
Curs Morală

Virtuţiile şi Tainele Bisericii – legăm virtuţiile de Sfintele Taine
Taine/Mister – reconectare la izvorul vieţii

De exemplu: curajul – Sf. Maslu
         dreptatea – Preoţia „Preoţii Tăi Doamne se vor îmbrăca cu dreptate”
        chibzuinţa – Taina Pocăinţei – metanoia – reorientarea vieţii „pocaiţi-vă...”
        cumpătarea – castitatea, Taina Căsătoriei

Problema chibzuinţei

Chibzuinţa – încercăm să o înţelegem legată de taina pocăinţei – schimbarea vieţii. Problema este: 
cum se face această schimbare. Nu se poate face în 24 h. – este rezultatul multor eforturi. Ceea ce avem de 
schimbat suntem noi înşine. Chiar şi convertirile bruşte: Sf. Ap. Pavel, Cuv. Maria Egipteanca, apar la 
prima vedere realizate deodată însă ele apar pe un fond interior care se modifică în timp. 

Factori determinanţi ai schimbării: iubirea faţă de sine, resocializarea.
Resocializarea – factorul care ţine de atitudinea noastră – faţă de noi înşine, societate, Dumnezeu, 

dar  în  pecial  faţă  de mediul  uman.  Nimeni  nu poate  trăi  în  afara  societăţii.  Oamenii  ne fac  oameni. 
(Aristotel). Venim în lume din oameni pentru oameni. Omul e născut de om:  biologic dar şi spiritual.

Resocializarea – este o schimbare; o schimbare a vieţii (a mediului – integrarea într-o altă zonă, 
mediu). Socializarea şi resocializarea este deseori căutată. Oamenii îşi caută prieteni. Pe de o parte sunt 
lucruri care nu depind de noi (familia în care ne naştem, societatea din care facem parte). Oamenii se 
întrunesc pentru că îi leagă ceva: interesul de cele mai multe ori. Unul dintre cei mai puternici factori 
privind socializarea este mediul în care ne aflăm. Oamenii  care au aceleaşi  convingeri  trăiesc deseori 
împreună. Aceste procese au atât aspecte negative cât şi pozitive. Socializarea ne impune anumite roluri 
(pe care le înveţi în timp). Rolul are un caracter formativ dar şi deformativ. 

Problemei convertirii  i se aplică în genere aceleaşi reguli.  Ea presupune astfel schimbarea unui 
mediu social. De ex.: propovăduirea lui Petru de la Cincizecime – cei de acolo s-au botezat şi au întemeiat 
o comunitate – totul împreună în afară de patul conjugal. Consecinţele au fost cele mai concrete cu putinţă 
în legătură cu propovăduirea lui  Petru. Alt  ex. este:  perioada constantiniană şi post constantiniană:  în 
obştile mănăstireşti monahii se asociază pentru a putea răzbi, pentru a putea dobândi desăvârşirea creştină. 
Un alcoolic poate să renunţe să mai bea dacă frecventează mediul de prieteni care beau? Nu. Dacă vrei să-
ţi schimbi viaţa trebuie să te asociezi cu oameni care caută aceleaşi lucruri.

Anturajul – factor care ajută la schimbarea mediului de resocializare. Problema despătimirii e una 
colectivă. Mântuitorul Iisus Hristos a realizat Biserica văzută ca adunare, comunitate, comuniune.

Trupul lui Hristos este realitatea Bisericii. Identificăm la Sf. Ap. Pavel – harisme – totul legat de 
contextul ecclesial  – de trupul lui Hristos, de mădularele Bisericii.  Vezi Romani, I Corinteni, Efeseni, 
Filipeni – sunt pasaje despre Trupul lui Hristos şi că în acest trup se realizează ceva.

Efeseni – trupul lui Hristos format din mădulare şi încheieturi care-l face să crească. Numai ceea ce 
este legat organic creşte, se dezvoltă,  păstrând în acelaşi timp unitatea ansamblului.  Mediul în care se 
realizează această creştere este specific existenţei în comuniune sau comunitate umană.

Biserica la Sf. Ap. Pavel şi cum o vedem noi în zilele noastre, dacă facem o comparaţie. Astăzi, 
avem parohia care este dată de unitatea oficiului parohial iar nu de legăturile organice dintre mădularele 
Bisericii. Sf. Ap. Pavel spune că dacă un mădular suferă trebuie să sufere şi celelalte; pe când în zilele 
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noastre nu ştiu cine s-a împărtăşit înaintea noastră sau după noi. N-avem de unde să ştim dacă-l doare pe 
vreunul ceva, pentru că nu-l auzim. N-avem nici o şansă reală să vedem dacă viaţa noastră duhovnicească 
creşte/scade decât împreună cu ceilalţi şi nu doar o oră pe săptămână ci toată viaţa noastră. 

