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Rezumat:
Relaţia Dumnezeu-om, aşa cum reiese din teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, constituie un capitol al dogmaticii şi moralei ortodoxe, foarte
utilă în teologia practică, pentru că este strâns legată de viaţă, de om, de vieţuirea
lui în Dumnezeu, în comuniunea cu El, de perfecţiunea şi îndumnezeirea lui.
Relaţionarea omului cu Dumnezeu este posibilă şi necesară, omul având legătura
constantă cu El ca dat ontologic întemeiat pe crearea după chipul şi asemănarea
lui Dumnezeu, relaţie care devine şi mai accesibilă odată cu Întruparea şi Învierea
Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.
Cuvinte cheie:
relaţie, creaţie, creatură, natură, persoană, eu, mişcare, atracţie, teandrie, îndumnezeire, har, energie, existenţă, conştiinţă.
Fiind creat de Dumnezeu, omul se află într-o relaţie permanentă cu El, cu
atât mai mult cu cât este o creatură unicat, „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Fc 1, 26). Prin natura sa, omul are posibilitatea reală de participare la o
viaţă dumnezeiască. Însăşi natura lui cere această participare, care, în final, se
încoronează cu îndumnezeirea. Ca făptură sau creatură a lui Dumnezeu, în om
există acea raţiune după care el a fost proiectat de Dumnezeu şi în virtutea căreia
există şi se mişcă. Este o tendinţă din partea omului şi o atracţie din partea lui
Dumnezeu, care nu pot fi separate una de alta.
Omul este o fiinţă teandrică. Are o viaţă divino-umană, în care umanul şi
dumnezeiescul sunt realităţi care nu se exclud, ci se află într-o reală comuniune, ca
între suflet şi trup. Ca fiinţă inconfundabilă cu celelalte creaturi, omul se distinge
Pr. Dr. Constantin I. Băjău, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova. E-mail: dana_bajau_2004@yahoo.com.
*

RT, 94 (2012), nr. 1, p. 72-96

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

73

Studii şi articole

prin „eul” său, care stă la temelia existenţei lui, ca o parte necreată, ţinând de
Dumnezeu şi eternitate, deosebindu-se de orice altă fiinţă din lume.
Chiar de la creaţie se stabileşte o relaţie a omului cu Dumnezeu. Iar relaţia,
propriu-zis, nu poate exista decât între persoane. Dumnezeu Însuşi este Persoană,
Persoană Treimică. Omul, de asemenea, este persoană. Iar în Dumnezeu, în Treimea Persoanelor Sale Sfinte, omul îşi găseşte modelul desăvârşit de „relaţie”,
cel de comuniune, de iubire. Deşi raportată la om, relaţia Dumnezeu-om, sau
om-Dumnezeu nu este identică cu cea din cadrul Persoanelor Divine, fiindcă omul
este creat, este nedesăvârşit. Dar ceea ce i se oferă lui în chip cu totul aparte este
posibilitatea comuniunii cu Dumnezeu prin energiile necreate ale lui Dumnezeu,
care sunt lucrările Lui necreate şi prin care omul niciodată nu se poate izola de
Dumnezeu, ci intră în cea mai strânsă şi reală relaţie, fără să se confunde însă cu
Fiinţa Divină.
Nici existenţa răului şi a păcatului în lume nu poate stăvili relaţia omului
cu Dumnezeu, fiindcă numai binele, iubirea, harul stau la originea existenţei. Ele
sunt singurele demne de firea omului şi de lucrarea Creatorului. Iar ceea ce îl
caracterizează şi îl detaşează pe om de toate celelalte creaturi şi existenţe este
capacitatea lui de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii, iubirea fiind expresia
supremă a relaţiei Dumnezeu-om. Fiul lui Dumnezeu intră în această relaţie prin
Întruparea Sa. Şi continuă relaţia iubirii cu omul prin patimile, moartea şi Învierea
Sa. Prin toate acestea se restabileşte, se înnoieşte şi se întăreşte legătura omului
cu Dumnezeu, căpătând astfel sensuri tot mai bogate, încât legătura omului cu
Dumnezeu nu poate fi întreruptă nici de moarte, pentru că moartea însăşi a fost
desfiinţată prin Învierea Sa, care s-a făcut începătură şi a învierii noastre. Pe aceste
coordonate se fundamentează concepţia despre relaţia omului cu Dumnezeu în
teologia Părintelui Dumitru Stăniloae.
Studiind vasta operă teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae şi reflectând
asupra profunzimii ei, descoperim statornicia în păstrarea adevărurilor fundamentale de credinţă, trăsătură caracteristică marilor teologi. Descoperim acea gândire în care s-a imprimat duhul Ortodoxiei şi al dogmelor ei, formulate în spiritul
impecabilităţii evanghelice, care se cere să nu fie înstrăinată sau deformată de
niciun concept teologic sau filosofic, pentru care Părintele Dumitru Stăniloae,
în lucrarea sa teologică, nu găseşte priorităţi sau directive în raţionalismul lumii
apusene. El evidenţiază mai mult bogăţia şi frumuseţea spiritualităţii ortodoxe,
stabilind principii şi teze, fundamentate scripturistic şi patristic, în concordanţă cu
legile gândirii umane. Într-un cuvânt, precizează înţelesurile adevărului religios
creştin, pe care îl identifică cu cel ortodox.
Pe linia acestor priorităţi, distingem şi una dintre caracteristicile esenţiale
ale teologiei sale, legată, anume, de om sau de persoana umană. Este relaţia
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Dumnezeu-om, temă principală a teologiei creştine, care se axează pe studiul şi cunoaşterea omului ca persoană şi creatură a lui Dumnezeu, aflată într-o
permanentă legătură cu El. Încât şi din acest punct de vedere, studiind teologia
Părintelui Dumitru Stăniloae, înţelegem actualitatea ei permanentă.
I. Omul, creatură unicat a lui Dumnezeu
Atenţia mărită pe care o acordă teologia Părintelui Dumitru Stăniloae omului, ca fire sau existenţă, face să-l detaşeze pe acesta de toate celelalte existenţe.
Având o menire proprie, el reprezintă şi un motiv determinant, teologic, o cale mai
sigură de pornire de la el spre Dumnezeu, tocmai pentru că este cea mai distinsă
creatură a Lui. Şi dacă întreaga făptură poartă amprenta Creatorului, cu atât mai
mult el, omul, creat după chipul şi asemănarea Acestuia (Facere I, 26). Totodată,
omul este conştient de rostul şi existenţa lui în lume, fiindcă nu se închide în sine,
întrucât este persoană.
La Părintele Dumitru Stăniloae există, în acest sens, în lucrările sale, o preocupare permanentă de cercetare şi de studiu a persoanei umane, ca fiinţă şi creatură
unicat, cu identitate inconfundabilă, a cărei poziţie elimină starea de monotonie,
de izolare sau de stereotipie, caracteristică altor creaturi sau lucrurilor.
Dumnezeu, ca Stăpân şi Creator al lumii în general şi al omului în special,
îi rezervă acestuia, tocmai prin actul special al creaţiei, o cinste aparte, aceea
de „împreună participare” la existenţa sa. Ne referim nu la actul primordial al
creaţiei, relatat de referatul biblic – „Să facem pe om...” (Fc 1, 26, 27) –, ci la cele
ce urmează după creaţia şi binecuvântarea primei familii de oameni, Adam şi Eva,
cărora le-a zis: „Fiţi rodnici şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul, şi-l stăpâniţi...” (v.
28). Fiindcă „a fi rodnici” înseamnă a li se da şi oamenilor posibilitatea sau capacitatea să se înmulţească. Înseamnă o participare şi din latura umană, o contribuţie
la propria existenţă, la perpetuarea fiinţei umane. Omul, deci, potrivit poruncii
lui Dumnezeu, se bucură de la început de o participare la propria existenţă. Şi
tot ceea ce se petrece cu el şi în jurul lui nu este doar hazard, întâmplare, fiindcă
„procesul... de dezvoltare a lumii nu este determinat nici numai de Dumnezeu şi
nici numai de imanenţă”, tocmai pentru că există „o conlucrare misterioasă”, care
„are loc şi în scoaterea la iveală a noilor feţe omeneşti”. Şi de aici se înţelege că,
deşi „toate feţele omeneşti îşi au modelele lor eterne în Dumnezeu”, aceste modele „nu sunt idei statice, ci forţe care lucrează la alcătuirea chipurilor în lumea
creată, punând la contribuţie şi puterile imanente ale lumii”1. Iar transcendenţa şi
imanenţa nu ne aruncă deci nici în lumea platonică a ideilor sau a preexistenţei
sufletelor, şi nici în latura panteistă a amestecării şi confundării lui Dumnezeu cu
materia, de care în acest caz nu s-ar putea detaşa.
1

74

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Sibiu, 1939, p. 7.

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

2
3

Ibidem, p. 7, 9.
Ibidem, p. 9.

