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Nota editorilor colecţiei Patristica

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu despre pocăinţă, pierderea Duhului
Sfânt şi reprimirea în Biserică a celor care s-au lepădat de credinţă urmând,
în principal, coordonatele teologiei patristice apusene şi ale istoriei Europei
Occidentale. Pe de altă parte, prin publicarea traducerii acestei cărţi, am dorit
să le oferim cititorilor români o abordare exemplară, din punct de vedere
ştiinţific, a problematicilor amintite mai sus, pentru ca acest demers să fie un
imbold pentru teologii ortodocşi, un îndemn pentru ca patrologii răsăriteni
să scrie, la rândul lor, un studiu despre cum s-au raportat Părinţii Bisericii
din Răsărit la problematica pierderii Duhului Sfânt și reprimirea în Biserică
a celor care au apostat.
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Prefaţă

Cum să vorbeşti despre harul Duhului Sfânt? Dar iată o întrebare încă
şi mai delicată: se poate pierde acest har? A vorbi despre asemenea subiecte
poate fi o iniţiativă dificilă şi riscantă. Magisteriul* însuşi, de la papa Grigorie
al XIII-lea (1572-1585) şi până la cele mai recente catehisme, se întristează şi
ezită atunci când se angajează în această problematică. Formulările propuse
nu atrag neapărat asentimentul tuturor. Oare putem primi fără să clipim
aceste afirmaţii din Youcat, catehismul Bisericii Catolice pentru tineri publicat
cu prilejul Zilei Mondiale a Tineretului (2011): „Mirungerea este Taina care
desăvârşeşte botezul şi prin care primim harul Duhului Sfânt” (nr. 203)?
Trebuie, prin urmare, să aşteptăm mirungerea pentru a primi Duhul Sfânt?
Totuşi, în slujba botezului, rugăciunea care însoţeşte ungerea cu Sfântul şi
Marele Mir afirmă: „Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule,
Izvorul bunătăţilor, Soarele dreptăţii [...] Care şi acum ai binevoit a naşte din
nou pe robul Tău acesta nou luminat, prin apă şi prin Duh” (In 3, 5). Aceleaşi
cuvinte sunt prezente în multe alte formulări din slujba botezului. Dar, în
prezentarea sa cu privire la Taina Botezului, acelaşi Youcat nu pomeneşte des-
pre Sfântul Duh decât vorbind despre Sfânta Treime şi reproducând mar-
ginal două citate din Noul Testament despre botezul cu apă şi Duh Sfânt
(cf. In 3, 5; I Cor. 12, 13), ca şi cum Duhul Sfânt ar fi fost rezervat doar mirun-
gerii. Această modalitate de a prezenta botezul şi mirungerea provoacă con-
fuzie în minţile cititorilor. Prin urmare, dacă vorbim despre un botez „prin
apă şi prin Duh”, aşa cum îl tâlcuieşte Magisteriul, oare trebuie sau poate fi
îmbunătăţit cu ceva? Darul lui Dumnezeu de la botez nu ar fi doar parţial,
în acest caz, trebuind să fie completat prin mirungere? Şi dacă ar fi această
situaţie, ce credeţi despre această pastorală care, în Franţa, îi convinge doar
pe 12% din tinerii botezaţi să primească mirungerea? Nu este oare conse-
cinţa acestei discipline pe care codul din dreptul canonic o înregistrase din
nou în 1917 (canonul 787): mirungerea nu ar fi „un mijloc necesar pentru mân-
tuire”. În concluzie, dacă harul Sfântului Duh este darul absolut al lui Dum-
nezeu (cf. Lc. 11, 13), prin înfierea pe care o realizează la botez, atunci discur-
surile teologice şi bisericeşti vorbesc despre acest dar într-un mod ezitant.
Desigur, este foarte greu de vorbit despre acest subiect, aşa cum Hristos subli-
niase acest lucru în discuţia cu Nicodim: „Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi

* Termenul se referă la mai multe documente emise la mai multe niveluri în Biserica Catolică,
de exemplu de către papi, concilii, organisme din Vatican, episcopi. Vezi: http://www.magis-
teriu.ro/despre/ [n. tr.].
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glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e
născut din Duhul” (In 3, 8).

