
dreapt ă înaintea mea; şi asina, v ă zându - m ă pe mine, s- a întors de la mine
de trei ori pân ă acum; dac ă ea nu s- ar fi întors de la mine, eu te- aş fi ucis
pe tine, iar pe ea aş fi lăsat - o vie” (Num. 22, 21- 33). 3
Iată că Dumnezeu prefer ă să se arate mai degrab ă şi să cru ţ e un dobitoc
decât un om care Îi este du ş man, în cazul dat, vrăjitorul Valaam. Cu toate
că nu putem spune despre Valaam că nu avea cuno ş tin ţă de Dumnezeu şi
nici mă car că nu se ruga Lui (căci ni se relateaz ă mai sus că se ruga), totu ş i
vedem că, prin atitudinea sa, om fiind, se coboar ă mai jos decât
dobitoacele.
Aşadar, ce este aceea ce îl ridică pe om deasupra animalelor?
2. Omul e o fiin ţă teologică
Dacă am vă zut că şi animalele se roag ă (şi se ştie că au şi con ş tiin ţ a mor ţ ii),
despre om trebuie să spune m că el nu numai că se roag ă, ci are
posibilitatea să devin ă ca şi Dumnezeu, şi nu numai că are con ş tiin ţ a
mor ţ ii, dar are puterea, dat ă de Hristos, să devin ă nemuritor! Aşadar, ceea
ce îl deosebe ş te pe om de dobitoc, este calitatea de a- şi însu ş i o învăţă tur ă
concret ă şi corectă despre Dumnezeu, pe care să o transmit ă şi altora.
Omul are să dit ă în fiin ţ a sa nevoia de a ră spândi ştiin ţ a despre Dumnezeu,
exprimat ă în psalmul 50: “învăţ a- voi pe cei fără delege căile tale, şi cei
necredincio ş i la Tine se vor întoarce”. Îndeplinind aceast ă condi ţ ie, omul
începe să nu mai fie dobitoc, pentru a deveni ceva mai mult.
În persoana lui Valaam, pe care Dumnezeu îl trateaz ă ca pe o fiin ţă
inferioar ă asinei, credem că se are în vedere omul eretic , du ş man al lui
Dumnezeu. Acesta, de ş i se roag ă, se roag ă gre ş it. Şi din aceast ă cauz ă , el
nu este o fiin ţă teologic ă 4 , degradând (vom vedea mai târziu de ce) mai jos
decât asina sa. “Teolog este cel care se roag ă corect”, spunea Evagrie
Ponticul. Iată deci prima însu ş ire pe care o are omul, dar nu o au animalele,
aceea de a avea o învăţă tur ă (concret ă şi corect ă ) despre rug ă ciune şi
despre Dumnezeu. Aceast ă învăţă tur ă nu poate să existe în afara Bisericii,

în care Dumnezeu “Şi- a dat întâlnire cu oamenii” şi care, dup ă chipul
unicit ăţ ii lui Dumnezeu, este una şi indivizibil ă. Aceast ă Biseric ă este
Biserica de Răsă rit.
De unde are omul aceast ă învăţă tur ă pe care nu o au dobitoacele? Căci
anume în aceasta credem că se manifest ă în primul rând ra ţ ionalitatea
omului în compara ţ ie cu animalele, “întrucât frumuse ţ ea firii [umane] o
formeaz ă tocmai puterea de cuge - tare”. 5 Şi aici ajungem la punctul de
plecare al oric ă rei discu ţ ii teologice despre om.
Omul este chip [icoan ă] al lui Dumnezeu. De aceea, el nu numai că are
tendin ţ a de a- L cunoa ş te şi de a- L propov ă dui [şi lăuda] pe Dumnezeu, ci
are să dite în fiin ţ a sa însu ş irile lui Dumnezeu, ca într - o oglind ă . 6 Vorbind
despre m ă sura în care aceste însu ş iri ale lui Dumnezeu au fost învestite în
om, Sf. Grigorie de Nyssa e de pă rere că singura diferen ţă dintre
Dumnezeu şi om este aceea că Primul este necreat, pe când al doilea este
creat de Primul. 7 “Dumnezeu, spune Sfântul, nu- şi arat ă bun ă tatea doar pe
jum ă tate, dă ruind omului doar o parte din bun ă t ăţ ile Sale şi pă strând
pentru Sine în chip invidios cealalt ă parte, ci îşi arat ă suprema bun ă tate
tocmai prin aceea că l- a adus pe om din nefiin ţă la via ţă şi l- a cople ş it cu
tot felul de daruri”. 8 Omul este rodul iubirii lui Dumnezeu, de aceea îl şi
ră sfa ţă cu daruri atât de mari. Darul suprem pe care îl prime ş te omul este
nemurirea şi voia liber ă , având “o superioritate vă dit ă prin libertatea sa
neîngr ă dit ă ”. 9 Desăvâr ş ita libertate pe care o prime ş te omul este şi poarta
[condi ţ ia] pentru orice virtute. Căci “virtutea const ă în a fi fără st ă pân şi a
face ceea ce- ţ i place, tot ce faci din constrângere sau din silă nu poate fi
virtute”. 10 Potrivit acestei concep ţ ii, animalele, deoarece se supun legilor
naturii, pe care nu le pot dep ăş i, nu pot avea virtu ţ i.
