Recenzii
Religia nu face altceva decât să surprindă pe omul interesat de propria-i fiinţare,
volumul de faţă arătând că religia reprezintă un fenomen teologic care are în centru pe
Dumnezeu, iar omul, pe măsură ce acceptă în sufletul său acest fenomen, este capabil să
dezvolte o relaţie personală de comuniune cu Dumnezeu.
Acest ,,homo habilis” este omul care poartă chipul lui Dumnezeu, este creat după
,,chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” , deci el trebuie şi este necesar să răspundă chemării lui Dumnezeu pentru a nu-şi trăda vocaţia de ,,homo religiosus”, de ,,homo adorans”.
Acest om, trup şi suflet, cuprins în binomul ,,nimic (creat din nimic) – absolut”, înzestrat
cu suflet raţional, după cum spune Sfântul Maxim, trebuie să se împlinească pe sine ca
fiinţă chemată la asemănarea cu Dumnezeu.
Studiile cuprinse în acest volum tratează diferite teme, ajungând de la mituri şi sacru
până la Scriptură şi tradiţii monoteiste, la generalităţi despre religie, pentru a puncta şi
câteva aspecte specifice spaţiului carpato-dunărean, şi anume ,,precreştinismul în spaţiul
carpato-dunărean”.
Autorul, referindu-se la realitatea practică a vieţii creştine, într-unul din studii analizează viaţa creştină ca o chemare la sfinţenie, spre deosebire de practicile oculte, arătând
atitudinea Bisericii faţă de ele. Sfinţenia apare ca un alt mod de existenţă, un mod superior,
iar sfântul este cel care e conştient de prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt, sfântul şi sfinţenia fiind două realităţi care ar trebui să definească natura umană.
În frumoase cuvinte este prezentată întâlnirea dintre ştiinţă şi Evanghelie, nu ca două
ramuri opuse, fără legătură cu realitatea creştină, ci ca o completare, o împreună-lucrare,
Biserica folosindu-se de descoperirile ştiinţifice ca de un prilej de a arăta calea Adevărului
prin descoperiri ştiinţifice.
Câteva pagini din acest volum sunt închinate spiritualităţii româneşti, spiritualitate
care este marcată de mesajul creştin, ,,în structurile ei topindu-se elemente ale credinţei
geto-dace, dar şi un fond remarcabil de învăţături de origine creştină, care au preluat şi
au modelat elementele arhaice, făcându-le să se plieze pe suportul doctrinar al Bisericii”.
Sfârşitul cărţii cuprinde o bogată bibliografie, pe măsura diversităţii temelor abordate, fiind o carte de actualitate religioasă.
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Dan Alexandru Streza, Sărbătoarea Naşterii Domnului: Originea apostolică, evoluţia şi importanţa ei în cadrul anului liturgic, Editura Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu/Editura Andreiana, Sibiu, 2011, 471 p., ISBN 978606-1202-51-5 şi 978-606-8162-42-7
Unul dintre filmele cele mai provocatoare pentru creştini l-a reprezentat Zeitgeist, în
care este pus sub semnul întrebării fundamentul hristologic al creştinismului, negându-se
originalitatea şi istoricitatea lui Iisus Hristos. Ideea expusă în film este aceea că soarele a
fost venerat din cele mai vechi timpuri, fiind obiectul personificării şi al mitizării cu scop
religios. Ca exemplu concludent este amintit Horus, un zeu egiptean, pe a cărui schemă
s-ar încadra alţi 40 de „mesia solari”, printre care şi Iisus. Printr-o grilă astrologică, sunt
identificate paralelisme între diferiţii „zei solari”: naşterea personalităţii solare e asociată
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solstiţiului de iarnă şi evenimentelor stelare care au loc în această perioadă, iar momentul
învierii e relaţionat echinocţiului de primăvară. (Detalii la Lect. Dr. Alina Pătru, „Elemente de critică religioasă în mişcarea Zeitgeist”, în RT nr. 2/2009, p. 341-355.)