Prin urmare, întrebarea principală în legătură cu acest subiect este urmă-
toarea: de unde vine şi cum vine Duhul Sfânt prin darul oferit de Dumnezeu
credincioşilor? Bisericile au dat mai multe răspunsuri la această întrebare.
Încă din perioada scolastică, dar mai ales după Conciliul Tridentin (1545-1563),
Biserica Latină se gândea să rezolve această problemă în mod categoric, prin
aplicarea teoriei scolastice a sacramentelor. Răspunsul provenea astfel dintr-o
doctrină sacramentală sistematică, mai mult apologetică decât mistagogică,
care justifica numărul de şapte al Sfintelor Taine şi care rezultase nu dintr-o
teorie biblică sau patristică, ci dintr-o construcţie filosofică, hilemorfismul.
Potrivit acestui sistem doctrinar, darurile lui Dumnezeu se transmit prin sfin-
tele slujbe, dacă ele se săvârşesc în mod valid. În plus, evoluţiile liturgice
medievale confirmaseră separarea mirungerii de botez, în timp ce folosirea
formulelor sacramentale de tipul „Eu” („Eu te botez”, „Eu te mirung”), în
locul formulelor declarative prin care se atribuie acţiunea lui Dumnezeu („Se
botează robul lui Dumnezeu”, de către Dumnezeu), sporise autoritatea cle-
ricului, ca şi cum acesta era deținătorul darurilor lui Dumnezeu.

Cum se pot depăşi aceste neajunsuri? Conciliul II Vatican a arătat deja
calea: prin examinarea Tradiţiei, începând cu timpurile apostolice, pentru a
vedea în care contexte creştinii generaţiilor anterioare au fost călăuziţi să
vorbească despre darul Sfântului Duh şi pentru a analiza ce au spus ei despre
acest lucru. În această privinţă, publicarea lucrării doamnei Laurence Decousu
este oportună din mai multe puncte de vedere, pentru că ea permite extin-
derea domeniului de cercetare, precum şi reînnoirea problematicilor din aceste
domenii. Prin urmare, studiul cu privire la reprimirea ereticilor în Biserica
primară ne direcţionează, inevitabil, către problematica harului Duhului Sfânt.
Ca să rezumăm, maxima Sfântului Ciprian – „nu există mântuire în afara Bise-
ricii” (Epistola 73, 21: salus extra ecclesiam non est) – a fost completată de o alta,
a Fericitului Augustin: „Nu-L au pe Duhul Sfânt cei care se află în afara Bi-
sericii” (Epistola 185, 11, 50: Non habent itaque spiritum sanctum, qui sunt extra
ecclesiam). Reprimirea ereticilor în sânul Bisericii avea ca scop principal să
înlesnească primirea darului Sfântului Duh şi de către convertiţi, despre
care întreaga Biserica era convinsă că îl pierduseră când s-au separat sau
nici măcar nu-l primiseră, născuţi fiind în schismă. Acest lucru explică de
ce rânduielile de reprimire în Biserică au fost confundate cu Taina Mirungerii
de către generaţiile ulterioare, ceea ce justifică titlul lucrării de faţă: Pierderea
Duhului Sfânt şi redobândirea Sa în Biserica primară.

Angajată, iniţial, într-un studiu despre botez în cartea Faptele Apostolilor,
studiu realizat la Şcoala Biblică de la Ierusalim, Laurence Decousu, treptat
şi sistematic, şi-a extins domeniul de cercetare şi cu privire la problemele
ridicate de disputa baptismală dintre Ciprian al Cartaginei şi papa Ştefan I
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al Romei, de la mijlocul secolului al III-lea. Astfel, şi-a îndreptat atenţia asupra
tratatului anonim contemporan acestei dispute, De rebaptismate, pe care şi l-a
ales ca obiect de studiu al unei teze în teologie pe care a susţinut-o cu succes
la Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg în 2004: „De rebaptismate
şi reprimirea ereticilor în Apus (din secolul al III-lea şi până în secolul al IV-lea).
Recurgerea la ritualurile penitenţiale şi baptismale”.