Fiind chip al Împ ă ratului ce st ă pâne ş te peste toate, omul poart ă şi un
“veş mânt” corespun z ă tor. Astfel, “în locul mantiei de purpur ă , s- a
îmbr ă cat în haina virtu ţ ii, care- i totu ş i cea mai împ ă r ă teasc ă dintre
îmbr ă c ă min ţ i, iar în loc de sceptru se sprijine ş te pe fericirea nemuririi, pe
când, în loc de diadem ă împ ă r ă teasc ă , e împodobit cu coroana drept ăţ ii,
aş a încât prin toate acestea omul se distinge printr - o vrednicie de adev ă rat
împ ă rat ca unul care se aseam ă n ă aidoma frumuse ţ ii Modelului să u”. 11
Potrivit relat ă rii biblice, doar omul, dintre toate fă pturile, este rezultatul
unui sfat Dumnezeiesc, celelalte au fost făcute fă ră un “plan” prealabil. 12
Dumnezeul Sfânta Treime a zis: “Să facem om dup ă chipul şi dup ă
asem ă narea Noastră ..., ca să st ă pâneasc ă toate viet ăţ ile ce se târ ă sc pe
pă mânt şi tot pă mântul” (Fc. 1, 26). Rezultatul acestui sfat Dumnezeiesc a
fost Însu ş i Hristos, adic ă Noul Adam, care este Arhetipul şi scopul lui
Adam cel vechi, “căci nu Adam cel vechi a fost model pentru Adam Cel
nou, ci cel vechi a fost luat dup ă modelul Celui nou… Pentru noi, care îl
cunoa ş tem mai de mult ca str ă mo ş , Adam cel Nou S- a făcut încep ă tura firii
omene ş ti, dar pentru Cel care are în fa ţ a ochilor toate fă pturile chiar

înainte de a- şi lua ele începutul vie ţ ii – Adam cel vechi nu e decât o imitare
a lui Adam cel nou, zidit dup ă chipul şi asem ă narea Acestuia… Ca să
spunem totul într - un cuvânt, Mântuitorul a fost Cel Dintâi dintre to ţ i şi
Singurul care ne- a ară tat în fiin ţ a Sa un chip de om adev ă rat şi fă ră scă deri
atât în ce prive ş te purt ă rile în via ţă, cât şi în oricare alte privin ţ e”. 13
Panayotis Nellas, rezumân d învăţă tura patristic ă , limpeze ş te acest paradox
aparent. “Nu are importan ţă faptul că Hristos nu a existat istoric pe vremea
crea ţ iei lui Adam. Faptul că Hristos este în realitatea supratem p or al ă a lui
Dumnezeu “mai- întâi- nă scut decât toat ă zidirea” (Col. 1, 15- 17) constituie
o învăţă tur ă biblică fundame ntal ă . Dacă omul, pentru care a fost făcut ă
întreaga crea ţ ie material ă , a ră să rit pe pă mânt ultimul dup ă toate
creaturile, atunci este, negre ş it, logic ca Hristos, Care reprezint ă scopul
întregii crea ţ ii materiale şi spirituale, să fie posterior lui Adam, de vreme ce
toate lucrurile sunt conduse de la cele nedes ă vâr ş ite spre des ă vâr ş ire. 14 Ca
realizare suprem ă a omului, este firesc ca Hristos să reprezinte scopul
mersului ascendent al umanit ăţ ii, început, dar şi cap ă t, al istoriei”. 15
Omul trebuie să tind ă neîncetat spre acest Arhetip al să u. Nu este vorba
doar de Cuvântul pur şi simplu, ci anume de Cuvântul întrupat. Căci, fiind
o natur ă divino - uman ă , omul trebuie să se des ă vâr ş easc ă atât spiritual, cât
şi trupe ş te. Făurindu - l pe om, Dumnezeu “a să dit în firea sa un amestec de
dumne zeiesc şi de omenesc pentru ca să poat ă gusta din fericirea
amând u r ora, atât bucuria de a sta în legă tur ă cu Dumnezeu, cât şi prin
plă cerile pă mânte ş ti, prin sim ţă mânt ul care- l are, că nu- i str ă in nici de
bucurii”. 16 De aceea pân ă şi “sufletul adev ă rat şi des ă vâr ş it [prin firea lui,
precizarea Sf.] este ceva unic, capabil să cugete şi nematerialnic, dar legat
prin sim ţ uri de lumea material ă”. 17 Aceast ă armonie des ă vâr ş it ă dintre
suflet şi trup, în care nici sufletul nu - i este superior trupului (ca în religiile
orientale), nici trupul sufletului (ca la atei ş ti sau hedoni ş ti), ci amândou ă
alcă tuind fiin ţ a uman ă , este o armonie în care urma să se sălăşluiasc ă
Hristos Dumnezeu. Căci dac ă trupul ne- a fost dat pentru a- L încă pea pe
Dumnezeu, la vremea venirii lui Hristos în istorie, tot pentru El ne- a fost
dat ă şi ra ţ iunea: “fiindc ă pentru omul cel nou a fost alcă tuit ă dintru
început natura omului; mintea şi dorin ţ a au fost făcute pentru Acela: minte
am primit ca să - L cunoa ş tem pe Hristos, dorin ţă ca să alerg ă m spre El,
memorie avem ca să - L purt ă m în ea pe El, fiindc ă El a fost Arhetipul
