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Tudor GHIDEANU

CAPITOLUL I
CUNOAŞTERE ŞI ÎNłELEGERE,
EXPERIERE ŞI VEDERE
§1. Cunoaştere şi Trăire (Erlebnis)
De la început trebuie să arătăm distincŃia ontologică dintre
existenŃa lui Dumnezeu şi cunoaşterea lui Dumnezeu şi, totodată,
complementaritatea dintre revelaŃia divină şi trăirea (Erlebnis) lui
Dumnezeu (ca iubire, smerenie, milă, rugăciune, asceză,
contemplaŃie, extaz).
Cunoaşterea este una dintre dimensiunile necesare ale fiinŃei
umane, astfel încât noi suntem deopotrivă: subiect şi obiect al
cunoaşterii. Dumnezeu, însă, nu poate fi niciodată obiect al cunoaşterii
– eroare fundamentală, comisă de reprezentanŃii gândirii discursive,
care L-a redus la înŃelesul logic de: idee, monadă, prim-motor
nemişcat, lucru-în-sine, principiu, elan vital, etc. O astfel de gândire
filosofică, tinzând să prindă totul în concept şi argumentare, pierde din
vedere ceea ce este profund caracteristic creştinismului: „Ceea ce
este şi rămâne mereu acelaşi – Dumnezeul cel viu.”
Cunoaşterea lui Dumnezeu este o poruncă a vieŃii fără de
sfârşit: „Aceasta este viaŃa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L’ai trimis”(Ioan 17,3).
„Finalitatea tuturor formelor de cunoaştere a necunoscutului
din noi – observă teologul român al noii generaŃii Vasile Răducă1 - şi
din jurul nostru, este cunoaşterea lui Dumnezeu. Dar nu este suficientă
numai cunoaşterea Lui mentală? Putem cunoaşte, în sfera simplu
omenească, o persoană numai mental? Nicidecum. Mental, ne putem
1

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, PrefaŃa la Paul Evdokimov,
Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiŃia răsăriteană, Editura Christiana, Bucureşti,
1995, p. 6
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chiar îndoi de existenŃa ei. Mental, o putem face chiar să nu existe pentru noi.
Acesta este riscul pe care şi-l asumă fiinŃa umană, atunci când crede
că-L poate cunoaşte şi pe Dumnezeu, numai cu mintea.”
Astfel, apreciem şi noi că omul trebuie să-L cunoască altfel
decât cunoaşte lucrurile şi celelalte fiinŃe. Credem că, dacă în
cunoaşterea lui Dumnezeu, folosim numai organele, funcŃiile,
metodele şi raŃionamentele, utilizate la cunoaşterea celor finite,
relative, determinate, etc., atunci, desigur, Dumnezeu ne va rămâne,
pentru totdeauna, Marele Necunoscut, imposibil de încorsetat în
conceptele noastre limitative.
Omul poate să spună, cel mult, că Dumnezeu este, dar nu şi ce
este, sau cum este. Există un „adânc de nepătruns”, care separă creatura de
Creator. Deci, cugetătorul afirmă, deopotrivă, atât cunoaşterea, cât şi
necunoaşterea lui Dumnezeu. În acest sens a vorbit Diadoh al Foticeii, în
secolul al-V-lea: „Teolog este cel care se roagă, iar cel care se roagă este
teolog.”
Dumnezeu este, şi rămâne, Taina (Misterul) care întemeiază
totul. Dumnezeu este Subiect viu în cel mai înalt grad. Trebuie să-L
cunoaştem. Dar, cunoaşterea aceasta nu este legată de nevoia de
informaŃie, ci de nevoia mântuirii. De aceea cunoaşterea lui Dumnezeu
este un proces în care se implică activ Dumnezeu Însuşi, anume prin
RevelaŃie2. Ştim din Genesis (Facere) că Dumnezeu este: „Eu sunt Cel
ce sunt”. Prin împărtăşirea din energiile sale increate (Grigorie Palamas), îi
atribuim lui Dumnezeu o serie de însuşiri, fără a-L reduce la vreuna
dintre ele, sau la toate însuşirile luate la un loc. Din RevelaŃia Sa către
noi, noi recunoaştem cum fiinŃează El: în Treime de Persoane între care
se manifestă o perihoreză: o dinamică şi reciprocă Iubire: între Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh.