Lucrarea la care ne vom referi în continuare poate fi privită şi ca un răspuns ortodox
la provocările lansate de societatea secularizată de astăzi, aşa cum a fost cazul cu filmul
amintit anterior. Într-adevăr, teza de doctorat a lui Dan Streza reprezintă una dintre rarele
abordări ale temei sărbătorii Naşterii Domnului (dintre lucrările anterioare putând fi amintită doar o altă teză de doctorat, semnată de pr. Nicolae Nicolescu-Leordeni). Punctul de
plecare în tratarea cărţii îl reprezintă convingerea că taina Naşterii Domnului reprezintă
evenimentul crucial ce a marcat istoria omenirii. Era deci firesc ca membrii Bisericii să
sărbătorească acest eveniment încă de timpuriu. În fapt, timpul în întregime primeşte în
creştinism o dimensiune liturgică. Semnificaţia sa este scoasă în evidenţă prin unele consideraţii preliminare ale lui Mircea Eliade, cel care distingea între timpul profan şi cel sacru.
Acesta din urmă primeşte o altă valoare în Biserică; efemeritatea temporală se îngemănează cu veşnicia atemporalităţii. Viziunea unică a creştinismului nu este o simplă idee teologică, ci un mod concret de viaţă pentru creştini, care erau conştienţi că întruparea Fiului
lui Dumnezeu, asumarea de El a condiţiei omeneşti în timp, este poarta experierii liturgice
a atemporalităţii iubirii divine. În această perspectivă mai amplă a timpului liturgic cristalizat în anul liturgic se înscrie şi celebrarea Naşterii Domnului. Autorul cărţii nu neagă
punctele comune între simbolismul religios creştin şi simbolismul religios al antichităţii
greco-romane. Pe de altă parte, el nu rezumă apariţia serbării Crăciunului la influenţe
exterioare: atât teoria calculelor istorice, ce susţinea că la originea acestei sărbători stau
diferite raţiuni de ordin matematic-simbolic, cât şi teoria influenţelor păgâne, care postula
ideea că Biserica a instituit această sărbătoare din motive misionare, prin substituirea sărbătorilor păgâne ale cultului Soarelui şi ale solstiţiului de iarnă, prezintă multe lacune care
trimit la o teorie complementară. Este vorba de teoria apologetic-istorică, conform căreia
serbarea Crăciunului stă în strânsă legătură cu contextul crizelor dogmatice generate de
apariţia diverselor erezii hristologice. (În acest sens, serbarea Naşterii Domnului devenind
un criteriu al ortodoxiei şi o manifestare liturgică a unităţii Bisericii Creştine.) Chiar dacă
mărturii certe sunt abia din secolul IV, Dan Streza apără teza originii apostolice a sărbătorii
Naşterii Domnului. În sprijinul acestei teze, sunt valorificate relatările evanghelice (de la
Matei şi de la Luca), cele apocrife (cu accent pe Protoevanghelia lui Iacov), cele patristice
şi arheologice. În centrul analizei se găseşte un indiciu cheie: Zaharia, tatăl Sfântului Ioan
Botezătorul, a fost Mare Preot şi Arhiereu, iar zămislirea fiului său este plasată îndată după
tămâierea ce se făcea cu ocazia Zilei Ispăşirii – aşadar, în jurul echinocţiului de toamnă –,
ceea ce duce la concluzia că data istorică a Naşterii Domnului trebuie plasată în jurul datei
solstiţiului de iarnă, 25 decembrie (vezi p. 225 ş.u.).
