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Principii teologice 

 
 
Când vorbim despre Rai, două sunt prin-

cipiile teologice la lumina cărora trebuie 
considerată această sublimă taină a viitoa-
rei vieţi eterne, pentru a o înţelege corect. 

PRIMUL este că dobândirea Raiului este 
scopul nostru ultim şi suprem, şi că tot 
rostul existenţei noastre numai prin 
referire şi raportare la Rai se explică. Noi 
am fost creaţi pentru a ajunge în Rai, şi a 
rata această ţintă unică ar fi o monstruo-
zitate abominabilă care I-ar face silă lui 
Dumnezeu. La Judecata din urmă, Mântu-
itorul va spune celor din dreapta Sa: 
„Veniţi, binecuvântaţii Părintelui meu, de 
moşteniţi împărăţia care a fost gătită vouă 
de la întemeierea lumii. Că am flămânzit, şi 
mi-aţi dat să mănânc, am însetat, şi mi-aţi 
dat să beau, străin am fost, şi m-aţi primit; 
gol, şi m-aţi îmbrăcat; bolnav, şi m-aţi 
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cercetat; în temniţă, şi aţi venit la mine.” 
Atunci cei drepţi îi vor răspunde zicând: 
„Doamne, când Te-am văzut flămând, şi 
Te-am hrănit, sau însetat, şi Ţi-am dat să 
bei? Sau când Te-am văzut străin, şi Te-am 
primit, sau gol, şi Te-am îmbrăcat? Sau 
când Te-am văzut în temniţă, şi am venit la 
Tine?”1 Şi răspunzând, Împăratul le va zice 
lor: „Adevăr vă spun că ori de câte ori aţi 
făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti 
neînsemnaţi şi prea mici fraţi ai mei, MIE 
mi-aţi făcut.” Atunci va zice şi celor din 
stânga Sa: „Duceţi-vă de la Mine, blestema-
ţilor, în focul cel de veci, care a fost gătit 
diavolului şi îngerilor săi!” 

Aşadar focul iadului nu vouă v-a fost 
pregătit, ci diavolului şi îngerilor săi, şi, prin 
urmare, a ajunge totuşi acolo e printr-un fel 
de fraudă, de efracţie şi contrabandă, căci 
locul tău nu era acolo, ci la Dreapta mea. 
Este o supremă înfruntare şi jignire adusă 
lui Dumnezeu, care vrea ca toţi oamenii să 
se mântuiască şi este, prin urmare, exclusiv 
vine ta dacă ţi-ai bătut joc cu încăpăţânare 
de iubirea lui şi ai trecut în stânga. 

 
1 Citatele biblice și latinești sunt traduse de pr. dr. Liviu 
Pandrea (n. red.). 
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Al DOILEA principiu teologic ni-l 
dezvăluie însuşi Sfântul Pavel care, în 
epistola I către Corinteni (II, 9), făcând 
aluzie la cap. 64, 4 din Isaia, ne revelează că 
măreţia şi fericirea Raiului depăşeşc în 
infinit până şi cele mai îndrăzneţe şi de 
neînchipuit aşteptări ale noastre: „Căci, 
precum este scris – zise Sfântul Pavel – cele 
ce ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit, 
nici la inima omului nu s-a suit, pe acestea 
le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe 
El.” 

Deci oricât de frumos şi de sublim am 
încerca să vorbim despre Rai şi oricât de 
riscate şi riscante pentru raţiune ar părea 
exagerările noastre, acestea vor rămâne 
întotdeauna la infinită distanţă sub nivelul 
adevăratei realităţi a Raiului, căci fericirea 
Raiului depăşeşte, dincolo de orice putinţă 
de înţelegere a raţiunii omeneşti, până şi 
cele mai avântate închipuiri ale noastre. Da, 
fericirea Raiului este un atât de măreţ 
mister, încât ar trebui să fii Dumnezeu 
pentru a-l putea înţelege şi preţui cum se 
cuvine. 

Da, noi am fost creaţi pentru această 
fericire şi tot rostul nostru pe pământ este 
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de a face tot ce ne cere Mântuitorul pentru 
a o dobândi, pentru a o ajunge şi a ne 
învrednici de ea. 

Or, pentru a înţelege corect ce înseamnă 
neasemuita fericire a Raiului în comparaţie 
cu tot ce-i pământesc, trebuie să ştim 
deosebi cele două aspecte esenţiale ale 
fericirii Raiului: aspectul NEGATIV, mai 
întâi, şi apoi cel POZITIV. 
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Aspectul negativ 
 
 

1. Imunitatea de a păcătui a celor 
aleşi, adică incapacitatea totală de a mai 
păcătui, prin definitiva lor confirmare în 
har.  

 
Care dintre noi n-a simţit povara 

păcatului ce te înclină la rău? Dacă şi un 
Sfânt Pavel se plânge (Romani, VII, 14-24): 
„Ştim că legea e spirituală, dar eu sunt 
trupesc, vândut sub stăpânirea păcatului, 
pentru că nu ştiu ce fac, căci nu săvârşesc 
ceea ce voiesc, ci, dimpotrivă, fac ceea ce 
urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, 
recunosc că Legea este bună. Şi atunci nu 
mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci 
păcatul care locuieşte în mine. Ştiu în 
adevăr că nimic bun nu locuieşte în mine, 
adică în firea mea pământească, pentru că, 
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ce-i drept, am voinţa să fac binele pe care-l 
voiesc eu, pe acela îl săvârşesc. Iar de fac 
ceea ce nu voiesc eu, iată că nu eu fac 
aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine. 
Descopăr, aşadar, că atunci când vreau să 
fac binele, mai la îndemână îmi vine 
păcatul, răul legat de mine. Căci, după omul 
cel lăuntric, mă bucur de Legea lui 
Dumnezeu, dar în mădularele mele văd o 
altă lege, care se luptă împotriva minţii 
mele şi mă face rob legii păcatului care se 
află în mădularele mele. Om nenorocit ce 
sunt! Cine mă va izbăvi de acest trup de 
moarte? Harul lui Dumnezeu prin Isus 
Hristos, Domnul nostru!” 

În faţa acestei dramatice mărturisiri, 
ne-am putea întreba care oare dintre 
contemporanii noştri ar putea pretinde că 
el este mai bun şi mai presus decât Sfântul 
Pavel? Care să nu se vadă înclinat, agitat şi 
tulburat de pornirile spre păcat? E adevărat 
că noi Îl iubim pe Dumnezeu, dar oare 
într-adevăr, mai mult şi mai presus de 
toate? Chiar şi în viaţa noastră prezentă, cu 
reuşite atât de meschine în cele spirituale, 
nu este oare un adevărat miraj acest gând 
atât de atrăgător, de a ajunge odată şi odată 
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în imposibilitate de a-L mai supăra în ceva, 
de a nu mai păcătui? Greutatea nu este de a 
face binele, ci de a persevera în bine. Să ne 
gândim la acea chinuitoare vigilenţă asce-
tică, la toate acele eforturi de ceas de ceas, 
la acele lupte clipă de clipă pe care trebuie 
să le ducem spre a evita căderile sau chiar 
surprizele. 

Ei bine, în Rai se va fi sfârşit de acum cu 
toate aceste chinuitoare eforturi şi stră-
danii. Nu va mai putea fi nicio neliniştire a 
conştiinţei. Conştiinţele celor aleşi au 
imensa bucurie de a nu mai putea fi tulbu-
rate de nimic, de nicio umbră de păcat, 
toată trăirea fiind de o armonie şi într-un 
extaz de adoraţie fericitoare: Domnul 
meu şi Dumnezeul meu şi TOTUL 
meu! Da, viaţa în Rai e un ocean de fericire 
într-un extaz de iubire supremă şi de 
adoraţie necontenită. Această adoraţie va 
copleşi sufletul celor aleşi prin neîncetata 
revărsare a celei mai dulci iubiri spirituale 
de o infinită duioşie. 

În vieţile sfinţilor se găsesc lucruri minu-
nate despre această dulce intimitate cu 
Dumnezeu. Se poate că noi n-am avut 
asemenea experienţă şi nici n-am căzut în 
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extaz. Dar totuşi, şi noi am avut anumite 
mângâieri spirituale, puţine şi trecătoare, 
fără îndoială de rangul şi nivelul cel mai de 
jos; şi chiar şi aşa, bucuria astfel trăită e mai 
presus de orice expresie în cuvinte. Or, 
Raiul va fi tot timpul aşa. Adică nu chiar 
aşa, fiindcă treapta cea mai de jos a fericirii 
din Rai va fi o viaţă de o dulceaţă spirituală 
cu mult peste ceea ce până şi cei mai mari 
sfinţi au experimentat vreodată pe pământ.  