Sf. Siluan Athonitul „lumea reprezintă întregul Adam” – toţi oamenii. Într-un anumit fel nu suntem 
decât o singură persoană. În virtutea individualismului fiecare poate trăi  şi privat însă nu aceasta este 
adevărata viaţă creştin-morală. Astfel suntem pe nicăieri dacă ne lipsim de Izvorul Vieţii. La un moment 
dat vom vedea că viaţanoastră se va sfârşi şi nu am făcut nimic. 

Iubirea de sine – există mai multe posibilităţi de a ne raporta la noi înşine. Nu orice raportare la noi 
înşine este negativă. Astfel, avem o raportare:

a) exclusivistă/posesivă
b) de comuniune – în care ne preocupăm de noi înşine şi vedem în ceilalţi doar o materie primă de 

satisfacere a dorinţelor noastre. Sau o comuniune: în care viaţa noastră este un prilej de comuniune după 
modelul oferit de Mântuitorul Iisus Hristos. Filipeni II, 6-9: „n-a socotit o ştirbire” – Fiul lui Dumnezeu n-
a socotit că a fi ca Dumnezeu îi aparţine doar Lui ci din iubire S-a revărsat. 

Această iubire presupune a sesiza valoarea propriei noastre vieţi. Nu avem mai mult propriu decât 
că suntem titularii propriei noastre vieţi. Dacă există în această lume ceva vis a vis de care să ne putem 
exercita libertatea este propria noastră viaţă. Dacă pe noi nu putem da nimic, cu atât mai mult pe cea a 
celorlalţi.  Astfel,  vis a vis de aceştia şi de iubirea de sine putem avea o atitudine de includere sau de 
excludere. Această activitate este esenţială pentru modul în care noi ne trăim viaţa. 

De ex. marii pătimaşi deşi în afară dau senzaţia că au un dispreţ total faţă de ceilalţi, cel mai mare 
dispreţ îl au faţă de ei înşişi. Ei nu se mai simt bine în pielea lor. Atenţie maire la reprşuri: ele nu ajută. 
Căci celor care le confirmăm prin reproş le adâncim mai multe crize. Când reproşăm noi ne desolidarizăm 
de ceilalţi, un astfel de om se simte părăsit şi în loc să încerce să se ridice se afundă mai mult. Reproşurile 
distrug – ele sunt otravă. Ele nu joacă niciodată vreun rol. Dar de cele mai multe ori afectează, produc 
suferinţă. Când reproşăm stârnim celorlalţi orgoliul, care este şi el o formă de protecţie, de fugă de sine 
însuşi. În această situaţie el nu poate suporta situaţia reală nici de la el însuşi,  cu atât mai mult de la 
ceilalţi. Când este rostit de pe aceeaşi treaptă sfatul are efect. Câmd simţim că celălalt vrea să ne ajute? 
Când îl doare de noi.

Raportul dintre persoană ş propriul nostru trup

De obicei, trupul poartă o etichetă negativă: e asociat cu diavolul şi cu lumea. Se afirmă uneori: Să 
ne lepădăm de trup! Ap Pavel spune: Lupta noastră nu e împotriva trupului şi a sângelui...

Ce e pozitiv/negativ în relaţie cu trupul?
Învierea lui Iisus cu trupul trebuie să ne dea de gândit asupra valorii trupului. Trupul are un destin 

veşnic. Trupul are un destin veşnic. Dacă susţinem că doar sufletul este nemuritor nu mai înţelegem de ce 
Hristos  a  Înviat  cu  trupul.   Înscrişi  pe  filiera  platonismului  pierdem sensul  acestei  valori  a  trupului. 
Sufletul şi trupul nu sunt două componente ale fiinţei umane pe care să le poţi separa, ci ele sunt două 
dimensiuni. 

Sufletul şi trupul există numai pentru că ele sunt împreună. Nu există suflet ca entitate separată, ci 
doar sufletul ipostaziat într-o persoană. Persoana moare dar nu dispare. Şi dacă nu dispare, înseamnă că 
nici  sufletul  nici  trupul  nu dispar.  Moaştele  vorbesc de persoană.  Ele  nu sunt  doar  nişte  cadavre.  Şi 
moaştele suferă de degradare, sunt afectate de moarte dar nu total. Putem vorbi şi de o moarte a sufletului 
Lucraţi câtă vreme este lumină... – sufletul nu se mai poate manifesta o dată cu moartea. 

Dar atunci ce se întâmplă cu sfinţii? Arătările lor sunt reale? Se bucură ei de o autonomie după 
moarte? Sfinţii nu acţionează din iniţiativa lor ci în Hristos. Sfinţii după moarte nu mai au viaţa lor din ei 
ci din Hristos. Puterile umane sunt finite, doar în legătură cu Hristos mai putem acţiona şi trăi. Doar dacă 
rămâne în legătură cu sursa omul poate via. 

2



Moartea ca proces este o epuizare. Dumnezeu îngăduie ca şi sfinţii să moară. Sfinţi nu sunt mai vii 
decât noi, ci ei sunt mai vii doar pentru că stau în legătură cu Cel viu. 

