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Abstract 
  
 
 My study propose to examine the prodigal son decision of abandon his childhood, 
pursuiting him, with an theological, psychological, filosofical and literaly approche. I 
focused the subject near the most difficult decision of his life: becoming into himself (Luke 15 
verse 17); to extract basic doctrines regarding our worship. Knowing that this parable 
involved our mankind history, it will be very emotional to deepen the arcane truth, even with 
the risck of wounded marvelments. 
 
Key words: revolt, misery, reborn, communion. 
 
 
Prolegomene 
 
 Acest articol îşi propune să urmărească printr-o optică teologică, filozofică, psiho-
logică şi literală periplul fiului risipitor, dar şi a mediului cu care acesta intră în contact direct 
sau indirect.Un procedeu didactic la îndemână empatizat şi în genere cultivat în zona orien-
tului mijlociu,este parabola.1 Raportat la o mulţime de ascultători formată de regulă din 
ucenici sau indiferenţi, duşmani sau înţelepţi, egolatri sau euforici; Mântuitorul alege povesti-
rile alegorice2 pentru a-şi transmite mesajul cerinţelor cosmopolite. Pilde care prin anvergura 
subiectului ascuns dar şi prin profunzimea implicaţiilor lor axiale, continuă într-un chip 
misterios, să ne atingă marginile neexplorate ale fiinţei noastre.3Pentru aceasta Richard 
Trench, le defineşte ca fiind o scoică a cărei mărgăritar trebuie cules cu mare atenţie încât 
nimic să nu rămână perforat sau lăsat la o parte.4 
 Am ales pericopa lucanică (15, 11-32) - Evanghelia în Evanghelie fiindcă această 
pagină noutestamentară ilustrează la modul cel mai pregnant sensul suferinţei5 şi-al vindecării 

                                                             
1 Cătălin Varga, Înăuntru sau în afară?, Iisus Biruitorul, anul XXIII, nr.2 (822), 2-8 Ianuarie 2012, p.4. 
2 De regulă uzanţa unui astfel de discurs este singurul procedeu artistic capabil să ţintească această întreagă 
diversitate. Parabolele au fost definite cu timpul drept scurte povestiri cu înţeles divin (Dan Seagren, The Para-
bles, Tyndale House Publishers, Illinois, 1978, p. 13: „The parable has also been defined as a short story with a 
hidden or spiritual meaning.”), tocmai de aceea ne este uşor să-L identificăm pe Dumnezeu ca fiind personajul 
principal al povestirii din Luca 15, 11-32. Un Tată care oferă plasticitate pildei datorită dragostei marcante 
pentru cei doi fii răzvrătiţi.   
3 LeRoy Lawson, The Lord of Parables, Standard Publishing, Cincinnati, Ohio, 1984, p.5. 
4 Richard Chenevix Trench, Notes on the Parables of our Lord, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 
1967, p.15. A se vedea şi Jamie Buckingham, Parables, Creation House, Lake Mary, Florida, 1991, pp.9-15: „I 
had long suspected Jesus used visual objects when telling His parables. When He told the story of the good 
shepherd, He pointed to a sheperd with his flock of sheep in a nearby pasture. When He told the parable of the 
sower and the seed, He was probably sitting on a rock beside a field  where a farmer was sowing his spring 
seed. Jesus was a man of the earth, and He used earthy things to convey spiritual truth.” Pentru că pildele evan-
ghelice, au pe lângă aplicarea lor, şi un tablou desprins întotdeauna din viaţa de zi cu zi. În ceea ce priveşte apli-
carea pildei fiului risipitor (the prodigal son), ea centrează tabloul secund: marea iubire (άgάpη) a Creatorului 
pentru toţi risipitorii care se pocăiesc de păcatele lor. Cf. Pr.Prof.Dr.Vasile Mihoc, Predici exegetice la Dumini-
cile de peste an, Editura Teofania, Sibiu, 2008, p.303. 
5 O suferinţă la care Dumnezeu ia parte, chip de rob luând (Filipeni 2, 6-11) manifestându-şi acea manikos éros, 
o slăbiciune pe care Sfântul Nicolae Cabasila o numeşte „iubirea nebună a lui Dumnezeu pentru om”. Paul 



 
 

3 

totodată, sau precum afirmă Pr. Mihoc: traseul întoarcerii omului căzut, până la restaurarea 
sa deplină în comuniunea cu Dumnezeu.6 Lucrarea de faţă prezintă o incursiune pe urmele 
risipitorului analizând în detaliu plasticitatea dramei,7 luând drept pretext interpretarea 
Sfinţilor Părinţi dar şi a celor mai pertinente comentarii.8 Nu mai rămâne decât să ne punem 
întrebarea: poate fi recomandată drept model experienţa fiului risipitor?9 Dacă da, se impune 
o exegeză care să satisfacă secolele ce despart audienţa iniţială de factorul contemporan10- a 
cărui optică eterogenă suscită diverse întrebări. Acest deziderat voi încerca să îl ating în 
paginile următoare. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. de Teodor Baconsky, Editura Anastasia, Bucureşti, 1993, 
pp.37-38. 
6 Idem. 
7 Nu trebuie să pierdem din vedere statusul dinamic al parabolelor şi nici arcanele (mysterion) acestor învăţături, 
ele sunt taine care nu suscită un cerc ezoteric închis – sau după cum afirmă Branscomb,  ...ideea este atât de 
conformă cu cea a lumii religioase elenistice, încât influenţa ei în formarea afirmaţiei, abia poate să fie negată. 
(B.H.Branscomb, The Gospel of Mark, pp. 78-79 apud George Eldon Ladd, Prezenţa Viitorului, Editura Cartea 
Creştină, Oradea, 1997, p.331).  
8 Suferinţa fiului risipitor transcede realităţile ontologice, prin aceea că, în suferinţele sale îl recunoaştem pe 
Hristos  (Coloseni 1, 24)  suferind  pentru  Biserica  Sa. (John Breck,  Dorul de Dumnezeu, Editura Patmos, 
Cluj-Napoca 2009, pp.59-61). Tabloul risipitorului ni-L înfăţişează pe Mântuitorul sensibil marilor drame ale 
umanităţii, portretizând o nesfârşită bunătate capabilă să stigmatizeze orice discriminare. (Pr.Prof.Dr.Vasile 
Mihoc, Asist.Drd.Daniel Mihoc, Drd. Ioan Mihoc, Introducere în studiul Noului Testament, vol.I, Teofania, 
Sibiu, 2001, p.147). Imaginea fiului risipitor subminează direct prin natura negaţiei sale ordinea ancestrală sta-
bilită de Dumnezeu la crearea omului, ea repetă filozofia păcatului adamic. (Jean-Claude Larchet, Teologia 
bolii, trad. de Pr.Prof.Vasile Mihoc, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2005, p.62). Tatăl, se bucură alături de 
omul căit serbând fără de zgârcenie şi de falsă pudoare minunea reînvierii; înnobilând penitentul la vechea lui 
stare aristocratică, în fericita lui condiţie adamică, în haina lui dintâi. (Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, 
Editura Mănăstirii Rohia, 2006, p.280). The workplace, which knows all too well the wasteful tendencies of the 
younger son and the harsness of the elder, needs also the extravagant love of the father. We do not have to 
choose between the two sons. We may choose to be like the father. (John C.Purdy, Parables at work, The 
Westminster Press, Philadelphia, 1985, p.72). Paradoxul ontologic este ordonat dincolo de barierele lui, unde 
depăşindu-şi realitatea omogenă, este atras spre-un dezirat impersonal, care cu cât este mai transparent cu atât 
naşte mai multă neputinţă. Depăşirea acestui impas nu se realizează decât în concordanţă cu lucrarea harului. 
(Francesca A.Murphy, De Lubac, Grace, Politics and Paradox, Studies in Christian Ethics, SAGE, 23(4), 2010, 
p.416).  Evanghelistul Luca pozează adesea în intimitatea personajelor scrierii sale, elogiind bunătatea şi mila 
Mântuitorului (Luca 19, 10) prin pilde ce nasc idealuri dinamice. (Henry Alford, The Greek Testament, vol.I, 
Cambridge, 1863, p.49). John Barton afirmă: In the Gospels, the narrator is a reliable, third-person voice with 
access to the innermost thoughts of Jesus (Mark 14:32-42). De aceea putem vedea dincolo de contextul  relatării 
pildei, transgresând istorii în miraje arhetip. A se vedea în acest sens John Barton, The Cambridge Companion 
to Biblical Interpretation, Cambridge University Press, 2003, p.49; Kenneth E.Bailey, The Cross&the Prodigal. 
Luke 15 through the eyes of Middle Eastern Peasants, InterVarsity Press, Madison, 2005, p.17: When we do not 
know the underlying village attitudes, it is easy to miss the revolutionary nature of the parable. 
9 Prof. Constantin Pavel, Cele două portrete morale din parabola fiului risipitor, Studii Teologice, nr. 9-10, 
1975, p.705. Aş răspunde pozitiv, aşezând în ecuaţie axioma potrivit căreia, fiecare ne regăsim într-o anumită 
reverberaţie în poemul deconcertant al risipitorului, de aceea suferinţa sa dramatică cât şi pocăinţa dezinteresată 
a acestuia, rămân în contemporaneitatea noastră o paradigmă plenară.  
10 Trevin Wax, Exil şi Întoarcere, Editura Făclia, Oradea, 2012, p. 34. 
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Exil şi suferinţă 
  
 Exegeza noastră se va debarasa de factorul obiectual încercând să se apropie de 
interpretarea realizată de Hristos în Duhul Sfânt, în ascultare de ea,11 fiindcă un interpret nu 
este chemat doar să se comporte corect vizavi de textul sacru,12 ci chiar să-l regândească 
corect prin înnoirea minţii (Romani 12, 2).Cercetând spaţiul în care trebuie să se regăsească o 
ermineutică biblică ortodoxă13 Nikolakopoulos aminteşte: Interpretarea ca încercare de a 
pătrunde în profunzimea sensului textului pentru a-l înţelege pe deplin, este o funcţie, o 
datorie şi un dar în Biserică.14Punctul de la care vom pleca în structurarea exegezei15 noastre 
este realitatea metaistorică16, pentru că exegeza infuzează omului istoria mântuirii sale.17 Iar 
această istorie soteriologică trebuie delimitată sub spectrul credinţei, ca privind dincolo de ea, 
intrând în transcendent, să înţelegem taina învierii fiului risipitor.18 Această intervenţie este 
mai de dorit acolo unde curentul modernist prin emanaţiile sale de natură nihilistă, golesc 
această istorie a mântuirii de etosul ei, negând dinamica incontestabilă a Tradiţiei19, şi ca-
litatea teandrică a mesajului (lucrare deopotrivă a intenţiei umane şi a inspiraţiei dumneze-
ieşti).20 

