
Florin Caragiu

Întrupări ale iubirii
Jurnal de seară





FlorinCaragiu

Întrupări ale iubirii
Jurnal de seară

prefață de  

pr. dr. gabriel Mândrilă

editura platytera

2014



Copertă:  
Ovidiu Bădescu, Galleria 28, Timişoara

&
Marius Dumitru Linte

Redactor:
Silviu Marin

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
CARAGIU, FLORIN
        Întrupări ale iubirii: jurnal de seară /  
Florin Caragiu – Bucureşti: Platytera, 2014
        ISBN 978-973-1873-58-9

821.135.1-4



mamei mele, Aurelia,
de la care am învăţat 
primele inflexiuni ale iubirii
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Prefaţă

Fără a fi un protest, dar cu pana suspen-
dată deasupra hotarului interogațiilor reto-
rice (interogând teologia din spațiul științei 
și știința din cel al teologiei), într-un stil 
care alternează cu măiestrie între metafo-
ră și observația întemeiată pe exigențele 
acuității spiritului științific − aceste „atin-
geri intime modulate de harul dumneze-
iesc”, pe coarda unei sensibilități aparte 
afirmă, într-o nuanțare stilistică abilă, tema 
centrală a vieții spirituale și duhovnicești: 
desăvârșirea, în speță, desăvârșirea prin 
iubire.

Aceste variațiuni bine-temperate pe 
tema iubirii și transfigurării lumii interioa-
re și a universului, în genere, sunt exami-
nate de autor prin meditația în ritmul soli-
locviului augustinian asupra ispitelor spi-
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ritului de aici și de pretutindeni (printre 
care se numără alegerea între contrarii, ros-
tul nesemnificativului, întâlnirea cu celălalt 
și cu sine și, nu  în cele din urmă, sensul 
modern al discursului teologic) într-o che-
ie universală.

Autorul are ambiția de a deschide 
in vestigației subiective drumul spre per-
ceperea și receptarea textului scris ca fapt 
meta-individual, de natură socială, într-o 
părtășie nemijlocită a întregii zidiri cu sine 
și cu Dumnezeu, sub pecetluirea divină 
a chipului iubirii aflată în toate făpturile 
Celui Ce le-a zidit.

 Pr. dr. Gabriel Mândrilă
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În cele ce urmează ne vom pune întreba-
rea cu privire la sensul teologiei creştine în 
lumea de astăzi. Ο teologie care are la activ 
peste două mii de ani de existență, şi care 
în acest interval de timp a dezvoltat un cor-
pus relativ stabil de învățături, mai poate 
mişca, ea, inima omului contemporan înse-
tată de actualitate şi noutate? Modul de a 
face teologie nu este oare, adesea, impro-
priu unei lucrări vii, care să țâşnească din 
solul arid al cugetării contemporane atât 
de ades impregnate de naturalism, rațio-
nalism şi pozitivism, pentru a o hrăni pe 
aceasta până în adânc şi a o face să dea rod 
însutit? Repetarea a ceea ce au spus înain-
taşii poate oare, doar prin ea însăşi, consti-
tui o teologhisire în adevăratul înțeles al 
cuvântului? Mai poate fi cuvântul teologic 
o „sare” a limbajului în care ființa noastră 
locuieşte? 
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Vedem atât de ades exemple ale eşecu-
lui profund al creştinismului în oameni din 
jurul nostru. Naşterea din nou, împărtăşi-
rea dumnezeiască devin expresii tot mai 
străine şi neînțelese în zilele noastre. Omul 
modern pare tot mai insensibil la discur-
sul teologic, tot mai neinteresat de o reci-
clare a sa. Chiar dacă nu refuză posibilita-
tea unei vieți însuflețite de credință, pare 
resemnat la gândul propriei neputințe. Şi 
totuşi, Dumnezeu „până astăzi lucrează”. 
Şi harul Lui, o spune Sfântul Apostol Pavel, 
„îşi desăvârşeşte lucrarea în slăbiciune”. 

Ce anume, însă, face ca un discurs vechi 
de peste două milenii să-şi păstreze vitali-
tatea şi să atragă cu un suflu înnoitor viața 
omului contemporan? S-a consumat oare, 
după toată această perioadă, mesajul creş-
tinismului, ca un sol exploatat intensiv, 
care are nevoie de odihnă pentru a se rege-
nera? Ce anume a făcut, însă, dintru înce-
put, cuvântul viu şi cu putere pe buzele 
creştinilor? Ce anume însuflețeşte cuvân-
tul teologic încât să-şi păstreze seva intac-
tă şi expresivitatea neslăbită, chiar dacă 
zugrăvirile sale respectă cu credincioşie 
erminia revelației dumnezeieşti, consem-
nate istoric? 
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„Cuvântul trup s-a făcut”... Arătarea de 
sine a Cuvântului lui Dumnezeu, ni se spu-
ne, constituie venirea şi arătarea lui Dumne-
zeu către om, revelația cea mai înaltă către 
umanitate dăruită prin chenoza divină cea 
mai adâncă. În sens teologic propriu, Iisus 
Hristos constituie, prin persoana Sa, conți-
nutul revelației supreme: iubirea desăvârşi-
tă ce domneşte în Dumnezeu ca Treime ast-
fel încât Dumnezeu nu doar că iubeşte cre-
ația Sa, ci chiar este, el, Dragoste, şi fiind 
Iubire, creează din iubire, pecetluind în făp-
turile Sale chipul iubirii Sale. Acest Cuvânt 
dumnezeiesc cunoscut în Persoană ca unul 
din Treime este, aşadar, chipul ce conferă 
fiecărei făpturi fondul său de viață şi sacra-
litate, din care creşte spre împlinire, întru 
orizontul împărtăşirii cu Iubirea divină.   

Această experiență a lumii primită prin 
venirea lui Hristos, este ea, oare, astăzi, 
consumată? Modul comunicării ei s-a tocit 
într-atât încât să treacă pe lângă urechile 
noastre fără să trezească nici o reverberație, 
nicio speranță de fericită schimbare? Sau 
nereuşitele oamenilor întunecă şi copleşesc, 
ele, oare, lucrarea lui Dumnezeu? e ceasul 
deznădejdii, al agoniei credinței? „eu sunt 
cu voi, până la sfârşitul veacului”, spune 
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Hristos. În miezul disperărilor actuale Îl 
vedem, însă, cu ochii minții, mai curând cu 
noi pe cruce pătimitor, decât însoțindu-ne 
întru bucuria şi slava Tatălui. 

În fapt, fiecare dintre noi traducem reve-
lația divină prin însăşi viața noastră. Tra-
ducem Cuvântul mai presus de fire în lim-
bajul propriei vieți. Străină firii noastre 
e limba Cuvântului divin. el însuşi ne-a 
tradus-o, ne-a făcut-o accesibilă prin asu-
marea în Sine a icoanelor creației, a chi-
pului omului, apoi prin însăşi naşterea Sa 
ca Om. Revelația ne rămâne, însă, străină, 
câtă vreme ne lipseşte părtăşia actualiza-
tă cu Cuvântul Însuşi, Dumnezeu Întru-
pat. Orice afirmație are un fond motiva-
țional şi intențional care ține de dinamica 
vieții şi a afirmării ei dialogale. Afirmarea 
de către noi a credinței nu se reduce, astfel, 
la o sumă de expresii discursive, ci pe lân-
gă şi mai presus de ceea ce spune, transmi-
te ceea ce nu spune, taina credinței. este, 
oare, lumea de azi sărăcită de taine şi, dacă 
simțim aşa, ce stă la baza acestei privări? 
Ce ne răpeşte, fără să ne dăm seama, „sin-
gurul lucru necesar”, încât lucrarea noas-
tră în lume pare să se ascundă tot mai mult 
de la fața lui Dumnezeu? 
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Oare cunoaşterea noastră tinde să ajun-
gă exclusiv livrescă, şi de aici simțim în 
mod apăsător tocirea cuvintelor? Dar expe-
riența care s-ar cuveni să o hrănească şi să o 
adâncească prin nespusul ei, nu este, ea, în 
situația în care ne aflăm „prinşi”, la fel de 
neştiutoare de a ajunge la simțirea prezen-
ței lui Dumnezeu?

„Schimbați-vă mintea, căci s-a apropi-
at împărăția lui Dumnezeu”, ne vorbeş-
te Iisus Hristos, întărind spusele Înainte-
mergătorului Său Ioan. Cu ce să începem 
această schimbare? Întrebările noastre par 
să nu-şi afle un răspuns în jur. Inerția unei 
lumi ce se depărtează de la fața lui Dumne-
zeu pare să ne descurajeze fără apel. Dar, 
oare, în momentul arătării lui Hristos obi-
ceiurile lumii erau mai bune? „La început 
a fost Cuvântul”. La începutul lumii, ca 
Făcător, dar nu mai puțin, la începutul cre-
dinței. 

Oare în jur ar trebui să privim ca să cău-
tăm acel punct de la care să înceapă schim-
barea? Pretutindeni în lume se manifestă în 
mod predominant suferința, boala, degra-
darea, moartea. Oamenii se resemnează 
cu ele, căutând să extragă din lutul amar 
al vieții pământeşti bruma lor de fericire. 
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A ne agăța de lucruri efemere nu ne scoa-
te, însă, din fluxul descendent, iute curgă-
tor spre moarte, al vieții. Ce este, însă, pen-
tru noi, moartea? un adevăr incontestabil, 
desigur, şi un fapt inevitabil ce ține de con-
diția actuală a vieții. 

Viața, însă, este ea pentru noi literă sau 
duh? Şi moartea? Ce anume face din lite-
ră duh dătător de viață? Ce anume ne face 
să dorim cu atâta ardoare viața, mai presus 
chiar de orice realizări ale ei? Şi de ce sim-
țim că viața nu este dată „doar ca să fie trăi-
tă”? Sunt întrebări care vorbesc despre noi, 
despre o viață ce nu-şi este sieşi suficientă 
şi care are stringentă nevoie de o schimbare 
fundamentală a modului de a fi al nostru, 
al fiecăruia dintre noi. 

Am obosit, ca umanitate, să mai spe-
răm în schimbare? Sau cuvântul schimba-
re însuşi s-a golit de orice înțeles, o dată ce 
nu mai simțim în toate fibrele sale Cuvân-
tul Întrupat Care, el, ne preface după chi-
pul Său, în fii ai slavei? 
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Revin la întrebarea: ce înseamnă pen-
tru noi, cei de astăzi, teologia, cuvântul 
de Dumnezeu insuflat? Care este menirea 
teologiei în răvăşitorul şi atât de răvăşitul 
câmp contemporan al cunoaşterii? Teolo-
gia s-a preschimbat cu timpul din regină 
în cenuşăreasă. Hristos însă o caută după 
măsura pantofului ei de mireasă, rătăcit 
în urma-i. Ce îl face atât de special, încât 
s-o găsească? Oare nu chiar micimea lui 
delicată, unică, nemaiîntâlnită? Ce semni-
fică acest lucru? Ce anume spune el des-
pre vocația teologiei ajunsă o cenuşăreasă 
între surori? Ce anume creează potrivirea 
aceasta specială între cuvântul omenesc şi 
Cuvântul dumnezeiesc? unde trebuie ea 
să fie căutată? Oare nu în chiar sânul tainei 
lui Dumnezeu făcut om? „S-a micşorat pe 
Sine, chip de rob luând...” 
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Vedem în acest adevărat asalt al cunoaş-
terii contemporane spre desluşirea tai-
nelor vieții şi lumii un aspect ce ține de 
pătrunderea cu înțelegerea şi valorizarea 
celor mai neînsemnate şi inaparente aspec-
te ale existenței. Dacă o cunoaştere de tip 
simbolic îşi exercita forța de selecție negli-
jând nesemnificativul, ceea ce ea considera 
secundar, neglijabil în raport cu aşa-numi-
tele mari probleme ale vieții şi cunoaşterii, 
în momentul de față asistăm la o răsturna-
re de perspectivă. Marginalul, nesemnifi-
cativul îşi cer cu un tot mai pronunțat glas 
dreptul. Ştiința şi gândirea adâncesc până 
spre limite cercetarea materiei şi a raportu-
rilor ei cu mintea şi cu conştiința. Se ajunge 
chiar până la o considerare ca epifenomene 
a realităților ființei considerate de gândirea 
clasică esențiale şi prioritare. 

Oare, însă, reducțiile operate de o gân-
dire simbolică erau ele atât de dezirabile 
pentru armonia vieții cu Viața, şi a cuvân-
tului cu Cuvântul? Oare, în pofida exage-
rărilor metodologiilor scientiste şi materi-
aliste nimic din această turnură nu intere-
sează şi teologia? este teologia creştină o 
teologie reductivă? Relația omului cu sine 
şi cu lumea se reduce ea oare la relația cu 
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Dumnezeu? este materia doar un indica-
tor spre cele spirituale şi nimic mai mult? 
Sau, după cum s-a mai spus, creştinismul 
nu lasă nimic în afară din creație, în căuta-
rea de către ea a depăşirii păcatului, aceas-
tă teribilă condiție constrângătoare a lumii 
căzute şi experiență a istovirii şi irosirii 
potențelor ființei?

Oare oboseala manifestată în receptarea 
cuvântului despre Dumnezeu nu provine 
şi dintr-o uitare a menirii sale şi o confu-
zie cu privire tocmai la duhul ce-l insuflă? 
„Nu ştiți ai cărui duh sunteți”, spune Hris-
tos la un moment dat ucenicilor. „Am venit 
să slujesc”. este oare doar o tragedie, şi nu 
şi o oportunitate aparte postura de cenuşă-
reasă pe care o deține astăzi teologia? 