pentru cele zidite (de El)”.18
Condi ţ ia care ne apropie de Dumnezeu, făcându - ne asem ă nare des ă vâr ş it ă
a Lui, este nep ă timirea, pe care nu o pot avea animalele. “Cur ăţ ia,
nep ă timirea, fericirea, înstr ă inarea de orice ră u şi multe altele de acest fel
sunt cele prin care se exprim ă asem ă narea omului cu Dumnezeu”. 19 Pentru
ca nep ă timirea noastr ă să fie realizabil ă, Dumnezeu ne dă ruie ş te pân ă şi o
na ş tere nep ă tima şă, nou ă celor nă scu ţ i din bă rbat şi femeie. Aceast ă
na ş tere este Sfântul Botez. Căci, “pentru ca să devin ă cu adev ă rat om,
Domnul a dat un alt început naturii umane, începutul unei a doua faceri,
adică na ş terea spiritual ă prin Botez, care nu e numai o eliberare de

consecin ţ ele păcatului str ă mo ş esc, ci şi o realizare pentru fiecare
credincios a operei pe care nu a realizat - o Adam”. 20 Sfântul Maxim
Mărturisitorul e de pă rere că însu ş i Adam a fost creat de Dumnezeu dup ă
chipul Său, cu scopul de a se na ş te mai târziu cu voia lui din Dumnezeu
prin Duhul Sfânt. Dumnezeu voie ş te ca omul să conlucreze liber, cu
puterea pe care o are în sine la na ş terea sa. 21
Nepă timirea se realizeaz ă prin petrecerea neîncetat ă în Dumnezeu,
îndeplinind poruncile Lui. Orice abatere a min ţ ii de la Dumnezeu sfâr ş e ş te
prin a aluneca spre ră u. Fiin ţ a uman ă , fiind organizat ă teocentric, tinde în
mod natural spre Dumnezeu. Atunci când aceast ă tendin ţă este întrerupt ă
de factori parazi ţ i, omul se dezbin ă în fiin ţ a sa şi apare boala. Unul din
Părin ţ ii Pustiei spunea în sfaturile sale că tre monahi: “Cuget ă cele bune, ca
să nu cuge ţ i cele rele, deoarece nu st ă în firea min ţ ii omene ş ti ca să stea
nemi ş cat ă ”. 22 Adam nu a îndeplinit aceast ă porunc ă şi şi- a desp ă r ţ it
mintea de Dumnezeu, cugetând cele str ă ine. Astfel, el L- a negat pe
Dumnezeu, sursa existen ţ ei sale. Drept urmare, Adam s- a dat pe sine
mor ţ ii, sinucigându - se în sensul cel mai adev ă rat al cuvântului. Deoarece,
atunci “când Îl neag ă pe Dumnezeu, omul se neag ă pe sine însu ş i şi se
autodistr uge. Când vie ţ uie ş te teocentric, el se pune în valoare la infinit pe
sine însu ş i, se dezvolt ă şi întrege ş te în veş nicie”. 23
Însă pe lâng ă mi ş carea înspre Dumnezeu, pe care omul o are în sine în chip
firesc, omul mai are şi o alt ă mi ş care, nefireasc ă , spre cele animalice.
Aceast ă dubl ă orientare a omului este o consecin ţă a păcatului, pe care o
vom discuta în continuare.
3. Omul – chip al lui Dumnezeu ş i chip al animalului
Omul se na ş te, cre ş te, are nevoie de hran ă , îmb ă trâne ş te şi moare ca şi
animalele. 24 Cum, dar, îl vom numi chip al lui Dumnezeu, din moment ce
nici una din acestea nu Îi sunt proprii lui Dumnezeu? Acestea ni se par
nou ă , deoarece judec ă m dup ă cele ce se vă d, iar omul, prin ceea ce se vede,
este în cea mai mare parte chip al animalului, iar chip al lui Dumnezeu este
mai mult prin ceea ce nu se vede. Adam nu a cunoscut nici una din acestea,
el nici nu s- a nă scut ca noi, nici nu a supt sân, nici nu a cunoscut cre ş terea
de la mic la mare, ci a avut de la început “vârsta bă rbatului des ă vâr ş it”
(Efes. 4, 13), vârsta lui Hristos. Acelaş i lucru se poate spune şi despre Eva,
care împreun ă cu Adam alcă tuie ş te omul, căci “a făcut Dumnezeu pe om
dup ă chipul Său; dup ă chipul lui Dumnezeu l- a făcut; a făcut bă rbat şi
femeie” (Fc. 1, 27).
Părin ţ ii Biserice ş ti sunt de pă rere că separarea în bă rbat şi femeie este
posterioar ă crea ţ iei. 25 Scriptura spune că “Dumnezeu a făcut pe om. Dup ă
chipul lui Dumnezeu l- a făcut pe el” (Fc. 1, 27). Crearea celui ce a fost
făcut “dup ă chip” şi- a atins din acel moment des ă vâr ş irea. Dar Scriptura se
întoarce din nou şi ţine să precizeze: “Bărbat şi femeie i- a făcut pe ei”.

Cred că to ţ i sunt de acord că acest lucru nu s- a spus în legă tur ă cu
Dumnezeu ca model originar (cu toate că) - dup ă cum zice Apostolul - “în
Hristos Iisus nu mai este nici parte bă rb ă teasc ă , nici parte femeiasc ă ” (Gal.