Aşadar, cunoaşterea lui Dumnezeu este întru totul dependentă
de RevelaŃie, şi nicidecum de cunoaşterea subiectivă a unui individ, a
unui grup uman particular sau a unei epoci istorice.

2

Apud Ibidem, p. 7;
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În Epistola către Galateni (4,9) Sfântul Apostol Pavel spune
fundamental că „am fost cunoscuŃi de Dumnezeu”. Se impun aici câteva
distincŃii, pentru a înŃelege noi toŃi mai bine:
1.Prima cale a cunoaşterii lui Dumnezeu constă în recunoaşterea
RevelaŃiei Sale. Dumnezeu Se revelează pentru că vrea, din iubire, să
ne mântuiască. Activarea acestei recunoaşteri constă în acceptarea şi
participarea la ea. Aceasta se petrece în actul credinŃei. În credinŃă,
înŃeleasă ca fidelitate activă faŃă de RevelaŃie. Cunoaşterea religioasă în
ortodoxia creştină este, deci, o cunoaştere revelată şi participativă, şi nu
rodul gândirii subiective discursive. Cunoaşterea lui Dumnezeu
trebuie să fie activată mereu, pornind de la relaŃia care se manifestă:
între Tatăl cel necunoscut şi Fiul care Îl face cunoscut, dar prin Care,
Tatăl ne-a şi cunoscut. Lui Moise, care cerea de a-L vedea pe
Dumnezeu, i s-a răspuns: „nu va vedea omul faŃa Mea, şi să trăiască”
(Exod 33,13). Nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu (Tatăl). Totuşi, în
Fiul Său, Dumnezeu ne-a dat darul cunoaşterii Sale. În Evanghelia de
la Ioan scrie limpede: „Fiul cel Unul-Născut care este în Sânul Tatălui.
Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1,18) sau: „Cel care M-a văzut pe Mine, a
văzut pe Tatăl” (Ioan 14,9). Întrebării privitoare la ce cunoaştem din
Dumnezeu i se răspunde în Întruparea Domnului, Întruparea Fiului lui
Dumnezeu3.
Rămânând inaccesibil în FiinŃa Sa, în Fiul Său născut Om,
Dumnezeu vine în nemijlocită relaŃie cu noi, stabilind cu omul o
relaŃie dinamică. În acceptarea liberă a RevelaŃiei lui Dumnezeu, ni se
deschide şansa cunoaşterii participative a lui Dumnezeu în care
depăşind limitele simplei cugetări, activăm în noi ceea ce Dumnezeu
Însuşi a pus: datul revelaŃiei4.
2.Cunoaşterea lui Dumnezeu şi insistarea în dobândirea
acesteia nu trebuie să se confunde cu căutarea dovezilor despre existenŃa lui
Dumnezeu, adică a argumentelor ontologice, utilizate de Evul Mediu
3

Apud Michel Henry, Întrupare. O filosofie a trupului, Traducere şi
Prezentare Ioan I. Ică Jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003;
4 Apud Jean-Luc Marion, Fiind dat. O fenomenologie a donaŃiei, Editura
Deisi, Sibiu, 2003;
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occidental. S-a afirmat, în ortodoxie, cu drept cuvânt, că:
„Dumnezeu nu are nevoie de dovezi, spre a proba cuiva că El este”.
Cunoaşterea lui Dumnezeu este penetrarea continuă în Taina negrăitei
prezenŃe a lui Dumnezeu cel Tripersonic, este totuna cu
desăvârşirea, cu îndumnezeirea omului, aşa cum a relevat o întreagă
viaŃă de teolog şi mărturisitor Părintele Dumitru Stăniloae.