Chenoza lui Hristos, micşorarea de Sine 
până la prezența Sa în absență, în viața 
omului şi a lumii, nu trebuie oare urma-
tă de teologia însăşi, dacă se vrea, ea, a fi 
modulată de viața întru şi împreună cu el? 
Are dreptul teologia să se dezintereseze de 
cele mici în favoarea celor socotite mari? 
Şi, totodată, poate ea profesa, fără a crea 
mai degrabă o reacție de respingere în con-
textul actual al recuperării marginalului şi 
neînsemnatului, un triumfalism naiv care 
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să ignore ipso facto drama înfricoşătoare în 
care lumea se zbate? există oare o alternati-
vă viabilă pentru simbolismul reducționist 
ce îşi pierde tot mai mult din căutare? 

S-a vorbit despre dimensiunea iconică a 
teologiei. Perspectiva iconică proprie teolo-
giei centrate pe tainele Treimii şi Întrupării 
este, ea, în esență diferită de o gândire sim-
bolică în care lucrurile mici sunt neglija-
te şi apreciate doar spre a fi lăsate în urmă 
şi desființate o dată cu aflarea celor mari? 
Însă nu cere, oare, Hristos, din partea celui 
mai mare să slujească celui mai mic? Nu 
este oare deplină, în perspectiva creştină 
iconică, prezența Sa în fiecare lucru şi în 
fiecare ființă ca logos ce stă la temelia vieții 
create şi a participării ei la darurile Vieții? 
este adevărat, teologia a devenit în zilele 
noastre o cenuşăreasă ce slujeşte surorilor 
ei mai mari. Ce o distinge, însă, pe această 
frumoasă anonimă venită în ascuns la balul 
cunoaşterii? Ce o face atât de specială, ce 
trăsătură distinsă o scoate din anonimat, 
făcând-o recognoscibilă chiar fără să i se fi 
văzut fața?

Oare pantoful delicat al cenuşăresei nu 
semnifică el însăşi smerenia sa? Ce rămâ-
ne din  cuvântul teologic dacă nu reuşeş-
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te să odihnească slava lui Dumnezeu, şi 
cum poate face el acest lucru fără numai 
prin smerenia care „pleacă cerurile”? Oare 
să vedem lumea prin ochii icoanei, cum ne 
invită mari mistici isihaşti precum părin-
tele Ghelasie de la Frăsinei, nu înseamnă, 
oare, a vedea lumea prin ochii iubirii lui 
Dumnezeu care prețuieşte fiecare lucru în 
unicitatea şi valoarea lui infinită, măsura-
tă şi adeverită prin  întruparea Logosului 
dumnezeiesc? Oare recuperarea unei per-
spective iconice, în care marginalul şi neîn-
semnatul să reflecte fără micşorare aceeaşi 
taină dumnezeiască precum centralul şi 
esențialul nu este ea, oare, sarcina cea mai 
actuală şi decisivă a teologiei în vederea 
odihnirii în sine a Cuvântului? Şi în vede-
rea concretizării acestui deziderat, nu este 
oare condiția actuală de cenuşăreasă a teo-
logiei o oportunitate de a-şi săvârşi rodnic 
lucrarea ei de taină? 

Oare faptul că teologia nu inspiră ade-
seori încredere nu se datorează unei fata-
le superiorități afişate? Oare autonomiza-
rea domeniilor de cunoaştere, dusă adesea 
până la manifestări extreme de orgoliu şi o 
fățişă respingere față de teologie, nu a con-
stituit o reacție provocată şi de o autonomi-
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zare cu urmări fatale a teologiei în raport 
cu întregul cunoaşterii umane, a unui mod 
de a face teologie care a încetat să mai slu-
jească, pretinzând în schimb să i se slujeas-
că? Mântuitorul Hristos, Care s-a dat pe 
sine morții, pătimind pe cruce pentru dra-
gostea noastră, acestea ne învață? 
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Nu este, oare, teologia însăşi o cunoaşte-
re de graniță? Mai mult, nu este ea o cunoaş-
tere ce receptează cele ce ni se arată de din-
colo de graniță? Nu vede ea în orice ființă 
şi în orice existență, sensibilă sau inteligi-
bilă, o graniță? „eu stau la uşă şi bat”. Nu 
este teologia marginală, tocmai prin aceea 
că taina ei scapă cunoaşterii raționale foca-
lizate? Poate oare fi interesată teologia de 
ceea ce este neînsemnat? Pentru a răspun-
de la ultima întrebare ar trebui să ridicăm o 
alta: ce anume motivează în ultimă instan-
ță selecțiile operate de teologie prin jocul 
reflectoarelor gândirii? Ce anume motivea-
ză creativitatea teologică? urmăreşte ea o 
anume idee în funcție de care să elimine 
din câmpul atenției ceea ce nu face atinge-
re cu acea idee sau nu serveşte impunerii 
ei? „La început a fost Cuvântul”. 
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Dacă Dumnezeu a pornit acest dialog cu 
creația prin Cuvântul său în chiar momen-
tul în care a adus-o la existență, nu este oare 
teologia o înscriere în constelația acestui 
dialog? Care e esența dialogului sub raport 
teologic? Pe lângă faptul de a transmite 
ceva, nu ține de motivația cea mai profun-
dă a dialogului împărtăşirea fiecăruia de 
celălalt, îmbrățişarea unei ființe cu adân-
cul alteia, astfel încât ceea ce este interior şi 
ceea ce este exterior să-şi comunice însuşi-
rile? Şi dacă fiecare făptură şi fiecare exis-
tență ce se bucură de harul de a fi poartă 
pecetea Logosului, cum mărturiseşte teolo-
gia, nu sunt oare cele aşa-zise neînsemnate 
şi marginale înscrise dintru început şi fără 
micşorare în acest dialog universal? Care 
este, aşadar, motivația dialogului care tin-
de spre părtăşie şi cuprindere reciprocă? 
Care este motivația Cuvântului când a cre-
at lumea? 

„Dumnezeu este Iubire”. Care este ope-
ratorul de selecție al iubirii? este oare moti-
vată iubirea în sensul ei absolut de calitățile 
unei făpturi sau de gradul de actualizare a 
lor, de putința ei de a comunica, de altitudi-
nea ei pe scara existenței sau a unor valori 
consacrate? Iubeşti doar pentru că ceea ce 
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iubeşti merită iubirea ta? Sau doar atunci 
când există reciprocitate? 

„Iubeşte pe vrăjmaşii tăi”. este una din-
tre invitațiile cel mai greu de onorat ale lui 
Dumnezeu către om, un apel ce dezvăluie 
esența iubirii. Nu iubeşti doar pentru ceva 
anume, ci iubeşti o făptură pentru ea însăşi. 
Selecția fundamentală a iubirii operează 
nu după calități, ci după unicitatea ființei. 
Dacă ar fi să iubeşti numai ceea ce meri-
tă să fie iubit, ceea ce răspunde aşteptări-
lor şi pretențiilor tale sau ale lumii, şi ar fi 
condiționată de aprecierile făcute în raport 
cu aceste ştachete, n-ar însemna oare acest 
lucru că iubirea (sur)vine în urma gândi-
rii, că e filtrată de operațiile gândirii discri-
minatorii? N-ar însemna această dispune-
re a raportului dintre gândire şi iubire, sau 
dintre rațiune şi iubire, că iubirea nu este 
(încă) un mod de viață? Nu acest lucru ni-l 
cere teribilul cuvânt al lui Hristos despre 
iubirea de vrăjmaşi? Şi ce este oare sfințe-
nia dacă nu tocmai îmbrățişarea iubirii ca 
mod de viață?

Nu este, oare, marginalul, el însuşi, un 
indicator şi un purtător al atingerii trans-
cendenței după care însetează creația? Mai 
mult, trebuie să punem o întrebare răvăşi-
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toare. Oare, viețuind în orizontul morții, 
în spațiul şi timpul devenite, în condiția 
lor actuală, locuri comune ale separării şi 
înstrăinării, ale despărțirii şi incomunicabi-
lității, nu este fiecare existență marginală? 
Şi ce altceva poate salva existența de margi-
nalitate decât iubirea? 

Constituie, însă, iubirea ce „nu caută la 
fața omului”, iubirea necondiționată de cri-
terii ale rațiunii şi gândirii, un mod de a fi ce 
întunecă fără drept de apel conştiința? este 
ea oarbă? Împiedică oare vederea în icoană 
a unei existențe atitudinea neschimbată de 
iubire față de ea, considerarea ei sub aspect 
critic, cu alte cuvinte discernământul cu pri-
vire la acea existență? Însă şi invers: poate fi 
exercitat un discernământ autentic în afara 
iubirii? Nu devine oare discernământul dis-
criminare, în afara iubirii? 
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Însă, va spune cineva, câți dintre noi 
reuşesc la modul cel mai concret să iubeas-
că în chip desăvârşit? Nu este oare o abs-
tracție iubirea de vrăjmaşi? Până la urmă, 
mă confrunt zi de zi cu situații care îmi 
dovedesc că sunt departe de a fi îmbrăți-
şat iubirea ca mod de viață. este oare bene-
fică raportarea la o ştachetă care îmi este, 
cel puțin deocamdată, inaccesibilă? evi-
dent, până la capătul unei scări sunt mul-
te trepte, însă ar exista vreuna din ele dacă 
realitatea introdusă de ultima n-ar fi avu-
tă în vedere? Ţi-ai mai da silința să păşeşti 
pe prima treaptă dacă nu ai şti sau măcar 
ai bănui unde duc toate? În genere, când 
păşim pe o primă treaptă avem în minte, 
mai clar sau mai difuz, toată scara, şi moti-
vația urcuşului nostru stă în legătura noas-
tră cu realitatea vizată de el. 
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Cineva, însă, ar putea obiecta că la baza 
realității stau forțe antagoniste şi că lup-
ta, războirea, ura de vrăjmaşi ne mobili-
zează resursele creatoare. De ce am avea, 
atunci, nevoie de iubirea de vrăjmaşi? De 
ce este nevoie să ne exercităm în relația cu 
ei o simțire înțelegătoare, un discernământ 
crescut pe fondul dragostei? Oare antago-
nismul psihologic nu împiedică tocmai el, 
în genere, detaşarea din cvasi-determinis-
mul reacției la stimuli şi nu blochează prin 
pre-concepțiile sale exercitarea unei liber-
tăți cu adevărat creatoare? 

De ce a considera pe cineva potrivnic 
constituie o preconcepție? Oare situarea în 
opoziție fățişă cu celălalt nu este un fixism, 
care nu numai că ne opreşte să valorizăm 
ceea ce este, posibil, bun în el şi în rela-
ția cu el, dar ne opreşte în acelaşi timp să 
actualizăm ceea ce este, posibil, bun în noi, 
vătămând capacitatea noastră relațională? 
Avem oare nevoie să fixăm imaginea celui-
lalt şi nu s-o privim mai curând ca pe o ima-
gine în mişcare? „Nu fiți fixişti”, îndemna 
părintele Ghelasie, şi, oare, iubirea nu toc-
mai asta face? Pentru ea, nici o imagine nu 
este împietrită, nici o imagine nu este moar-
tă. Oare iubirea şi compasiunea pe care ea 
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o izvorăşte chiar în direcția a ceea ce se ați-
ne împotriva ei nu sunt, ele, la baza eliberă-
rii de pre-determinarea reacțiilor în situații 
beligerante? Nu fac ele mobile articulațiile 
gândirii, ferind-o de anchilozare? Căci, s-o 
spunem deschis, de multe ori înțelegerea 
noastră cu privire la un lucru sau o ființă 
suferă de un aproape iremediabil fixism. 

Ne raportăm mai degrabă la schița unei 
realități decât la realitatea însăşi. Într-o 
schiță lipsesc trecutul şi viitorul, cele din 
care îşi trag seva înțelegerea şi prospecția. 
Iar o libertate fără înțelegere şi prospecție 
mai îşi merită ea numele, sau mai poate fi 
ea numită creatoare? Cum scapă însă înțe-
legerea şi prospecția automatismului, dacă 
nu ne aşezăm în direcția iubirii, cea care dă 
spațiu libertății tocmai pentru că valorizea-
ză o ființă în unicitatea ei pentru ea însăşi, 
şi ca urmare nu admite niciodată reduce-
rea ei la o schiță, evaluarea ei printr-o sche-
mă a gândirii? Gândirea însăşi nu capătă 
ea un dinamism maxim pe fondul dispo-
ziției iubitoare, întrucât figurile ei nu ris-
că niciodată să se fixeze pe coala minții şi 
astfel rescrierile ei, conținuturile ei încălzi-
te şi fluidizate de dragoste, nu ajung să se 
înscrie în fatale cercuri vicioase?
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Desigur, realitatea „presează” în direc-
ția concretizării dragostei, a coborârii ei cu 
picioarele pe pământ, a întrupării ei în situ-
ații de viață. Căci, oare, dragostea care nu se 
întrupează, care refuză sau amână la infinit 
întruparea, nu acumulează ea oboseală, nu 
riscă să-şi dea la iveală lipsa de adâncime, 
funcționând ca o mască pe o înfățişare ce 
exprimă opusul ei? Nu riscă această fățărire 
sub chipul dragostei să dezvolte mai degra-
bă o lege a respingerii universale, decât o 
forță de atracție care să anime familiaritatea 
şi comunicarea între ființe, lucruri, cuvinte, 
pe temeiul vieții care respiră în ele, a iubirii 
aşezate cu fața spre ele? 

Oare atât de răspânditele reacții cinice 
sau cel puțin sceptice la adresa religiei sau 
credinței nu au în substrat tocmai o profun-
dă dezamăgire vizavi de inaderența discur-
sului despre dragoste la limbajul faptelor, 
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vizavi de ratarea întrupării ce caracterizea-
ză eşecul cuvintelor de a se alipi la Cuvân-
tul şi a se umple de puterea Lui? 