Până suntem pe pământ, de multe ori 
trebuie să ne facem silă, să ne sforţăm şi 
chiar opintim ca să ne rugăm, şi, mai ales, 
să rămânem efectiv în rugăciune. E aşa de 
greu, nu-i aşa? Să-ţi menţii tot timpul 
gândul numai la Dumnezeu. În Rai, niciun 
astfel de efort nu va mai fi necesar, ci, 
dimpotrivă, se va înstăpâni o încântătoare 
uşurinţă în cele mai sublime contemplaţii, 
cu cele mai vii sentimente de încântare, faţă 
de care momentele de supremă inspiraţie 
ale celor mai glorioşi artişti pământeni, în 
acele momente de plenitudine, în extazul 
conceperii celor mai geniale capodopere ale 
creaţiei lor, sunt doar o palidă şi ştearsă 
figură. Or, în Rai, toată această trăire ple-
nară va fi o continuă şi neobosită încântare, 
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nouă şi mereu proaspătă, însoţită de o atare 
dilatare a inteligenţei şi a inimii, încât ele 
depăşesc în infinit până şi cele mai îndrăz-
neţe aşteptări ale noastre.  

În viaţa fiecăruia dintre noi pot să existe 
astfel de momente de trăire de o intensitate 
mai presus de orice exprimare în cuvinte. 
Fiecare poate am avut astfel de momente 
binecuvântate, care au rămas inconfunda-
bile şi de neuitat, cum a fost de exemplu 
acela când harul chemării şi privirea lui 
Isus s-au oprit asupra noastră, iar noi I-am 
răspuns spontan, fără rezerve şi fără 
condiţii: „Doamne, Dumnezeul meu, dacă 
Tu mă vrei, îţi jur că voi fi cu totul şi de tot 
al Tău.” Cine oare ar putea sesiza o astfel de 
revelaţie a unei chemări autentice, dacă nu 
Isus şi sfinţii săi? 

„După ce terminase cu bine liceul, drept 
recompensă, tatăl lui Domenico Albanello 
îi făcu acestuia cadou o călătorie la Torino, 
unde vizită şi Institutul lui Don Bosco. La 
plecare, când erau pe punctul de a se 
despărţi, Don Bosco îl bătu cu mâna pe 
umăr şi îi zise:  

– Îngenunchează aici, căci ai nevoie să te 
mărturiseşti. 
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– Dar sunt atâţia ani de când nu m-am 
mai spovedit… 

– O ştiu, o ştiu; tocmai pentru asta îţi cer 
să te spovedești. 

– Dar aş avea nevoie cel puţin de ceva 
răgaz, ca să mă pregătesc. 

– Nu-i nevoie: o să-ţi istorisesc eu 
povestea întregii tale vieţi şi vei judeca 
singur dacă am ghicit sau nu.  

Don Bosco începu să-mi treacă prin faţa 
ochilor toate mişeliile cu o precizie ce mă 
înmărmurea. Când, în sfârşit, mă întrebă 
dacă a nimerit sau nu…  

– Până dincolo! i-am răspuns eu. 
– Ei bine, atunci să-i cerem lui 

Dumnezeu iertare şi apoi te voi dezlega. Şi 
am plâns în acea clipă aşa cum nu-mi aduc 
aminte să mai fi plâns vreodată. Mă ridicai 
îmbăiat de sudoare şi voiam să plec, dar nu 
mai puteam scoate un cuvânt, păream o 
statuie. Don Bosco, punându-mi mâna pe 
cap, îmi zise: 

– Domenico, Preacurata te vrea aici. Te 
vei reîntoarce la Oratoriu şi vei rămâne cu 
Don Bosco, care-ţi va da haina clericală şi te 
va trimite misionar.” 
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Păstorul cel bun, oile, şi le cunoaş-
te şi le cheamă pe nume… 

Pagină de autentică şi pură Evanghelie 
aceasta. Chipul Sfântului îşi pierde pentru o 
clipă contururile proprii în cele ale 
Mântuitorului ce trăia în el. „Şi oile merg 
după El, căci cunosc glasul Lui.” Acest glas 
al păstorului „ce oile sale le cheamă pe 
nume şi le scoate”, Domenico Albanello 
nu-l va mai uita niciodată. 

„Scos” din lume în 1978, intra şi el în 
Oratoriu şi, după ce-şi completă studiile, 
îmbrăcă haina celor aleşi, iar în 1882 pleca 
în Brazilia, unde aduse servicii nepreţuite 
Misiunilor Salesiene. 

Tot un astfel de moment de plenitudine 
îl găsim imortalizat în cap. I, 14-51 al 
Sfântului Ioan, atunci când Isus i-a zis lui 
Natanael: „Iată un adevărat israelit, în care 
nu este vicleşug.” Zis-a Natanael lui: „De 
unde mă cunoşti?” Răspuns-a Isus şi i-a zis: 
„Mai înainte de a te chema Filip, când erai 
sub smochin, te-am văzut.” Foarte probabil 
că Natanael avusese una din acele rugă-
ciuni fierbinţi, una din acele efuziuni mis-
tice specifice contemplativilor, în care vă-
zuse negrăita măreţie a chemării mesianice 
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a poporului evreu şi simţise că Mesia cel 
mult aşteptat şi profeţit e pe cale să apară 
şi-L rugase pe Dumnezeu să-i dea harul de 
a-L cunoaşte şi el şi de a i se devota trup şi 
suflet viitorului Mesia. Fusese o iluminare 
interioară deosebit de dulce şi încântătoare 
şi, de aceea, printr-o intuiţie fulgerătoare, 
printr-o inspiraţie de sus, Natanael îşi dă 
seama că Isus i-a citit în suflet şi i-a sur-
prins secretul, deci El este Mesia cel mult 
aşteptat şi, de aceea, îi răspunde emoţionat: 
„Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti 
împăratul lui Israel!”, adică Mesia. Răs-
puns-a Isus: „Pentru că ţi-am spus că te-am 
văzut sub smochin crezi? Mai mari decât 
acestea vei vedea.” Şi i-a zis: „Amin. Amin 
grăiesc vouă, de acum veţi vedea Cerul des-
chis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi 
pogorându-se peste Fiul Omului.” 

Aluzie la îngerii care-i slujeau la înche-
ierea postului în pustie (Matei IV, 11), la 
îngerii Învierii (Luca, XXIV, 4) şi ai Înălţării 
la cer (Fapte I, 10-11) şi au fost, desigur, 
atâtea alte împrejurări neconsemnate de 
Evanghelii, în care apostolii au asistat la 
această slujire a Fiului lui Dumnezeu de 
către Îngerii cerului. 



Liviu V. Pandrea 

 

19 

Iar în cer, aceste momente de plenitu-
dine încântătoare nu vor mai fi risipite în 
lungul anilor şi zilelor ca pe pământ, ci vor 
fi într-o neîncetată şi continuă desfăşurare 
din clipa în care cei aleşi nu vor mai putea 
păcătui.  

 
2. Pe lângă incapacitatea de a mai păcă-

tui, un al doilea aspect negativ, dar atât de 
contrastant cu viaţa noastră de pe pământ 
este absenţa totală a oricăror motive 
de îngrijorare, de spaime şi nelinişti.  

 
În Rai domină PACEA DIVINĂ, PACEA 

ABSOLUTĂ, PACEA ETERNĂ. Ce dulce va 
suna acest cuvânt pentru cei aleşi, mai 
dulce ca un fagure de miere; în sfârşit, 
adevărata pace. Cât de mult am ahtiat toţi 
după această pace în zbuciumata noastră 
viaţă, pace pe care o mai dorim şi acum şi, 
în nepriceperea noastră, poate o doream 
încă mai mult decât pe Dumnezeu. Ce 
contrast între seninătatea absolută a acestei 
păci şi așa-zisa pace de pe pământ, mereu 
tulburată de tot felul de ameninţări şi griji 
(ale slujbei, ale locuinţei, ale sănătăţii, ale 
zilei de mâine şi chiar ale unei libertăţi 
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mereu ameninţate). Mintea noastră cu greu 
îşi poate imagina o viaţă fără griji şi 
îngrijorări, fără necazuri şi neplăceri, o 
viaţă fără un trecut care să stârnească 
regrete, fără un prezent sub povara căruia 
să ne oprim, fără vreun viitor de tot 
întunecat şi plin de ceaţa incertitudinilor. 
Acel somn reconfortant gustat după o trudă 
cinstită şi fericită pare, este, doar o 
părelnică imagine a total seninei linişti a 
Raiului.  

Iar atunci când liniştea se aşterne peste 
dealuri, câmpii şi păduri – încât ele s-ar 
părea că se odihnesc de truda desfăşurării 
frumuseţii lor matinale, încât natura îţi face 
impresia că ar dormi sub soarele de amiază 
– este doar un stins şi palid simbol al 
odihnei cereşti. După lăsarea întunericului, 
cerul înstelat la trecutul miez al nopţii ne 
face să simţim ceea ce nu ştim formula în 
cuvinte, dar ne ajută să înţelegem adânci-
mea copleşitoare a păcii de Dincolo. Căci, 
de fapt, ea nici nu seamănă cu nici o pace de 
pe pământ, ea fiind de acum însăşi împărtă-
şirea păcii lui Dumnezeu, care depăşeşte 
orice înţelegere omenească. 
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Dar este oare posibil ca toată această 
pace să fie în Rai şi a noastră? Da, şi nu 
numai atât, ci mult mai mult şi mai presus 
decât atât, mult mai verosimil decât atât: în 
cer va fi un ocean de pace cerească, 
scufundat într-o odihnitoare şi fericitoare 
linişte, care ne invită să plutim în sânul lui 
tot mai adânc şi mereu tot mai departe, 
pentru totdeauna şi pentru de-a pururi. O, 
dacă Raiul nici nu ne-ar oferi altceva decât 
această pace, n-ar fi oare o suficientă 
răsplată pentru o viaţă oricât de lungă de 
cea mai austeră sfinţenie? 