                                                             
11 Gerhard Maier, The End of the Historical-Critical Method, trans. Edwin W. Leverenz and Rudolph F. 
Norden, St. Louis: Concordia, 1977, 22-23. 
12 Vern S. Poythress, Symphonic Theology: The Validity of Multiple Perspectives in Theology ,Grand Rapids: 
Zondervan, Academie, 1987, 21: "I contend that the Bible's own world view should be the one that all 
theologians adopt for themselves. All their study of the Bible should be in terms of the framework of 
assumptions about God and the world that the Bible itself supplies. This orientation is very important. Adopting 
theBible's teaching is part of a theologian's obedience to God." 
13 Prof.Dr.Konstantin Nikolakopoulos, Studii de Teologie Biblică, trad. de Pr.Prof.Dr.Ioan Vasile Leb şi Drd. 
Ilie Ursa, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, p.25. 
14 G.Galitis, Historisch-kritische Bibelwissenschaft und orthodoxe Theologie, Ètudes theólogiques de Chambésy 
4(1984), p. 114 und 115 apud Prof.Dr.Konstantin Nikolakopoulos, idem. Înscris însă în reducerea problemei 
adevărului la limbaj, actul hermeneutic de nuanţă istorică, particulară sau etnică, va suferi nesfârşite permutaţii 
semantice, concluzionând un reducţionism traductologic, o inepuizabilă contextualizare dintr-un limbaj în altul. 
(Vittorio Possenti, Filozofia după nihilism, trad. de Alex Cistelecan, Galaxia Gutenberg, 2006, p.96).  
15 Şi mă refer aici la intenţia de-a comunica un limbaj theoprepês (vrednic de Dumnezeu), un limbaj al lui 
Dumnezeu şi despre Dumnezeu. John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii, Patmos, Cluj-Napoca, 2008, 
p.33. 
16 Orice act religios presupune ieşirea din zona profană (din viaţă şi istorie) şi intrarea într-o zonă sacră (timp 
liturgic, starea rugăciunii, metaistorie). Aşadar, intrarea sacrificială într-o zonă sacră este un drum spre 
centru, spre Realitatea absolută. (Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi neamul meu, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 
1992, pp.80-81).  
17 Gerhard Maier, Hermeneutica biblică, Editura Lumina Lumii, Sibiu, 2008, p.204. 
18 O acţiune dihotomică ce declină atât divinul cât şi umanul în baza supremei koinonii. [koinωnίa (Fapte 2, 42; 
II Corinteni 8, 4; Filipeni 1, 5; Filimon 6)]. Alexander Souter, A pocket Lexicon to the Greek New Testament, 
Clarendon Press, Oxford, 1917, p.136. 
19 Pr.prof.Dr. Ion Bria, Hermeneutica Teologică, Editura Andreiană, Sibiu, 2009, pp.63-65. 
20 John Breck, Cum citim Sfânta Scriptură?, trad. de Ioana Tămăian, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, 
p.15. 
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 Parabola propusă, prezintă icoana unui Dumnezeu risipindu-şi iubirea (filίa)21 pă-
rintească22 pentru a masca trăsăturile întunecate ale fiilor Săi23,care prin opulenţa factorilor 
determinativi, nu fac cinste deloc Tatălui lor. Cadrul istoric al relatării din capitolul 15 înfăţi-
şează un Luca preocupat de răspunsul pe care Hristos îl pregăteşte cârtitorilor prezenţi (15, 1-
3). Potrivit Evanghelistului, omogenitatea celor 3 parabole revendică scopul discursului 
hristic, anume pentru a lămuri „acţiunile scandaloase” de-a sta la masă cu „păcătoşii 
notorii”.24În concepţia lui Jeremias25, păcătoşii aflaţi în proximitatea Mântuitorului 
(kateklίθη)26 decantează o imagerie a imoralităţii, sau a unei vocaţii neonorabile. 
Paradoxal, ceea ce nu înţeleg reprezentanţii poporului, ceea ce reprezintă o dificultate de 
ordin raţional pentru ei, avea să devină motivul principial al Întrupării:Că pe cel pierdut a 
venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască(Luca 19, 10). Aceste dese ospătări împreună 
cu cei păcătoşi, avea să-i scandalizeze pe farisei27 „cârtind cu voce tare”28, prezentându-se 
drept lezaţi la nivel cultural şi teologic, concluzionează Wax. 
                                                             
21 Substantivul filia în forma prin care se oferă în paginile scripturistice (Geneza 29, 20; Deuteronom 7, 8; II 
Paralipomena 2, 11; Pilde 5, 19; Osea 8, 9; 9, 10; ) constituie obiectul unei prietenii speciale, augmentată în 
iubirea dintre YHWH şi poporul Său (Deuteronom sau II Paralipomena); iar omologul său ב  descrie (āhēb’)ָאֵה
dragostea dintre Iacob şi Rahela (Geneza). Oricărui registru semantic ne-am raporta, valenţele acestei iubiri ple-
nare germinează intimitatea spirituală a celor doi actanţi. A se vedea Timothy and Barbara Friberg, Neva Miller, 
Analytical Lexicon of the Greek New Testament, Trafford Publishing, Canada, 2005. De asemenea studiul lui 
Florin-Cătălin Ghiţ, The Biblical and Classical Greek Terminology of Love, Inter, vol.II, nr.1-2/2008, p.379 
prezintă un interes aparte: It is inspired by tight affective bonds, familial, community or ethnical, but could also 
be directed to an object; it is a happy and expansive force, common affirmation of an existence reciprocally 
ennobled in which the love of oneself is doubled by the love of the other, respect, complaisance, trust and gene-
rosity. Vezi André Comte-Sponville, Mic tratat al marilor virtuţi, Univers, Bucureşti, 1998, p.307. 
22 John C.Purdy, Parables at work, op.cit., p.61. 
23 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Predici la Triod, Editura Sofίa, Bucureşti, 2005, p.23. Teologia Sfântului Luca 
cristalizează dragostea Creatorului (19, 10) faţă de cei păcătoşi (Marcu 2, 17), umplând de nădejde inimile 
robite; ...auzind că Mântuitorul a venit pentru cei pierduţi, pentru cei păcătoşi, fiecare dintre noi, ne 
recunoaştem aşa cum suntem. (Pr.Prof.Dr.Vasile Mihoc, Predici exegetice la Duminicile de peste an, op.cit., 
p.301).  
24 Trevin Wax, Exil şi Întoarcere, op.cit, p.38. 
25 Joachim Jeremias, Parabolele lui Iisus, trad. de P.S. Calinic Dumitru, Pr.Prof.Dr.Vasile Mihoc, Dr.Ştefan 
Matei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000, pp.161-184. 
26 De regulă, cei implicaţi la mesele obişnuite, afirmă Jeremias, stăteau aşezaţi (Joachim Jeremias, The 
Eucharistic Words of Jesus, Oxford, 1955, p.208). Textul din (Luca 7, 36-50), exprimă un banchet festiv dat în 
cinstea lui Hristos, fariseul Simon recunoscând în Mântuitorul un posibil profet uns de Duhul Domnului, 
aducând Veacul cel nou. (Joachim Jeremias, Parabolele lui Iisus, op.cit., p.163). De altfel, femei ca άmartwlός 
din v.37: kai. ivdou. gunh. h[tij h=n evn th/| po,lei am̀artwlo,j( kai. evpignou/sa o[ti kata,keitai evn th/| oivki,a| 
tou/ farisai,ou( komi,sasa avla,bastron mu,rou; generalizează imaginea unei poziţii sociale dezonorante, 
aminteşte Jeremias. 
27 Considerându-se prin excelenţă icoane nomosice, influenţau un caracter religios distructiv. Orice apropiere, 
fie ea chiar şi accidentală, vizavi de bărbaţi sau femei cu faimă dubioasă, sconta o angoasă descriptivă. Cu atât 
mai mult, orice părtăşie festivă constituia o importantă declaraţie identitară pentru aceştia (Kenneth E.Bailey, 
Finding the lost cultural keys to Luke 15, Concordia Publishing House, St.Louise, 1992, p.61). Atitudinea lor 
infatuată trădează şi-o doză de subiectivism dacă luăm în calcul părerea lor arivistă faţă de masa poporului, 
numindu-l cu dispreţ „am haareț” (oameni de rând care nu cunosc Legea). A se vedea Pr.Prof.Dr.Stelian Tofană, 
Studiul Noului Testament, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p.100. Bunăoară, parabola aceasta este 
reflexul situaţiei cu care Mântuitorul se confrunta în acea perioadă; iar majoritatea audienţei Sale, se considera a 
fi în poziţia fiului ascultător rămas credincios legilor lui Dumnezeu. 
28 Verb indicativ întâlnit la timpul imperfect digongyzon (diego,gguzon), indică faptul că fariseii şi-au continuat 
idiosincraziile amplificând opoziţia acestora faţă de Iisus. (G.W.H. Lampe, A PatristicGreek Lexicon, Clarendon 
Press, Oxford, 1961). Derivatul său (àmarta,nw), inoculează ideea unei răzvrătiri pe faţă împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva Legilor Sale, precum găsim scris în monologul renaşterii risipitorului (v. 18): 
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 Elocinţa mesajului hristic străluminează încă din prima idee profund teologică a expo-
ziţiunii pildei: Un om avea doi fii. (Eίpen de, a;nqrwpo,j tij ei=cen du,o uìou,j). Sfântul Grigorie 
Palama atribuie un înţeles alegoric acestui termen „om” identificându-L cu Hristos, Care S-a 
făcut pe Sine om adevărat pentru mântuirea noastră.29 Creat după Chipul lui Dumnezeu 
(Facerea 1, 27) omul este atras spre adâncul Dumnezeirii (Facerea 1, 2; Psalmi 49, 9; 
ICorinteni 2, 10: ...fiindcă Duhul pe toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu) 
iar prin suferinţă, adâncurile lui Dumnezeu pătrund în cele ale omului, luminându-i-le şi 
ajutându-l să şi le conştientizeze.30 Creat după Chipul lui Dumnezeu, omul devine potenţat 
nemărginitei dumnezeiri a desăvârşirii (Matei 5, 48)31; intrinsec fiind deja în chipul lui 
Dumnezeu, iar teologic, prin adâncirea rădăcinilor sale în esenţa fiinţei divine.32Asemănarea 
cu Creatorul (omoiwsiz) urmând să se realizeze prin străduinţa exercitării chipului divin33. De 
vreme ce (eikon)desemnează un aspect static sau terminal, (omoiwsiz) este o realitate 
dinamică, o realitate progresivă a chipului.34 Expresia secundă: du,o uiòu,j are rădăcini adânci, 
ea reverberând din timpurile străvechi când delimitarea neamului omenesc (fiii lui 
Dumnezeu, fiii oamenilor)35 se raporta acut la măsura racordării acestui categorial realităţilor 
extatice (Deuteronom 30, 15-19). Aşadar, o parte dintre oameni au rămas lângă Elohim 
lăsând toate în seama judecăţii Părintelui, iar toată cealaltă parte rămasă dintre oameni a 
ales reversul cu desăvârşire.36 