Conştientizăm noi riscul de a vorbi des-
pre dragoste în absența ei? Şi totuşi, tocmai 
pentru că dragostea deconstruieşte logica 
prestigiosului, a ideii căreia să i se sacrifi-
ce unicitatea, concretul, nu trebuie să dis-
perăm. Prezența actuală a dragostei nece-
sită oare un uriaş eşafodaj din vârful căreia 
să ni se arate, impunându-ni-se? „eu stau 
la uşă şi bat”. un simplu gest de deschide-
re şi răspuns face ca ea însăşi să intre şi să 
vorbească în noi. Ce altceva înseamnă să 
iubim cu iubirea cu care Hristos ne iubeş-
te, decât ca el să-şi reverse iubirea din noi, 
atunci când dispare blocajul dat de reacții-
le noastre de apărare, de rezistența pe care 
i-o opunem, de autosuficiența ce aşterne 
un strat greu penetrabil de absență peste 
orice prezență? e uimitor ce pondere poa-
te să capete un gest cât se poate de obiş-
nuit, aparent nesemnificativ, pentru sesiza-
rea acestei taine a iubirii! Acest lucru nu ne 
spune, oare, mult, despre firescul ce carac-
terizează în chip distinctiv iubirea? 

este, însă, suficient un pas pentru ca 
iubirea nu numai să-şi confirme prezența, 
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ci să rămână în noi? Într-adevăr, nu. Aşa 
cum un simplu gest concret de deschidere 
şi răspuns o poate aduce, printr-un anume 
har începător, în deschisul conştiinței, tot 
un simplu gest, de această dată cu încărcă-
tură de închidere şi refuz, o poate din nou 
ascunde, şi, ceea ce e mai dramatic, uitarea 
ei poate deveni cu timpul atât de cronică 
încât se întâmplă să ajungi să trăieşti ca şi 
cum n-ai fi întâlnit-o niciodată, ca şi cum 
recunoaşterea ei ar însemna de acum îna-
inte, pentru tine, o naivitate, o amăgire, o 
iluzie, ba chiar mai mult, ca şi cum ai fi de 
acum înainte imun la orice apeluri din par-
tea ei. 

De aceea continuitatea gestului de des-
chidere în aplicațiile sale cele mai concre-
te este esențială pentru ca iubirea să-şi facă 
cunoscută şi recunoscută prezența până la 
a deveni familiară, până a prezentifica ea 
eul nostru cel mai profund, dezbărat de 
obişnuințele vechi care-l fac surd şi mut în 
fața invitației la dragoste care este aduce-
rea noastră la ființă. 

Care este cel mai important lucru în tin-
derea spre a realiza această continuitate? 
Cum să nu ne resemnăm în fața propri-
ilor eşecuri de zi cu zi? Cum să facem ca 
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„tristețea întipărită în inimă de păcatul față 
de dragoste”, care, după cum spune Sfân-
tul Isaac Sirul, „e mai ascuțită decât orice 
chin”1, să nu ne tragă în ținutul dezolant 
al deznădejdii? Ne foloseşte să amorțim 
această durere trecând-o prin morişca rela-
tivizărilor? „Dacă Îl cauți pe Dumnezeu, 
întoarce-te cu fața spre el şi Îl vei afla”, 
spune părintele Ghelasie. Tot astfel, dacă 
te întorci cu fața spre dragoste o vei găsi 
disponibilă. Acest gest iconic de reaşezare 
dinamică în orizontul iubirii, de întoarcere 
neobosită cu fața spre ea, în toiul zilnicelor 
rătăciri sau căderi, nu este el oare substanța 
pocăinței, a metanoiei, a schimbării minții 
ce sesizează şi pregustă apropierea împă-
răției cerurilor?

Şi totuşi, de ce înțelepciunea lui Dumne-
zeu, Cel ce este în Sine Iubire, apare ca „nebu-
nie în fața lumii”, cum spune sfântul Apos-
tol Pavel? Într-adevăr, sunt cutremurătoare 
evidențele unui conflict care caracterizează 
modul de a fi al ființelor vii, cum remarcă 
Alfred Kastler, referindu-se la viața „bazată 
pe omorârea altor ființe, al căror scop era de 
asemenea viața”, ceea ce el numeşte „plu-

1 Sfântul Isaac Sirul, „Cuvinte despre sfintele nevo-
inţe”, în Filocalia X, ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 
1981, p. 423. 
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ralitatea şi conflictul finalităților”1. Kastler 
resimte aici un „cumplit semn de întrebare” 
vizavi de prezența în toate acestea a Dum-
nezeului dragostei. 

Nu este, oare, nevoie să suspenzi pen-
tru o clipă evidențele sau cel puțin să le 
dezamorsezi, ridicându-le în alt plan pen-
tru a putea să păstrezi în vizor dragostea? 
Şi totuşi, atrage atenția Albert Schweit-
zer, „ne aflăm pe calea adevărului atunci 
când resimțim conflictele din ce în ce mai 
adânc”2. Cum poate fi înțeles acest lucru 
fără să aducă atingere credinței, cea care 
afirmă viața prin însăşi Viața lui Dumne-
zeu Celui slăvit în Treime, Care prin exce-
lență este Iubire? Părintele Ghelasie vor-
beşte despre o vedere dublă asupra lumii. 
Se întrevăd, suprapuse, dar neamestecate, 
două logici existențiale, care caracterizea-
ză, respectiv, condiția de afirmare a vieții 
pe baza comuniunii de viață şi condiția de 
afirmare a vieții pe baza conflictului. ele 
se desfăşoară concomitent în fiecare formă 
de viață. Par inseparabile, cel puțin pe plan 
biologic şi în starea actuală de lucruri. 

1 Alfred Kastler, „Această stranie materie”, ed. Politi-
că, Bucureşti, 1982, p. 246.

2 Apud Alfred Kastler, op. cit., p. 246.  
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Şi totuşi, dragostea este cea care despar-
te apele. Prin însăşi existența ei în care con-
flictul se mută treptat la nivelul reprezentă-
rii, ajungând să fie doar contemplat – şi cu 
o acuitate sporită –  în pomul cunoştinței 
fără a mai fi rupt şi consumat după o logică 
a experienței desolidarizate de conştiință,  
iubirea indică prin ea însăşi posibilul unei 
transfigurări a lumii în direcția unei vieți 
în care tot mai mult condiția conflictuală 
se potențializează, iar cea comunională se 
actualizează. Iar acest lucru se întâmplă nu 
numai în ce priveşte conştiința umană. Se 
ştie deja că dinamismul iubirii umane poa-
te înrâuri toate formele de viață, care răs-
pund în felul lor, aşezându-se pe direcția 
acestui influx de dragoste.

„Dacă nu am dragoste, nimic nu am”, ne 
spune Apostolul Pavel. Însă este dragostea 
ceva anume? Se epuizează ea în obiectivă-
rile ei? Sau este un rod al eshatonului arcu-
it peste istorie? 

Trebuie însă s-o spunem tranşant: o 
imaginare a existenței reînnoite mişcate 
de dragoste nu se poate juxtapune cu con-
diția actuală a creației, aşa cum o cunoaş-
tem, cu alte cuvinte, nu poate fi gândită în 
continuitate cu ea. Contemplarea mistică 



34

FLORIN CARAGIu

şi imaginația artistică surprind şi antici-
pează, poate, mai bine nevoia de prefacere 
radicală a spațiului şi timpului şi în genere 
a unui mod de a fi al existenței în întregul 
său. Cu puterea lor anticipativă, ele între-
zăresc nevoia naturii de dezbrăcare din 
cămaşa de forță a legilor deterministe con-
strângătoare, spre a urma empatic trans-
figurării sufletului ce cunoaşte libertatea 
în Dumnezeu. Limbajul folosit pentru a 
descrie acest posibil alt mod de a fi fructifi-
că o anume familiaritate a cuvintelor între 
ele proprie unei lumi mişcate de dragoste. 
Cuvintele se dăruiesc chenotic unul altu-
ia, îşi întrepătrund sensurile, comunicân-
du-şi însuşirile, modelând timpul şi spa-
țiul, comunicând la distanță şi răsturnând 
perspectiva unei lumi în care carnea rezis-
tă duhului. 

Oare limbajul teologic nu este el menit 
să deschidă uşa realității învierii lui Hristos 
spre a pătrunde în camera gândirii actuale 
măcar un fir de aer proaspăt din atmosfera 
veşniciei? Nu este de folos să urmărim felul 
cum ia chip acest limbaj atunci când face 
corp comun cu o trăire mistică şi o înțele-
gere în profunzime a vieții, cum poate dez-
volta el familii de cuvinte şi înțelesuri, spre 
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a deveni un câmp al interacțiilor ce slujesc 
venirii la apariție a dragostei?

Oare aceste cuvinte nu se cuprind reci-
proc, nu se încarcă ele de memoria alătu-
rărilor semnificative, nu-şi enipostaziază, 
nu-şi asumă reciproc înțelesurile, făcând să 
reverbereze prin comunicarea însuşirilor o 
taină unică şi o strălucire inefabilă a con-
ştiinței? O continuă transfuzie de sens are 
loc între cuvintele ce alcătuiesc un text poe-
tic sau mistic, şi acest lucru face ca limbajul 
poetic sau mistic să genereze prin ciocniri-
le între cuvinte particule ale unei noi reali-
tăți, surprinzându-le în expresie urma. Sau, 
altfel, cuvintele apar vii, asemenea celule-
lor unui trup în mişcare, care-şi transmit 
unele altora putere de viață, şi astfel întreg 
ansamblul lor apare ca un trup viu unificat 
prin (in)suflarea ce-l animă. 
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„Nu cunosc decât o singură datorie: ace-
ea de a iubi”, afirmă Albert Camus. Oare 
morala autentică nu se identifică pe sine, 
dincolo de apelul la poruncă, la lege, ca o 
conştiință a apartenenței la propriul chip? 
un chip de taină aureolat de iubirea divi-
nă, spun sfinții părinți. 

Nu este, însă, iubirea plictisitoare, întrea-
bă unii? Nu se poate cădea din cerul iubirii 
pur şi simplu din plictiseală, aşa cum gân-
deau platoniştii? e o întrebare reală, dat 
fiind că ni se întâmplă să resimțim o obo-
seală psihologică atunci când ne străduim 
din răsputeri să iubim, când ne încordăm 
voința în direcția iubirii. Ne încordăm voin-
ța aşa cum ne-am încorda muşchii şi, după 
un timp, cum e şi normal, obosim. Consu-
măm energie în lupta noastră pentru a iubi 
şi după un timp ne simțim epuizați, storşi. 
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„Împărăția mea nu e din lumea aceas-
ta”. este, oare, împărăția iubirii din lumea 
aceasta? Şi dacă nu este, dacă nu e, cu alte 
cuvinte, condiționată de logica antagonistă 
a unei condiții a existenței în care se dez-
voltă inevitabil concomitent cu o acțiune o 
reacțiune, în care se epuizează şi se consu-
mă cu timpul energiile angrenate în luptă, 
în care ordinea vieții e dominată de entro-
pie, ce anume presupune a-ți însuşi dra-
gostea, ce înseamnă a o pregusta?  

este, oare, nevoie să ne încordăm voința 
spre a iubi aşa cum am face-o spre a obține 
un lucru din lumea aceasta? Oare modul 
posesiunii pe care îl practicăm în viața obiş-
nuită nu ne conduce, el, iremediabil, într-o 
fundătură, atunci când îl aplicăm la impro-
prierea iubirii? unde este ruptura în raport 
cu modul de ființare consumist? 

Pe de altă parte, nu cumva se estompea-
ză contrastele sub influența iubirii la fel ca 
atunci când nu mai putem distinge cu ochiul 
decât o nediferențiată lumină ce ne orbeşte 
atunci când ne uităm spre o sursă de lumi-
nă copleşitoare? Însă, oare, această reacție 
de estompare în lumină a contrastelor vie-
ții nu este ea ceva firesc şi trecător, lăsând în 
urmă, după adaptarea la intensitatea lumi-
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nii, o privire adâncită, în care spectrul culo-
rilor, contrastele vieții, drama ei copleşitoa-
re îşi află un mult mai bogat răsunet? 

Dacă iubirea este mai presus de fire, este 
ea oare şi împotriva firii? Bucuria şi pacea 
pe care o răspândeşte în firea atinsă de raze-
le ei, rezonând până în fibra biologică cea 
mai intimă, nu arată oare că firea însetea-
ză după dragoste? Şi atunci, dacă firea cre-
ată tânjeşte după odihna într-o stare ce nu 
caracterizează modul ei conflictual de a-şi 
duce existența, nu este oare îndreptățită o 
perspectivă iconică după care nu modul 
actual de existență marcat de antagonism 
este cel mai propriu firii, ci modul restaurat 
al odihnei active în ceea ce este mai presus 
de fire? În modul iconic al dragostei, fires-
cul şi suprafirescul se cuprind reciproc. 

Sfinții care au dobândit dragostea, sau 
mai bine zis s-au lăsat cuceriți de ea, o recu-
nosc din experiență nu în „vijelie”, nici în 
„cutremur”, nici în „foc”, ci într-o „adiere 
de vânt lin”, după cum i s-a înfățişat Dom-
nul Proorocului Ilie (III Regi 19, 11-12). Prin 
oricâte lupte ar trece omul pentru dobân-
direa dragostei, ele caracterizează cel mult 
accesul către o anticameră a ei. Oare nu dra-
gostea însăşi ni se arată, nu ni se revelează 
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ea în adierea de vânt lin a conştiinței elibe-
rate în chip neaşteptat de tensiunile luptei? 
Oare atunci când iubim ne controlăm dra-
gostea, o supunem voinței noastre, sau ne 
lăsăm în voia ei, purtați de ea?