 
3. Pe lângă confirmarea în har – deci 

incapacitatea de a mai putea păcătui – şi 
pacea divină inefabilă, în al treilea rând va 
fi dispariţia pentru totdeauna a tot ce 
a fost neplăcut şi dureros pe pământ: 
suferinţe, boli, infirmităţi, întristări, ne-
mulţumiri şi scârbe şi, mai ales, despărţiri 
sfâşietoare de cei dragi, inclusiv necruţă-
toarea separare a morţii. Sfântul Ioan 
precizează în Apocalipsa XXI, 4: „El va 
şterge de la ochii lor orice lacrimă, şi 
moartea nu va mai fi, nici plângere, nici 



Raiul 

 

22 

strigăte, nici durere nu vor mai fi, căci cele 
dintâi au trecut toate!” 

E adevărat că, până suntem pe pământ şi 
loviţi de soartă, e o mângâiere să fim înţe-
leşi, compătimiţi şi ajutaţi în necazuri. Pe 
frontispiciul porţii de la Spitalul călugărilor 
Albi din Oradea erau scrise cu litere mari 
aceste cuvinte: „SOLATIUM EST MISERI, 
SOCIOS HABUISSE MALORUM”: e o 
mângâiere pentru cel bolnav şi încercat de 
necazuri de a fi avut colegi şi părtaşi la sufe-
rinţă, care să-l compătimească, să-l mân-
gâie, susţină şi îmbărbăteze. Dar de această 
mângâiere, Dincolo, nu va mai fi nevoie, 
căci Dumnezeu însuşi va şterge orice 
lacrimă de la ochii aleşilor Săi. 

O viaţă în imposibilitatea de a mai 
păcătui, o pace ce de nimic nu mai poate fi 
tulburată şi absenţa oricărei suferinţe sau 
dureri nu sunt însă decât aspectul negativ 
al fericirii Raiului. 
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Aspectele pozitive 

 
 

Absenţa tuturor necazurilor şi dure-
rilor, a oricărui risc de a mai păcătui şi a 
oricărei nelinişti sunt, desigur, prero-
gative ce ar putea constitui prin însăşi 
existenţa lor o fericire mai presus de orice 
aspiraţie omenească. 

În cer, în schimb, atotputernicia lui 
Dumnezeu va fi folosită pentru a copleşi 
de bucurii şi a sătura cu un torent de 
delicii curate, spirituale, sufletele care au 
trecut cu bine examenul vieţii de creştin 
luptător. De aceea, tot ceea ce pe pământ 
poate fi un izvor de bucurii curate, care să 
fie compatibile şi să nu împiedice o 
fericire de ordin mai înalt, se vor regăsi în 
cer, dar cu o eminenţă de plenitudine şi o 
perfecţiune pe care mintea noastră de 
acum nici măcar nu le poate bănui: oricât 
s-ar crede că exagerăm, realitatea Raiului 
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va fi cu mult peste toate aşteptările 
noastre: „Ceea ce ochiul n-a văzut, nici 
urechea n-a auzit, nici la inimă nu s-a suit, 
pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L 
iubesc pe El!” 

Teologic vorbind, privilegiile pozitive 
ale stării de fericire pot să fie de două 
feluri, şi anume preternaturale şi 
supranaturale. Se consideră preternatu-
rale acele însuşiri care depăşesc doar 
capacităţile şi proprietăţile naturale ale 
omului. Pe scara existenţială sau a 
fiinţării, omul este ultimul dintre spirite; 
omul este fiinţă compusă din trup şi 
suflet, adică din spirit şi materie; pri-
vilegii cum ar fi nemurirea perfecţionează 
anumite latenţe ale omului, desăvârşind 
şi ridicând la acelaşi nivel sufletul 
glorificat cu o nemurire pe care alte fiinţe 
superioare o posedă drept apanajul lor 
firesc, ele fiind creaturi de ordin mai înalt, 
cum sunt îngerii. Omul totdeauna a dorit 
nemurirea, dar, fiind fiinţă compusă din 
trup şi suflet, este în ordinea firii ca el să 
fie supus disocierii elementelor compo-
nente, adică să moară. Îngerii, în schimb, 
nefiind fiinţe compuse, pentru ei 
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nemurirea este o proprietate inseparabilă 
de însăşi natura total spirituală a fiinţei 
lor. De aceea şi omul, din clipa în care 
intră în fericirea Raiului, la rândul lui, 
devine nemuritor. Omul e supus sufe-
rinţei şi schimbărilor vieţii; ajungând în 
Rai, el e scutit pentru totdeauna de orice 
necazuri şi neplăceri. 

Nemurirea este un priviegiu care 
performează o viaţă dincolo de limitele ei 
normale.  

La fel se poate spune despre dorinţa de 
a şti. Omul suferă din cauza ignoranţei 
sale. În cer, setea de a cunoaşte va fi 
satisfăcută dincolo de orice aşteptare, 
într-un extaz de încântare şi admiraţie, 
având o intensitate pe care mintea 
omenească nici măcar nu o poate bănui. 

Dar destul despre aceste privilegii 
preternaturale, care-l desăvârşesc pe om 
pe linia aspiraţiilor sale naturale şi, cu 
toate că depăşesc negrăit până şi cele mai 
îndrăzneţe aşteptări ale raţiunii omeneşti, 
nu sunt, în fond, decât aspecte minore ale 
celor ajunşi în Rai. 

Pe lângă aceste privilegii preternatu-
rale există o altă serie de privilegii absolut 
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şi cu totul supranaturale, şi care nu pot fi 
fireşti nici celei mai înalte dintre creaturi, 
depăşind în infinit orice aspiraţie a unei 
făpturi, şi aceste privilegii sunt specifice 
viziunii beatifice ca atare. 
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Prerogativele trupurilor 

glorificate 
 
 

Pentru a înţelege corect ceva din aceste 
privilegii absolut supranaturale, să 
încercăm să schiţăm în mare care sunt:  

• privilegiile şi prerogativele pe care le 
vor avea după învierea lor trupurile 
glorificate;  

• care vor fi bucuriile şi desfătările 
supranaturale ale facultăţilor noastre de 
cunoaştere;  

•  care vor fi bucuriile şi deliciile 
facultăţilor noastre afective. 

•  
Să începem cu privilegiile trupurilor 

glorificate. 
Ne va călăuzi în acestă explorare Sf. Pavel 

în I. Cor. XV, 44: „Seamănă-se trup firesc/ 
adică dobitocesc sau animalic/, învie trup 
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spiritual”, adică cel înviat va continua să-şi 
păstreze materia şi forma, deci trupul şi 
chipul sensibil din care fusese compus, însă 
învierea îl va dezrobi din tot ceea ce pe 
pământ l-a stânjenit vreodată. 

Primul aspect de reţinut al trupului 
glorificat este, în aparenţă, un aspect 
negativ, dar aceasta numai în aparenţă, 
fiindcă, de fapt, eliberarea din toate 
servituţile şi neajunsurile trupului 
pământesc va fi extrem de avantajoasă. 
Trupul glorificat va fi eliberat din toate 
condiţiile materiei care-i paralizează şi-i 
stânjenesc mai mult sau mai puţin 
operaţiunile vieţii intens spirituale şi va 
dobândi însuşiri rezervate doar creaturilor 
pur spirituale. 

După învierea de obşte, absolut toate 
nevoile vieţii vegetative vor fi suprimate: 
trupul tocmai fiind glorificat îşi va păstra 
integritatea nu mai mult prin cauze 
secundare, ci direct prin influenţa făcătoare 
de viaţă a atotputerniciei divine.  

Dimpreună cu aceste nevoi vor dispărea 
atât apetiturile, cât şi funcţiunile sensibile 
care-l fac pe om, până mai este pe pământ, 
să-şi satisfacă anumite nevoi specifice 
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exclusiv vremelniciei, cum ar fi setea, foa-
mea, somnul şi cu atât mai mult actele des-
tinate perpetuării vieţii biologice a speciei. 
Mântuitorul e foarte categoric când sadu-
ceii îi pun nesăbuita întrebare în legătură cu 
cei şapte fraţi care, pe rând, au avut-o de 
nevastă pe una şi aceaşi femeie, şi anume pe 
fosta soţie a fratelui celui mai mare, şi îi 
stigmatizează răspunzându-le: „Voi rătă-
ciţi, căci nu cunoaşteţi nici scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici 
nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor 
fi cu toţii ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri.” 
(Mat. XXII, 23-30). 

