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Prefaţă 

Lucrarea „Antropologia Iconică reflectată în opera 

Părintelui Dumitru Stăniloae” a domnului Florin Caragiu 
actualizează resorturile profunde ale teologiei Părintelui 
Stăniloae în ceea ce priveşte antropologia.  

În contextul contemporan dominat de o sumă de ten-
dinţe antropologice în care, adesea, taina omului este mu-
tilată şi redusă la una dintre funcţiile existenţei sale (eco-

nomică, socială, politică, culturală, etc.), recuperarea şi 
valorificarea antropologiei iconice reprezintă un demers 
fundamental.  

În această perspectivă, constituţia iconică a fiinţei 
umane arată că taina omului nu se epuizează în explicita-
rea detaliată a materialităţii sale. Astfel, antropologia ico-

nică depăşeşte orice teorie naturalistă de înţelegere a ori-
ginii şi destinului omului.  

În lucrarea sa, Florin Caragiu evidenţiază şi valorifică 

multiple aspecte ale antropologiei iconice, plecând de la 
antropologia părintelui Dumitru Stăniloae. Acesta afirma 
că: „persoana umană este cuvânt cuvântător inepuizabil”. 

În această perspectivă, în cadrul lucrării este prezentată în-
ţelegerea omului ca fiinţă dialogică, deopotrivă cu alterita-

te şi orientarea spre comuniunea învăluită de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Sunt reliefate valenţele pozitive ale limbajului 
iconic care surprinde dinamica persoanei şi comuniunii. 

Este un limbaj relaţional care evită riscul manipulării şi 
obiectivizării rigide a conceptelor din antropologie.  



 6 

Lucrarea „Antropologia Iconică reflectată în opera Pă-

rintelui Dumitru Stăniloae” este articulată la preocupările 

antropologice actuale, constituindu-se într-un răspuns care 

poate să indice reperele semnificative ale antropologiei fun-

damentate hristologic şi împlinite în spaţiul ecleziologic.  

 

Conf. dr. Adrian Lemeni 

 

 



7 

Cuvânt înainte 

În această lucrare vom aborda câteva teme fundamenta-

le de antropologie creştină dezvoltate în scrierile Părintelui 

Dumitru Stăniloae. Ne vom concentra atenţia pe problema-

tica revelaţiei biblice şi erminiei patristice despre crearea 

omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Teocen-

trismul, mediat hristologic, implicat de „chipul şi asemăna-

rea lui Dumnezeu” în constituţia omului ne permite să fo-

losim expresia de antropologie iconică. Ea reflectă princi-

piul onto-gnoseo-logic al relaţiei directe între cunoaşterea 

lui Dumnezeu şi cunoaşterea omului. Acest principiu îl ve-

dem reflectat în chiar primele rânduri ale Scripturii, când 

prima menţiune a creării omului este simultană cu prima 

indicare al lui Dumnezeu drept Comuniune de Persoane.  

Vom prezenta pentru început o scurtă introducere a 

termenilor de „chip”, „asemănare” şi „persoană”, a căror 

importanţă este centrală în scrierile Părintelui Stăniloae.  

Înţelegerea antropologică a părintelui Stăniloae este 

aşezată pe pietrele de temelie ale cugetării dogmatice pa-

tristice: Treimea şi Întruparea. Pe fundamentul lor suntem 

introduşi în taina Persoanei, cheie ermineutică a parado-

xurilor viziunii creştine, temă centrală în tot parcursul te-

ologic al Părintelui Stăniloae. Din descoperirea dumneze-

iască asupra Sfintei Treimi şi Întrupării decurge înţele-

gerea persoanei împlinite ca subiect desăvârşit al dragos-

tei în comuniune.  
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Ne vom apleca atenţia asupra problematicii legate de 

piatra de temelie a discursului antropologic biblic-patris-

tic, anume crearea omului după chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu. Vom survola gândirea Părintelui Stăniloae 

care asimilează „chipul” şi „asemănarea” drept coordona-

te iconic-liturgice ale dialogului iubirii.  

Cugetarea antropologică a Părintelui Stăniloae se des-

făşoară în „triunghiul liturgic” al relaţiilor dintre Dumne-

zeu, om şi natură. Viziunea patristică sintetizată de Sfân-

tul Maxim Mărturisitorul este aprofundată de Părintele 

Stăniloae cu un accent special pe teologia persoanei şi 

comuniunii.  

Deosebit de relevantă este problematica unirii dintre 

suflet şi trup, sau a alcătuirii dihotomice a omului. Ur-

mând cugetarea Părintelui Stăniloae, vom repera omul în 

structura sa iconică ierarhică, ce-l arată drept „inelul de 

legătură” între Dumnezeu şi creaţia sa.  

Reflectând caracterul de fiinţă cuvântătoare şi iconică al 

omului, problematica legată de cuvântul şi icoana revelate 

în Hristos ne introduce în taina limbajului comuniunii.  

În abordarea temei fundamentale a conştiinţei vom ur-

mări accentul iconic specific Părintelui Stăniloae, care 

vede conştiinţa luminată de Duhul drept oglindă a persoa-

nei şi comuniunii.  

Un aspect fundamental în antropologia iconică este di-

mensiunea comunitară a chipului omului. Pentru aceasta, 

vom oferi repere ale înţelegerii Părintelui Stăniloae în 

problema uneori controversată privitoare la crearea omu-

lui ca bărbat şi femeie. Vom încerca să prezentăm în acest 

sens importante discerneri între aspectul iconic, neafectat 

de cădere, al chipurilor de bărbat şi femeie, şi aspectul 

generat de adausul căderii. Căsătoria şi monahismul îşi 
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descoperă semnificaţia lor în taina Întrupării, ca două mo-

duri de oglindire reciprocă şi unire a iubirii de Dumnezeu 

cu iubirea de aproapele. Drept aceea, vom aprofunda îm-

preună cu Părintele Stăniloae taina familiei şi a naşterii 

duhovniceşti. 

Problematica legată de apofatismul antropologic consti-

tuie o altă temă importantă aprofundată de Părintele Stăni-

loae în toate scrierile sale. Vom desprinde aici conţinutul 

iconic şi liturgic al limbajului tradiţional al creştinismului 

ortodox, orientat spre experierea tainei dumnezeieşti.  

Restaurarea firii omeneşti în Hristos şi îndumnezeirea 

omului prin părtăşia la comuniunea Treimică presupun 

din partea omului un răspuns liber şi o înaintare sinergică 

în taina comuniunii cu Dumnezeu. Omul se deschide ast-

fel prin liturghisirea sa spre lucrarea în el a Duhului 

Sfânt, prin acceptarea morţii ca jertfă şi înviere în Hristos.  

În capitolul final vom întreprinde o prezentare a con-

tribuţiei Părintelui Stăniloae, evidenţiind principiile ermi-

neutice fundamentale ce susţin întreg parcursul demersu-

lui său teo-antropologic.  

Aduc pe această cale cele mai sincere mulţumiri Părin-

telui Gheorghe Holbea şi Părintelui Vasile Răducă, ale 

căror încurajări şi observaţii m-au impulsionat în ducerea 

la bun sfârşit a prezentei lucrări. De asemeni, Părintelui 

Ghelasie de la Frăsinei, ale cărui scrieri sunt extrem de 

actuale, de o importanţă unică în antropologia iconică. 

Sfaturile şi binecuvântările sale mi-au oferit un nepreţuit 

acces şi ajutor în cercetarea scrierilor patristice şi operei 

Părintelui Stăniloae. Nu în ultimul rând, mulţumesc însuşi 

Părintelui Dumitru Stăniloae pentru acoperământul sfinte-

lor sale rugăciuni dintru slava Domnului şi îngăduinţa de 

a pătrunde în tezaurul excepţional al scrierilor sale.  
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Considerăm că domeniul antropologiei iconice este de 

un maxim interes pentru omul contemporan, care în „dă-

râmăturile” gândirii postmoderniste caută punţi de înţele-

gere spre refacerea propriei identităţi şi unificarea viziunii 

despre Dumnezeu, lume şi om. De altfel, în toate scrierile 

sale Părintele Stăniloae a pus în lumină modernitatea ab-

solută a viziunii biblic-patristice, contemporaneitatea 

eternă a Revelaţiei, adevărul că singurul lucru nou sub 

soare este Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu (Sfântul 

Ioan Damaschin)1.  

Slavă şi mulţumire Preasfintei Treimi pentru toate! 

Florin Caragiu

                                                 
1 „Şi fiind Dumnezeu desăvârşit, se face om desăvârşit şi săvâr-

şeşte cea mai mare noutate din toate noutăţile, singurul lucru nou sub 

soare, prin care se arată puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce poa-

te fi mai mare decât ca Dumnezeu să se facă om? Şi Cuvântul S-a fă-

cut fără schimbare trup din Duhul cel Sfânt şi din Maica Sfânta Puru-

rea Fecioară Născătoarea de Dumnezeu. Şi singurul iubitor de oa-

meni se face mijlocitor între om şi Dumnezeu, fiind zămislit în prea-

curatul pântece al Fecioarei, nu din voinţă sau din poftă sau din legă-

tură bărbătească sau din naştere voluptuoasă, ci de la Duhul Sfânt şi 

în chipul celei dintâi faceri a lui Adam. Şi se face supus Tatălui, prin 

luarea firii noastre, vindecând neascultarea noastră şi făcându-ni-se 

pildă de ascultare, în afară de care nu este cu putinţă să dobândim 

mântuire” (Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. a III-a, trad. de 

Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993, pp. 96-97). 
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Repere pregătitoare 

Termenul de „antropologie” (gr. anthropos, lat. Homo = 

om), desemnează în general discursul despre om, sau „an-

samblul disciplinelor din ştiinţele umane care studiază 

omul în general”1. În sens creştin, antropologia se referă la 

„învăţătura creştină despre uman, persoană şi firea ome-

nească”, fundamentată pe hristologie şi doctrina despre 

creaţie2.  

Putem aminti aici câteva elemente fundamentale ale 

antropologiei creştine:  

– Originea divină, crearea omului prin voinţa lui Dum-

nezeu după chipul şi asemănarea Lui; 

– „Chipul tinde spre asemănarea cu Dumnezeu sau 

spre îndumnezeire”3 prin comuniunea cu El; 

– După erminia treimică, chipul lui Dumnezeu este 

„misterul negrăit al fiinţei noastre, trăit în comuniune şi 

legat de Sfânta Treime”4;  

                                                 
1 Enciclopedie de Filosofie şi ştiinţe umane, coord. Virgilio Mel-

chiorre, Ed. Dragostini, 2004, p. 53.  
2 Pr. Prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 24. 
3Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, EIBMBOR., Bucureşti, 1997, p. 272. 
4 Ibidem, p. 275. 
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– După erminia hristologică (şi în chip nedespărţit 
pneumatologică), omul este „chip special al Cuvântului, 

dezvoltat prin Duhul”1;  
– Omul ca persoană şi unitatea ontologică a omenirii, 

natura comună a persoanelor umane şi „baza lor în Sfânta 

Treime”2; 
– Alcătuirea omului din trup şi suflet, create simultan 

printr-un act dumnezeiesc liber, deplin unite şi susţinute 

în existenţă prin harul dumnezeiesc; 
– „Unitatea ontologică ca bărbat şi femeie”, a cărei 

abordare cuprinde „comunitatea de natură şi complemen-

taritatea existenţială”, „distincţia sexelor, masculin şi fe-
minin, în vederea transmiterii vieţii, prin fecunditate şi 
procreaţie”, apoi „natura monogamică a căsătoriei”3; 

– Atribute ale chipului: conştiinţă, raţiune, libertate ş.a.  
– „Paradoxul libertăţii”, „ambivalenţa nestricăciunii şi 

a nemuririi primordiale”4;  

– Căderea omului şi urmările ei; 
– „Restaurarea efectivă a firii umane şi recapitularea 

umanului în şi prin Iisus Hristos”5. 

Vom folosi termenul de „iconic” pentru a desemna întreg 
complexul de semnificaţii legat de „chipul lui Dumnezeu”, 

„raţiunile” divine şi formele sau imaginile create care le 
incorporează şi oglindesc orientarea întru comuniune.  

Termenul de „chip” (gr. eikon, lat. imago = imagine, 

icoană, chip) are mai multe semnificaţii. „Pe temeiul reve-

                                                 
1 Ibidem, p. 279.  
2 Ibidem, p. 277.  
3Pr. Prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, p. 25.  
4 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 283.  
5 Pr. Prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, p. 25.  
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laţiei biblice”, arată Părintele Bria, „Biserica învaţă că 
Dumnezeu a creat omul «după chipul» Său propriu (Fac. 1, 

26). Omul este imaginea în care se reflectă fiinţa persona-
lă, liberă şi de comuniune a lui Dumnezeu1 (...) Chipul, ca 
proprietate ontologică ce defineşte omul în raportul său cu 

Dumnezeu şi cu celelalte creaturi, deşi constitutiv, are un 
caracter potenţial, dinamic. Începând cu Sfântul Irineu de 
Lyon, Părinţii Bisericii subliniază ideea că chipul nu este 

un termen de limită a umanului, o stare definitivă, deoare-
ce firea omenească era destinată asemănării, ca fruct al li-
bertăţii” câştigat în comuniunea de viaţă cu Dumnezeu2.  

În Vechiul Testament, eikon poate însemna în funcţie 
de context, imagine, chip atât în sens de icoană, cât şi în 
sens negativ, de idol. Deosebind „idolul ca chip al naturii 

divinizate” de „icoana ca fereastră spre transcendenţa 
dumnezeiască”, Părintele Stăniloae face o prezentare a 
termenului eikon în Vechiul Testament3.  

„Cei ce resping icoanele, socotind că sunt una cu ido-
lii”, arată sfinţia sa, „săvârşesc o gravă confuzie şi se află 
în opoziţie cu Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură afirmă 

deosebirea categorică sau contradicţia dintre idol şi icoană 
prin însăşi termenii deosebiţi ce-i foloseşte pentru ele”4.  

Întru început, Părintele Stăniloae atrage atenţia asupra 

sensului contextual precis al termenului eikon care se des-
prinde din determinările folosite: „E drept că pentru idol, 

                                                 
1 II Cor., 3, 18: „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa desco-

perită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip, ca de la Duhul 

Domnului”.  
2 Pr. Prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, p. 92.  
3 Pr. Prof. dr Dumitru Stăniloae, Idolul ca chip al naturii divinizate 

şi icoana ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască, O, XXXIV, 

1982, nr. 1, p. 12.
  

4 Ibidem. 
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limba greacă a Septuagintei foloseşte unori numirea de 
chip, echivalentă cu cea pentru icoană (eikon) (Ieş. XX, 4; 

Lev. XX, 1; Deut. IV, 16, 23; V, 8; VII, 25; XII, 3; XXVII, 
15; Jud. XVII, 4; XVIII, 14, 31; I Cron. XXXiii, 7; Ier. X, 
14; IV, 17, 41; Ps. XCVII, 7; Isaia X, 11; XL, 18). Însă din 

însuşi faptul că-i spune «chip cioplit», arată că nu vorbeşte 
de icoană, ci de chipurile de piatră, de lemn sau din alte 
materiale. Dar de cele mai multe ori, Vechiul Testament fo-

loseşte pentru chipul repudiabil termenul de idol (eidolon), 
uneori fără nici o altă determinare, alteori precizând că este 
vorba de tipurile unor zei născociţi. Pentru chipul în sensul 

acceptat foloseşte exclusiv numirea de chip (eikon), fără 
nici un adaos. Pe lângă aceea, Vechiul Testament foloseşte 
pentru numirea de chip în sens bun numirea de chip 

(eikon), adăugând precizarea că e chip (icoană) a lui Dum-
nezeu. Aşa face limba greacă a Septuagintei şi în Noul Tes-
tament. Astfel numele de chip (icoană) îl foloseşte în Ieş. 

XX, 4; Lev. XXVI, 1; Deut. IV, 16, 23; V, 8; VII, 25”1. 
În continuare, Părintele Stăniloae prezintă sensurile ter-

menului eikon, evidenţiind diferenţele între folosirea sa în 

limba greacă şi transpunerea sa în limba română: „limba 
românească a menţinut şi o altă numire aceea de icoană, 
rezervată pentru chipul zugrăvit al lui Hristos şi pentru cele 

ale sfinţilor. Prin aceasta ea cunoaşte trei, respectiv patru 
sensuri: a) Idol, pentru chipurile zeilor păgâni; b) Chip, 
pentru om ca fiinţă, asemănătoare cu Dumnezeu (Fac. I, 

26, 27; I Cor. XI, 7; Col. III, 10); c) Tot chip pentru Fiul 
lui Dumnezeu (Filip. II, 6; II Cor. IV, 4; Col. I, 15; Evr. I, 
3), omul fiind propriu-zis „după chipul” Tatălui care este 

Fiul, având să se reînnoiască după el (Rom. VIII, 29; Col. 
III, 9; II Cor. III,18). d) Icoană, pentru chipul zugrăvit al lui 

                                                 
1 Ibidem. 
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Hristos şi al sfinţilor. Spre deosebire de limba română, lim-
ba greacă foloseşte în Septuaginta şi Noul Testament nu-

mirea de icoană şi pentru cele două sensuri de la b. şi c”1. 
Discernerea sensului contextual a termenului eikon ţi-

ne cont atât de calificările adăugate, cât şi de lipsa lor: 
„Scriptura deosebeşte idolul de sensurile b şi c ale chipu-
lui şi am putea spune şi de sensul românesc al icoanei, nu 
numai printr-o numire deosebită, ci şi prin faptul de a nu 
adăuga nici o calificare la numirea de idol, sau de a adău-
ga precizarea că este idol sau chip, sau asemănare a zeilor 
născociţi, deci inexistenţi, în vreme ce celelalte două sen-
suri ale chipului le adaugă precizarea că sunt chipuri ale 
lui Dumnezeu (Fiul lui Dumnezeu, chip al Tatălui şi omul 
după chipul sau conform Fiului). Aceasta o face limba 
greacă adăugând precizarea „lui Dumnezeu” la denumi-
rea eikon sau κατ’ eikon iar limba românească dând să se 
înţeleagă totdeauna că icoana este chipul zugrăvit al lui 
Hristos şi al sfinţilor. Chiar când în Apocalipsă se folo-
seşte pentru chipul repudiabil denumirea de icoană, se 
adaugă îndată că e vorba de icoana fiarei”2. 

Părintele Stăniloae indică astfel temeiul sensului de 
„icoană” în hristologie şi în doctrina creştină ortodoxă 
asupra creaţiei omului „după chipul” lui Dumnezeu: „Prin 
aceasta credinţa creştină pune realitatea icoanei ca chip 
zugrăvit al lui Hristos şi al Sfinţilor în dependenţă de cali-
tatea Fiului de chip (de icoană) a Tatălui şi de calitatea 
omului de fiinţă creată «după chipul Fiului» sau reînnoită 
în Hristos şi după modelul Fiului Cel întrupat”3. 

În Noul Testament, arată Maurice Carrez şi François 
Morel, întâlnim termenul „eikon” cu următoarele semnifi-
                                                 

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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caţii1: chip, imagine2; imagine, idol3; chip, imagine a lui 
Dumnezeu4; chip, imagine a omului5; chip, imagine a 
Fiului6; chip= copie, reproducere, replică7.  

Nikos Matsoukas sintetizează învăţătura antropologică 

despre eikon în trei teze fundamentale: „chipul comunică 
o relaţie neclintită între Dumnezeu şi om”, „exclude înru-
direa naturală şi acceptă alteritatea şi, în acelaşi timp, 

alterfiinţialitatea făpturii în legătură cu Creatorul”, apoi 
„în această relaţie există o dinamică, o tendinţă (tensiune) 
spre desăvârşire a făpturii”8.  

                                                 
1 Maurice Carrez, François Morel, Dictionnaire grec-français du 

Nouveau Testament, Labor et Fides / Société Biblique Française, 

quatrième édition, 1995, p. 80.  
2 Mt 22, 20-21: „Al cui este chipul acesta şi inscripţia de pe el? 

Răspuns-au ei: Ale Cezarului. Atunci a zis lor: Daţi deci Cezarului cele 

ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”. 
3 Apoc., 13, 15: „Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca 

chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina 

chipului fiarei”.  
4 I Cor., 11, 7 „Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind 

chip şi slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului”; II 

Cor., 4, 4: „Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincio-

şilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care 

este chipul lui Dumnezeu”; Col. 1, 15: „Acesta este chipul lui Dum-

nezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată zidirea”.  
5 Rom. 1, 23: „Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestrică-

cios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi 

al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor”.  
6 Rom. 8, 29: „Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, mai 

înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie 

întâi născut între mulţi fraţi”.  
7 I Cor., 15, 49: „Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, 

să purtăm şi chipul celui ceresc”.  
8 Matsoukas, A. Nikos, Teologia dogmatică şi simbolică, vol. II, 

Expunerea credinţei ortodoxe în confruntare cu creştinismul occiden-

tal, trad. de Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 146. 
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Termenul de „asemănare” (gr. homoiotis, lat. Similitu-
do), de care este strâns legat „eikon” în sensul lui de 

„icoană” sau „chip” al lui Dumnezeu, desemnează „starea 
de desăvârşire la care este chemat să ajungă omul, creat 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, dar şi „orien-

tarea şi mişcarea de bază a chipului” spre desăvârşirea şi 
comuniunea dumnezeiască.  

Subliniind „caracterul dinamic al antropologiei şi spi-

ritualităţii creştine”, Părintele Bria arată că dacă chipul 
este o proprietate «naturală», asemănarea este: 

– rodul libertăţii şi efortului voinţei, al sinergiei; 

– o stare care presupune experienţa liberă şi conştientă 
a harului îndumnezeitor; 

– răsfrângerea în suflet a frumuseţii chipului lui Dum-
nezeu, prin iluminarea Duhului Sfânt; 

– «forma» pe care Dumnezeu o ia în icoana omului; 

– restaurarea chipului şi mai mult, urcuşul «din slavă 
în slavă»1.  

În sensul asemănării ca stare finală, Părinţi ca Dionisie 

Areopagitul şi Grigorie Palama vorbesc despre unirea sau 
împărtăşirea dumnezeiască: „Iar dacă, după marele Dioni-

sie, «îndumnezeirea este asemănarea şi unirea cu Dumne-
zeu», cum am admite că îndumnezeirea este imitare natu-
rală? Noi avem nevoie de asemănare ca să fim în armonie 

cu unirea aceea prin care se săvârşeşte îndumnezeirea. 
Căci fără unire, asemănarea nu ajunge pentru îndumne-
zeire. Iar asemănarea de care avem nevoie este aceea care 

ne vine din păzirea şi lucrarea poruncilor dumnezeieşti, 
care nu se săvârşeşte numai prin imitarea naturală, ci din 
puterea Duhului, care ne vine prin sfinţita naştere a noas-

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă A-Z, p. 39.  
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tră din nou de sus şi se întipăreşte în chip negrăit în cei 
botezaţi”1.  

Comentând acest fragment, Părintele Stăniloae pune în 
lumină integralitatea iconică indivizibilă a persoanei, tai-
na persoanei ca fiinţă şi energii, corelând apofatismul 

teologic cu cel antropologic: „Afirmaţiei simpliste a ad-
versarului său că Dumnezeu sau nu Se arată şi nu Se dă-
ruieşte deloc, sau Se arată şi Se dăruieşte întreg, Palama îi 

opune înţelegerea vie a tainei Persoanei şi a modului dia-
lectic în care ea, pe de o parte, se arată şi se dăruieşte în-
treagă, pe de alta nu se poate primi întreagă. Dumnezeu 

ca Persoană iubitoare Se manifestă şi Se dăruieşte întreg 
în fiecare lucrare mai presus de fire, dar totodată rămâne 
neîmpărţit în Sine Însuşi, sau rămâne ca întreg neîmpărţit 

şi neîmpărtăşit. Căci chiar persoana umană se vede şi nu 
se vede întreagă în orice act şi manifestare a ei sau se dă-
ruieşte ca întreg şi rămâne ca întreg nedăruit”2. 

Omul ca chip integral presupune relaţia cu Dumnezeu, 
existenţa sa fiind creată şi susţinută prin voia şi harul lui 
Dumnezeu. Filosoful creştin Christos Yannaras arată astfel 

că adevărul „relaţiei personale cu Dumnezeu, relaţie pozi-
tivă sau negativă, dar oricum relaţie existenţială, îl defineş-
te pe om, revelează felul în care omul este. Omul e un fapt 

existenţial de relaţie şi de comuniune. Este o persoană. 
Persoană (prosopon) înseamnă (etimologic vorbind, dar şi 
în realitate) că e cu faţa spre (opse-pros) cineva sau ceva, 

că e faţă către faţă cu cineva ori cu ceva („în legătură”, „în 
raport” cu altcineva): prefixul pros şi radicalul ops (la ge-

                                                 
1 Sfântul Grigorie Palama, Despre împărtăşirea dumnezeiască şi 

îndumnezeitoare sau despre simplitatea dumnezeiască şi mai presus 

de fire, în: Filocalia, vol. VII, trad. din gr., introd. şi note de Pr. prof. 

dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 349.  
2 Ibidem, p.349, n. 588. 
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nitiv: opos) – care înseamnă: privire, ochi, văz – formează 
cuvântul compus pros-opon: persoana. În orice ipostas per-

sonal, natura umană creată „faţă în faţă” cu Dumnezeu 
există ca un raport, ca o relaţie cu Dumnezeu1.  