Trupul este un instrument al Revelaţiei. Atenţie la cele trei întrupări ale Cuvântului: 
- în creaţie
- în scripturi
- ipostatic
Acestea ne arată tocmai acest rost al trupului, înţeles ca ceva inteligibil:
- creaţia o vezi
- scriptura – litera are un sens doar scrisă; (litera e întruparea gândului) G. Călinescu
- Trupul Mântuitorului – are o σωμα

Trebuie subliniat şi aspectul următor:
- creaţie – logoi
- litera – sens
- Mântuitorul identitatea Sa

În viaţa spirituală sesizabilă a sfinţilor îl poţi vedea pe Izvorul vieţii lor.
În toate aceste revelaţii există un  mijloc (vizibil) al revelaţiei,  pentru ca nesesizabilul să devină 

sesizabil. Trupul este extazul sensibil al persoanei. Noi nu putem comunica decât prin intimitatea trupului. 
El nu este o carcasă, ci o interfaţă între noi şi ceilalţi, dar şi între interiorul propriului eu şi trupul nostru. 
Trupul este un instrument al revelaţiei şi pentru noi înşine.

Prin trup, prin manifestări, acţiune (chiar şi gândul este o acţiune, are o componentă biochimică) ne 
sesizăm ca persoane. Trupul nu ne încurcă, ci ne foloseşte la autocunoaştere şi cunoaştere în actul acţiunii, 
în manifestarea libertăţii. Când omul este viu lucrează şi astfel se cunoaşte pe sine şi pe ceilalţi. Dacă nu 
ne-am cunoaşte nu ne-am putea corecta. Tot ceea ce înseamnă autodeterminare implică trupul nostru. Nu 
ne putem controla dacă nu ne vedem pe noi înşine. E evident faptul că sufletul şi trupul se influenţează 
unul pe celălalt.

Pornind de la versetul: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut. Fiul Său Cel Unul născut... Hristos prin 
Întrupare face vizibilă dumnezeirea. Hristos s-a făcut  sarx (carne – e aspectul cel mai vizibil). Şi după 
Înviere Hristos se face cunoscut Apostolilor prin trup.

Cu privire la raportul dintre Persoană şi propriul nostru trup:
- are două componente esenţiale – voluntară şi involuntară;

Constatăm că unele aspecte ale vieţii noastre somatice le putem controla, însă pe altele nu le putem 
controla. 

De ex. – ne putem controla mişcarea, dar digestia şi bătăile inimii noi nu le putem controla. Unele 
lucruri le putem controla mai mult iar pe altele mai puţin. Relaţia noastră cu trupul e dominată de aceste 
două elemente. Când venim pe lume predomină cele involuntare – viaţa ne trăieşte pe noi mai mult decât 
trăim noi viaţa. Treptat începe să se manifeste şi acte voluntare – copilul încă din pântece începe să-şi sugă 
degetul. Se manifestă încet un anumit control – aspectul voluntar creşte şi cel involuntar descreşte. Nu 
dispare, ci începe să fie controlat prin educaţie/maturizare. 

Aspectele involuntare ies din primul plan, dar continuăm să le împlinim. Ele devin suportul pentru 
activităţile mai importante, voluntare, prin care ne mainifestăm personalitatea şi libertatea. Când nu se 
întâmplă aşa înseamnă că persoana respectivă suferă de un eventual retard. Se reglementează destul de 
strident aceste lucruri: nu dormim oriunde, nu mâncăm oriunde...

De ce se întâmlă aşa? Tot ceea ce este involuntarconstituie pentru noi o vulnerabilitate.  Ce se 
întâmplă când dormi? Eşti  o victimă.  Nu ai  putere. La fel  când îţi  faci nevoile,  eşti  descoperit.  Când 
mănânci, nu poţi face altceva. Pe baza acestor principii acţionau şi torţionarii. Ori, noi ascundem ceea 
ce este vulnerabil în viaţa noastră, iar acest lucru îl face societatea întreagă. 
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Putem face lucruri involuntare într-o zonă de protecţie pe care o numim intimitate –  un spaţiu 
sigur în care poţi să-ţi satisfaci nevoile acestea involuntare. Prima zonă de intimitate sunt hainele, 
distanţele  impuse  între  noi  sau  locuinţele  –  sufrageria,  bucătăria,  dormitor,  baie  –  creşte  gradul  de 
intimitate. Intimitatea este sinonimă cu protecţia. Există chiar legi de protejare a intimităţii. Legea permite 
legitima apărare. Există şi vulnerabilităţi de natură spirituală pe care le protejăm. Noi nu vrem să fim 
expuşi fără voia noastră, fiindcă atunci suntem vulnerabili.