                                                                                                                                                                                             
poreu,somai pro.j to.n pate,ra mou kai. evrw/ auvtw|/, Pa,ter, h[marton eivj to.n ouvrano.n kai. evnw,pio,n sou... 
Cf. Louw&Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament based on semantic domains, vol.I, Published by 
the United Bible Societies, Broadway, New York, 1989.   
29 Sf. Grigorie Palama, PG 151, 32C apud Grigorie Ieromonahul, Pocăinţa fiului şi iubirea Tatălui, trad. de 
Pr.Dr. Constantin Petrache, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2011, p.16. 
30 Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată 
şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, EIBMBOR, Bucureşti, 2009, p.663, nota c. Gerhard Von Rad vede 
în omul creat după Chipul şi Asemănarea Creatorului Său o monadă prin care YHWH alege să-şi exercite lucra-
rea (Facerea 2, 4), el fiind coroana unei piramide cosmice. (Gerhard Von Rad, Old Testament Theology, vol.I, 
translated by D.M.G. Stalker, Oliver and Boyd, Edinburgh, 1973, p.141) 
31Drept aceea, fiţi voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este! (Biblia sau Sfânta Scriptură, 
p.1466); Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârşit este. (Biblia adică 
Dumnezeeasca Scriptură a Legii vechi şi a celei nouă, Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 1914, p.1346); Fiţi dar 
voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Biblia adică Dumnezeiasca Scripturăa 
Vechiului şi a Noului Testament, Bucureşti, 1939, p.1114); Dirept aceaea fiţi voi desăvârşit, cum Tatăl vostru 
cel den ceriuri desăvârşit iaste. (Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi şi ale cei noao leage, 
tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, p.754; retipărită cu binecuvântarea Prea 
Fericitului Părinte Teoctist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1997.) 
32 Sf. Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-Om, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010, pp.148-149. 
33 Ierom.Magistr. Nestor Vornicescu, Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa despre chip şi asemănare, Studii 
Teologice, nr.9-10, 1956, p.539.  
34 Edouard des Places, Syngeneia. Parent dé l’Homme avec Dieu d’Homére à la patristique, Paris, 1964, p.197. 
35 Fidelă acestei conjuncţii paterne, istoria omenirii prezintă două rădăcini genealogice, eterogene şi într-o 
continuă tensiune: linia filială din Cain, sau fiii oamenilor (Claus Westermann, Genesis, translated by David 
E.Green, T&T Clark International, New York, 2004, p.36), înţepând mereu călcâiele fiiilor lui Dumnezeu, 
urmăreşte nimicirea acestora la orice pas (I Petru 5, 8-9). Filiaţia spirituală însă, dând naştere unui Mântuitor 
(Facerea 3, 15) va nimici suferinţa zdrobind capul şarpelui odată şi pentru totdeauna; instaurând astfel Împărăţia 
păcii (Apocalipsa 21-22). 
36 Sfântul Ghenadie Scholarul, Predică la Duminica Fiului Risipitor, în volumul „Predici ale Sfinţilor Părinţi la 
Duminicile de peste an”, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p.382. 
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 Dă-mi partea de avere37 (ouvsi,aj)solicită tânărul revoltat, o cerere sub formă legală 
care întăreşte premisa că acest moft pur instinctual, demonstrează o lipsă de afecţiune fiască. 
Deşi era înconjurat de toate bunătăţile vieţii în casa părintească, în inima risipitorului a 
încolţit sămânţa hedonismului, clocotind în el dorul de viaţă destrăbălată şi de aventuri38; 
torent ce-l va împinge spre nesăbuita decizie (Facerea 3, 6)39 de-a rupe comuniunea cu tatăl şi 
cu fratele său. Este dificil să pui în faţă bucuria libertăţii hristice(Ioan 19, 30; Matei 28, 9)  
dorul de Dumnezeu, dorul de veşnicie; cu falsa bucurie a libertinajului: pentru că acei care 
sfârşesc în această vâltoare a întunericului veacului acestuia (Luca 15, 13) strâng doar durere 
peste durere, şi sunt traşi în adânc (Matei 4, 9). Libertinajul doar aceasta face: nu te aduce la 
Dumnezeu, ci te scoate din casa părintească şi te aşeazăpe aripa templului, îndemnându-te să 
sari, să sari adânc, în moarte! (Matei 4, 6).    

Sfântul Velimirovici, îl taxează pe tânărul cutezant uzând un ton acidulat dar plin de 
înţelesuri,40 arătând că singura avere a omului este numai praful care face parte din fiinţa lui. 
(La urma urmelor, atât ai; numai praful e al tău. Restul e al Meu. Ai cerut ce este al tău, ţi-
am dat. Dar ca să poţi trăi mai departe, ca să rămâi măcar umbră a ceea ce ai fost 
odinioară, îţi dau ceva pe deasupra: îţi dau o scânteie din comoara Mea). Aş îndrăzni să 
corelez aici câteva excursuri patristice: îţi dau haine de piele (nekrotes) sau mortalitatea 
biologică! O natură nouă a omului de după cădere, el nu mai există graţie torentului vieţii, ci 
datorită amânării morţii; viaţa sa transformându-se în supravieţuire (Facerea 3, 21). Aşadar, 
în lumina acestei exegeze, cererea tânărului teribilist cade sub incidenţa hazardului (Ioan 16, 
15).  

                                                             
37Şi cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine (Luca 15, 12). Corelat cu 
dispoziţia legislativă din Deuteronom 21, 15-17 episodul împărţirii averii îl prezintă pe fiul cel mai mic stăpân 
peste o treime din totalul moştenibil. Tatăl avea totuşi libertatea de-a înstrăina această avere, iar fiul nu putea 
emite nici o pretenţie, afară de bunurile mobile. A se vedea Prof.Constantin Pavel, Probleme morale în parabola 
fiului risipitor, Glasul Bisericii, nr.3-4/1971, p.271. Evanghelistul Luca foloseşte aici cuvântul ouvsi,aj (ousia) 
pentru a desemna prin el partea raţională a omului; unii folosesc acest dar cu înţelepciune însă alţii, explică 
Eftimie Zigabenul, batjocoresc această libertate hristică. (Eftimie Zigabenul, PG 124, 1024B apud Grigorie 
Ieromonahul, Pocăinţa Fiului şi iubirea Tatălui, op.cit., p.26). Însă acest ousia din versetele 12 şi 13 îşi schimbă 
subtil înţelesul în partea a 2-a a v.12 sub forma de (ton bion sau bios); ceea ce vrea să demonstreze că tatăl îi 
oferise fiului său nu doar moştenirea legală, ci şi o parte adâncă a sufletului său rănit. Tatăl, după cum urmează 
să afirme Bailey, renunţaseră deja la o componentă centrală a propriei sale identităţi. (Kenneth Bailey, Jacob 
and the Prodigal: How Jesus Retold Israel’s Story, Downers Grove: Intervarsity Press, 2003, p.100). Ocurenţa 
acestui termen îmbracă un câmp semantic plurilateral, el poate deţine conjunctura unei averi luate cu sila 
(Eclesiastul 7, 7); sau a unei averi strict pe linie paternă (Facerea 31, 1); afierosită aproapelui (Iov 6, 22) sau 
Domnului (Facerea 4, 3-4); sau risipită sub aburii desfrâului (Pilde 29, 3; Luca 15, 13). Concordanţă Biblică 
Tematică, ediţie revăzută şi completată a „Călăuzei predicatorului” de Dr.Constantin Chiricescu şi Iconom 
Constantin Nazarie, publicată la Bucureşti în anul 1902, Editura Trinitas, Iasi, 2000.  Interpretarea lui Bellinger 
este o reflecţie mai mult decât dureroasă: Let us consider now the parable of the Prodigal Son. The younger son 
in the story treats his father as if he were already dead by demanding his portion of the inheritance. A se vedea 
Charles K.Bellinger, Kierkegaard’s Either/Or and the Parable of the Prodigal Son, ed. International Kierke-
gaard Commentary:Either/Or, part.II, Macon:Mercer University Press, 1995, p.59. 
38 Pe bună dreptate Sfântul Luca al Crimeei alege în locul edulcoratului risipitor, varianta fiului curvar sau 
dezmăţat. Vezi Sfântul Luca al Crimeei, La porţile Postului Mare. Predici la Triod, trad. de Adrian şi Xenia 
Tănăsescu-Vlas, Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004, p.16.  
39 Ispita e aceaşi: o curiozitate vicioasă, o dorinţă stringentă după noutate - dorinţa de-a se bucura de creaturi 
alungându-L pe Creator, doar că deosebirea constă în faptul că primii oamenii au fost alungaţi din Rai, acesta 
din urmă însă hotărăşte de bun augur să părăsească Raiul. 
40 Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, trad. de Anca Sârbulescu, Editura Ileana, Bucureşti, 2006, p.112. 
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 Şi totuşi despărţirea se petrece, parcă reiterând tristul episod adamic, ruperea aceasta 
devine una grozavă (II Petru 2, 20; I Corinteni 10, 23). Cu siguranţă că ar fi rămas la fel de 
împlinit acasă dacă alegea să lucreze în continuare supus şi ascultător tatălui său; fără-ndoială 
că Adam şi-ar fi exersat devenirea întru Asemănarea Chipului Treimii dacă ar fi rămas  
lucrând grădina Raiului41printr-o muncă disciplinată, precum Dumnezeu i-a rânduit. Şi 
totuşi,nepăsător şi rece în faţa inimii rănite,42 tânărul risipitor calcă în picioare cele mai curate 
simţăminte, plecând departe, tot mai departe...43 
 Kai. metV ouv polla.j hm̀e,raj sunagagw.n pa,nta ò new,teroj uiò.j avpedh,mhsen eivj 
cw,ran makra.n kai. evkei/ diesko,rpisen th.n ouvsi,an auvtou/ zw/n avsw,twjÅ.44 Şi după ce a cheltuit 
totul (v.14) lipsa bogăţiei îl pune pe gânduri, de la dezmierdări ajunge la întristare,45 de la 
îmbuibare la lipsă, şi de la chefuri, a ajuns slugă la porci;46cel desfătat ajunge deodată singur 