75

Studii şi articole

Există, dar, în aceasta, pe de o parte, imanenţa, în care se înscriu şi forţele
omului în devenire, iar pe de altă parte şi concomitent, şi cele ale lucrării „modelului forţă din transcendenţă”, care au loc într-o lucrare sinergetică. Fiindcă „un eu
omenesc nou nu poate fi produs numai printr-un proces imanent”, pentru că omul
în apariţia sa nu se înscrie într-un lanţ al unei cauzalităţi naturale. Iar „ipostasul
fiecărui om vine de la Dumnezeu, dar vine străbătând prin mediul unui trecut acumulat de părinţii pământeşti şi acest drum se integrează în actul constituirii sale
după imaginea ce o are din ceruri”, sau a chipului lui Dumnezeu, după care de la
început a fost creat şi care nu s-a pierdut niciodată, ci doar s-a alterat2.
Astfel, apariţia omului în actualitate nu este nici numai opera în întregime a
lui Dumnezeu şi nici numai a omului, aşa cum se constată din viaţă. Porunca lui
Dumnezeu – „Creşteţi şi vă înmulţiţi...” –, se referă la participarea omului la propria-i apariţie. Iar actul în sine al creaţiei omului primordial, cuprins în cuvintele
– „Să facem pe om după chipul şi asemănarea noastră” (Fc 1, 26), relevă participarea directă a lui Dumnezeu, dar şi posibilitatea participării omului la împlinirea
poruncii – „Creşteţi şi vă înmulţiţi...” şi deci la apariţia lui.
„În realitate, spune Părintele Dumitru Stăniloae, noul eu se constituie într-un
singur act, natural – dumnezeiesc, cu totul simultan”3 şi se împlineşte mereu sub
ochii oamenilor. Iar de aici se vede şi integrarea omului în actul propriei sale
existenţe şi al perpetuării lui ca specie. Şi în acest caz, numai păcatul poate stagna
această perpetuare, încât omul se face astfel vinovat nu numai de omucidere, ci
şi de stagnarea vieţii umane pe pământ, un păcat îndreptat împotriva poruncii lui
Dumnezeu, dată oamenilor, de a creşte şi a se înmulţi.
Apariţia omului, sau naşterea lui, rămâne un act sinergetic. Nu numai omul,
în chip absolut natural, este cauza venirii sale în lume, şi nici Dumnezeu singur nu
îl aduce în mod automat. Nu numai omul, întrucât în fiinţa lui, în constituţia lui (a
părinţilor), i s-a dat de la creaţie de către Dumnezeu o putere de înmulţire, pe care
nu numai el o dirijează, nici nu dispune singur de ea, ci împreună cu Dumnezeu.
Aceasta se vede din istoria biblică a acelor familii supuse încercării de a nu avea
copii şi care totuşi au născut la adânci bătrâneţi, dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu, fapt care se petrece mereu în viaţa oamenilor.
De participarea omului la apariţia şi conturarea persoanei sale se leagă şi
problema controversată a diferenţierii şi calităţii naţionale a oamenilor, care, după
Părintele Dumitru Stăniloae, „nu constituie o piesă deosebită în organismul spiritual trupesc al omului”, nici o însuşire aparte în plus. Dar cele care rămân ca
însuşiri sau calităţi sunt: „gândirea, iubirea, bucuria, tristeţea, acţiunea, conştiinţa,
purtând o anumită dispoziţie, o anumită vibraţie, un anumit iz comun unei grupe
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de oameni şi neîntâlnit la celelalte grupe”4. Este un specific, dobândit în timp, care
comportă o profunzime, dar care nu duce la distrugerea unităţii generale a firii
neamului omenesc, fiindcă apare în cadrul unităţii naturii, aşa cum există ea de la
creaţie, neproducându-se nicio schimbare atât de adâncă.
II. Posibilitatea participării omului la viaţa dumnezeiască
După concepţia ortodoxă, în fiinţa umană creată de la început de Dumnezeu
nu a existat o structurare care să permită o adăugire. Aşa după cum în catolicism,
în cadrul naturii omului, este concepută o supranatură, un adaos, care duce în mod
inevitabil la o diviziune, dându-se posibilitatea unui asemenea fenomen. Acest
lucru îl exprimă în teologia apuseană termenii consacraţi de natură şi donum superadditum, termeni care dau şanse unei divizări teoretice, artificiale, a omului şi fiinţei lui, căci darurile supraadăugate omului de Dumnezeu la creaţie, după cădere
îi sunt retrase. Şi astfel se distruge integritatea firii umane, ceea ce nici nu se petrece în realitate. Ortodoxia nu ştie de acest dualism ontologic în omul primordial, ci
învaţă despre „chipul dumnezeiesc că a fost în însăşi constituţia naturii omeneşti”,
nefiind ceva adăugat. Întrucât tot ceea ce este adăugat rămâne neesenţial, artificial
şi, ca atare, nevrednic de demnitatea umană şi cu atât mai mult de lucrările ce ţin
de Dumnezeu. Ba chiar mai mult, omul astfel conceput, dezbrăcat de darurile supraadăugate, chiar şi din cauza păcatului, îl „face pe Dumnezeu creator al morţii şi
păcatului”, întrucât „natura omenească pe care a creat-o ar fi prin firea ei, în mod
normal, păcătoasă şi muritoare”5.
Iată o lacună a teologiei apusene, remarcată de fineţea gândirii şi logicii ortodoxe, în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Căci, de fapt, Dumnezeu nu a creat
fiinţa umană în chip absolut, nici muritoare şi nici nemuritoare, ci doar în raport
de comuniunea sau necomuniunea ei cu Dumnezeu. Şi de aici vedem că poziţia
ortodoxă este clară şi înţeleasă de oricine, în aceeaşi măsură, de la cel mai simplu
şi până la cel mai învăţat, fiind în concordanţă cu dumnezeiasca Revelaţie.
Dar cum se poate explica apariţia morţii în fiinţa umană? La această întrebare, Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că, „întrucât (omul) e chip al lui Dumnezeu, natura omenească e bună, are ceva firesc, normal, viaţă spirituală superioară,
legătura cu Dumnezeu”. Dar pentru că „e creată, această natură are şi posibilitatea
să se schimbe, poate să cadă din viaţa ei divino-omenească normală, poate să se
ştirbească, să altereze chipul dumnezeiesc impregnat în ea”6.
Este o stare a relativităţii omului, tocmai datorită faptului că este o fiinţă
creată, putând oscila într-o direcţie sau alta, lucru sesizat mai înainte de Ferici4
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tul Augustin. Iar Părintele Dumitru Stăniloae, în duhul unui consens ortodox, îşi
susţine teza antropologică, citându-l pe cunoscutul teolog rus, Părintele Serghei
Bulgakov, care spune că omul primordial, fiind „nedezvoltat şi tânăr, avea în sine
şi puterea vieţii – posse non mori –, şi puterea purităţii – posse non pecare –, nu ca
un dar extraordinar, donum superadditum, ci ca o normă internă, ca fire autentică
a naturii sale. Şi moartea, şi păcatul, deşi posibile în om, în virtutea caracterului
său creat, au fost pentru el nenormale şi contra firii sale”7.
Şi de aici se poate vedea menirea omului, care îşi putea găsi sensul existenţei
în alternativa pozitivă, şi nu în cea negativă. Căci acesta era şi rostul creaţiei în
general, şi al omului, în special. Dar căderea în păcat a primei familii de oameni
nu putea fi exclusă absolut, inevitabilă, tocmai datorită creaţiei ei. Căderea rămâne
şi o dovadă a liberei voinţe cu care omul a fost înzestrat, dar care a fost rău folosită, în detrimentul său. Căci numai folosirea ei în bine putea fi ca atare dovada
liberei voinţe. Şi astfel pătrunde în fiinţa umană defectuozitatea, care culminează
cu moartea.
Mergând pe firul acestei gândiri, în concepţia ortodoxă, viaţa spirituală nu
este ceva incidental. Ea înseamnă o reală participare la o viaţă dumnezeiască a
naturii umane, care este astfel creată, ca să poată participa, deşi nu i se impune
cu forţa. Omul rămâne liber, fără să i se treacă peste propria voinţă, întrucât „una
dintre cele mai esenţiale însuşiri ale lui constă în aceea de a participa la viaţa
dumnezeiască, cu preţul plenitudinii sale naturale”8. Însăşi natura lui cere această
participare, care în cele din urmă se soldează chiar cu îndumnezeirea ei. Iar îndumnezeirea, în final, desfiinţează nemurirea.
Trebuie reţinut că omul rămâne într-o permanentă relaţie cu Dumnezeu. Iar
relaţia Dumnezeu-om, divino-umană, a fost o problemă care a frământat, de fapt,
teologia primelor veacuri, hristologia legată de Persoana Divino-umană a Mântuitorului, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, şi de unirea ipostatică. S-a ajuns la
exagerări şi devieri, care au exclus fie divinitatea, fie omenitatea. Iar la Sinodul al
IV-lea Ecumenic de la Calcedon s-au exclus aceste erori, prin cristalizarea formulei privind unirea dintre cele două firi, dumnezeiască şi omenească, unite în chip
„neîmpărţit şi nedespărţit, neamestecat şi neschimbat”. Este o formulă în care,
după Sfântul Maxim Mărturisitorul, aşa cum precizează Părintele Dumitru Stăniloae, „umanul (este) departe de a-şi periclita existenţa în unirea cu divinul, (ci)
se desăvârşeşte cu el”9. Iar doctrina enipostazei, proclamată de Leonţiu de Bizanţ,
deşi se părea că dezavantajează umanul, totuşi nu este aşa în realitate, fiindcă ma-
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rele teolog arată că legătura între uman şi divin este dată chiar de la creaţie. „Toată
creaţia e adusă la existenţă ca să fie şi să progreseze prin mişcare într-o armonie cu
Dumnezeu”. Şi cu atât mai mult omul. Pentru că „în natura umană e sădită această
armonie ca un dat şi ca o tendinţă sau ca o potenţă dinamică, ce se actualizează
treptat, dar este încoronată prin îndumnezeirea cea după har”10.
La Sfântul Maxim se subliniază în natura umană voinţa sau natura voluntară,
„natura care se voieşte în mod principial şi normal pe sine”11. Iar relaţia perfectă
dintre natură şi voinţă se explică prin aceea că natura este creată de Dumnezeu,
este creaţia Lui şi ea nu se poate opune sau nu trebuie să se împotrivească Lui.