3, 28). Şi cu toate acestea, Scriptura ne istorise ş te că în aceste dou ă direc ţ ii
s- a împ ă r ţ it omenirea”. 26 Prin specificarea bă rbat şi femeie, Sf. Grigorie de
Nyssa crede că s- a introdus în fiin ţ a noastr ă ceva “cu totul str ă in de
Dumnezeu”, 27 “împ ă r ţ ire care n- are a face cu modelul dumnezeiesc, ci [...]
ne încadreaz ă în ceata viet ăţ ilor necuget ă toare”. 28
Ideea că bă rbatul şi femeia nu au fost separa ţ i dintru început, a dat în
diferite culturi na ş tere unor interpret ă ri, de multe ori naive şi caraghioase,
pe care îns ă este interesant să le amintim. De exemplu, dup ă Bereshit
rabba, “la Facere, Adam şi Eva st ă teau spate în spate, lipi ţ i de umeri: atunci
Dumnezeu i- a desp ă r ţ it printr - o lovitur ă de secure, care i- a separat în
dou ă . Al ţii sunt de pă rere că primul om (Adam) era bă rbat pe partea
dreapt ă şi femeie pe stânga; dar Dumnezeu l- a tăiat în dou ă jum ă t ăţ i”. 29 În
Banchetul, Platon crede că omul primitiv era o fiin ţă bisexual ă de form ă
sferic ă. La popoarele orientale, iar printre filozofi, mai ales cei pitagoreici,
exista concep ţ ia că sufletele oamenilor au preexistat într - o lume ideal ă,
din care au că zut prin pă cat. Aceş tia au dat na ş tere pă rerii potrivit căreia
un astfel de suflet ideal poate ajunge “om” numai dup ă ce gust ă din pă cat.
Filozofia androginului a preocupat într - o mă sur ă foarte mare diverse şcoli
filozofice şi teozofice grece ş ti, printre care şi neoplatonicienii şi
neopitagoreicii, cât şi sectele gnostice, aş a- zis cre ş tine. Ea este o deduc ţ ie
logică a idealului, potrivit căruia omul des ă vâr ş it trebuie să fie o fiin ţă fără
fisuri. În general, filozofii greci, în pofida politeismului de atunci,
ajunseser ă să afirme că divinitatea, ca expresie suprem ă a des ă vâr ş irii,
dac ă exist ă , trebuie să fie una şi indivizibil ă. În mitologia babilonian ă , de
unde avem vestita epopee a lui Ghilgame ş , descoperim o idee înrudit ă ,
Enkidu (personajul făcut de zei pentru a ră zbuna popula ţ ia Urukului
asuprit ă de tiranul Ghilgame ş ), el fiind un om al pă durii, care “se îmbulzea
cu turma de animale sălbatice la ad ă p ă toare, iar inima - i dă dea ghes să stea
printre dobitoacele apelor” (Epopeea lui Ghilgame ş , II). Prin aceast ă imagine
plin ă de gingăşie, autorul popular al epopeii sugereaz ă în câteva rânduri
des ă vâr ş ita armonie dintre Enkidu şi natur ă . Atunci când Ghilgame ş
voie ş te să - şi slă beasc ă adversarul, care mai târziu i- a devenit cel mai bun
prieten, el îi trimite în cale o curtezan ă . Enkidu cunoa ş te pă catul, iar drept
urmare, atunci când se îndreapt ă spre ad ă p ă toare, vă zându - l, animalele o
iau la fugă. Iată o frumoas ă legend ă în care, chiar dac ă nu ni se vorbe ş te
clar despre o existen ţă androgin ă ini ţ ial ă a omului, ea ni se impune în
ordine invers ă : împreunân d u - se, bă rbatul şi femeia îşi pierd armonia cu
cosmosul pe care au avut - o pân ă la împreunare. Acela ş i lucru ni se
relateaz ă şi în cartea Facerii, unde Adam, de ş i st ă pân peste fiarele
pă mântului, dup ă că dere, va fi nevoit să se apere de ră utatea acestora. Dar
dovada cea mai sugestiv ă în favoarea unei existen ţ e androgine ini ţ iale a
omului, este faptul că la diferite popoare şi religii, indiferent de concep ţ ia

fiecă ruia despre des ă vâr ş ire, exist ă monahis m ul.
Omul a fost creat pentru via ţă cereasc ă asemenea îngerilor. De aceea el nu
avea nevoie să se că să toreasc ă , ceea ce se dă de în ţ eles prin lipsa ru ş inii şi
nep ă timirea celor doi oameni de pân ă la că dere. Oamenii în rai, de ş i aveau
trup, fiecare cu conforma ţ ia lui psihosomatic ă specifică, nu aveau nimic
din cele trupe ş ti şi nu erau supu ş i nevoilor trupurilor, petreceau în rai ca
niş te îngeri, fă ră a fi aprin ş i de poft ă şi fără a fi asedia ţ i de alte patimi.