                                                             
41 Omul a fost învrednicit de darul comuniunii şi mai apoi de cel al unirii cu Dumnezeu prin iubire; această în-
deletnicire ar fi culminat momentul de trecere dincolo (în acest mod doar, nu în cel propus de şarpe, Facerea 3, 
5), de la măsura de chip la îndumnezeirea ipostasului uman prin Asemănarea sa cu Creatorul său. Căci omul se 
aseamănă cu Dumnezeu doar prin iubire. Toţi sfinţii ajung la desăvârşire şi devin asemenea lui Dumnezeu prin 
revărsarea dragostei lor şi prin iubire faţă de toţi oamenii. Acest vârf îl ţintesc sfinţii pentru a se asemăna lui 
Dumnezeu: dragostea desăvârşită. (Avva Isaac, Cuvantul 81, în „Despre asceza”). A se vedea şi Charles 
Kannengiesser, Handbook of Patristic Exegesis, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2006, pp.278-281.  
42Psihologia acestui simptom refulează în adâncul subconştientului, datorită poftelor subjugate liniar sub 
imperiul cenzurii paterne. De aici, ţinând cont că omul este o unitate psihosomatică materializând vechea con-
cepţie dintre fizic şi moral, ele vor răbufni cu timpul îndoliind privirile din preajmă. A se vedea (Dr.Ioan Cucu, 
Medicina psihosomatică, Editura Litera, Bucureşti, 1981, pp.25-30). Sunt de părere că totuşi aceste modificări 
biologice, cum le denumesc cercetătorii, nu pot influenţa decisiv trăsăturile identitare ale subiecţilor, ele nu pot 
să-l facă pe om, după cum afirmă şi Dmitri Avdeev, moral sau imoral. (Dr.Dmitri Avdeev, Nervozitatea la copii 
şi adolescenţi, Editura Sofίa, Bucureşti, 2008, p.29). Odată ce gândurile devin străine faţă de patimi, omul se 
întoarce la sine însuşi (Luca 15, 17), şi regăsindu-şi centrul existenţial, devine capabil a-şi decripta propriul 
adevăr ascuns în sine (Facerea 1, 26; Ioan 14, 6). Reorganizându-şi centrul lor, funcţiile psihosomatice luminate 
de cunoştinţă primesc harul lui Dumnezeu, simplificând natura umană şi funcţionând într-un mod nou. 
(Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, trad.de diac.Ioan I.Ică jr, Deisis, Sibiu, 2009, p.192). Alunecarea 
în disgraţii a tinerilor cu vârsta de tranziţie, este influenţată eminamente de hotărârea acestora, prin care-au decis 
să întoarcă spatele Creatorului (Facerea 3, 6-12; Iov 15, 14; Eclesiastul 8, 11; Isaia 29, 13; Psalmi 9, 24; Romani 
6, 13; Efeseni 2, 12-13).  Tânărul acesta, înţelege greşit conceptul de libertate, întocmai psihanaliştilor, care văd 
în el o posibilă cale spre satisfacerea pornirilor instinctive; de aici şi acea pericopă plastică a definiţiei 
libertinajului, sau dacă vreţi, a tiraniei instinctelor inferioare (Luca 15, 13-16). Porniri aventuriere, care, hrănite 
la o vârstă mult prea nărăvaşă, îşi vor arăta colţii mai târziu, rupând din carnea fragedă fald cu fald (Eclesiastul 
11, 9).  
43 Grigorie Ieromonahul, op.cit., p.27: Suntem creaţia lui Dumnezeu, liberi să ne trasăm propriul drum spiritual, 
existenţial. Iar Părintele ceresc respectă alegerea noastră şi ne îngăduie chiar şi să plecăm din căminul iubirii 
părinteşti. Însă din ceasul alegerii greşite, iubirea Sa aşteaptă întoarcerea noastră.  Aceste despărţiri habotnice 
au declanşat adevărate drame – în interiorul cărora dragostea părintească se consumă mereu în lacrimi şi 
nesomn, ofilindu-se treptat. 
44 Şi nu după multe zile, adunând toate (transformându-şi averea în bani lichizi), fiul cel mai tânăr s-a dus într-o 
ţară-ndepărtată(Facerea 18, 20) şi acolo şi-a risipit averea trăind în desfrânări  (avsw,twj). Adverbul (asatos) nu 
implică obligatoriu imoralitatea, de aceea traducerea lui Şerban Cantacuzino de la 1688 mi se pare mai fidelă 
textului: Şi nu după multe zile, adunând toate, feciorul cel mai mic să duse într-o ţară departe şi acolo răsipi 
avuţia lui, vieţuind. A se vedea şi episodul din cartea Facerii cap.34, în care Dina – fata lui Iacov alege să plece 
într-o ţară străină.  
45 Pr.Iosif Trifa, Fiul cel pierdut, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2006, p.29: Probabil jumătate din întristarea 
lui a fost o întristare fără Dumnezeu, fără aducere-aminte de tatăl său. Va fi înjurat pe necazuri, va fi plănuit 
cum să scape de ele, va fi plâns de necaz, dar la întoarcere încă nu se gândea.  
46 ...Tatăl meu nu dă mai mult şi-ţi mai dau un sfat. Vei fi ispitit să mănânci roşcove. / De la porci? / Au mai 
încercat şi alţii. Sunt dulcege la gust. Tu să nu-ncerci. Dacă te află Polifem, te ucide. / Pentru câteva roşcove? 
E cu putinţă? / ...Să nu te laşi ispitit. Ascultă-mi sfatul. / Am să te-ascult. (Valeriu Anania, Teatru, vol.I, Poli-
rom, 2010, p.346). 
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şi străin47, colecţionând idiosincrazii şi prilejuri de insatisfacţie, purtând un chip48 tot mai 
greu digerabil. Ajuns într-o stare în care abia se mai poate suporta, ajuns pe neaşteptate un 
mizantrop. Îşi aminteşte într-un târziu de casa părintească, de foşnetul frunzelor uscate, de 
orizontul tulbure al câmpiei, de colina cordială şi de muntele ascetic49 iar echilibrul vieţii 
sale lăuntrice trăieşte o dramă inimaginabilă(Ieremia 31, 18-19). Şi totuşi, la întoarcere încă 
nu se gândea...50 
 Pentru-a regăsi cărarea către casa părintească, pierdutul fiu trebuia să-şi vină în sine 
(eivj eàuto.n de. evlqw.n), să-şi redescopere Chipul51 printr-un strigăt care să dezmorţească şi să 
înlăture vegetarea52până n-ar fi fost prea târziu. Pentru că, ajuns în faţa ultimei trepte ale 
căderii, la marginea prăpastiei, ispita sinuciderii l-ar fi putut lesne ademeni.53 

Datorită ecartului existent, mizeria îi deschide ochii suferindului, iar acesta se vede 
vinovat de starea degradantă în care-a alunecat, fiorul morţii îl cutremură pe acest copil 
nenorocit, care uitase de toţi şi de toate, chiar de sine însuşi54, iar amintirea Raiului pierdut55 

                                                             
47 Conceptul de străin (zénos) desemnează orice persoană de alt neam, credinţă, identitate, sau chiar dogmă 
eterogenă, precum întâlnim în teologia paulină (Evrei 13, 9). Noul Testament declină ocurenţe diferite cu privire 
la acest termen (Matei 25, 35; Fapte 17, 21; Romani 16, 23; Efeseni 2, 12; III Ioan 5). Cf. Pr.Dr. Ioan Mircea, 
Dicţionar al Noului Testament, EIBMBOR, Bucuresti, 1995, p.498. Cu siguranţă nu se poate vorbi despre 
înstrăinare înainte de căderea în păcat (Facerea 3, 6), Raiul (sau casa părintească) fiind mediul koinoniei sau al 
ne-în-străinării; ieşirea din comuniune deci, dă naştere înstrăinării (Facerea 4, 9-15). A se vedea Pr.Ioan Chirilă, 
Ger – Străinul în Revelaţia Biblică Vechitestamentară, în volumul „Sfânta Scriptură - Cuvântul Cuvintelor”, 
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, p.184. Concluzia ne-o oferă tot Pr. Chirilă: Astfel omul începe să devină 
străin omului, să tindă spre maxima stranietate – dispariţia cărării dintre casa fiului şi a tatălui; drama plastică 
a fiului risipitor, şi poate de multe ori chiar şi drama noastră... Străinul rămâne totuşi un atribut, el nemaifiind 
capabil să degradeze puzderiile fiinţei noastre când imanentul devine Chip; sau când risipitorul se aruncă în 
braţele Tatălui.  
48 A se vedea nota 33. Florovsky vede în expresia Facerea 1, 26 o reciprocitate, sau chiar o înrudire a omului cu 
Dumnezeu; pentru că acela care poate să cunoască demnitatea sufletului său, poate să cunoască şi puterea şi 
tainele dumnezeirii. (Georges Florovsky, Sensul ascezei creştine, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, p.41). A 
se vedea şi Sf.Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole, trad. de diac.Ioan I.Ică jr., Deisis, Sibiu, 2001, 
p.238.  
49 Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii, Humanitas, Bucureşti, 2011, p.78. 
50 Măiestria cuvintelor lui Iisus (trăsătura cheie a pildei) îi lasă pe ascultători să înţeleagă că tânărul ajunse să 
muncească pentru neamuri, iar slujirea la porci însemnă pentru evrei un lucru prin excelenţă josnic (Levitic 11, 
7; Deuteronom 14, 8; Isaia 65, 4; I Macabei 1, 47). Şi dacă nu era îndeajuns descrisă plasticitatea dramei, Mân-
tuitorul mai adaugă un detaliu terifiant pentru-a portretiza consecinţele îngrozitoare a păcatului: Şi dorea să-şi 
sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea (v.16). În genere porcii definesc 
typos-ul văzut al necurăţiei sau al duhurilor întunericului (Luca 8, 32-33). Sfinţii Părinţi identifică în cetăţenii 
acelei ţări pe diavolii murdari, întocmai porcilor din pericopă, iar prin roşcove înţeleg patimile de tot felul ce 
însoţeau în chip uşuratic tragedia tânărului pierdut(Ioan 8, 34), sau extrema robie a omului suferind. (Sf.Grigorie 
Palama, op.cit., 41AB apud Grigorie Ieromonahul, op.cit., p.36; Efthimie Zigaben, Tâlcuire la Evanghelia după 
Luca, trad. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2006, pp.86-89; Sfântul Ignatie 
Briancianinov, Predici la Triod şi Penticostar, APOLOGETICUM (ediţie electronică), 2006, pp.10-12; Sfântul 
Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Editura Sofίa, Bucureşti, 2007, pp.213-222; 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăinţă, trad. de Pr.Prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 
1998, pp.9-10).  
51 Într-adevăr am ajuns cu totul în afara sinelui, din moment ce mă hrănesc cu sălbăticia plăcerilor şi mă lip-
sesc de hrana cea mântuitoare. (Din canonul de la Utrenie, Joi, a 3-a săptămână a Postului Mare) 
52 Dr. Marius Dobre, Emil Cioran, fiul risipitor al Mioriţei, în “Astra”(Braşov),  nr.6, 2000, p.44.  
53 Şi-acum, în zdrenţe, muribund aproape / el nu avea pe nimenea să-l scape! / Doar marea-i cu împărăţia sum-
bră/ de taină, de tăcere şi de umbră... (Costache Ioanid, Taine, Editura Stephanus, Bucureşti, 2002, p.135). 
Aflat în faţa prăpastiei el nu se-nfricoşează ci păşeşte, iar pasul acesta fericit îl duce însă nu în genuni, ci pe ţăr-
mul celălalt, în veşnicie! (Şi sculându-se, a venit la tatăl său. v.20). 
54 Prof.Constantin Pavel, Probleme morale în parabola Fiului Risipitor, op.cit., p.277. 
55 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, trad. de diac.Ioan I.Ică jr., Deisis, Sibiu, 
2001, p.53.  În ce priveşte boala, ea este un liant negativ în măsura contrapunerii ordinii primare (Facerea 2, 17), 
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devine punctul culminant al tragediei sale, al începutului înfăptuirii minunii. Aici intră în 
scenă rolul expiator al suferinţei,56 care, aşa precum spunea şi Dostoievski57, odată cu 
intensificarea ei, lumea materială a risipitorului se îngustează, alungându-l pe acesta din raiul 
său imaginar cu pumnii goi. Desfătarea Raiului se dă doar celui ce acceptă suferinţa, ne spun 
Sfinţii Părinţi58, ea având menirea de-a zdrobi mândria şi iluzia autosuficienţei de sine. 
Durerea poate fi şi creatoare, afirmă Noica59, tocmai fiindcă vrea să te extrapoleze din falsul 
echilibru în care sucombi, şi să te reaşeze prin propriul efort, în echilibrul cel adevărat, în 
braţele Tatălui (Luca 15, 20). Suferinţa a fost factorul cheie al redevenirii întru fiinţa „fiului 
nerisipitor”. În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a procesului venirii în 
sine (a devenirii întru fiinţă), sau a drumului laborios spre centru. 
 