Există un afect ce apare când conştientizăm că se întâmplă ceva fără voia noastră – pudoare. E 
conştientizarea sentimentului unei vulnerabilităţi. Îi spunem ruşine când ne raportăm la ceilalţi. Ruşinea 
nu se referă  doar la  vulnerabilitatea fizică ci  e un afect  care  însoţeşte  sentimentul  de inferioritate  (te 
ruşinezi de altcineva pentru că simţi că te domină). Folosindu-se de acestea societatea, părinţii, ne învaţă 
cum să trăim. Copilul se simte inferior când este blamat (produce ruşinea) şi se simte bine când e lăudat 
(capătă îndrăzneală). Sunt mecanisme de a regla, controla aceste acte involuntare.

Implicarea trupului în reacţiile interpersonale

În  afara  faptului  că  societatea  reglează  satisfacerea  nevoilor,  trebuie  să  ne  gândim şi  la  cum 
folosim trupul în relaţie  cu ceilalţi.  Primul contact  fizic cu o persoană este cel  vizual.  Dacă persoana 
intenţionează să comunice mai mult se recurge la unele gesturi: salutul, strângerea mâinii,  strângere la 
piept, obraz pe obraz, sărutul pe buze ... lucruri şi mai intime. Când oamenii se aproie recurg la gesturi din 
ce în ce mai intime.  De ce se petrece aşa? Nu toate părţile trupului ne exprimă cel mai bine identitatea. 
Chipul transmite cel mai mult, în special ochii.

Când ne apropiem de o persoană expunem întâi chipul şi sesizăm chipul celuilalt – primul contact 
este vizual. După faţă, partea cea mai personală a trupului nostru sunt mâinile.  Acestea sunt simbolul 
acţiunii şi al interacţiunii, un sentiment de control. Urmează partea din faţă: pieptul. Apoi ne îndreptăm 
privirea spre gură – este unelement fiziologic cheie; cu ajutorul ei ne hrănim şi tocmai pentru că e un 
punct fiziologic cheie, la nivelul acesta al gurii suntem vulnerabili şi nu ne permitem să facem cu gura 
orice.  Sărutăm  doar  mâna  care  are  o  atitudine   binevoitoare  faţă  de  noi.  În  apropierea  fizică 
constatăm că mergem de la ce e mai personal la ceea ce e mai impersonal, sau de la ceea ce e voluntar la 
ceea ce este mai involuntar. Îl lăsăm pe celălalt să pătrundă în zone pe care le controlăm din ce în ce mai 
puţin.

La nivelul sufletului lucrurile au loc invers – mergem de la impersonal le personal – ceea ce e mai 
profund în noi. Lucrurile acţionează astfel pentru că te apropiide cineva în care ai încredere – unii vor să 
ardă etapele şi vor să ajungă la apropierea cea mai intimă fără a se cunoaşte treptat. Când ai încredere în 
cineva laşi deoparte sistemele de apărare. Acest lucru se întâmlă tocmai pentru a demonstra la nivelul 
trupesc un fapt legat de suflet – faptul că ai încredere în celălalt – îl  faci pe celălalt părtaş la propria 
stăpânire de sine însuşi. Cei care doresc şă-şi manifeste iubirea unul faţă de celălalt are la îndemână acest 
limbaj al trupului până la a ajunge să-şi ofere întreaga persoană: trup şi suflet. 

Sf. Ap. Pavel – „nu bărbatul este stăpân pe trupul său ci femeia...” – nu trebuie înţeles ca act de 
tiranie, ci se înscrie tocmai în acea logică a dăruirii totale. Femeia oferă mai mult pentru că pentru ea miza 
e mai mare.

Cei care ard etapele pierd tocmai la nivelul acesta al exprimării încrederii la nivelul cel mai intim. 
Se compromite acest limbaj care e de fapt un limbaj al creierului. Nu mai poţi dovedi încrederea tocmai 
pentru că compromiţi acest mod de manifestare a încrederii.
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Semnificaţia morală a ţinutei/vestimentaţiei

Veşmintele joacă mai multe roluri, le folosim din mai multe motive:
- termoreglare – protecţie fizică
- un rol de personalizare şi de etichetă; există o anumită formalizare;
-  îmbrăcăminte  sociale:  preoţi,  medici,  militari,  poliţişti.  Uniforma are  rolul  de  a  uniformiza, 

standartiza. Se cere tăierea voii pentru încadrarea într-un anumit canon. 
- pentru a depersonaliza: vălul musulman.

Îmbrăcămintea ne asigură un spaţiu de intimitate: considerăm că suntem vulnerabili în intimitatea 
noastră.

- moda joacă un rol important pentru unii – „ieşirea din uz programată” – e o întreagă industrie; dar, 
prin ea te poţi şi depersonliza.