Dar să revenim la conceptul de eikon. Mitropolitul 

Ioannis Zizioulas afirmă că în tradiţia patristică, „eikon 

înseamnă totdeauna ceva real şi la fel de adevărat ca ale-

theia (...) Întruparea nu face numai posibilă, ci şi inevita-

bilă conceperea Adevărului ca icoană”2. El arată, citând 

un pasaj din Sfântul Maxim Mărturisitorul, diferenţa radi-

cală între înţelegerea platoniciană şi cea patristică asupra 

Adevărului: „Lucrurile Vechiului Testament sunt umbră 

(skia), cele ale Noului Testament sunt chip (eikon), iar 

cele ale stării viitoare sunt adevăr (aletheia)”3.  

Astfel, rădăcinile limbajului iconic al Părinţilor nu tre-

buie căutate în platonism, ci mai curând „în lumina teolo-

giei apocaliptice a primelor veacuri, aşa cum s-a dezvoltat 

ea mai întâi în tradiţia creştină primară siro-palestiniană 

şi cum a pătruns în liturghiile euharistice ale Orientului”4.  

Zizioulas arată că „autentica tradiţie patristică greacă 

n-a acceptat niciodată concepţia platonică conform căreia 

perfecţiunea aparţine stării originare a lucrurilor. Ea a ră-

mas, de asemenea, străină de înţelegerea anamnezei în 

sens psihologic retrospectiv şi a respins explicit la Sino-

dul Trulan simbolismul în iconografie”5.  

                                                 
1 Christos Yannaras, Libertatea moralei, trad. de Mihai Cantuniari, 

Ed. Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 15. 
2 Ioannis Zizioulas, Mitropolit de Pergam, Fiinţa eclesială, trad. 

de Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996, pp. 103-104.  
3 Ibidem, p. 103.  
4 Ibidem, pp. 104-105.  
5 Ibidem, p. 105.  
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În tradiţia patristică, afirmă Zizioulas, adevărul nu este 

un produs al spiritului, nu este un obiect al contemplaţiei 

platonice sau mistice, care uneşte sufletul sau spiritul in-

dividului cu divinitatea, ci «vizită şi chivot» al realităţii 

eshatologice care pătrunde istoria şi o deschide într-un 

eveniment de comuniune.  

Mitropolitul grec afirmă astfel caracterul neobiectiva-

bil şi nemanipulabil, precum şi conţinutul relaţional, co-

munional şi eshatologic al Adevărului. „Limbajul iconic”, 

scrie el, eliberează Adevărul de «concepţia» noastră şi-l 

fereşte de manipulare şi obiectivare. Îl face, de asemenea, 

relaţional, în sensul că adevărul unei fiinţe nu este «de 

conceput» decât în şi prin «oglinda» altei fiinţe. Pentru a 

folosi o remarcabilă explicaţie dată de Atanasie noţiunii 

de eikon, pe care el o raportează la Dumnezeu, Hristos 

este icoana Tatălui tocmai pentru că prin El se vede Tatăl.  

Limbajul iconic se iveşte în momentul în care Adevă-

rul se identifică cu comuniunea. Este semnul că Adevărul 

este mereu mai înalt decât percepţia noastră”1, el fiind to-

todată Ţinta eshatologică, Taina veacului viitor de care ne 

apropiem cu nădejde, credinţă, dragoste. 

Ch. Yannaras afirmă la rândul său: „Alteritatea perso-

nală este chipul lui Dumnezeu în om. Ea e modul comun 

de existenţă al lui Dumnezeu şi al omului: morala – „eto-

sul” – vieţii treimice care s-a întipărit în existenţa umană2.  

Părintele Stăniloae observă că învăţătura patristică de-

spre persoană şi ipostas a fost precizată în teologia trinitară 

a Sfinţilor Părinţi Capadocieni: „Cel dintâi, Sfântul Vasile, 

a demonstrat pe larg şi irefutabil realitatea subzistentă şi 

eternă a Persoanelor; a demonstrat că fiinţa nu e mai veche 

                                                 
1 Ibidem, p. 105.  
2 Christos Yannaras, Libertatea moralei, p. 18. 
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ca Persoanele şi, fără îndoială, nici Persoanele nu există 

mai înainte de fiinţă. Căci aşa cum fiinţa nu poate exista de-

cât în Persoane, tot aşa Persoanele nu sunt decât modurile 

de a subzista ale fiinţei. În Sfânta Treime fiecare Persoană e 

purtătoarea întregii fiinţe în comun cu celelalte două, şi nu 

fiecare purtătoare separată a unei părţi a fiinţei, deci ca 

factori de divizare a fiinţei. Prin aceasta teologia trinitară a 

Părinţilor capadocieni a scăpat învăţătura biblică despre 

Dumnezeu cel unul şi tripersonal de orice panteism, potrivit 

căruia la început e fiinţa şi din ea derivă persoanele, ca 

realitate de al doilea grad şi mai puţin consistentă şi neeter-

nă”1. Pentru prima dată, aşadar, la „conştiinţa persoanei 

subzistente” s-a ajuns „în legătură cu Sfânta Treime”2.  

Părinţii Capadocieni au precizat noţiunea de ipostas, ara-
tă Părintele Stăniloae, „în scopul de a asigura atât existenţa 

reală, subzistentă şi eternă a Persoanelor dumnezeieşti, cât şi 
unitatea lor de fiinţă, adică a preciza sensul ipostasului în ra-
port cu fiinţa”3. Pentru aceasta, „au dat ipostasului o realita-

te nu mai puţin consistentă decât fiinţa, contrar sensului de 
rol inconsistent ce-l avea «persoana»4 până atunci, întrucât 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Fiinţa şi Ipostasurile în Sfânta 

Treime, după Sfântul Vasile cel Mare, O, Anul XXI, nr. 1, ianua-

rie-martie 1979, p. 57.  
2 Ibidem, p. 59.  
3 Ibidem, p. 58. 
4 Termenul de «persoană» „a fost corelat cu latinescul «persona», 

(şi cu echivalentul lui grec «prosopon»), având semnificaţia de «mas-

că teatrală»; deşi discutabilă, această etimologie a ajuns să se impună 

în istoria gândirii occidentale, ca o referinţă teoretică permanentă. În 

acest sens, concepţia stoică e determinantă. Epictet, spre exemplu, 

scria: «Dacă aş fi o privighetoare, m-aş comporta ca o privighetoare, 

dacă aş fi o lebădă, ca o lebădă. dar sunt o fiinţă raţională şi, prin ur-

mare, trebuie să cânt un imn zeului» În această definiţie, pe lângă fi-

gura teatrală, persoana e precuzată şi prin atributul raţionalităţii, iar 
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ipostasul e, după ei, însăşi fiinţa în modul de subzistenţă 
reală, deci e plin de tot conţinutul fiinţei, personalizând-o 

până în ultimul ei adânc, în toate fibrele ei. Dacă fiinţa indi-
că un sens al existenţei, ipostasul e «modul de subzistenţă», 
adică modul de existenţă reală şi concretă a fiinţei”1.  

Sfântul Vasile foloseşte noţiunea de ipostas „alternativ 
cu noţiunea de persoană, sau ca precizare adjectivală a no-
ţiunii de persoană («persoană subzistând ipostatic», d. 

ex.)”2, dând şi noţiunii de persoană „un fundament consis-
tent, opus înţelegerii ei ca un simplu «rol» trecător, asumat 
de fiinţă, aşa cum se folosea în general înainte. Prin expli-

carea sa urmăreşte să arate cum în Dumnezeu pot să existe 
trei Persoane real subzistente şi totuşi o singură fiinţă, con-
trar celor ce socoteau că dacă în Dumnezeu există o singu-

ră fiinţă, cele trei persoane nu pot fi decât nişte «roluri», 
sau nişte măşti succesive ale ei, fie că acea fiinţă e cu totul 
impersonală, fie că are un oarecare caracter personal în 

fundamentul ei, deci un înţeles de ipostas”3.  
Sfântul Vasile uneşte înţelesurile noţiunilor de «ipos-

tas» şi «persoană», arătând totodată faptul că „unitatea lui 

Dumnezeu e superioară oricărei unităţi create”4, şi funda-
mentând pe apofatic „paradoxul unităţii în trinitate, sau al 
trinităţii în unitate”5.  
                                                                                              
aceasta, la rândul său, e înţeleasă ca deschidere spre divin, ca sens ul-

tim al existenţei. (…) Trebuie amintit că meditaţia asupra noţiunii de 

persoană se dezvoltă în cadrul tradiţiei creştine originare şi apoi în 

dezvoltarea scolastică legată de domeniul teologiei Treimii”. Enci-

clopedie de filosofie şi ştiinţe umane, pp. 814-815.  
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Fiinţa şi Ipostasurile în Sfânta 

Treime, după Sfântul Vasile cel Mare, pp. 58-59. 
2 Ibidem, pp. 59-60.  
3 Ibidem, p. 60. 
4 Ibidem, p. 65. 
5 Ibidem, p. 67.  
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Taina Persoanei.  

Omul, icoană creată a  

Sfintei Treimi în taina Întrupării 

În acest capitol vom pune în lumină contribuţia 

Părintelui Stăniloae la aprofundarea Tainei Persoa-

nei, cheie ermineutică a paradoxurilor viziunii creşti-

ne. Persoana împlinită este subiect desăvârşit al dra-

gostei în comuniune. 

Având în mod constant în centrul preocupărilor sale tai-

na Persoanei, Părintele Stăniloae tâlcuieşte şi sintetizează 

înţelegerea biblic-patristică în lumina erminiei Treimii şi 

Întrupării. Dubla mişcare a întrupării dumnezeieşti şi în-

dumnezeirii omului descoperă respiraţia iconomică a tainei 

chipului lui Dumnezeu înscris în creaţie. Omul este creat 

ca o icoană a chipului lui Dumnezeu, după chipul Sfintei 

Treimi, cunoaşterea de sine a omului fiind inseparabilă de 

oglindirea chipului Dumnezeului celui viu.  

În acest sens se poate vorbi de caracterul persona-

list-iconic al antropologiei patristice, pe care Părintele 

Stăniloae îl repune în prim plan. Paralelismul între alcă-

tuirea antropologică la diverse nivele şi taina Sfintei Tre-

imi nu are un rol de explicitare antropomorfizantă a tainei 

lui Dumnezeu ci de descoperire a tainei iconomice a legă-

turii cu Dumnezeu cu omul, în care trăsăturile chipului 
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Dumnezeiesc imprimă la toate nivelele făpturii Sale crea-

te triunitatea iubirii divine.  

Comentând viziunea antropologică a Sfântului Simeon 

Noul Teolog, Părintele Stăniloae arată că vederea sau cu-

noaşterea lui Dumnezeu presupune unificarea triadei pro-

prii minte-suflet-cuvânt. Cunoaşterea lui Dumnezeu nu se 

poate face din starea de boală, „fărâmiţare” sau schismă 

lăuntrică dată de păcat, ci prin vindecarea şi unificarea 

persoanei sale – chip al Chipului divin – pregătită de cu-

răţirea de patimi şi împlinită de lumina Duhului Sfânt. 

Cunoaşterea lui Dumnezeu nu se poate face prin interme-

diul unui complex de funcţii lucrând în mod separat şi 

dezbinat, ci este o cunoaştere faţă către faţă, o cunoaştere 

prin persoana întreagă unificată şi unită prin Duhul Sfânt 

cu Dumnezeu în dialogul iubirii.  

Astfel, arată Părintele Stăniloae, „în imnul 44, Sfântul 

Simeon defineşte chipul dumnezeiesc al omului. El este o 

unitate ce are în sine suflet, minte şi cuvânt, cum e Sfânta 

Treime, o fiinţă în trei persoane. Din minte se naşte cu-

vântul şi amândouă sunt unite în suflet sau în simţire, 

cum naşte Tatăl pe Fiul şi sunt uniţi în Duhul Sfânt. Omul 

se va înţelege ca atare, numai de se va curăţi de patimi 

dar şi atunci se va cunoaşte ca atare numai primind pe 

Duhul, «care străluceşte în lumina negrăită». Şi se va face 

asemenea Sfintei Treimi, de va iubi chiar pe vrăjmaşii 

lui”1. Despătimirea împlinită prin lucrarea Duhului Sfânt 

arată mintea, cuvântul şi sufletul în actul Persoanei întregi 

şi unitare, de dăruire integrală şi conlucrare cu Dumne-

zeu. Prin aceasta omul depăşeşte condiţia „dualităţii con-

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos, Lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, 

Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 267.  
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trare” dată de complexul patimilor, şi ajunge la chipul de-

săvârşit al iubirii de vrăjmaşi.  

Conformitatea omului cu Dumnezeu îl arată capabil de 

raportul cu Dumnezeu dat de Înfierea care e rod al dragos-

tei Părinteşti pogorâte în om, împărtăşite prin Duhul. „Re-

velaţiunea”, scrie Părintele Stăniloae, „ne spune că omul 

este creat după chipul lui Dumnezeu, iar mântuirea urmă-

reşte restabilirea omului «ca să fie asemenea chipului Fiu-

lui Său» (Rom. 8, 29), fiu al Tatălui, după asemănarea Fiu-

lui cel Unul-Născut. Dar Sf. Scriptură nu cuprinde nici o 

speculaţie asupra substanţei. Înfierea o întemeiază pe dra-

gostea ce se stabileşte între Dumnezeu şi om. Dragostea, 

care întemeiază acest raport filial, o coboară în om Duhul 

lui Dumnezeu. E o dragoste ce vine de la Dumnezeu. «Câţi 

sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumne-

zeu». Ei au luat «Duhul înfierii» (Rom. 8, 14-15). Fiul lui 

Dumnezu cel veşnic şi Unul-Născut a venit să ne aşeze şi 

pe noi în raportul în care se află El cu Tatăl – deşi suntem 

creaţi – şi prin urmare, în raport de frate şi frate cu Sine. 

Aceasta a voit-o şi prin creaţiune Dumnezeu. Numai în 

sensul acesta, întrucât omul este capabil de acest raport, se 

poate spune că el are sau e capabil de o anumită conformi-

tate cu Dumnezeu. Comuniunea cere ca partenerii să aibă 

ceva care să-i apropie, care să-i ajute să se înţeleagă. Deoa-

rece puterea care-l face pe om capabil de comuniune e de 

la Dumnezeu, nefiind decât însăşi dragostea Lui, se poate 

spune despre el că, întrucât e creat, este o deosebire pră-

păstioasă între el şi Dumnezeu, deşi e după chipul Lui, dar 

dragostea copleşeşte această deosebire, făcându-l, cum 

spune Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu prin har”1. 

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Ed. Omniscop, 

Craiova, 1993, p. 69.  
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Ca un aspect specific şi fundamental al viziunii Părin-

telui Stăniloae, puterea lui Dumnezeu dătătoare de chip 

este „identificată” cu dragostea divină. Posibilitatea co-

muniunii „cere” aşadar o înrudire iconică, imprimată de 

Dumnezeu în chipul omului, ca pecete a dragostei Sale. 

„Prăpastia” de fiinţă e copleşită de dragoste, ceea ce arată 

pe Dumnezeu prezent în Persoană în lucrările Sale. Părtă-

şia la dumnezeiasca fire înseamnă părtăşia cu Persoana în 

care subzistă firea. Astfel, Persoana este puntea peste abi-

sul ontologic, între fiinţă şi lucrări. Persoana Tatălui este 

„principiul” unităţii firii în Dumnezeu, Persoana Fiului 

este „principiul” unirii ipostatice a firilor necreată şi crea-

tă1, Persoana Duhului Sfânt este „principiul” îndumnezei-

rii omului prin har. Persoana este taina unităţii firii create 

în omul îndumnezeit2.  

Filiaţia, venirea la existenţă a omului nu dintr-o lege 

naturală impersonală, ci prin persoană, prin crearea sa de 

către Dumnezeu Personal şi naşterea sa dintr-o altă per-

soană creată (în afară de Adam, primul om) arată, atât în 

plan divin cât şi în plan creat, Persoana ca origine şi omul 

                                                 
1 Arătând că noţiunea de transcendenţă indicată ca un „cifru” în fi-

losofia existenţialistă a lui Karl Jaspers nu cuprinde caracterul comuni-

onal, Părintele Stăniloae susţine împreună cu Ewald Burger, că „numai 

în relaţia cu persoana concretă a lui Iisus Hristos se trece de la margi-

nea transcendenţei la comuniunea cu transcendenţa”. Ibidem, p. 59.  
2 Aici Pr. Stăniloae îl citează pe Sf. Maxim Mărturisitorul: „Dacă 

suntem după chipul lui Dumnezeu, să devenim ai noştri şi ai lui Dum-

nezeu, mai bine zis numai ai lui Dumnezeu, nemaipurtând nimic pă-

mântesc în noi, ca să ne apropiem de Dumnezeu şi să devenim dumne-

zei, primind de la Dumnezeu calitatea de dumnezei” (P. G. 99, 1189). 

„Spre aceasta ne-a făcut Dumnezeu, ca să devenim consorţi ai firii 

dumnezeieşti şi părtaşi ai veşniciei Lui şi să ne arătăm asemenea Lui 

prin îndumnezeirea prin har” (P. G. 90, 1193). Ibidem, pp. 69-70, n. 4.  
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ca fiinţă întru comuniune: „Omul e de la început persoa-

nă. Natura umană nu e decât în persoană. De aceea fiind 

de la început persoană e născut de alte persoane cu care 

de la început e în relaţie. Nu e produs de natură. La înce-

put, când n-a fost nici o persoană umană, prima persoană 

a fost adusă la existenţă de Persoana lui Dumnezeu, Care 

i-a vorbit îndată şi Căreia i-a răspuns prima persoană 

umană. A doua persoană umană a fost adusă la existenţă 

de către Persoana lui Dumnezeu, dar din prima persoană 

umană. Faptul că la început a trebuit să fie o primă per-

soană, dar ea n-a putut veni la existenţă decât dintr-o altă 

persoană, iar altă persoană nu exista, arată că ea a trebuit 

să fie adusă la existenţă de Persoana divină. Iar Persoana 

divină însăşi, neputând fi singură, a trebuit să fie din veci 

în relaţie cu o altă Persoană, mai bine zis, cu alte două 

Persoane. Necesitatea Persoanei divine pentru om ca per-

soană se arată în faptul că omul se cere după Dumnezeu 

cel personal, pentru cea mai deplină comunicare”1.  

Părintele Stăniloae desluşeşte paradoxurile existenţei 

create, ale unităţii în diversitate în taina Persoanei şi În-

trupării divine: „Având în comun cu Dumnezeu fiinţa 

dumnezeiască şi cu oamenii fiinţa omenească, Şi-a arătat 

prin aceasta unirea cu extrema divină şi umană, sau a unit 

în Sine aceste două extreme. Iar prin ceea ce avea particu-

lar, întipărit în amândouă în mod unitar, a arătat comunul 

amândurora în calitatea Lui de ipostas ca întreg. Comunul 

lor e sinea personală în care concurg amândouă firile. E 

Acelaşi Care se manifestă prin amândouă, imprimându-le 

identitatea ipostasului Său unic. În Hristos se înfăptuieşte 

în mod culminant taina unităţii Persoanei, care nu se 

                                                 
1 Idem, Iubirea creştină, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1993, p. 93.  
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poate înfăptui fără unirea unor componente deosebite, dar 

nu contradictorii, ci din care una e capabilă să o primeas-

că pe cealaltă, iar cealaltă capabilă să fie primită şi să fie 

prin aceasta deplin realizată”1.  

Persoana cuprinde infinitul însuşirilor divine, apofatis-

mul ei, de ordin superior celui al însuşirilor, fiind unul al 

luminii tocmai pentru că taina Persoanei este însăşi iubi-

rea între Persoane, iar iubirea străluceşte din Persoană ca 

lumină2. „Dacă nu e persoană, nu e dragoste”, spune Pă-

rintele Stăniloae, iar Arhemodelul iubirii este Treimea de 

Persoane divine: .„Credinţa creştină afirmă că Sfânta 

Treime e bază eternă a persoanelor umane şi modelul de 

fericire în unitatea dragostei”3. Valorile existenţei sunt 

iradieri ale comuniunii Treimice: „Comuniunea Sfintei 

                                                 
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, Partea a doua, Scrieri şi 

epistole hristologice şi duhovniceşti, trad. din gr., introd. şi note de 

Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Col. PSB. 81, EIBMBOR., Bucu-

reşti, 1990, p. 126, n. 246. 
2 Vorbind despre limită în înţelesul iconic, Părintele Neofit arată că 

„Teologia persoanei, personalismul secolului XX, a pus-o în comuniu-

ne, deopotrivă graniţă şi comunicare transparentă, citându-l pe Părinte-

le Stăniloae: «Faptul că persoana e mai adâncă decât infinitatea, deci 

Persoana supremă e mai adâncă decât suprema infinitate, l-a spus Sfân-

tul Maxim Mărturisitorul şi l-a spus mai recent teologul german Ewald 

Burger: Nu infinitul este mai adânc decât personalul, ci personalul 

este mai adânc decât infinitul» (Pr. Prof. Acad. dr. Dumitru Stăniloae, 

Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craio-

va, 1991, p. 236). «Persoana e mai adâncă decât infinitatea, fiind su-

biectul ei, iar ea predicat» (Ibidem, p. 237) . Prin urmare, persoana este 

văzută ca o limită dinamică, expansivă, extensivă a infinitului, ca o cu-

prindere a necuprinsului” (Ierom. Neofit Linte, Florin Caragiu, Repere 

şi temeiuri ale misticii iconice, în: Avva Ghelasie, Cuvântătorul de 

Dumnezeu, Ed. Platytera, Bucureşti, 2005, pp. 71-72). 
3 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iubirea creştină, p. 112. 
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Treimi e izvorul suprem şi nesecat al celor trei valori mai 

înalte ale existenţei: persoana, dragostea şi veşnicia”1.  

Descoperirea lui Dumnezeu ca Persoană dă supremă 

valoare omului. Rânduită din veci, arată Părintele Stăni-

loae, „întruparea Fiului lui Dumnezeu, din iubire faţă de 

om, stă în legătură cu felul de fiinţare însăşi a lui Dumne-

zeu. Ceea ce vrea liber din eternitate, e conform cu forma 

de viaţă a Sa. (…) Acest temei al întrupării, plasat în în-

săşi existenţa divină, nu poate fi decât forma de comuniu-

ne trinitară a ei. (…) Originea creaţiunii şi a mântuirii”, 

continuă sfinţia sa, „se află la punctul unde se întâlnesc 

indicaţia fiinţei şi hotărârea voinţei divine”2.  

Aici Părintele Stăniloae accentuează un fapt de mare 

însemnătate, ce arată înscrise în chipul omului nu numai 

pecetea unor lucrări sau însuşiri divine, ci a înseşi comu-

niunii Treimice. Fără a fi o „prelungire necesară” a Trei-

mii, creaţia şi mântuirea au ca motiv bunătatea şi iubirea 

divină şi ţin de voinţa divină, având totuşi temeiul iconic 

„în viaţa internă a lui Dumnezeu”3.  

                                                 
1 Ibidem, p. 114.  
2 Idem, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, p. 67. Sau: „Caracte-

rul personal şi treimic al lui Dumnezeu nu e mai puţin esenţial, nu e un 

derivat din fiinţa Lui, ci totdeauna, din eternitatea fără început, realita-

tea supremă are caracter personal şi treimic, fiind totodată o unitate de 

fiinţă în cel mai deplin înţeles al cuvântului. Astfel omul în calitatea lui 

de subiect este un chip al lui Dumnezeu. Creaţia este o operă divină li-

beră, dar după indicaţia vieţii divine. Iar mântuirea restabileşte şi desă-

vârşeşte creaţiunea după modelul vieţii intertrinitare, ridicând pe om de 

la chipul ştirbit al lui Dumnezeu la asemănarea cu El”. Ibidem, p. 79. 
3 „Toţi teologii, în frunte cu Dionisie Areopagitul, deduc creaţiu-

nea lumii din însuşirea binelui în Dumnezeu. Binele se vrea gustat de 

cât mai multe fiinţe. Dar cum nu poate fi cineva bun decât în comu-

niune, se poate spune că temeiul indicator spre creaţiunea lumii este 
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După Părintele Stăniloae, omul are prin creaţie capaci-
tatea de a deveni subiect al dragostei divine: „Dar dacă e 

posibil să se încopcieze în om puterea dragostei divine, el 
trebuie să aibă, prin însăşi creaţiunea, ceva de care să se 
încopcieze. Este, cu alte cuvinte, în om capacitatea de a 

primi dragostea, prin care să răspundă dragostei lui Dum-
nezeu. Mai determinat, omul are prin creaţiune capacita-
tea de a deveni subiect al dragostei divine, capacitate ce 

nu se şterge nici prin păcat. Obiectele nu au această capa-
citate, nici animalele. Subiect actual al dragostei devine 
omul numai când primeşte în sine dragostea lui Dumne-

zeu, dar capacitatea de a deveni subiect al dragostei ce 
coboară de sus, trebuie să o aibă el”1. Însăşi taina Întrupă-
rii Fiului este indicată în nevoia sa de împlinire a chipului 

în unirea cu Dumnezeu: „Dacă Fiul etern ca «chip al lui 
Dumnezeu» nu s-ar fi întrupat, omul n-ar fi realizat însu-
şirea sa de a fi «după chipul lui Dumnezeu» în mod de-

plin şi într-un anumit sens «chipul lui Dumnezeu»”2. 

Înţeleasă ca o capacitate „de chip”, actualizată în siner-

gie, în conlucrare cu Dumnezeu, iubirea se împropriază în 

spaţiul conştiinţei şi libertăţii umane. Conştiinţa arată ori-

entarea firii umane spre Dumnezeu, iar libertatea, posibi-

lităţile de actualizare şi adâncire a trăsăturilor iubirii în-

scrise in chip. Cunoaşterea, conştiinţa indică libertăţii 

sensul ei de manifestare deplină, de împuternicire prin 

participarea la lucrările divine, iar lucrarea libertăţii con-

                                                                                              
comuniunea treimică a lui Dumnezeu, care, tocmai fiindcă este o fe-

ricită comuniune, vrea să se bucure şi alte fiinţe de această fericire, 

iar fiindcă împrăştie căderea lor din ea, vrea şi restabilirea prin întru-

parea Sa”. Ibidem, pp. 67-68. 
1 Ibidem, p. 70. 
2 Idem, Chipul lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume, O, 

anul XXV, nr. 3, iulie-septembrie, 1973, p. 354.  