Drumul spre centru 
  

Eivj eàuto.n de. evlqw.n60 e;fh po,soi mi,sqioi tou/ patro,j mou perisseu,ontai a;rtwn( evgw. 
de. limw/| w-de avpo,llumai (Luca 15, 17).61Conştiinţa devenirii întru fiinţă, spune Noica, se 
                                                                                                                                                                                             
dar ea nu are puterea necesară de a-l despărţi definitiv pe om de Dumnezeu, din contră ea constituie un bine 
pentru om, în măsura în care omul poate dobândi în urma ei mari binefaceri (Luca 15, 22-24), instrumentând 
propria sa mântuire. Cu toate că boala manifestă mizeria omenirii despărţite de Dumnezeu, ea are şi un scop de a 
ne smeri duhul (Luca 15, 15-16), iar raţiunea purificată prin suferinţă aspiră spre lumea spirituală concentrân-
du-şi întreaga simţire spre ea. (Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, op.cit., pp.65-67). 
56 Boala are în structura sa şi o măsură pedagogică, Dumnezeu redresând sau vindecând sufletul penitentului; în 
mod paradoxal boala ajunge să germineze o sursă de tămăduire. Verbul latin corrigere sau paideia (precum 
obişnuiesc să-l folosească Sfinţii Părinţi), derivă de la verbul paideuein care înseamnă a instrui, a educa, a re-
dresa. A se vedea Clement Alexandrinul, Scrieri I, trad. de Pr.Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1982, 
pp.168-170. 
57 F.M.Dostoievski, Crimă şi pedeapsă, Editura Rao Books, Bucureşti, 2004, p.342.  
58 Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2003, p.17. A se vedea şi Pr.Prof.Univ. 
Dr. Ioan C.Teşu, Sensul mântuitor al suferinţei, în Lumina de duminică, 15 mai 2011.  
59 Constantin Noica, Eseuri de Duminică, Humanitas, Bucureşti, 2011, p.127: Aţi observat poate faptul acesta, 
la prima vedere curios, că durerea uneşte, în timp ce bucuria separă. Când vezi pe stradă un ins care nu mai 
poate de fericire, eşti departe de-a te bucura împreună cu el; dimpotrivă, poate îl pizmuieşti, iar invidia te în-
tristează. Când însă vezi pe cineva trist, îl inţelegi şi resimţi toată tristeţea lui. Bucuria e a celui care se bucură; 
suferinţa e nu doar a celui năpăstuit, dar a oricărui ins conştient că există pe lume tristeţe şi năpastă. Iar de 
aceea fericirea creează insule de oameni fericiţi, în timp ce singură tristeţea solidarizează şi unifică o comu-
nitate.  
60 Expresie clară a unei pocăinţe sincere, de altfel recunoaşterea păcătoşeniei este primul pas al pocăinţei. 
(Joachim Jeremias, Parabolele lui Iisus, op.cit., p.130). Potrivit lui Kistemaker, expresia şi-a venit în fire coro-
borată cu monologul penitenţei, exprimă nerăbdarea acestuia de a-şi mărturisi păcatele şi greşelile din trecut. 
(Simon J.Kistemaker, The Parables: Understanding the Stories Jesus Told, Grand Rapids: Baker Books, 1980, 
p.180). Ceea ce rămâne de observat, este repetiţia Sfântului Evanghelist Luca a expresiei anastas (ridicare, v.18; 
v.20) care dintr-o perspectivă metaforică sugerează revenirea la viaţă, sau învierea celui ce era pierdut, precum 
avea să exclame copleşit însuşi tatăl său. Un detaliu sugestiv. Construcţia avnasta.j poreu,somai v.18 sugerează 
o acţiune ce urmează a fi începută – un viitor pasiv sau pasibil (o renaştere programată); în timp ce formula inci-
pientă a v.20 kai. avnasta.j prin implicaţiile sale imanente descrie minunea anastasică în profunzimea ei (Fapte 
9, 6; 13, 34), descrie un prezent continuu. Pocăinţa noastră realizându-se într-un continuu cerc al recrudescenţei 
duhovniceşti. Prin urmare legătura organică dintre versetele 18-20, ne cheamă şi pe noi să ne întoarcem Acasă!   
61Dar venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! 
(Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţia 2009, p.1542);  Iară viindu-şi în fire, au zis: “Câți năimiți în casa tătâne-
mieu să satură de pâne, iară eu aici pieiu de foame”! (Biblia Vulgata, vol.V, ediţia 1760-1761, p.583); Deci, 
viindu-ș  în fire, zise: Cîți năimiți ai tătîne-mieu să satură de pîine, iară eu pieiu de foame! (Biblia adecă 
Dumnezeiasca Scriptură, ediţia 1688, p.805); Iar viindu’și întru sine, a zis: câți argați ai tatălui meu sunt în-
destulați de pâine, iar eu pier de foame! (Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi și a celei Nouă, 
ediţia 1914, p.1426. Găsesc această traducere foarte pertinentă datorită juxtapunerii prepoziţiei (eivj) cu sintagma 
întru, care desemnează o realitate dinamică; în timp ce ocurenţa termenului în (cum traduc celelalte versiuni) 
prezintă un element static. Importanţa acestui detaliu este vitală, ţinând cont de dramatismul desfăşurării 
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dovedeşte a fi măsura omenescului 62 din moment ce singură ea poate ridica natura căzuta a 
omului la starea de fiinţă hristică63 (Ps. 22, 3). Apoi, conceptul de fiinţă rezumă fiinţarea: Eu 
sunt Cel ce sunt (Iesirea 3, 14), Tetragrama YHWH64 implică categoria autonomiei, 
Dumnezeu este Cel ce este fiinţător; iar acest argument ontologic înţeles în chip exhaustiv 
reprezintă realitatea desăvârşită (Leviticul 19, 2; Matei 5, 48). Şi pentru că am amintit de 
episodul Horeb, se impune să decantăm teologia fiinţei în ea însăşi, o măsură a realului 
devenirii pe linia posibilului din el; pentru că YHWH este fiinţarea însăşi la care suntem 
chemaţi să ne reintegrăm. O reintegrare întru (subiectul devine parte integrată a Întregului) 
măsura asemănării cu Dumnezeu pe filonul posibilului existent, în interiorul căruia, orice 
discrepanţe dintre un dincolo divin şi-un dincoace uman pălesc (Evrei 4, 14-16). În această 
eflorescenţă a devenirilor posibile, eivj eàuto.n reprezintă marea promisiune, iar statutul 
devenirii întru Asemănare, devine astfel, mai mult decât o premisă. Dacă afirmăm că Tatăl 
din această pildă este Dumnezeu (concepţie omogenă exegeţilor majoritari), atunci fiul 
risipitor şi-a declanşat latenta devenire întru o nouă fiinţă: una de această dată 
metaontologică – măsură a devenirii la care suntem şi noi chemaţi şi totodată aşteptaţi (Şi 
încă departe fiind el, tatăl său l-a văzut) de Tatăl din Evanghelie.65Această cauză a existenţei 
(archê), spune Sfântul Maxim Mărturisitorul66 grăbeşte devenirea spre ţinta (Evrei 12, 2) 
pentru care s-a creat şi este, dezvoltându-se către o stare finală.67 

                                                                                                                                                                                             
procesului transfigurator). Concluzia nu poate fi alta decât aceasta: eivj èauto.n de. evlqw.n nu este nimic altceva 
decât momentul de conştientizare a stării de fapt, a evidenţei denaturării chipului hristic din el; şi repunerea pe 
orbită prin devenirea sa (eivj èauto.n) întru fiinţa Chipului şi Asemănării Creatorului. Sau cel puţin prin praxisul 
unui început al devenirii, al reaşezării ontologismului primar în starea omului adamic de dinainte de păcat. 
62 Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p.129. 
63 Pentru că este o conştiinţă a devenirii, nu o simplă cunoştinţă; pentru că ea se realizează în Hristos, şi nu în 
altă parte (Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu...). O devenire care, dacă nu este aşezată întru Hristos, riscă 
să devină o realitate a poziţionării, şi nu a fiinţării. Rolul conştiinţei a jucat un rol considerabil în declanşarea 
procesului redevenirii întru fiinţă, pentru că în această lumină risipitorul „şi-a venit întru sine”. 
64 Cu toate că cele mai multe teofanii se derulează sub auspiciul unor cadre supranaturale, cel de faţă prezintă un 
dialog articulat, direct, şi un Dumnezeu preocupat de-a intra în comuniune cu omul.  Pr.Prof.Univ.Dr. Petre 
Seman, Valenţele teologice ale Tetragramei divine, Plērōma, anul VIII, nr. 3/2006, p.63. Experimentând aceas-
tă taină şi  însumându-ne-o în limitele unei moşteniri hristice, vom putea înţelege de ce Sfânta Treime a afirmat: 
Sa facem om; sau de ce Tatăl privea spre fiul încă de departe... 
65 Istoria devenirii întru fiinţă se realizează în interiorul a trei cadre liniare. Pentru început putem vorbi despre o 
devenire ce decade fiindcă şi-a ratat ţinta, şi astfel, revenind la subzistenţă sfârşeşte în haos. Aici aş aminti fugi-
tiv despre fratele risipitorului, cel ce şi-a înscris devenirea pe-o orbită imposibilă; purtând în el suferinţa decăde-
rii dintr-o posibilă devenirea paradisiacă. Următoarea treaptă este cea a devenirii care duce la devenit (precum o 
numeşte Noica când elogiază obiectul filozofiei), aici prin pocăinţă şi smerenie îl vedem căzut pe risipitor la 
picioarele Tatălui, un gest cu ajutorul căruia îşi iniţiază devenirea pe-un teren stabil. Este de ajuns să dai la o 
parte faptele ruşinoase săvârşite, ca să înţelegi zbuciumul şi suferinţa coaptă-n inima penitentului; orice devenire 
ascunde în subsidiar o dramă umană, o măsură a suferinţei modelatoare în limitele devenitului ei (putem aminti 
aici subiectul unei experienţe pedagogice în tragedia „fiului găsit”, a devenitului). Cea din urmă treaptă a 
devenirii este măsura prin care devenitul se menţine constant în elementul regăsit, aici omul trăieşte deja întru 
Hristos (Galateni 2, 20), subiectul nu mai este atras de păcat, este învrednicit de harul nepătimirii (...ca acest fiu 
al meu era mort si invie (editia 1688) într-un continuu proces al Învierii). Aceasta este o realitate vie – 
nicidecum o himeră a timpurilor babilonice. Acest magistru are o singură distribuire: îndumnezeirea ipostasului 
uman, şi nicidecum valoarea unei tragedii antice, în care destinul implacabil este infuzat până la saturaţie. 
Acesta este aportul net al creştinismului, realitatea devenirii întru fiinţa Creatorului, în comparaţie cu devenirea 
în fiinţa numărului, sau a principiilor,sau chiar a ideii, precum întâlnim în ştiinţa modernă, în particular la Hegel.   
66 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. de Pr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 1983, p.227. 
67 Pr. Ioan Bizău, Experienţa Liturgică a Prezenţei lui Dumnezeu în viaţa lumii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 
2012, p.80. Gilson înţelege prin fiinţa (esse) o unitate comună a tuturor lucrurilor, dar care nu posedă acest dar 
al fiinţării prin sine, ci de la o cauză unică (Étienne Gilson, Introducere în filozofia creştină, Galaxia Gutenberg, 
Târgu-Lăpuş, 2006, p.28). Aşadar fiinţa este din Dumnezeu (Facerea 2, 7), de aceea este natural ca ea, să se 
mişte, precum spunea şi Emmanuel Levinas, înspre modelul suprem al alterităţii, înspre revelarea incandes-
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Concluzia? Una singură: Dacă nu ar exista ordine şi fiinţă, nu s-ar putea închega o 
poveste în jurul lor. De vreme ce se povesteşte despre ele înseamnă că sunt. Iar într-un fel, 
tot ce se povesteşte despre ele este.68 