Însă această dulce pasivitate ce-l carac-
terizează pe îndrăgostit nu este ea o anula-
re a dinamismului ființei, o irosire a vitali-
tății sale? Nu constituie ea o amenințare la 
adresa vieții înseşi şi a libertății ei de voin-
ță şi mişcare? Sau nu cumva această pasi-
vitate a iubirii ar putea fi numită la fel de 
bine o supra-activitate? Nu este, oare, dra-
gostea un „loc” al voinței ce cunoaşte liber-
tatea duhului?

Sfântul Maxim Mărturisitorul pune la 
mijloc între ființă şi energiile ei mişcarea. 
Părintele Ghelasie Gheorghe vorbeşte des-
pre o mişcare de suflet dincolo de tumultul 
energetic. Oare nu cumva dragostea, însu-
flețită fiind de harul prezenței dumneze-
ieşti, marchează o pasivitate în planul ener-
getic, în mod obişnuit marcat de lupta con-
trariilor, tocmai pentru că în acest fericit 
moment, după cum observă părintele Ghe-
lasie, energiile odihnesc şi se împrospătează 
în mişcarea de suflet, care este, ea, în acest 
caz, o activitate de ordin superior? Intensi-
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tatea trăirii în dragoste atestă afirmarea vie-
ții în plenitudinea ei. Şi această mişcare de 
suflet nu este ea potențată de comuniunea 
care e tainic zugrăvită în icoana iubirii, după 
chipul lui Dumnezeu revelat în Treime?

Să revenim la întrebarea cu privire la rup-
tura cu modul consumist de ființare. Constă 
această ruptură în vreo luptă? Nu cumva 
întrezărim în dragoste o depăşire a luptei, şi 
tocmai o jertfire a luptei? Intuiam deja nece-
sitatea jertfei pentru schimbarea unui mod 
de a fi. A unei jertfe de sine, desigur. Apo-
geul dragostei față de celălalt, spune Hris-
tos, este atins în momentul jertfei de sine, în 
momentul în care îți pui viața pentru celă-
lalt, sau în starea de disponibilitate pentru 
acest gest suprem. Şi ce anume dă mărtu-
rie în chip culminant pentru dragoste, dacă 
nu tocmai depăşirea fricii de moarte, care, 
după cum spune Scriptura, ne ține în robie 
toată viața? Frica de moarte stă, spre exem-
plu, la baza luptei pentru supraviețuire. 

Jertfirea luptei nu este ea oare un semn al 
locului păcii în care sălăşluieşte conştiința 
că „dragostea nu cade niciodată”? Dragos-
tea topeşte aprehensiunea în fața sfâşierii 
de sine, eliberând actul personal de conți-
nutul său reactiv şi deschizându-l libertății 
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de a actualiza infinitul posibil la întâlnirea 
cu harul dumnezeiesc. Dându-se la o par-
te cortina reacțiilor la stimuli după o logi-
că a supraviețuirii în câmpul finalităților 
antagoniste, se eliberează scena dialogului 
şi împărtăşirii de viață ce constituie modul 
existențial al dragostei. 

„Să-l iubeşti pe celălalt aşa cum este 
el”, luând seama la Dumnezeu, Care „te 
iubeşte aşa cum eşti tu”, îndemna părinte-
le Arsenie Papacioc. Şi, în adevăr, cum se 
poate proba mai bine caracterul dezintere-
sat al dragostei, dacă nu printr-o zugrăvire 
fidelă a chipului celuilalt în lumina iubirii 
dumnezeieşti? Mişcată de un interes pozi-
tiv, păruta dragoste tinde să umfle imagi-
nea celuilalt, să selecteze nuanțele trăsă-
turilor prin omisiunea trăsăturilor negati-
ve, iar invers, când e împinsă de un interes 
negativ, tinde să dezumfle imaginea celui-
lalt, să-şi efectueze selecțiile prin omisiu-
nea trăsăturilor pozitive. Iubindu-l pe celă-
lalt aşa cum este el, arăți că îl iubeşti pe el 
ca persoană unică şi concretă, şi ca urma-
re nu îi deformezi trăsăturile prin prisma 
intereselor de moment. De aceea se spune 
despre iubire că „nu caută la fața omului”, 
pentru că este dezinteresată. 
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este îndreptățită acuza de naivitate la 
adresa iubirii? Fără o platoşă de cinism se 
poate evita marginalizarea, se poate izbân-
di în viață? Ce înseamnă, însă, reuşita în 
viață? ea ține, de regulă, de scopurile pe 
care ți le propui, de gradul în care ele sunt 
atinse. Care este, însă, scopul iubirii? Binele 
celuilalt şi, în ultimă instanță, iubirea însăşi 
împărtăşită. În funcție de acest orizont al 
dialogului, dăruirii de sine şi împărtăşirii, 
apare evidentă nevoia de deschidere, nevo-
ia de asumare a vulnerabilității din partea 
dragostei. O dragoste blindată este o con-
tradicție în termeni. Dragostea se pune pe 
sine necontenit în stare de risc, deoarece 
câştigul urmărit este infinit, şi anume cel 
iubit. „Dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți 
intra în împărăția dragostei”, parafrazăm 
noi cuvintele lui Hristos.  
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Însă nu cumva cel ce iubeşte riscă să-i fie 
afectată propria imagine şi să fie margina-
lizat? Intră oare în definiția dragostei fap-
tul de a săvârşi lucruri de ochii lumii, spre 
a plăcea celorlalți şi a fi vorbit de bine, spre 
a satisface nişte convenții cu privire la un 
mod de comportament promovat pe scară 
largă în societate? este cel ce iubeşte un ina-
daptat social? Însă, ca şi credința, dragos-
tea se vădeşte din faptele ei. Nu are nevo-
ie să creeze un joc al aparențelor, pentru că 
nu are nimic de ascuns, ba, mai mult, are 
totul de dăruit. Şi dacă dragostea înseamnă 
a muri sinelui vechi, cu reacțiile, motivațiile 
şi aşteptările sale guvernate de logica anta-
gonistă dominantă în lume, dacă dragos-
tea urmăreşte saltul spre o renaştere în altă 
condiție, cea zămislită de lumina Învierii lui 
Hristos, după o logică dezbărată de contra-
rietate, de ce s-ar mai teme ea de marginali-
zare, de ce s-ar mai teme ea de neadaptare 
şi lipsă de recunoaştere socială? Oare mar-
ginalizații, neadaptații şi nebăgații în sea-
mă ai lumii nu au, pentru ea, o valoare ega-
lă cu toți ceilalți, tocmai pentru că ea nu îşi 
filtrează preferințele după înzestrări şi reu-
şite, ci după chipul ce-i stă înainte luminat 
de iubirea lui Dumnezeu care l-a creat?
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Oare cel ce se ruşinează de dragoste nu 
ajunge să fie ocolit de ea, să piardă harul 
pe care ea îl are de a-l introduce în bucu-
riile cereşti? Perseverentă fiind, dragostea 
nu se orientează în alegerile ei după jocul 
imaginii proprii, ci după rodul credinței şi 
împărtăşirii, cel ce dă mărturie despre ea 
şi, mai devreme sau mai târziu, se va vădi 
înaintea oamenilor, pentru că „nu se poate 
ascunde lumina în vârful muntelui”. 

„Dacă pe mine m-au vorbit de rău, şi voi 
veți avea de pătimit aceasta”, spune dra-
gostea. Pentru că, pe bună dreptate, ea „nu 
este din lumea aceasta”, cu alte cuvinte în 
raport cu logica antagonistă a lumii ea pare 
ceva straniu, neverosimil. Ba chiar din start 
este bănuită de contrafacere, pentru că nu 
se suprapune cu grila luptei pentru existen-
ță, a selecției aşa-zis naturale, a vieții care 
se salvează nu împreună, ci în detrimen-
tul celuilalt, a scindării între eu şi alterita-
te care constituie nucleul dur al tragediei 
umane şi cosmice. Ca să nu mai spunem că 
au existat şi există nenumărate contrafaceri 
ale dragostei. Fiecare dintre noi, în anumite 
momente ale vieții, am trădat dragostea şi 
acest lucru ar trebui să ne aducă aminte de 
lacrimile Apostolului Petru. 
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În fața morții, în momentul trecerii din 
această viață pământească, spune părintele 
Ghelasie, ceea ce ne rămâne în chip esenți-
al la hotarul veşniciei nu sunt darurile lui 
Dumnezeu cu care am fost înzestrați şi cu 
care ne-am identificat în realizările noastre, 
ci puțina noastră dragoste, câtă am acumu-
lat-o în viață. ea este aluatul ce ne dospeşte 
toată frământătura vieții, încât să ne bucu-
răm de trecerea prin moarte ca de o trecere 
la Viață. 

„Dragostea îndelung rabdă”, spune 
Apostolul Pavel. Stabilitatea, permanența 
dragostei dă mărturie despre profunzimea 
şi, în ultimă instanță, autenticitatea ei. Mai 
mult, „iubirea este ființa virtuților”, după 
cum arată sfântul Maxim Mărturisitorul. 
Nici o virtute nu are conținut fără dragoste. 

De aceea, calea spre Dumnezeu aşa cum 
transpare ea din mistica iconică despre care 
a scris părintele Ghelasie începe paradoxal 
cu sfârşitul, cu pregustarea a ceea ce este 
mai înalt, fapt care orientează permanent 
demersul duhovnicesc. Pentru că fără moti-
vația dragostei însăşi alergarea după vir-
tuți e o zbatere în gol, riscând să sfârşeas-
că în formalism sec. A pune început bun nu 
înseamnă oare a pune început dragostei?
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Se spune că multa cunoştință riscă să 
genereze îngâmfare. este însă dragostea 
opusă inteligenței? Pune ea în pericol lim-
pezimea şi ascuțimea minții? Chiar dacă 
atunci când vorbim despre dragoste nu 
presupunem că o persoană care iubeşte 
deține o bogată şi pătrunzătoare cunoaşte-
re specializată, ea se bucură totuşi din plin 
de ceea ce s-ar putea numi inteligența ini-
mii. În primul rând, dragostea nu accep-
tă plafonarea, pentru că aceasta ar însem-
na răcirea şi, în cele din urmă, moartea ei. 
De aceea, gândirea ei nu se încorsetează în 
scheme rigide, cu efect hipotermic. 

În fapt, dragostea reglează în mod armo-
nios raportul dintre conştiință şi gândire. 
Pe starea de fond dată de dragoste, gândi-
rea nu mai e ruptă de conştiință, nu se mai 
autonomizează în raport cu conştiința, nu 
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mai creează o scindare lăuntrică, ci reflectă 
cu suplețe mişcările conştiinței, astfel încât 
sporeşte în spontaneitate şi adâncimea 
reflecției. Pe fondul dragostei, conştiința, 
memoria şi limbajul se mişcă una în alta, 
se pătrund reciproc, comunicându-se fidel 
una alteia, împărtăşirea lor reciprocă susți-
nând o bună circulație şi oxigenare a min-
ții. Dragostea realizează o proporție bine 
temperată între prospecție, retrospecție şi 
expresivitate. Vechiul şi noul sunt potrivite 
după o rețetă ce invită la degustare. 

S-a spus adeseori că o minte cu „paha-
rul plin” nu mai poate deprinde nouta-
tea în prospețimea şi ineditul ei, pentru 
că tinde să interpreteze noul în categori-
ile ei vechi, după tiparele deja înscrise în 
obişnuință. este oare dragostea dispusă să 
„golească paharul”? Afectează în ceea ce o 
priveşte lentila interpretării capacitatea de 
asimilare a noului? Însă nu este dragostea 
prin ea însăşi o golire a paharului minții? 
Nu simțim oare, atunci când iubim, nevo-
ia arzătoare de golire de sine pentru a-l 
putea cuprinde cu toată ființa pe celălalt? 
Nu topeşte căldura ei blocurile de gheață 
ce plutesc pe oceanul gândurilor? Nu cau-
tă ea mereu cu privirea orizontul deschis, 
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spațiu al înaintării infinite (epectază) despre 
care vorbea Sfântul Grigorie de Nyssa cu 
referire la urcuşul omului în Dumnezeu? 

Sărind peste luptă, dragostea sare, de 
asemenea, peste sfâşierile date de eventua-
lele complexe psihologice. Privirea ei nu se 
contractă, nu reacționează, nu se adânceşte 
în ele lăsându-se copleşită, nu le stârneşte, 
nu scurmă în ele, ci pluteşte deasupra lor, le 
survolează neîmpiedicându-se de ele, pen-
tru că ea suspendă, pune între paranteze 
un mod egocentric şi ustensil de aderență 
la realitate şi mecanismele de apărare exa-
cerbate de acesta. Într-adevăr, cel ce iubeş-
te face lucrurile ca şi cum nu le-ar face, în 
alte cuvinte cu o detaşare plină de compa-
siune, dat fiind că dragostea învăluie lucru-
rile cu o privire dinspre viitor, încredințată 
fiind prin mărturiile inimii de efemeritatea 
modului actual de ființare, al luptei pentru 
existență.   

este, totuşi, dragostea o utopie? Ocul-
tează ea adevărul, adeseori sumbru, al situ-
ațiilor de viață în care ne găsim angrenați? 
Suferă ea de o lipsă de implicare? Dacă 
ar fi aşa, n-ar mai avea dreptul să poarte 
acest nume. De ce? Pentru că în dragoste 
fac corp comun gândul şi fapta. Gândul e 
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pentru dragoste ca o faptă şi fapta, la rân-
dul ei, rodeşte din seva gândului. „Prisosul 
inimii” umple falia între gând, cuvânt şi 
faptă, le uneşte nedespărțit ca un flux san-
guin în trupul aceluiaşi gest iconic. Desi-
gur, dragostea „nu se bucură de nedrepta-
te, ci se bucură de adevăr”, după cum spu-
ne Sfântul Apostol Pavel. Şi dacă cineva 
ar întreba ostentativ: „Ce este adevărul?”, 
n-ar răspunde iubirea prin însuşi gestul ei 
de dăruire tăcută? În acesta odihneşte ade-
vărul întrupat, adevărul asimilat prin orga-
nul unei simțiri înțelegătoare. 