 31 

form conştiinţei străluminează conştiinţa omului prin îm-

părtăşirea ei de lumina divină.  

Omul are de la creaţie capacitatea de a primi harul prin 

care să răspundă la măsura dragostei divine. Caracterul 

pasiv se îmbină cu cel activ. Însăşi împroprierea dragostei 

divine de către om presupune din partea sa un activ de 

consimţire şi sporire în dispoziţia primitoare a darului, 

prin efortul propriu de deschidere tot mai mare la lucrarea 

lui Dumnezeu în fiinţa sa: „firea noastră ca întreg (…) are 

în ea curăţia susţinută şi prin unirea cu Dumnezeu, nu fă-

ră un efort al ei. Omul adevărat nu se lasă coborât spre 

animalitatea care nu înţelege păcatul, sau nu-şi dă seama 

de el, ci tinde în sus, spre stăpânirea spirituală de sine şi 

spre legătura cu izvorul nesecat şi atotînalt al spiritualită-

ţii. De aceea, numai în unirea cu puterea lui Dumnezeu, 

omul se menţine şi se dezvoltă ca om”1.  

Părintele Stăniloae indică astfel „după chipul” în capa-

citatea de a deveni de subiect al dragostei divine, iar „ase-

mănarea” în starea actuală de subiect al acestei dragoste: 

„Şi trebuie să înţelegem acestă capacitate de a deveni su-

biect al dragostei divine nu ca o capacitate de recepţie pasi-

vă, ci ca o capacitate de a şi-o însuşi şi de a creşte în ea şi 

prin eforturi proprii, căci omul trebuie să colaboreze la 

mântuirea sa. Capacitatea de a deveni subiect al dragostei 

divine, adică Dumnezeu prin har, trebuie să corespundă cu 

                                                 
1 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a doua, Glafire, 

trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Col. 

PSB. 39, EIBMBOR., Bucureşti, 1992, p. 451, n. 776. Sau: „Unirea 

şi conformarea omului cu propria raţiune înseamnă unirea şi confor-

marea cu Logosul sau cu Raţiunea divină însăşi” (Pr. Prof. dr. Dumi-

tru Stăniloae, Natură şi har în teologia bizantină, O, Anul XXVI, nr. 

3, iulie-septembrie 1974, p. 394). 
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chipul lui Dumnezeu în om, iar starea actuală de subiect al 

acestei dragoste cu asemănarea Lui. În sine, capacitatea 

omului de a deveni subiect al dragostei divine înseamnă 

capacitatea lui de-a o primi în măsură tot mai sporită prin 

eforturi proprii şi de a o manifesta ca ceva propriu. Obiec-

tul nu o poate primi, nu şi-o poate însuşi şi manifesta ca a 

lui. Trebuie o anume activitate în acest scop, pe care faptul 

că dragostea vine ca un dar nu o exclude”1.  

Însăşi această capacitate de primire şi împropriere este 

implicată după Părintele Stăniloae în taina Persoanei, ce 

presupune intersubiectivitatea în regimul conştiinţei şi li-

bertăţii: „Putinţa de a primi ceva şi de a manifesta ca o în-

suşire proprie este caracteristică subiectului în general. 

Omul este subiect şi înainte de a fi purtătorul dragostei 

divine, deşi subiect deplin devine de-abia prin primirea şi 

manifestarea ei. Subiectul este un centru ultim de sponta-

neitate şi autodeterminare conştientă. El este un focar 

conştient de independenţă. Conştiinţa şi libertatea, care 

înseamnă capacitatea de activitate liber decisă, formează 

laturile esenţiale ale lui. Omul îşi dă seama de sine ca de 

un centru ultim şi suveran al tuturor actelor sale. Conşti-

inţa o are pentru a-şi da seama de autodeterminarea sa su-

verană şi pentru a face uz de ea, căci, dacă nu s-ar deter-

mina conştient, nu s-ar mai determina el, ci ar fi determi-

nat de altceva decât de el însuşi. Dar conştiinţa e şi cu-

noaştere, iar cunoaşterea oferă libertăţii un tablou real, 

bogat al tuturor posibilităţilor ei”2. Având înscrisă în firea 

sa intersubiectivitatea, persoana se împlineşte, îşi actuali-

zează chipul în iubire.  

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, p. 70.  
2 Ibidem.  
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Părintele Stăniloae indică rostul nevoinţelor ascetice de 

despătimire întărirea caracterului de subiect al persoanei 

umane. Iubirea întăreşte caracterul de subiect, patimile îl 

slăbesc, pentru că în persoană subzistă fiinţa comunitară şi 

subiectul deplin este purtătorul întru iubire al plinătăţii fiin-

ţei. „Omul devine robul patimilor, slăbind în caracterul lui 

de subiect, atunci când nu iubeşte. Egoismul, invidia, teama, 

sunt forţe care îi mărginesc libertatea şi suveranitatea. Su-

biectul e subiect numai în comuniune cu alte subiecte. Ast-

fel, subiectul deplin este subiectul purtător de dragoste, su-

biectul deplin este o intenţionalitate nereţinută după comu-

niune. Conştiinţa şi libertatea, departe de-a exclude această 

intenţionalitate, o servesc pe ea. Din faptul că subiect deplin 

e omul numai când e purtător al dragostei, urmează că nu e 

posibil omul deplin fără dragostea de la Dumnezeu, fără ra-

portul cu El. O natură omenească de sine existentă este eo 

ipso într-o stare subnaturală. Fără dragostea permanentă a 

lui Dumnezeu, duce o existenţă bolnavă”1.  

Astfel, subiect deplin e omul numai în comuniune, şi 

comuniunea cu semenii e o comuniune de chip, ce presu-

pune comuniunea cu Dumnezeu. Chipul omului arată pe 

de o parte dependenţa ontologică de Dumnezeu, şi cea de 

actualizare spre deplinătatea sa în unimea comunitară a 

fiinţei. Omul nu poate fi gândit şi nici nu poate creşte ca 

om fără Dumnezeu. Sănătatea existenţială stă în unirea cu 

Dumnezeu, iar boala, în slăbirea legăturii cu Dumnezeu 

sau „despărţirea” de El. Libertatea deplină creşte numai 

în sănătatea firii, manifestată în iubire. Boala înseamnă o 

limitare drastică a potenţelor firii de a creşte in conlucrare 

cu Dumnezeu.  

                                                 
1 Ibidem, p. 75.  
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Părintele Stăniloae pune în lumină unirea dragostei, cu 

Dumnezeu sau cu un semen, ca izvor al unificării firii sfâ-

şiate prin păcat, în sine şi cu Dumnezeu, şi al unificării de 

sine prin despătimire şi lucrarea virtuţilor. Unificarea de 

sine, cu aproapele şi cu Dumnezeu sunt într-o legătură 

nedespărţită: „prin unirea cu absolutul personal, sau cu 

unul sau altul din persoanele umane, obţinută prin dragos-

te, se realizează unirea întregii firi omeneşti din toate su-

biectele şi unirea ei cu Dumnezeu (...) lucrul acesta îl afir-

mă Sfinţii Părinţi. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că 

mai întâi iubirea unifică pe omul individual, înlăturând 

mânia, viclenia, lăcomia şi toate cele în care s-a împărţit 

omul prin iubirea trupească de sine. Căci nemaifiind aces-

tea, nu mai poate persista nici o urmă de răutate; în locul 

lor se introduc felurile virtuţilor, care întregesc puterea 

iubirii. Însă prin unificarea aceasta a omului individual, 

se realizează şi unificarea indivizilor între ei”. „Prin iubi-

re” devenim „toţi «ca un singur om»”1. „Omul poartă chi-

pul lui Dumnezeu”, scrie Protop. Pomazansky, „în însuşi-

rile superioare ale sufletului, îndeosebi în nemurirea su-

fletului, în libertatea voinţei, în raţiunea sa, şi în capacita-

tea iubirii pure şi necondiţionate”2. 

Arătând că taina Întrupării actualizează şi împlineşte 

tocmai transpunerea modelului treimic în fiinţa omului, 

Părintele Stăniloae subliniază mântuirea ca taină a actua-

lizării condiţiei iconice sau filiale prin trimiterea Duhului 

dragostei. Prin aceasta „intenţionalitatea după comuniune, 

care e caracteristica stării de dragoste, se manifestă, oricât 

ar încerca omul să o înăbuşe, şi în starea căzută, ca o 

                                                 
1 Idem, Iubirea creştină, p. 134.  
2 Protopresbyter Michael Pomazansky, Orthodox dogmatic theo-

logy, St. Herman of Alaska Brotherhood, 2005, p. 138.  
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structură fundamentală a fiinţei lui. Filosofia mai nouă a 

stabilit acest lucru cu deplină claritate (Martin Heidegger, 

Sein und Zeit, p. 123). Dacă destinaţia fundamentală a 

omului este să fie subiect al dragostei şi fiind creat spre 

aceasta a primit pecetea chipului dumnezeiesc, dacă mân-

tuirea nu urmăreşte decât ridicarea omului la asemănarea 

cu Fiul lui Dumnezeu, făcându-l şi pe el fiu, iar aceasta se 

face prin trimiterea dragostei divine, adică a Duhului de 

fiu în el, atunci modelul dumnezeiesc care stă la baza 

creaţiunii şi a mântuirii, modelul divin al omului, sau 

„Omul ceresc”, nu ar avea să stea în altceva decât în ca-

racterul de subiect desăvârşit al dragostei în comuniune. 

Iar aceasta este Dumnezeu întrucât e o trinitate de Persoa-

ne. Temeiul şi modelul creaţiunii şi mântuirii ar fi deci 

modul de fiinţare a lui Dumnezeu în Sfânta Treime”1. Bi-

neînţeles, Părintele Stăniloae atrage atenţia că „nu putem 

aplica întru totul cel spuse, despre raportul între subiectul 

omenesc şi dragoste, la Dumnezeu”2, dată fiind distincţia 

între modul fiinţării divine şi a celei create. Aceasta dă 

potenţialul de înaintare infinită a omului prin har în taina 

divină. Fără această distincţie, analogia îşi pierde sensul 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea 

omului, p. 76.  
2 Părintele Stăniloae precizează: „Intenţionalitate după comuniune 

la persoanele Sfintei Treimi nu trebuie înţeleasă ca pornită dintr-o 

lipsă ca la om, ci la ele dragoste trebuie înţeleasă ca pornirea cea mai 

curată, ca manifestarea celei mai depline existenţe posedată în unita-

te. Unitatea de fiinţă nu face decât să exprime faptul că fiecare per-

soană posedă continuu întreaga existenţă. Pe culmile iubirii nu se mai 

observă dăruirea şi primirea, ci bucuria unei posesiuni comune. To-

tuşi în doctrina despre Dumnezeu se accentuează nu numai unitatea 

ci şi trinitatea, arătându-se că chiar la Dumnezeu bucuria este o ex-

presie a comuniunii”. Ibidem, p. 77. 



 36 

iconic, tinderea de depăşire a firii şi desăvârşire-unire cu 

Dumnezeu prin participare-împărtăşire.  

Părintele Stăniloae dezvoltă o viziune asupra existenţei 

comunitare a omului după chipul Sfintei Treimi. Prelun-

gind diada dialogică «eu-tu» (M. Buber) în triada comuni-

tară «eu-tu-el», Părintele Stăniloae indică intenţionalitatea 

comunională, extensională a dialogului. Astfel, într-un fas-

cinant discurs dogmatic dublat sintetic de reflecţiile lui M. 

Costa de Beauregard, citim că „experienţa treimică este o 

experienţă cotidiană care îşi are obârşia în Dumnezeu-Ta-

tăl, Manifestarea în Dumnezeu-Fiul, comunicarea în Dum-

nezeu-Duhul. Omul este creat după chipul Treimii dumne-

zeieşti. Există un «eu-tu-el», o fiinţă în comuniune cu 

Dumnezeu şi cu creaturile”1. Se conturează astfel triada 

Supremă «Tatăl-Fiul-Duhul», triada dinamică «obâr-

şie-manifestare-comunicare» a relaţionalului iconic Dum-

nezeu-creaţie, triada interpersonalului omenesc «eu-tu-el», 

şi în cele din urmă triada «Dumnezeu-om-natură». 

Omul în sine însuşi are o alcătuire triadică: „Părintele 

Stăniloae”, remarcă Părintele Neofit2, „a vorbit de relaţio-

narea triunghiulară, triadică, eu-tu-el, şi de persoana uma-

nă ca fiind un chip triadic: «Dacă la temelia minţii sau a 

eului, sau a subiectului, avem pe Tată, iar în conştiinţa de 

sine îmbogăţită cu cât mai multe sensuri e reflectat Fiul, 

şi în comunicarea iubitoare cu ceilalţi se află lucrarea Du-

hului Sfânt, unit cu deplina conştiinţă de sine şi cu toate 

sensurile, înţelegem că persoana umană este trinitară în ea 

însăşi, dar chiar prin aceasta este în relaţie deplin 

iubitoare nu numai cu Dumnezeu cel în Treime, ci şi cu 

                                                 
1 M. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică 

vorbită, Dialoguri la Cernica. Ed. Deisis, Sibiu, 1995, p. 54.  
2 Ierom. Neofit Linte, Florin Caragiu, op. cit., p. 71.  
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celelalte persoane umane»1 (...) «Omul se arată şi prin 

aceasta chipul Sfintei Treimi, ca persoană în comuniune 

cu Persoanele divine şi cu persoanele umane»2. 

Un alt aspect important al viziunii Părintelui Săniloae 

este înrădăcinarea raţionalităţii în iubire. Astfel, prin raţio-

nalitate ţi se luminează urmele prezenţei, cuvântul celuilalt 

în fiinţa ta, căci ea iradiază din Duhul iubirii. Prin raţiona-

litate, Duhul iubirii imprimă responsabilitatea, tinderea şi 

accesul la prezenţa vie, interactivă a celuilalt în tine3.  

După Părintele Stăniloae, credinţa are ca temei modela-

tor relaţia de intimitate, de interioritate reciprocă între Lo-

gosul, Cuvântul sau Verbul divin şi Suflul sau Duhul lui 

Dumnezeu, a căror lucrare întrepătrunsă insuflă şi se desco-

peră în responsabilitatea faţă de celălalt, la care ne cheamă 

iubirea cuprinzătoare a Tatălui. Această responsabilitate ex-

primă în fond deschiderea spre asumarea celuilalt în spaţiul 

interior, spre asumarea condiţiei perihoretice a iubirii.  

Astfel, remarcă sfinţia sa, „credinţa nu este numai ceva 

sentimental, ceva lipsit de temei. În Dumnezeu avem şi 

un Logos, un «Cuvânt», un Verb, o raţiune, nu numai un 

«Duh», un Suflu. Responsabilitatea faţă de celălalt mă 

face să ating cu degetul această raţionalitate plină de Du-

hul, de iubire. „Prin această raţionalitate îl simt pe celă-

                                                 
1 Pr. Prof. Acad. dr. Dumitru Stăniloae, Studii de teologie dogma-

tică ortodoxă, p. 172. 
2 Ibidem, p. 171. 
3 „Raţionalitatea profundă a existenţei noastre rămâne învăluită 

câtă vreme nu intrăm în legătură cu Celălalt, Tu-ul care izvorul şi ca-

pătul aspiraţiei noastre infinite de a iubi. La capătul şi la originea vie-

ţii mele se află o desăvârşire a iubirii manifestată în mine prin dorinţa 

infinită de iubire: în ea se înrădăcinează raţionalitatea iubitoare a fiin-

ţei mele”. M. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogma-

tică vorbită, p. 54.  
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lalt. Prin cuvântul său, prin prezenţa sa, celălalt este în 

mine. Dar nu numai el se află în mine. Cel căruia eu îi 

spun «tu» şi pe care astfel îl port în mine este şi el în le-

gătură cu un altul, cu ceilalţi. Intru astfel în comuniune cu 

o fiinţă care ea însăşi este în comuniune cu o persoană. În 

tine există şi celălalt; tu eşti în el şi tu eşti plin de el în 

mine. Când vorbesc cu tine, mă gândesc şi la celălalt cu 

care tu eşti în legătură. Şi el lucrează în mine: este pre-

zent în mine în responsabilitatea pe care o am faţă de el”1. 

Iconicitatea persoanei umane, chipul ei comunitar de 

unime triadică în sine şi peste sine arată că omul viază 

prin relaţie cu Prototipul. Tensiunea duhovnicească a 

acestei relaţii generează o orientare a conştiinţei în câm-

pul responsabilităţii iubitoare: „Întotdeauna sunt o triadă. 

Sunt în mine însumi o triadă. Sunt o icoană, un chip al 

Sfintei Treimi. Sunt un chip treimic dar îndeosebi o icoa-

nă a Fiului şi, prin El, sunt în legătură cu Tatăl. Nu există 

un eu izolat, nici numai «eu şi tu», cum spunea Martin 

Buber: există şi un el. Tu şi eu avem o responsabilitate 

faţă de celălalt. Această responsabilitate este importantă 

şi ea uneşte într-o mare seriozitate”2.  

Prelungind după chipul Treimic diada dialogică a lui 
Martin Buber, Părintele Stăniloae subliniază în câmpul 

comunicării interumane prezenţa lui Dumnezeu ce des-
chide şi responsabilizează relaţia în „triunghiul iubirii”, în 
direcţia unirii, înaintării în taină, sfinţirii. „Acesta este 

chipul Treimii în om. El poate fi descoperit în mod expe-
rimental, pentru că există aici un sentiment al necondiţio-
natului, al absolutului. Suntem necondiţionat obligaţi unul 

faţă de altul şi faţă de un celălalt. Acest fapt trebuie să vină 

                                                 
1 Ibidem.  
2 Ibidem. 
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de la o instanţă supremă care a imprimat în noi ca o pecete 
această responsabilitate, acest serios profund care ne uneş-

te, care nu ne lasă în superficial, ci ne sfinţeşte”1. Asuma-
rea sau actualizarea întregimii unitare a fiinţei în comuniu-
nea interpersonală este indicată, în tălmăcirea Părintelui 

Stăniloae, în însuşi referatul biblic asupra creaţiei omului: 
„«Şi a zis Dumnezeu: să facem om după chipul şi asemă-
narea noastră» (Fac., 1, 26). «Dumnezeu» este la singular, 

«să facem» este la plural: un singur Dumnezeu, o comu-
niune de persoane. După chipul şi asemănarea Celui Între-
it-Unul a fost creat omul dintru început”2. 

Exprimând condiţia liturgică a firii create, taina este mo-
dul de experiere al lucrării divine: ea nu separă, nu respin-
ge, ci atrage făptura creată în comuniunea Treimică, în lu-

mina divină. Este limbajul Persoanei în comuniune. Persoa-
na este „limita” identitară ce nu se depăşeşte, nu se desfiin-
ţează prin unire cu Dumnezeu, ci se transfigurează în lumi-

na iubirii: „Dumnezeu reprezintă capătul tuturor aspiraţiilor 
mele. El este desăvârşirea însăşi. Este persoana în comuniu-
ne în deplinătatea ei: Ea nu se poate bucura decât în comu-

niune, şi aceasta cere Trei Persoane. În definitiv suntem 
trei, totdeauna trei. Chiar dacă suntem într-un număr mai 
mare, toţi ceilalţi sunt al treilea – «ei». Vedem aceasta în 

folosirea celor trei pronume personale: «eu, tu, el». Dacă 
noi doi nu iubim pe un al treilea, iubirea noastră în Dumne-
zeu nu este desăvârşită”3. Iubirea împărtăşită şi recunoscută 

îşi are obârşia arhetipică în taina Sfintei Treimi4.  

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem, pp. 54-55. 
3 Ibidem, p. 52.  
4 „Tatăl este Tată şi Fiul este Fiu. Ei trebuie să fie diferiţi. Duhul 

este martorul iubirii lor, El ia parte la bucuria fiecăruia faţă de celălalt”, 

Ibidem, p. 53.  
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Plecând de la modelul Sfintei Treimi, Părintele Stăni-

loae valorizează dinamismul fiinţei ca mişcare între per-

soane, fructificând tradiţia patristică în care conceptul de 

fiinţă nu este cel filosofic de fiinţă statică, pură, abstractă, 

ci are un conţinut relaţional, comunional. În acest sens, 

infinitul şi odihna mişcării se descoperă în Persoană, în 

dialog şi reciprocitate, în comuniunea după chipul Trei-

mii: „Mişcarea în fiinţă se face între persoane, căci numai 

în persoane există. Mişcarea în fiinţa cea una e atenţia re-

ciprocă între persoane. Dumnezeirea e unitate, dar e şi 

bogăţie. Şi bogăţia e trăită în iubire. Iar iubirea desăvârşi-

tă nu poate fi decât în trei. Doi ar implica conştiinţa unei 

mărginiri sau margini a lor. Al treilea înlătură putinţa 

unei conştiinţe a mărginirii. Dumnezeu, ca iubirea desă-

vârşită, e şi unitate şi Treime. Nici ca unitate neîntreită, 

nici ca Treime de Persoane fără unitate (de fiinţă) nu ar fi 

iubirea desăvârşită”1. 

 Părintele Stăniloae indică taina mai presus de minte a 

relaţiei între fiinţă şi voinţă în Dumnezeu, ca un focar al 

apofatismului divin din care se hrăneşte înţelegerea lui 

Dumnezeu ca Iubire absolută2. Treimea de Persoane 

                                                 
1 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele 5 Cuvântări Teologice, trad. din 

lb. gr., introd. şi note de Preot dr. Acad. Dumitru Stăniloae, Ed. Anasta-

sia, Bucureşti, 1993, pp. 138-139, n. 84. Sau: „Omul este imprimat de 

relaţia interpersonală a Sfintei Treimi. Persoana umană nu poate fi decât 

în relaţie de eu-tu cu alta şi amândouă sunt întărite în unitatea lor de o a 

treia, la care nu pot să nu gândească. Aceasta arată că omul este opera 

unui sfat între Tatăl şi Fiul, uniţi în mod desăvârşit în Duhul Sfânt”. 

Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a patra, Comentariu la 

Evanghelia Sfântului Ioan, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru 

Stăniloae, col. PSB 41, EIBMBOR., Bucureşti, 2000, p. 61, n. 101. 
2 „Numai dacă n-ar fi o Persoană nenăscută, s-ar putea socoti naş-

terea continuă ca relaţie involuntară între Persoanele divine. Sau în 
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dumnezeieşti e sursa prototipică a oricărei unităţi şi între-

gimi, din care se naşte taina depăşirii de sine în dialog şi a 

împlinirii sau desăvârşirii dialogului în comuniune. În 

acest sens, arată Părintele Stăniloae: „O persoană singula-

ră nu e lumină, chiar în cazul oamenilor. Nu se vede un 

sens, un rost, o bucurie în sine. Aceasta e o dovadă că aşa 

este în mod deplin în Dumnezeu. Lumina nu e condiţio-

nată nici de eu-tu. Ci de eu-tu şi el. Noi doi ne iubim de-

plin, uniţi de iubirea comună faţă de un al treilea. Al trei-

lea măreşte bucuria mea de al doilea şi a celui de al doilea 

de mine. Lumina întreagă nu o avem decât în trei. Când 

eşti şi tu, ştiu pentru ce trăiesc, am un sens al vieţii, dar 

când e şi un al treilea, ştim amândoi pentru ce trăim. Lu-

mina în trei este o lumină întreagă şi unitară”1. 

Tâlcuind cuvântul Sfântului Maxim Mărturisitorul de-

spre „Diferite înţelesuri ale dualităţii materiale depăşite 

de sfinţi şi care este unitatea în Treime”2, Părintele Stă-

                                                                                              
cazul că Fiul e născut din Tatăl printr-o debordare involuntară, ar fi 

născut şi el. În acest caz şi Duhul ar purcede din Tatăl printr-o debor-

dare involuntară. Desigur, naşterea Fiului nu e nici numai un act pur 

al voinţei. Prin înţelegerea ei şi a purcederii ca acte de iubire, ne ridi-

căm la ceva care uneşte naturalul cu voluntarul, sau e mai presus de 

distincţia între ele. Dumnezeu nu e bun nici numai prin voinţă, nici 

numai prin natura lipsită de voinţă. În El coincid în mod tainic natura 

şi voinţa. E un mister mai presus de înţelegerea noastră. Dumnezeu 

nu este prin voinţă. Cum ar avea Cel fără de început anterioară voin-

ţa? Dar existenţa şi tot ce are şi face El e şi conform voinţei Lui şi 

bucuriei Sale de ele”. Ibidem, pp. 139-140, n. 86.  
1 Ibidem, p. 173, n. 235.  
2 Depăşirea de către Sfinţi a dualităţii materiale presupune, după 

Sfântul Maxim, „că au lepădat afecţiunea sufletului faţă de trup şi 

prin trup faţă de materie, sau, vorbind în general, toată mişcarea sim-

ţitoare faţă de natura sensibilă familiară şi au îmbrăţişat sincer numai 

dorinţa de Dumnezeu, pentru unitatea cugetată în Treime, cum am 
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niloae arată sensul iconic-liturgic al depăşirii indicat în 

însăşi structura ierarhică a alcătuirii dihotomice a omului. 

Orientarea şi mişcarea sufletului sau a părţii conducătoare 

către Dumnezeu reface funcţionalitatea alcătuirii umane 

străbătute de har, prin care trupul este atras în unirea cu 

Dumnezeu. Trupul devenit transparent lucrării divine, 

trupul ale cărui mişcări stăpânite şi modelate de sufletul 

unit cu Dumnezeu nu mai sunt rezistente tendinţei fiinţia-

le a sufletului spre Prototip, primeşte şi el transfigurarea 

în icoana împreună-lucrării omului cu Dumnezeu şi a uni-

rii creaţiei cu Dumnezeu1.  