Această conştientizare a stării de fapt îl conduce pe om spre-o mişcare de concentrare, 
adâncindu-o într-un proces de convertire, pecetluit apoi prin mărturisirea păcatului său (Luca 
15, 21). Finalul acestui periplu este iertarea dumnezeiască şi restaurarea penitentului în dem-
nitatea adamică de dinaintea căderii.69 Tema pocăinţei70 prezentă subtil în parabola noastră, 
este reliefată în paginile scripturistice (Numeri 5, 6-7; Ps. 6, 31; 37, 50; Isaia 45, 22; 55, 7; 
Ieremia 18, 21-23; Ioil 2, 12-13; Matei 5, 17; Luca 5, 32; Ioan 20, 22-23; Fapte 2, 38; 17, 30) 
centrându-şi esenţa pe două mari direcţii: spre trecut (simbolizând căinţa pentru faptele să-
vârşite: Tată, greşit-am Cerului şi faţă de tine; sau Greşit-am în faţa Domnului, Dumnezeul 
vostru, şi-n faţa voastră! Iesirea 10, 16); iar apoi îndreptată spre viitor (folosindu-se de toate 
mijloacele ce-i stau la îndemână pentru a tămădui rana deschisă de păcat. Bunăoară doar în 
logica acestei conjuncţii cuvinte ca ...nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe 
unul din argaţii tăi, obţin un sens).71 Prin urmare, actul penitenţei joacă în contul revelaţiei 
sub o mască a celei mai sincere cogitaţii, spre declanşarea progresului duhovnicesc. 
 Trecută prin filtrul devenirii, drama fiului risipitor începe să se transforme într-un 
deşuet, iar cuvinte ca: avnasta.j poreu,somai pro.j to.n pate,ra mou( kai. evrw/ auvtw/|( Pa,ter( 
h[marton eivj to.n ouvrano.n72 kai. evnw,pio,n sou par întru totul un deznodământ firesc, ele 
reflectă insuficienţa omului de-a trăi de unul singur, povara situării în afara comuniunii.  
Άvnasta.j poreu,somai pro.j to.n pate,ra spune risipitorul tocmai fiindcă vede adâncul (Ps. 41, 
7; I Corinteni 2, 10) în care a căzut, în faţa sa postându-i-se două tablouri antagonice: fie 
abisurile demonice, fie înapoi la tatăl său. Alegerea sa defineşte doxologia cea bine placută 

                                                                                                                                                                                             
centă a Duhului. (Edmond Jacob, Théologie de L’Ancien Testament, Delachaux&Niestlé Neuchatel, Paris, 1955, 
p.63). 
68 Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă, op.cit., p.132. 
69 Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, trad. de diac.Ioan I.Ică jr., Deisis, Sibiu, 2008, p.68: Potrivit 
exegezei tradiţionale transmise de imnografi, parabola fiului risipitor e o concentrare a iconomiei mântuirii. 
70 În Vechiul Testament pocăinţa începe odată cu tristul eveniment din grădina Raiului, datorită căruia prima 
pereche pierde starea de nevinovăţie, întunecând chipul lui Dumnezeu din ei şi pecetluindu-şi moartea. Pocăinţa 
merge în paralel cu nevoia ispăşirii păcatului (de aici îşi trag seva întregile prescripţii din cartea Leviticului), o 
pocăinţă sinceră şi adâncă, capabilă să valorifice viaţa duhovnicească la cel mai înalt nivel posibil înaintea lui 
Hristos. Această pocăinţă a ars puternic în toţi aleşii lui Dumnezeu, în Moise(Numeri 5, 6-7), apoi în David(Ps. 
6, 6-9; 101, 4-13), Isaia(44, 22; 45, 22; 55, 7), Ieremia(3, 14; 24, 7; 36, 3), Iezechiel(9, 13; 18 23), Osea(14, 2-
3), Maleahi(3, 7), Manase... Pocăinţa este, după cum spune Simion Radu: glasul lui Dumnezeu în sufletul ome-
nesc pe care-l strigă să se ridice din noroiul păcatelor către piscurile de lumină ale idealului îndumnezeirii. Ea 
este invitaţia cea mai profundă care se face omului să se întoarcă la Dumnezeu, izvorul fericirii sale. A se 
vedea  Prot.Dr. Simion Radu, Pocăinţa în religiile precreştine, Mitropolia Ardealului, anul X, nr.4-6, Aprilie-Iu-
nie, 1965, pp.334-345. Theodor Damian prezintă o privire complementară cu privire la subiect, plasând po-
căinţa mântuitoare a fiului rătăcit în intimitatea acelui proces de devenire, cu ajutorul căruia s-a redescoperit pe 
sine cel adevărat, în lumina celuilalt sine - putrezit în mizerii şi suferinţe . A se vedea Theodor Damian, Tema 
fiului risipitor la Eminescu, Revista Ecoul, an VI, nr.9/2011. 
71 Acest proces grăbit al maturizării, împins de cadre mai puţin favorabile, îl fac străin faţă de orice închipuiri 
materiale, faţă de admiraţia oamenilor, faţă de posesia celor râvnite. Golindu-şi paharul amărăciunii, înţelege că 
el însuşi nu este nimic, iar apoi, retras în foişorul milei reuşeşte să exclame rugăciunea izbăvirii sale: Pa,ter( 
h[marton eivj to.n ouvrano.n kai. evnw,pio,n sou ouvke,ti eivmi. a;xioj klhqh/nai uìo,j sou poi,hso,n me wj̀ e[na 
tw/n misqi,wn souÅ 
72 Substantivul ouvrano.n (Rai sau Cer) atent inserat de Evanghelistul Luca în context, arată că păcatul ruperii 
comuniunii este o ofensă adresată direct lui Dumnezeu. Derivatul său wvrano,j sau ovrano,j desemnează într-un 
context filologic, bolta sau zenitul, înţeles ca o emisferă concavă sprijinită de marginile pământului. Anticii au 
denumit acest loc ca fiind un climat al zeilor, de unde stelele îşi iniţiază orbita.(Liddell and Scott, Greek-English 
Lexicon, Oxford University Press, 2007, p.506). Fie că ne referim istoric, fie filologic; evidenţa lucanică ţine să 
demonstreze aici gravitatea faptei comise prin implicaţiile ei cosmice. 
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dumnezeirii, îngemănată pe-o dulce întristare din ochi înrourată (Tată, greşit-am Cerului şi 
faţă de tine; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău Luca 23, 42). Alegerea sa trădează 
experienţa dorului (charmolupē), sau plânsul inimii rănite de dragul Celui după care însetea-
ză; o întoarcere dinspre un Adam cel vechi către Cel nou, de la goliciune la plērōma dumne-
zeirii.73Alegerea sa exprimă o luptă interioară obositoare şi cumplită, iar când viaţa aruncă un 
om într-o astfel de luptă, nimicirea acestuia devine adevărul lui, fiindcă el însuşi îşi este 
propriul acuzator, sau dacă vreţi, propriul judecător.74 Va fi însă această alegere însoţită cu 
acelaşi entuziasm şi de către Cel ce-aşteaptă încă? Grija faţă de cum va decurge confruntarea 
cu tatăl său, devine astfel cea mai mare întrebare. 
 
 
 
Suferinţa iubirii sau pilda tatălui risipitor 
 
 Kai. avnasta.j h=lqen pro.j to.n pate,ra eàutou/ . :Eti de. auvtou/ makra.n avpe,contoj ei=den 
auvto.n ò path.r auvtou/ kai. evsplagcni,sqh kai. dramw.n evpe,pesen evpi. to.n tra,chlon auvtou/ kai. 
katefi,lhsen auvto,nÅ75 Emoţionantă această regăsire, tatăl său îl vede încă de departe (Ps. 138, 
3; 7-10), căci iubirea nobilă a lui Dumnezeu vede atât de departe (Isaia 57, 19), până acolo 
unde s-a dus fiul părăsind casa copilăriei sale. I-a ieşit întru întâmpinare alergând,76 
nerăbdător să-l îmbrăţişeze şi să-l readucă la viaţă. Mâinile iubirii77 se-ntind încă de departe 
(Ps. 31, 1-2), iniţiativa pocăinţei aparţine aici risipitorului78 iar iertarea este răspunsul 
tatălui79 (Ezdra, cap. 1 si 6), mai târziu prin cererea: ...nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi,80 iubirea este de această dată reverberaţia fiului, iar 

                                                             
73 John Breck, Dorul de Dumnezeu, op.cit., p.240. 
74 Søren Kierkegaard, Opere, vol.III, trad. de Ana-Stanca Tabarasi, Humanitas, Bucureşti, 2011, pp.381-382. 
75Şi sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă şi, alergând, i-
a căzut pe grumaz şi l-a sărutat (Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţia 2009, p.1542). 
76 Imaginea pe care Hristos i-a oferit-o tatălui din Evanghelie, cu siguranţă a produs rumoare în cercurile de faţă, 
era aproape imposibil pentru un părinte evreu al cărui băiat îi produse cea mai adâncă umilinţă, să iasă întru în-
tâmpinarea lui alergând de bucurie. Cu atât mai mult cu cât un iudeu impozant, precum tatăl din pericopă, nu era 
niciodată observat alergând, fiindcă ar fi fost nevoit să-şi ridice roba – iar descoperirea picioarelor era în Orien-
tul Mijlociu echivalentă cu o faptă umilitoare. Însă tatăl lasă la o parte orice convenţionalism şi aleargă pe uliţa 
satului încărcându-se cu întreaga umilinţă şi ruşine pe care le merita fiul. A se vedea Trevin Wax, Exil şi Întoar-
cere, op.cit., p.83. Ceea ce nu-nţelegeau cei prezenţi, este această implicaţie hristologică a relatării, această ale-
gorie subtilă a teologiei ispăşirii – care îşi plantează încă de pe-acum seminţele, rodind mai târziu în forma pi-
roanelor de pe Cruce. Întocmai şi tatăl acesta, este chemat la suferinţă, pentru ca astfel să refacă comuniunea 
ruptă de cei doi fii răzvrătiţi. A se urmări şi episodul din Facerea 33, 1-15!   
77Hristos îşi întinde braţele Sale pe Cruce pentru a strânge întreaga umanitate şi a o aduce la sânul Tatălui 
îndumnezeind-o, aşa cum tatăl parabolei îşi întinde braţele ca să primească cu drag pe fiul său. (Duminica 
Fiului Risipitor, Utrenie la Slavă). 
78Înaintea Ta cad, Iisuse: Greşit-am Ţie, milostiveşte-te spre mine! Ridică de la mine lanţul cel greu al 
păcatului şi, ca un Îndurat, dă-mi lacrimi de străpungere! (Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul, oda 
canonului 1 şi troparul 22). 
79 A se vedea The Gospel in Dostoevsky. Selection from his works, Plough Publishing House, New York, 2011, 
p.163: Because it’s a wish, a dream, while an old man should leave life gracefully. Murmuring and protesting 
when one meets death is a great sin. But I guess God would forgive even an old man if he got to love life out of 
the gaiety of his soul. 
80 Pentru că a căzut din starea de fiu, de moştenitor, cere acum statutul slujitorilor, numai să fie acceptat în casa 
părintească, în Raiul pierdut. Implicaţiile davidice se resimt (Ps. 83, 10), marele împărat implora odinioară prin 
cuvinte asemănătoare: mai degrabă să fiu lepădat în casa Dumnezeului meu... pentru că tânjeşte şi se sfârşeşte 
sufletul meu după curţile Domnului, inima mea şi trupul meu s-au bucurat în Dumnezeu Cel-viu spune tot el în 
versetul 2. Cine trăieşte odată fericirea Raiului, dulceaţa casei părinteşti, trăieşte stări dumnezeieşti acolo,  iar 
acela va purta cu el această amintire oriunde va hoinări. O amintire care le va sângera inimile neîncetat. A se 
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restaurarea răspunsul tatălui. Icoana ce străluce din text este cea a tatălui risipitor, el îşi 
risipise dragostea, aşteptarea, lacrima şi durerea,81pentru că numai un Tată precum Cel din 
Evanghelie supravieţuieşte oricărui lucru datorită iubirii,82 rămâne mai neclintit decât stânca 
graţie iubirii, şi devine mai maleabil decât ceara tot mulţumită iubirii (ICorinteni 13)83.  
 Întâlnirea cu Dumnezeu presupune transcederea momentului într-un spațiu al libertă-
ții, căci este dat un timp și un spașiu84 pentru a întreține dorința apropierii întreolaltă85 
(Facerea 18; 32; Ieșirea 3; 19, 3-13; 3Regi 19, 5-18;  Matei 17; Fapte 9). Acest loc al regăsirii 
(al comuniunii intime sau al spațiului redobândirii libertății hristice) se numește pentru orice 
fiu risipitor Acasă (Matei 14, 29). Marinimia Domnului (Ps. 22, 5) se reflectă în cuvinte ca: 
Aduceți-i degrabă haina cea mai scumpă și-l îmbrăcați, și inel puneți-i pe mână, și încălță-
minte în picioare; și aduceți vițelul cel îngrășat,86 înjunghiați-l și, mâncând, să ne veselim;87 
căci acest fiu al meu era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat...(v. 22-24). 
 Dărnicia Domnului nu este deloc o temă străină (Matei 15, 38; Marcu 8, 9; Luca 9, 
14; Ioan 6, 10; 21, 6), pe cel pe care-l iubește, Dumnezeu îl poftește la cina împărătească, 