 
Să trecem acum la cele patru aspecte 

pozitive ale trupurilor glorificate: 
a)  prima însuşire a trupurilor glorificate 

va fi impasibilitatea, în sensul că glorifica-
rea sau dobândirea stării de nestricăciune 
scuteşte şi eliberează trupul celui înviat de 
orice leziune, rănire, infirmitate, alterare 
sau vătămare de orice fel, inclusiv de 
moarte şi disoluţia fiinţei; dar această 
impasibilitate va respecta şi va lăsa întregi 
toate funcţiunile acelor activităţi senzitive 
care nu stânjenesc activităţile superioare, 
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deci cu atât mai mult ale celor ce susţin sau 
favorizează activitatea celorlalte facultăţi 
superioare; ba chiar dimpotrivă, puterea 
facultăţilor sensibilităţii, care avantjează 
trăirile intens superioare, va fi mult sporită. 

b) Agilitatea va permite celor înviaţi să se 
transporte dintr-un loc într-altul, cu repezi-
ciunea gândului. Trupurile glorificate vor fi 
tot trupuri, dar ele vor deveni perfect docile 
faţă de voinţa celui fericit. Trupul glorificat 
va fi tot trup omenesc, însă, din cauza 
meritelor sufletului sfânt, el va fi dispensat 
de a se supune legilor şi servituţilor materi-
ei, cum s-a întâmplat şi cu Isus după Învi-
ere, în drumul spre Emaus. Trupul glori-
ficat este prin sine tot tangibil şi palpabil, 
dar, el va fi vizibil sau nu, dacă sufletul celui 
înviat o vrea, în funcţie de voinţa celui 
fericit, fiindcă atotputernicia divină este 
pusă în serviciul său. 

c) Subtilitatea îi va permite celui înviat 
să traverseze, când vrea acest lucru, orice 
obstacol material. Trupul înviat va avea 
aceleaşi dimensiuni, dar dacă voinţa celui 
fericit o vrea, aşa după cum Mântuitorul 
înviat a intrat în foişorul unde erau 
adunaţi apostolii, uşa şi ferestrele fiind 
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închise, tot astfel trupurile glorificate se 
vor putea deplasa şi trece prin zid sau prin 
alt obstacol, fără ca acestea să le poată 
opune rezistenţă. 

d)  Strălucirea va face ca trupurile 
glorificate să apară într-o lumină, claritate 
şi farmec ca ale lui Isus pe Muntele 
Taborului în timpul schimbării Sale la faţă, 
de o luminozitate atrăgătoare şi superioară 
la tot ceea ce am putea imagina şi experi-
menta pe pământ. Această strălucire va 
face ca frumuseţea trupurilor glorificate să 
apară cu o vrajă pe care mintea noastră nici 
măcar nu o poate bănui. Dar şi aici, mani-
festarea acestei străluciri va fi perfect sub-
ordonată voinţei celui fericit şi glorificat. 

Viaţa Sf. Teresa de Avila (Vida, XXVIII), 
subcap. 1) istoriseşte un fapt ce pur şi 
simplu mi-a răvăşit gândurile. „Eram în 
rugăciune într-o zi”, spune ea. Domnul a 
învrednicit-o să-i arate una din mâinile sale 
glorificate. Atât era de frumoasă, încât orice 
ai încerca să spui, nicicum nu ai putea-o 
elogia suficient. Această imagine a 
urmărit-o zile de-a rândul şi nicicum nu 
şi-a putut închipui ceva mai încântător. 
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Dar ce va fi atunci când cei fericiţi vor 
vedea priveliştea panoramică a ansam-
blului trupurilor glorificate într-o lumină 
vie şi o claritate şi o vrajă mult superioară la 
tot ce s-ar putea experimenta pe pământ? 
Această fascinantă şi dulce strălucire va fi 
un magnet de la care sub nicio formă nu-ţi 
mai poţi lua ochii şi care va face să apară 
minunata frumuseţe a trupurilor glorifi-
cate. Însă manifestarea concretă, cum am 
mai spus, va fi total subordonată voinţei 
celui glorificat. 

Impasibilitatea, agilitatea, subtilitatea, 
strălucirea supranaturală, iată principalele 
privilegii şi eternele apanaje ale trupurilor 
glorificate. 

N-am vorbit până acum decât despre 
totala spiritualizare şi transfigurare a 
trupului înviat. Să trecem acum la 
facultăţile superioare de cunoaştere mai 
întâi, şi apoi la cele afective. 
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Facultățile de cunoaștere 
 
 

1. Simţurile 
 

Omul, pe pământ, intră în contact cu 
lumea exterioară prin cele cinci simţuri. 
Dintre acestea, trei sunt comune şi aidoma 
celor ale animalelor în sfera activităţii lor şi 
servesc în mod principal la orânduirea 
vieţii noastre vegetative, şi anume mirosul, 
gustul şi pipăitul. Celelalte două simţuri, 
văzul şi auzul, deşi implică folosirea orga-
nelor biologic materiale, ele deschid totuşi 
şi alte zări, nesesizate de animal, implicând 
şi o anumită perfecţiune de ordin spiritual. 
În acest sens, bucuriile artistice sunt abso-
lut peste capacitatea de înţelegere şi a pu-
tinţei de pricepere a animalelor. O vacă ce 
paşte în decorul de nedescris al unei pajişti 
alpine nu va savura nicicând frumuseţea 
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peisajului înconjurător, ci exclusiv calitatea 
ierbii. Unele culori sau sunete nu sunt 
pentru om simple senzaţii, ci mai curând 
o trambulină într-un extaz de bucurii şi 
emoţii, pe care animalele sunt absolut 
incapabile să le sesizeze. Pogorârea de pe 
Cruce sau „La Pietà”, cum i se mai spune, a 
lui Michelangelo, sau Mona Lisa, a lui 
Leonardo da Vinci, nu vor deranja pe nicio 
vacă nici să pască, nici să rumege… 

Mi-aduc aminte, când, tânăr seminarist, 
am avut privilegiul de a participa asistând 
la o slujbă pontificală din Capela Sixtină, 
celebrată de Pius XI în 1937. Era atâta 
armonie, încât, în mintea mea de adoles-
cent, îmi spuneam că nici în cer n-aş putea 
dori ceva mai încântător şi mai înălţător 
decât polifonia corului Capelei Sixtine! Or, 
în cer, simţurile superioare vor avea partea 
lor de contribuţie la negrăita fericire a 
Raiului. 

În mod legitim ne putem pune între-
barea dacă celelalte trei simţuri inferioare, 
anume mirosul, pipăitul şi gustul nu vor 
avea nici un aport? 

La această nedumerire răspunde Sf. 
Toma (S.Theo. Supl. q.82, art.4), arătând că 
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Dumnezeu poate produce o senzaţie de 
plăcere în gust, mult spiritualizată şi 
incomparabil mai plăcută decât cele mai 
delicioase mâncăruri, şi mai ales băuturi; în 
miros, o senzaţie neasemuit mai agreabilă 
decât cele mai suave parfumuri. Împrejurul 
lui Padre Pio se simţea o emanare de 
parfum suav, pe care presa timpului (vezi 
Viaţa Creştină, nr. 7, din aprilie 1997, pag. 
4) l-a numit „parfumul de paradis”, iar 
hagiografia, „mirosul sfinţeniei”, un miros 
penetrant, simțit mai multe ore în şir şi 
receptat diferit, în sensul că nu i se putea 
defini originea, mai ales că Padre Pio (n. 15 
mai 1887, † 23 sept. 1968) nu folosea nicio-
dată esenţă de parfumuri. Fraţii săi capu-
cini mărturisesc că au simţit acest parfum 
misterios după ce Padre Pio primise 
stigmatizarea. Unii din pelerinii la San 
Giovanni Rotondo l-au simţit chiar în acce-
leratul Napoli – Foggia (ca Padre Rosario) 
sau chiar acasă, după reîntoarcerea din 
pelerinajul la San Giovanni Rotondo, ca 
Magdalena Beltrano din Torino. Acelaşi fe-
nomen s-a întâmplat, dar cu alte nuanţe de 
parfum, cu Sfânta Rita de Cascia, la moar-
tea căreia s-a simţit în toată mănăstirea un 
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parfum ceresc, sau cu Sfânta Teresa de 
Lisieux: parfum de trandafiri. 

În pipăit, pentru cei înviaţi va rezulta o 
senzaţie de înviorare şi vioiciune asemenea 
celei pe care ar simţi-o un om plin de vi-
goare, de sănătate şi tinereţe care ar respira 
într-o senină dimineaţă de primăvară aerul 
curat, plin de toate miresmele câmpului, în 
mijlocul unei naturi de tot frumoase. 