                                                                                              
spus înainte. Căci cunoscând că sufletul stă la mijloc între Dumnezeu 

şi materie, având puterile care îl unesc cu amândouă, adică mintea cu 

Dumnezeu şi simţirea cu materia, simţirea faţă de cele sensibile prin 

relaţia activă au lepădat-o cu desăvârşire din relaţia lui şi prin mintea 

singură s-au familiarizat negrăit cu Dumnezeu. Şi văzând astfel sufle-

tul întreg unit, în chip neştiut, cu Dumnezeu întreg, ca un chip cu mo-

delul său, prin minte, raţiune şi duh, având, pe cât se poate, înrudirea 

cu El prin asemănare, au cunoscut tainic unimea cugetată în Treime”. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Tâlcuiri ale unor locuri cu 

multe şi adânci înţelesuri din Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Grigorie 

Teologul, trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăni-

loae, Col. PSB 80, EIBMBOR:, Bucureşti, 1983, p. 182.  
1 „Depăşirea dualităţii [materiale] ar însemna o deplină asimilare 

a desăvârşirii în corpul uman, o biruire a faptelor haotice care se 

opun raţionalizării trupului, o biruire a lor prin spiritul uman unit cu 

Dumnezeu. Căci dualitatea aceasta provine şi dintr-o prea mare ata-

şare a trupului la materie. În acest caz trupul e despărţit de spirit. 

Sfinţii despart de materie afecţiunea trupului când îl fac pe acesta stă-

pânit întreg de spirit şi unit cu Dumnezeu. Spiritul care pune stăpâni-

re pe trup este puterea cugetătoare (mintea) prin care sufletul e unit 

cu Dumnezeu. Spiritul, punând stăpânire pe trup şi unind prin aceasta 

trupul cu Dumnezeu, înlocuieşte sau copleşeşte simţirea prin care de 

obicei sufletul activează în trup. Ca urmare, în trup nu mai domnesc 

senzaţiile, ci cugetarea unită cu Dumnezeu sau simţirea minţii, cum 
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Tâlcuind cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre înţe-

legerea din făpturi a celor nevăzute ale lui Dumnezeu 

(Rom. 1, 20) pus în lumină de viziunea Sfântului Maxim 

despre raţiunile lucrurilor, Părintele Stăniloae arată că 

această posibilitate a unirii ei cu Dumnezeu în om este în-

scrisă iconic şi liturgic – adică în sens de oglindire şi lu-

crare – în creaţie prin însăşi existenţa, unitatea în varieta-

te şi mişcarea sau viaţa ei: „Aici existenţa făpturilor este 

considerată ca chip al Tatălui, minunata lor organizare ca 

o unitate în varietate ca chip al Înţelepciunii ipostatice, 

adică al Fiului, iar mişcarea sau viaţa lor ca chip al Duhu-

lui Sfânt. În cele trei aspecte ale lumii se oglindesc şi lu-

crează cele trei Persoane ale Sfintei Treimi”1.  

Unind aspectul iconic cu cel liturgic, aspectul de im-

primare a iubirii divine cu cel de comunicare a iubirii di-

vine, Părintele Stăniloae arată că pe de o parte omul îşi 

însuşeşte darul dumnezeiesc, dar pe de alta împroprierea 

acestui dar este o înaintare sau adâncire în taina împreună 

                                                                                              
spun unii Părinţi, urmând sfântului Grigorie de Nyssa. Aceasta pro-

duce şi ea o plăcere, o plăcere superioară. Astfel s-a învins dualitatea 

între simţirea sufletului lucrătoare în trup şi mintea sufletului care 

caută unirea cu Dumnezeu, producându-se unirea trupului cu partea 

cea mai înaltă a sufletului, sau cu mintea şi prin aceasta cu Dumne-

zeu. Această unificare o dă unitatea Treimii. Această unitate e trăită 

apoi de omul însuşi în sine. Căci el s-a unit cu Dumnezeu cel Unul şi 

s-a făcut asemenea Lui, unitate în treime, sau în minte, raţiune şi duh, 

cum Dumnezeu însuşi e Minte, Logos şi Duh Sfânt. Afirmând aceas-

tă unificare a trupului cu spiritul în sfinţi, sfântul Maxim respinge 

origenismul, care prevedea lepădarea trupului la întoarcerea spiritului 

în pliromă”. Ibidem, p. 183, n. 229.  
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în: 

Flocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, trad. din gr., introd. şi 

note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

1999, p. 63, n. 2.  
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lucrării cu Dumnezeu. Se valorizează prin aceasta dina-

mismul sălăşluirii Sfintei Treimi în persoana umană, şi 

sensul comunional, inepuizabil al îndumnezeirii: „Sfânta 

Treime nu locuieşte static în cugetarea omului, ci o mişcă 

pe aceasta spre alte şi alte ţinte, spre scopul ultim al fiin-

ţei umane: îndumnezeirea. Dar «umblarea» Treimii în su-

flet are şi alt înţeles: între Persoanele Sfintei Treimi se să-

vârşeşte o comunicare de iubire de care se resimte şi fiin-

ţa noastră. Aceasta înseamnă că noi iubim pe Tatăl în Fiul 

şi cu iubirea Fiului şi strigăm către Tatăl prin Duhul: Av-

va, Părinte! Toate Persoanele treimice se imprimă în miş-

carea sufletului, făcând pe om să simtă în sine dragostea 

de fiu a Fiului (înfiat) şi chiar prin aceasta dragostea Ta-

tălui asupra sa; dar şi pe Duhul ridicându-l peste alipirea 

neliberă la cele de jos, la entuziasmul liber al iubirii faţă 

de Tatăl suprem. Omul simte astfel lumina Treimii ca o 

lucrare de îndumnezeire, de înfiere, de înduhovnicire. Dar 

inima omului n-ar simţi lucrarea Treimii în ea şi nu s-ar 

simţi şi pe sine prinsă în această lucrare sau întipărită di-

namic de ea, dacă n-ar fi capabilă să trăiască în infinitatea 

dumnezeiască”1. 

Sintetizând tradiţia patristică, Părintele Stăniloae dis-

tinge două (modele de) treimi ale sufletului: una de func-

ţii sau lucrări, iar cealaltă cu un caracter apofatic, „de 

chip”, ţinând de taina omului creat „după chipul lui Dum-

nezeu”, în care se manifestă unitatea de lucrare: „Într-a-

devăr, Părinţii cunosc două treimi ale sufletului: una care 

constă în raţiune, în mânie şi poftă, şi alta care constă în 

minte, raţiune sau cuvânt, şi duh. În prima treime părţile 

                                                 
1 Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, în: Filocalia, vol. 

VIII, trad. din gr., introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 

Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 336, n. 681.  
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sunt mai puţin unite. De aceea, uneori ei consideră sufle-

tul deosebit de mânie şi poftă. În a doua, părţile sunt atât 

de unite, că una nu poate fi cugetată lucrând fără celelalt. 

Treimea aici nu slăbeşte unitatea. Toţi Părinţii o conside-

ră pe aceasta chip al Sfintei Treimi”1. 

Un important aspect al viziunii patristice poate fi des-

luşit într-un cuvânt al Cuviosului Nichita Stithatul, care 
arată că înţelegerea iconică şi liturgică a creaţiei depăşeş-
te dualitatea contrară, schisma dintre interior şi exterior, 

căci imprimarea lucrătoare a Sfintei Treimi în suflet şi din 
suflet în trup îi arată prezenţa lucrătoare atât în afară, cât 
şi înlăuntrul tuturor. Prin dumnezeiasca împărtăşire, su-

fletul, mintea şi raţiunea ce susţin puterea trupului îşi ac-
tualizează în unire cu Dumnezeu capacitatea de unificare 
a creaţiei, pe care o cuprinde atât dinlăuntru cât şi din afa-

ră, după asemănarea divină2. Această unificare apare prin 
părtăşia omului la viaţa divină, în mişcarea dublei trans-

                                                 
1 Ibidem, p. 409, n. 785.   
2 „Dumnezeu, fiind Minte şi mai presus de făpturile zidite de El 

întru înţelepciune şi născând fără curgere pe Cuvântul spre dăinuirea 

lor şi trimiţând, cum s-a scris, pe Duhul Sfânt spre puterea lor, este 

atât în afară cât şi în lăuntrul tuturor. Tot aşa şi omul cel părtaş de fi-

rea dumnezeiască, fiind chip al Lui după partea înţelegătoare, adică 

după sufletul mintal, netrupesc şi nemuritor, şi având prin fire mintea 

care naşte raţiunea din fiinţa sa, iar prin acestea susţinându-se toată 

puterea trupului, este şi în afară şi în lăuntrul celor materiale şi văzu-

te. Şi precum Cel ce l-a zidit pe el este nedespărţit de ipostasurile sa-

le, adică de Cuvântul şi de Duhul, la fel şi omul este netăiat cu sufle-

tul de minte şi de cuvânt (raţiune), fiind o singură fire şi fiinţă, neho-

tărnicită de trup”. Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete de-

spre făptuire, despre fire şi despre cunoştinţă, în: Filocalia, sau Cu-

legere din scrierile Sfinţilor Părinţi despre cum se poate omul curăţi, 

lumina şi desăvârşi, vol. VI, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

Ortodoxă, Bucureşti, 1977, p. 305.  
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cenderi cu unică ţintă, prin contemplarea raţiunilor divine 
imprimate în creaţie şi unirea cu Dumnezeu ca Treime de 

Persoane.  

Părintele Stăniloae subliniază iconomia Cuvântului şi 

Duhului într-o înţelegere personalistă, sinergică, cu orien-

tare liturgică, a chipului şi asemănării dumnezeieşti: „Cu-

vântul lui Dumnezeu e baza chipurilor subzistente ale crea-

turilor, deci în El subzistă acestea. Duhul Sfânt e baza pu-

terii lor de activare a ceea ce e cuprins virtual în chipuri, în 

esenţele lor. El pune şi ţine în mişcare iubitoare spre Dum-

nezeu şi spre semeni indefinitul lor. Dar activarea acestei 

puteri e şi o chestiune de conştiinţă mai clară şi de voinţă 

mai accentuată a omului. Duhul Sfânt este însă factorul 

principal necesar de adâncire şi îndrumare a subiectivităţii 

umane în direcţia spre Dumnezeu şi spre celelalte persoane 

umane. Se poate spune deci că Cuvântul e baza existenţei 

şi constituţiei creaturilor, iar Duhul factorul care întăreşte 

caracterul lor de subiecte şi lucrarea lor în relaţiile cu Su-

biectul dumnezeiesc şi cu subiectele umane”1.  

Temeiul ontologic al unităţii nu stă într-o natură cuge-

tată abstract, ci în Persoana Tatălui: „Tatăl e asemănat 

când cu mintea, când cu sufletul. În cazul dintâi Fiul e 

asemănat cu raţiunea sau cu cuvântul; în cazul al doilea, 

cu mintea. În cazul din urmă, Duhul e asemănat cu duhul 

omului. Dar mai degrabă Tatăl e considerat ultima bază 

subzistentă a ipostasurilor Fiului şi Duhului. El are mai 

mult un înţeles de bază ontologică”2. 

Unitatea trinitară a fiinţei omeneşti se descoperă după 

Cuviosul Nichita în închinarea ei către Dumnezeu. Închi-

                                                 
1 Ibidem, p. 305, n. 491.  
2 Ibidem, p. 305, n. 492. 
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narea exprimă aici raportul firesc al făpturii create din ni-

mic şi susţinute de lucrarea dumnezeiască, caracterul ei 

de icoană a lui Dumnezeu: „Precum Dumnezeu e închinat 

în trei ipostasuri: în Tatăl, în Fiul şi în Duhul Sfânt, aşa şi 

chipul zidit de El, adică omul, e văzut în trei părţi: în su-

flet, în minte şi în cuvânt, dar ca cel ce se închină lui 

Dumnezeu, Care a făcut toate din cele ce nu sunt. Deci 

cele ce sunt împreună-veşnice şi de-o fiinţă cu Dumnezeu 

(Tatăl) după fire, acelea sunt de-o fire şi de-o fiinţă şi cu 

chipul Lui. Din acestea se vede în noi chipul şi prin ele 

suntem icoana lui Dumnezeu, deşi sunt amestecate cu lu-

tul”1. Deofiinţimea sufletului, raţiunii şi duhului în om 

este zugrăvită după modelul Treimic, iar această analogie 

cu caracter iconic, remarcă Părintele Stăniloae, presupune 

aici „o oarecare părtăşie a omului la Dumnezeu”2.  

Tâlcuind un cuvânt al lui Calist Catafygiotul despre 
unirea dumnezeiască, Părintele Stăniloae arată că omul se 

cere după Dumnezeu, trăieşte fiinţial tensiunea ontologică 
a legăturii cu Dumnezeu; iar înaintând în această relaţie 
de iubire, intrând în hora dumnezeieştii Iubiri se descope-

ră tot mai viu structura sa trinitară, ca icoană vie a Sfintei 
Treimi3. În acest sens, evidenţiat de tradiţia patristică, al 

                                                 
1 Ibidem, pp. 305-306. 
2 Ibidem, p. 306, n. 493. 
3 „Numai prin aceasta este sufletul unul şi întreit sau chipul Sfin-

tei Treimi, pentru că a fost făcut pentru privirea nu a unui Dumnezeu 

unipersonal, ci a lui Dumnezeu, Unul în fiinţă, dar întreit în Persoa-

ne. Chiar dacă nu priveşte conştient pe Dumnezeu ca Treime, sufletul 

este legat de Dumnezeu ca Treime. Treimea îşi întipăreşte, începând 

de la creaţie, neîncetat chipul în suflet”. Calist Catafygiotul, Despre 

unirea dumnezeiască, în: Filocalia, vol. VIII, trad. din gr., introd. şi 

note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

2002, p. 409, n. 786.  
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vocaţiei de unire cu Dumnezeu, şi unificare în sine după 
asemănarea şi cu puterea prototipului treimic, omul e 

creat după chipul întregii Treimi1. 

Însă aşa cum baza unităţii de fiinţă în Treime e Persoa-

na Tatălui, tot astfel, baza unirii dintre Dumnezeu şi creaţie 

nu e un proces abstract, ci Însăşi Persoana Cuvântului, 

Chipul Tatălui, care în Întrupare a actualizat desăvârşit chi-

pul dumnezeiesc imprimat omului la creaţie. În acest sens, 

omul este „chipul special” al Cuvântului, „dezvoltat de 

Duhul” după chipul Tatălui2. Comentând cuvântul Sfântu-

lui Atanasie cel Mare împotriva celor ce declară pe Fiul 

creatură, Părintele Stăniloae arată: „Dacă n-a luat în Sine 

firea noastră omenească Fiul lui Dumnezeu cel veşnic, sau 

nepieritor, ci o creatură pieritoare, omenescul luat de El şi 

                                                 
1 „Ciprian Kern, comentând pe Sfântul Grigorie Palama, spune: «În 

alt înţeles, asemănarea cu Dumnezeu nu e numai chipul unei persoane 

din Sfânta Treime, ci a întregii Treimi de viaţă începătoare. Omul în 

felul acesta reflectă în sine, în structura şi viaţa sa spirituală, viaţa in-

tertreimică a Dumnezeirii. Aceasta au învăţat-o Sfinţii Grigorie de 

Nyssa şi Chiril din Alexandria, Fericitul Teodoret, Vasile de Seleucia, 

Atanasie Sinaitul, Ioan Damaschin, Fotie»”, Pr. prof. dr. Dumitru Stă-

niloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, pp. 275-276.  
2 Vorbind despre „Omul ca chip special al Cuvântului, dezvoltat 

prin Duhul Lui”, Părintele Stăniloae scrie. „Am privit până aici, ca 

model al chipului dumnezeiesc al omului, Sfânta Treime. Dar nu tre-

buie uitat că omul e văzut şi ca chip al Logosului divin, Care la rân-

dul său fiind chipul Tatălui a îmbrăcat la plinirea vremii şi chipul Său 

uman (Fil. 2 6-7; Evr. 1, 3). Omul este astfel „chipul” Cuvântului şi 

ca atare „după chipul” Tatălui. Întrucât e chipul Cuvântului şi după 

chipul Tatălui, el e pus într-o relaţie cu comuniunea treimică şi e che-

mat să realizeze în planul uman o viaţă de comuniune asemănătoare 

comuniunii treimice şi din puterea Ei. Prin întrupare, Hristos a ridicat 

în om chipul dumnezeiesc la deplina lui actualitate, adica la deplina 

lui comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii”, Ibidem, p. 279. 
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persoanele umane rămân supuse pieirii. Aceasta rezultă din 

arianism. Şi atunci totul în lume e fără sens. Întruparea 

Fiului lui Dumnezeu arată sensul existenţei”1. 

Taina unirii Ipostatice presupune Persoana preexisten-

tă a Cuvântului, a cărei pecete imprimată prin actul crea-

tor după sfatul Treimic îi dă omului identitatea şi orienta-

rea iconică dialogală: „Apare mereu taina uniunii iposta-

sului cel unul format din părţi fiinţiale deosebite. Cum se 

naşte ea, în ce constă ea? Cum se împreună ele de o parti-

cularitate comună, deosebită de însuşirile fiinţiale ale păr-

ţilor? Ar fi greu de înţeles fără ipostasul divin preexistent 

asumării firii umane, cum ar fi greu de înţeles identitatea 

unică a fiecărui ipostas uman fără pecetea imprimată de 

Dumnezeu-Cuvântul pe fiecare suflet, prin modelul Lui 

gândit mai dinainte de El, pentru un dialog deosebit, 

neidentic, cu fiecare”2.  

 Îndumnezeirea omului prin har sau desăvârşirea ase-

mănării cu Dumnezeu este posibilă, arată Părintele Stăni-

loae, fiindcă omul „are capacitatea de a fi îndumnezeit, fi-

ind făcut după chipul Fiului, putând fi înfiat”3. „Numai pe 

baza faptului că în lume este imprimată raţionalitatea Cu-

vântului lui Dumnezeu, Acesta se poate face om şi omul 

se poate îndumnezei. (...) În Raţiunea sau în Înţelepciunea 

divină e dată şi putinţa înţelegerii omului ca chip al lui 

                                                 
1 Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a II-a, Epistole, Viaţa 

Cuviosului Părintelui nostru Antonie, Col. P.S.B. 16, trad. din gr., in-

trod. şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR., Bucureşti, 

1988; p. 67. 
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, Partea a doua, Scrieri şi 

epistole hristologice şi duhovniceşti, trad. din gr., introd. şi note de 

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Col. PSB. 81, EIBMBOR., Bucureşti, 

1990; p. 128, n. 252 b.  
3 Ibidem, p. 72. 
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Dumnezeu, sau o anumită înrudire a omului cu Dumne-

zeu. Pe baza acestei înrudiri a putut lua Fiul lui Dumne-

zeu umanitatea în Sine şi o poate desăvârşi până la în-

dumnezeire. Pe baza ei, ipostasul divin al Fiului se poate 

exprima prin gândirea şi prin cuvântul omenesc”1.  

Nu numai existenţa, dar şi comunicarea între persoane 

sau între formele de creaţie este posibilă datorită logosului 

divin sau peceţii imprimate de actul creator al Fiului şi Cu-

vântului lui Dumnezeu. Fiinţa creată are o orientare spre 

creştere şi comunicare prin şi întru Fiul. „Chipul nu e des-

părţit de model”, explică Părintele Stăniloae, „Chipul se 

ştie deosebit de model, dar totodată unit cu modelul. Când 

cineva e strâns unit cu mine, în mine se vede chipul lui, în 

lucrarea mea se vede lucrarea lui. Dar el rămâne el şi eu ră-

mân eu. Nimeni nu are un chip decât în relaţie intimă cu 

altul. (…) Dar în chip se vede şi modelul fără să se confun-

de. (…) În Hristos însuşi modelul transcendent al omului 

se face subiectul chipului său uman”2. 

                                                 
1 Ibidem, p. 76. 
2 Ibidem, p. 81. 
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Chip şi asemănare,  

coordonate iconic-liturgice 

 ale dialogului dragostei 

 

Una din importantele contribuţii ale Părintelui Stăni-

loae în dinamizarea discursului antropologic şi actualiza-

rea ethosului patristic o constituie accentul pus pe dialo-

gicitatea, sau capacitatea de creştere prin dialogul dragos-

tei, constitutivă de la creaţie fiinţei omeneşti. Considera-

rea aspectului esenţial dialogic al fiinţei umane create du-

pă chipul comuniunii treimice arată în fapt conţinutul li-

turgic al relaţiei dintre chip şi asemănare, modul sinergic 

de actualizare a chipului în asemănare, şi împlinirea lor în 

unirea sau împărtăşirea dumnezeiască. Esenţa dialogală a 

fiinţei este înscrisă în însăşi crearea omului după chipul 

Cuvântului. Dialogul implică alteritate şi orientare spre 

comuniune în Cuvântul, iar cum Cuvântul Ipostatic al lui 

Dumnezeu e veşnic, dialogul lui Dumnezeu cu omul are 

un început, dar nu are un sfârşit, nemurirea persoanei 

umane fiind întemeiată tocmai pe înscrierea ei prin crea-

ţie în acest dialog început şi susţinut de dragostea Sfintei 

Treimi.  

Astfel, arată sfinţia sa, „numai în dialog direct cu cine-

va, îl cunoşti pe acela. Iar dialogul direct cel mai real este 

dialogul dragostei. Pentru acest dialog al nostru cu Sine 
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ne-a creat Dumnezeu, făcându-ne chipuri ale Lui. A fi 

chip al lui Dumnezeu şi a rămâne chip al Lui şi a se dez-

volta ca atare, înseamnă a fi partener de dialog al lui 

Dumnezeu. Iar omul fiind făcut partener de dialog comu-

nicant cu Dumnezeu, e făcut spre existenţa eternă. Iubirea 

lui Dumnezeu nu poate uita pe cel cu care a intrat odată 

în dialog, deci nu-l poate lăsa să înceteze definitiv de a 

exista. Dialogul îl susţine Dumnezeu cu noi prin Cuvântul 

Său. De aceea prin El ne creează şi când noi slăbim legă-

tura directă cu El, ca parteneri de dialog, El se face om, 

dar rămâne şi Dumnezeu, pentru ca prin nemijlocirea le-

găturii cu noi, ca om, să ne facă simţită relaţia directă în 

care a revenit cu noi, ca partener de dialog”1.  

În acest sens, Părintele Stăniloae împreună cu Sfântul 

Atanasie cel Mare aşază condiţia iconică a omului de chip 

al Cuvântului dumnezeiesc la baza creaţiei şi mântuirii: 

„Aşa se poate înţelege sensul dat de Sfântul Atanasie 

mântuirii în Hristos, ca eliberare de moarte: «nu era cu 

putinţă altuia să zidească în om existenţa după chipul lui 

Dumnezeu, decât chipului Tatălui. Şi nu era cu putinţă să 

facă prin înviere pe muritor nemuritor decât celui ce era 

Însăşi Viaţa, adică Domnului nostru Iisus Hristos»”. 2 

Dialogul dragostei e afirmat prin triada Iubire-Cu-

vânt-Memorie după chipul Tatălui, Fiului şi Sfântului 

Duh în relaţia lor faţă de persoana omenească. Astfel, chi-

pul omului nu e privit static, el are deja un germene al 

asemănării, altfel spus Dumnezeu ne imprimă prin chip 

un vector spre asemănare, rostind prin creaţie primul cu-

vânt în acest dialog al vieţii. Privit în taina dialogului, 

                                                 
1 Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. 1, 

Ed. Cristal, Bucureşti, 1995; p. 19. 
2 De incarnatione Verbi, cap. XXXI, apud: Ibidem, p. 19. 
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chipul apare ca o entitate orientată, chiar „mişcată” de un 

impuls iniţial, dacă putem să spunem aşa. Originea în Cu-

vântul Ipostatic dă această orientare, actualizată cu pute-

rea şi după asemănarea comuniunii treimice. Acest fapt 

descoperă iniţiativa lui Dumnezeu la temelia fiecărui răs-

puns omenesc de creştere în desăvârşire.  

Dacă primul cuvânt al dialogului între Dumnezeu şi 

om a fost însăşi imprimarea Chipului Său, a feţei Cuvân-

tului şi insuflării Duhului, atunci răspunsul fundamental 

al omului în acest dialog este cuvântul iubirii, dăruirii în-

tregii sale persoane, al răspunsului de închinare liturgică 

spre primirea Cuvântului Vieţii veşnice. Astfel, în sensul 

acesta de cuvânt ca dăruire de sine, prin păcat omul des-

părţit de har a pierdut conştiinţa propriului chip, s-a pier-

dut pe sine şi a rămas fără de răspuns ipostatic înaintea 

iubirii divine, oprind dialogul cu Dumnezeu. 

Tocmai de aceea a fost nevoie de Întrupare, Jertfă şi 

Înviere şi toate actele dumnezeieşti mântuitoare, pentru 

ca omul să reînceapă liturghia comunicării cu Dumnezeu, 

să poată răspunde din toată fiinţa, sau şi mai mult, cu iu-

birea cu care Dumnezeu ne iubeşte: „Moartea noastră este 

învinsă de Hristos prin moartea Lui, pentru că în ea a fost 

lucrătoare suprema iubire a Lui ca om faţă de Tatăl, su-

prema iubire a Lui ca Dumnezeu făcut om pentru noi. Via-

ţa învierii, care ne vine din aceasta, e viaţa desăvârşitei 

noastre comunicări cu Dumnezeu şi deci a celei mai vii şi 

nesfârşite comunicări a Lui cu noi şi a comunicării noas-

tre între noi”1. 