Aceea ş i stare ne- a făgă duit - o Hristos la înviere, unde nu vor mai fi bă rbat
şi femeie, ci “to ţ i vor fi una în Hristos” (Gal. 3, 28). Atunci când Mântuitorul
a fost ispitit de saduchei, întrebat fiind a că ruia dintre cei şapte fra ţ i va fi
femeia dup ă înviere, căci to ţ i au avut - o de nevast ă , Hristos le ră spunde:
“Fiii veacului acestuia se însoar ă şi se m ă rit ă; iar cei ce se vor învrednici să
dobândeasc ă veacul acela şi învierea cea din mor ţ i nici nu se însoar ă , nici
nu se m ă rit ă . Căci nici să moar ă nu mai pot, căci sunt la fel cu îngerii şi
sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii” (Lc. 20, 34- 36). Astfel, “harul
învierii nu trebuie în ţ eles altfel decât ca o restabilire a oamenilor în vechea
stare pe care au avut - o înainte de că derea în pă cat”. 30 Căci “dac ă via ţ a
celor restabili ţ i se aseam ă n ă cu cea a îngerilor, atunci e limpede că via ţ a de
dinainte de pă cat era un fel de via ţă îngereasc ă ”. 31 Deşi anterioar ă că derii,
separarea în bă rbat şi femeie este o urmare a că derii. Acest paradox se
explică prin atot ş tiin ţ a şi înainte - vederea lui Dumnezeu. “Întrucât
[Dumnezeu] prin puterea Lui a vă zut mai dinainte dep ă rtarea noastr ă
liberă de pe calea cea dreapt ă şi că derea care a urmat, departe de via ţ a
îngerilor, pentru ca să nu nimiceasc ă sufletele omene ş ti care uitaser ă cu
totul chipul în care se des ă vâr ş esc îngerii, Dumnezeu a rânduit pentru
firea noastr ă ceva mai potrivit st ă rii de dup ă alunecarea noastr ă în păcat:
în loc să ră mânem la vrednicia îngereasc ă , El ne- a îngă duit să trans mitem
via ţ a de la unii la al ţ ii întocmai ca dobitoacele şi ca vietăţ ile
necuget ă toare”. 32 Sfântul Ioan Gură de Aur, care a scris atâtea cuvinte
înăl ţă toare despre că să torie, fiind cred cel mai mare dasc ă l al vie ţ ii de
familie, nu ezit ă să vad ă în căsă torie decât o urmare a mor ţ ii: “Dup ă ce nu
a ascultat de Dumnezeu şi s- a făcut pă mânt şi ţă rân ă , scrie Sfântul, omul a
pierdut împreun ă cu acea petrecere fericit ă şi frumuse ţ ea fecioriei. Dup ă
ce, ajungând robi ţ i, au dezbr ă cat aceast ă hain ă împ ă r ă teasc ă şi au pă ră sit
lumea cereasc ă , au primit stric ă ciunea mor ţ ii şi blestemul şi durerea şi
via ţ a chinuit ă , atunci, o dat ă cu acestea, a fost introdus ă şi că să toria... Vezi
de unde şi- a luat obâr ş ia că să toria, de unde s- a ar ă tat a fi necesar ă ?...
Fiindc ă unde este moarte, acolo e şi că să toria, iar acolo unde nu este aceea,
nu urmeaz ă nici aceasta...” 33 Dumnezeu, Care are nem ă surat ă iubire de
oameni, transfor m ă ră ul în binecuvântare, pref ă când ceea ce a fost un
rezultat al pă catului în ceva folositor. Omul nu va pieri, ci va că pă ta şansa
reabilit ă rii. El poate acum să perpetue ze via ţ a. Numai că prin modul de
înmul ţ ire, în chipul dobitoacelor, în om au pă truns toate pornirile şi
patimile caracteristice firii dobitoacelor. 34 De aici încolo, omul, cel după
chipul lui Dumnezeu, devine şi chip al dobitocului 35 şi “în cele pe care – ca

dobitoacele necuvânt ă toare - ştiu din fire , într - acestea îşi gă sesc pieirea”
(Ap. Iuda 1, 10). Via ţ a omului de dup ă că dere e o continu ă zbatere între
animalitate şi Dumnezeire.
Dumnezeu nu cunoa ş te patima 36 . “Drept este Domnul Dumnezeul nostru
şi nu este nedreptate întru Dânsul”, zice Psalmistul (Ps. 91, 15). De aceea
orice patim ă nu este altceva decât manifestarea în om a chipului
dobitocului, care “la om creş te cu atât mai mult cu cât conlucreaz ă în ea şi
mintea omului”. 37 Dacă vom analiza imnografia şi rug ă ciunile ortodoxe,
vom vedea că ele sunt pă trunse de sentimentul că cel ce se roag ă este mai
“ră u decât dobitocul” 38 : “căci vierme sunt, şi nu om”, se smere ş te
Împ ă ratul David (Ps. 21, 6). Îndobitocirea este urmarea practic ă rii continue
a pă catului, care se realizeaz ă prin folosirea ira ţ ional ă a pornirilor şi
instinctelor date omului doar pentru supravie ţ uire în noile condi ţ ii de
existen ţă . Eseistul italian Julius Evola, în cartea sa “Metafizica sexului” 39 ,
urmân d un scop contrar celui pe care îl urm ă m noi, face totu ş i o afirma ţ ie
care sus ţ ine ceea ce vom spune. El observ ă că dintre toate vie ţ uitoarele,
doar omul îşi folose ş te instinctele sexuale şi în afara scopului procrea ţ iei,
neavând perioade anumite pentru aceasta, ca dobitoacele. Acelaş i lucru se
poate spune şi despre celelalte patimi, cum ar fi mâncatul sau somnul. Să
ne aducem aminte doar de chefurile romanilor, care îşi gâdilau gâtlejul cu
o pan ă , provocându - şi voma, pentru a face loc iarăşi mânc ă rii. “În urma
înclin ă rilor şi preocup ă rilor animalice, adeseori se îndobitoce ş te pân ă şi
gândirea, aş a încât tot ce- i bun în noi cade sub ascultarea ră ut ăţ ii. Îndat ă
ce omul îşi lasă spre degradare puterea cugetului, silindu - şi mintea ca
patimile să prind ă în ea ră d ă cini, el devine robul patimilor, 40 şi din clipa
aceea are loc în om o ră sturnare şi o înlocuire a pece ţ ii lui Dumnezeu cu un
chip al dobitocului, încât întreaga fire a noastr ă porne ş te pe calea aceasta,
ca şi cum mintea noastr ă n- ar mai cultiva, decât principii pă tima ş e,
ajutân d u - le să sporeasc ă tot mai mult”. 41
În acest fel, pe mă sur ă ce omul care practic ă virtutea dezvolt ă în sine
chipul lui Dumnezeu, iar pe cel al dobitocului îl distruge, într - o mă sur ă şi
mai mare am putea spune, omul care practic ă păcatul dezvolt ă în sine
chipul dobitocului, iar pe cel al lui Dumnezeu îl pierde. Aceasta şi pentru
că nimeni nu, poate “întrece” şi dep ăş i pe Dumnezeu, imitîndu - I virtu ţ ile,
în schimb omul poate, dup ă cum am vă zut, să întreac ă dobitocul în patim ă .