Hainele se mai folosesc şi pentru seducţie, pentru a atrage eroticul, pentru a transmite mesaje de 
natură erotică. Ce câştigă femeia prin anumite haine? Curtare. Prin vestimentaţie se pot transmite semnale 
nonverbale. Pentru bărbaţi principalul mesaj de atracţie este privirea, iar pentru femeieeste ceea ce spui. 
Bărbaţii iubesc cu ochii iar femeile cu urechile. Fecioara Maria a rămas însărcinată prin auz: a auzit de la 
înger vestea cea bună. Femeile folosesc cercei pentru a-şi scoate în evidenţă urechile. Lanţ sau mărgele 
pentru  a  scoate  în  evidenţă  pieptul.  Folosesc de  asemenea  încălţăminte  cu  tocuri  pentru  a  se  legăna. 
Femeile transmit multe chiar şi prin faptul că se leagănă atunci când merg.

Noul  brand  al  vestimentaţiei  constă  în  aşa  numita  arta  de  a  te  dezbrăca.  Sau  a  te  îmbrăca 
dezbrăcându-te. E suficient să observăm aceste lucruri pornind televizorul.

Despre cumpătare

Cumpătarea corespunde virtuţii pe care anticii o numeau  sofrosyne – are două rădăcini:  so – de 
unde vine şi verbul  sozo – a mântui, a reface integritatea;  fro – înţelepciune, întreaga înţelepciune, sau 
tradiţia mai modernă – castitate.

Nu folosi termenul de înfrânare pentru că nu spune atât de mult ca cel de cumpătare. Înfrânarea e 
necesară atunci când eşti în mişcare şi vorbeşte de excese, dar nu se referă la ceea ce să facem ci doar la 
ceea ce să nu facem. Astfel, reprezintă o conotaţie negativă urmărind această latură. 

În schimb, termenul de cumpătare (cumpănă/echilibru) redă mai bine ceea ce înseană virtutea (cale 
de mijloc,  de echilibru).  Cumpătarea o vom pune în legătură cu taina căsătoriei  – rădăcina existenţei 
noastre.

În  trecut  copii  erau feriţi  de a  afla  tainele  intimităţii,  dar  participau  din plin  la  cele  legate  de 
moarte. Astăzi, situaţia este chiar inversă. Moartea e un subiect despre care se spun puţine sau chiar nimic, 
dar se spun prea multe despre senzualitate de la o vârstă prea fragedă. Moartea e privată, iar sexualitatea 
devine un eveniment public.

Căsătoria este o şcoală a cumpătării iar lucrul acesta vine din însăşi natura situaţiei (a trăi 24 h cu 
cineva, spre cineva). Cei doi sunt atât de apropiaţi şi merg până acolo că cei doi devin un trup, o carne. 
Carnea e ceea ce ne desparte – materia are o proprietate a exclusivităţii.  Doar o singură materie poate 
ocupa un singur loc. legătura conjugală face acest lucru extraordinar, chiar şi în aspectele care ne disting 
ea reuşeşte să facă o singură unitate. 

Acţiunea prezentă continuă a celuilalt te schimbă pentru că te solicită. Fiecare trebuie să moară ca 
să poată convieţui cu celălalt. Cineva, folosind o imagine din pildele lui Solomon a numit căsătoria ca 
două săbii cu o singură teacă. Aceasta presupune o disponibilitate destul de mare faţă de celălalt. Căsătoria 
e o modelare/dizolvare a egoismului în efortul de a nu compromite comuniunea cu celălalt. Deschiderea 
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este secretul unei relaţii conjugale fericite. Cu toate acestea relaţia nu trebuie să se desfăşoare în sensul 
dizolvării personalităţii ci doar a egoismului. Macerarea egoismului face să înflorească personalitatea.

Viaţa noastră se dezvoltă dăruind celuilalt (principiul fântânii / Nic. Steinhardt). De multe ori noi 
nu căutăm în celălalt decât un admirator. Această dorinţă e proprie fiinţei umane. Tot timpul e necesar ca 
cineva să ne omologheze, să ne confirme dacă e bine sau rău ceea ce facem. Cea mai mare validare pentru 
un bărbat e din partea unei femei  şi invers. Cea mai mare validare e atunci când celălalt  e dispus să 
trăiască împreună cu tine, să facă din două destine unul. Cel mai important lucru  pentru care cei doi se 
caută  este tocmai  obţinerea acestei  validări  din partea celuilalt.  Tot ceea ce nu e acceptat  de cealaltă 
persoană provoacă o rană partenerului. Ca să-l afirmi trebuie să-l accepţi în întregime: şi cu bine şi cu rele. 
Critica  (plina  de iubire)  a  celuilalt  te  ajută  să  te  corectezi.  Când celălalt  îţi  dă  lecţii,  reacţia  este  de 
respingere.  Iubirea  are  capacitatea  de  a-i  uni  pe  oameni  cum sunt  ei  şi  de  a-i  ajuta  la  autodepăşire. 
Supremul exemplu: pilda Creatorului. Ne acceptă cum suntem, se coboară la noi, dar ne şi judecă.