Pecetea actului creator al Treimii dă lumii amprenta 

raţionalităţii prin care se arată ca un mediu al intersubiec-

                                                 
1 Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. 1, p. 19.  
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tivităţii, al creşterii omului în cunoaşterea iubitoare a lui 

Dumnezeu. Lumea este astfel antrenată în dialogul omu-

lui cu Sfânta Treime care îi actualizează condiţia liturgică 

de dar, o arată luminată şi transfigurată de sensurile izvo-

râtoare din comuniune.  

„Fiind opera unui Dumnezeu tripersonal, sau fiind 

creată prin Cuvântul sau raţiunea personală a unui Dum-

nezeu personal”, arată Părintele Stăniloae, „lumea poartă 

în ea amprenta raţionalităţii. Această amprentă o poartă şi 

omul. Ba chiar mai mult. În vreme ce lumea poartă am-

prenta unei raţionalităţi ca obiect, omul poartă, pe lângă 

amprenta raţionalităţii ca obiect de cunoscut, şi amprenta 

raţiunii subiective, sau cunoscătoare, arătându-se prin 

aceasta după chipul Cuvântului sau al Fiului Tatălui, deci 

ca o fiinţă pusă prin fiinţa ei în dialog cu Tatăl, împreună 

cu Fiul. Deci, omul e ridicat în dialogul iubitor al Sfintei 

Treimi, suprema existenţă dialogică şi iubitoare. Numai 

această calitate a omului conferă şi lui şi lumii un sens: 

lumea e un conţinut al dialogului între om şi Dumnezeu 

cel în Treime, sau prin ea omul creşte în iubirea şi înţele-

gerea lui Dumnezeu Cel ce i-o dăruieşte din iubire, ca să-l 

aibă prin ea partener al înţelegerii şi iubirii. Raţionalitatea 

imprimată în creaţiune de Cuvântul dumnezeiesc pe sea-

ma cunoaşterii omului, o face pe aceasta luminată de un 

sens, o face pe ea însăşi «lumină», fapt exprimat de cu-

vântul românesc «lume» (lumen)”1. Omul ridicat în dialo-

gul Sfintei Treimi asumă şi închină astfel odată cu sine 

lumea pe altarul iubirii.  

În acest dialog al iubirii, în care persoana umană se 

descoperă creată după chipul Cuvântului, un rol funda-

                                                 
1 Ibidem, p. 25. 
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mental îl are rugăciunea. Rugăciunea actualizează tocmai 

această tindere ontologică a omului spre vorbirea şi uni-

rea cu Dumnezeu, vocaţia omului de a transcende natura 

în însuşi dialogul cu Dumnezeu în Cuvântul. Rugăciunea 

arată esenţa liturgică a dialogului între om şi Dumnezeu, 

arată cuvântul omului ca răspuns liturghisitor la cuvântul 

lui Dumnezeu. Rugăciunea arată vocaţia transcenderii de 

sine şi depăşirii firii întemeiată pe adunarea minţii din ce-

le ale lumii şi unificarea minţii, raţiunii interioare şi voin-

ţei în cuvântul rugăciunii, prin care persoana întreagă se 

arată ca icoană a Sfintei Treimi şi „cuvânt cuvântător” 

după chipul Cuvântului.  

Comentând acestă expresie, Părintele Neofit pune în 
lumină lucrarea Cuvântului în noi, împreună cu noi, în-

tr-un dialog în care libertatea şi alteritatea omului se afir-
mă şi se deschid comuniunii în iubire: „Părintele Stăni-
loae spune în Omul şi Dumnezeu că «persoana umană 

este cuvânt cuvântător inepuizabil»1, iar în alt loc spu-
ne că «Dumnezeu nu ne vorbeşte numai prin Cuvântul 
Său ipostatic, ci ne şi creează, ne susţine şi întăreşte şi ne 

conduce spre El în comunicarea Sa cu noi. Şi ne-a făcut 

cuvinte ipostatice punând pecetea Sa în noi»2. Prin ur-
mare, persoana umană nu este doar simplu cuvântătoare 

în sensul vorbirii, ci este un cuvânt în sine şi în comuni-
care de sine, este un cuvânt ipostatic ce se poate exprima 
şi pe sine direct”3. În aprofundarea limbajului iconic, Pă-

rintele Neofit atrage atenţia asupra modului în care Părin-
tele Stăniloae surprinde relaţia vie între fiinţă şi mişcarea 
comunicării interpersonale: „precum numai în persoane 

                                                 
1 Idem, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, p. 202. 
2 Ibidem, p. 208.  
3 Ierom. Neofit Linte, Florin Caragiu, op. cit., p. 58. 
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există concret fiinţa umană, aşa numai prin comunicare 
iubitoare între doi, sau mai mulţi, ea se face mai unită şi 

mai întărită. Fiinţa umană, existând numai în persoane, 
implică în ea mişcarea comunicării interpersonale şi se 
întăreşte prin actualizarea acesteia, sau prin dialogul sin-

cer şi pozitiv între persoane”1. 

În rugăciune, prin unificarea în sine a puterilor sufle-

teşti, omul se aduce pe sine întreg ca un cuvânt-persoană 

în dialogul peste sine al iubirii, şi astfel se deschide şi 

înaintează în taina liturgică a unirii cu „monada treimică a 

dumnezeirii”2.  

Părăsirea în rugăciune a conţinuturilor parţiale, frag-

mentare ale lumii nu înseamnă totuşi o negare a lumii, in-

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică 

Ortodoxă, p. 205. 
2 „Raţiunea interioară trebuie să fie atentă atât cu vederea sa min-

tală, cât şi cu auzul său mintal, numai la cuvintele acestei rugăciuni şi 

mai mult, la lucrurile pe care le semnifică, iar aceasta s-o facă rămâ-

nând fără imagini, fără figuri, fără reprezentări, fără a cugeta la alt lu-

cru, fie el sensibil, fie inteligibil, fie din lăuntru sau din afară, fie el 

chiar un lucru bun. Chiar dacă Dumnezeu este în afară de toate aces-

tea, mintea, şi ea, căutând să se unească cu Dumnezeu prin rugăciu-

ne, trebuie să iasă din tot ce e, fie sensibil, fie inteligibil şi să se urce 

deasupra tuturor acestora, pentru a obţine unirea dumnezeiască. Cât 

despre voinţă, ea trebuie să se ataşeze întreagă cuvintelor rugăciunii, 

în aşa fel încât mintea, raţiunea interioară şi voinţa, aceste trei părţi 

ale sufletului să fie una şi Cel Unu să fie întreit. Căci în felul acesta 

omul, fiind imaginea Sfintei Treimi, se ataşează şi se unifică cu pro-

totipul său. Aşa a spus marele erou şi maestru al rugăciunii şi al trez-

viei mintale, adică dumnezeiescul Grigorie Palama: «Când unitatea 

minţii devine treime rămânând unitate, atunci se uneşte cu monada 

treimică a dumnezeirii, închizând poarta oricărei devieri şi ţinându-se 

deasupra trupului şi a lumii şi a stăpânitorului acestei lumi (peri pro-

sevhis)», Idem, Ascetica şi Mistica Ortodoxă, vol. II, Ed. Deisis, Mâ-

năstirea Sf. Ioan Botezătorul, Alba Iulia, 1993, pp. 97-98. 
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stituirea unei schisme între omul lăuntric al inimii şi lumea 

din afară. Aceasta pentru că pe de o parte omul creat după 

chipul lui Dumnezeu cuprinde şi unifică în sine raţiunile 

lumii şi prin adunarea minţii în inimă poartă lumea în mod 

implicit, simplu şi unitar în trupul său şi o închină prin cu-

vântul rugăciunii lui Dumnezeu spre prefacere harică. În al 

doilea rând, prin rugăciunea lăuntrică omul îşi regăseşte 

capacitatea de chip a unirii supralumeşti cu Dumnezeu, 

primind de la El puterea transfiguratoare a harului, care 

după modul bunătăţii divine, nu se limitează strict în grani-

ţele individuale, ci se revarsă mai departe în lume.  

Astfel, ţinând cont de iconicitatea şi vocaţia liturgică a 

omului, Părintele Stăniloae poate să înfăţişeze rugăciunea 

ca o cale „spre Iisus, prin adâncul nostru”1. În sensul ce-

lor afirmate mai sus, el atrage atenţia asupra distincţiei fă-

cute de sfinţii părinţi între nous şi raţiune, indicând 

nous-ul drept baza indefinită a subiectului, şi părăsirea lu-

crărilor instrumentale şi a conţinuturilor cuprinse în con-

cepte drept condiţie a „rugăciunii ipostatice”, nu numai a 

depăşirii de sine în tinderea spre Dumnezeu, dar totodată 

şi a intrării în altarul propriei fiinţe, dincolo de catape-

teasma chipurilor lumii. Prin rugăciunea minţii în inimă 

are loc astfel depăşirea raţiunii, a vederii parţiale, reflec-

tate în manifestări sau lucrări exterioare spre sesizarea si 

întâmpinarea primitoare, supraconceptuală a subiectului 

în dialogul dragostei2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 105.  
2 „Sfinţii părinţi fac o distincţie între minte (nous) şi raţiune (lo-

gos). Raţiunea este facultatea care cugetă lucrurile cuprinzându-le în 

concepte definite, numite şi ele raţiuni (logoi), pentru faptul că pot fi 

şi ele obiecte ale raţiunii. Mintea este facultatea care cugetă conţinu-

turi fără să le delimiteze în concepte. Raţiunea emană din minte, aşa 
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Aflarea lui Dumnezeu Tatăl sau actualizarea vocaţiei 

filiale se săvârşeşte prin depăşirea tuturor formelor instru-

mentale, conceptuale de cunoaştere sensibilă sau intelec-

tuală în şi prin Persoana Fiului, Cuvântul Hristos1. De 

aceea, rugăciunea nu activează doar anumite funcţii sau 

capacităţi parţiale, ci antrenează fiinţa omenească în inte-

gralitatea ei în dialogul cu Dumnezeu, tinde să restituie 

persoana drept „cuvânt cuvântător”, ca răspuns de iubire 

la Cuvântul Tatălui plin de Duhul Sfânt. Integralitatea 

persoanei se actualizează în intersubiectivitate, icoana 

străluceşte în relaţie cu Prototipul.  

În acest sens, scrie Părintele Stăniloae, „adâncimea in-

finită şi suveranitatea subiectului nu se lasă captate în 

concepte, ci, într-un mod mai adecvat decât obiectele, fac 

transparent pe Dumnezeu. Indefinitul subiectului, care to-

                                                                                              
cum Se naşte pururea Logosul divin din Tatăl, care e Mintea primă 

(nous). Deci precum mintea divină e principiul tuturor, aşa şi mintea 

din om e principiul ultim al tuturor celor din el, deci şi al raţiunii. Ea 

e de aceea baza subiectului uman, care e dincolo de toate conţinuturi-

le delimitate, dincolo şi de raţiunea care le prinde în concepte. E baza 

indefinită a subiectului care se foloseşte şi de raţiune. Pe ea n-o poate 

sesiza raţiunea, prin nici un concept, fiind dincolo de raţiune şi de 

orice concept. Trebuie să părăsim toate conceptele şi să ne ridicăm 

mai presus de raţiunea care formează concepte, pentru a sesiza baza 

indefinibilă a subiectului nostru. Numai atunci mintea se cugetă pe ea 

însăşi, ia act de ea însăşi. Lucrurile şi obiectele sunt o catapeteasmă 

care ne închide vederea nu numai spre Dumnezeu, ci şi spre baza su-

biectului nostru”. Ibidem, p.107. 
1 Sf. Maxim Mărturisitorul, Quaest. ad Thalas., P. G. 90, 332: «Iar 

capul lui Hristos, adică al Logosului, aflat tainic prin negaţie, ca cel ce 

depăşeşte toate, este Mintea, care e infinit dincolo de toate în tot chipul 

şi în mod absolut». Sfântul Grigorie de Nyssa vede chipul dumnezeiesc 

al omului în suflet (Tatăl), raţiune (Fiul) şi minte (Duhul). (Quid sit ad 

imaginem et similitudinem; P. G., 44, 1340). Ibidem, p. 107, n. 1. 
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tuşi simţim că nu are atributele infinitului, căci sunt atâtea 

realităţi care nu atârnă de el, ne face să adulmecăm infini-

tatea divină. El nu poate avea baza decât în infinitatea di-

vină, nu în lumea obiectelor. Iar această bază i-o simţim 

oarecum, cum simţim sufletul ca bază a trupului”1. Prin 

urmare, experierea prezenţei lui Dumnezeu nu poate fi 

instrumentalizată, ea se descoperă cel mai viu prin însăşi 

interioritatea de taină a subiectului în rugăciune, răspun-

sul dragostei filiale.  

Simultana înaintare în cunoaşterea de sine şi cunoaşte-

rea lui Dumnezeu implicată în caracterul iconic al fiinţei 

umane presupune ca o condiţie gnoseologică despătimirea, 

ea însăşi un răspuns de deschidere la lucrarea curăţitoare şi 

sfinţitoare a lui Dumnezeu. Căci firea sau inima curăţită 

oglindeşte iconic chipul de taină al lui Dumnezeu. În spri-

jinul acestei afirmaţii, Părintele Stăniloae invocă tâlcuirea 

Sfântului Grigorie al Nyssei la Fericiri: „După el, inima 

curăţită vede pe Dumnezeu, nu ca pe o persoană opusă, ci 

Îl vede oglindit în ea însăşi. Inima sau «omul dinlăuntru» 

reflectă prin firea ei pe Dumnezeu. Dar păcatul, acoperin-

d-o, a acoperit şi pe cel oglindit în ea. Îndată ce o curăţim, 

o vedem ca chip în care se oglindeşte modelul. Cel ce se 

curăţă, văzându-se pe sine, vede în sine şi pe Dumnezeu 

cum văd unii soarele în oglindă, fără să se întoarcă spre El 

spre a-L vedea în ipostasul Lui”2.  

Este indicat astfel apofatismul iconic al cunoaşterii lui 

Dumnezeu sau sesizarea directă prin infinitatea personală 

a prezenţei şi cuvântului Persoanei Arhetip în intimitatea 

fiinţei, în care „adânc pe adânc cheamă”. În acest punct 

se ridică întrebarea asupra posibilităţii şi formei cunoaşte-

                                                 
1 Ibidem, p. 110.  
2 Ibidem, p. 110-111. 
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rii lui Dumnezeu prin mijlocirea minţii, cu păstrarea nea-

tinsă a conştiinţei alterităţii: „Prin ce este mintea capabilă 

să fie transparentă şi ce «formă» are această cunoaştere a 

lui Dumnezeu prin mijlocirea ei şi cum îşi dă seama că nu 

se vede numai pe ea, ci şi pe Dumnezeu? Căci mintea 

adunată în intimitatea sa, în inimă, dă acolo de Dumne-

zeu. Pentru că intimitatea sau inima noastră, atunci când 

este găsită, nu e găsită goală, ci în cuprinsurile ei indefi-

nite se reflectă prezenţa lui Hristos”1.  

Apofatismul cunoaşterii lui Dumnezeu stă în însăşi ca-

pacitatea de chip primită la creaţie şi actualizarea ei parti-

cipativă prin care mintea curăţită şi întărită de har devine 

vas al (experierii) tainelor dumnezeieşti. Pe de o parte 

mintea e făcută să poată primi «abisul»: „Sfântul Maxim 

Mărturisitorul zice înţelepciunii lui Dumnezeu «abis», iar 

minţii curate «locul abisului», care ca atare poate fi numi-

tă şi ea abis. Ea se numeşte abis prin faptul că e făcută 

astfel (thesei), ca una ce e capabilă să primească abisul, 

iar înţelepciunea e abis după fire”2. Pe de altă parte este 

numită de Sfântul Maxim abis prin participare3. Tocmai 

de aceasta, arată Părintele Stăniloae: „Subiectul întorcân-

du-se spre sine nu dă numai de sine, iar experienţa aceas-

ta exclude atât distanţarea de Dumnezeu, cât şi identifica-

rea cu El”4.  

Conştiinţa de sine şi a Alterităţii divine sunt potenţate 

de faptul că lucrarea dumnezeiască şi logositatea creaţiei 

                                                 
1 Ibidem, p. 111. 
2 Ibidem, p. 112.  
3 „Ambig. liber, P. G., 91, 1112: «Abis se numeşte şi locul abisu-

lui. Deci şi mintea se numeşte abis prin participare, pentru capacita-

tea ei receptivă»”. Ibidem, p. 112. 
4 Ibidem, p. 112.  
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exclud distanţarea, iar Treimea de Persoane deofiinţă sau 

fiinţa divină subzistentă în Persoane, identificarea. În ge-

neral, cunoaşterea participativă interpersonală nu este o 

simplă întâlnire a unor calităţi şi lucrări ci o sesizare şi 

experiere conştientă a persoanei în act, are drept conţinut 

ireductibil persoana în dialogul iubirii.  

Abisul indică mai sus Subiectul Transcendent, prezenţa 

atotţiitoare, infinită dar personală a lui Dumnezeu1. În ru-

găciune, mintea iese din lume sau părăseşte „grija cea lu-

mească”, lucrarea în regimul multiplicităţii fragmentate a 

raţiunilor lumii. Unificând tainic în tinderea ei spre Logo-

sul toate aceste raţiuni prin gestul de închinare către Dum-

nezeu, ea realizează prin participare la lucrarea Sfintei Tre-

imi transcenderea de sine, depăşirea de sine prin adâncul 

inimii sau icoana chipului dumnezeiesc spre Prototip2. 

Reciproca cuprindere iconică între chip şi Prototip este 

întemeiată pe Iubirea lui Dumnezeu care a cuprins pe om 

în planul dumnezeiesc sau gândul său veşnic, şi şi-a lăsat 

imprimat chipul în fiinţa lui. Principiul iconic al reciprocei 

cuprinderi arată că vocaţia omului de a creşte la asemăna-

rea şi unirea cu Dumnezeu se desfăşoară sinergic, până în 

punctul în care prin închinarea liturgică a voii face pe 

Dumnezeu om în sine sau Îl arată Subiect suprem al lucră-

                                                 
1 „Acest abis ne lasă să-l experiem ca o suveranitate absolută. Iar în 

aceasta se arată tocmai caracterul lui de subiect şi aceasta este ceea ce-l 

distinge de subiectul nostru. Ajungând în intimitatea pură a noastră, ex-

periem prezenţa infinită, dar personală a lui Dumnezeu”. Ibidem, p. 114. 
2 „Peste tot rugăciunea este aceea care face posibilă întoarcerea min-

ţii de la toate lucrurile, de la toate ideile. Dar aceasta nu este numai un 

act de autocontemplare a minţii,ci este un extaz al subiectului cugetător, 

un act prin care acesta se transcende, se întinde dincolo de sine, spre Su-

biectul suprem şi infinit. În rugăciune, subiectul nostru are conştiinţa că 

nu e singur, ci că se află în faţa lui Dumnezeu”. Ibidem, p. 114. 
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rilor sale, pentru ca Dumnezeu să-l ridice la îndumnezeire, 

făcându-l pe om subiect al lucrărilor dumnezeieşti.  

Sensul şi împlinirea omului stau în părtăşia la chipul 

Tatălui care este Fiul, prin care omul primeşte cunoaşte-

rea lui Dumnezeu şi înnoirea vieţii în Duhul Sfânt. Astfel, 

Sfântul Atanasie cel Mare scrie: „De ce i-ar mai fi făcut 

Dumnezeu pe aceştia, dacă n-ar fi voit să fie cunoscut de 

ei? Deci ca să nu se întâmple aceasta, Dumnezeu fiind 

bun îi face părtaşi de chipul Domnului nostru Iisus Hris-

tos şi-i zideşte după chipul şi asemănarea Lui, ca prin-

tr-un astfel de har, cunoscând chipul, adică pe Cuvântul 

Tatălui, să poată să dobândească prin El înţelegerea Tată-

lui şi cunoscând pe Făcătorul să trăiască viaţa mulţumită 

şi cu adevărat fericită”1. Părintele Stăniloae evidenţiază în 

comentariul său la acest cuvânt dimensiunea participativă 

a chipului2, apofatismul dinamic, comuniant al Persoanei 

ce se cere cunoscută: „În setea omului de a cunoaşte la in-

finit e implicată voinţa Raţiunii personale infinite, nemo-

notone, de a fi cunoscută. Căci numai o persoană se pre-

zintă ca cea a cărei cunoaştere nu poate fi terminată nici-

odată şi ca cea care se poate comunica cu viaţa ei iubitoa-

re la infinit. Cu atât mai mult Persoana dumnezeiască, in-

finită prin ea însăşi în natura ei din veci”3.  

                                                 
1 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. Dumitru 

Stăniloae, Col. PSB 15, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 104. 
2 „Sfântul Atanasie vede în Fiul chipul Tatălui, iar în om, pe cel făcut 

după chipul Tatălui, adică conform cu Cuvântul. Iar după chipul constă 

în a cunoaşte chipul Tatălui, sau pe Cuvântul, deci a fi în legătură cu El. 

(…) Numai participând la Raţiunea supremă are omul raţiune cunos-

cătoare, mereu însetată de sporirea cunoaşterii”. Ibidem, p. 104, n. 44. 
3 Ibidem, p. 104, n. 43.  
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Caracterul neinstrumental, altfel spus neobiectivist în 

sensul unei tehnici cu caracter magic, al metodei isihaste, 

este dat de permanenta conştiinţă a dialogului iubitor dată 

de pomenirea numelui lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu întru-

pat. Accesul la centrul fiinţei şi totodată locul vederii lui 

Dumnezeu sau transcenderea prin icoană spre Prototip are 

astfel un caracter personalist-dialogic: „Dar rugăciunea 

mintală, căutând la început, cu numele lui Iisus, locul ini-

mii, sau centrul pur al subiectului, ne arată că mintea, deşi 

e preocupată în mod precumpănitor de Dumnezeu, pe 

Dumnezeu Îl caută prin intimitatea subiectului propriu”1.  

În rugăciune se descoperă astfel în gradul cel mai înalt 

şi propriu valoarea persoanei omeneşti aflate în relaţie cu 

Subiectul Suprem: „În rugăciune, adulmecăm în preajma 

noastră şi în noi cu o certitudine absolută prezenţa Su-

biectului suprem copleşitor”2. „Icoana din adânc” odih-

neşte insuflarea divină a actului creator, „omul lăuntric al 

inimii” este singurul suport potrivit al conştiinţei iubirii 

lucrătoare a Sfintei Treimi în noi.  

Actul rugăciunii arată conţinutul liturgic al dialogului 

între Dumnezeu şi om, faptul că Dumnezeu începe acest 

dialog prin însăşi creaţia omului, şi-i susţine acestuia şi 

capacitatea de răspuns, spre a-l ridica în intimitatea dialo-

gului iubirii supreme a Sfintei Treimi.  

Afirmând o „continuitate de prezenţă” a Persoanei Cu-

vântului în adâncul fiinţei omeneşti, Părintele Stăniloae 

pune în lumină reciprocitatea întemeiată în actele iubirii di-

vine, în iniţiativa chemării liturgice spre a participa la re-

vărsarea de har sau lucrarea dumnezeiască. „Ţinându-ne cu 

                                                 
1 Ibidem, p. 15.  
2 Ibidem, p. 115.  



 64 

deosebire de Marcu Ascetul”, spune Părintele, „am consi-

derat în cele anterioare că inima sau intimitatea noastră are 

de la început pe Iisus în ea, sau într-o continuitate cu ea (se 

înţelege, nu de substanţă, ci de prezenţă)”1. 

Astfel, în rugăciune, Cuvântul se descoperă drept 
Centrul atractor şi comuniant al iubirii persoanelor ome-

neşti, Subiect transcendent al iconomiei divine şi al lucră-
rii de îndumnezeire prin har a firii create: „Fără să avem 

la început conştiinţa că El e în inima noastră, El ne atrage 
gândul la El, iar prin acest gând bătând noi mereu la uşa 
inimii, la uşa Lui, după ce şi El prin acest gând a bătut la 

uşa conştiinţei noastre, ne deschide ca să intrăm la El în 
inimă, după ce şi noi I-am deschis să intre prin gând în 
conştiinţa noastră. Intrând în inimă dăm de Iisus, dar în-

trucât El ieşise prin gândul la El înaintea noastră, ca Tatăl 
înaintea fiului risipitor, empiric noi nu putem constata că 
a fost prealabil în inimă, ci ni se pare că a intrat de abia 

acum, deodată cu intrarea noastră”2.  
Cuvântul cel veşnic al Tatălui şi totodată Cuvântul În-

trupat, Iisus Hristos este Uşa dialogului între Dumnezeu 

şi creaţie, dialog care pentru ultima înseamnă părtăşia la 
Viaţa veşnică. A fi în dialog cu Dumnezeu înseamnă par-
ticipare la Viaţă, a rămâne fără răspuns, fără cuvânt în 

existenţă, înseamnă întunecarea conştiinţei, îngroparea 
chipului Cuvântului şi „anulare” de sine, sărăcire spiritua-
lă. Făcând legătura între creaţie şi mântuire, Părintele Stă-

niloae arată că „intrarea lui Iisus în inimă la Botez e con-
siderată pe de altă parte de sfinţii părinţi ca o revenire, ca 
o restabilire a legăturii originare a lui Dumnezeu cu sufle-

tul, punând începutul lucrării de spălare a chipului (ini-

                                                 
1 Ibidem, p. 116. 
2 Ibidem, p. 116.  
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mii) de păcate, de separare egoistă de Dumnezeu cel infi-
nit, în sensul sfântului Grigorie de Nyssa”1. Restaurarea 

chipului la botez, întemeierea Bisericii ca Trup al Său în-
seamnă restaurarea capacităţilor firii în direcţia sinergiei 
şi întrepătrunderii lucrărilor dumnezeieşti şi create, a in-

tersubiectivităţii iubirii în Duhul Sfânt.  
În acest punct, Părintele Stăniloae zugrăveşte dragos-

tea ca o energie necreată iar chipul, înzestrarea de a fi fă-

cut subiect al dragostei dumnezeieşti. Astfel, asemănarea 
cu Dumnezeu nu e urmarea unei desfăşurări autonome a 
potenţelor firii, ci se atinge prin „metoda liturgică”: îm-

preună-mergerea cu Dumnezeu, „dialogul iconic” împli-
nit în taina unirii cu Dumnezeu. 