În una din cuvânt ă rile sale, Sfântul Ioan Gură de Aur face o inventariere
interesant ă a tră să turilor animale lucr ă toare în om, mai exact, Sfântul
corespun de fiecă rei patimi un animal: “Spune - mi, dar, dup ă care fapte să
te cunosc că eş ti cre ş tin, când totul te arat ă necre ş tin? Dar pentru ce spun:
cre ş tin? Nu pot şti bine nici dac ă eş ti om. Când te vă d că arunci cu
picioarele ca un m ă gar, că sari ca un taur, că nechezi dup ă femei ca un
arm ă sar, că eş ti lacom la mâncare ca un urs, că - ţi îngra ş i trupul ca un
catâr, că eş ti ranchiunos ca o că milă, că ră pe ş ti ca un lup, că te mânii ca un
şarpe, că ră ne ş ti ca o scorpie, că eş ti şiret ca o vulpe, că ţii în tine veninul
ră ut ăţ ii ca o aspid ă şi viper ă , că lup ţ i împotriva fra ţ ilor tăi ca demonul cel

ră u, cum voi putea să te num ă r cu oamenii când nu vă d în tine
caracteristicile firii omene ş ti? [...] Cum să te numesc? Fiară? Dar fiarele au
numai unul din cusururile amintite! Tu însă ai adunat în tine toate
cusururile şi mergi chiar mai departe decât fiarele sălbatice. Să te numesc
drac? Dar dracul nu sluje ş te tiraniei stomacului, nici nu îndr ă ge ş te banii.
Spune - mi, te rog, pot să te mai numesc om când ai mai multe cusururi
decât fiarele şi dracii? 42
Iată, în câteva cuvinte, ra ţ iunea dup ă care cel ce se desparte de Dumnezeu
devine mai ră u decât dobitocele şi chiar decât dracii. De fapt, acesta este
mesajul evanghelic, care intervine obsedant mai ales în epistolele pauline:
“Au nu şti ţ i că celui ce vă da ţ i spre ascultare robi, sunte ţ i robi aceluia
că ruia vă supune ţ i; fie ai pă catului spre moarte, fie ai ascult ă rii spre
dreptate” (Rom. 6, 16). “Căci şi noi eram alt ă dat ă fără de minte [fără
ra ţ iune, ca şi dobitoacele], neascult ă tori, am ă gi ţ i, slujind poftelor şi multor
feluri de desf ă t ă ri, petrecând via ţ a în ră utate şi pizmuire, urâ ţ i fiind şi
urându - ne unul pe altul; iar când bun ă tatea şi iubirea de oameni a
Mântuitorului nostru Dumnezeu s- au ară tat, El ne- a mântuit nu din
faptele cele întru dreptate săvâr ş ite de noi, ci dup ă a lui îndurare, prin baia
na ş terii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt” (Tit 3, 3- 4).
Patima robe ş te, ascunzân d, ca o masc ă 43 chipul lui Dumnezeu care este în
noi. Omul st ă pânit de patimi nu poate să - L cunoasc ă pe Dumnezeu. Pentru
Platon, patima este o piedic ă în calea filozofiei: “Căci să ştii, declar ă
Socrate În Republica, că pe cât mai palide devin pentru mine plăcerile
legate de trup, pe atât sporesc dorin ţ ele şi plă cerile iscate de convorbiri”. 44
Dezvoltând aceea ş i idee, Platon relateaz ă în continuare o întâmplare cu
Sofocle: “Odat ă , poveste ş te acela ş i personaj, am fost de fa ţă când cineva la întrebat pe poetul Sofocle: “Cum stai, Sofocle, cu plăcerile iubirii? Mai
po ţ i oare să te bucuri de o femeie?” Poetul ră spunse: “Nu vorbi cu păcat,
omule! Cu adânc ă mul ţ umire am scă pat de iubire, de parc ă aş fi fugit de un
st ă pân smintit şi sălbatic”. 45
Patimile sunt adesea înfăţ i ş ate de Sfin ţ ii Părin ţ i ca niş te fiare care ne sfâ ş ie.
“Închipuie - ţi, spune Sf. Ioan Gur ă de Aur, că şi mânia este tot o fiar ă. Arat ă
şi tu fa ţă de tine tot atâta zel cât îl arat ă al ţ ii pentru îmblânzirea leilor;
îmblânze ş te şi tu, domestice ş te şi tu mânia din sufletul tă u. Şi mânia are
din ţ i şi unghii groaznice; dac ă nu- ţi domestice ş ti mânia, mânia omoar ă
totul. Nu pot sfâ ş ia leul şi vipera atât de cumplit m ă runtaiele ca mânia,
sfâ ş iindu - le necontenit cu unghiile ei de fier. Nu vat ă m ă numai trupul, ci
stric ă şi să nă tatea sufletului, mâncându - I, rupându - i, rozându - i toat ă
puterea, făcându - l cu totul nefolositor”. 46 Atât “mânia [cât şi celelalte
patimi, afirm ă Sf. Grigorie al Nyssei] nu poate forma un punct de
asem ă nare între Dumnezeu şi om”. 47 Deoarece Dumnezeu, fiind bun ă tatea
şi nepizm uirea des ă vâr ş it ă, nu se mânie. 48 Nici mă car izgonirea din rai nu
a fost o pedeaps ă din partea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nici nu
love ş te, nici nu cere satisfac ţ ii, ci pedeapsa e o miş care care vine în mod

natural din partea naturii ce a fost tiranizat ă şi defectat ă de ac ţ iunea
gre ş it ă a lui Adam, deoarece că derea omului a provocat dereglarea
întregului cosmos.