Dacă nu există acceptarea totală a celuilalt lucrurile nu merg. Aceasta nu înseamnă şi validarea 
aspectelor negative. Lucrurile se schimbă prin facerea voii celuilalt (nu doar monahii au votul ascultării). 
Toate acestea nu în sensul de a-ţi amputa personalitatea, ci de a-ţi însuşi şi realiza exigenţele celuilalt. Şi 
căsătoria este renunţare la lume. 

Paradoxul este că toate acestea te îmbogăţesc. De aceea există şi alteritatea de gen (alteritatea te 
îmbogăţeşte). Eva – ajutorul lui Adam. Celălalt te ajută să ieşi din tine însuţi, să te autodepăşeşti. 

- virtutea cumpătării – Taina căsătoriei
„ajutor pentru el...”

 Depăşirea propriului egoism – întâlnirea cu cineva care e diferit, îmbogăţeşte, nu lasă să se piardă 
ceva. Orice om caută întâlnirea cu cineva care e diferit. Nici animalele nu pot substitui aceasta. Căsătoria e 
ca şi viaţa în cămin: trebuie să ţi cont de celălalt. E benefică chiar şi când nu îţi convine. Faptul că suntem 
vii avem energii/forţe pe care le folosim. Să ne cheltuim energiile la anumite lucruri şi să le lăsăm pe 
celelalte. În căsătorie avem nevoie de o listă de priorităţi. Celelalte nu mai contează. Cu cât viaţa noastră 
se restrânge mai puţin cu atât e mai benefică. 

Cumpătarea – nici prea prea, dar nici foarte foarte. Câte puţin din toate: NU! Canalizarea – 
scopul pe care ni-l dorim. Faci din propria ta viaţă un ţel. Dacă nu ne îngrădi pe noi înşine, energiile se 
risipesc. Unul din modurile prin care ne cheltuim energiile este căsătoria – două proiecte într-unul singur: 
spre acesta să-ţi canalizezi energia. 

De ex. plantele agăţătoare – dacă nu au sprijin sau arac se risipesc. În căsătorie, unul pentru altul este 
arac, fiecare şi-l asumă pe celălalt. Cumpătarea nu înseamnă doar renunţare, evitare de exagerare şi nici 
uitare.  Ci  să  ne  măsurăm  toate  lucrurile.  În  viaţa  monahală  oamenii  devin  modele  unii  altora.prin 
singurătate poţi deveni prizonierul subiectivităţii tale. Chiar şi fericirea poate fi un proiect, o realizare. O 
viaţă la voia întâmplării poate aduce doar surprize: dar nu toate sunt bune. 

Oamenii  nu sunt puşi să doarmă ci  să se confrunte cu propriile lor limite.  Vrem să ne privim 
moartea  în  ochi.  Vrem să ne  autocunoaştem,  să  ne vedem limitele.  Motivul  pentru care  creştinismul 
militează: chemarea la confruntarea cu propriile limite pentru a se lupta cu propria teamă fără comoditate: 
asceza totală. Monahismul este astfel un sport extrem. Căsătoria este aruncarea cu paraşuta, care nu 
se deschide doar când vrei tu. 

Cel mai mare duşman este rutina – uitarea. 
Un dicton: „un lucru pentru care nu merită să mori, nu merită să trăieşti”.
Sf. Ioan Gură de Aur s-a ocupatde Taina Căsătoriei. Vezi Omiliile maritale. Are şi un comentariu la 

Epistola către Efeseni.
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Atributele sau rolurile căsătoriei d  .p.d.vd. teologic  

Tradiţia  ne-a  transmis  multe  date  privitoare  la  acest  aspect,  accentuându-se  mai  mult  viaţa 
monahală pentru că monahismul s-a dedicat total idealului creştin, cei din lume rămânând doar la stadiul 
de amatori. Cu toate acestea este absolut necesar ca şi familia creştinilor să trăiască idealul mai ales că 
familiile nasc monahi. Monahismul şi familia sunt într-o simbioză. 

O perspectivă teologică propriu zisă asupra căsătoriei o găsim în cazurile monahilor care au fost 
nevoiţi să le dezvolte în calitate de prieteni ai unei comunităţi. Epistola către Efeseni ne oferă o abordare şi 
mai interesantă. Epistola către Efeseni este una eclesiologică (recapitularea tuturor în Hristos). Hristos e 
capul – asiguă unitatea şi coordonarea întregului. Venirea în lume a lui Hristos surpă pereţii despărţitori 
între diferitele elemente ale creaţiei (înainte erau antagonice).

Sfântul Ap. Pavel se concentrează asupra a trei elemente – relaţia iudei-păgâni; soţ-soţie, trup şi 
suflet. Iniţial, ceea ce e diferit e chemat să te completeze, însă prin cădere diferenţele devin antagonii. 
Lupta sufletului nu este împotriva trupului, ci împotriva duhurilor, a stăpânitorilor aflaţi în văzduh. Ei se 
află acolo pentru că e spaţiul dintre noi şi Dumnezeu – ei încearcă să ocupe aceste locuri intermediare.