Prin aceasta se afirmă organicitatea iconic-liturgică a în-

ţelegerii ortodoxe ce afirmă prin viziunea asupra energiilor 

necreate taina iubirii şi împărtăşirii dumnezeieşti, în contrast 

cu concepţia catolică ce ratează înţelegerea regimului peri-

horetic al dialogului între Dumnezeu şi om, şi nu poate inte-

gra organic în acest dialog structurile parţiale-sistemice ale 

constituţiei antropologice: „Spre deosebire de catolicism, 

care nu admite energii necreate ale lui Dumnezeu şi care tre-

buie să considere şi dragostea un dar creat, ortodoxia consi-

deră dragostea ca o energie necreată, comunicată de Duhul 

Sfânt, o energie dumnezeiască şi îndumnezeitoare, prin care 

participăm real la viaţa Sfintei Treimi. «Iubirea vine de la 

Dumnezeu», zice sfântul Ioan (I, 4, 7). «Dar această iubire 

presupune după Sfântul Vasile o dispoziţie proprie a naturii 

create”, sau, după cuvintele lui Vladimir Lossky, „o sămân-

ţă sau o putere de iubire (agapitihi dinamis) în fiinţa omului, 

chemat să ajungă la desăvârşire prin dragoste»”2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 117, n.1. 
2 Ibidem, p. 128.  
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Criticând lipsa de acoperire a conceptului abstract de 
„natură pură”, Părintele Stăniloae arată constituţia iconică 
a omului drept capacitatea de a deveni „subiect al dragos-
tei divine”, de care se împărtăşeşeşte însă nu de la sine, ci 
în comuniune cu Dumnezeu: „Omul are capacitatea vir-
tuală de a deveni subiect al dragostei divine şi într-o mă-
sură oarecare şi tinde spre aceasta. În aceasta stă chipul 
dumnezeiesc în el. Dar dragostea însăşi în deplinătatea ei 
nu o poate avea de la sine, ci o primeşte de la Dumnezeu, 
ceea ce înseamnă că asemănarea nu o poate dobândi decât 
în comuniune cu Dumnezeu. Deşi, adică în chip se ascun-
de virtualitatea asemănării, virtualitatea aceasta nu poate 
deveni actualitate de la sine, ci numai sub flacăra lucrării 
sau a iubirii dumnezeieşti. Natura în stare pură nu o gă-
sim ci, sau în stare de sub-natură, sau în stare de natură 
penetrată de har. (…) Când a ajuns natura la starea ei să-
nătoasă, în dragostea ei e şi harul divin”1.  

Luminarea feţei în unitatea dragostei arată, după Părin-
tele Stăniloae, slava comuniunii Treimice în chipul lui 
Hristos întrupat. Chipul lui Hristos şi harul Duhului Sfânt 
pun în lumină conştiinţa iconică, filială a omului faţă de 
Tatăl, Iubirea Tatălui faţă de Fiul şi Duhul extinsă în 
creaţie: „Faţa omului se descoperă în comuniune în ade-
vărul ei prin faptul că se luminează, arătând că e chipul 
comuniunii Persoanelor treimice. Icoana e luminoasă 
pentru că înfăţişează faţa lui Hristos în comuniunea 
treimică, faţa sfinţilor în comuniune cu Dumnezeu, 
întreolaltă şi plin de atenţie binevoitoare faţă de noi”2. 

Comentându-l pe Paul Evdokimov, care afirmă legat de 
facerea omului după chipul lui Dumnezeu „structura iconi-

                                                 
1 Ibidem, p. 128.  
2 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi Comuniune în 

Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 125.  
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că” a fiinţei umane, Părintele Stăniloae vede caracterul ico-
nic al feţei în capacitatea ei de a reda concentrat Între-
gul-Persoana şi a se face mediu al slavei dumnezeieşti. „Du-
pă Chipul” arată capacitatea de comunicare a omului cu 
Dumnezeu. Este afirmată dubla cuprindere implicată de 
icoană: Dumnezeu însuşi are, în Sine, virtualitatea feţei 
omeneşti, iar omul este chipul spiritualităţii Sale conştiente, 
având o alcătuire iconică ce-l arată capabil de comunicare 
cu spiritualitatea dumnezeiască. Centralitatea sufletului în 
om reflectă iconic centralitatea lui Dumnezeu în suflet, fapt 
descoperit şi împlinit desăvârşit în Ipostasul Fiului întrupat1. 

Chip şi asemănare sunt imprimarea chipului lui Dum-
nezeu în fire şi după har şi participare. Ca un aspect demn 
de subliniat, este că adesea Părintele Stăniloae prezintă 
alcătuirea fiinţei umane din perspectiva omega a creaţiei 
îndumnezeite, din perspectiva întregului Om în a cărui 
definire sunt cuprinse chipul şi asemănarea lui Dumne-
zeu, din orizontul desăvârşirii în unire cu Dumnezeu. 
Apoi din perspectiva intersubiectivităţii, a dialogului între 

                                                 
1 Dar faptul că Fiul lui Dumnezeu ia faţă omenească şi o poate eter-

niza pe aceasta prin înviere, făcând-o un mediu de comunicare a slavei 

dumnezeieşti, sau faptul că dumnezeirea Lui poate transpare prin faţa 

omenească, arată că Dumnezeu însuşi are în Sine, virtualitatea feţei 

omeneşti, în care e concentrată întreaga spiritualitate a firii omeneşti; 

sau că Dumnezeu a făcut pe om după chipul spiritualităţii Sale, capabil 

de comunicare cu spiritualitatea dumnezeiască. «Dacă conştiinţa dog-

matică afirmă adevărul icoanei în funcţie de întrupare (care se împli-

neşte în înviere, n.n.), ea e condiţionată prin creaţiunea omului după 

chipul lui Dumnezeu, prin structura iconică a fiinţei umane. Fiul lui 

Dumnezeu nu se întrupează într-un element străin, eterogen, ci regă-

seşte propriul său chip», sau chipul al cărui arhetip este el însuşi. Ani-

malul nu poate fi făcut tema icoanei, pentru că prin el nu poate transpa-

re spiritualitatea conştientă a persoanei în comunicare cu spiritualitatea 

infinită a lui Dumnezeu cel personal. În Hristos, chipul uman şi arheti-

pul dumnezeiesc se unesc într-un unic ipostas”. Ibidem, p. 119.  
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întreguri în lumina Supraîntregului Dumnezeiesc. În acest 
context sunt echilibrate şi organic corelate lucrarea lăun-
trică şi cea exterioară care o redă şi o prelungeşte iconic.  

Ierarhizările între diversele componente şi planuri ale 

fiinţei umane şi ale creaţiei ţin de transpunerea iconică a 

ierarhiei prototipice, a scării cu două trepte: Dumnezeu şi 

creaţia, a unei reciprocităţi „asimetrice” (părintele Florov-

ski a introdus termenul de hristologie asimetrică) prin 

simplul fapt că Dumnezeu a creat lumea din nimic şi îi 

susţine răspunsul. În fapt, asimetria indică însăşi alterita-

tea şi dependenţa ontologică, comunicarea între chip şi 

prototip, circumscrierea iconică, întemeietoare şi susţină-

toare a chipului de către Prototip.  

„Prin aceasta faţa omenească îşi câştigă toată lumina, 

toată adâncimea şi adună în ea toate sensurile creaţiei în 

mod drept şi armonios. După fire rămâne întreg om, după 

har şi participare, după ce s-a răstignit omul vechi şi se re-

câştigă asemănarea, se face întreg dumnezeu în suflet şi în 

trup, având harul necreat şi strălucirea de cristal a slavei 

cereşti, a luminii feţei Dumnezeu – omului Iisus Hristos, 

care-l uneşte cu slava Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. 

Pentru aceasta, sfintele icoane ne înfăţişează pe sfinţi ase-

mănători după har şi participare cu Acela care, fiind întreg 

Dumnezeu, îi umple întregi de El însuşi şi nu lasă în ei ni-

mic gol de prezenţa Lui. Prin firea îndumnezeită a omului, 

în care se recapitulează toate, însuşi Dumnezeu se face to-

tul în toate. (…) Pentru Ortodoxie, omul şi creaţia pe care 

le-a făcut Dumnezeu sunt existenţe teologice, una fiind în 

alta şi toate şi fiecare participând în măsura proprie la ener-

giile necreate ale lui Dumnezeu. Toate au fost create în 

Hristos şi participă la centrul lumii care este Hristos”1. 

                                                 
1 Ibidem, p. 123.  
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Părintele Stăniloae pune în lumină participarea omului 

la Hristos prin insuflarea Sfântului Duh, ca o imprimare 

şi comunicare de viaţă spirituală. Dacă în planul Treimic, 

Duhul Sfânt este odihna iubirii Tatălui în Fiul, Suflarea 

perihorezei iubirii, în cel iconomic, este odihna iubirii Ta-

tălui în chipul Fiului, omul. Lucrarea Sa în creaţie face 

din imprimarea chipului lui Dumnezeu şi a raţiunilor 

dumnezeieşti legătura perihoretică, nedespărţită şi nea-

mestecată între lucrarea dumnezeiască şi fiinţa creată, le-

gătură care dă identitatea şi menirea indestructibilă a fie-

cărei făpturi. În acest sens, omul chiar după cădere se de-

osebeşte net de animal prin chipul său, prin aceea că insu-

flarea Duhului e comunicarea vocaţiei de transcendere a 

vieţii biologice spre împărtăşirea dumnezeiască: „Chipul 

firii dumnezeieşti e socotit că se întipăreşte în om prin su-

flarea Duhului Sfânt. Totuşi suflarea Duhului Sfânt nu e 

una cu sufletul. Căci sufletul e schimbător. Deci în cazul 

că sufletul cel schimbător (de la bine la rău) ar fi una cu 

Duhul Sfânt, ar însemna că Duhul Sfânt însuşi este 

schimbător. Duhul Sfânt întipăreşte în suflet chipul, fără 

să rămână El însuşi sufletul omului. Omul păstrează chi-

pul într-un anumit fel degradat chiar după cădere, pentru 

a nu se rupe total de o anumită legătură cu Duhul Dumne-

zeiesc. Duhul e viaţa dumnezeiască în sens de viaţă spiri-

tuală. Omul are în sine şi păstrează chiar şi după cădere o 

anumită viaţă spirituală. El nu devine cu totul animal. El 

are o sete de-a cunoaşte, de-a depăşi viaţa biologică”1.  

Prin insuflarea divină, chipul lui Dumnezeu în om este 

o taină teandrică, în a cărui alcătuire se întrepătrund su-

                                                 
1 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea întâia, Închinarea şi 

slujirea în duh şi adevăr, trad., introd. şi note de Pr. Prof. dr. Dumitru 

Stăniloae, Col. PSB 38, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991, p. 21, n. 10.  
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fletul raţional şi liber şi harul necreat. Încă de la creaţie, 

chipul omului apare ca sămânţă a unirii creaţiei cu Dum-

nezeu în Hristos, harul Duhului Sfânt fiind dăruit ca te-

melie a fiinţei omeneşti spre actualizarea acestei uniri 

dumnezeieşti. În aceasta indică Părintele Stăniloae locul 

şi rolul unic al omului în creaţie: „Ca să poată primi harul 

Duhului Sfânt, omul trebuie să aibă chiar prin creaţie ce-

va deosebit de animal. Acesta e sufletul raţional şi liber. 

Dar actualizarea dreaptă a raţionalităţii şi libertăţii nu o 

poate împlini omul decât prin Duhul. «Puterea negrăită» 

cu care a fost însufleţit se cere după harul Duhului. Ele se 

dau deodată: sufletul creat şi harul necreat. Amândouă 

sunt chipul lui Dumnezeu în om. Omul uneşte în sine 

creatul cu necreatul. El este teandric. Chipul se slăbeşte 

prin păcat, dar nu se pierde cu totul, pentru că omul rămâ-

ne într-o oarecare legătură cu Dumnezeu şi faptele lui ne-

drepte sunt însoţite mereu de un regret, adică de o judeca-

tă dreaptă şi de o libertate cu totul nerobită”1.  

Dată fiind această constituţie teandrică, arată Părintele 

Stăniloae, „însuşirile proprii, ale firii noastre, sunt cele ce 

ni se dau de Dumnezeu din cele proprii Lui şi pe care le 

avem numai în comuniune cu El”2. 

În acest sens, Părintele Stăniloae arată că chipul apofatic 

al lui Dumnezeu, numit şi „chip fără chip”, sau chip ce 

transcende orice chip creat, nu este cugetat de Părinţi în 

mod impersonal, abstract, ci e surprins în intenţia şi iradie-

                                                 
1 Ibidem, p. 21, n. 12. Sau: „Harul este pâinea cea vie care hrăneş-

te sufletul, cum hrăneşte pâinea materială trupul. Harul ca legătură cu 

Dumnezeu ţine sufletul omului viu”. Ibidem, p. 23, n. 16. 
2 Sfântul Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoare după acros-

tih, în: Filocalia, vol. VII, trad. din gr., introd. şi note de Pr. prof. dr. 

Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 90, n. 136.  



 71 

rea bunătăţii şi frumuseţii divine negrăite: „Prezenţa lui 

Dumnezeu pe care o intuiesc văzătorii nu e un haos, ci o ne-

sfârşită dragoste îndreptată spre ei. Aceasta e «chipul» Lui. 

Ei simt în Dumnezeu o intenţie. Nu e un haos mişcat sau în-

cremenit într-o orbire şi lipsă de orice intenţie conştientă. Ei 

intuiesc în Dumnezeu o frumuseţe mai presus de orice fru-

museţe. E frumuseţea iubirii şi a bunătăţii intenţionate. In-

tenţia aceasta intuită a lui Dumnezeu, e «faţa» Lui”1.  

Actualizarea capacităţii iconice, de chip al Fiului, spre 

unirea cu Dumnezeu în Treime, implică o participare con-

ştientă şi liberă din partea omului la taina propriului chip. 

Împărtăşirea dumnezeiască presupune reciprocitate, răs-

punsul liturghisitor al omului la actul iubirii divine, spre 

„asimilarea” sau dăruirea reciprocă, sinergică, între om şi 

Dumnezeu cu păstrarea neştirbită a identităţilor. Acest 

răspuns liturghisitor cere din partea omului participarea 

întregii fiinţe, suflet şi trup, şi arată omul întreg ca icoană 

a chipului dumnezeiesc. Chipul se împlineşte în asemăna-

re prin „liturghia” creşterii duhovniceşti în Trupul lui 

Hristos. Tinderea stăruitoare spre Dumnezeu şi sârguinţa 

spre imprimarea chipului de trăsăturile virtuţilor şi daruri-

lor divine se împlinesc în odihna împărtăşirii omului de 

lucrarea divină şi odihna bucuriei lui Dumnezeu de desă-

vârşirea în iubire a icoanei Sale create2.  

                                                 
1 Calist Catafygiotul, op. cit., p. 435, n. 832.  
2 Cuviosul Nichita Stithatul spune în acest sens: „Cel ce tinde 

spre Dumnezeu stăruitor şi cu sârguinţă plină de râvnă se face pecete 

a chipului Aceluia, prin virtuţile sufletului şi ale trupului. Căci el se 

odihneşte în Dumnezeu şi Dumnezeu în el prin răsfrângere. Astfel el 

este şi arată ca un chip al fericirii dumnezeieşti întru bogăţia darurilor 

Duhului şi e dumnezeu prin lucrare, iar Dumnezeu este împlinitorul 

desăvârşirii lui”. Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 303.  
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Cum se împacă considerarea omului întreg ca şi chip 

al lui Dumnezeu cu numirea sufletului, deci a unei părţi 

din întregul fiinţei umane, drept chip al lui Dumnezeu? 

Este o problemă ce apare în mod constant în atenţia Pă-

rinţilor, în care putem descifra o cheie ermineutică a înţe-

legerii patristice, mereu reluată şi adâncită în scrierile Pă-

rintelui Stăniloae.  

În legătură cu aceasta, Cuviosul Nichita Stithatul scrie: 

„Nu e îngăduit cuiva să spună, stăpânit de neştiinţă, că 

omul este după chipul lui Dumnezeu în temeiul alcătuirii 

sale trupeşti, ci în temeiul firii înţelegătoare a minţii, care 

nu e hotărnicită de trupul care trage în jos. Căci precum 

firea dumnezeiască, fiind în afară de toată zidirea şi grosi-

mea, nu e hotărnicită, ci e fără hotar, netrupească, mai 

presus de toată fiinţa şi cuvântul, fără calitate, de neatins, 

fără cantitate, nevăzută, nemuritoare, necuprinsă, nepu-

tând fi cuprinsă nicidecum de noi, aşa şi firea înţelegătoa-

re dată nouă de El, fiind nehotărnicită şi în afară de toată 

grosimea, este netrupească, nevăzută, neatinsă, necuprin-

să şi e chip al slavei nemuritoare şi veşnice a Lui”1.  

Părintele Stăniloae arată că temeiul chipului este văzut 

de Părinţi în apofatismul persoanei în care subzistă fiinţa, 

dincolo de manifestările ei în lucrări, însă nedespărţit de 

acestea. În acest sens, temeiul alcătuirii iconice a omului 

este situat în partea conducătoare, sufletul, centrul apofa-

tic al manifestării ca subiect, care conţine virtual şi trupul 

în care îşi manifestă lucrările şi căruia îi împărtăşeşte par-

ticiparea sa la harul insuflat. Faptul că temeiul chipului e 

în suflet şi temeiul sufletului e în Dumnezeu arată orien-

tarea iconică întemeietoare a fiinţei umane integrale. 

                                                 
1 Ibidem, pp. 303-304.  
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Structura ierarhică indică aşa cum am arătat mai sus dina-

mismul fiinţei umane ca „inel de legătură” între creaţie şi 

Dumnezeu. Sufletul e temeiul chipului tocmai prin faptul 

că în el se concentrează taina persoanei umane şi intersu-

biectivităţii, manifestată şi în trup: tinderea spre împărtă-

şirea dumnezeiască”1. Astfel, scrie Părintele Stăniloae, 

„omul e chip al lui Dumnezeu şi prin faptul că nu există 

ca o unică persoană, ci totdeauna legat în mod nedespărţit 

de celelalte. Numai în condiţia aceasta îşi descoperă inde-

finitul său mereu deschis ca un indefinit al iubirii, ca un 

indefinit al vieţii şi al mişcării”2.  

Pe de altă parte, în înţelegerea Cuviosului Nichita, du-
pă asemănarea lui Dumnezeu care („fiind Minte şi mai 

presus de făpturile zidite de El întru înţelepciune şi năs-
când fără curgere pe Cuvântul spre dăinuirea lor şi trimi-
ţând, cum s-a scris, pe Duhul Sfânt spre puterea lor”) este 

prin iconomia Cuvântului şi a Duhului atât înlăuntrul cât 
şi în afara tuturor, „sufletul mintal, netrupesc şi nemuri-
tor, şi având prin fire mintea care naşte raţiunea din fiinţa 

sa, iar prin acestea susţinându-se toată puterea trupului, 
este şi în afară şi în lăuntrul celor materiale şi văzute”3. 
Această circumscriere a trupului şi prin el a lumii create 

prin sufletul care la rândul său e circumscris de harul lui 
Dumnezeu, arată temeiul susţinător al fiinţei umane în su-
flet şi al sufletului în Dumnezeu. 

Această înţelegere îi permite Părintelui Stăniloae să 
afirme, în acord cu întreaga Tradiţie biblic-patristică „po-

                                                 
1 „Omul este, în spiritul lui sau în sinea lui, cu neputinţă de definit 

şi cu neputinţă de cuprins. Dar indefinitul lui are în acelaşi timp sen-

timentul unei limitări în putere. El nu e infinit, ci e însetat de infinit şi 

în legătură cu infinitul dumnezeiesc”. Ibidem, p. 304, n. 489.  
2 Ibidem, p. 304, n. 490.  
3 Ibidem, p. 305 
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runca” îndumnezeirii implicată în taina chipului: „Chipul 
tinde spre asemănarea cu Dumnezeu sau spre îndumnezei-

re. Unirea aceasta maximă cu Dumnezeu, imprimarea 
omului de plinătatea lui Dumnezeu, fără contopirea cu El, 
este îndumnezeirea omului. În vederea ei e dat chipul lui 

Dumnezeu în om, ca aspiraţie a acestuia spre modelul său 
absolut. Şi în ea îşi află chipul împlinirea sa, ca asemănare 
maximală cu Dumnezeu. În chip e implicată ca o poruncă 

dumnezeiască tensiunea omului spre îndumnezeire. «Omul 
este o creatură care a primit porunca să devină dumnezeu», 
spune Sfântul Grigorie de Nazianz, împreună cu Sfântul 

Vasile cel Mare. «Chipul implică destinaţia omului spre în-
dumnezeire», setea de infinitate, ca relaţie bilaterală”1. 

Părintele Stăniloae arată dubla semnificaţie cu care 

este investită de Tradiţia patristică asemănarea dumneze-
iască: pe de o parte indică starea finală de îndumnezeire, 
pe care Sfântul Grigorie Palama o distinge de asemănare, 

adică unirea fără de contopire prin care plinătatea lui 
Dumnezeu se imprimă în icoana Sa, pe de alta, întreg par-
cursul de creştere sinergică a chipului la măsura asemănă-

rii. Astfel, „asemănarea însă e nu numai starea finală de 
îndumnezeire, ci întreg drumul de dezvoltare a chipului, 
prin voinţa omului stimulată şi ajutată de harul lui Dum-

nezeu. De aceea Părinţii, de la cei dintâi şi până la Sfântul 
Grigorie Palama, au accentuat faptul că «chipul» se dez-
voltă în «asemănare» îndeosebi prin virtuţi, care sunt în 

special opera voinţei, ajutată de har”2. Dinamismul, viaţa 

                                                 
1 Preot Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodo-

xă, vol. 1, p. 272.  
2 Ibidem, p. 272. În acest sens, urmează Părintele Stăniloae: 

„Sfântul Ioan Damaschin spune: „După chipul” înseamnă aşadar 

mintea şi libertatea, iar „după asemănarea” – asemănarea în virtute pe 

cât e cu putinţă”. 
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chipului, este asemănarea ca punere în lucrare sau actua-
lizare a potenţelor de comuniune înscrise în chip. Căderea 

a adus slăbirea chipului, însă nu pierderea lui, tocmai 
pentru că fiinţa umană are ca temei susţinător harul lui 
Dumnezeu. A introdus în schimb o mişcare secundă, con-

trară chipului, contrară tinderii spre îndumnezeire înscrise 
în chip. Această mişcare împotriva firii sau în direcţia 
anulării potenţelor de comuniune se adaugă chipului, care 

deşi acoperit, lipsit de luminările harului îndumnezeitor 
se mai străvede şi după cădere în tinderea spre a participa 
la însuşirile divine1.  

                                                 
1 „Prin această deosebire între chip şi asemănare înţelegem decla-

raţia unor Sfinţi Părinţi că chipul s-a păstrat în om, deşi n-a păşit pe 

calea asemănării. Căci deşi omul după cădere a mai păstrat o anumită 

aspiraţie spre bine şi o anumită capacitate de a-l face, ca şi o aspiraţie 

după adevăr şi o cunoaştere a unei frânturi din el, totuşi Părinţii nu 

spun că omul s-a menţinut prin aceasta în mişcarea asemănării. Ba 

într-o anumită privinţă chiar chipul s-a slăbit, neactivându-se deplin 

în lucrarea de asemănare. Un chip deplin este un chip ce se actuali-

zează în mişcarea de asemănare. Un chip ce nu se activează e oa-

recum un chip slăbit, dar niciodată deplin pierdut. De aceea se spune 

că Hristos a restabilit chipul, sau a aflat chipul pierdut. Dar nu se 

spune că l-a creat din nou”. Ibidem, pp. 272-273.  
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Antropologia privită în  

„triunghiul liturgic” al relaţiilor 

dintre Dumnezeu, om şi natură 

 

Afirmând „progresul spiritului uman şi al lumii prin 

creşterea lor întreolaltă”1, Părintele Stăniloae focalizează 

viziunea antropologică în triunghiul relaţiilor dintre Dum-

nezeu, om şi natură, după asemănarea viziunii Sfântului 

Maxim Mărturisitorul. Privind dinspre întreg spre părţi, 

dinspre chipul integral al omului, chip care cuprinde in si-

ne toate raţiunile creaţiei, asemănările morfologice sau 

funcţionale trupeşti între om şi făpturile create nu provin 

din desfăşurarea unei evoluţii naturale, cum consideră 

concepţiile antropologice strict naturaliste. În viziunea 

sfinţilor părinţi, lumea a fost creată pentru om, fiind cen-

trată şi cuprinsă în taina omului, care la rândul ei este cir-

cumscrisă de taina dumnezeiască. Pe de o parte, „contin-

genţa raţionalităţii naturii”, arată Părintele Stăniloae, 

„serveşte realizării omului, sau umanizării lui, dat fiind că 

umanizarea e legată de comuniunea tot mai adâncă între 

oameni. Contingenţa naturii e antropocentrică”2. Pe de al-

ta, „În om se produce o transcendere a naturii, care nu se 

                                                 
1 Ibidem, p. 249 
2 Ibidem, p. 249.  
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datoreşte numai lui şi cu atât mai puţin numai naturii”1. 