Despre Taina (Misterul) acestei cunoaşteri ne vorbesc: SfinŃii
Evanghelişti, SfinŃii Apostoli, SfinŃii PărinŃi ai Bisericii.
Teologul diasporei ruseşti, din secolul XX, Paul Evdochimov,
contemporanul cu doi ani mai mare al Părintelui Stăniloae, face
importanta precizare, relevând: „Prin facultăŃile sale naturale,
contemplând lumea omul se poate ridica la cunoaşterea nu a lui Dumnezeu,
ci a slavei Lui.” Conform Epistolarului paulin, cunoaşterea vie a lui
Dumnezeu ca Tatăl ceresc, este lucrarea gratuită a RevelaŃiei.5
TradiŃia patristică renunŃă la orice definiŃie conceptuală, căci
Dumnezeu este dincolo de orice cuvânt omenesc. Nu întâmplător,
Sfântul Grigorie de Nyssa observa convingător: „Conceptele creează
idoli ai lui Dumnezeu, numai uimirea pricepe ceva despre El.” Nu Îl putem
vedea pe Dumnezeu cu lumina raŃiunii noastre, nu Îl putem
niciodată defini, căci orice definiŃie este o limitare.
Cu toate acestea, Dumnezeu „ne este mai intim decât ne
suntem noi înşine nouă”. Adică o uimitoare apropiere de El.
ÎnŃelepciunea, puterea şi iubirea ne pot dezvălui afinităŃi şi asemănări
dar sfinŃenia lui Dumnezeu provoacă acel misterium tremendum,
sentimentul înfricoşător şi irezistibil faŃă de Cel ce este „cu totul altfel”.
Dumnezeu „cel iubitor de oameni”, „prietenul oamenilor”, trece
dincolo de propria Sa transcendenŃă, către om, îl cheamă pe om, îl
scoate din neantul său şi îl determină să se ridice dincolo de imanenŃa sa,
către Cel ce este Sfânt. Această apropiere, fiinŃială şi cognitivă, capătă
o frumoasă expresie poetică încă din Cântarea Cântărilor a lui
Solomon: „Pune-mă ca pe o pecete pe inima ta, ca pe o pecete pe
mâna ta, căci iubirea este puternică precum moartea, flăcările ei sunt flăcări
ale focului arzător al lui Iahvé”. (Cântarea Cântărilor 8,6).
5

Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu, p. 12
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În faŃa asprei şi mincinoasei secularizări, a evidentei
descralizări a societăŃii, civilizaŃiei şi omului contemporan – din
cauze istorice bine cunoscute – răsună învigoritor chemarea să ne
întoarcem la izvoare, să auzim din nou vocea SfinŃilor PărinŃi, „să
ascultăm Taina Liturghiei şi Tăcerea contemplativă a Icoanei, să ne ducem la
şcoala TradiŃiei, spre a pricepe ce ne spune ea cu privire la cunoaşterea vie
a lui Dumnezeu.”
Sfântul Grigorie de Nyssa (+395) spunea hotărât, indubitabil:
„Omul poartă în el, o anumită măsură a cunoaşterii lui Dumnezeu”, iar
Sfântul Maxim Mărturisitorul (+662), cu geniul său filosoficoteologic, remarca „dorinŃa din veci” a lui Dumnezeu de a deveni Om, când
scria à rebours: „Domnul a pus în inima omului, dorul după Dumnezeu”.
Este extrem de importantă distincŃia epistemologică pe care a
făcut-o, de la început, Răsăritul creştin: între raŃiune (cu diferenŃierea
ei discursivă la infinit, întoarsă către multiplu şi contrarietate) şi înŃelegere
(Verstehen, comprehensio) caracterizată prin depăşirea contrariilor şi
integrarea intensivă, până la unitate şi la unul.6
În acest sens vorbea Evagrie (+399) când făcea precizarea
diferenŃei de grad şi de ierarhie între cele două momente
complementare ale cunoaşterii: „ÎnŃelegerea sălăşluieşte în inimă,
cugetarea în creier.” Ceea ce se poate traduce, pentru noi toŃi, că inima
este sediul înŃelegerii (comprehensiunii) cu sensul de noüs=minte.