Dacă un mădular se separă de întreg, moare. Diavolul tocmai acest lucru îl urmăreşte, să ne separe, 
să ne distnţeze unii de alţii şi faţă de Dumnezeu. Putem avea viaţă doar dacă rămânem în acest organism al 
Mântuitorului.   Interesant, în acest  context,  este căsătoria.  Şi ea face parte din diferenţeleoriginale ale 
creaţiei. Dumnezeu aduce la existenţă materia apoi operează separările înţelese ca individualizări: lumină-
întuneric; pământ-apă; bărbat-femeie. 

Putem să ne întrebăm, de ce a creat Dumnezeu diferenţa de gen. Diferenţa ne provoacă ieşirea din 
noi înşine, pentru că o imagine în oglindă nu ne atrage. Din nefericire lucrurile pot să nu se întâmple aşa, 
ci să se instaureze un antagonism. Sf. Ap. Pavel foleseşte diferenţa şi relaţia dintre Hristos şi Biserică 
pentru a  vorbi  de diferenţa  şi  relaţia  dintre  bărbat  şi  femeie  dar  şi  viceversa.  El  e  preocupat  cum se 
reaşizează  unirea  factorilor  divergenţi  cu Dumnezeu,  aceasta  implicând  unirea  factorilor  între  ei  întâi 
pentru a reface unitatea şi a alcătui  o singură cetate în Hristos – Israel  şi poporul, o singură carne – 
bărbatul şi femeia, o unitate – trupul şi sufletul, ajungând la „un Domn, o credinţă, un botez”. Dacă ne 
uităm la unitatea Bisericii înţelegem ceva despre unitatea căsătoriei – „Taina aceasta mare este iar eu zic  
în/despre Hristos şi/în Biserică”. Pentru a se înţelege vezi tradiţia lui  eis din lb greacă. (Sf. Vasile cel 
Mare – Despre Duhul Sfânt, PSB 12). Amândouă interpretările sunt valabile. Între Hristos şi Biserică este 
o relaţie de tip conjugal – „un singur trup (sarx – carne)”. De ce carne? Pentru că prin carne suntem cei 
mai separaţi. Această dimensiune a noastră ne distinge de celălalt (suntem doi). Iar marea taină a iubirii 
este  tocmai  aceasta,  de a realiza unirea,  utilizând energiile  trupului  pentru a prinde energiile  trupului 
pentru binele comun.

Dacă reflectăm la această  dublă analogie  – concluzii  foarte importante  pe de o parte,  aşa cum 
unirea în Hristos a neamurilor cu iudeii, realizarea istorică, tot aşa căsătoria realizează un ipostas al Lui. 
Biserica există în mai multe moduri. Există o Biserică la un nivel personal (temple ale Duhului Sfânt I Cor 
6). În fiecare dintre noi există o Biserică mică. Există Biserică la fel ca şi o parohie (în jurul unui altar), ca 
episcopie (în jurul episcopului), ca autocefală, biserica catholică – termen ce exprimă plenitudinea. Vezi 
Pr Ică Cononul ortodoxiei, Excurs.

Între Biserica individuală şi cea a parohiei există ceea ce Sf. Ioan Gură de Aur numeşte  mica 
Biserică – biserica familială. În primele comunităţi exista chiar o suprapunere a acestor două biserici fiind 
organizate în case. În acest caz, analogia cu trupul merge foarte bine. La nivelul fiecărei unităţi se găsăşte 
în parte întregul. Dacă privim familia ca perspectivă a relaţiei dintre Hristos şi Biserică, toate se regăsesc 
şi la nivelul familiei şi constituiescopurile şi funcţiile familiei.
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- organism – bis. catolică
- organe – episcopia
- ţesut – parohia
- celula – familia/persoana

De  ce  se  unesc  oamenii?  De  ce  se  uneşte  Hristos  cu  Biserica?  R:  unitatea,  indisolubilitatea, 
desăvârşirea, îndumnezeirea, îmbogăţirea vieţii, rodnicia.

Semnifica  ţia relaţiei intime  

Rostul relaţiiloreste să exprime intimitatea – de aceea e vorba de carne. Când te oferi celuilalt nu-i 
pretinzi nimic „Pe noi înşine şi unii pe alţii...”. Există refuzul din cauza obsesiilor, intimidării etc. dar şi 
un risc, din cauza păcatelor. Atunci când câştigăm ceva putem şi pierde foarte mult (H R Patapievici).

Hristos a condamnat pe cei care condamnau căsătoria – encratismul (I Timotei).  Nimic nu este 
păcat dacă se ia cu euharistie/mulţumire. Nu putem primi nimic fără ca să pierdem ceva. Dacă abuzăm de 
Dumnezeu putem pierde enorm.... („pentru cei curaţi toate sunt curate iar pentru cei necuraţi, toate sunt  
necurate” Sf. Ap. Pavel).