Să trecem acum la cele două simţuri 
nobile: Văzul va fi încântat de cele mai 
neîntrecute spectacole: „Eu fac ceruri noi şi 
pământ nou, aşa că nimeni nu-şi va mai 
aduce aminte de lucrurile vechi, şi ele nu 
vor mai veni în mintea nimănui (Isaia LXV, 
17).” Noi însă aşteptăm – după făgăduinţa 
Lui – alte ceruri şi un pământ nou, în care 
să locuiască dreptatea (2-a Petru, III, 13), 
dar mai ales fascinantul şi incomparabilul 
spectacol al trupurilor glorificate. 

Auzul va fi încântat de o inefabilă 
armonie prin care cei fericiţi îşi vor exprima 
fiorii de bucurie, de indicibilă admiraţie şi 
recunoştinţă plină de care le va fi copleşită 
inima. Ce fel de muzică va fi aceasta? 
Sfântul Toma e de părere că în principal ea 
va fi vocală, fiind de părere că Scriptura 
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vorbeşte metaforic atunci când vorbeşte de 
harfele şi alăutele îngerilor. „Și cântau 
cântare nouă înaintea celor patru Ființe și 
înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să 
învețe cântarea decât cei o sută patruzeci și 
patru de mii… Aceștia sunt care nu s-au 
întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. 
Aceștia merg după Miel oriunde se va duce. 
Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni, 
pârgă lui Dumnezeu și Mielului. Și în gura 
lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără 
prihană.” ( Apoc. XIV, 3-5 ) 

Intensitatea desfătării simţurilor va fi 
incalculabil sporită de următorii trei 
factori: 

a)  de perfecţiunea preternaturală cu care 
vor fi dăruite aceste simţuri; 

b)  de privilegiile agilităţii şi subtilităţii cu 
care vor fi înzestrate trupurile glorificate; 

c)  de faptul că aceste delicii şi plăceri 
superioare ne vin din partea celor mai 
dragi, iubite persoane, mai ales că în toate 
aceste obiecte şi surse de bucurie vom 
recunoaşte oglindite ceva din perfecţiunile 
frumuseţii divine. 
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2. Imaginaţia  
 
√ Dispariţia şi lipsa oricărei imagini deza-

greabile, inoportune, sâcâitoare sau 
obositoare. 

√ O sensibilitate sporită de o fineţe suavă 
pentru tot ce este frumos din punct de 
vedere artistic sau natural atractiv, pentru 
toate obiectele la îndemâna imaginaţiei, 
redevenită pură, aşa cum a fost creată ea 
de Dumnezeu, şi fără nimic obositor. 

√ Conştientizarea spontaneităţii şi a 
neîncetatei perpetuităţi a acestor bucurii, 
fără pericol de alterare sau saţietate. 

 
3. Inteligenţa 

 
Cele mai curate delicii ne vor veni din 

partea inteligenţei, facultatea noastră de a 
cunoaşte fiind cu totul la adăpost de orice 
pasibilă eroare sau obscuritate şi, mai ales, 
din revărsarea supraprisositoare a ştiinţei 
infuze, ce-i vor da noi şi noi pilejuri de cu-
noaştere şi o hrană supraabundentă activi-
tăţii inteligenţei preternatural de viguroase. 

Inteligenţa va ajunge să cunoască 
perfect: 
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a)  Toate minunăţiile lumii materiale din 
diferitele ei regnuri: mineral, vegetal, ani-
mal, astronomic. Pe când eram student în 
Franţa, un medic fiziolog ne-a arătat la 
microscop circulaţia celulelor limfatice 
într-o labă de broască – vie, bineînţeles! Ce 
flux fantastic: ce încrucişări de direcţii şi 
schimbări de rută, conform unor legi de 
proritate indefectibile. Ce incredibil specta-
col! Proprietăţile caracteristice, legile şi ar-
moniile fiinţelor vii care populează pămân-
tul ne vor apărea într-o deplină lumină. 
Acum, pe pământ, până şi cei mai mari 
savanţi nu cunosc decât o infimă parte din 
toate aceste armonii funcţionale, şi ameste-
cate cu atâtea incertitudini. Bucuria va fi 
mult sporită de faptul că vom vedea toate a-
cestea raportate direct la acţiunea creatoare 
continuă, manifestând perfecţiunile divine: 
înţelepciunea, bunătatea şi atotputernicia. 

b) Toate evenimentele istorice în ade-
vărata lor înfăţişare, şi anume acea cone-
xiune şi înlănţuire misterioasă, şi care până 
eram pe pământ constituiau enigme de 
nepătruns; le vom vedea în autentica lor 
desfăşurare, în cauzele şi rezultatele lor. 
Atunci vom vedea că în planul Providenţei 
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divine nimic nu este întâmplător, totul este 
voit sau dispus în prealabil, şi dacă este un 
rău moral, cel puţin permis, omul fiind liber 
să uzeze şi să abuzeze de libertatea sa, până 
în clipa judecăţii finale, când filmul vieţii va 
fi developat instantaneu şi fără nicio 
posibilitate de a mai modifica ceva: nu mai 
poţi scoate din el nimic şi nici nu mai poţi 
adăuga nimic, în văzul tuturor. Ce surprize 
pentru farisei, ce zadarnic împrumutaseră 
aparenţele virtuţii, dar, în fond, îşi păstra-
seră toată ticăloşia intimă, iar adevăratele 
motive ale unor acţiuni pretins virtuoase se 
vor descoperi în toată goliciunea lor 
hidoasă: „Doamne, mulţumescu-ţi că nu 
sunt ca ceilalţi oameni, şi ca vameşul de 
lângă uşă…” Toate aceste aşa-zise virtuţi 
vor apărea în toată falsitatea şi găunoşenia 
lor slută şi diformă. Abia atunci vom 
înţelege adevărata istorie a Bisericii, tot 
binele pe care Dumnezeu l-a făcut suflete-
lor sub înfăţişarea unor rele aparente şi a 
unor greutăţi inexplicabile pentru raţiune, 
şi abia atunci istoria şi valoarea spiritua-
lizării sufletului, dacă vreţi caratele de 
virtute şi sfinţenie ale fiecărui suflet în 
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parte, se vor vedea în lumina adevărului 
divin. 

Abia atunci vom înţelege cât de minunate 
au fost acţiunile Providenţei atât pe plan 
natural, cât şi supranatural. 

c)  Minunăţiile lumii spirituale. Abia 
atunci vom ajunge să înţelegem natura 
sufletului omenesc, facultăţile şi felul lor de 
a opera, lucruri despre care noi nu avem 
decât noţiuni vagi, indirecte şi prin analogii 
inexacte, ba chiar grosolane. 

4) Structura şi esenţa materiei, natura 
spirituală a sufletului şi, mai ales, marile 
mistere ale credinţei, care formează  
obiectul crezului nostru; atributele lui 
Dumnezeu, ale Preasfintei Treimi, Întru-
parea Domnului, Sfintele Sacramente şi în 
special Sfintele Euharistii, ca şi toate 
celelalte mistere a căror înţelegere ne va fi 
pe deplin acordată.  

Dar să nu uităm că tot ce am enumerat 
mai sus sub literele a), b), c) şi d) nu sunt 
decât efecte disparate şi minore ale 
bucuriilor rezervate inteligenţei omului 
mântuit, de fericirea esenţială care va 
rezulta pentru noi din viziunea beatifică 
propriu-zisă. 
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Facultăţile afective 
 
 
Sf. Ioan al Crucii spune că, la sfârşitul 

vieţii, noi vom fi judecaţi după iubirea 
noastră, sfinţenia fiind direct proporţională 
cu gradul şi nivelul de iubire la care am fost 
situaţi când ne-a surprins moartea. Abia 
atunci vom înţelege că tot rostul nostru pe 
pământ a fost de a-L iubi pe Dumnezeu fără 
măsură, vorba Sfântului Bernard: „Modus 
diligendi diligendi Deum, sine modo 
diligere”: măsura iubirii lui Dumnezeu este 
de a-L iubi fără măsură. 

Până suntem pe pământ, natura îşi 
urmăreşte binele său specific, ea găsindu-şi 
împlinirea în exerciţiul energic şi plăcut al 
acestor activităţi din care rezultă şi se 
asigură bunăstarea, conservarea şi propa-
garea acestei naturi. Ceea ce atrage pe om 
în mod pozitiv nu este un bine abstract, 
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conceput ca atare, ci acea senzaţie de plă-
cere, iar negativ, evitarea răului, manifes-
tată prin oroarea şi fuga de suferinţa fizică. 
Nevoia de iubire a facultăţilor noastre 
afective este cu atât mai mare, cu cât 
capacitatea noastră este mai viguroasă şi 
mai puternică şi cu cât obiectul iubit este 
mai desăvârşit (fie cineva cât de lacom, 
dacă e bolnav, are silă de mâncare). 

 
A. Ca aspect negativ, mai întâi, funcţiu-

nile specifice vegetative fiind abolite, toate 
acele instincte biologice tiranice care 
pretind satisfacerea lor imperioasă vor fi şi 
ele suprimate; vor dispărea deci definitiv 
toate acele porniri dezordonate, toate 
aceste lupte şi ispite obsedante, toate acele 
hărţuieli şi necazuri care, prin revolta 
simţurilor şi a facultăţilor noastre senzitive, 
adesea paralizează mai mult sau mai puţin 
elanul spre culmile spirituale ale facultă-
ţilor noastre afective. 