                                                                                                                                                                                             
vedea şi Psalmii, trad. şi comentarii de Pr.Alois Bulai, Pr.Anton Budău, Pr.Iosif Răchiteanu, Sapientia, Iaşi, 
2005, p.307: Este o cântare dulce, o dorinţã irezistibilă către Dumnezeul vieţii, o dialectică intensă între 
prezenţă şi absenţă, o atmosferă continuă de seninătate şi de bucurie; este cântarea prin excelenţă a 
pelerinului, o nostalgie tandră după Dumnezeu. 
81 Pr.Constantin Necula, Iubesc, Doamne, ajută neiubirii mele, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2005, p.41. 
82 Prin acceptarea expresiei Deuss = Esse, cele două identități includ o a treia: ființa este agape iubirea în cea 
mai înaltă formă a sa (I Corinteni 13, 4-7) reperată doar pe palierul contemplației. Filozofia greacă însă, nu ar fi 
putut să atingă ecuația Deus est Agape datorită poziționării ei eronate cu privire la subiect: Dumnezeu este iubit 
dar nu iubește, Lui nu-i poate lipsi nimic, deci El nu poate iubi pe cineva. Grecii au proliferat ideea iubirii 
exclusiv în forma ei de eros. (Vittorio Possenti, Filozofia dupa nihilism, op.cit., pp.101-102).  
83 Søren Kierkegaard, op.cit., p.103. Privind din optica aceasta, mi se pare puțin cam nenatural cuvântul  
evsplagcni,sqh prin care se descrie tocmai sentimentele tatălui cu privire la fiul regăsit. Cu siguranță în privirea 
lui Dumnezeu a fost mai mult decât o simplă milă, cu siguranță Ochii Lui priveau, precum obișnuiau odinioară 
la crearea omului, deoarece risipitorul revenise acum la chipul care l-a bucurat cândva pe Creator: Și a privit 
Dumnezeu toate cate a făcut și iată erau bune foarte (Facerea 1, 31). O posibilă explicație ne-o oferă Bart 
Ehrman: It was the more highly educated members of these groups, of course, who reproduced this literature, 
one letter at a time. These Christians copied the texts over and over, by hand, for use in their communities and, 
in somewhat rarer instances, for the private use of some of their wealthier members. So far as we can tell, the 
copyists of the second century were not professional scribes; they happened to be the literate minority capable 
of doing the job of transcription. And, as we know beyond any reasonable doubt, when they copied their texts, 
they made changes in them. A se vedea Bart D.Ehrman, Studies in the Textual Criticism of the New Testament, 
vol.33, Brill, Leiden-Boston, 2006, p.73.  
84 Termenul chôra reprezintă trupul în calitatea lui de conținut și conținător, în timp ce verbul chôrein înseamnă 
(a ocupa un spațiu, a conține ceva). Iar acest spațiu, în concepția Sfântului Ioan Damaschin, definește spațiul de 
manifestare a lucrării lui Dumnezeu. (Pr. Ioan Bizău, Experiența Liturgică a Prezenței lui Dumnezeu în viața 
lumii, op.cit., pp.289-290).   
85Idem. 
86 Termenul mo,scon nu simbolizează doar un simplu obiect festin, ci în Tradiția Răsăriteană, vițelul cel gras 
junchiat îl reprezintă pe Hristos – chezășia veșnicei bucurii a celor răscumpărați, la petrecerea eshatologică 
(Apocalipsa 21, 3-4). A se vedea Doamne strigat-am 2, de la Vecernia Duminicii Fiului Risipitor. De asemenea, 
în veșmântul dat se regăsește simbolul hainei curației primită la Botez; în inel vrednicia cinstei de altădată; iar 
în sandale semnul biruinței omului și-al libertății sale. (Asterie al Amasiei, Omilii și Predici, EIBMBOR, 
București, 2008, p.216).  O paralelă pertinentă regăsim în teologia paulină de la Efeseni cap.6! 
87 Putem privi din mai multe unghiuri această ospătare: probabil ea are ca scop ultim împăcarea risipitorului cu 
restul comunității pe care a lezat-o prin plecarea sa; Bailey susține în schimb că ea poartă în sine sămânța bucu-
riei tatălui față de cel ce pierdut a fost și s-a aflat (Kenneth E.Bailey, Finding the lost Cultural keys to Luke 15, 
op.cit., p.170). Țelul suprem rămâne însă perspectiva eshatologică a banchetului.  
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unde îi oferă un statut de comesean al Sfintei Treimi, păstrându-se astfel fericita tradiție înce-
pută la stejarul Mamvri88, și aș adăuga: continuată în eshaton (Apocalipsa 3, 20). 
  

În pilda noastră, iubirea Tatălui transformă gândurile de rugăciune încă nerostite ale 
fiului său într-o condiție dincolo de limite – îl tratează ca pe-un invitat de onoare (Facerea 18, 
4-5), cinstindu-l cu cele mai alese onoruri (Facerea 15, 22-24), amintind prin gestul său de  
onoarea de care Iosif se bucura când a fost proclamat mai mare peste tot Egiptul (Facerea 41,  
42).89 De remarcat aici bucuria părintească împărtășită tuturor: ...mâncând să ne veselim (kai. 
fago,ntej euvfranqw/men) Luca 6, 23! De această dată, nu mai putem vorbi despre o bucurie de 
moment cum este prezentată ea în versetele 6 respectiv 9 ale acestei pericope, ci despre o 
bucurie euharistica (Luca 24, 30-32), epifanizând momentul prin înveșnicirea lui (Apoca-
lipsa 22, 1-5). 

Punctul central însă al acestui fragment filoxenic, cade pe cuvintele: o[ti ou-toj ò uìo,j 
mou nekro.j h=n( kai. avne,zhsen90 kai. avpolwlw.j h=n( kai. eùre,qh91care nu sunt nimic altceva 
decât fundamentul pildei noastre (Coloseni 2, 12-14). Într-un alt cadru, Hristos îl înviază pe 
Lazăr din Betania (Ioan 11, 1-45),92 un amănunt cheie – fiindcă paradoxul iubirii Tatălui 
acesta este: îi oferă fiului libertatea de-a învia înainte de Învierea lui; îi oferă fiului libertatea 
învierii întru nestricaciune înainte de învierea universală (Dar nu!: Hristos a înviat din morți, 
pârgă celor adormiți.93Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit 
și învierea morților. Că după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia întru Hristos. Dar 
                                                             
88 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, op.cit.,  p.275. 
89 Calinic Botoșăneanul, Duminicile – peceți ale Învierii, Doxologia, Iași, 2010, p.241. 
90 Precum am amintit și în nota cu nr. 65, verbul aorist avnaza,w care se traduce cu (a reveni la viață, a înflori la 
o nouă viață, a fi restaurat într-o nouă existență, a fi reînviat), prin forma sa activă, generează ideea unei 
poziționări într-un continuu proces al Învierii. Iar omologul său: avne,zhse coroborează cu (a începe momentul 
învierii). A se vedea Joseph Henry Thayer, Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, Hendrickson 
Publishers, Hardcover, 1996, p.36. Ideea câștigă credit, prin repetarea aceleași poziționări semantice din finalul 
versetului 32; traducerea King James (1611/1769) with Codes oferă acestui verb un statut aparte (anazao se 
traduce prin a trăi din nou, a recâștiga putere și vigoare, unul ce s-a întors la o mai bună viață morală, a 
reînvia), în acest context devine interesant fragmentul din Apocalipsa 20, 5-6.  De această dată, traducerea lui 
Șerban Cantacuzino (ediția 1688); cat si (editia TBS 2002) păstrează cele mai fidele ocurențe: Că acesta fiiul 
mieu era mort și învie, și pierdut era și să află; ...căci acest fiu al meu era mort, și iarăși trăiește, era 
pierdut și a fost găsit. Concluzia nu poate fi alta decât cea din II Corinteni 4, 16: De aceea nu pierdem din 
curaj; dimpotrivă, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinlăuntru se înnoieste din zi în zi. 
91 Michael W.Holmes, The Greek New Testament, SBL Edition, 2010, p.162. A se vedea și: ...căci acest fiu al 
meu era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat (Biblia sau Sfânta Scriptură, ediția 2009, p.1542); Căci acest fiu 
al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat (Biblia sau Sfânta Scriptură, ediția 1988, p.1188); Căci acest 
fecior al meu era mort și a înviat, era pierdut și s-a aflat (Biblia adică Dumnezeiasca Scriptură, ediția 1939, p. 
1178); ...căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a fost găsit (Biblia sau Sfânta Scriptură a 
Vechiului și Noului Testament, ediția Cornilescu 1921, p.1455); Că acesta fiiul mieu era mort și învie, și 
pierdut era și să află (Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei Vechi și ale cei Noao Leage, ediția 1688, p. 
803).   
92 Gerhard Maier vede prin cuvintele: Lazăre, vino afară! (11, 43) glasul Fiului lui Dumnezeu care conform 
Ioan 5, 25 duce la viața veșnică și care conform Ioan 5, 28 va scoate toți morții din mormintele lor. Ioan 5, 28 
este de-a dreptul o anticipare profetică a lui Ioan 11, 43: „Vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi 
glasul Lui”. Gerhard Maier, Evanghelia după Ioan, vol.6-7, Editura Lumina Lumii, Sibiu, 1999, p.497. A se 
vedea și Pr.Conf.Univ.Dr. Stelian Tofană, Semnificația pascală a arătării lui Iisus Mariei Magdalena, Altarul 
Banatului, nr.7-9/2000, p. 9: Întoarcerea ei bruscă la auzul numelui, are în viziunea teologică a autorului Evan-
gheliei a IV-a, nuanța unei noi convertiri,în sensul de intrare într-o nouă viață (avnaza,w) inaugurată de Iisus, 
de acum Cel Înviat.  
93 Biblia sau Sfânta Scriptură, ediția 2009, p.1653, nota c: Întâiul fruct care s-a copt (pârga) e semnul și garan-
ția că celelalte vor veni după el. 
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fiecare în ceata sa: Hristos, ca pârgă; apoi cei ai lui Hristos, la Venirea Lui  I Corinteni 15, 
20-23). 