Până aici am vă zut că, dup ă ce l- a creat pe om, iar acesta I- a stat
împotriv ă , că zând în moarte, Dumnezeu nu doar că nu- l pedepse ş te, ci
toate câte au rezultat în urma pă catului le întoarce în favoarea omului.
Însăşi moartea pe care o va cunoa ş te omul de acum înainte nu este
îndreptat ă împotriva omului, ci împotriva “stric ă ciunii care- l învăluie”. 49
Dup ă Sf. Grigorie Teologul, Dumnezeu a îngă duit moartea “ca ră ul să nu
devin ă nemuritor”. 50 Prin moartea biologică , Dumnezeu practic îl sustrage
pe om din fa ţ a “ră zbun ă rii” ira ţ ionale a naturii, oferindu - i şansa să renasc ă
într - o alt ă dimensiune. De aceea nimic din cele cu câte l- a înzestrat
Dumnezeu pe om în “noua sa pribegie” nu poate fi considerat ră u, chiar şi
acelea ş i patimi. Pe de o parte, instinctele sunt o poart ă care poate duce
spre ira ţ ionalitate, iar pe de alt ă parte, acestea constituie “un leac şi o
binecuvântare, o posibilitate nou ă pe care o dă Dumnezeu omului ca să
poat ă supravie ţ ui în moarte, din moment ce a pierdut via ţ a, şi mai ales ca
să supravie ţ uiasc ă corect, să ajung ă în punctul de a reg ă si mai deplin ă
via ţ a şi forma mai frumoas ă a naturii lui Hristos”. 51
Oricât s- ar înt ă ri patimile împotriva omului, ele nu pot să ştearg ă cu
des ă vâr ş ire str ă lucirea chipului lui Dumnezeu din noi. Ra ţ iunea cu care
este înzestrat, are putere să conduc ă cu ele. Iar atunci când “puterea min ţ ii
ajunge să st ă pâneasc ă aceste porniri, oamenii pot face tot atâtea virtu ţ i.
Mânia poate deveni bă rb ăţ ie, sfiala poate duce la siguran ţ a întemeiat ă , din
frică se poate ajunge la ascultare, din ur ă la antipatie fa ţă de ră u, din
patima amorului la dorul puternic dup ă frumosul cel real, 52 şi aceasta
pentru că o fire demn ă se ridic ă deasupra patimilor şi se fere ş te să ajung ă
în robia ră ului (o astfel de mândrie e lăudat ă de marele apostol Pavel
atunci când ne cere să că ut ă m cele de sus)”. 53
Omul este singura fiin ţă liber ă , iar ceea ce îl smulge pe om din circuitul
biologic închis este practicarea virtu ţ ilor, care sunt o însu ş ire proprie doar
naturii divino - umane. 54 Dacă animalele se supun şi sunt conduse de
legităţ ile naturii, fără să le poat ă dep ăş i, omul are putere să supun ă el
aceste legităţ i în favoarea sa. În aceasta const ă şi dovada supremei libert ăţ i
a omului, care- l ridică peste legile ira ţ ionale şi intransigente ale
Universului în care tră im. Aceasta ne mai arat ă că omul este şi st ă pân al
acestui Univers şi că, pe lâng ă biologic, mai are ceva care desemnea z ă
natura sa atemporal ă şi aspa ţ ial ă . Omul este de nep ă truns, progresele sale
în toate domeniile sunt imprevizibile şi inepuizabile – aceasta ne vorbe ş te
de originea sa divină , că omul este chip al infinit ăţ ii lui Dumnezeu.
Fiind o fiin ţă divino - uman ă , omul tinde în chip natural spre Dumnezeu.
Atunci când aceast ă mi ş care este întrerupt ă sau înă bu ş it ă, omul este
bântuit de o mare nelini ş te şi triste ţ e, pe care Blaga o numea “triste ţ e

metafizic ă”. “Nelini ş tit este sufletul meu, Doamne, pân ă când nu se va
odihni întru Tine”, ofteaz ă Fericitul Augustin chiar la începutul
“Confesiunilor” sale. “Căci sufletul omului, scrie Sfântul Tihon din
Zadonsk, fiind duh creat de Dumnezeu, în nimic altceva nu- şi află
plă cerea, liniş tea, pacea, mângâierea şi bucuria, decât numai în Dumnezeu,
de la Care, dup ă chipul şi asem ă narea Aceluia, a primit fiin ţă; atunci când
se desparte de El, e nevoit să - şi caute plă cerea în fă pturi şi cu patimi
felurite, ca şi cu niş te ro ş cove, se hr ă ne ş te...” 55
Voind să scape de aceast ă triste ţ e, grecii au inventat banchetele şi sălile de
teatru, discu ţ iile filozofice, pentru cei mai spiritualiza ţ i, dar şi jocurile şi
orgiile, pentru cei cu totul trupe ş ti. Aceasta era o consecin ţă logică a
religiei antice grece ş ti. Grecul era tiranizat de ideea destinului implacabil şi
de spiritul ră zbun ă tor al zeilor. Zeii Greciei antice nu doar că nu îi ajutau
pe oameni, ci orice încercare a vreunui zeu minor de a conlucra cu
muritorii era aspru pedepsit ă de zeii mai mari. Atunci când Prometeu
îndr ă zne ş te să duc ă focul oamenilor, Zeus îl leagă de o stânc ă , unde
vulturii aveau să - i ciupeasc ă ficatul zeului umanist, ficat care peste noapte