„Mai lungă-mi pare calea acum la-ntors 
acasă,/Aş vrea să zbor şi rana-mi din pulpă 
nu mă lasă!” va spune „Sergentul” lui Vasile 
Alecsandri. 
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La fel, vor fi suprimate decepţiile care se 
nasc din obscurtăţile şi din greşelile de 
judecată, până mai eşti pe pământ fiind 
mereu expus să te înşeli, socotind adevărate 
bucurii şi împliniri cele ce nu sunt în fond 
decât nişte părelnice închipuiri. 

În acest fel şi scoţând în relief aspectul 
negativ, nu vor mai fi stânjenite să se aplice 
prioritar adevăratele bucurii doar, cele 
spirituale, singurele care sunt demne de ele. 
Or, această cunoaştere va fi descătuşată de 
orice impediment şi îngrădiri nedorite, şi, 
întrucât va fi aplicată cu o plenitudine de 
activitate extaziantă, va produce în suflet o 
imensă şi de nedescris bucurie a cărei sua-
vitate nici măcar nu ne-o putem închipui. 

 
B. Va dispărea definitiv tot ce este rău şi 

stânjenitor, dar mai ales vom intra definitiv 
în împărăţia iubirii. Pentru o clipă să facem 
abstracţie de principalul obiect al iubirii 
noastre, care este Dumnezeu însuşi, şi să nu 
vorbim decât despre ambianţa Raiului. Ne 
vom regăsi părinţii, fraţii, surorile, rude-
niile noastre, dar mai ales persoanele cu 
care am avut o de tot intimă trăire în 
Dumnezeu, deci toate acele suflete de care 
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Dumnezeu s-a servit pentru a ne apropia şi 
identifica cu El. Îl vom cunoaşte, în sfârşit, 
pe sfântul nostru Înger Păzitor, care în 
toate clipele vieţii noastre a fost continuu 
lângă noi, asistându-ne în toate. Inima 
noastră se va topi văzând-o în sfârşit pe 
Preacurata şi, alături de Ea, îi vom iubi pe 
toţi cei dragi ai noştri nu atât cu o iubire şi 
afecţiune naturală, cît prin virtututea iubirii 
infuze care izvorăşte din însăşi infinita 
iubire divină şi se revarsă în sufletul mân-
tuit într-o măsură de suverană perfecţiune 
a celei mai duioase şi arzătoare iubiri; iar 
această afecţiune va fi mereu sporită de cu-
noaşterea tot mai perfectă a perfecţiunilor 
naturale şi supranaturale ale fericiţilor, 
perfecţiuni transcendente şi mult superi-
oare comparativ cu tot ce ne-am putut noi 
închipui pe pământ. 

Va fi o deosebită fericire să regăsim per-
soanele scumpe pe care le-am avut dragi în 
cel mai nobil chip pe pământ şi care au fost 
pentru noi instrumentele bunătăţii divine. 
E greu de spus care bucurie va fi mai mare: 
cea de a iubi sau cea de a te simţi şi de a fi 
iubit. Cert este că toţi tânjim după dragos-
tea curată, dezinteresată. Întreaga noastră 
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fiinţă se amplifică şi renaşte sub influenţa 
dragostei, a adevăratei iubiri. Ea dăruieşte 
omului un nou caracter şi poate transforma 
până şi cea mai adâncă mizerie în fericire şi 
face din laşi eroi. Se pare că nici nu există 
limite pentru capacitatea noastră de a primi 
iubirea. Chiar şi acum, cât de imensă este 
setea noastră de a fi iubiţi, acum când 
orizonturile noastre sunt atât de limitate şi 
inimile noastre atât de strâmte comparativ 
cu ce va fi în Rai. Noi vom putea absorbi 
atunci oceane de iubire şi vom avea oceane 
de sorbit. Fiecare dintre cei fericiţi ne vor 
avea dragi cu o putere de iubire mult peste 
orice iubire omenească. 

Poate că vom avea contacte cu pruncii 
nebotezaţi, cu copilaşii morţi fără botez. 
Fericiţii i-ar putea instrui şi mângâia, 
destăinuindu-le pe înţelesul lor ceea ce ei 
pot cuprinde pe cale naturală. În revelaţie 
nu este nimic despre aceasta, dar nici 
împotrivă. 

Relaţiile de rudenie sau de cunoştinţă 
între fericiţi nu vor fi stânjenite nici de 
diferenţa gradelor diferite de mărire 
(acestea neimplicând nici o separare locală, 
ci doar un grad mai mult sau mai puţin 
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intens de participare la perfecţiunea iubirii, 
la viziunea beatifică şi la toate celelalte 
prerogative ale gloriei), şi nici sentimente 
de invidie, fiindcă fiecare se va bucura 
împrumutat mai mult de avantajele 
celorlalţi, mai ales că gradele de mărire sunt 
un efect al voinţei lui Dumnezeu, a 
predestinării şi o manifestare a bunătăţii şi 
mărinimiei Sale.  

Dar ne putem întreba, pentru ca să se 
întâmple toate acestea, va trebui să 
aşteptăm reunirea sufletului cu propriul 
trup? 

Nu! Nicidecum, deoarece, din clipa 
intrării în Rai, vom fi în relaţie cu toţi 
locuitorii patriei cereşti prin intermediul 
limbajului ceresc care este mult mai clar, 
mai expresiv şi mai rapid decât al 
oamenilor pe pământ. 

 
Care sunt atunci deosebirile? 
 
1.  În această lume, spre a-ţi comunica 

gândurile şi sentimentele – lucruri 
spirituale – eşti nevoit să recurgi la forme 
sensibile şi asemănări mai mult sau mai 
puţin grosolane, care mai mult trădează şi 
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desfigurează decât ar traduce şi reprezenta 
ideile dorite. 

2.  Pe pământ, transmiterea se face 
încetul cu încetul, iar nu dintr-odată şi în 
toată simplitatea; trebuie să acumulezi 
imaginile, pentru a reprezenta diferitele 
elemente, şi în această enumerare, unul sau 
altul din elemente este estompat sau 
distorsionat şi, în tot cazul, sunt nuanţe 
care ne scapă fie nouă, fie auditorilor noştri. 

3.  În fine, instinctele dezordonate, până 
mai suntem pe pământ, precum frica de a 
produce o impresie dezagreabilă, ca şi 
relele predispoziţii ale auditoriului, ne fac 
să introducem în exprimarea propriilor 
gânduri o voită obscuritate, care tinde mai 
mult să ascundă decât să manifesteze 
adevărul. 

Or, toate aceste deficienţe sunt total 
absente din limbajul cerului: simpla 
voinţă de a exprima un gând sau un 
sentiment îl şi exprimă şi reprezintă 
integral, în toată genuina lui puritate, 
inteligenţei căreia i se adresează, iar 
aceasta îl recunoaşte fără greş ca venind 
din partea celui ce vrea să-i vorbească. 
Sunt ca două aparate de emisie-recepţie 
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inteligente perfect acordate, emiţând şi 
recepţionând pe aceeaşi lungime de undă. 

 
C. Acestei bucurii de a fi în societea 

fericiţilor i se adaugă alta, şi mai, şi mult 
mai încântătoare, produsă de iubirea 
intensă către Dumnezeu: de siguranţa că tu 
n-o să-L mai superi niciodată, că-L vei iubi 
pentru totdeauna şi fără vreun efort, doar 
lăsându-te dus de legea instinctului 
glorificat, şi care nu va mai fi combătut de 
nicio pornire josnică, aşa cum se întâmplă 
aici pe pământ. 

 
D. Toate aceste bucurii vor fi făcute să fie 

şi mai vii: 
1. de amintirea lungului şir de minunăţii 

făcute de îndurarea lui Dumnezeu în fa-
voarea noastră. Îl vom cunoaşte, în sfârşit, 
aşa cum este El şi ne vom aminti cu drag de 
toate luptele, ostenelile şi suferinţele care, 
împreună cu lucrarea harului şi puterea 
divină, ne-au făcut să ne merităm 
mântuirea, fericirea şi gloria prezente. 

Toate aceste amintiri ne vor înflăcăra şi 
mai mult spiritul de învăpăiată iubire ce ne 
leagă de El. 