Laurence Decousu şi-a extins cercetarea până în timpul papei Grigorie
cel Mare (590-604), parcurgând aceste perioade instabile care s-au confruntat,
neîntrerupt, cu valuri succesive de schisme şi erezii (novaţiene, donatiste şi
ariene), dimpreună cu ramificaţiile lor. Pentru fiecare din aceste situaţii, Bise-
ricile locale au organizat reprimirea celor care se pocăiau. Laurence Decousu
s-a preocupat de acest subiect, iniţiind de fiecare dată noi investigaţii. Rezul-
tatul constă în acest vast studiu istoric pe care l-a realizat în mod metodic,
prezentând pentru fiecare etapă contextul geografic, uman, civil şi religios.
De asemenea, a analizat cu atenţie vocabularul tehnic al instituţiilor biseri-
ceşti şi judecătoreşti, citând pe larg sursele documentare pentru a permite
cititorului o abordare directă a textelor cheie. Au fost evidenţiate şi studiate
sistematic cele mai sensibile situaţii ale prezenţei darului Sfântului Duh, acolo
unde recunoaşterea acestui dar este esenţială pentru comunităţi, şi anume,
primirea sau reintegrarea în Biserică a apostaţilor de către instituţiile bise-
riceşti şi judecătoreşti, precum şi accederea la preoţie. 

Rezultatul este semnificativ din mai multe puncte de vedere. Printre
contribuţiile sale cele mai de seamă, trebuie menţionate, desigur, aceste forme
de teologie sacramentală (referitoare la Sfintele Taine) determinate de reflecţia
cu privire la rânduielile cultice practicate de comunităţile schismatice. Feri-
citul Augustin este cel mai emblematic reprezentant în legătură cu acest su-
biect. În această privinţă, comparaţia cu sistematizările clasice apărute de-a
lungul celui de-al doilea mileniu este una dintre cele mai folositoare. De fapt,
în perioada scolastică şi a Reformei catolice, gândirea teologică delimitase şapte
sacramenta pe care le-a redus la numitori comuni, examinându-le plecând
de la rânduielile liturgice practicate. În epocile anterioare, dimpotrivă, păs-
torii teologi ai Bisericii îşi orientaseră reflecţia plecând de la iconomia mân-
tuirii, acea dispensatio sacramenti din Epistola 3, 9, atunci când se raportau la
darul Duhului Sfânt. Referindu-se la acest dar, au făcut comparaţii între Taine
(sacramenta), în cazul de faţă, între Botez, Mirungere şi Preoţie. Această reflecţie
a fost determinată de situaţiile particulare ale candidaţilor de care păstorii
teologi erau responsabili, ca şi faţă de mistagogie: catehumeni, apostaţi repri-
miţi în Biserică, penitenţi, clerici. 

Publicaţiile doamnei Laurence Decousu oferă foarte oportun soluţiile
pentru o reînnoire pastorală şi teologică. Instituţiile bisericeşti catolice s-au
fixat până la înţepenire timp de mai multe secole. Aceasta s-a petrecut, în
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parte, din cauza tradiţiilor reconstituite1. Conciliul II Vatican a deschis calea
unor reforme hotărâtoare, de-abia începute. Cum se poate ghida continuarea
acestei misiuni, altfel decât punând în valoare învăţătura despre Împărăţia
cerurilor, „asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi
vechi” (Mt. 13, 52). Cele noi sunt contribuţiile diferitelor culturi din zilele
noastre, precum şi adaptările necesare la „semnele timpurilor”. Cele vechi
sunt reprezentate de lecţiile Tradiţiei, pe care un studiu stăruitor şi atent al
acestei Antichităţi creştine, pătrunsă încă de duhul Sfinţilor Apostoli, ne ajută
să le descoperim. Laurence Decousu şi-a adus o contribuţie remarcabilă în
acest sens. Sperăm ca publicaţiile sale să conducă spre noi orizonturi această
binevenită reflecţie pastorală privitoare la unitatea botez-mirungere, precum
şi la marcarea căilor de unitate creştină în vederea revigorării ecumenismului.
Dar în acest domeniu va fi necesară o reînnoire, pentru că relaţiile dintre Bise-
ricile despărţite au devenit, incontestabil, mult mai paşnice decât în timpul
Sfinţilor Părinţi.

MARCEL METZGER,
Profesor emerit la Universitatea din Strasbourg

1 Titlul unei apariţii recente a Revistei de Drept canonic, 62/1, care se referă exact la această
problematică: Tradiţia reconstituită.