Temeiul acestei transcenderi nu constă într-o o simplă 

desfăşurare evolutivă a potenţelor firii, ci în imprimarea 

dinamică şi dinamizantă a comuniunii Iubirii Sfintei 

Treimi2.  

Faptul că omul este după chipul lui Dumnezeu cuprin-

de prin urmare şi faptul că aşa cum Dumnezeu e transcen-

dent creaţiei şi are în sine toate raţiunile ei, aşa şi omul 

este o supra-creaţie ce cuprinde în sine toate raţiunile ei. 

Transcenderea naturii are astfel temeiul tocmai în chipul 

transcendent al lui Dumnezeu imprimat în om. Iar înrudi-

rile şi asemănările sunt date tocmai de raţiunile Logosului 

unificator şi modul actualizării lor.  

De fapt, privind din perspectiva realităţii integrale a per-

soanei, omul nu este un animal „evoluat”, ci are menirea de 

a umaniza creaţia prin părtăşia la slava chipului dumneze-

iesc, de a o face transparentă la slava divină. Creaţia are te-

meiul şi împlinirea în icoana omului îndumnezeit.  

Dând omului chip şi susţinându-i mişcarea, Dumnezeu 

este centrul transcendent al horei liturgice a creaţiei în 

tinderea ei spre părtăşia la firea dumnezeiască, centrul 

care atrage spre împlinire omul şi lumea în Cuvântul. Că-

derea introduce în om o mişcare contrară logosului firii. 

                                                 
1 Ibidem, p. 249. 
2 „Formele şi treptele umanizării înseşi, pe care oamenii le doresc 

şi le depăşesc realizând sub impulsul lor alte chipuri ale lumii, îşi au 

originea în comuniunea unei iubiri interpersonale supreme şi înain-

tează spre o comuniune perfectă din puterea ei şi după asemănarea ei. 

Astfel raţionalitatea naturii îşi găseşte împlinirea ei supremă în reali-

zarea sensului ultim al existenţei umane, care constă în unirea aceste-

ia cu Dumnezeu, sensul sau raţiunea supremă, mai presus de orice ra-

ţiune, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul (Răspunsuri către 

Talasie, 24)”. Ibidem, p. 249.  
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Schimbarea orientării iconice spre Dumnezeu aduce des-

centrarea omului şi atracţia spre lume: „Egoismul repre-

zintă o rupere de Dumnezeu, ca centru deosebit de mine, 

al existenţei mele; şi întrucât omul nu poate exista prin si-

ne însuşi oricât şi-ar da această iluzie, reprezintă o gravi-

taţie spre lume”1.  

Spre a zugrăvi pecetea actului creator dumnezeiesc, im-

primarea sau incorporarea raţiunilor dumnezeieşti în for-

mele de creaţie, Părintele Stăniloae foloseşte termenul de 

„plasticizare”, înfăţişând „plasticizarea chipurilor raţiunilor 

divine ca creare a lumii sau ca aducere la existenţă a lor”2.  

Părintele Stăniloae indică originea creaţiei în actul 

creator divin al subiectului suprem, prin care identitatea 

făpturii zidite îşi are realitatea în dependenţă de subiectul 

creator suprem, purtând marca şi tensiunea ontologică a 

creării lumii din nimic3. În fapt, când spune „marca aces-

tui nimic”, se cuvine să înţelegem „marca acestui din ni-

mic”, fiindcă nu este vorba despre un anume „nimic”, 

căci nimicul nu este ceva anume, ci despre faptul că 

Dumnezeu a creat lumea „din nimic”, şi astfel marca 

acestui „din nimic” ne trimite imediat la eternitatea iubirii 

şi bunătăţii dumnezeieşti.  

Este important că această pecete a actului creator şi 

susţinător divin sau „plasticizarea chipurilor raţiunilor di-

vine” nu e privită în mod desprins de lucrarea personală a 

                                                 
1 Idem, Ascetica şi Mistica Ortodoxă, vol. I, p. 73. 
2 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 253.  
3 „Potrivit credinţei noastre, plasticizarea ca lume reală a raţiona-

lităţii lumii gândite se datoreşte unui act al creaţiei din partea unui 

subiect suprem. Acest act echivalează cu crearea lumii din nimic. De 

aceea, această plasticizare păstrează mereu în ea marca acestui nimic 

şi a dependenţei ei de subiectul creator suprem”. Ibidem, p. 253. 
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lui Dumnezeu, ci indică o transcendenţă prezentă în crea-

ţie prin lucrările Treimii dumnezeieşti. Modul fiinţării 

create din nimic exclude o autonomizare sau separaţie 

dualistă a creaţiei de Dumnezeu. El presupune întemeie-

rea continuă pe lucrările dumnezeieşti, întrepătrunderea 

între acestea şi răspunsul de creştere de creaţie al forme-

lor aduse la fiinţă şi susţinute prin voinţa dumnezeiască: 

„orice creatură, deci şi natura umană, e o realitate dinami-

că, care atunci când se mişcă conform cu ea însăşi, se 

mişcă spre ţinta ei, spre împlinirea ei în Dumnezeu. dar 

mişcarea aceasta nu trebuie cugetată ca declanşarea unui 

resort imprimat în creatură, declanşare care începe din 

momentul în care creatura este adusă la existenţă. Creatu-

ra are în sine imprimată trebuinţa şi capacitatea de mişca-

re spre Dumnezeu şi spre împlinirea ei, dar trecerea aces-

tei trebuinţe şi capacităţi de mişcare în mişcarea reală şi 

menţinerea ei în mişcare continuă şi conformă cu ea în-

săşi nu se face fără lucrarea continuă a lui Dumnezeu”1.  

Desfăşurarea acestui răspuns are astfel un caracter dia-

logal, participativ în sens larg. Pe de altă parte, indicând 

pecetea de neşters a Subiectului suprem prin actul creator, 

se evită şi riscul alunecării într-o considerare impersonalis-

tă, de nuanţă emantist-panteistă a energiilor dumnezeieşti.  

Prin plasticizare, formele de creaţie sunt aduse la exis-

tenţă nu ca entităţi ipostatice complet autonome sau sieşi 

suficiente, ci într-o incompletitudine a firii ce cheamă pli-

nirea prin Persoană, prin harul dumnezeiesc. Orientate 

spre acestă plinire, ele apar din fire deschise spre partici-

pare, marcate de o dublă raţionalitate: cea proprie creată 

fiind nedespărţită de raţiunea ei dumnezeiască, fiinţând în 

                                                 
1 Idem, Natură şi har în teologia bizantină, p. 395.  
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mod inseparabil de pecetea iconică a actului divin. Aceas-

ta în mod perihoretic, fără a se amesteca sau schimba ra-

ţiunile. Astfel, arată Părintele Stăniloae: „raţiunile lucru-

rilor primesc şi ele existenţă reală, deosebită de gândirea 

lor de către Dumnezeu, când lucrurile create sunt create 

ca plasticizări ale raţiunilor lor”1.  

Părintele Stăniloae face totodată o distincţie între lu-

crarea dumnezeiască de creare a sufletului şi cea a lucru-

rilor materiale prin plasticizarea raţiunilor lor din Dumne-

zeu. Această distincţie vrea să indice constituţia iconică şi 

liturgică specială, unică, a omului în lumea creată, iar în 

cadrul acestei alcătuiri antropologice o importanţă şi un 

rol aparte sunt acordate sufletului.  

Diferenţa de potenţial între suflet şi trup dă firii umane 

pe de o parte impulsul ascensional, tinderea spre autode-

păşire, spre transcenderea de sine în relaţia cu Dumnezeu 

a sufletului deschis spre comuniune, şi în acelaşi timp ca-

pacitatea de asumare şi liturghisire prin trup a condiţiei 

euharistice a lumii. Trupul este străbătut şi organizat de 

suflet ca un „chip” al său prin care stăpâneşte natura şi lu-

crează în ea imprimându-i năzuinţa sa spre transcendere 

şi transfigurare, şi îi actualizează menirea ei de dar în 

câmpul relaţiilor interpersonale. Pe de o parte, prin con-

templarea raţiunilor sale şi liturghisirea sa ca dar natura e 

o scară spre Logosul divin, pe de alta un mediu de mani-

festare al relaţiilor interpersonale, capabil de a fi făcut or-

gan al comuniunii, părtaş şi transparent prin har slavei 

Sfintei Treimi.  

Astfel, arată Părintele Stăniloae, „spiritul uman întru-

pat poate elibera prin întărirea lui, care echivalează cu de-

                                                 
1 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 254.  
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plina lui eliberare de robia pasiunilor care-l automatizea-

ză, şi natura, de repetiţia ei automată. Spiritul omenesc 

întrupat e o oglindă care, prin simţirea şi gândirea mijlo-

cite de trup, adună în el, în mod conştient, raţiunile şi 

imaginile lucrurilor, făcând din toată lumea un chip unitar 

al conştiinţei sale, pe baza căruia intervine într-un anumit 

fel în lucruri, în forţele naturii, combinându-le şi dirijân-

du-le după cum voieşte, într-o transcendere bună, când se 

mişcă conform năzuinţei şi raţiunii lui adevărate. Contin-

genţa lumii şi inserarea spiritului în ea, cu capacitatea lui 

de a actualiza această contingenţă, n-ar avea nici un sens 

dacă nu s-ar urmări prin aceasta o transfigurare a trupului 

şi a lumii. Omul pune pe lume pecetea nivelului său spiri-

tual de pe fiecare treaptă a urcuşului său”1.  

Părintele Stăniloe indică taina chipului lui Dumnezeu 

care circumscrie iconic şi dă unitatea persoanei umane 

prin evitarea dualismului subiect-obiect aplicat strict la 

relaţia dintre suflet şi trup, a unei reduceri a trupului la 

materie şi a unei separări radicale a sufletului de trup. De 

fapt, trupul are mai mult decât o simplă valoare instru-

mentală, de manifestare a lucrării sufletului, în ansamblul 

persoanei, el are în primul rând o valoare comunională 

din care urmează şi cea instrumentală. Sensul ascensio-

nal, deschis transcenderii şi transfigurării, al acestei plas-

ticizări cuprinse în alcătuirea unitară „asimetrică” a omu-

lui, explică, după Părintele Stăniloae, „multe alte taine: 

naşterea lui Iisus Hristos fără stricarea fecioriei, pnevma-

tizarea trupului înviat, o anumită implicare a trupului nos-

tru în sufletul nostru înainte de moarte şi înainte de învie-

re. Căci plasticizarea se poate subţia şi se poate îngroşa, 

                                                 
1 Ibidem., p. 254.  
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în funcţie de voinţa spiritului care dă raţiunilor sale forma 

plasticizată1. 

Este interesant că dată fiind condiţia sa euharistică, ca 

o cruce de întâlnire a lumii cu omul şi cu Dumnezeu, tru-

pul trimite spre însăşi taina alterităţii fiinţei create în ra-

port cu cea dumnezeiască şi orientarea ei spre comuniu-

nea cu Dumnezeu.  

Legătura fundamentală între creaţie şi mântuire e indi-

cată de Părintele Stăniloae în Persoana Fiului, ce desco-

peră prin Întrupare identitatea Raţiunii şi Iubirii absolute, 

şi prin aceasta raţiunea creării lumii drept unirea dragos-

tei după asemănarea şi ca extindere a Iubirii Sfintei Tre-

imi. „Sfântul Maxim Mărturisitorul prezintă pe Fiul lui 

Dumnezeu neîntrupat ca Raţiunea după ale Cărei raţiuni 

au fost create toate, iar întrupat, ca Cel care restabileşte 

armonia tuturor cu Dumnezeu şi între ele. Aceasta pentru 

că Raţiunea adevărată este una cu Iubirea; şi un Dumne-

zeu monopersonal n-ar avea Iubirea ca Putere a creării lu-

mii şi un scop al acestei creări. Lumea e făcută de Fiul lui 

Dumnezeu Cel întrupat, ca să-L primească pe El însuşi în 

ea. Căci toată iubirea, în toate treptele prin care are să 

treacă omul, porneşte din El, ca în El să iubească toţi pe 

Tatăl, deci să se iubească şi între ei”2.  

Părintele Stăniloae vede scopul creării lumii în extin-

derea iubirii Părinteşti la oamenii creaţi după chipul Fiu-

                                                 
1 Ibidem., p. 253.  
2 Idem, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, EIBMBOR., 

Bucureşti, 2005, p. 17. Părintele Stăniloae arată că „nimeni, până la în-

truparea Fiului lui Dumnezeu, n-a fost în stare să dea atâta însemnătate 

lumii, şi în special omului. Revelaţiunea deplină a lui Dumnezeu în în-

trupare este în acelaşi timp descoperirea deplină a celei mai uluitoare 

valori a omului”. Idem, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, p. 67.  
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lui, extindere care respectă alteritatea ontologică şi taina 

mai presus de lege a persoanei, şi nu se reduce la desfăşu-

rarea unei legi. Această extindere transfigurativă arată lu-

mea materială ca un mijloc de unire şi de manifestare a 

iubirii interpersonale atrase şi însufleţite de comuniunea 

Iubirii Treimice.  

„Dumnezeu, creând prin Cuvântul şi Fiul Său Unul-Năs-

cut toate (In. 1, 3), a creat pe oameni ca chipuri ale Fiului 

Său, pentru a-şi extinde iubirea părintească şi la alţi fii, dar 

nu de o fiinţă cu Sine şi deci nu printr-o lege intrinsecă, fi-

indcă aceasta ar relativiza pe Unul-Născut şi L-ar supune 

pe Dumnezeu unei legi, care nu ar mai menţine o deosebire 

între Dumnezeu şi lume. Dar voind să dea fiinţă tuturor for-

melor de existenţă a creat şi o ordine materială şi pe oame-

nii compuşi din spirit şi trup, deci a creat şi materia şi lu-

mea materială ca un mijloc de unire şi de manifestare a iu-

birii lor, dar dependenţi în mod accentuat de voinţa prin ca-

re vor să-şi manifeste iubirea, dar şi tăria spirituală. Căzând 

oamenii din relaţia iubitoare cu Tatăl şi cu Fiul, prin nema-

nifestarea tăriei voinţei lor faţă de materie, Fiul, cu bunăvo-

inţa Tatălui Care a creat pe om după chipul Lui, S-a făcut şi 

El om, compus din suflet şi materie, dar rămânând şi Dum-

nezeu, ca să facă nepieritoare unirea umanului, compus din 

suflet şi materie, cu dumnezeirea”1. 

Eternizând unirea umanului, compus din suflet şi ma-

terie, cu dumnezeirea, Întruparea se face piatra din capul 

unghiului a acestei transfigurări a lumii prin părtăşia şi 

alipirea la Persoana lui Iisus Hristos, al Cărui Trup dum-

nezeiesc şi îndumnezeitor s-a făcut în creaţie focarul ira-

diant al extinderii slavei divine şi centrul atractor şi unifi-

cator al libertăţilor omeneşti dăruite prin dragoste Iubirii.  

                                                 
1 Idem, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, p. 61. 
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Urmându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Părin-

tele Stăniloae arată că în chipul omului nu este implicat 

numai aspectul recapitulativ sau rezumativ al creaţiei, 

ci şi capacitatea de cuprindere în sine a lumii, calitatea 

de macrocosmos, fapt descoperit şi manifestat deplin la 

Întrupare. Mai mult, firea omenească asumată de Hris-

tos cuprinde mai mult chiar decât întreaga lume, însăşi 

plinătatea dumnezeirii.  

Persoana Fiului întrupat este Ţinta în care odihneşte în 

mod inepuizabil dorul omului după absolut: „Unii Părinţi 

ai Bisericii au spus că omul este un microcosmos, o lume 

care rezumă în sine pe cea mare. Sfântul Maxim Mărturi-

sitorul a remarcat, însă că mai drept ar fi ca omul să fie 

considerat macrocosmos, el fiind menit să cuprindă în el 

toată lumea, fiind în stare să o cuprindă fără să se piardă, 

ca unul care e deosebit de ea, realizând o unitate mai ma-

re decât lumea exterioară lui. Omul este făcut pentru eter-

nitate. El aspiră ca un înăbuşit după infinitate, după abso-

lut. Noi vrem să iubim şi să fim iubiţi tot mai mult tin-

zând spre iubirea absolută, fără de sfârşit. Iar aceasta nu o 

putem afla decât în relaţia cu o Persoană infinită şi abso-

lută”1. Ca icoană creată după Chipul lui Dumnezeu care 

transcende orice noţiune de întreg, omul este o unitate 

personală paradoxal peste întregul lumii din care face 

parte, setea sa după eternitate fiind întreţinută de chipul 

indestructibil al iubirii divine.  

Părintele Stăniloae indică făptura creată ca purtătoare a 

pecetei de taină a actului creator. Dumnezeu, omul şi lumea 

sunt taine. Taina lui Dumnezeu se imprimă omului şi lumii, 

creaţia este deschisă spre creşterea în taină, spre participare 

şi împărtăşirea dumnezeiască: „Prezenţa iubitoare, activă a 

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos, Lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, p.138.  
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lui Dumnezeu în toate împrejurările şi relaţiile vieţii omului 

Îl arată nu numai pe Dumnezeu ca mister, ca pe o taină vie, 

dar şi pe om şi lumea ca pe nişte taine. Această prezenţă ac-

tivă a lui Dumnezeu în om şi în lume pune în lumină valoa-

rea negrăită şi profunzimea insondabilă a omului şi a uni-

versului şi descoperă mai mult valoarea şi adâncimea lor. 

Omul trebuie să se realizeze pe sine în relaţie cu Dumnezeu 

în măsura în care devine mereu mai asemenea lui Dumne-

zeu şi mai adânc, mai tainic în Dumnezeu”1. Creşterea în 

asemănarea cu Dumnezeu cere o continuă adâncire în uni-

rea sau împărtăşirea dumnezeiască. Legătura interioară între 

asemănare şi unire o arată pe prima actualizată nu după mo-

dul imitării exterioare, nici după cel al identificării interioa-

re, ci după modul euharistic al împărtăşirii integrale.  

„Întruparea lui Hristos”, arată Părintele Stăniloae 

după Sfântul Maxim, „a fost deschiderea unei căi noi 

(καινοτομια) pentru întreaga creaţie, a căii de îndumne-

zeire a ei, a căii de ridicare a ei la nivelul de subiect şi 

de mediu al energiilor necreate divine”2.  

Îndumnezeirea omului prin harul divin este astfel înso-

ţită de transfigurarea universului. Această relaţie asumati-

vă şi transfigurativă pune totodată în lumină responsabili-

tatea omului faţă de natură: „Creştinismul trebuie să ac-

centueze îndeosebi astăzi valoarea şi taina omului şi a lu-

mii, pentru a-i salva pe oameni de la o gravă decadenţă 

morală şi de la un egoism înfricoşător în relaţiile inter-

umane, şi a salva astfel lumea de la o catastrofă totală”3.  

                                                 
1 Costa M. de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică 

vorbită, p. 37. 
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 293.  
3 Costa M. de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică 

vorbită, p. 38.  



 87 

Părintele Stăniloae arată menirea şi valoarea întregului 

cosmos ca mediu liturgic al transfigurării prin iubire: 

„Aceasta e destinaţia întregului cosmos: ca omul să vadă 

şi să se unească prin el cu Dumnezeu în modul cel mai in-

tens. (…) Dumnezeu n-a făcut lumea ca s-o ţină despărţi-

tă sau să o topească în sine, ci ca s-o transfigureze”1.  

În „Tratat despre Întruparea Cuvântului”, Sfântul Ata-

nasie cel Mare arată că omul a primit la creaţie harul cu-

noaşterii directe şi personale a lui Dumnezeu ca o capacita-

te de chip, iar cunoaşterea lui Dumnezeu din natură este 

rânduită prin iconomia divină ca o altă cale deschisă spre 

unirea cu Dumnezeu sau o capacitate cu care omul a fost 

înzestrat în vederea aceleiaşi ţinte: „Le-ar fi fost de ajuns 

harul de a fi după chipul lui Dumnezeu-Cuvântul, ca să-L 

cunoască. Dar Dumnezeu, cunoscând slăbiciunea oameni-

lor, a văzut de mai înainte şi nepăsarea lor. Şi a ştiut că de 

nu se vor lenevi să cunoască pe Dumnezeu prin ei înşişi, 

vor putea să cunoască pe Făcătorul din lucrurile zidirii”2.  

În caracterul de chip al Cuvântului intră cuprinderea 

raţiunilor lumii în om ca subiect: „Pentru a pune în relief 

în toată amploarea însuşirea omului de imagine creată a 

Fiului lui Dumnezeu, e necesar să luăm în considerare ca-

racterul lumii de imagine creată a unui ansamblu de raţi-

uni divine ale Logosului (Sfântul Maxim Mărturisitorul). 

Aceasta ne va arăta că relaţia fiinţei umane cu lumea se 

include în însuşirea ei de «chip» al Logosului divin, dat 

fiind că aşa cum Logosul este subiectul raţiunilor divine, 

                                                 
1 Sfântul Dionisie Areopagitul, Ierarhia Bisericească, în: Opere 

complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad., introd. şi note 

de Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 128, n. 89. 
2 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 105.  
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aşa este omul subiectul raţiunilor lumii, create după mo-

delul raţiunilor divine”1.  

Părintele Stăniloae indică această capacitate a omului 

de a cunoaşte pe Dumnezeu în setea raţiunii de cunoaşte-

re infinită ce poate fi satisfăcută numai în împărtăşirea cu 

Raţiunea personală infinită2. Se reliefează o dată în plus 

Persoana şi Chipul Comuniunii interpersonale drept chei-

le ermineutice esenţiale ale viziunii patristice. 

Calea cunoaşterii lui Dumnezeu din natură are ca te-

mei raţionalitatea făpturilor necuvântătoare, care se arată, 

prin contrastul dat de lipsa conştiinţei, întipărită de o con-

ştiinţă creatoare superioară omului, făcută pentru om, cu 

indicaţia transcendenţei divine prin faptul că nu a fost 

creată de om, care este cununa creaţiei: „Minunata raţio-

nalitate a unor animale, care nu e susţinută de conştiinţa 

lor, dovedeşte într-un fel ce pare şi mai de necontestat, că 

ea le e întipărită de o conştiinţă creatoare. Dar omul care 

îşi susţine prin conştiinţă raţionalitatea sa, se vede şi el că 

nu o are pe aceasta de la sine, ci de la o existenţă raţiona-

lă conştientă asemenea celei a lui, dar nesfârşit superioară 

prin puterea creatoare a ei. Pe lângă aceea, raţionalitatea 

inconştientă a unor animale şi a întregului univers arată 

că el este făcut pentru om, dar nu e creat de om. Căci, pe 

de o parte, e mai puternic decât omul, pe de alta, e prin 

inconştienţa lui în folosul omului conştient”3.  

Pentru Părintele Stăniloae, universul este o scară a cu-

noaşterii lui Dumnezeu de către om, sau un mediu al îm-

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul lui Dumnezeu şi respon-

sabilitatea lui în lume, Ortodoxia, anul XXV, nr. 3, 1973, p. 354. 
2Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 105, n. 45a.  
3 Sf. Grigorie de Nazianz, Cele 5 Cuvântări Teologice, p. 134, n. 69.  
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părtăşirii omului de cunoaşterea lui Dumnezeu. Omul şi 

universul tind spre odihna în Dumnezeu, spre părtăşia la 

slava divină. Incompletitudinea dependenţei omului de 

univers arată că temeiul ontologic al omului stă în chipul 

lui Dumnezeu, sau că împlinirea omului se întemeiază pe 

iniţiativa lui Dumnezeu şi conlucrarea personală cu El1.  

Revelaţia Noului Testament desăvârşeşte cunoaşterea 

prin Lege în cunoaşterea prin Persoană, pune în plină lu-

mină logositatea creaţiei pecetluite şi asumate de Cuvântul, 

descoperă cunoaşterea lui Dumnezeu nedespărţită de îm-

părtăşirea sfinţeniei Lui2. În acest sens, arată Părintele Stă-

niloae, natura însăşi devine un mediu al lucrării dumne-

zeieşti sfinţitoare, de apropiere şi comuniune între om şi 

Dumnezeu: „Coborând la apa Iordanului şi făcând auzită 

vocea Tatălui şi arătând deasupra Lui pe Duhul Sfânt, a 

sfinţit apele, ca toţi cei ce se vor uni cu El prin credinţă să 

primească pe Duhul Sfânt curăţitor de păcate. Natura de-

vine prin aceasta un mijloc prin care lucrează Dumnezeu 

sfinţind pe oameni. Nu a luat Fiul lui Dumnezeu trupul 

                                                 
1„Universul e pentru om, ca omul să cunoască prin el pe Dumne-

zeu. Deci amândouă sunt făcute pentru Dumnezeu cel mai presus de 

amândouă. Omul e dependent de univers, dar universul nu-l mulţu-

meşte întru totul, deci omul e dependent în realizarea sa şi de Dum-

nezeu cel mai presus de univers”. Ibidem, p. 135, n. 69. 
2 „În raport cu morala Vechiului Testament, morala lui Iisus este 

nouă, deoarece pune în centrul ei sfinţenia (gr. agiόtes, stare de puri-

tate sufletească şi trupească), facultatea de a sta în faţa lui Dumnezeu 

ca un copil al Său. Nu Legea, ci Însuşi Tatăl ceresc este modelul şi 

ţinta sfinţeniei (Mt. 5, 48). (…) La început a fost Cuvântul, Cuvân-

tul-persoană care a precedat cuvântul-Evanghelie. Evanghelia nu ex-

primă deci un cod de prescripţii, ci însăşi viaţa lui Iisus ca persoană, 

Care este Dumnezeu făcut om şi revelat”. Pr. Prof. dr., Ion Bria, Iisus 

Hristos, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992, p. 64.  
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degeaba, ci pentru ca prin legătura Lui ca natură materială, 

să o facă şi pe aceasta mediu al lucrării Lui sfinţitoare”1. 