Spunea un părinte: „Smerenia e senti-
mentul că eşti iubit”. Frustrarea că nu pri-
meşti dragostea ce ți se cuvine sau că nu ți 
se întoarce dragostea pe care o reverşi spre 
celălalt nu este, oare, un simptom al unui 
deficit de dragoste? Pentru că, în sens creş-
tin, eşti iubit la modul absolut şi necondiți-
onat de Dumnezeu. Şi această iubire ce ține 
în palmele ei existența ta saturează nevoia 
ta de dragoste, într-un asemenea mod încât 
aştepți cu nemăsurată discreție şi răbdare 
un răspuns iubitor din partea oricărei alte 
ființe pe fondul iubirii lui Dumnezeu. Pos-
tura fundamentală a dragostei nu este, aşa-
dar, una zgomotoasă, revendicativă, ci dis-
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cretă, blând chemătoare. Chiar atunci când 
nu primeşte răspuns, ea continuă să lumi-
neze chipul celuilalt. Nu fluctuează în func-
ție de gradul de empatie întâlnit. 

În acelaşi timp, dragostei nu-i prieşte 
lauda de sine. Iubirea nu se autocontem-
plă. ea nu urmăreşte să ocupe centrul aten-
ției generale, reflectoarele ei sunt îndrepta-
te spre celălalt şi bucuria ei creşte în inten-
sitate la vederea împlinirilor acestuia. Cel 
ce iubeşte cunoaşte din experiență caracte-
rul necondiționat al iubirii, încât nu soco-
teşte că i s-ar cuveni dragostea celuilalt, sau 
că meritele lui ar impune-o ca pe o obliga-
ție, ci o aşteaptă şi o întâmpină întotdeauna 
ca pe un dar neprețuit. 

Dragostea nu urmăreşte cu obstinație 
să-şi impună opinia, nu iubeşte contrazi-
cerea, certurile de cuvinte, îndreptățirea de 
sine. Cuvintele sale se învecinează cu tăce-
rea, pentru că sesizează cele negrăite, tai-
na care înfrumusețează orice adevăr expri-
mat. 

Dacă este adevărat că dragostea atrage 
binele şi se lasă atrasă de el, şi nu coche-
tează cu răul, poate fi ea învinuită de puri-
tanism? Oare nu se amestecă dragostea cu 
păcătoşii? Trece ea cu vederea vreo ființă ce 
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are nevoie de ea? Nu tânjeşte în secret după 
dragoste inima celor căzuți în multe păcate, 
presimțind mai mult sau mai puțin lămurit 
adevărul că aceluia care iubeşte mult, mult 
i se iartă? Nu sunt ei cel mai mult „ispitiți” 
de bunătatea celei ce „nu ține minte răul”? 
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Să urmărim modul în care, în contextul 
misticii iconice înfățişate de părintele Ghe-
lasie, dragostea umple de înțeles cuvinte-
le, creând mediul împărtăşirii reciproce de 
sens. Dacă vorbeşte despre ființă, ea lumi-
nează viul ființei. Dacă ia în atenție viul, 
ea surprinde chipul ce face ca acest viu 
să comunice, să se deschidă spre celălalt, 
să-l recunoască. Suprinzând chipul viu-
lui, ea decelează totodată taina ce-l învălu-
ie, făcându-l inepuizabil în strălucirile lui. 
Viața este un dar care izvorăşte din iubirea 
lui Dumnezeu. 

Taina în care odihnesc fără contrazice-
re identitatea şi alteritatea este taina Sfintei 
Treimi. Iubirea treimică este taina ce dă chip 
ființei create. Dându-i chip, o aşază din pri-
mul moment într-un dialog ființial cu el şi 
cu toate celelalte ființe create. Taina se des-
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coperă prin împărtăşire de viață, prin acest 
dialog iconic ce pune față în față chipurile 
existenței spre a se bucura una de alta, fie-
care recunoscând în cealaltă atât identita-
tea, cât şi alteritatea, fiecare constituind un 
dar pentru celelalte. Darul este transmis pe 
fondul unei comunicări de prezență. Fieca-
re este o ființă-pentru-celălalt. 

Pentru dragoste, contrar stării psiholo-
gice proprie unui existențialism antago-
nist, la care făcea referire Sartre, raiul este 
celălalt. Împlinirea de sine nu poate surveni 
decât din preaplinul dragostei. Ființa crea-
tă se bucură de taină, pentru că aceasta din 
urmă dă spațiu infinit înaintării în dragos-
te, împărtăşirii de dragoste. 

Trupul are o condiție euharistică: el dă 
mărturie despre existența viului individu-
al în întrepătrundere cu viața alterității. 
Dorul după un mod de viață locuit şi însu-
flețit de iubirea Sfintei Treimi susține în cre-
ație legătura dragostei. Legătura dragostei 
actualizează, paradoxal, libertatea umană, 
fiindu-i acesteia necesară ca aerul. O ale-
gere liberă făcută în detrimentul dragostei 
generează un deficit de libertate, pentru că 
blochează accesul la actualizarea propriu-
lui chip, ce are loc în comuniune, întrucât 
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chipul creat este pecetluit şi infinit potențat 
de taina Treimii. 

S-ar putea spune că dragostea este ritu-
alul „întrupării în celălalt”, al constitui-
rii trupului împărtăşirii reciproce. Trupul 
enipostaziat de Fiul lui Dumnezeu este el 
însuşi „plămada” transfigurării făpturii, 
a actualizării condiției ei euharistice. Prin 
comunicarea însuşirilor între firea ome-
nească şi cea dumnezeiască în ipostasul 
unic al Fiului, trupul lui Hristos se face 
izvor al îndumnezeirii creației. Învierea lui 
Hristos ne împărtăşeşte modul iconic şi tot-
odată eshatologic al existenței, cel în care 
putem să ne dăruim tot mai mult unul altu-
ia, sporind în asemănare cu iubirea Sfintei 
Treimi.   

Dacă, aşa cum spune Sfântul Apostol 
Pavel, „credința fără fapte este moartă”, ne 
putem întreba: fără care fapte este ea, cre-
dința, moartă? Oare nu fără faptele dragos-
tei rămâne nelucrătoare credința? La fel, 
speranța fără dragoste nu face din indivi-
dualitatea noastră centrată exclusivist pe 
sine fundătura inevitabilă a tuturor tra-
seelor imaginate sau posibile? De aceea, 
credința şi speranța ies din dragoste şi se 
întorc, regăsindu-se, în ea. 
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Să ne întoarcem la drama teribilă a fiin-
ței angrenate în modul actual de ființa-
re, îngrădit de moarte. Ce vrea să ne spu-
nă moartea? Oare nu, între altele, faptul că 
însuşi acest mod de a subzista este peri-
sabil? Faptul că „golirea de sine” (kenosis) 
reprezintă singura posibilitate de a-l trans-
gresa? Faptul că dragostea are neapărată 
nevoie de această chenoză a noastră pentru 
a ne răpi luptei fără sațiu ce domină actual-
mente existența?

Nu înseamnă, oare, un plus de dragos-
te, un plus de conştiință? Nu aşteaptă toa-
te făpturile revărsarea finală a slavei divine 
care să spună: câtă dragoste, atâta conştiinţă? 
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Cum intervine dragostea în câmpul reac-
tiv al existenței marcat, după cum arată 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, de oscilația 
între goana după plăcere şi fuga de dure-
re ce-i urmează în mod inevitabil? Susți-
ne oare dragostea această forfecare bine-
cunoscută a vieții? Ca într-un proces alchi-
mic, dragostea ia din plăcere şi din durere 
exact ce şi cât îi trebuie ca să prefacă mate-
ria reactivității umane în nimbul aurifer ce 
străjuieşte şi pune în lumină chipul iubit. 

Dragostea ştie să aşeze pe pânza conşti-
inței contrastul între pătimire şi bucurie în 
felul în care un artist îşi desăvârşeşte opera. 
Oare nu poți rata să iubeşti chiar dacă pe 
moment ai obținut plăcerea şi ai eliminat 
durerea? După cum sub penelul unui pic-
tor iscusit plăcerea şi durerea pot să apară 
deopotrivă expresive, la fel gestul de dăru-
ire al dragostei le cuprinde deopotrivă fără 
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a dezvolta dependențe sau fobii, ci inten-
sificând bucuria şi compasiunea. Cu ochii 
ei pătrunzători, dragostea vede finalitatea 
îndepărtată a actelor, sesizează cu acuitate 
efemeritatea durerii sau plăcerii şi se des-
prinde de cercul lor vicios. 

Nefiind resentimentară, nu proiectea-
ză totuşi umbre asupra durerii şi plăcerii, 
ci le lasă să treacă, reținând şi întrețesând 
modulațiile lor în conştiință. În acest fel, 
bucuria ei străluceşte în suferințe, iar păti-
mirea ei îi adânceşte fericirea. Dorul dum-
nezeiesc ce o străbate împlineşte el însuşi 
această paradoxală cuprindere necontra-
ră în dragoste între plăcere şi durere, între 
bucurie şi suferință. 

Oare nu suferă iubirea câtă vreme împli-
nirea ei este nedeplină, câtă vreme trăieş-
te într-un mediu de viață sfâşiat de tendin-
țe contrare, străin modului ei de a fi? Şi nu 
se bucură ea de fiecare sesizare a prezenței 
în absență ca de o pregustare a fericirii ce va 
să vină şi, ca urmare, o oportunitate de rea-
şezare în direcția chipului înveşnicirii ei? Nu 
strecoară ea, dragostea, prezența în absență 
şi taina în arătarea la față, după o logică dic-
tată de setea ei de împărtăşire şi, în acelaşi 
timp, de însetarea după nesfârşitul acesteia?
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Aşa cum arăta părintele Ghelasie, într-o 
condiție existențială marcată de contrarie-
tate, când viața oscilează între bine şi rău, 
există „scop de anormalizare” şi „scop de 
restabilire”. Însă „Dumnezeu ne creează 
ca revărsare de iubire peste toate scopuri-
le”, semnificația dragostei stând dincolo 
de determinări şi raportări în „deschidere, 
răspuns şi permanentizare”1. În fapt, dra-
gostea nu urmăreşte „ceva”, ci se deschide 
şi se revarsă peste sine în moduri de par-
ticipare şi răspuns. Căci iubirea, fiind vie 
în sine, nu are nevoie să se raporteze prin 
opoziție la ură, duşmănie, egoism ca să-şi 
afirme identitatea. Pe de altă parte, după 
cum arată Cuviosul de la Frăsinei, rațiunile 
nu pot „duce spre un destin decât în sacra-
li tatea conştiinței iubirii”2. Destinul creației 

1 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Dialog în Absolut”, ed. 
Platytera, Bucureşti, 2007, p. 33.

2 Ibid., p. 40. 
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nu constituie, în acest fel, un traseu dinain-
te fixat, ci un dialog conturat în taina pro-
videnței. Aici dragostea creată se afirmă 
în spațiul dialogic inițiat de iubirea Sfin-
tei Treimi, pe fondul împletirii şi în orizon-
tul împărtăşirii reciproce, fără amestecare, 
dintre viața lui Dumnezeu şi viața de crea-
ție. De aceea, libertatea desprinsă de iubire 
şi experiența uitării lui Dumnezeu produc 
în ființa creată un vid de mişcare responsi-
vă compensat prin recursul la alegeri făcu-
te între contrarii. 

Cât despre lucrarea dragostei, o putem 
privi, împreună cu părintele Ghelasie, sub 
două aspecte. În primul rând, cel ce caută 
dragostea are nevoie de curățire spre a se 
deschide înaintea ei, a o primi şi a se bucu-
ra de ea. Putem, însă, să ne schimbăm sin-
guri, prin propriile puteri? Nu încercăm 
atât de ades să ne smulgem obişnuinței şi 
se întâmplă să alunecăm fără putință de 
împotrivire în ea? experiența ne dovedeş-
te dificultatea întreprinderii. Însuşi fondul 
existenței ne apare întunecat, hrănind iner-
ția în direcția ocultării iubirii ce stă la origi-
nea vieții şi o susține neîntrerupt. 

În neajutorarea noastră, spune părinte-
le Ghelasie, ne asemănăm cu un copil mic, 
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care „face pe el, se murdăreşte, simte toată 
neplăcerea, dar nu poate să se schimbe sin-
gur. Trebuie să aştepte până ce vine mama 
sa să-i schimbe scutecele. Şi strigă neîncetat 
după ea să vină. Nu conteneşte cu plânse-
tul până nu vine. Iar când mama lui vine şi 
îl schimbă, plânsul se preface în bucurie”1. 