Interesante sunt şi consideraţiile privitoare la Crăciun şi Bobotează – sărbători atestate patristic deopotrivă în Răsăritul şi Apusul creştin – ca „sărbători concurente” sau „sărbători complementare”. Aici se arată cum, pe la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul
secolului al V-lea, praznicul unic al Întrupării Domnului s-a despărţit în două sărbători,
cea a Naşterii Domnului pe 25 decembrie şi cea a Epifaniei pe 6 ianuarie. Cauza acestui
proces ţine, după cum am mai spus, de raţiuni privitoare la apărarea dreptei credinţe în
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faţa ereziilor ce ameninţau unitatea Bisericii. Apărarea învăţăturii autentice de credinţă a
luat şi formă cultică, marile sărbători împărăteşti ale Bisericii, printre care se numărau şi
Naşterea şi Botezul Domnului, constituind tot mai mult prilejuri de exprimare imnografică
şi testare a noilor formulări dogmatice. În fapt, datorită intervenţiei imperiale, s-a ajuns la
impunerea cvasitotală a tradiţiei romane, inedite, de serbare a Naşterii Domnului despărţit
de sărbătoarea Epifaniei. „Prin urmare, tradiţia liturgică a Romei cu privire la Naşterea
Domnului (adică celebrarea ca eveniment unic pe data de 25 decembrie, n.n.) devine tacit
criteriul şi prilejul exprimării ortodoxiei credinţei şi ale manifestării comuniunii şi unităţii
liturgice cu Biserica întreagă” (p. 433).
Ultima parte a cărţii abordează taina Naşterii Domnului în tradiţiile religioase, folclorice ale poporului român. Dan Streza reia şi revalorifică astfel convingerea unor teologi
români (dintre aceştia demn de a fi amintit fiind părintele profesor Ilie Moldovan) că
formarea poporului român ca popor creştin a fost un proces ce a avut drept consecinţă impregnarea profundă a creaţiilor folclorice româneşti cu un caracter autentic creştin. Este,
aşadar, combătută opinia predominării practicilor superstiţioase, de factură păgână, în
conştiinţa populară. Prin exemplul colindelor se evidenţiază simbolismul profund creştin
al poporului român: practicile folclorului românesc de Crăciun ţin de celebrarea „Liturghiei cosmice”. Altfel spus, actul colindării este consacrat aducerii pruncului nou-născut
Iisus, Mântuitorul, în mijlocul comunităţii, fiindcă prin El „întreaga creaţie îşi redobândeşte dreptul de a se înscrie în sacru” (p. 411).
Valoarea tezei de doctorat prezentată aici survine mai ales din modul coerent în care
este sintetizată bibliografia, iar această valoare este sporită şi de abordarea multidisciplinară: filosofică, istorică, arheologică, biblică, liturgică, patristică şi etnologică. Rezultatul
este – mai ales ţinând cont de vârsta autorului, doar 26 de ani – impresionant. Cu siguranţă
pe viitor cercetările lui Dan Alexandru Streza se vor adânci şi asupra altor segmente teologico-liturgice, confirmând cele spuse de cel care a prefaţat cartea, Arhid. Ioan I. Ică jr:
aceasta „contribuie la afirmarea în cadrul Facultăţii de Teologie Andreiene din Sibiu a unei
şcoli de liturgică deja consacrată prin remarcabile cercetări realizate sub îndrumarea părintească a Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi dascăl Laurenţiu, bucuros să culeagă acum rodul
unei alte împliniri a fiilor, dar şi a ucenicilor săi în ale teologiei, Dan şi Ciprian – mlădiţe
înfrunzite de măslini roditori în jurul sfintei mese arhiereşti şi părinteşti a liturghisirii şi
teologhisirii sale” (p. 14).
Ciprian Iulian Toroczkai

Andrei Pleşu, Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Vlad Bedros, Ovidiu Victor Olar, Mihail Neamţu, Arhangheli şi îngeri, Editura Deisis/Stavropoleos, 2011, 165 p., ISBN 978-973-7859-76-1
Lansat cu prilejul hramului Bisericii Stavropoleos, prin aportul personalului bisericii
amintite şi al Editurii Deisis, volumul închinat anghelologiei cuprinde cinci studii interrelaţionate prin contribuţia lui Andrei Pleşu – care leagă ideea de interval şi intermediar de
ideea de ierarhie şi autoritate –, Alexandru Mihăilă – prezentând succint aspecte istorice
veterotestamentare ale anghelologiei –, Bogdan Tătaru-Cazaban – prezentând influenţele

232