Această armonie perfectă între natură şi voinţă se constată în Persoana divinoumană a Mântuitorului, în care niciodată nu există o contradicţie între firea umană
şi voinţa Sa umană. Aşa după cum nici umanul şi divinul nu se opun, ci coexistă,
colaborează, se întrepătrund, nu se anihilează.
Poate Sfântul Apostol Pavel sesizează o tendinţă contrară a firii înclinată spre
păcat, dar el, într-un fel, vine să confirme acelaşi lucru, al stării normale de colaborare a umanului cu Divinul. „Căci ştim, zice Apostolul, că Legea e duhovnicească;
dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Pentru că ceea ce fac nu ştiu, căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc
că Legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine.
Fiindcă ştiu că nu locuieşte în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se
află în mine, dar a face binele nu aflu. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul
pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, nu eu fac
acestea, ci păcatul care locuieşte în mine” (Rm 7, 14-20).
Prin cele afirmate, Sfântul Apostol Pavel nu neagă raportul existent între natura umană şi Dumnezeu, fiindcă „natura umană a fost creată conform unei raţiuni
a ei, preexistentă în Dumnezeu”. Iar acesta este de fapt conceptul Sfântului Maxim, de la care porneşte sau, mai bine zis, în care se regăseşte Părintele Dumitru
Stăniloae, dar care adaugă şi precizează totodată că „natura umană nu e umplută
de la început în mod actual de tot conţinutul raţiunii ei preexistente în Dumnezeu,
ci e chemată să realizeze acest conţinut prin eforturile ei voluntare”12. Această
afirmaţie este conformă cu constatarea Sfântului Apostol Pavel, care vedea în firea
umană o contradicţie, tocmai din cauza insuficienţei sau lipsei de participare şi de
conformare a omului, a firii şi voinţei lui, cu voia lui Dumnezeu, tocmai datorită
păcatului existent în om şi a urmărilor lui.
În „măsura în care se apropie de acest chip al ei (al raţiunii preexistente), preexistent în gândirea lui Dumnezeu, natura umană devine ea însăşi tot mai deplină.
10
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Apropiindu-se de raţiunea sa proprie, preexistentă în Dumnezeu, omul nu numai
că se penetrează de ea, ci şi înaintează în Dumnezeu. Astfel se poate spune: omul
devine cu atât mai mult el însuşi, cu cât înaintează tot mai mult în Dumnezeu, cu
cât se îndumnezeieşte mai mult”13.
Prin structura sa, omul nu este despărţit de Dumnezeu, pentru că este creat
de El, este făptura Lui. Şi făptură fiind, cuprinde acea raţiune după care el a fost
proiectat de Dumnezeu, în virtutea căreia există, se mişcă şi trebuie să se mişte, în
consens cu această raţiune. Părintele Dumitru Stăniloae spune că „orice creatură,
deci şi natura umană, e o realitate dinamică, care atunci când se mişcă conform
cu ea însăşi, se mişcă spre ţinta ei, spre împlinirea ei în Dumnezeu”. Iar această
mişcare nu trebuie înţeleasă ca fiind ceva automat, ci în sensul că natura are în
sine imprimată trebuinţa şi capacitatea de mişcare spre Dumnezeu, de mişcare
în mişcarea reală şi menţinerea ei în mişcare continuă şi conformă cu ea însăşi,
mişcare care nu se poate face fără lucrarea continuă a lui Dumnezeu14.
Este vorba despre acea tendinţă a creaturii spre Creatorul ei, pe de o parte, iar pe de alta, şi din partea lui Dumnezeu există acea atracţie a făpturilor, a
creaţiei. Tendinţa şi atracţia nu pot fi separate una de alta şi „numai pentru că le
este imprimată tendinţa spre Dumnezeu şi pentru că Dumnezeu exercită o atracţie
asupra lor, creaturile se mişcă”15.
După Părintele Dumitru Stăniloae, mişcarea şi înaintarea omului spre Dumnezeu, a firii lui, se face în viaţa aceasta pământească, prin stăruinţe, prin eforturi.
Şi „aşa cum Dumnezeu nu are o definiţie, aşa nu are nici natura umană: definiţia ei
este doar aceea de a fi infinitul în dezvoltare, aşa cum Dumnezeu este infinitul în
act”. „Singura raţiune a naturii umane e să devină mereu mai asemenea cu Dumnezeu, iar pe Dumnezeu Îl cunoaştem pe fiecare treaptă, atât cât poate cuprinde
din El natura umană pe acea treaptă”16. Atunci când natura umană nu se mişcă sau
nu se dezvoltă conform propriei naturi, atunci ea nu se mai îndreaptă spre Dumnezeu. Omul este liber. Şi fiind înzestrat nu numai „cu voinţa naturală, ci şi cu
voinţa deliberativă sau cu capacitatea de înclinare şi decizie bilaterală”, el se poate
îndreapta oriunde. Şi aşa se ajunge ca „fiinţele umane să spargă unitatea dintre ele
însele şi dintre ele şi Dumnezeu”17. Iar acesta este de fapt, după Părintele Dumitru
Stăniloae, păcatul.
Dar Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte permanent despre o viaţă divinoumană, fiindcă vede în om şi în natura lui o fiinţă teandrică. Iar naturalul şi dum-
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nezeiescul nu sunt realităţi care se exclud, din moment ce există o posibilitate
reală de comunicare, întocmai ca la om, între suflet şi trup, care ca substanţe sunt
diferite. Rostul este de a păstra integritatea fiinţei umane. Aşa după cum trupul şi
sufletul „exprimă împreună un sens şi realizează împreună orice act, la fel este
şi în viaţa spirituală a omului, unde se întâlnesc, într-o unitate misterioasă, harul
dumnezeiesc cu actele sufleteşti şi trupeşti, exprimând şi realizând împreună o
viaţă deplină a naturii omeneşti”18.
Fiecare persoană îşi are propria ei viaţă spirituală. Astfel se poate constata că nu există doi oameni care, în chip absolut identic, să participe la viaţa
dumnezeiască. Iar aceste deosebiri nu contribuie la izolarea oamenilor, pentru că
divinitatea este o realitate peste care nu se poate trece. Şi însăşi Ortodoxia o cuprinde în conceptul ei de „sobornicitate”, excluzând acea uniformitate monotonă.
Iar diversitatea naturilor duce la armonie şi exclude monotonia.
Viaţa spirituală nu se detaşează de cea naturală şi nici nu o elimină, aşa cum
este concepută în catolicism, unde supranaturalul este acceptat „nu într-o continuitate organică cu natura..., ca să trezească puterile naturii la viaţă deplină, ci mai
degrabă să reducă natura la tăcere”19. Supranatura înlătură deci natura umană. Ori
această concepţie nu poate fi admisă, fiindcă în acest caz ajutorul protopărinţilor
căzuţi în păcat şi al urmaşilor lor s-ar părea că este primit de la Dumnezeu, „în
două reprize, o bază ca natură cu înclinaţii spre păcat şi un adaos extraordinar, ca
frâu contra păcatului”. Dar nu aceasta este realitatea, pentru că omului creat „i s-a
dat totul la un loc ca un întreg”20. Iar creştinul adevărat nu cunoaşte în viaţa sa
„două zone, ci un întreg care nu este altceva decât natura omului restabilită, natura lui cum a fost cugetată şi creată de Dumnezeu”. Şi „nici harul nu e o entitate
ipostaziată, cum învaţă catolicismul, când spune că este creat, (fiind) prin urmare
desfăcut de Dumnezeu”21.
Se ştie că Ortodoxia defineşte harul din propria-i experienţă, din propria-i
trăire, ca o lucrare, o energie, o acţiune a lui Dumnezeu. Şi, întrucât lucrarea sau
energia nu poate să fie despărţită de subiectul ei, omul este inclus în viaţa harică,
ca „subiect al lucrării harice sau împreună subiect cu Dumnezeu”, iar harul nu i
se dă ca unui lipsit, ca unui vrednic de milă. Catolicismul însă, prin gândirea sa,
izolează pe om de Dumnezeu, câtă vreme viaţa „supranaturală” a harului nu e nici
omenească, nici dumnezeiască, ci este ceva intermediar, foarte bizar, pe când în
concepţia ortodoxă ea izvorăşte din experienţa trăirii duhovniceşti, fiind „profund
Idem, Ortodoxie şi românism, p. 19.
Ibidem, p. 21.
20
Ibidem, p. 22.
21
Ibidem, p. 24. „Graţia sfinţitoare e deci o realitate distinctă de Dumnezeu, creată, infuzată
şi inerentă sufletului” – J. van der Meersch, Dict. de Théol. Cath., t. VI, col. 1609.
18
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umană şi dumnezeiască sau cu atât mai deplin umană, cu cât e mai dumnezeiască,
o viaţă teandrică, de om îndumnezeit”22.
Harul lucrează asupra trupului şi sufletului omului, asupra facultăţilor lui,
pentru ca ele să devină capabile de virtuţi, fără de care omul nu poate să-şi
conceapă existenţa. Fiindcă „întregul om, cu toate facultăţile lui, însuşirile, pasiunile, caracteristicile lui, s-a ridicat”, umplându-le „ca nişte organe cu o forţă
nouă îndreptată spre bine”23. Aşa susţine V. Vâşeslavţev, un teolog ortodox rus,
citat de Părintele Dumitru Stăniloae. De aici decurge şi realitatea mântuirii, nu
în afara lumii, şi nici a trupului, ci în lume şi în trup, nu negându-le, ci îndumnezeindu-le.
Omul se vindecă de păcat prin harul tămăduitor, fără ca natura să fie amputată.
Altfel s-ar distruge integritatea firii umane şi în acelaşi timp şi integritatea actului
mântuitor. Aşa după cum omul bolnav devine sănătos prin medicamentul pe care
firea îl primeşte în fibrele ei, medicament care nu-i doar o spoială de suprafaţă, nu
rămâne la suprafaţă, ci se întrepătrunde cu ţesăturile corpului şi cu întreaga fire.
„Lucrarea dumnezeiască asupra omului devine tot mai puternică, mai înteţită, cu
cât facultăţile omului trezite, întărite de har, sunt mai capabile să primească forţe
noi..., să-şi mărească astfel capacitatea de simţire, de virtute, de lucru, să devină
împreună subiect al lucrării dumnezeieşti”24.
Se vorbeşte în Ortodoxie despre om devenit „dumnezeu prin participare”,
sau „prin har”. Şi aceasta pentru că, într-adevăr, în Ortodoxie se respectă individualitatea, integritatea şi inconfundabilitatea persoanei. Chiar în cazul sfinţilor, deşi