În ceea ce îi priveşte pe bărbaţi marea problemă este afirmarea de sine – a trezi în femeie o dorinţă 
puternică;  ceea  ce  rezultă  este  o  saţietate  nestăpânită  ce  duce  la  adulter.  Bărbaţii  nu  vor  fi  stăpâniţi 
niciodată de femeile lor dacă ei nu se pot autostăpânii. Rugăciunea lui Tobie – s-a căsătorit cu o fată care 
avea mai mulţi  pretendenţi  ce mureau în noaptea nunţii.  El a spus aşa:  nu spre plăcerea mea ci spre 
mulţumirea Ta... Fireşte,  întrebarea  care se pune este  următoarea:  Ne ridicăm la  înălţimea căsătoriei? 
Suntem suficienţi de curaţi pentru căsătorie? Ce şi cui datorăm? A nu căuta plăcerea noastră înseamnă a 
face bucurie celuilalt. 

Sunt bărbaţii diferiţi de femei? Pentru bărbaţi e mai greu să se abţină. Ei sunt atraşi prin privire. 
Interesant şi important este că  pentru bărbaţi e mai greu până la acel act, dar pentru femeie e mai 
greu după.

Procreaţia din punct de vedere creştin

De văzut materialul pus la dispoziţie.
Dumnezeu când a creat a clonat dar nu identic ci diferit. Coasta este o bucată nu o costiţă anume. 

Tot ceea ce înseamnă echipament atomo-chimic. Mântuitorul se naşte din Fecioară pentru că e ultimul om 
pe linia central genealogică. El este alfa şi omega. Adam e primul, Hristos e ultimul. Ceilalţi aşteptăm 
Împărăţia lui Dumnezeu. Aici e actul dăruirii totale – creaţia/procreaţia. E mult mai important să venim pe 
lume din părinţi naturali sau din inginerie medicală?  Suntem născuţi sau făcuţi? „făcut iar nu făcut” 
Crez. Ps 118 „mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit”

Nunumai Adam are nevoie de mâinile lui Dumnezeu ci toţi avem nevoie (Sf Atanasie cel Mare). 
Lumea nu e rezultatul unui hazard. Cei care cred că îşi datorează originea unei voinţe/intenţii dincolo de 
voinţa părinţilor sunt diferiţi de cei care cred că sunt făpturile unei întâmlări. (vezi Sf Vasile cel Mare). Ps. 
114 „cel ce păzeşte pe prunci e Domnul”. 

O omilie la Iov „>Dumnezeu a creat neamul meu, eu sunt doar o unealtă”. Procreaţia: în primul 
rând e de la El; El are intenţia unei noi fiinţe. Dacă nu are El iniţiativa degeaba ne străduim noi fiinţele. 
Viaţa noastră stă sub semnul de a găsi armonia dintre noi şi Dumnezeu. Nu cerem să-şi impună voia cu 
forţa oare? Zicem în cadrul cultului şi nunumai: „Facă-se voia Ta...”. 
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În legătură cu ceilalţi, noi am vrea ca Dumnezeu să-i constrângă. Când e vorba de noi îi cerem să 
ne ajute nu să ne constrângă. Nu ştim niciodată cât contribuie Dumnezeu pentru noi. Nu avem cum să 
sesizăm aceasta. Nu avem de câştigat în lucrurile pe care le folosimfără să cheltuim energie. Cine face se 
bucură de făcut. 

Ce înseamnă copil nedorit?
Dpdv creştin este un dar neavenit. Dumnezeu vrea dar nu vrea omul. Care pe care? Cine e mai 

şmecher? Unul i-a măsuri şi unul face să nu funcţioneze. Consecinţele? Trec nişte ani şi cei în cauză are 
necazuri. Reproşăm că Mântuitorul stă deoparte. Când facem avort dăm vina pe El pentru că, de ce s-a 
băgat? Apoi după ce vrem copii nu mai putem. Şi atunci, desigur, tot El e de vină. Noi vrem să ne plănuim 
viaţa aşa cum ne place nouă! Plan-ing-ul familial e ceva aparte. Noi vream auto-providenţa. Când se strică 
e bai. Strigăm nu Te băga! Apoi, VINO! Începem să gândim când dăm cu capul de zid. Oamenii îşi trăiesc 
o parte din viaţă astfel încât abia o mai pot trăi pe cealaltă parte a vieţii. Vrem ca El să nu se bage dar apoi 
ne dăm seama că fără El nimic nu există. 

Responsabilitate:  toţi  suntem  responsabili pentru  copii  nu  daor  părinţii  lor,  pentru  că  suntem 
mădulare. Nu trăim doar pe seama generaţiilor care ne-au precedat, ci şi pe seama celor care vin după 
noi.....

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru osteneala colegilor:
Manu Ionuţ Dragoş
George Mihoc
Alex Socaciu
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