Este vorba de complementaritatea funciară dintre raŃiune şi
înŃelegere, şi, mai profund, de „coincidenŃa” în punctul de plecare,
dintre cunoaşterea iubitoare şi iubirea înŃelegătoare, şi „primitoare a
tainelor cereşti”.
Patristica răsăriteană nu foloseşte deosebirea (distincŃia) dintre o
„cale a iubirii” şi o „cale a cunoaşterii” fiind în întregime centrată pe
contemplarea FrumuseŃii dumnezeieşti, cum gândea Sfântul Vasile cel
Mare (+379) când scria: „lumina strălucitoare a frumuseŃii
dumnezeieşti”. Rugăciunea „inimii” sau a „minŃii” vorbeşte tocmai
despre această unitate dinamică între minte şi inimă.

6

Ibidem, p. 17;
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Cu judecata sa precisă, concisă şi elegantă, Paul Evdokimov
stabilea, cu adevăr, că: păcatul originar, păcatul adamic „a rănit
înainte de toate această unitate, separând raŃiunea de inimă,
cunoaşterea de axiologie, ceea ce a falsificat orice discernământ şi
apreciere.”
Filosoful şi teologul emigraŃiei ruse din Occident, folosind o
argumentare pe care o vom regăsi şi la Gianni Vattimo, în lucrarea
Despre gândirea slabă - , Paul Evdokimov scrie: „De atunci încoace,
cugetarea discursivă, singură, este o diminuare de fiinŃă, care postulează
intuiŃia supra-raŃională, adică actul de credinŃă. EvidenŃă (văzută, n.n.) a
ceea ce este nevăzut, după Sfântul Apostol Pavel, credinŃa este o intuiŃie
preconceptuală o cunoaştere directă a realităŃii, concurând la integrarea în
inimă a tuturor facultăŃilor sufletului uman: mentale, volitive şi
afective.”7
Cu o explicaŃie epistemologică, de vie modernitate, Paul
Evdokimov continuă: „O atare conexiune constructivă, sau de
continuitate între modalităŃile trupeşti ale conştiinŃei şi modalităŃile sale
sufleteşti, este condiŃionată de convergenŃa dintre natură şi har. Implicarea
harului în creaŃie înseamnă că harul este «supranatural natural» şi că
adevărata natură este bună. După SfinŃii PărinŃi, a urma adevărata
natură înseamnă a acŃiona în sensul harului: între natură şi har există o
complementaritate. Astfel, inima-minte este centrul fizic şi spiritual, în
acelaşi timp, şi locul de unire a naturii cu harul îndumnezeitor.”8
Există o coincidenŃă profundă între iubire şi cunoaştere9 într-un
act în mod indivizibil, deopotrivă iubitor şi înŃelegător, în mod
inseparabil, acelaşi, unul, în inima-minte. Este o metanoia (întoarcere,
n.n.) radicală a minŃii, o evidentă certitudine trăită, într-o paradoxală
„simŃire a transcendentului”. Este vorba de un realism concret, trăit
(Erlebnis= trăire), mai exact este: evidenŃa trăirii mistice a energiilor divine
despre care ne vorbeşte Sfântul Grigorie Palamas (+1359). Pilda,
7

Ibidem, p.18;
Ibidem;
9 Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, Editura
I.M.B.O.R., 1993;
8
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exemplul cel mai convingător că nu este vorba despre o sensibilitate
pur psihică şi emoŃională, ci de o „contemplare dumnezeiască”:
Schimbarea la faŃă a Mântuitorului a fost, în fapt, „transfigurarea