La fel, „omul doritor a se curăți nu poa-
te să se schimbe singur. Strădaniile sale 
de îmbunătățire prin propriile puteri nu-l 
pot curăți. Scursurile păcatului îi întunecă 
fondul existenței. Şi numai Domnul poa-
te să săvârşească, el, curățirea. Prin taine-
le Sale. Prin iconomia Sa. Prin însăşi cer-
cetarea Sa, prin harul care descoperă pre-
zența Sa lucrătoare, curățitoare în noi2”. 
În vederea acestui fapt, îndeamnă iscu-
situl duhovnic isihast, „să strigăm ca niş-
te prunci mici după ajutorul dumnezeiesc. 
Să-L chemăm cu lacrimi pe Cel ce ne-a dat 
ființă, să ne schimbe aşa cum numai el ştie. 
Să nu contenim strigarea până nu aflăm 
mângâierea harului, care preface întrista-
rea în bucurie”3. Nefiindu-i proprii lucru-
rile făcute în negrijă sau cu de-a sila, dra-

1 Florin Caragiu, „Cuviosul Ghelasie Isihastul”, ed. 
Platytera, Bucureşti, 2004, p. 57. 

2 Idem. 
3 Idem. 
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gostea intră acolo unde află loc pregătit, pe 
uşa deschisă de chemarea noastră stărui-
toare. Şi chiar dacă lucrul deplin al dragos-
tei pare la om cu neputință, odată ce iubi-
rea dumnezeiască îşi face simțită prezența 
în forul lăuntric, se intră în câmpul posi-
bilului, al verosimilului. Dorința autentică 
de purificare este alimentată de dragostea 
care resimte nevoia unei mai cuprinzătoa-
re deschideri a ființei şi tinde spre depăşi-
rea limitărilor ce îi împiedică elanul infinit. 
Aşa putem înțelege cu adevărat pornirile şi 
deprinderile pătimaşe nu doar ca pe nişte 
încălcări ale unor norme morale mai mult 
sau mai puțin convenționale, ci în mod  
esențial ca pe nişte obstacole în calea iubi-
rii. Însă, ar putea întreba cineva, de ce vor-
beşte Scriptura despre omul din care a ieşit 
un duh necurat şi în care acela s-a întors, 
fatalmente, cu alte şapte duhuri mai rele, şi 
asta chiar după ce „locaşul” a fost „mătu-
rat” şi „împodobit”?1 Nu este, însă, aparen-
tă şi înşelătoare curățirea omului de patimi, 
dacă acesta nu este locuit de dragoste? 

În al doilea rând, o dată ce dragostea îşi 
face lăcaş în om, ea face să crească în el chi-
pul de filiație până la măsura învăluitorului 

1 Luca 11, 24-26. 
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chip părintesc. Ca urmare, „precum mama 
nu se scârbeşte şi nu se intimidează nici de 
scursurile pruncului, nici de rănile lui urât 
mirositoare sau bolile lui contagioase, nici 
de țipetele lui, ci cu o atenție iubitoare şi 
cu o acțiune energică cercetează, curățeş-
te, schimbă, veghează şi îngrijeşte pruncul, 
urmărind doar tămăduirea lui şi neluând 
seama nici la greutatea întreprinderii, nici 
la scârbă, ori la mila falsă, tot aşa se poartă 
cel ce află smerenia lui Hristos cu aproape-
le său”1. 

Conştiința umană capătă, astfel, sub 
înrâurirea dragostei, după cum arată Sfân-
tul Siluan Athonitul, putința de a cobo-
rî până la iadul suferințelor şi neputințe-
lor aproapelui fără a se contamina, fără a 
deznădăjdui, răspândind lumină şi adu-
când mângâiere nu din vreo sursă exteri-
oară sinelui şi lucrurilor, ci din rezonanța 
pe care o trezeşte în chipul lor pecetluit de 
iubirea dumnezeiască. Sub impulsul aces-
tor atingeri intime modulate de harul dum-
nezeiesc se restaurează capacitățile de dia-
log şi comuniune ale făpturilor, menite să 
se facă părtaşe slavei dumnezeieşti, în hora 
liturgică a comuniunii universale.  

1 Florin Caragiu, „Cuviosul Ghelasie Isihastul”, p. 74. 
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Dezbărarea de vicleşug e o condiție a 
venirii la apariție a dragostei. Recepta-
cul deplin al acesteia din urmă nu poate fi 
decât cel fără vicleşug. Teribilă forfecare a 
conştiinței, viclenia se ascunde de la fața 
dragostei, ferindu-se de vederea ei pătrun-
zătoare, şi afectează astfel simțul duhovni-
cesc de orientare. 

Fericirile înfățişate de Iisus Hristos sunt 
tot atâtea reflectoare ce scaldă cu lumina lor 
chipul dragostei.  „Fericiți cei săraci cu duhul, 
că a acelora este împărăția dragostei”. Sără-
cia cu duhul înseamnă prin excelență smere-
nia, prin care omul îşi vede cu duhul sărăcia 
în ce priveşte iubirea şi, mai mult, o vede pe 
ultima strălucind asupra sa, deschizându-se 
din toată ființa s-o primească. 

„Fericiți cei ce plâng, că aceia vor fi mân-
gâiați de dragoste”. Plânsul, aici, e expresia 
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exterioară a dorului arzător după împărtă-
şirea de dragoste.  

„Fericiți cei blânzi, că aceia vor moşte-
ni pământul”, cu alte cuvinte vor locui în 
pământul dragostei şi se vor face ei înşişi 
pământ al dragostei. „Pământul” trimi-
te, cu alte cuvinte, la caracterul întrupat al 
dragostei, iar „moştenirea” evocă filiația ei 
dumnezeiască. 

„Fericiți cei ce flămânzesc şi însetează 
de dreptate, că aceia se vor sătura”. Întru-
cât nedreptatea este un rod al împietririi 
sufleteşti, inima celui ce o săvârşeşte este 
ca o gură încleştată, ce nu poate primi hra-
na cerească a dragostei. Dimpotrivă, cei ce 
resimt nevoia vitală de dragoste o gustă şi 
o asimilează în ființa lor, făcându-se con-
corporali cu ea. 

„Fericiți cei milostivi, că aceia se vor 
milui”. Milostenia exprimă preaplinul dra-
gostei, lucrarea ei fiind săvârşită din „pri-
sosul inimii”. Această revărsare a dragostei 
manifestată de cel milostiv se întoarce de 
fiecare dată la el amplificată de harul iubi-
rii dumnezeieşti.

„Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu”, şi vor înțelege că 
„Dumnezeu este dragoste”. Curățirea ini-
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mii nu înseamnă altceva decât să „găteşti 
loc” în tine dragostei.

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema”. Pacea exprimă 
tocmai modul de ființare al dragostei, eli-
berat de chinga logicii antagoniste ce încor-
setează în prezent existența creată. Filiația 
acestui mod de viață este descoperită în 
Dumnezeu, în viața Sfintei Treimi. 

„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că 
a acelora este împărăția cerurilor”. Asuma-
rea jertfei, a pătimirii de bună voie pentru 
ordinea dragostei, pe care o vizează drep-
tatea, este un semn al adâncimii iubirii ce 
poate „încăpea” necuprinsul dumnezeiesc.  

„Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî şi 
vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău 
împotriva voastră, mințind din pricina 
Mea”. Fiind revelația unui mod de viață 
după asemănarea chipului dumnezeiesc, 
dragostea stârneşte inevitabil împotriviri, 
pentru că solicită o schimbare profundă de 
conştiință şi lucrarea ei ia în răspăr, răsco-
lind, deşi fără ostentație, toate obişnuințe-
le, deprinderile şi inerțiile, ordinile şi legile 
devenite o a doua natură a omului. 

În ciuda reacțiilor adverse, dragostea e 
luminată constant de fericirea regăsirii chi-
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pului iconic al ființei, de fericirea iradiată 
de descoperirea bunătății firii, aşa cum a 
fost aceasta creată de Dumnezeu. 

Spune Sfântul Ioan Damaschin că întru-
parea lui Dumnezeu constituie „singurul 
lucru nou sub soare”. Ce anume constituie 
noutatea unică şi supremă adusă în concre-
tul vieții create  de întruparea lui Hristos? 
Oare nu e vorba despre însuşi modul de a 
fi al dragostei, un mod cu totul nou pentru 
ordinea tulburată a creației? 

Dacă Dumnezeu S-a întrupat, atunci este 
cu putință ca şi ca trupul să fie într-atât de 
pătruns de dragoste, încât să capete con-
sistență duhovnicească! Oare nu tocmai 
această veste bună a generat nemaiîntâlnita 
efervescență şi disponibilitate la martiriu a 
creştinismului într-o lume antică fracturată 
de raportul antagonist între spirit şi mate-
rie, cu o rezolvare ce oscila între reducerea 
spiritului la materie, reducerea materiei la 
spirit şi, ceea ce e încă mai grav, acceptarea 
eternului lor conflict? 

În lumina învierii lui Hristos ce suspen-
dă stăpânirea morții asupra vieții, apare 
posibil ca moartea să nu însemne o pierde-
re, ci un câştig! Moartea este aidoma unei 
paranteze în scriitura vieții, o paranteză ce 
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aduce un plus de înțelegere, punând în evi-
dență ceea ce se comunică în substrat. 

Nu ne spune oare moartea ceva despre 
esența vieții? Ce anume încearcă ea să ne 
comunice din starea catatonică în care arun-
că viața? Nu cumva tocmai faptul că modul 
de a fi al dragostei nu se poate incorpora 
pe deplin într-o existență dominată până în 
adâncurile materiei de lupta surdă a con-
trariilor fără a fi nevoie s-o schimbe atât de 
profund încât să o treacă prin moarte spre 
a primi o viață nouă? 

Nu ne transmite cumva faptul că viața nu 
poate fi doar cârpită, reparată pe ici pe colo, 
îmbunătățită sau optimizată, ci pentru a fi cu 
adevărat restaurată trebuie dat jos cu totul 
stratul unei anume corporalități, veşminte-
le de piele cum spun sfinții Părinți, ce com-
pensează precar lipsa trupului de slavă? Nu 
moartea ar fi, în acest sens tragică, ci perpetu-
area la infinit a unui mod de viață rezistent şi 
opac față de lucrarea dragostei. Căci, cu ade-
vărat, viața închisă în capsula mortalității are 
nevoie de descarcerare. Moartea indică nevo-
ia unui salt în iconomia vieții! Nevoia unei 
cezuri care să îmbrace în taină această uria-
şă, indescriptibilă prefacere spre care viața 
se îndreaptă atrasă de adierea veşniciei. 
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Să lăsăm poezia să vorbească: „dragos-
tea e ceva în care tu însuți eşti purtat/ fără 
să uiți de vreo ființă, pentru că simți tot mai 
mult că eşti iubit/ deopotrivă cu ele – aici se 
stinge durerea ta într-una liniştită,/ care nu 
te mai chinuie – şi e ca o îmbrăcare în Cine-
va care şterge/ cu o gumă moale distanțele”. 
Dragostea pune în criză un mod de viață şi 
face asta recunoscând şi actualizând filiația 
sa în Dumnezeu. Cunoscându-L, provoca-
rea ei lăuntrică este să se extindă la toate 
ființele, iar verificarea ei are loc în situațiile 
concrete de viață. Dragostea scoate fiecare 
ființă din ceața generalității, a reprezentării 
abstracte, şi îi trăieşte unicitatea. 

Lăsându-se mişcată de Duhul Sfânt, dra-
gostea ajunge să fie un ritual neîntrerupt al 
naşterii celuilalt şi al întrupării sinelui pro-
priu în celălalt. Prin acest ritual, noi înşi-
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ne renaştem ca personalitate. Altfel, dacă 
dragostea moare în noi, viața noastră capă-
tă paloarea morții. Cu adevărat, după cum 
remarcă Gabriel Garcia Marquez, nu înain-
tarea în vârstă este cea care istoveşte dra-
gostea, ci slăbirea dragostei imprimă sim-
țământul îmbătrânirii. 

„Dacă îți cere cineva haina, dă-i şi căma-
şa. Dacă îți cere să mergi cu el o milă, mergi 
două”. Dragostea ne hărăzeşte acel surplus 
de disponibilitate în răspunsul nostru la 
chemarea celuilalt. Astfel, faptele dragos-
tei nu se epuizează în satisfacerea necesi-
tății, ci o transcend, revărsându-se dincolo 
de ea.

Dragostea este, ea însăşi, acel surplus de 
viață ce ne susține cu tăria sa atunci când 
simțim pe umerii noştri toată greutatea 
neputințelor, părăsirii, martiriului, sfâr-
şelii ultime: „uneori totu-i prea mult:/ pui 
capul pe pernă, îți urmăreşti gândul:/ până 
s-ajungă la capăt, dispare.// pe perete stă 
scrijelit un cuvânt: iubire./  cel mai vechi 
şi neînsemnat, mai slab auzit,/ mai evi-
tat şi lepădat cuvânt/ din cele de sub soa-
re.// chiar dacă-l pronunță cineva, o face/ 
în felul în care s-ar dezice de el, ruşinat./ 
dar ție tocmai asta îți trebuie.// pentru că 
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tu însuți stai, neînsemnat şi uzat şi gol/ în 
fața judecății pe care singur ți-o dai – / şi el 
e singurul care te apără”.

„eu sunt Calea, Adevărul şi Viața”. Ase-
meni lui Dumnezeu întrupat, dragostea 
este calea, o cale nesfârşită, pentru că îna-
intează în Dumnezeu cel nemărginit. este 
o cale pentru că nu desemnează un oare-
care capăt de drum, ci oriunde ajunge des-
chide noi începuturi. Călătorind pe ea, ni 
se descoperă priveliştile negrăite ale ceru-
lui nou şi pământului nou. Mai mult, noi 
înşine, suflet şi trup, ajungem „cer nou şi 
pământ nou”, încât calea înaintează în noi 
pe măsură ce noi înaintăm în ea. 