toţi lucrează sub aceeaşi „ploaie de har” şi sunt apropiaţi în tot ceea ce gândesc,
simt şi fac, totuşi personalitatea, individualitatea şi inconfundabilitatea lor rămân
intangibile. De pildă, „altfel de creştin a fost apostolul Ioan şi altfel apostolul
Pavel”. Şi tot astfel, „la o naţiune înfloreşte sub influenţa puterii dumnezeieşti o
lirică superioară, pentru că acea naţiune a adus înclinaţii sentimentale. La alta o
filosofie, la alta o organizaţie, la alta o artă superioară”25.
În Ortodoxie, omul se află în centrul lumii. El este stăpânul ei. Nu se retrage
din ea. Sau dacă se retrage, o face pentru a se întări şi mai mult şi pentru a veni
din nou în ea cu forţe noi, aşa cum o făceau anahoreţii, spre a o sluji cu şi mai
mult folos. Aşa înţelegem de ce pentru un veritabil exponent al Ortodoxiei, Sfântul
Serafim de Sarov, orice om care venea la el îi oferea un prilej de bucurie, regăsind
în el chipul lui Dumnezeu.
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III. Omul raportat la Dumnezeu în concepţia ortodoxă
Referitor la Dumnezeu, în raportul Lui cu lumea în general, Părintele Dumitru Stăniloae spune că „toate lucrurile din lume sunt cugetate de Dumnezeu.
Ideile lucrurilor din lume constituie materialul cugetării fiinţiale a lui Dumnezeu
şi sunt nedespărţite de fiinţa Lui”. Şi în acest context este citat teologul rus Serghei
Bulgakov, care „numeşte organismul ideilor dumnezeieşti, viaţa aceasta internă
dumnezeiască, autodescoperirea fiinţei dumnezeieşti în Sine Însăşi, Sofia necreată.
Iar despre lume spune că este exact aceeaşi Sofie, dar în formă creată”26. Desigur
că această accentuare a relaţiei dintre Dumnezeu şi lumea creată, a existenţei ei în
gândirea divină, trebuie admisă sau înţeleasă neipostaziind-o sub forma unei „Sofii divine”. Ea trebuie înţeleasă mai degrabă, învaţă Părintele Dumitru Stăniloae,
în sensul că „Dumnezeu a creat numai seminţele lucrurilor”, în care „se cuprind
potenţial toate formele ulterioare ale lor”27.
Revenind la problema fundamentală a omului, ca fiinţă inconfundabilă în
raport cu celelalte creaturi, se remarcă „eul” care stă la temelia existenţei lui şi
care „e aprioric oricăror idei primite, oricărei vieţi intelectuale şi trupeşti”. Prin
„eul” său, omul se distinge de orice fiinţă din lume. Părintele Dumitru Stăniloae
evidenţiază „eul”, pe care îl socoteşte ca o parte necreată a omului, ce ţine de
Dumnezeu şi deci de eternitate, spre deosebire de partea trupească, în care el este
cufundat şi care este creată spre deosebire de acesta. Aşa învaţă Berdiaev, Bulgakov, Vâşeslavţev etc., afirmând că „omul constă din spirit dumnezeiesc necreat,
adică din eul care se ipostaziază în creatură şi din sufletul şi trupul creat, natură
sufletească-trupească”28. Astfel, „în om se deosebesc două părţi: natura sufleteascătrupească şi spiritul ipostatic de provenienţă dumnezeiască, care e făcut de Dumnezeu nu din nimic, ci şi-a primit viaţa din viaţa proprie a lui Dumnezeu”29.
Desigur că profunzimea şi, în acelaşi timp, rigurozitatea gândirii marilor
pravoslavnici ruşi îşi au izvorul în perceperea adevărului revelat dumnezeiesc
privitor la creaţia omului, relatat în cartea Facerii. „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om, şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă, şi s-a
făcut omul fiinţă vie” (2, 7). De la această precizare a unirii dintre trup şi spirit de
la om, trecându-se la unirea ipostatică în Persoana divino-umană a Mântuitorului,
după acelaşi teolog Serghei Bulgakov, se conchide că această unire a fost firească
şi „n-a însemnat o catastrofă pentru natura omenească, tocmai pentru faptul că
natura omenească la toţi oamenii e purtată de un fel de ipostas dumnezeiesc”30.
26
27
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Ne-am putea permite să zicem că Fiul lui Dumnezeu, prin întrupare, a venit „întru ale Sale”.
Trup şi suflet în înţelesul de spirit sau pnevma, de suflare dumnezeiască în
om, reprezintă părţile esenţiale, constitutive, ale omului în general şi ale fiecărui
om în parte, care se prezintă ca un unicat, ca o fiinţă inconfundabilă, absolut
neidentică cu nici o altă fiinţă umană din milioane şi milioane de fiinţe de acest
gen, lucru dovedit şi de cercetările făcute asupra gemenilor, a căror asemănare
adesea izbitoare nu este totuşi identică. Iar problema eredităţii, asupra căreia
stăruie şi Părintele Dumitru Stăniloae, are şi ea misterele ei, are, după propria-i
expresie, „capriciul ei”, întrucât ea lucrează astfel, încât confirmă, pe de o parte,
o transmitere de conţinut al fiinţei, având în vedere unitatea fiinţială a neamului
omenesc, iar pe de altă parte, „capriciul misterios al legii eredităţii rămâne mai
presus de toate sub imperiul unor forţe”. Căci „legea naturală se caracterizează
doar prin constanţă neclintită, prin repetiţie monotonă”31. În cazul de faţă, această
repetiţie, această monotonie, nu se întâmplă, dat fiind faptul că nici cei doi gemeni nu rămân absolut identici, cu toate apropierile şi asemănările dintre ei.
Fiindcă „Dumnezeu, spune Părintele Dumitru Stăniloae, l-a conceput pe fiecare
altfel, ca pe o minune, ca pe o nouă surpriză”, întrucât „fiecare spirit vine de la
Dumnezeu cu un anumit desemn, pe care omul îl poate umple”. Dar şi în acest
caz „colaborează Dumnezeu cu un material sau altul”. Important însă este de
reţinut că „schema e mai dinainte dată”. Aşadar, „omul nu-şi formează totul de
la început, nu se creează din rădăcini, ci e pus în faţa unei scheme date, în cadrul
căreia are să-şi manifeste libertatea creatoare”32.
Dar şi în acest caz, valoarea persoanei umane rămâne intangibilă ontologic.
Chiar şi influenţa ideilor ce se resimt asupra spiritului oamenilor, al unui grup
etnic sau individual, este şi ea limitată. Persoana umană nu poate fi total copleşită.
Iar unitatea între oameni nu poate fi realizată într-o totală omogenitate, totdeauna rămânând ceva de domeniul abstractului. De aceea, menirea Ortodoxiei din
totdeauna a fost de „a face ca învăţăturile lui Hristos să modeleze fără încetare
sufletele şi popoarele tocmai în direcţia virtualităţii lor spirituale”33, a ceea ce au
ele deja. Şi aici vine şi „legea antinomiei, în virtutea căreia contrastele se întâlnesc într-o unitate nouă, fără să se contopească fiinţa uneia în alta...”. Şi antinomicul „se întâlneşte în fiinţa noastră omenească, în care eul acelaşi continuu,
şi trupul, continuu altul, trăiesc într-o unitate, fără a se preface unul în altul”34.
Faptul este recunoscut şi din punct de vedere filosofic, fiindcă astfel înţeleasă,
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problema antropologică va căpăta sensuri mult mai adânci şi mai relevante şi din
perspectivă teologică. Astfel, pe această linie de gândire, se cunoaşte că în dogma
unirii ipostatice, stabilită de Sinodul al IV-lea Ecumenic, cele două firi în Persoana divino-umană a Mântuitorului s-au unit, fiindcă „s-au întâlnit într-o unitate, dar fără să abdice vreuna din caracterul ei”, firile rămânând neîmpărţite şi
nedespărţite, neamestecate şi neschimbate. Aşa se face că Ortodoxia calcedoniană
a rămas dătătoare de sensuri şi direcţii, a rămas „schemă pentru viaţa normală,
adică dogmă şi har dumnezeiesc”, întrucât, şi în acest caz, dogmele „desemnează
un caracter foarte larg, jalonează un drum de o lăţime cât poate bătători o viaţă
normală”. Iar „negativ vorbind, ele sunt câţiva stâlpi aşezaţi ca avertisment, pe
lângă prăpăstiile care mărginesc pe ambele laturi drumul larg, către un câmp cu
marginile abia vizibile ale vieţii”35.
Nici antinomia şi nici chiar paradoxul în teologia şi antropologia Părintelui
Dumitru Stăniloae nu stagnează armonia şi unitatea, din moment ce Ortodoxia
reprezintă însuşi „ritmul deplin al vieţii, este entelechia lui”. Numai în teologia
catolică „se manifestă aproape cu exclusivitate tendinţele uniformizatoare, centrali
zatoare, autoritare”, fiindcă ea e „prea mult juridică şi prea puţin duhovnicească...”,
în timp ce Ortodoxia este ritmul propriu-zis „în care se regăseşte însăşi suflarea
cea mai autentică a vieţii”, ea este şi „ritm şi măsură”. Pentru aceasta, românul
ortodox „se fereşte a merge cu cugetarea dincolo de marginile clarităţii”, pentru
că „îşi dă seama de lumea de mistere ce îl înconjoară”36.
Vedem de aici şi elemente de teologie şi antropologie populară în gândirea şi trăirea Părintelui Dumitru Stăniloae. Fiorii credinţei în concepţia ortodoxă
pătrund în întregime firea omenească, fără să o anihileze, fiindcă credinţa şi misterul nu se exclud aici. „Numai protestantismul şi sectarismul cred că pot dizolva
credinţa în întregime” pentru a înţelege misterul, dar o fac cu evidenţa riscului
eşecului. Şi de aici constatăm originalitatea noastră românească, „legată de ortodoxie, căci mai aproape de ortodoxie înseamnă mai aproape de noi înşine şi de
misiunea noastră”37. Ortodoxia, racordată la om, în general, şi la român, în cazul
de faţă, a însemnat pătrunderea ei în spiritul omului, mergând pe linia propriei
lui naturi. Şi în pofida tuturor vicisitudinilor vremurilor, de orice natură, chiar şi
de limbă, în care întreaga latinitate a aderat la catolicism, românul şi-a încadrat
obârşia firii în autenticitatea Ortodoxiei, dovedită a fi în chip natural mai aproape
de el, iar „noi suntem privilegiaţi de istorie cu putinţa acestei originalităţi mai
remarcabile datorită ortodoxiei noastre”38.
35
36
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38