 
  
Suferința ca act de autoexilare. Fiul adulat 
 
 
 Întristarea fratelui cel mare face dovada unei suferinți negative și-a unui suflet părti-
nitor și ignorant (Matei 20, 1-15), greșeala lui este acea supunere adulată, trăind numai după 
porunci, slujind din interes (v.29),94 și cine știe dacă Dumnezeu îl mântuie – se întreba retoric 
Noica. Bunăoară, este greu să afirmăm care dintre acești doi fii greșește mai puțin; primul 
păcătuiește din curiozitatea ultimă a aventurierului, a foamei de noutate, celălalt însă datorită 
încorsetării unei rețineri josnice, datorită acumulării în interior a unei cumințenii mutuale lip-
sită de discernământ.95 Egocentrismului acumulat, îl determină pe individ, spune Dumitru 
Popescu, ca ființă repliată asupra sinelui, dislocând toate marile teme ale Revelației și 
golindu-le de sens.96 Zidindu-se astfel într-o existență trecătoare, fratele mai mare se de-
teriora sub forma unei suferinți gradate. De aceea textul din I Corinteni 10, 12 devine un text 
anacronic pentru urechile moderne ale fraților fiilor risipitori, plini de ei înșiși.97 
 Fragmentul cuprins între versetele 25-30, reliefează paradoxul acestei parabole, frate-
le cel mare, credinciosul prin excelență s-a despărțit de tatăl său, grație tumultului de 
resentimente, întocmai mezinului, despărțit și el, datorită poftei mărului interzis. Paradoxuri 
de genul acesta întâlnim și la Sfântul Apostol Pavel în problema omului interior/omului 
exterior (II Corinteni 4, 16), unde exo antropos reprezintă latura telurică a componentei 
umane; iar planul eso antropos definește existența omului în eshaton. Privite din această 
optică, nu ne este greu să înțelegem de ce omul lasciv inclinat pacatului,  se trece; în timp ce 
ἔσωἄνθρωπος98 sau omul renăscut la viață (Luca 15, 32), se înnoiește din zi în zi. Sau de ce 
fratele cel mare (exo antropos) se degradează treptat, în timp ce fiul mort - dar înviat kai. 
avne,zhsen (eso antropos)se înnoiește pe zi ce trece. Eu le-aș numi paradoxuri hristice, sau 
apax  legomena la nivel contextual! 

                                                             
94 Cu cel ce nu-i decât un ciob, / cu un hoinar te bucuri, tată. / Eu ți-am dus greul ca un rob / și n-ai fost vesel 
niciodată. / Da, fiul meu, tu ai robit, / dar eu te-aștept de-o veșnicie / ca să-mi slujești ca fiu iubit /  din dra-
goste, nu pe simbrie. / Cu-acest fugar, cu-acest proclet / petreci sub viță și sub cetini. / Și mie nu mi-ai dat un 
ied / Ca să mă bucur cu prieteni. / O, nu un ied, ci zeci de zeci / ți i-aș fi dat, căci se cuvine. / Dar tu voiai ca să 
petreci / vai, cu străinii, nu cu mine...  (Costache Ioanid, op.cit, p.177).  
95 Devine interesant faptul că, memoria liturgică a Triodului l-a lăsat pe dinafară, nemenționându-l nici măcar o 
dată.  
96 Pr.Asist. Dumitru Popescu, Pocăința ca refacere a legăturii credincioșilor cu Dumnezeu și cu semenii, 
Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10/1971, pp. 1022-1023. 
97 Imaginea acestui fiu, transpusă într-un plan istoric, închipuie poporul ales care deși ființa în “casa Tatălui” îi 
lipsea cu nonșalanță dragostea și iertarea semenilor. Închipuie fariseii și vameșii cei ce-L mustrau pe Iisus că 
petrece cu păcătoșii; fratele cel mare nefiind altceva decât chipul Legii Vechiului Testament (Romani 3, 19). 
Problema aceasta a fratelui este imaginea plastică a reluării istoriei lui Izrael (Romani  cap.9-11), teologia pau-
lină prezentă aici, întărește taina necredinței iudeilor preocupați fiind a-și clădi un nume prin împlinirea pres-
cripțiilor nomosice, lepădând astfel noua dreptate împlinită în Hristos. Aceste detalii fine, inserate de Hristos în 
pildă, sunt atât de asemănătoare cu marile momente ale istoriei poporului ales, încât îmi este greu de închipuit că 
ascultătorii prezenți atunci, nu s-au regăsit fiecare printr-o secvență narativă.   
98 Cu privire la această teză a se vedea Johannes Louw, Rondal B.Smith, Greek-English Lexicon of the New 
Testament based on Semantic Domains, United Bible Societies, New York, 1989;  Henry George Liddell, 
Robert Scott, A Greek-English Lexicon, op.cit., pp.141-142.   
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 Refuzul ospățului pe lângă faptul că era o declarație pătimașă împotriva bucuriei 
tatălui,99 vocabularul plin de invective ale fratelui cuminte, adâncește tensiunea autoexilării 
din sânul familiei și din comuniunea cu Dumnezeu. Pentru că el privindu-l cu dispreț și ne-
păsare pe fratele său mai mic căzut în păcat, cu toate că era fidel Legii lui Dumnezeu, atitu-
dinea sa nu se mulează cu așteptările Tatălui. Acest fiu mai mare nu înțelege faptul că, pentru 
a avea acces la starea de nepătimire (en-theosis) nu se cere o formă de răzvrătire axială, sau 
părăsirea lui Dumnezeu - precum credea și Nietzsche; fiindcă numai Hristos este Acel care ne 
așează în vechea stare aristocratică.100 
 Și totuși, iubirea suprafirească a Tatălui îi mai oferă o șansă, cuvinte ca: ...Fiule, tu 
totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne 
bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și înviase [n.a.], pierdut era și s-a aflat; pătrund 
străfundurile insondabile ale închistatului, în încercarea lor de-al chema spre toleranță măcar, 
dacă despre bucurie nici nu se poate vorbi. În condiții de criză, oricine solicită pentru început 
cel puțin un comportament tolerant– acceptarea celui de lângă tine realizându-se sub impe-
riul unei presiuni externe, contrapusă voinței subiectului.101Răspunsul ortodoxiei este iubirea,  
fiul cel mai mic solicită comuniunea iar această nevoie subliniază insuficiența lui de-a trăi cu 
adevărat  prin el  însuși 102;  pe  de  altă  parte, fratele  său  este  chemat  să se reaşeze în Hris- 
tos-Omul prin eludarea egolatriei, ca astfel, regăsindu-se pe el însuși (sau venindu-și și el în 
sine), să se bucure împreună cu risipitorul, care este și el, la rândul lui, chipul Omului (I Ioan 
3, 17). 
 Brațele întinse ale Tatălui îl angajează pe fiul adulat într-un spațiu al însănătoșirii și-
al reconstrucției minții,iar acest spațiu eshatologic este Hristos(kai ho chorus einai ho 
Christos).  
 
  
Concluzii 
 
 Semnificația teologică a atitudinii tatălui față de conduita fiilor săi, se rezumă în cu-
vintele Mântuitorului: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea 
și să-Mi urmeze Mie (Marcu 8, 34); o chemare paradox – dar care cuprinde în sine întreaga 
esență a devenirii noastre. Prin urmare, fiul risipitor este chemat să-și graveze un necruțător 
proces de conștiință, la finele căruia,văzându-și faptele vrednice de moarte, să se pocăiască 
de ele plângânduși-le cu amar. Fratele cel mare este invitat și el să renunțe la acea alternativă 
eufemistă a bucuriei, sub care și-a decimat propria existență depersonalizând-o sub forma 
unui reducționism egolatru: „și mie nu mi-ai dat niciodată un ied ca să mă veselesc cu 
prietenii mei...”; și să se bucure cu tatăl și cu fratele său (adevărata bucurie), nu cu străinii 
concupiscenți. Este chemat să-și stopeze acest efluviu de porniri egocentriste pentru a-și veni 
și el în sine (Luca 15, 17) redobândindu-și calitatea de persoană.  

S-au întrebat adesea mulți cercetători de ce Dumnezeu lasă în suspensie evenimentele 
ce-au urmat, încheind brusc această repovestire a istoriei noastre. Am încercat să adâncesc 

                                                             
99 Iubirea cea fără bariere a lui Dumnezeu poate deveni o angoasă pentru cei care cercetează textul dintr-o logică 
umană, tocmai de aceea am blamat încă de la începutul studiului logica vicioasă a rațiunii; ca fiind propabil 
ispitiți de-un astfel de gând, să nu cădem sub incidența absurdului.  
100 Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, op.cit., p.280. 
101 Ștefan Iloaie, Iubire și toleranță sau ambivalența moralei contemporane, în volumul Ethos și Etnos, Presa 
Universitară Clujeană, 2008, p.255.   
102 Pr.Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991. 
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problema, însă nu am ajuns decât la o singură opinie: Dumnezeu nu privește lucrurile dintr-o 
optică istorică, precum obișnuim noi să credem. Transgresând aceste date empirice, vom 
înțelege de ce iubirea Lui este atemporală (Matei 17, 1-9; Marcu 9, 2-10); de ce risipitorului i 
se oferă perspective eshatologice odată cu inițierea pocăinței sale (sărbătoarea ce se 
desfășoară în cinstea lui este sărbătoarea veșniciei cf Apocalipsa cap.21-22);103 și de ce 
fratelui egolatru i se propun cadrele unei mântuiri întârziate (Luca 15, 32), o mântuire ca prin 
foc (I Corinteni 3, 15). Tocmai de aceea, poposind la umbra acestor taine, vom încheia răniți 
cu câteva uimiri în plus. 
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3. Drumul spre centru............................................................................. 10 
4. Suferința iubirii sau pilda tatălui risipitor........................................... 13 
5. Suferința ca act de autoexilare.Fiul adulat.......................................... 15 
6. Concluzii.............................................................................................. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
103 Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole și Capitole, op.cit., p.249: Căci ai unit cu sufletul un alt duh, al 
Tău, Dumnezeiesc, pe Care l-ai sălășluit întru cele dinăuntru ale mele (Ps. 50, 12). Acesta este cu adevărat 
Pomul Vieții; în orice pământ, adică suflet de om ar fi sădit și în orice inimă s-ar înrădăcina Acesta le arată 
drept un alt rai foarte strălucitor, împodobit cu tot felul de pomi frumoși și roade felurite, cu mii de flori și crini 
înmiresmați.  
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