Dragostea este adevărul vieții. Dacă 
minciuna distorsionează chipul existenței, 
adevărul îl oglindeşte şi îl luminează. Dra-
gostea este adevăr pentru că la orice măsu-
ră şi în orice situație ea oglindeşte şi pune 
în lumină iubirea lui Hristos, a Logosului 
dumnezeiesc întrupat, cel ce dă chip făptu-
rilor create. Şi astfel dragostea se face icoa-
nă a realității transfigurate, în care recu-
noaştem aspirațiile cele mai profunde ale 
vieții create. Orice eclipsă de dragoste ne 
întunecă sinele şi strâmbă o dată cu trăsătu-
rile noastre trăsăturile realității percepute. 
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Căci adevărul lucrurilor este în nedespăr-
țită legătură cu modul nostru de a partici-
pa la realitate, iar dragostea este tonifiantul 
ce stimulează în cel mai fericit chip aceas-
tă participare. Ştiința însăşi a remarcat în 
modul de structurare al materiei o schim-
bare sub acțiunea dragostei. 

Dragostea este viața. Viața însăşi înseam-
nă participare şi dialog. Dacă existența 
noastră curge spre moarte şi, astfel, cum-
va, prin tendința ei entropică, tinde spre un 
deficit de participare, dragostea acționează 
anti-entropic, sporind intensitatea şi, desi-
gur, calitatea participării. Dragostea poate 
fi, astfel, numită „viul vieții”, întrucât fără 
ea absentăm din noi înşine şi disponibilita-
tea spre dialog se diminuează drastic.
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„Toată grija cea lumească acum să o 
lepădăm”... Ce legătură este între dragos-
te şi grijă? Nu este dragostea prin excelen-
ță purtătoare de grijă? La cel fel de grijă, 
se referă, însă, pasajul liturgic din Heruvic? 
Oare nu lepădăm grija lumească tocmai 
spre a ne bucura de dragoste? Şi atunci, nu 
exprimă grija lumească tocmai rezistența 
la schimbarea ce face posibilă înstăpânirea 
dragostei? Care este motivația ce stă în spa-
tele acestei griji? Grija lumească apare pro-
vocată de frica de a păşi pe valurile schim-
bării. este blocajul în a renunța la echilibrul 
precar al vieții adaptate unui mod de via-
ță în care subzistă antagonismul între sine 
şi alteritate. Grija lumească reprezintă un 
mecanism de apărare al „omului vechi”, 
blindat de armura unui egoism ce promite 
satisfacerea poftelor şi eliminarea adversi-
tăților, cu prețul dragostei însăşi. 
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De ce implică dragostea renunțare? 
„Cine nu se leapădă de sine, nu poate urma 
dragostei”, parafrazăm noi cuvântul biblic. 
În primul rând, dragostea impune să ieşi 
din pământul nepăsării şi indiferenței, şi să 
acorzi atenție celui de lângă tine, cunoscân-
du-l şi înțelegându-l în resorturile sale inti-
me, purtându-te cu el aşa cum ți-ar place 
să se poarte cu tine alții. Cu siguranță, fără 
a face vreun compromis şi a devia în vre-
un fel de la modul ei de a fi, dragostea ştie 
să se pună în locul celuilalt. Făcând astfel, 
ea nu îl mai vede pe celălalt doar ca pe un 
potențial pericol în calea satisfacerii dorin-
țelor proprii. Mai degrabă se întreabă dacă 
nu cumva satisfacerea poftelor nu constitu-
ie un risc la adresa împlinirii celuilalt. 

Dragostea ştie că pe câmpul de lup-
tă al intereselor divergente bucuria unu-
ia înseamnă durerea altuia, câştigul unu-
ia înseamnă pierderea altuia. De aceea, nu 
investeşte în acest teren minat, nu investeş-
te în grija pentru desfăşurarea ostilităților. 
Dragostea nu are tactici de război, ea este 
călăuzită de Duhul Sfânt, de Duhul înfierii 
care insuflă simțirea fraternității universa-
le. În acest sens, după cum am amintit, dra-
gostea poartă de grijă celuilalt. În fapt, a te 
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îngriji de tine şi a te îngriji de celălalt sunt 
acte interioare unul altuia. 

Să urmărim legătura dintre dragoste şi 
pace, isihie. Modul antagonist ce parazitea-
ză viața actuală creează o stare de fond a 
existenței caracterizată de tulburare, agresi-
vitate, nelinişte, spaimă, angoasă, ură, sus-
piciune, anxietate. ele generează o tectoni-
că de adâncime, de pe urma căreia rezultă 
falii în mentalitate şi comportament. Dra-
gostea acționează în direcția unei schim-
bări nu doar a reliefului faptelor, ci a însăşi 
stării de fond a existenței noastre. Modul 
de a fi pe care îl instaurează dragostea are 
ca stare de fond isihia. Iar pacea constituită 
de isihie nu este ceva în genul unui armisti-
țiu convenit pe un câmp de luptă, ci o pace 
netrecătoare, statornicită de prezența lucră-
toare a Duhului Sfânt. Prin aceasta, dragos-
tea dă viață concretă unității din inima plu-
ralității şi pluralității din inima unității.  
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De ce este numită dragostea „văzătoa-
re”? Care este vederea proprie dragostei? 
În mod obişnuit, vedem ceea ce ne stă îna-
inte şi vederea însăşi presupune o selecție şi 
o interpretare a realității, după o iconomie 
dictată de adaptarea trupului la condiția 
actuală a existenței. În această perspectivă 
frontală, lucrurile sunt, pe rând, proiectate 
în cîmpul vederii şi aruncate din el, asimi-
late şi refulate, extrase şi expulzate, afirma-
te şi negate, recunoscute şi uitate, în timp 
ce orizontul ei le îndepărtează de subiect. 
expansiunea universului modelată de fizi-
că exprimă pe undeva aspectul îndepărtă-
rii în perspectivă a lucrurilor de subiect. Pe 
de altă parte, entanglement-ul cuantic tri-
mite spre o taină a inseparabilității şi afi-
nității esențiale a particulelor ce păstrează 
intactă „memoria” întâlnirii.
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Înaintând, dragostea nu lasă în urmă 
ceea ce întâlneşte, nu şterge nimic cu bure-
tele,  ci ia cu sine tot ceea ce a atins cu vede-
rea în memoria sa, clădind punți, generând 
afinități, rezonanțe mutuale între lucruri 
izolate unul de altul. În raportarea sa la 
realitate, preferă să acționeze prin amplifi-
care, mai curând decât prin reducție. 

Pregustând modul eshatologic al exis-
tenței, dragostea naşte o vedere „de jur 
împrejur”, o vedere şi totodată memorie 
ce învăluie ființele cu care relaționează şi 
le apropie de sine în perspectivă. Orizontul 
dragostei impune subiectul ca principiu de 
atracție universală. După cum arată părin-
tele Ghelasie de la Frăsinei, cunoaşterea 
rezultată din dragoste aduce în prim-plan 
sufletul, ale cărui mişcări depăşesc, în felul 
holistic în care cuprinde el realitatea, vede-
rea „pe bucăți” a acesteia, instantaneele ei 
juxtapuse, raportările prin excluziune. De 
aceea, a vedea înseamnă pentru dragoste 
un act al întregii ființe, o icoană în care sine-
le şi alteritatea sunt deopotrivă cuprinse şi, 
mai mult, un act al „transcendenței prezen-
te”, revelarea lui Dumnezeu Care „lucrea-
ză în mine”. Câtă iubire, atâta vedere... 
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„Gustați şi vedeți” că bună este dragos-
tea... Pentru a ieşi din cercul vicios al modu-
lui antagonist de ființare, nu ajunge să cer-
cetezi dragostea „din afară”. Dacă o faci şi 
rămâi spectator, vei avea tendința de a face 
din ea un „pol” de putere pe această sce-
nă a raporturilor conflictuale necesare. De 
aceea, trebuie să guşti din dragoste pentru 
a o înțelege. Modul dragostei nu obiectifică 
realitatea, ci o face co-subiect al trăirii per-
sonale. De aceea, dragostea stimulează în 
mod fericit actul imaginativ, dându-i o con-
sistență iconică. 

Obiectificarea realității urmează nece-
sar unui mod de gândire care are la bază 
separația disjunctivă şi opoziția dintre eu şi 
alteritate. De aceea este nevoie de o schim-
bare a minții (metanoia) pentru a partici-
pa la realitate din postura nu de centru de 
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putere şi utilizator sau consumator al ei cu 
revendicări de exclusivitate, ci ca partener 
de dialog şi co-părtaş la darul dumnezeiesc 
al vieții. 

Realitatea înțeleasă în condiția ei euha-
ristică este gustată din „paharul mântui-
rii”, adică din simțurile resetate pe coordo-
natele desăvârşirii. Secțiunile de realitate 
decupate de simțuri nu mai sunt combina-
te după o logică a dominării ei de către eul 
cunoscător, a dominării absolutiste a între-
gului de către parte, a dictaturii părții asu-
pra întregului, dacă putem spune aşa. 

Devenită un act al dragostei, cunoaşte-
rea realității investeşte realitatea cu calita-
tea de împreună-subiect al propriei lucrări. 
Astfel, câştigând în consistență dialogală, 
calitatea noastră de subiect al realității se 
întăreşte pe măsură ce renunțăm la drep-
tul nostru de proprietate asupra realității, 
la dreptul nostru de a o ține în sclavie, şi 
o eliberăm, prin dragoste, împărtăşind cu 
ea, printr-o autentică revoluție a modului 
de a gândi asupra-i, moştenirea de subiect 
şi demnitatea filială provenind din pecetea 
dumnezeiască a vieții. 
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Dacă dorința de putere sau dorința de 
satisfacere a plăcerii polarizează realitatea, 
înjugând-o utilitarului, reducând-o la sta-
tutul de mijloc de obținere a rezultatului şi 
adresându-i-se prin comenzi care exprimă 
intenția de a ajunge la un cât mai deplin 
control asupra ei, dragostea ascultă ceea ce 
realitatea îi vorbeşte de la celălalt capăt al 
firului. Nu este oare disponibilitatea spre 
ascultare o trăsătură de netăgăduit a dra-
gostei? Nu este dragostea mediul în care se 
trezeşte la viață simfonia de glasuri a cos-
mosului? Nu durează dragostea o punte 
de aur spre fiecare făptură şi nu vine ea în 
întâmpinarea fiecăreia, ascultându-i înăbu-
şitul suspin după înviere? Nu invită dra-
gostea la mărturisirea de substanță a devi-
erii de la menirea dumnezeiască înscrisă în 
firea creată?
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„Nu am venit să judec, ci să mântuiesc”, 
spune dragostea. Pentru că, în fond, criza 
lumii contemporane nu poate fi judecată 
decât ca o teribilă penurie de dragoste, iar 
însăşi venirea ei acoperă abisul absenței de 
sine ce ne amenință. 

De ce are nevoie dragostea de credință? 
În primul rând, pentru că părăsirea modu-
lui de viață antagonist ce alimentează 
încleştările existenței cere un salt, fără alt 
punct de sprijin decât dragostea însăşi. Pri-
mul pas pe ape este tocmai îndrăgostirea. 

Şi totuşi, nu este dragostea doar un 
cuvânt? Cum trece ea prin sita relativiză-
rilor? Dacă dragostea este într-adevăr un 
cuvânt, puterea acestui cuvânt se arată în 
faptă. Felul ei de a fi, deşi stârneşte împo-
triviri din pricina neconformității cu o sta-
re de lucruri marcată de schisma prezentă 
în sânul vieții, îmblânzeşte sălbăticia lumii. 
Răsplătind răul cu binele, dragostea scurt-
circuitează aşteptările acesteia şi lasă fără 
semnal mobilul reacțiilor prin care meca-
nismul antagonist se suprapune forței vita-
le, uzurpând-o.

Dragostea are simțul măsurii, proporți-
onându-şi acțiunile cu dreaptă socoteală. 
Spre exemplu, punând în balanță mila şi 



81

ÎNTRuPăRI ALe IuBIRII

dreptatea, înclină spre prima dintr-o por-
nire spontană, însă nu o neglijează nici pe 
ultima, ştiind că răului trebuie să i se pună 
stavile, pentru că mila față de cineva s-ar 
vădi în acelaşi timp ca nemilostivire dacă 
îşi uită îndatorirea de a-i proteja de rău pe 
ceilalți. Despărțind însă răul de săvârşitor, 
dragostea vede ca esență a dreptății prote-
jarea de rău, iar nu pedeapsa în sine. 

În plus, dragostea e maestră în a găsi afi-
nități. Pentru aceasta, îşi rafinează înconti-
nuu înțelegerea pentru ca în ochiurile ei să 
se prindă, ceea ce, ascuns în celălalt, caută 
să iasă la lumină. Sesizând noi şi noi amă-
nunte, noi şi noi virtualități, reflexe şi infle-
xiuni ale realității interioare şi ale celei exte-
rioare, dragostea le introduce într-o relație 
osmotică. Personalizând pe una prin cealal-
tă, imprimându-le cu pecetea intersubiecti-
vității, ea le dă amprenta unică a prezen-
ței de spirit. Prin intermediul acestei trezii 
ce face atingere cu prezența dumnezeias-
că, porțile percepției se deschid unei pri-
velişti în care interiorul şi exteriorul capă-
tă un grad sporit de libertate. Nu simțim 
oare mai intens sentimentul de libertate 
atunci când cele din afară îşi leapădă mas-
ca mortuară şi conglăsuiesc cu cele dinlă-
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untru? Nu explodează valențele expresive 
ale celor din afară atunci când îşi află odih-
nă şi desfătare în ele interioritatea? 