Liviu V. Pandrea 

 

51 

2. de gândul continuu al deplinei sigu-
ranţe şi al permanenţei eterne a acestei 
fericiri, adică a eternităţii acestei Împărăţii 
a Adevărului şi Dreptăţii, ale cărei drepturi 
le vom vedea clar şi universal recunoscute 
de către cei fericiţi şi, dimpotrivă, răbdate 
silnic de către toţi cei ce în mod deliberat şi 
vinovat le-au combătut cu răutate şi 
stupiditate până mai erau pe pământ. 
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Inefabilele delicii proprii 
viziunii beatifice 

 
 
Ce ne spune credinţa? 
Toate aceste bucurii, rezultate din glorifi-

carea trupurilor înviate, din desăvârşita 
îmbăiere în fericire a facultăţilor noastre 
afective şi de cunoaştere, ca şi din extazul 
permanent al inteligenţei în faţa minu-
năţiilor harului, din a vedea dintr-odată şi 
pentru totdeauna faţa celor mai incom-
parabile capodopere ale creaţiunii care sunt 
Preacurata, îngerii, toate persoanele nouă 
dragi şi care s-au mântuit, precum şi marea 
varietate în perfecţiune a sfinţilor şi sfin-
ţeniei nu sunt nimic faţă de infinita fericire 
de a-L vedea direct şi de a-L iubi nemijlocit 
pe Dumnezeu Preasfânta Treime, în 
infinita Lui grandoare şi frumuseţe. Şocul 
va fi atât de mare şi strivitor, încât, dacă 
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sufletul n-ar fi în mod miraculos întărit şi 
fortificat de ceea ce în teologie se numeşte 
lumen gloriae – claritatea măririi –, 
sufletul s-ar nimici instantaneu, s-ar pul-
veriza şi distruge sub infinita povară a 
Infinitului, aşa cum s-ar arde fulgerător un 
mic bec de lanternă, prin care ai încerca să 
faci să treacă un curent de miliarde de volţi. 

Cuvintele omeneşti nicicând nu vor 
putea spune ceva adecvat despre viziunea 
beatifică. Orice fiinţă creată este mai 
departe de a ghici ceea ce este Dumnezeu în 
sine decât ar fi un orb care, din mirosul 
trandafirului, ar încerca să înţeleagă şi să 
deducă splendoarea nu numai a trandafi-
rului, ci a tot ce au frumos toţi trandafirii, 
toţi crinii şi toate florile din lume. Până 
suntem pe pământ, chiar în admiraţia 
noastră pentru marile capodopere ale artei 
ne vedem aserviţi materiei. Iar Sfântul 
Alfonso Maria de Liguori, vorbind despre 
nunta din cer dintre suflet şi Dumnezeu, 
spune că dacă ar putea vorbi caii între ei şi 
li s-ar spune că stăpânul lor îşi pregăteşte 
banchetul pentru nunta lui apropiată, ei 
şi-ar zice: „Ce alese soiuri de ovăz o să li se 
pregătească, desigur, nuntaşilor!” 
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A încerca să vorbeşti depre viziunea 
beatifică e aproape o nebunie, atât sunt de 
îndepărtate cuvintele omeneşti de ceea ce 
este Dumnezeu în Sine. Sfântul Pavel e clar 
de tot când ne revelează: „Precum este 
scris, ceea ce ochiul nu a văzut, nici urechea 
nu a auzit, nici la inima omului nu s-a suit, 
pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L 
iubesc pe El.” (I.Cor, II, 9). 

S-ar putea afirma, vorbind despre 
infinitele bucurii şi fericirea de nespus a 
viziunii beatifice, că noi suntem încă mai 
puţin capabili de a le formula şi percepe 
decât sunt celelalte animale iraţionale în a 
aprecia bucuriile vieţii noastre intelectuale 
şi artistice. Cu deosebirea că, vorbind de om 
sau de animale, ne raportăm la aceleași 
fiinţe limitate, în timp ce distanţa între 
orice creatură şi Dumnezeu cel infinit de 
bun şi de frumos este infinită. 

Să încerăm totuşi să deducem ceva din 
aceste bucurii. 

Mai întâi, tot ce am spus despre bucuriile 
şi fericirea cerului, adică despre acea 
plenitudine de activităţi şi de bucurii ce vor 
satisface până şi cele mai îndrăzneţe 
aspiraţii ale facultăţilor noastre şi despre 
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care am vorbit până acum nu sunt deci 
decât elemente accesorii ale fericrii Raiului. 

 
A. Care ar fi esența acestei fericiri şi 

elementul său principal? 
 
Pentru a înţelege mai bine, trebuie să 

facem puţină teologie. 
Perfecţiunea unei fericiri depinde de trei 

condiţii: 
◼ de mărimea şi măreţia obiectului 

dorit, adică a mărimii Binelui iubit: cu cât el 
este mai mare, cu atât şi fericirea de a-l 
poseda este mai mare; 
◼ de perfecta cunoaştere a excelenţei 

acestui Bine – o problemă deci de 
conştientizare: cu cât se cunoaşte şi se 
apreciază „mai” perfect acestă valoare 
infinită, cu atât este binele însuşi mai dorit 
şi mai iubit. 
◼ a treia condiţie este natura şi 

certitudinea acestei posesiuni, adică 
plenitudinea siguranţei, care înlătură orice 
posibilitate de pierdere a acestui bine, este 
absolută. 

Ei bine, să le luăm pe rând: 
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a). Obiectul viziunii beatifice este binele 
infinit. 

b). Acest infinit bine este direct cunoscut 
ca atare, cu o cunoaştere intuitivă, 
miraculoasă şi de o vigoare mult superioară 
inteligenţei oricărei creaturi posibile; de 
fapt, prin LUMEN GLORIAE, sufletul 
primeşte o împărtăşire reală şi infailibilă a 
însăşi inteligenţei divine. Abia în cer vom 
ajunge să înţelegem fantasticul cadou al 
Harului Sfinţitor acordat prin botez 
sufletului nostru. 

c). Acest bine este posedat într-o unire de 
tot intimă, deplin conştientă, eternă, ina-
movibilă, deci care nu se mai poate pierde. 

 
B. Ce ne spune teologia? 
 
Înaintând de fapt în acest domeniu de 

înaltă teologie şi spiritualitate, înaintăm 
într-o zonă de mister aproape imposibil de 
formulat în cuvinte. Singurele jaloane ce ne 
pot ajuta să înţelegem ceva din această 
lume a lui Dumnezeu sunt unele revelaţii 
ale Hagiografiei, adică ale vieţilor sfinţilor. 
Ce imensă bucurie le-a procurat sfinţilor şi 
marilor mistici viziunea Mântuitorului sau 
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a Preacuratei! Strălucirea trupului glorifi-
cat forma obiectul principal al acestor apa-
riţii. Frumuseţea unui trup glorificat este 
mai presus de orice tălmăcire în cuvinte. 
Viziunea era totdeauna un izvor de forţă ce 
schimba tonusul vital şi tot avântul sufletu-
lui, dându-i acestuia tăria de a privi soarele 
în miez de zi, de acum fără a orbi. E un 
mijloc de a scoate în evidenţă toate detaliile 
deferitelor nuanţe şi făcând să apară singu-
raticele detalii într-un ansamblu armonios 
(Vida, cap. 28). 

Or, toate aceste străluciri ale trupului 
glorificat nu sunt decât palide reflexe ale lui 
Dumnezeu. 

1.   Dumnezeu va apărea în centrul 
sufletului nostru în toată splendoarea şi 
infinita lui vrajă dumnezeiască. Din acest 
centru, Dumnezeu va iradia în toată pleni-
tudinea şi frumuseţea Lui asupra sufletului 
nostru şi asupra tuturor facultăţilor lui, 
apoi asupra trupului. Aşa după cum o 
lumină strălucitoare apare şi se răsfrânge 
într-un cristal de o curăţie şi limpezime 
desăvârşite. Or, acest spectacol e incom-
parabil superior şi celor mai încântătoare 
dintre spectacolele naturii. 
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2.  Dumnezeu va comunica sufletului 

lumina şi frumuseţea Sa divină, iar facul-
tăţilor noastre, perfecţiunea activităţii 
propriu-zis divine; astfel: 

Inteligenţa va primi lumina Cuvântului 
Divin ce-i va da calitatea proprie 
înţelepciunii divine. 

Voinţa va primi o împărtăşire inefabilă 
a Spiritului Sfânt, deci a iubirii substanţiale 
a naturii divine, care împărtăşire va fi 
ardoare din ardoarea proprie, din iubrea 
divină subzistentă. 

Astfel transformate în Dumnezeu, facul-
tăţile sufletului nostru vor deveni capabile 
să susţină aspectele de lumină şi de 
bunătate infinite, să guste şi să savureze, să 
iubească din toate puterile şi din toată 
inima, fără nici o oboseală şi fără efort. 
Puterea acestei priviri ne va face să vedem 
Preasfânta Treime cu feluritele operaţii ad 
intra şi ad extra şi efectul acestora din 
urmă asupra tuturor creaturilor pur 
spirituale, suflete, corpuri animale, corpuri 
cereşti, răspândite în imensitatea spaţiilor 
siderale, deci toate fiinţele mari şi mici nu 
numai existente, ci şi posibile. Comparativ, 
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cât nu este de meschină toată ştiinţa 
actuală, cu toţi așa-zişii ei savanţi, alături de 
neasemuita măreţie de daruri promise 
celor aleşi!  

„Cele ce ochiul nu a văzut, nici urechea 
nu a auzit, nici la inima omului nu s-a suit, 
pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L 
iubesc pe El.” 