capacităŃilor receptive ale Apostolilor”. Pentru câteva momente, ochii
lor fizici au fost transformaŃi, deschişi, şi au putut, dincolo de kenoza
Mântuitorului, „să contemple slava dumnezeiască”, cea din veci şi de la
eschaton. Aceasta înseamnă sublinierea negativă a Sfântului Simeon
Noul Teolog: „cel ce nu este conştient că s-a îmbrăcat cu Hristos, îşi
anulează harul Botezului”, adică „harisma înŃelegerii prezenŃei
divine”, „simŃul duhovnicesc”. Sfântul Grigorie de Nyssa îl numeşte
„simŃul parusiei”: „Există un anumit simŃ tactil al sufletului, prin care
acesta atinge Cuvântul”. Sfântul Maxim îl numeşte „simŃ superior”,
când scrie definitoriu, exemplar: „Eu numesc experienŃă chiar
cunoaşterea în act care survine dincolo de orice concept (...) paricipare
(metexis, n.n.) la obiectul care se descoperă dincolo de orice gândire.”10
Taina sau Misterul, despre care a scris întemeietorul de theognosie, Dionisie Areopagitul în Numele divine şi, mai ales, în Teologia
mistică (πεγί µιστικης θεολωγιας), nu poate fi cunoscut: decât prin
revelaŃie din parte lui Dumnezeu, şi prin participare receptivă din partea
omului. Această cunoaştere (theologhisire) „înŃelege cuvintele lui
Dumnezeu, în interiorul faniilor, al arătărilor, în lumina descoperirilor lui
Dumnezeu”.
Paul Evdokimov arată succint că: „TranscendenŃa lui
Dumnezeu ne învaŃă că Nu-L putem cunoaşte niciodată din afară, că
nu putem merge niciodată spre Dumnezeu, decât pornind de la El,
găsindu-ne deja în El, atinşi fiind de arzătoarea Lui apropiere.”11
Cunoaşterea-trăire mistică, de care s-au învrednicit SfinŃii
PărinŃi ai Bisericii este, totdeauna, structurată dogmatic şi modelată
pe Opus Dei, pe trăirea liturgică în comunitatea euharistică. Dogmele
definite de sinoade, prin însăşi formularea lor, se aseamănă genului
doxologic şi, de aceea, au intrat foarte uşor în Corpusul cultului
10

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Scolii, Filocalia,
vol. 3, trad. şi comentate de Acad. Dumitru Stăniloae;
11 Paul Evdokimov, op. cit., p. 20;
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Bisericii. Astfel, la SfinŃii PărinŃi, cugetarea teologică devine, adesea,
Rugăciune şi Dialog cu Dumnezeu. Încât, pe drept, s-a putut vedea în
teologie, ca teognosie, “calea experimentală (experiată, n.n.) a unirii cu
Dumnezeu”. Pe scurt, la SfinŃii PărinŃi, termenul “Teologie” înseamnă
“contemplarea Tainei Sfintei TrinităŃi”, şi este, înainte de toate, Lumina
dumnezeiască, reflectată în oglinda sufletului purificat. Înaintea lui
Hölderlin, Schelling şi mai apoi, Heidegger, teologia mistică este
tocmai această cunoaştere prin “locuire (inhabitare, n.n.) a Cuvântului”.
Este, aşadar, vorba, mereu, nu de a cunoaşte ceva despre Dumnezeu, ci
„de a-L avea pe Dumnezeu în tine”. Cazul Sfântului Ştefan: „să fii umplut
de Duhul Sfânt”. Este o conştientizare progresivă a prezenŃei
Cuvântului care iluminează. Evagrie Ponticul spune simplu: „Cel
care este în rugăciune, este îmbrăcat în lumina cea fără de formă:
este locul lui Dumnezeu.” Este vorba, desigur, de un loc teofanic,
receptacul al RevelaŃiei.