84

Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 65, 66, 68, 71, 99.
Ibidem, p. 96.
Ibidem, p. 130.

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

39
Idem, „Sfânta Treime creatoarea, mântuitoarea şi ţinta veşnică a tuturor credincioşilor”, în
Ortodoxia, nr. 2/1986, p. 14.
40
Ibidem, p. 15.
41
Ibidem, p. 14.
42
Ibidem.

85

Studii şi articole

Problema antropologică a omului în relaţia sa cu Dumnezeu porneşte de la
însăşi problema existenţialităţii, de la Dumnezeu în Treimea Persoanelor Sale
Sfinte, de la ceea ce El se defineşte şi se descoperă ca existenţă, ca unică existenţă.
El este „Cel ce este”, Dumnezeu cel viu, cum Îl mărturisesc proorocii şi îndeosebi
proorocul Ilie. Iar existenţa se identifică cu binele. Aşa gândeşte, înţelege şi simte
orice om. „Ţin să exist, pentru că simt cu toată fiinţa mea existenţa ca un bine. De
aceea, a fi e prima treaptă a binelui”. Dar existenţa trebuie să fie conştientizată.
Şi numai omul o poate face. Conştientizarea apare ca o condiţie sine qua non,
obligatorie, în afara căreia existenţa îşi pierde sensul. Căci „a fi, fără a fi conştient
că sunt, face pentru mine existenţa ca şi când n-ar fi”. Iar pe firul acestei gândiri
şi logici se ajunge la o altă concluzie, fără îndoială, cea mai importantă, şi anume,
că „trebuie să fie măcar Cineva conştient de existenţă, ca aceasta să se arate ca
reală şi bună”39.
Din cele fixate aici, noi, oamenii, pornim de la noi înşine, de la existenţa
noastră, de la trăirea şi conştientizarea ei. Noi înşine experiem această realitate
sau acest adevăr. De aceea şi concluzionăm că trebuie să existe absolut Cineva,
Care să-Şi asume conştientizarea întregii existenţe. Iar legătura între existenţă
şi conştiinţă este atât de strânsă şi puternică, încât se condiţionează reciproc.
Fiindcă „existenţa fără conştiinţă, care să ştie de ea, nu e o existenţă împlinită”.
Iar „existenţa conştientă de sine este persoană”, fiindcă „persoana e raţiunea de a
fi a existenţei”40.
De aici, în mod inevitabil, se naşte şi întrebarea: „Dacă persoana e forma conştientă a existenţei sau dacă trebuie să fie existenţa, pentru a fi posibilă
conştiinţa personală despre ea, nu cumva existenţa, pur şi simplu, e la temelia
existenţei conştiente sau personale, şi nu invers?”41.
Răspunsurile pot fi diferite şi contradictorii, atunci când se face separaţia
între aceste realităţi. Dar ceea ce nu se poate nega şi nu se poate să nu fie recunoscut este faptul că o existenţă conştientă nu se concepe în afara unei existenţe
conştiente de ea însăşi, de legătura lor indispensabilă. Ea depinde de persoană.
Şi de aici se ajunge la concluzia că „existenţa desăvârşit completă nu e numai
existenţa conştientă de sine, ci şi o inepuizabilă mişcare de autodăruire. Şi aceasta
e binele desăvârşit”42. Iar problema binelui şi a existenţei, raportată la ea, apare
când raportăm existenţa la desăvârşire. Raportarea trebuie luată în consideraţie în
calculul gândirii şi logicii noastre. Fiindcă dacă s-a spus despre existenţa cea mai
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înaltă că este „o inepuizabilă mişcare de autodăruire”, înseamnă că aceasta este
în realitate „binele desăvârşit”, care conduce la o infinitate vie şi activă, pentru că
„o infinitate încremenită în ea însăşi nu poate fi infinită”. Iar infinitatea existenţei
desăvârşite e infinitatea unui Tată Care Se dăruieşte din veci şi până în veci unui
Fiu, cu bucuria Lui de a Se dărui şi a Fiului de a-L primi; dar şi cu comunicarea
bucuriei, ca existenţă a unui al Treilea”. Şi „aceasta e a treia treaptă a existenţei sau
a binelui”, în care „se arată existenţa completă, sau împlinită, sau desăvârşită, sau
existenţa în sensul plenar al ei. Ea e ca existenţă desăvârşită, binele desăvârşit”43.
Încât de la om sau prin om, prin cunoaşterea lui, cunoaşterea de sine,
autocunoaşterea de care făcea atâta caz sofistica antică, se ajunge la existenţa
supremă, care este binele suprem, infinit, veşnic, Dumnezeu în plenitudinea Persoanelor Sale Treimice. Şi de aici se revine la om ca persoană. Fiindcă şi „persoana umană nu e nici ea numai existenţă conştientă, ci şi existenţă dăruitoare şi
primitoare, în relaţie cu alta, având bucurie de persoana căreia i se dăruieşte şi
care o primeşte şi bucuria aceasta împlinindu-se prin participarea la ea a unei a
treia persoane”44.
Această relaţie trinitară, consemnată în raporturile sau manifestările umane,
îşi dovedeşte şi unele insuficienţe. Fiindcă nici o persoană umană nu e numai tată
dăruitor sau fiu primitor, ci fiecare e şi tată dăruitor în raport cu una sau mai multe
persoane, şi fiu în raport cu două persoane (părinţii). „Aceasta pentru că nicio
persoană umană nu e originea prin excelenţă..., pentru că toate persoanele umane
sunt în fond dintr-o unică origine dăruitoare supremă (Tatăl ceresc), dar printr-un
Fiu şi în Duhul primit de la Tatăl şi de la Fiul, ca o bucurie comună a Lor”45.
Numai pornindu-se de la Sfânta Treime, Dumnezeu în plenitudinea Persoanelor Sale Sfinte, Care este izvorul existenţei, se merge spre om, prin Întruparea
Fiului, Care descoperă vrerea Tatălui, Care „voieşte ca Fiul Său să Se facă după o
vreme asemenea oamenilor, ca să-i facă pe ei asemenea Lui, făcându-Se om...”46.
Relaţia Dumnezeu-om, care se axează pe actul creaţiei omului, „după chipul
lui Dumnezeu”, nu poate duce decât la „asemănarea cu El”, dar la identitate
niciodată. Fiindcă omul, fiind creat, rămâne pentru totdeauna o fiinţă nedesăvârşită.
În schimb, are marea calitate de a progresa continuu spre desăvârşire, spre Dumnezeu, fără să realizeze identitatea cu El, pentru că este o fire schimbătoare, iar
Dumnezeu este neschimbător în fiinţa Lui, fiindcă este necreat.
Omul, de la creaţia lui de către Dumnezeu, stabileşte o relaţie cu El şi se
înţelege că prin însăşi creaţia lui a fost capabil de o astfel de relaţie, pentru ca în
43
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final să ajungă la îndumnezeire. Iar relaţia nu poate exista decât între persoane.
Dumnezeu este Persoană, dar şi omul este persoană. Iar „Dumnezeu se comportă în
cunoaşterea Sa cu iubire infinită faţă de cele cunoscute”. Şi o face în virtutea atotputerniciei şi atotştiinţei Sale, lucru care se poate constata într-o oarecare măsură şi
la persoanele umane, în manifestările şi relaţiile lor. Şi se poate spune în general
că „cel ce cunoaşte o persoană într-o comportare iubitoare faţă de ea”, înţelege că
„aceasta este adevărata cunoaştere”. Pentru că „nu o vede ca mărginită”, iar „persoana respectivă capătă pentru cel ce o iubeşte o valoare definită şi deschide celui
ce o cunoaşte astfel noi şi noi dimensiuni indefinite”. Dar „Dumnezeu cunoaşte
persoanele create în interminabilele varietăţi de raporturi între ele”47. Şi tocmai
acest model de cunoaştere a persoanelor create de către Dumnezeu ne ajută să
înţelegem şi cunoaşterea de Sine a lui Dumnezeu, fiindcă El „nu se cunoaşte pe
Sine ca o esenţă impersonală, ci se cunoaşte în relaţiile Sale interpersonale treimice. Cunoaşterea aceasta este identică cu iubirea infinită a celor trei persoane
întreolaltă”. Şi „dacă e greu să înţelegem concilierea între cunoştinţă şi infinitate,
nu este tot atât de greu să înţelegem concilierea între iubire şi infinitate. Iar, întrucât adevărata cunoaştere este cea îmbibată în iubire, putem înţelege, într-un
anumit grad, prin intermediul iubirii, concilierea dintre cunoaştere şi infinitate,
pentru că fiecare Persoană Divină are o cunoaştere infinită despre celelalte Persoane Divine şi despre Sine Însăşi în raport cu Ele, pentru că infinite sunt şi Persoanele şi infinită este şi iubirea Lor întreolaltă”48.
„Fiecare Persoană Divină este infinită, dar fiecare are specificul ei neschimbat şi neconfundat cu al celorlalte şi e sesizată ca atare de celelalte două Persoane”.
Astfel, „iubirea Fiului faţă de Tatăl e infinită, dar e o iubire specifică de Fiu, nu
de Tată”. Iar „infinitatea cunoaşterii fiecărei persoane de către alta se conciliază
astfel cu o anumită distincţie a acestei cunoaşteri de către cunoaşterea referitoare
la altă persoană”49.
La aceste adevăruri se ajunge în chip raţional şi logic, pornindu-se de la realitatea fiinţei umane, ca fiind creată de Dumnezeu, ca fiind persoană, ca fiind „după
chipul lui Dumnezeu”, creată şi cu aspiraţia spre desăvârşire, spre „asemănarea”
cu Dumnezeu de fapt. Calitatea de persoană îi conferă şi capacitatea de a intra în
relaţie cu alte persoane, în care cunoaşterea şi iubirea sunt dependente una de alta,
sunt într-o reciprocitate permanentă.
La Dumnezeu, relaţia intertreimică este desăvârşită, este infinită şi
inconfundabilă, deşi fiecare Persoană Divină are specificul Ei faţă de celelalte Persoane, după cum am văzut. Iar diversitatea nu se contrazice cu infinitatea, fiindcă
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numai relaţia dă loc la ceea ce înseamnă comuniune în sensul adevărat al cuvântului. Raportată la om, relaţia Dumnezeu-om şi om-Dumnezeu se înţelege potrivit
doctrinei ortodoxe despre „deosebirea între fiinţa şi energiile divine”, pentru care
Dumnezeu este infinit în puterea cunoaşterii Sale, dar această infinitate în puterea
cunoaşterii o manifestă ca infinitate în act numai în relaţiile intertrinitare. Creând
relaţii finite, El ne-a mărginit într-o anumită privinţă, nu numai în actualizarea
puterii Sale creatoare, ci şi în actualizarea puterii Sale de cunoaştere, „restrângând
această actualizare în măsura dimensiunilor finite şi ale relaţiilor create”50.
Şi pentru că omul este creat de Dumnezeu şi pentru că din acest act al creaţiei
s-a născut şi posibilitatea relaţiei, totuşi această relaţie nu este identică cu cea din
cadrul Persoanelor Divine, tocmai pentru că omul este creat, nu este desăvârşit,
