Pedagogia teologică a pelerinajului creştin
– un posibil punct de vedere ortodox –

Constantin Necula
Being a physical and spiritual effort to discover God, the pilgrimage proves to be
a complex structure including elements of theology, psychology, communicational sociology
and folk piety. The not easily analysable phenomenon is actually an exercise for selfawareness that makes it possible for the man living in Christ to meet God. The article is
an Orthodox view upon the key elements of a possible development of this phenomenon.
Beyond any theoretical connotation, the Orthodox testimony uninterruptedly
shows that the pilgrimage, both in its most ingenious and complex structure, remains
anchored in God’s will to reveal himself, a God who agrees to be discovered, who does
not hide himself behind theories and theorizations, who reveals himself to pilgrims as
being alive and Life itself, as Truth and Resurrection, a God who does not hide either
behind moral slogans or in symbolic alchemies, but one who is ready to let himself be seen,
touched, eaten and drunk, as He is that He is! And in this lies the source of his patience
for our salvation.
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Teologia creştină de astăzi acceptă ca fiind definitorie creştinismului
spusa Sfântului Apostol Pavel: „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm
pe aceea ce va să fie” (Evrei 13,14). În lumina acestei afirmaţii paulinice trebuie
să acceptăm ca fiind cât se poate de reală starea de pelerin pe care creştinismul
o propune celor care împărtăşesc împreună comuniunea de „Cale, Adevăr şi
Viaţă”(Ioan 14,6) prin care Însuşi Hristos Domnul S-a lăsat a fi identificat.
Un Dumnezeu pe Cale, Cale fiecărui om spre Împărăţia Lui, El Însuşi pelerin
în căutarea omului-pelerin, pentru ca acesta să se facă una cu Dumnezeul Cel
Viu. Căci acesta este sensul deplin al Întrupării, ca tot omul care vine în lume
să-şi afle în Hristos mântuirea, bucuria de a avea un Mântuitor. De altfel una
dintre cântările bisericii consemnează: „Noi, dacă mergem dintr-o ţară întraltă ţară, avem nevoie de călăuzire. Ce să facem când ne vom duce în ţara pe
care nicidecum nu o cunoaştem? Multe călăuze îţi trebuie ţie, ca să se păzească
ticălosul suflet, până să ajungă la Hristos şi să zică către Dânsul : Aliluia.”1
Dincolo de realismul poetic al exprimării unui adevăr fundamental
construcţiei teologiei ortodoxe a pelerinajului de la moarte la viaţă, imaginea
1
Din Troparele de la „Rânduiala Înmormântării preoţilor şi diaconilor de mir”, cuprinsă în
Aghiasmatar - cuprinzând slujba, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite trebuinţe din
viaţa creştinilor, Bucureşti 2002, p. 284.
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