Categoria fundamentală a participării (metexis, n.n.) întâlneşte
arhetipul euharistic, „ceea ce FiinŃa din care ne împărtăşim µετεχωµενων, în
aceea, prin unirea cu Cel Nemuritor, omul participă la Nemurire”, arată
Sfântul Grigorie de Nyssa.
Calea contemplativă creează unitatea, curăŃirea de patimi, prin asceză
(catharsis, n.n.) face loc harismei rugăciunii, încât teologia se înfăŃişează
ca Taină harismatică, căci „nimeni nu-L poate cunoaşte pe Dumnezeu,
dacă nu-l învaŃă însuşi Dumnezeu”, deoarece – spune Sfântul Grigorie
de Nazianz (Teologul): „Nu există alt mijloc de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu decât acela de a trăi întru El”. Tot el relevă: „A vorbi
despre Dumnezeu este mare lucru, dar este şi mai mare să te curăŃeşti
pentru Dumnezeu”.
Tâlharul din dreapta Domnului, „s-a uşurat de greşeli spre
cunoaşterea cuvântării de Dumnezeu” (adevărata Teologie)(troparul
ceasului 9) iar Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Omul desăvârşit
este în întregime stăpânit de Duhul Sfânt, iar aceasta este
cunoaşterea superioară de la care vine puterea pentru funcŃia de
teolog”.
Nu este vorba să ne instruim, din punct de vedere intelectual
despre Dumnezeu, ci să ne umplem de Dumnezeu „pentru ca primindu-L în
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noi, să ne facem ceea ce este El”. „Cel ce contemplă lumina, se face el
însuşi lumină”, spune Sfântul Grigorie Palamas. Astfel, „a te îmbrăca
cu Hristos” înseamnă a-L interioriza, actualizând prezenŃa totală a lui
Dumnezeu în Fiul Său. Întreaga tradiŃie mistică a „rugăciunii lui
Iisus” este concepută ca o euharistie lăuntrică a prezenŃei lui
Dumnezeu. Prin invocarea neîncetată a Numelui lui Iisus, „inima Îl
absoarbe pe Domnul, iar Domnul absoarbe inima”. Prin sinergia lucrării
dumnezeieşti şi a celei omeneşti, se transfigurează timpul şi spaŃiul,
se introduce lumea, în lumina celei de a opta zi, în care „Dumnezeu
va fi totul în toate”, când putem urca în starea Sfântului Apostol
Pavel, cel care spune: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”.
Nu trebuie să primeze, niciodată, teologia conceptelor, ci
„cunoaşterea care devine iubire”, după o Teologie energetică şi
dinamică. După Sfântul Maxim, „o Teologie fără lucrare este
Teologia demonilor”.
Duhul Sfânt este, în ultimă instanŃă, adevăratul Subiect al
cunoaşterii teologice, căci El descoperă Cuvântul şi Îi face auzite
cuvintele. „Dumnezeu numeşte fericire, nu câteva cunoştinŃe despre
El, ci rămânerea Sa în om”, spune Sfântul Grigorie de Nyssa.
Adevăratul teolog poate să spună, împreună cu Sfântul Simeon Noul
Teolog: „ÎŃi mulŃumesc Dumnezeule că Tu, Care stăpâneşti peste
toate, Te-ai făcut un singur duh cu mine, neamestecat şi
nedespărŃit.”
Bine spune Paul Evdokimov că „Teologia nu este problema
raŃiunii omeneşti fireşti”. Practică, în cel mai înalt grad, „ea este
iluminare prin energiile îndumnezeitoare”. Rugăciunea este o stare a minŃii
(καταστασίς).
Niciodată nu putem vedea fiinŃa lui Dumnezeu, absolut
transcendentă, dar ne putem împărtăşi, în modul cel mai real, de energiile
divine necreate. Sfântul Isaac Sirul observa că „apropierea de Dumnezeu
nu anulează nicidecum credinŃa, ci o face superioară, este o «vedere a
nevăzutului» (RevelaŃia lui Pavel, n.n.), care nu devine prin aceasta mai
puŃin nevăzut.”
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