pentru a stabili la acel nivel intertrinitar o astfel de relaţie. Ceea ce i se oferă omului cel mai mult, potrivit doctrinei ortodoxe, sunt energiile necreate ale lui Dumnezeu, lucrările Lui necreate, prin care totuşi omul nu se izolează de Dumnezeu,
dar nici nu se confundă cu Fiinţa Dumnezeiască.
Relaţia Dumnezeu-om şi om-Dumnezeu, care implică o problemă gnoseo
logică, ce se sesizează şi la nivel uman, nu limitează de fapt cunoaşterea divină
decât pentru că omul este limitat şi reciprocitatea nu poate fi deplin realizată.
Este posibilă această reciprocitate sau a fost posibilă de-a lungul istoriei o astfel
de dăruire totală, desăvârşită, a omului faţă de Dumnezeu, pentru ca să-L poată
cunoaşte. „Cel mai deplin, spune Părintele Dumitru Stăniloae, cunoaşte credinciosul pe Dumnezeu în Hristos, în Care firea umană, ca fire a ipostasului divin, este
deschisă total acestuia şi acesta deschis total ei. Numai în Hristos cunoaştem şi noi
cu adevărat pe Dumnezeu şi Dumnezeu ne cunoaşte pe noi”51.
La Părintele Dumitru Stăniloae, antropologia creştină rămâne aceeaşi şi în
confruntarea ei cu marile probleme ale moralei creştine, precum existenţa răului
şi păcatului, în care faptic nu-i afectează omului fiinţa, fiindcă acesta este opera
lui Dumnezeu, creatură aleasă, alcătuită din trup şi suflet, din spirit sau suflare
dumnezeiască. Căci păcatul în manifestările lui nu poate fi de nimic absolut creator, ci numai distrugător. El este „schimonisitorul” naturii şi chiar şi al istoriei, ca
şi diavolul care lucrează prin el. Şi nici „nu poate exista un principiu pur al răului”,
fiindcă la obârşia întregii existenţe este binele concretizat în creaţia întregii lumi,
care suspină spre el. Se poate vorbi doar de un „înger căzut”, dar aceasta este cu
totul altceva. Dar şi păcatul se eschivează oarecum şi „există” oarecum, aşa cum
şi păcătosul aflat în lume, totuşi „trăieşte prin darurile şi puterea lui Dumnezeu”.
Aşa după cum vedem că inteligenţa, ca dar al lui Dumnezeu, este pusă de diavolul
„în serviciul scopurilor rele”, deşi ea este dar al lui Dumnezeu. Şi ne „stoarce
50
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adesea admiraţia”, ceea ce poate să se împlinească tocmai în domeniul răului, ca
şi alte multe daruri folosite în opusul destinaţiei lor. Şi chiar această antinomie
ori acest paradox, care ţine de libera voinţă a omului, nu anihilează structural
şi ontologic firea omului. Fiindcă numai binele, iubirea, harul pot fi recunoscute
ca stând la originea existenţei, ele fiind singurele demne de firea omului şi de
lucrarea Creatorului. Căci „harul dumnezeiesc este iubirea lui Iisus Hristos”. Şi
„iubirea oricărui om o simţim ca un ajutor, ca un factor ce ne procură bucurie,
fericire, avânt de viaţă”. Este o simţire ca un „har”. Dar „har în sens propriu e
numai iubirea dumnezeiască, incomparabil mai puternică şi mai curată decât orice
iubire omenească..., care izvorăşte din fiinţa lui Dumnezeu..., e lucrare a fiinţei
dumnezeieşti... şi nu există alt izvor de iubire adevărată afară de Dumnezeu”52.
Propriu-zis, ceea ce îl caracterizează şi îl detaşează din rândurile creaturilor
pe om este capacitatea lui de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii lui, prin
cuvânt, prin vorbire, care îl fereşte de căderea în prada izolării şi de rămânere
la nivelul vieţuitoarelor şi la puterea lor obişnuită. Căci cuvântul, fiind vorbire,
înseamnă un act care are loc între doi. Şi în paradis omul se afla într-un dialog cu
Dumnezeu, prin capacitatea sau darul vorbirii. Iar Părintele Dumitru Stăniloae
vorbeşte despre „divinul adevăr ortodox, despre Biserica din Paradis, pe care Biserica lui Iisus Hristos nu face decât s-o restabilească”53. Omul se încadrează,
şi din acest punct de vedere ontologic, în Biserica lui Hristos, pentru că simţul
„comunităţii este sădit în firea lui”. Părintele Dumitru Stăniloae defineşte adeseori
în scrierile sale omul ca pe o fiinţă dialogică.
„Sfinţii Părinţi, spune el, au vorbit de o anumită pecete a lui Dumnezeu pusă
în lume şi au văzut în lume un ansamblu de raţiuni ale logosului”. Dar „realitatea
lumii e legată de om, întrucât prin el este cunoscută lumea şi îşi manifestă sensul
ce se află în el”, deşi „lumea a fost creată înainte de om”54.
Raportată la om, lumea îşi găseşte rostul ei, îşi găseşte împlinirea ei prin el.
Şi numai persoana umană, în complexitatea ei, este într-o continuă raportare la
alte persoane, iar în final la ea însăşi. Pentru că „în fiecare persoană umană sunt
prezente prin aceasta şi celelalte persoane. Făptura umană are un caracter sobornicesc comunitar”. Omul este într-un fel un univers sau reprezintă un univers, în
care se reflectă lumea. Şi în caracterul său universal, comprehensibil, sobornicesccomunitar, îşi regăseşte identitatea, inconfundabilitatea, distincţia, îşi cunoaşte
însuşirile ori insuficienţele. În afara acestei raportări, el s-ar izola şi nu s-ar vedea
decât pe el însuşi şi, de fapt, nici atât. „Omul sau, mai bine zis, oamenii şi lumea,
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formează un binom, dar şi în acest binom, omul este partea în care se reflectă
lumea, ca cealaltă parte”. Ceea ce nu-i încă suficient, căci mai precis „se poate
vorbi de un trinom, format de om, de lume şi de Creatorul şi Proniatorul ei”55.
În fixarea adevăratei legături a omului cu Dumnezeu, Părintele Dumitru
Stăniloae nu face abstracţie de lume, de creatură şi de întreg universul în care el se
află şi care îl ajută să se ridice pe treptele desăvârşirii, atunci când se manifestă activ
prin faptele sale şi ceea ce înseamnă de fapt realizarea sau împlinirea chipului lui
Dumnezeu din el, în asemănarea cu El. Dar relaţia Dumnezeu-om se desăvârşeşte
în Persoana divino-umană a Mântuitorului, în unirea ipostatică a celor două firi,
prin care se dă omului posibilitatea, sau mai bine zis firii umane, să realizeze unirea cu Dumnezeu. În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae, citându-l pe teologul
grec Panayotis Nellas, este întru totul de acord cu ceea ce spune acesta: „Omul a
devenit desăvârşit când s-a înălţat la treapta de «Dumnezeu-om». Este evident că
natura umană, cât timp nu primise încă ipostasul Cuvântului, era dintr-un punct
de vedere fără un ipostas real; trupul omenesc era în oarecare fel acefal”. Fiindcă
„înainte de Hristos, zice teologul grec, n-a existat în om o spiritualitate adevărată
şi deplină; chiar înainte de cădere, viaţa spirituală nu era completă, întrucât natura
divină şi cea umană erau separate. Exista arvuna lui «după chipul», dar nu era încă
realizată uniunea ipostatică. Exista contactul între cele două naturi, dar nu încă
«comuniunea uniunii nupţiale». Umanitatea nu se arătase încă drept «Trupul lui
Hristos», actual în Biserică şi potenţial în afara Bisericii”. Iar „din partea noastră,
zice Părintele Dumitru Stăniloae, mai observăm că, dacă prin comuniunea cu alt
om nu numai că mă înţeleg mai bine pe mine însumi, ci şi lumea îmi devine mai
înţeleasă, cu atât mai mult îmi devine mai adânc cunoscută lumea şi mai cunoscuţi
ceilalţi oameni şi chiar propria mea existenţă în comuniune cu Hristos..., fiindcă
fără Hristos fiinţa umană nu poate îndeplini destinaţia sa de revelatoare deplină a
lumii şi a adâncimilor ontologice şi morale umane”56.
IV. Iubirea ca expresie supremă a relaţiei Dumnezeu-om
Din iubire Dumnezeu l-a creat pe om, dar tot din iubire faţă de oameni, Creatorul „nu-i părăseşte în această stare” în care ei se aflau după păcatul neascultării.
Şi „face pe cea mai iubită Persoană, egală cu Sine, om, Care, menţinând şi calitatea
de Fiu, nu poate să nu iubească şi ca om pe Dumnezeu, Tatăl Său, şi să nu comunice şi oamenilor puterea acestei iubiri”57. Iubirea, care nu are margini, depăşeşte
şi hotarele morţii, care, potrivit credinţei creştine, nu poate desfiinţa legătura omuIbidem, p. 348.
„I Theologhia tou «kat ‘ icona»”, în Klironomia, Tesslonic, tomos 2, tevhos B, p. 341,
apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Chipul lui Dumnezeu...”, p. 361.
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lui cu Dumnezeu. Fiindcă, din punct de vedere raţional, omul nu poate fi plasat în
afara lui Dumnezeu, fiind creatura Lui. Şi este „mult mai acceptabilă înţelegerea
omului ca făptură sau creaţia lui Dumnezeu, decât ca existenţă a unor legi naturale, în virtutea cărora există şi moare”. Căci dacă „e greu de înţeles că Fiul lui
Dumnezeu Se poate face om şi poate accepta moartea trupului omenesc asumat,
dar e mai greu de înţeles că spiritele oamenilor sunt aduse la existenţă de o lege
oarbă, pentru a dispărea rând pe rând. Mai raţional e a cugeta că şi moartea poate fi
încadrată într-un sens pozitiv al existenţei, că oamenii nu mor definitiv cu fiinţa lor
întreagă, ci numai cu trupul şi pot fi readuşi la existenţă deplină, deci şi cu trupul,
prin iubirea lui Dumnezeu”58.
În acest fel, putem înţelege că relaţia omului cu Dumnezeu nu se termină
odată cu viaţa aceasta pământească. Raţiunea însăşi confirmă această realitate,
întrucât „toată existenţa ar fi fără sens, în cazul în care moartea ar încheia definitiv
viaţa oamenilor”. Aceasta mai înseamnă că „în toate ar stăpâni forţa negativă, care
duce toate spre moarte, lăsând neexplicat rostul venirii lor la existenţă. Numai
dacă moartea persoanelor umane nu e definitivă, ci ele sunt destinate unei vieţi
eterne, capătă toate un sens. Dar dovada că moartea oamenilor nu e definitivă ne-a
dat-o Hristos prin Învierea Lui”59.
Toate îşi au sensul în Dumnezeu, Care este viaţă, Care este iubire, bunătate,
existenţă, nu numai în Sine şi pentru Sine, ci şi pentru om. De aceea Paştele, cea
mai mare sărbătoare a creştinismului, este o sărbătoare prin excelenţă a vieţii, este
„o explozie de bucurie, care perpetuează explozia de bucurie a ucenicilor, care
au văzut pe Domnul Înviat”. Iar prin sărbătoarea Învierii se actualizează legătura