 
3.   Tot ce există pe scara fiinţării, toate 

fiinţele vor fi străbătute de raza luminii 
divine (care fără a-I fi unite, vor fi totuşi 
distincte de Dumnezeu), ne vor apărea în 
toate detaliile perfecţiunii lor particulare cu 
care le-a înzestrat Dumnezeu, cu toate 
armoniile acestor perfecţiuni între ele şi cu 
desăvârşita lor subordonare scopului ultim 
al creaţiunii, care este mărirea lui 
Dumnezeu, manifestată şi împărtăşită 
inenarabil creaturilor inteligente. 

Dacă extazele sfinţilor sunt atât de 
uluitoare, când de fapt prin ele lor nu li s-a 
acordat să vadă decât ceva cu totul 
accidental din ceea ce formează fericirea 
eternă, ce va fi când lumina şi fericirea 
eternă ne vor copleși, nu atât printr-o 
simplă privelişte externă, ci printr-o unire 
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intimă, deplin conştientă şi conştientizată, 
cu absolută certitudine că această unire, 
împreună cu toate avantajele însoţitoare, 
fără vreo alterare, nici saţiere, se vor păstra 
pentru toată eternitatea! 

 
C. Ce ne spune Mistica? 
 
Să încercăm totuşi să dăm unele repere 

de orientare în acest mister de înaltă 
spiritualitate şi care depăşeşte orice 
formulare în cuvintele graiului obişnuit; să 
încercăm să redăm ceva din imensitatea 
fără limite şi intensitatea fără posibilitate 
de exprimare pe care le-o dă sfinţilor 
extazul, aşa cum îl găsim, de exemplu, în 
scrierile Fericitei Angela de Foligno. Cităm: 

„Dacă toate mângâirile spirituale, dacă 
toate bucuriile cereşti, dacă toate cele mai 
dulci delicii ce au fost vreodată pe pământ, 
mai mult chiar: dacă s-ar aduna la un loc tot 
ceea ce sfinţii au grăit mai încântător 
despre Dumnezeu de la începutul lumii şi 
până acum; dacă toate plăcerile din lume, 
bune sau rele, ar fi convertite în delicii 
spirituale de tot curate şi dacă aceste delicii 
ar spori neîncetat şi dacă toate aceste ni s-ar 
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oferi reunite, nicicând şi niciodată n-aş 
accepta să dau în schimbul tuturor acestora 
nici chiar cea mai mică plăcere pe care o 
simt în această negrăită manifestare a lui 
Dumnezeu, nici chiar pentru răstimpul cât 
ai clipi din ochi. 

Şi tot ce am spus până acum, vai! nu e 
decât un fel neajutorat de a spune pentru a 
vă face să pricepeţi cum bucuriile mele 
depăşesc în infinit toate celelalte bucurii. 
Dar nu uitaţi că bucuriile extazurilor mele 
nu durează numai timpul cât ai clipi din 
ochi, ci ele persistă ceasuri lungi şi revin aşa 
de des, şi sunt bucurii atotputernice.” 

În faţa unor atari revelaţii, ce am mai 
putea noi bâlbâi, decât să ne înfiorăm  
la gândul că toate aceste minunăţii, 
Dumnezeul Iubirii Infinite le-a făcut pentru 
noi, cum ne-o spune El însuşi prin gura 
Apostolului neamurilor: 

„Ci precum este scris: cele ce ochiul nu a 
văzut, nici urechea nu a auzit, nici la inima 
omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit 
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El!” (I Cor., 
II, 9). 

Şi totuşi ceva încă şi mai mult s-ar putea 
spune, şi anume că cea mai fantastică 
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fericire, pentru cine iubeşte cu adevărat cu 
o iubire pură, dezinteresată, de tot curată şi 
care se va împlini peste orice aşteptare, este 
certitudinea absolută că de aici înainte tu 
nu-L vei mai putea supăra pe Dumnezeu 
nicidecum, în nici un fel şi, mai ales, 
niciodată! Ce fericire mai mare aş putea 
avea eu, Doamne, decât de a avea 
certitudinea garantată de întreaga Curte 
cerească, în frunte cu Preacurata, cu toţi 
Heruvimii şi Serafimii, împreună cu toate 
puterile cereşti şi cu toţi sfinţii tuturor 
generaţiilor, că eu, sărman vierme păcătos, 
nu-L voi mai putea vătăma pe Dumnezeu, 
că nu voi mai putea niciodată păcatui! 

Este o fericire ce completează, desăvâr-
şeşte şi depăşeşte orice aşteptare a unui fost 
şi dezgustător păcătos! Da, Doamne, eu 
nu te voi mai putea supăra niciodată. 
Nu este, oare, aceasta cea mai fantastică 
fericire pe care ţi-ai putea-o dori? 

Într-adevăr, nici ochi… nici ureche… 
nici la inima omului nu s-a suit ceea 
ce Dumnezeu a gătit celor ce-L iubesc 
pe El! 

 
 
 



Raiul 

 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liviu V. Pandrea 

 

65 

 
 
 

Date despre autor 
 
 

Pr. Liviu-Victor Pandrea (1915 – 1999) a 
fost preot greco-catolic, profesor în sociologie și 
doctor în teologie. 

S-a născut în Aruncuta la data de 2 august 1915 
într-o familie formată din 6 copii, 4 băieți și două 
fete (Viorica-Elena, n. 1913, urmată de Liviu-
Victor, n. 1915, Virgil, n. 1918, Sabin, n. 1920, 
Eugen-Vincențiu, n. 1923 și mezina Lucia-Ana, 
născută în 1926), tatăl său, Vincențiu Pandrea (n. 
1888 – d. 1970), a fost preot greco-catolic în 
Aruncuta, protopopiatul Cojocna-Cluj, din anul 
1911 și până în 15 septembrie 1923. Mama sa 
Ana-Maria Pandrea, născută Răduțiu, a fost fiica 
preotului greco-catolic din Cerghizel, Mureș. 
Primele 3 clase primare le-a făcut în Aruncuta, 
după care și-a continuat studiile la Liceul „George 
Barițiu” din Cluj, pe care l-a terminat în anul 1932. 
A urmat între anii l932-1939 studiile de filosofie și 
teologie la Roma, a continuat cu științele sociale și 
politice în Franța la Lille și și-a încununat studiile 
cu doctoratul în Teologie, absolvit cu Magna cum 
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laude la Roma, în anul 1942. Reîntors în țară, a fost 
numit profesor și duhovnic la Facultatea de 
Teologie din Blaj până în 1946, fiind apoi transferat 
la Cluj ca profesor și paroh. În anul 1948 Biserica 
Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii de 
regimul comunist, iar părintele Liviu Pandrea a 
fost nevoit să trăiască ascuns în perioada 11 
octombrie 1948 - 4 iunie 1953. A fost arestat ca 
urmare a unui denunț în 5 iunie 1953. A fost 
anchetat și torturat de securitate și în închisorile 
vremii. După eliberare, a fost angajat la Salubritate, 
ca măturător, apoi zilier agricol și stenodactilograf 
până în 1960, când a fost încadrat ca traducător 
autorizat la Întreprinderea Tehnofrig din Cluj 
(engleză, franceză, spaniolă, italiană). Începând cu 
data de 1 februarie 1965 a fost numit bibliotecar la 
Institutul Agronomic din Cluj, de unde s-a 
pensionat la 31 decembrie 1979. Din 1990, a fost 
numit din nou profesor și duhovnic la Institutul 
Teologic Universitar Greco-Catolic din Cluj. 

În 25 februarie 1999 urca la Cer pentru 
întâlnirea dorită o viață întreagă. 
 
LUCRĂRI: 
 „De intima ratione laboris”, 52 pag., Roma, 1942, 
extras din teza de doctorat „Munca în lumina 
dogmelor creştine privind Creaţia şi 
Răscumpărarea", 258 pag., în limba latină. 
 „Dicţionar englez-român de termotehnică, ma-
şini termice şi agregate frigorifice”, Editura 
tehnică, Bucureşti, 1979, 564 pag., (împreună cu 
Marcel Popa). 
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 „Cartea Psalmilor”, traducere din ebraică, 
Galaxia Gutenberg, 2011, 244 pag. 
 Cele trei conversiuni şi cele trei căi”, prelucrare 
din franceză după Reginald Garrigou-Lagrange, 
Galaxia Gutenberg, 2006, 204 pag. 
 „Umilința. Virtuțile și darurile Spiritului Sfânt”, 
Galaxia Gutenberg, 2009, 84 pag. 
 „Don Bosco, crainicul bucuriei”, vol I și II, editura 
Unitas, 1997. 
 Comentarea tuturor Psalmilor, lucrare amplă, în 
trei volume (vol. I, „Psalmii. Exegeză și comentarii 
mistice”, Galaxia Gutenberg, 2019, 474 pag.), 
analizând, din punct de vedere teologic şi al vieţii 
spirituale, comorile cuprinse în fiecare psalm. 
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