Fără să fie triumfalistă, dragostea are un 
efect tămăduitor când este pusă pe rănile 
existenței. ea închide tăieturile ce brăzdea-
ză pielea simțirii, făcând-o aptă nu numai 
să fie mângâiată de viață fără împiedicare, 
ci şi să o însenineze, la rândul ei, pe aceasta 
cu mângâierea Duhului Sfânt. 

O regulă de aur a dragostei: „mai feri-
cit este a da decât a lua”, ne învață s-o cău-
tăm, cu toată râvna, prin ofranda proprie şi 
nu fără a ne dărui „pe noi înşine şi unii pe 
alții şi toată viața noastră” dumnezeiescu-
lui ei Izvor. Căci pentru ca iubirea să cape-
te o formă împlinită, cu alte cuvinte pen-
tru a fi „un singur trup” şi „în acelaşi duh” 
cu celălalt, este nevoie să activăm condiția 
euharistică prin care Dumnezeu „ia chip” 
în noi.  
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„Veniți la mine toți cei osteniți şi împovă-
rați şi vă voi odihni pe voi”, spune dragos-
tea. ea ia cu mâna răul de viață, oboseala 
cronică a unei lupte de uzură cu greutățile 
întâlnite în cale, încordarea fizică şi psihică 
provenind din purtarea poverilor în amon-
te pe planul înclinat al vieții. Cum reuşeş-
te ea să picure în noi acel elixir care topeşte 
tensiunile ce ne macină în lupta surdă pen-
tru existență? 

În primul rând, prin modul ei neanta-
gonist de a fi, în confruntarea cu realitatea 
dragostea nu dezvoltă rezistențe. De aceea 
forța de frecare în urcuşul pe pantele vie-
ții este substanțial diminuată, de unde sen-
timentul de înaintare uşoară. Problemele 
continuă să existe, însă impactul lor asupra 
minții nu mai este amplificat de rețeaua de 
reacții ce ajunge să dezvolte în jurul nos-
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tru un adevărat câmp malign, consumator 
al energiilor vitale. După firea ei, dragostea 
acționează, nu reacționează...

Trebuie să înțelegem că bună parte din 
stress-ul zilnic, din surmenajul şi apăsarea 
pe care le resimțim în „arşița zilei” provin 
din felul în care absorbim şocul întâmplă-
rilor. Acesta din urmă lasă urme mult mai 
adânci dacă noi „contrăm” realitatea, dacă 
o întâmpinăm din poziție de luptă. 

Lupta în sine anulează dialogul. Dragos-
tea, însă, atenuând sentimentul de luptă, 
accesează lungimile de undă pe care putem 
recepta realitatea nu ca pe un oponent, ci ca 
pe un partener şi ca pe o „pasă la întâlni-
re”. În acest fel, tot ceea ce ni se întâmplă 
este acceptat ca un punct de plecare pentru 
dragostea însăşi.

Mai mult decât atât, dragostea ia cu sine 
şi „poverile celor slabi”. Lipsa ei de războ-
ire face ca sistemele de alarmă ale vieții să 
nu se declanşeze în celălalt. Trecând prin 
musculatura existenței, elimină contracții-
le, relaxează încordările. 

Se spune că modul cel mai eficient de a 
ajuta pe cineva este să-l ajuți să se ajute sin-
gur, astfel încât ajutorul tău să-l pună pe 
picioare, să-i redea dinamismul propriu. 
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Tocmai acest lucru îl face dragostea. Sim-
țind că eşti iubit, sub atracția modului de 
a fi al dragostei ai oportunitatea cea mai 
bună de a ieşi din gâlceava cu tot ceea ce 
înseamnă alteritate şi a revaloriza sensul 
existenței ca ființă întru comuniune. 

Toată lumea însetează, mai mult sau mai 
puțin conştient, după dragoste. Numai că 
unii sunt mai puțin dispuşi să o şi ofere 
la rândul lor, poate pentru că pur şi sim-
plu le strică planurile. Mutările ei la sacri-
ficiu derutează strategiile de luptă pentru 
care scopul scuză mijloacele în aşa fel încât 
tot ceea ce contează este bifarea de reuşi-
te individuale şi parvenirea la butoanele 
de comandă ale realității. Realitatea, însă, 
rezistă în fața oricărei încercări de controla-
re despotică şi poate fi cucerită numai prin 
dragoste, lăsându-se liberă în voia ei. 

Cum altfel poate fi înțeles refluxul sufle-
tesc în care se amestecă angoasa, deznă-
dejdea, simțământul de părăsire, ce inun-
dă laolaltă punctul culminant al ofensivei 
individuale asupra realității? În economia 
binară a luptei, orice față are şi un revers, 
iar reversul apoteozei individualiste este 
vidul lăuntric, pierderea prizei la realitate 
pe care o oferă, în smerenia ei, dragostea. 
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„Întru răbdarea voastră vă veți dobân-
di dragostea”... Fără a fi defel minimalistă, 
dragostea dă dovadă de firesc în tot ce face. 
Nu înclină spre forțări sau încrâncenări, ce 
se iscă atât de ades dintr-o atitudine război-
nică. Graba sau panica, de asemenea, îi sunt 
străine. Respectă ritmul de creştere al vieții 
sub înrâurirea harului dumnezeiesc, cunos-
când că „taina nu se poate raționaliza, nu se 
poate forța” (părintele Ghelasie). este, ast-
fel, un excelent catalizator al proceselor prin 
care viața se regenerează şi se înnoieşte, 
conectându-se la Sursa ei dumnezeiască. Şi 
dacă se spune că „împărăția dragostei se ia 
cu asalt”, acest asalt nu e altceva decât ges-
tul care prelungeşte cu naturalețe revărsa-
rea sufletească, ieşirea din sine spre celălalt. 

Totodată, dragostea răstoarnă domnia 
cantitativului, absolutismul structuralist, 
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punând accent pe consistența dialogică a 
viului. Cunoaşterea promovată de ea este, 
prin urmare, una prin excelență participati-
vă. Sesizând legăturile la distanță între toa-
te făpturile, lucrurile, lucrările şi cuvintele, 
ea dă o notă universală responsabilității. 

În modul antagonist al ființării, glasul 
celuilalt apare asfixiat, sau ca o notă de sub-
sol la vocea proprie care acoperă prim-pla-
nul, dând un accent monologic existenței. 
Dragostea, în schimb, îmbrățişează dia-
logul ca pe însăşi respirația ce oxigenea-
ză sângele vieții. ea ştie să se oprească să 
asculte pe celălalt, se retrage din prim-plan 
dând spațiu intervenției lui, se bucură să 
se micşoreze, ca acela să crească. Răspun-
sul ei nu pune în cale bariere şi baricade, ci 
durează punți, deschide noi orizonturi.

Dragostea nu exploatează pe nimeni, 
nu smulge de la celălalt ceea ce are nevo-
ie, ci se opreşte să primească darul lui cu 
mulțumire. ea îl sustrage gravitației eului 
propriu şi îl înscrie o dată cu sine pe orbita 
iubirii dumnezeieşti. 
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Dragostea este, în fapt, singurul loc în 
care ne întâlnim cu adevărat cu Dumnezeu 
şi în care ne întâlnim cu adevărat cu celă-
lalt. Sfinții Părinți îl numeau „locul inimii”. 
ea umple prăpastia căscată în noi între eu 
şi alteritate. 

Sensul postirii este de a face loc dragos-
tei. Sensul ascezei este dragostea. Sensul 
oricărei virtuți este dragostea. Sensul orică-
rei legi ar trebui să fie ocrotirea dragostei. 
Sensul ştiinței şi al înțelepciunii este dragos-
tea. Dragostea este oceanul infinit în care se 
varsă şi se adună toți afluenții cunoaşterii 
şi ai vieții ce nu sunt secați de „arşița” ego-
centrismului. Teologia este cuvântul de răs-
puns la iubirea lui Dumnezeu. Mistica este 
vederea în lumina iubirii lui Dumnezeu. 

Chiar dacă auzim vorbindu-se despre lup-
ta creştină, folosirea cuvântului „luptă” este 
improprie, pentru că în creştinism ceea ce 
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contează este, în ultimă instanță, dragostea, 
iar modul de a fi al dragostei este „pacea lui 
Dumnezeu care covârşeşte toată mintea”. 

În condiția actuală a lumii subzistă per-
manent în noi două moduri de a fi: unul 
caracterizat de antagonism, de opozi-
ția între eu şi alteritate, stimulat de toa-
te adversitățile dinăuntru şi din afară, şi 
altul caracterizat de comuniunea dintre eu 
şi alteritate, stimulat de Logosul dumneze-
iesc atotprezent ca Iubire ce susține toate 
ființele, făcându-le arătată „în multe feluri 
şi în multe chipuri” icoana împlinirii de 
sine în dragostea întreolaltă. 

Modul antagonist de ființare merge în 
direcția adâncirii schismei şi sfâşierii între 
eu şi alteritate, având drept consecință o 
„dezbinare în sine” a ființei create ce are ca 
ultimă finalitate nimicnicia, decuplarea de 
la „tot darul cel bun şi desăvârşit” ce vine 
de la „Părintele luminilor”. 

Modul de a fi al dragostei tinde spre refa-
cerea sinapselor creației prin alipirea ei la 
Trupul înviat al lui Hristos, Trupul înveşni-
cirii lumii în iubirea lui Dumnezeu. În icoa-
na dragostei odihnesc cu egală demnitate 
identicul şi feluritul, întrucât taina Sfintei 
Treimi străluceşte de-a pururi în ea. 
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Primul mod de ființare amintit a deve-
nit o a doua natură a noastră şi se contor-
sionează în moarte, cel de-al doilea, pro-
priu dragostei, este „haina de nuntă” a 
ființei restaurate ce se adânceşte veşnic în 
Viață. 
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na”, 4 Iulie 2010; „Materie şi Sens”, ziarul 
„Lumina de Duminică”, 15 Mai 2011; „Filo-
sofia de la izvoarele Liturghiei”, ziarul „Lumi-
na de Duminică”, 22 Mai 2011; „Creaţie şi 
creativitate”, Revista „Ramuri”, Iunie 2011; 
„Deconstrucţia: între idee filosofică şi practi-
că artistică”, ziarul „Lumina de Duminică”, 
19 Iunie 2011; „Cuvântul de la capătul lucru-
rilor”, ziarul „Lumina de Duminică”, 21 
August 2011; „Determinism, indeterminism 
şi liber arbitru. Dimensiunea teleologică a prac-
ticii”, revista „Sinapsa”, nr. IX/2011; „Inter-
disciplinaritatea, o provocare a timpului nos-
tru”, ziarul „Lumina de Duminică”, 25 Sep-
tembrie 2011; „Omul sub dominaţia tehnicii”, 
ziarul „Lumina de Duminică”, 30 Octom-
brie 2011; „Omul, fiinţă practică şi fiinţă con-
templativă”, ziarul „Lumina de Dumini-
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filosofării”, revista „Ramuri”, nr. 12 (1146), 
Decembrie 2011; „Lumină de la Răsărit”, 
ziarul „Lumina de Duminică”, 29 Ianuarie 
2012; „În căutarea unităţii”, ziarul „Lumi-
na de Duminică”, 12 Februarie 2012; „Păsă-
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rile şi arta”, revista „Ramuri”, nr 3 (1149), 
Μartie 2012; „Experienţa de adevăr şi conşti-
inţa limitelor”, ziarul „Lumina de Dumini-
că”, 1 aprilie 2012; „Gândirea matematică la 
frontierele cunoaşterii”, ziarul „Lumina de 
Duminică”, 1 aprilie 2012; „Suflet şi răs-
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Platytera, 2013) etc. 

Co‑autor a numeroase studii pe teme 
interdisciplinare. Amintim: „Language in 
Mathematics, Science and Artificial Intelli-
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„Transdisciplinary Approaches of the Dialogue 
between Science, Art and Religion in the Euro-
pe of Tomorrow” (International Congress), ed. 
Curtea Veche, Bucureşti, 2008; „Iconic Apo-
phatism and the Dialogue of Religion and Sci-
ence with Fr. Dumitru Stăniloae and Fr. Ghe-
lasie Gheorghe” (with Mihai Caragiu), în: 
„Transdisciplinary Approaches of the Dialogue 
between Science, Art and Religion in the Euro-
pe of Tomorrow” (International Congress), 
ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008; „Discre-
te Structures as Holistic Models” (with Mihai 
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Caragiu), în: „Transdisciplinarity in Science 
and Religion” (III), ed. Curtea Veche, Bucu-
reşti, 2008; „Infinit, Numire, Descoperire – o 
Perihoreză a Cunoaşterii” (cu Mihai Caragiu), 
Revista „Sinapsa”, nr. 1/2008, ed. Platyte-
ra, Bucureşti, 2008; „Minte şi conştiinţă: teorii 
curente. Antropologia iconică” (cu Mihai Cara-
giu), Revista „Sinapsa”, nr. 2/2008; „Proble-
ma Medierii. Geometrie Necomutativă. Consi-
deraţii Teologice” (cu Mihai Caragiu), Revis-
ta „Sinapsa”, nr. 3/ 2008; „Carl Gustav Jung. 
Psihologie şi Religie. Arhetipuri” (O perspectivă 
creştin‑ortodoxă)” (cu Mihai Caragiu), Revis-
ta „Sinapsa”, nr. 4/2009; „Filosofia Actului: 
Cultură şi Viaţă” (cu Mihai Caragiu), revista 
„Sinapsa”, nr. 5/2010; „Cu faţa spre Dumne-
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giu), revista „Sinapsa”, nr. 6/2010; „Feno-
menologie şi iconicitate” (cu Mihai Caragiu), 
revista „Sinapsa”, nr. 7/2011; „Matematică 
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Revista „Sinapsa”, nr. 8/2011; „Despre Taina 
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