omului cu Dumnezeu în chip palpabil, capătă forme reale, concrete şi totuşi deosebite, ieşite din comun prin acele trăiri provocate de prăznuirea Învierii, marcate de
acelaşi entuziasm al ucenicilor Domnului în momentul acela istoric, trăiri transfe
rate în prezent printr-un entuziasm care scoate omul din inerţia vieţii obişnuite,
pământeşti, şi-l conectează la viaţa divină. Şi toate acestea se datorează Învierii
Domnului şi permanentizării ei prin prăznuire. Iar „bucuria aceasta pascală, zice
Părintele Dumitru Stăniloae, are atâta entuziasm, încât ea e ca o «sfântă beţie», de
care vorbeşte Sfântul Grigorie de Nyssa, pentru că e produsă de cea mai autentică,
dar şi cea mai minunată realitate, realitatea neasemuit de frumoasă a vieţii veşnice
şi plenare, mai frumoasă şi mai minunată decât şi-o poate închipui orice imaginaţie,
motiv pentru care Sfântul Părinte amintit spune că îngerii nu pun în funcţie nicio
imaginaţie, pentru că realitatea pe care o văd întrece orice imaginaţie...”60.
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Prin Înviere toate capătă sens, se umplu de sens, pentru că legătura omului
cu Dumnezeu nu este desfiinţată de moarte şi pentru că atunci „când o singură
părticică din lume se umple de sensul deplin, toate se umplu de ea”. Se umplu
de acea „singură făptură”, care este „umanitatea lui Hristos” şi prin care „timpul devine un timp spre Înviere şi spre viaţa de veci”, iar „lumina în care e pusă
această frântură e văzută de toate celelalte şi devine o asigurare spre înviere şi
viaţa de veci”61. Este ca o scânteie care ia foc şi se împrăştie şi cuprinde întreaga
făptură, răspândind lumină şi difuzând căldură.
Evenimentul istoric al Învierii Domnului pune pe martorii lui în faţa unei
realităţi necunoscute până atunci. Iar prin „bucuria trăită de femeile mironosiţe la
Învierea Domnului” sau, mai bine zis, prin bucuria produsă lor de Înviere, „li se
pune înainte un alt plan de existenţă”. Ele trăiesc cutremurarea acestui nou plan de
existenţă, dar nu în sens negativ, nu ca „o spaimă, căci nu era produsă de sentimentul golului, al nefiinţei, ci era o cutremurare amestecată cu bucurie”62.
Omul intră în cea mai concretă legătură cu Dumnezeu prin Hristos Domnul
cel Înviat, Care Îşi „păstrează rănile Sale în trupul Său ca o sursă permanentă a iubirii, ca o dovadă că Cel ce a înviat nu e altul decât Cel ce S-a răstignit pentru noi.
Dacă ar fi altul, Învierea Lui şi cea viitoare a noastră n-ar avea temeiuri...”. Căci,
„propriu-zis, asumarea naturii noastre în Dumnezeu-Cuvântul trebuie să ajungă la
înviere”63. Şi dacă „persoana în general e un izvor de viaţă pentru alte persoane”,
cu atât mai mult „Persoana lui Hristos, Persoana Divină”. Dar şi Persoana umană a
Sa, prin fondul dumnezeirii ei, adapă în veci şi pentru veci şi persoanele noastre64.
„Paştile sunt o expresie nu numai de bucurie, ci şi de frică mare, de simţire
a ceva extraordinar, ceea ce nu mai întâlniseră niciodată ucenicii Domnului şi în
acelaşi timp o bucurie în care se face simţită existenţa supremă a misterului însuşi,
«simţirea izbucnirii existenţei supreme, dumnezeieşti»”, care se deosebea de acel
«Furcht» de care vorbea Heidegger, care însemna frică de ceva din lumea aceasta
sau de acel «Angst», care exprimă o frică, un cutremur în faţa morţii, ce pune
capăt existenţei din lumea aceasta”65.
Dar nu se poate înţelege această bucurie şi acest entuziasm în incomensurabilitatea lor, provocată de Înviere, doar din perspectiva atotputerniciei lui Dumnezeu, ci şi din iubirea Sa nemărginită faţă de om, de restabilire a comuniunii lui cu
El. Fiindcă prin Hristos Domnul lumii, Fiul lui Dumnezeu Însuşi Întrupat şi Înviat,
fiinţa Lui omenească „se oferă oamenilor ca dar culminant al lui Dumnezeu”66.
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Acest dar porneşte din iubirea dumnezeiască. Dumnezeu Însuşi este iubire. Şi
iubirea se implică în mod necesar într-o relaţie, iar relaţia într-o cunoaştere, o
cunoaştere a ceea ce suntem (de sine) şi care se realizează printr-o reciprocitate. „Unde lipseşte iubirea, lipseşte sensul existenţei (logosul)”. Iar „persoana
iubită reprezintă logosul sau sensul pentru persoana iubitoare”. Astfel, „Fiul cel
iubit din Tatăl reprezintă Logosul sau Cuvântul Tatălui. Şi cum Dumnezeu are
un sens din eternitate, El este un Tată şi un Fiu. În iubirea faţă de Fiul se pune în
evidenţă înţelepciunea Tatălui, aşa cum se pune în evidenţă în iubirea noastră faţă
de alte persoane înţelepciunea noastră”67. Iar „în comuniunea dintre Tatăl şi Fiul
se vădeşte şi se activează toate câte se află în Tatăl, ca unică obârşie supremă a
existenţei”. Fiul lui Dumnezeu Se face mijlocitor între Dumnezeu şi om, dar nu ca
un mijlocitor în sensul de instrument folosit de Dumnezeu-Tatăl, ca un obiect, căci
în acest caz El nu s-ar mai numi sau ar fi Mântuitor. Aşa gândeau numai arienii,
care în felul acesta „nu scăpau de panteism, căci încadrau pe Tatăl, din Care emana
cea mai înaltă treaptă a înţelepciunii, ca într-o bandă rulantă”68.
Legătura dintre Dumnezeu şi om se realizează în chip firesc, tocmai prin
faptul că Fiul lui Dumnezeu este deofiinţă şi egal cu Tatăl, pe de o parte, şi om întocmai cu noi, oamenii, în afară de păcat, pe de altă parte. Iar relaţia este firească,
directă, reală. Şi nu numai. „Între creaţia lumii de către Fiul şi mântuirea ei după
cădere, prin El, este o strânsă legătură, fără ca Fiul să fie obligat să Se întrupeze, datorită faptului că a creat o lume capabilă de relaţia cu El, capabilă să
participe la lucrarea lui Dumnezeu, capabilă să-L încapă pe El, să-L cunoască
pe Dumnezeu”69. Cu alte cuvinte, prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu vine la noi,
oamenii, nu ca la nişte străini, ci întru ale Sale. Iar ceea ce a făcut în oameni Fiul
prin Întrupare, face şi Duhul, prin Pogorâre, continuă lucrarea Lui. Fiul ne face
hristofori, Duhul Sfânt ne face pnevmatofori, aşa după cum Tatăl ne face teofori.
Relaţia omului cu Dumnezeu trebuie înţeleasă ca fiind absolut normală,
firească. În general, relaţia nu poate fi străină omului, din moment ce el este
persoană. Iar persoana presupune o relaţie cu o persoană, dar şi cu o altă persoană.
„Altfel, nu poate fi nimeni persoană, decât în relaţie cu alte două persoane, nu
numai în relaţie cu una. A treia persoană (a treia nu într-o ordine rigid fixată)
deschide orizontul atotcuprinzător şi scoate din îngustime şi dintr-o anumită
monotonie legătura între doi. Pronumele personale, reflectând această realitate
necesară fiecărei persoane, nu sunt numai eu şi tu, ci eu, tu şi el. Ca să zic eu, nu
e de ajuns să zic numai tu, ci şi el; aceasta înseamnă că pentru ca să mă trăiesc
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ca eu, trebuie să mă trăiesc nu numai în relaţia cu tine, ci şi cu el, legat de tine
şi de mine în acelaşi timp”70.
Omul este o persoană şi se află în relaţie cu oamenii ca persoane. Este necesar şi în acelaşi timp şi posibil să se afle în relaţie cu Dumnezeu în Treimea Persoanelor Sale Sfinte. Relaţia este posibilă şi devine reală prin Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, Care Se face om şi este şi Dumnezeu. Relaţia este realizată în chip
absolut în Persoana divino-umană a Mântuitorului, în ipostaza Sa. Deschide posibilitatea împlinirii ei tuturor creştinilor, care conştientizează această stare creată,
integrându-se în ea. Se realizează în chip real şi direct prin lucrarea sa harică, prin
energiile necreate ale lui Dumnezeu.
În cadrul Sfintei Treimi, între Persoanele Sfinte, există o reciprocitate de o
complexitate infinită. Există o relaţie specifică între Fiul şi Duhul, care se referă
şi la raportul lor cu lumea. „Fiul Îl trimite prin Sine pe Duhul celor ce cred în El.
Dar şi Fiul este cunoscut prin Duhul, de către cei care cred. Duhul străluceşte din
Fiul mai ales după Înviere şi la Cincizecime. Dar tocmai prin această faţă a Fiului
e făcută să strălucească şi prezenţa Lui, e făcută intens simţită prin Duhul, sau pe
măsura împărtăşirii Duhului. Dar la rândul Său, Duhul ne face accesibil Fiul cu interioritatea Lui dumnezeiască, sau prin Duhul cunoaştem pe Fiul şi urcăm la Tatăl
în credinţă, în viaţă curată şi în rugăciune”71. Însă relaţia intertreimică, în cazul de
faţă, cu preponderenţă relaţia dintre Fiul şi Duhul, se răsfrânge şi asupra relaţiei
omului cu Persoanele Sfintei Treimi.
Pornind de la teologia occidentală, cu adânci rădăcini în concepţia vechii
filosofii greceşti despre Dumnezeu ca substanţă eternă şi imobilă, care s-a răsfrânt
ca idee şi în teologia scolastică şi chiar şi în cea răsăriteană, precum la Hr. Andruţos
în Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Părintele Dumitru Stăniloae clarifică
un important capitol de teologie dogmatică, ce se referă la raportul lui Dumnezeu
cu lumea, mai precis cu omul, un raport care exclude ideea de imutabilitate şi
imobilitate a lui Dumnezeu faţă de om.
Ca fiinţă eternă, mereu Acelaşi, Dumnezeu „rămâne desigur dintotdeauna
acelaşi”. Dar atunci când Îl raportăm la om, Părintele Dumitru Stăniloae, în deplin
consens cu doctrina ortodoxă, nu acceptă ideea acreditată în bună parte de cei mai
sus amintiţi din Apus şi Răsărit. Nu este de acord cu ideea că dacă Dumnezeu „Se
arată celui bun, favorabil, iar celui rău, plin de mânie”, sau dacă, după Ritsch,
„lumina rămâne totdeauna aceeaşi, deşi ochiului bolnav îi pricinuieşte durere, iar
celui sănătos bucurie”, aceasta înseamnă că şi El rămâne într-o stare neschimbată
şi imobilă faţă de om. Nu este de acord nici cu ideea de căinţă a lui DumneIdem, „Purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl şi relaţia Lui cu Fiul, ca temei al îndumnezeirii şi înfierii noastre”, în Ortodoxia, nr. 3-4/1979, p. 591.
71
Ibidem, p. 592.
70