cre ş tea la loc pentru a putea fi ciupit la nesfâr ş it. Iar dup ă toate aceste
farse ale cet ăţ enilor cerului îndreptate împotriva oamenilor în timpul vie ţ ii
lor pă mânte ş ti, dincolo îi aş tepta în mod inevitabil focul Hadesului. 56 Iată
de ce grecii aveau o motiva ţ ie logică a hedonis mului lor, reie ş ind din
doctrina lor religioas ă . Drept urmare, ei au ajuns să îndum nezeiasc ă corpul
omenesc, plă smuind un “dumnezeu” de tipul celui freudian şi nietzschean,
în care biologicul, instinctualul încearc ă din ră sputeri să îmbrace haina
str ă lucirii care nu i se potrive ş te. O astfel de îndum nezeire a omului, fă ră
Dumnezeu şi împotriva lui Dumnezeu, este împlinirea dorin ţ ei diavolului,
pe care acesta i- a şoptit - o Evei în rai. Să nu uit ă m îns ă că grecii au făcut
aceasta dintr - o mare triste ţ e, tiraniza ţ i de monstruo zitatea fatalit ăţ ii
mor ţ ii şi a nedrept ăţ ii. Aceast ă atitudine, tipică nu numai pentru grecii
antici, ci pentru to ţ i oamenii fără Dumnezeu, a atins propor ţ ii monstruoase
în lumea contempor an ă . Ea îns ă este nemotivat ă pentru o lume în care se
pare că nu mai este om care să nu fi auzit niciodat ă de Hristos. “Cu noi
este Dumnezeu”, aş a se tâlcuie ş te Emanuel, numele Dumnezeului Care a
primit să fie om, pentru a- l face pe om “dumnezeu” dup ă har. Cu noi este
Dumnezeu, Biruitorul Mor ţ ii sau, şi mai exact, în noi este Dumnezeu!
Da, omul contempora n este un om al nelini ş tilor. Epoca în care tr ăim este
aş a. Omul a ajuns, în clipele sale de singur ă tate ap ă să toare, să nu - şi mai
în ţ eleag ă cauzele propriei nelini ş ti. Însă ceea ce ne nelini ş te ş te pe fiecare
dintre noi nu este altceva decât glasul absen ţ ei lui Dumnezeu. Dumnezeu
pur şi simplu strig ă din inima fiecă ruia, iar durerea şi nelini ş tea omului
care înă bu şă acest glas se pot asem ă na doar cu durerea şi nelini ş tea fetei
adolescente care avorteaz ă , iar noaptea se viseaz ă ală ptând un copil. Noi
trebuie să - L “ză mislim” pe Dumnezeu în inimile noastre de la Duhul Sfânt
şi să - L “na ş tem” lumii, neîncetat în toat ă via ţ a noastr ă .

Iată “aerul înăl ţ imilor” dup ă care râvnea Nietzsche, iat ă supraom ul! Iată şi
“omul - mă sur ă a tuturor lucrurilor”! Iată suma eforturilor de a- l pream ă ri
pe om: “Omul – chip al lui Dumnezeu”!
NOTE
1. Este vorba, desigur, de celebra maxim ă a lui Pascal “omul este o trestie cuget ă toare”. Pentru P.,
omul, chiar dac ă este o trestie, adică o fiin ţă mai firav ă decât multe altele, care poate fi strivit ă cu
uş urin ţă de o stihie, el totu ş i se ridică deasupr a tuturor acestor stihii, căci, spre deosebire de ele,
este singurul care are con ş tiin ţ a mor ţ ii sale, pe când acelea nu au con ş tiin ţ a că l- ar ucide.
2. Panayotis Nellas, Omul - animal îndumne zeit, Perspective pentru o antropologie ortodoxă ,
Editura Deisis, Sibiu 1999.
3. Avem şi alte cazuri în Scriptur ă , când Dumneze u îşi face cunoscut ă voia prin animale, de exemplu
vitele de care a fost legat chivotul furat, ca să se vad ă dac ă Dumnezeu binevoie ş te să se întoarc ă în
mijlocul israeli ţ ilor (I Regi. 6, 7- 14). Interesant de observat că vacile înjugate la car erau la prima
fă tare şi că vi ţ eii lor erau închi ş i acas ă, în direc ţ ie opus ă . În felul acesta se arat ă că dobitoacele
dep ăş esc legile firii, pentru a îndeplini porunca lui Dumne zeu, ca şi în cazul cu asina lui Valaam.
4. “Fiind plă smuit dup ă chipul lui Dumne zeu, omul este alcătuit teologic. Şi pentru ca să fie
adevă rat, el trebuie să existe şi să tr ăiasc ă în fiecare clipă teocentric”. P. Nellas, op. cit., p. 84.
5. Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea [alcă tuirea] omului , Scrieri, partea a doua, trad. de Pr. prof.
dr. Teodor Bodogae , Ed. Inst. Bibl. şi de Misiune al BOR, 1998, colec ţ ia PSB, p. 38.
6. Pentru Sf. Grigorie, “podoaba pe care o poart ă sufletul omenesc const ă tocmai în asem ă narea cu
frumu se ţ ea modelului să u şi, dup ă cum şi oglinda îşi câş tig ă str ălucirea prin felul cum red ă chipul
celui ce apare în ea, credem că tot aceea ş i rela ţ ie este şi între cuget şi firea care se las ă condus ă şi
îndruma t ă , fiind în stare astfel să câş tige şi pentru sine din frumuse ţ ea şi des ă vâr ş irea Acelui model
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