94

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

72
73
74
75

Idem, „Dumnezeu este iubire”, în Ortodoxia, nr. 3/1971, p. 366.
Ibidem, p. 367.
Ibidem, p. 368-369.
Ibidem.

95

Studii şi articole

zeu, înţeleasă că ar fi provocată de ceva din afară, şi nici cu revocarea hotărârii
Sale, odată luată, care ar „contrazice cu totul imutabilitatea lui Dumnezeu”72.
Deşi la prima vedere par îndreptăţite aceste concepţii, teologia Părintelui Dumitru
Stăniloae, fundamentată scripturistic şi patristic, acreditează o concepţie mult mai
apropiată de adevăr, axată tocmai pe înţelegerea reală a relaţiei lui Dumnezeu cu
lumea, cu omul, a lui Dumnezeu ca Persoană Treimică şi a omului, de asemenea,
ca persoană. Şi pentru a fi cât mai pregnantă şi persuasivă ideea că Dumnezeu
nu poate rămâne într-o stare de imutabilitate faţă de om, indiferent de starea de
virtuozitate sau păcătoşenie a lui, citează dintr-un specialist apusean, se apropie
de Ortodoxie în acest capitol de dogmatică, care desprinde din teologia Vechiului
Testament ideea că „acolo unde vorbeşte abstracţia filosofică, dispare mobilitatea
vie a lucrării lui Dumnezeu cu omenirea. Dar profeţii vor să descrie pe Dumnezeu cel personal, a Cărui iubire e plină de interes pentru făpturile Sale şi nu poate
rămâne indiferent şi rece faţă de respingerea lor; ei vorbesc de gelozia lui Dumnezeu, de iubirea şi de supărarea Lui şi e de luat în seamă ce valori de neînlăturat se
ascund în această grăire”73.
Iar toate aceste frământări filosofice, care se lămuresc prin teologia biblică
şi patristică, îşi găsesc explicaţia definitivă, după Părintele Dumitru Stăniloae, în
teologia palamită. Căci „în zbaterea de a concilia imutabilitatea lui Dumnezeu
cu «devenirea» sau «istoricitatea» Lui, teologia occidentală modernă se mişcă
spre concepţia deosebirii şi unirii ce o cunoaşte teologia ortodoxă de la Sfântul
Grigorie Palama, între fiinţa neschimbabilă şi energiile necreate schimbătoare ale
lui Dumnezeu. Totuşi, necunoaşterea acestei deosebiri şi uniri explică greutatea
teologiei occidentale de a exprima satisfăcător raportul între stabilitatea şi mobilitatea divină”. Încât se impune, din toate acestea, „respectul misterului divin
în complexitatea lui nesimplificată, pe care ni-l impune învăţătura răsăriteană,
despre deosebirea între fiinţa neschimbabilă a lui Dumnezeu şi varietatea energiilor Lui necreate”74.
Şi totuşi, în toată neschimbabilitatea misterului divin, pentru faptul că el
se manifestă ca act de iubire, energiile divine necreate, prin care acţionează,
„nu trebuie înţelese ca nişte forţe care se manifestă automat”. Iar „ele se deosebesc de fiinţă nu atât prin faptul că sunt mai puţin concentrate ca fiinţa”, ci
prin faptul că ele nu sunt inevitabile şi independente de voinţa divină, „ci sunt
manifestări voluntare” ale Persoanelor Divine, „au un caracter voluntar”, sunt
„nişte iradieri voluntare”75.
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Şi intrând în zona experienţei umane şi a trăirilor umane de zi cu zi, Părintele
Dumitru Stăniloae accesează şi mai mult misterul relaţiei omului cu Dumnezeu,
care porneşte atât din partea lui Dumnezeu, cât şi din partea omului, vorbind despre
„ceea ce se comunică de către cineva altcuiva”, prin care respectivul „se modelează
într-un fel oarecum după măsurile şi după starea celui ce i se comunică”. De aici
rezultă paradoxul că „omul intră pe de o parte cu tot specificul lui în relaţia cu
Dumnezeu... şi prin anumite energii ale Lui... (El) devine accesibil, în specificul
Lui întreg, pe de alta, rămâne în fiinţa Lui inaccesibil; pe de o parte, «modelânduse după om», sau după oameni, intră într-o devenire sau istoricitate... în relaţia cu
noi..., pe de alta rămâne în Sine neschimbat...”. E ceva analog cu ceea ce experiem
în relaţia noastră cu alţii sau în relaţia altora cu noi. „Cu alţii ne conformăm după
cel cu care suntem în relaţie, ne restrângem specificul şi manifestarea noastră după
el”. Şi desigur ne manifestăm în sensul cel bun, cu toată intenţia de bună comunicare şi nu de ipocrizie sau făţărnicie. Este într-un fel ceea ce face o mamă cu
copilul ei, care, din iubire şi din tact pedagogic, se coboară la nivelul lui, se joacă
cu el, „devenind asemenea lui şi se joacă cu toată inima. Dar pe de altă parte, ea
rămâne în conştiinţa şi seriozitatea ei de mamă”76.
În concluzie, putem spune că acest capitol – Relaţia Dumnezeu-om, desprins
din teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, este un capitol de teologie dogmatică
şi morală, extrem de folositor în teologia practică, fiindcă este legat de viaţă, de
om, de trăirea lui în Dumnezeu, în comuniune cu El, spre desăvârşirea şi îndumnezeirea lui.
Legătura omului cu Dumnezeu este posibilă şi necesară, omul fiind creat de
Dumnezeu. Prin actul creaţiei se află într-o permanentă legătură cu El. Pentru că
este creat după „chipul şi asemănarea Lui”. Prin Întruparea şi Învierea Domnului
se face şi mai mult accesibilă relaţia omului cu Dumnezeu. Ea porneşte de la
Dumnezeu şi se continuă prin om, care o primeşte într-un act sinergetic, de atracţie
divină şi de participare la viaţa dumnezeiască a omului, în firea căruia este sădită,
ca o potenţă, tendinţa vie şi dinamică spre Dumnezeu.
Prin structura sa, omul nu este despărţit de Dumnezeu, fiindcă este creat de
El, având capacitatea de mişcare şi de aspiraţie spre El. Iar din partea lui Dumnezeu, există acea atracţie a Lui. Dumnezeu este Persoană. Este un Tată, un Fiu şi
un Duh Sfânt şi în Treimea Persoanelor Sale Sfinte, se face accesibil omului, care
este şi el persoană. Iar persoana presupune o relaţie, care se realizează prin iubire
şi la nivel uman, natural şi la nivel supranatural, în cadrul Persoanelor Divine şi
între Dumnezeu şi om. Fiindcă Dumnezeu este Persoană, este iubire. Fiindcă Fiul
lui Dumnezeu se face om şi în ipostaza Sa Divino – umană realizează în chip
desăvârşit şi real, fiinţial, unitatea omului cu Dumnezeu.
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