Principiul alcătuirii ierarhice a omului şi creaţiei în în-

tregul ei are, în viziunea patristică redată de Părintele Stă-

niloae, sensul iconic-liturgic al transfigurării celor mai de 

jos prin imprimarea iconică şi transfigurarea lor de către 

lucrarea celor mai de sus: „Toate părţile creaţiunii sunt le-

gate într-o ierarhie simbolică, în care cele mai de jos 

oglindesc pe cele mai de sus; iar acestea pătrund în cele 

mai de jos şi le transfigurează. Această ierarhie este şi în 

om. Şi prin ea omul unifică toate în sine în mod desăvâr-

şit când el se înalţă în Dumnezeu”2.  

În acest cadru se cere înţeleasă capacitatea proprie a 

naturii necuvântătoare de a răspunde şi a se armoniza lu-

crării omului, de a creşte prin om în părtăşia la slava divi-

nă. Dacă am considera natura necuvântătoare ca o mani-

festare pur dumnezeiască, ca un cuvânt pur dumnezeiesc 

către om, nu ar mai fi de înţeles căderea creaţiei necuvân-

tătoare împreună cu omul, şi nu am fi departe de confun-

darea panteistă a naturii create cu lucrarea necreată a lui 

Dumnezeu. În viziunea patristică, „raportul în care se gă-

seşte omul cu diferitele creaturi nu este un raport întâm-

plător, ci decurge din însăşi fiinţa acestora. La aceasta se 

gândeau sfinţii părinţi când ziceau că lumea neînsufleţită 

a fost creată pentru om, iar omul pentru Dumnezeu (Lac-

tanţiu, Sf. Grigorie de Nisa)”3 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Cele 5 Cuvântări Teologice, pp. 

155-156.  
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 219, n.283.  
3 Mitrop. dr. Nicolae Mladin, Diac. Prof. dr. Bucevski Orest, Prof. 

dr. Constantin Pavel, Diac. prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia Morală 

Ortodoxă vol. I, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 83. 



 91 

Părintele Stăniloae afirmă natura nu drept exclusiv cu-

vânt şi lucrare a lui Dumnezeu în sens propriu, ci drept 

mediu al oglindirii lor în conştiinţa omului şi al dialogului 

interpersonal. El afirmă astfel capacitatea sau menirea li-

turgică dată în însăşi raţionalitatea naturii când o inte-

grează în dialogul omului cu Dumnezeu: „Cuvântul lui 

Dumnezeu ca Raţiune-Subiect a dat raţiunii-subiect a 

omului raţiunile-subiect ale sale plasticizate în lucruri, ca 

să aibă un conţinut comun de dialog cu subiectul uman. 

Ele sunt tot atâtea cuvinte al Cuvântului-Persoană către 

persoanele umane, ca prin ele acestea să-I răspundă Lui. 

Lucrurile sunt ochii prin care ne priveşte Dumnezeu-Cu-

vântul. Lumea e ca o sită străbătută de ochi prin care ne 

priveşte Dumnezeu-Cuvântul şi noi Îl privim pe El”1.  

Faptul de a fi mediu al dialogului interpersonal nu re-

duce astfel natura necuvântătoare nici la om, nici la Dum-

nezeu, aşa cum odihna Tatălui în Fiul prin mişcarea Du-

hului Sfânt nu reduce pe Duhul la Tatăl sau la Fiul. Ana-

logia e imperfectă, dat fiind că aici Duhul e Persoană, dar 

indică faptul că triunghiul Dumnezeu-om-natură nu pare 

a fi menit desfiinţării într-un interpersonal pur acosmic. 

Natura, chiar marcată de sămânţa stricăciunii şi morţii, îşi 

păstrează taina, identitatea şi rostul liturgic, căci tinde şi 

ea spre transfigurare, spre părtăşia la slava Învierii lui 

Hristos. Creaţia întreagă poate fi privită triadă: înger – 

natură – om, cu identitatea dată de specificul slujirii litur-

gice, al relaţiei şi părtăşiei cu Dumnezeu.  

Natura necuvântătoare are menirea de mediu al comu-

niunii între persoane, ceea ce nu îi anulează identitatea. 

Odată cu căderea, sau cu ieşirea omului din comuniunea 

                                                 
1 Calist Catafygiotul, op. cit., p. 395, n. 759.  
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cu Dumnezeu, în natură a pătruns stricăciunea şi moartea, 

dar odată cu restaurarea firii în Hristos, toată firea s-a în-

noit, iar făptura aşteaptă şi suspină după descoperirea sla-

vei fiilor lui Dumnezeu.  

Prin Întrupare s-a arătat că natura are o capacitate iconi-

că, înscrisă în gândul lui Dumnezeu şi în chipul omului, de 

oglindire a chipului lui Dumnezeu întrupat şi mediu al co-

municării între om şi Dumnezeu. Cuviosul Nichita Stithatul 

arată cuprinderea în sine a raţiunilor, firilor şi cunoştinţei 

lucrurilor ca o indicare a creaţiei omului după chipul lui 

Dumnezeu, ca împărat al zidirii: „Precum Ziditorul tuturor 

a avut în Sine, înainte de a face toate din cele ce nu sunt, 

cunoştinţa, firile şi raţiunile tuturor lucrurilor, ca un Împărat 

al veacurilor şi ca un mai înainte ştiutor, aşa a făcut şi pe 

omul plăsmuit după chipul său ca împărat al zidirii, să aibă 

raţiunile, firile şi cunoştinţa tuturor lucrurilor în sine”1. 

Acest sens comunional al naturii se descoperă „în pre-

lungirea” tainei trupului2 omenesc. Natura şi trupul sunt 

cadru al liturghisirii raţiunilor şi lucrării dumnezeieşti în 

vederea relaţiei personale a omului cu Prototipul său di-

vin. Una din contribuţiile remarcabile ale Părintelui Stă-

niloae este, ca o concretizare a unităţii persoanei şi struc-

turii ei ierarhice de condiţie iconic-liturgică, afirmarea 

trupului ca participant la condiţia de subiect a sufletului. 

Trupul are o condiţie revelatorie, participativ-liturgică, 

                                                 
1 Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 307.  
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 280: „Într-un fel, natura umană comună se prelungeşte în 

natura cosmică, şi ea comună. De aceea dacă dezvoltarea comuniunii 

umane înseamnă o actualizare a caracterului de natură umană în natu-

ra comună, ea trebuie să însemne şi o actualizare a naturii cosmice ca 

realitate comună”.  
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sufletul ca subiect manifestându-se prin raţionalitatea tru-

pului legată de cea a cosmosului. Pe de altă parte, întregul 

suflet-trup este privit ca icoană a relaţiei Logos-raţiuni1.  

Se redescoperă, în urma restaurării firii în Cuvântul, 

capacitatea făpturilor create de a fi prin raţiunile incorpo-

rate în ele medii iconofore ale comuniunii, şi a omului de 

chip teofor: „Ca chip al Cuvântului, omul este subiect al 

lucrurilor, sau împreună subiect cu semenii săi, având 

răspunderea să vadă prin lucruri raţiunile divine ale lor şi 

pe Logosul însuşi ca subiect suprem al lor şi să dezvolte 

cu semenii săi comuniunea ca împreună-subiecte ale lu-

crurilor, după chipul Logosului divin”2. 

                                                 
1 „Folosirea numelui de templu pentru trupul Domnului, după ce 

Pavel îl aplicase fiecărui trup omenesc (I Cor. 3, 16, 19), se constată şi 

înainte de sfântul Atanasie, la Eustatie de Antiohia (PG 18, 677). 

Această arată valoarea ce o are trupul omenesc. El e menit să fie tem-

plu viu al lui Dumnezeu-Cuvântul şi, în acelaşi timp, organ prin care 

Dumnezeu cel întrupat vorbeşte şi lucrează aşa cum lucrează şi su-

fletul. Nu numai sufletul raţional-cuvântător al omului are o relaţie inti-

mă cu Dumnezeu-Cuvântul, ci şi trupul, prin care sufletul raţional vor-

beşte şi lucrează. Prin trup se revelează sufletul raţional-cuvântător, dar 

prin suflet se revelează lucrând şi vorbind Cuvântul lui Dumnezeu. Re-

laţia aceasta intimă vine din faptul că între raţiunea-subiect a sufletului 

şi raţionalitatea-obiect a trupului este o misterioasă inarticulare. Ele ţin 

împreună, cum ţin împreună Logosul ca Subiect şi raţiunile Lui despre 

lucruri. Omul e după chipul Logosului în ambele privinţe. Trupul parti-

cipă la calitatea de subiect a sufletului şi acesta nu se poate manifesta 

decât prin raţionalitatea trupului legată de cea a cosmosului. Dumne-

zeu-Cuvântul, izvorul cuvintelor, Cuvântătorul prin excelenţă al tuturor 

cuvintelor în mod nesonor, Se face Subiectul cuvintelor omeneşti so-

nore. Dar ca trupul să fie al Lui şi cu totul dăruit Lui Dumnezeu îl ia 

din Fecioară”. Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea 

Cuvântului, în: Scrieri, partea I, pp. 99-100, n. 30. 
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 279.  
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În icoana omului transfigurat, în icoana unirii creaţiei 

cu Dumnezeu este pusă în lumină, împotriva platonismului 

şi origenismului, valoarea trupului şi a întregii naturi înca-

drate în liturghia iubirii şi reciprocei dăruiri interpersonale. 

De aceea, actualizarea chipului în direcţia îndumnezeirii 

omului se revarsă transfigurator asupra întregii creaţii1.  

Istoria tinde spre împlinire în orizontul transfigurării 

eshatologice ca Împărăţie a comuniunii. Privind cu cre-

dinţă la Trupul Înviat al lui Hristos, păşim cu înţelegerea 

în taina mai presus de înţelegere a Împărăţiei. În lumina 

Duhului sfânt întreaga istorie, cu toate eforturile umane şi 

acumulările de cunoaştere cuprinse în ea, este valorizată 

duhovniceşte: „El [omul] poate spori în această creştere 

duhovnicească şi din ştiinţa care poate descoperi la un ni-

vel tot mai înalt sensul apofatic al lumii, ascuns în Dum-

                                                 
1 De aceea actualizarea chipului nu constă numai în realizarea co-

muniunii depline cu Dumnezeu şi între ei a tuturor celor ce cred în 

Hristos, modelul divin şi uman al lor, ci şi într-o încadrare a întregii 

naturi în comuniunea omenirii transfigurate, Duhul dumnezeiesc, răs-

pândit în plenitudinea Lui din Hristos în oamenii care cred în El, în-

tărind spiritul din ei, va face nu numai trupul lor deplin elastic şi 

transparent, ci şi natura cosmică. Sfântul Maxim Mărturisitorul a in-

sistat pe larg asupra acestei perspective împotriva platonismului şi 

origenismului, care profesa o desprindere a spiritului uman de trup, 

de lumea ca temniţă şi de istorie, pentru a se întoarce în pleroma de 

unde a căzut prin păcat. Oamenii actualizează chipul lor dumnezeiesc 

sau umanitatea lor autentică înaintând spre cunoaşterea lui Dumne-

zeu şi în asemănarea cu El şi prin înaintarea în cunoaşterea raţiunilor 

lucrurilor şi prin pătrunderea prin ele la raţiunile lor preexistente în 

Dumnezeu şi la Dumnezeu însuşi, ca şi printr-o vieţuire conformă cu 

simfonia acestor raţiuni. Omul e chemat să crească prin stăpânirea 

duhovnicească asupra lumii, prin transfigurarea ei, prin capacitatea 

de a o vedea şi de a o face mediu transparent al ordinii spirituale ce 

iradiază prin Persoana Cuvântului. Ibidem, pp. 279-280.  
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nezeu, precum poate câştiga şi din experienţele istoriei. 

Acestea, dacă sunt bune, duc mai departe comuniunea 

umană; dacă sunt rele, arată necesitatea ajutorului dumne-

zeiesc pentru adevărata desăvârşire a existenţei noastre, 

sau ne întorc spre bine. Şi în general totul contribuie la 

descoperirea complexităţii nesfârşite a posibilităţilor 

umane în raporturile dintre oameni şi în raporturile lor cu 

natura. Adevăratul folos ce trebuie să-l câştige însă omul 

din istorie este fortificarea spiritului uman pentru a actua-

liza în mod tot mai accentuat contingenţa trupului şi a na-

turii în raport cu spiritul lui, pentru a descoperi tot mai 

multe din adevăratele virtualităţi ale naturii”1. 

 „Existenţa lumii”, spune Părintele Stăniloae, „nu se 

poate separa de ordinea ei şi de aspiraţia ei spre desăvâr-

şire. Este o ordine plasticizată dinamică, este un întreg 

structurat armonic (iconic, n. n.) înaintând spre desăvârşi-

re, o unică structură dinamică de mare complexitate. Iar 

calitatea aceasta n-ar putea-o avea lumea dacă n-ar avea 

ca temelie izvorul existenţei (Tatăl), dacă n-ar avea impri-

mată în ea Înţelepciunea dumnezeiască (Fiul sau Cuvân-

tul lui Dumnezeu) şi dacă n-ar fi în mişcare spre desăvâr-

şirea în asemănare cu Dumnezeu (în Duhul Sfânt)”2. 

O interesantă sintetizare a tradiţiei Bisericii în proble-

matica de mai sus a fost realizată recent de Vladimir 

Moss sub forma celor „Trei Legi ale Termodinamicii 

Analogice (Iconice)”: 

„Temeiul unităţii primordiale a universului şi garantul 

unităţii sale eterne este Întruparea lui Hristos. Căci atunci 

când Cuvântul S-a făcut trup, El, Cel absolut imaterial şi 

                                                 
1 Ibidem, p. 280.  
2 Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a II-a, Epistole, Viaţa 

Cuviosului Părintelui nostru Antonie, p. 75.  
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necuantificabil a asumat materia şi S-a lăsat ca şi „cuanti-

ficat”. Astfel, în Unica şi Indivizibila Sa Persoană S-au 

unit Dumnezeirea, mintea, sufletul, trupul, atomii şi cuan-

ta. Putem numi aceasta Prima Lege a Termodinamicii 

Analogice (Iconice). Este Legea conservării materiei, vie-

ţii şi sensului în Lumina şi Viaţa şi Logosul universului, 

Domnul Iisus Hristos.  

Cu toate acestea, unitatea universului a fost ameninţată 

de către om, care, folosindu-şi rău libertatea şi raţionalita-

tea date lui în absoluta Libertate şi Raţionalitate a Chipu-

lui lui Dumnezeu, s-a îndepărtat de Dumnezeu şi s-a în-

tors spre nivelele inferioare de realitate. Astfel, în loc de a 

contempla toate lucrurile în relaţie simbolică şi simbiotică 

cu Cuvântul şi Înţelepciunea lui Dumnezeu, el le-a privit 

numai în relaţie cu sine, observatorul şi utilizatorul; în loc 

de a dărui natura lui Dumnezeu ca ofrandă euharistică, el 

a târât-o la nivelul propriilor sale dorinţe egoiste. Drept 

consecinţă, atât el cât şi natura au fost supuse stricăciunii, 

s-au dezintegrat nu numai în mod abstract, în sistemele 

oamenilor de ştiinţă şi ale filosofilor, ci în mod concret, 

în istorie, căci a avut loc o scurgere sau disipare progresi-

vă a realităţii şi sensului din universul care separă omul 

de Dumnezeu, apoi bărbatul de femeie, sufletul de trup, şi 

toate elementele naturii de legăturile lor originare. În ter-

meni ştiinţifici, această scurgere sau dezintegrare sau ha-

os în expansiune este exprimată de a doua lege a termodi-

namicii, cea mai bine verificată lege în ansamblul ştiinţei. 

Am putea s-o numim a Doua Lege a Termodinamicii 

Analogice (Iconice) altfel cunoscută ca păcatul originar 

sau, în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, „robia strică-

ciunii” sub care întreaga creaţie geme şi suspină până în 

ziua de astăzi (Rom. 8, 21-22).  
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Teza Primei Legi şi antiteza celei de-a Doua Legi recla-

mă o a Treia Lege a restaurării sau recreării ordinii care a 

fost întru început. Această a Treia Lege a început să opere-

ze la Întruparea lui Hristos, atunci când firea omenească a 

fost recreată în chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, însă cu 

o nouă energie care a dus-o pe un plan mai înalt, planul în-

dumnezeirii. Cea de-a Treia Lege nu mai este în fapt vreo 

lege, în sensul unei constrângeri impuse naturii, ci e mai 

curând legea libertăţii (Ιoan 2, 12), libertatea slavei fiilor 

lui Dumnezeu (Rom. 8, 22), legea harului”1.  

                                                 
1Vladimir Moss, An Orthodox Christian Approach to Science, 

http://www.roca.org/OA/137/137g.htm 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.roca.org/OA/137/137g.htm
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Omul ca alcătuire  

iconică unitară suflet şi trup.  

Locul şi menirea sa în creaţie 

 

În considerarea alcătuirii antropologice a omului, Pă-

rintele Stăniloae ia ca punct de plecare însăşi crearea sa 
după chipul lui Dumnezeu, capacitatea transcenderii de 
sine prin exercitarea libertăţii spre transfigurarea creaţiei 

în conlucrare şi comuniune cu Dumnezeu. Astfel, arată 
Părintele Stăniloae, „spiritul uman dispune de capacitatea 
unor decizii alternative, sau a unei transcenderi de sine 

însuşi, iar aceste decizii le poate imprima prin trupul său 
şi lumii exterioare. Cheia acestui rol al omului stă în inse-
rarea tainică a spiritului său în lumea materială prin trupul 

său. Toată lumea se resimte de acest fapt al inserării ei în 
spirit prin trupul omenesc”1.  

Ca fiinţă iconică, omul prelungeşte, imprimă mai de-

parte în creaţie trăsăturile spiritualităţii sale, căci „în inse-
rarea aceasta stă izvorul spiritualizării întregii lumi, în 
aceasta se dovedeşte lumea ca lume pentru om şi-şi împli-

neşte rostul ei”2. Trupul este privit ca o condiţie a carac-
terului deschis, liturgic al relaţiei între om şi natură, în di-

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 

II, p. 251. 
2 Ibidem, p. 251. 
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recţia creşterii şi transfigurării creaţiei în slava şi cu pute-
rea iubirii Sfintei Treimi.  

Luând ca punct de plecare persoana şi comuniunea în 
revelarea unităţii dinamice a relaţiei dintre suflet şi trup, 
Părintele Stăniloae asimilează trupul câmpului intersu-

biectivităţii, „deconstruind” abordarea structuralistă strict 
obiectivantă: „Trupul este interior spiritului; de aceea se 
poate vorbi de o non-obiectivitate a trupului”1.  

Separarea planurilor sufletesc şi trupesc este depăşită 
prin evidenţierea regimului de întrepătrundere, de interio-
ritate reciprocă în care persoana îşi desfăşoară şi concreti-

zează sinergic virtualităţile părţilor. Ni se descoperă con-
diţia participativă a părţilor alcătuirii umane, nu numai în 
raportul lor intern, cât şi în câmpul de dincolo de sine al 

relaţiilor cu Dumnezeu şi cu lumea. Astfel, „după credin-
ţa creştină, trupul este într-un mod particular interior spi-
ritului, participând prin aceasta la viaţa spiritului, depă-

şind planul biologic şi fizico-chimic”2.  
Această întrepătrundere reciprocă între suflet şi trup 

are o ierarhizare sau orientare firească dată de chipul asu-

mativ-liturgic al relaţiei omului cu lumea în direcţia dia-
logului şi unirii cu Dumnezeu. Privită din perspectiva 
persoanei, „viaţa trupului face astfel parte constitutivă din 

viaţa sufletului nostru, a cărui bază este spiritul3.  
Ea face posibilă atât participarea sufletească concretă 

la viaţa lumii şi darul iubirii lui Dumnezeu, cât şi corela-

tiv asumarea ei liturghisitoare, eficientă în direcţia actua-
lizării scopurilor ei conforme cu raţiunile dumnezeieşti4.  

                                                 
1 Ibidem, p. 251.  
2 Ibidem, p. 251. 
3 Ibidem, p. 252.  
4 „Viaţa aceasta este în acelaşi timp primul obiect contingent al liber-

tăţii spiritului, care ori o lasă să coboare la starea de procese aproape au-
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Mai mult, având ca temei şi reper axial manifestarea 
persoanei ca întreg în fiecare parte a alcătuirii sale, dar şi 
o reciprocitate în chiar raportul părţilor ce oglindeşte o 
comunicare de participări specifice la Logosul dumneze-
iesc, Părintele Stăniloae afirmă chiar, în mod surprinzător 
pentru obişnuinţa unei priviri obiectivante, participarea 
trupului la spirit ca subiect1. Pentru a sugera mai viu con-
diţia iconic-liturgică a materiei şi trupului pecetluită de 
raţiunile dumnezeieşti, Părintele Stăniloae introduce ast-
fel termenul de „raţionalitate plasticizată”, distingând tru-
pul de materie sau „raţionalitatea plasticizată ca obiect”, 
şi numindu-l „materie subiectivizată”.  

Prin viziunea sa unitară ce consideră persoana umană 
prezentă în mod specific în fiecare parte constitutivă, şi 
pecetea Logosului la baza unităţii ipostatice şi răspunsu-
lui de participare al fiecărei forme de creaţie la taina vie-
ţii, Părintele Stăniloae evită „dualismul contrar” implicat 
de o viziune structuralistă separatistă asupra constituţiei 
omului. Indicând regimul ierarhic şi perihoretic de mani-

                                                                                              
tomate prin slăbirea libertăţii spiritului, ori întipăreşte în ea o libertate 
spirituală tot mai mare. În cazul al doilea, prin trup se exercită asupra lu-
mii într-un mod accentuat libertatea spiritului şi lumea e astfel ridicată de 
spirit spre scopul superior al unirii ei cu spiritul suprem. Fără trup, spiri-
tul uman n-ar putea mişca prin sine lumea spre sensuri alese de el, n-ar 
putea modifica mişcările ei, ci acestea ar rămâne determinate de cauze 

pur intrinsece lumii exterioare şi extrinsece spiritului”. Ibidem, p. 252.  
1 Participant la spirit ca subiect, trupul nu poate fi definit ca obiect 

pur şi simplu. Trupul omului nu e numai materie, sau numai raţionalita-
te plasticizată ca obiect; ci materie subiectivizată, participând la spirit ca 
subiect. În realitatea trupului meu e ceva care transcende ceea ce s-ar 
putea numi materialitatea lui şi mişcările ei pur automate, ceva ce nu se 

reduce la proprietăţile lui materiale. Există o non-obiectivitate parţială a 
trupului (...) El este în parte subiect, în parte obiect. El ia parte la actul 
meu de gândire şi de simţire a tuturor obiectelor, dar e şi obiect de gân-
dire şi de simţire.” Ibidem, p. 252. 
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festare a sufletului şi trupului în unitatea persoanei uma-
ne; părintele Stăniloae arată că „este o intercondiţionare 
strânsă între biologic şi spiritual, un domeniu influenţând 
pe celălalt atât în decăderea, cât şi în refacerea omului”1. 

În sensul apartenenţei la persoana umană privită în îm-

părţirea fiinţă-energii trupul poartă condiţia unei prelun-

giri energetice a lucrării sufletului, având prin aceasta ra-

ţiunile cuprinse în sufletul ce-l organizează şi-l penetrea-

ză. În sensul participării la natură, poartă un caracter 

obiectiv specific, prin care primeşte imprimările sufletu-

lui şi comunică la rându-i sufletului o pecete, dubla direc-

ţie de comunicare exprimând însuşi chipul omului ca ho-

tar de întâlnire între Dumnezeu şi lume.  

Astfel, „trupul nu se poate înţelege fără spiritul care l-a 

organizat şi-l penetrează, combinând raţiunile diferitelor 

elemente materiale, în sistemul de raţiuni ale trupului, prin 

care se manifestă raţiunile spiritului. Trupul e adaptat conti-

nuu spiritului, sau e imprimat în mod particular de spirit. 

Trupul este rezerva primă de nenumărate posibilităţi con-

tingente materiale, actualizate de spirit prin tot atâtea posi-

bilităţi ale lui în stare de a fi actualizate. Dar fără trup, posi-

bilităţile spiritului nu s-ar putea actualiza. Într-un fel, şi su-

fletul se formează prin trup, sau primeşte o pecete a lui”2.  

Taina trupului stă în condiţia sa pascală, în aptitudinea 

de a face trecerea de la subiectul activ la lumea obiectelor 

asupra cărora îşi exercită lucrarea de asimilare liturgică a 

lumii: „Asupra lui lucrează pe de o parte spiritul, iar, pe 

de altă parte, el participă la lucrarea spiritului. El face tre-

cerea de la subiectul activ, la lumea obiectelor supuse ac-

tivităţii lui, fiind şi subiect şi obiect. Această mare taină 

                                                 
1 Idem, Ascetica şi Mistica Ortodoxă, vol. I, p. 72. 
2 Idem, Teologia şi Dogmatica Ortodoxă, vol. II, pp. 252-253.  
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de formare a trupului ca participant la subiectivitatea spi-

ritului n-ar fi însă posibilă fără un anumit caracter raţional 

al materiei. Spiritul raţional ca subiect penetrează raţiona-

litatea materiei ca obiect şi o asimilează raţionalităţii tru-

pului său ca participant la subiectivitatea sa”1.  

Viziunea asupra materiei la Părintele Stăniloae recupe-

rează raţionalitatea, logositatea ei ce îi conferă un aport 

specific, o capacitate de primire a imprimării şi răspuns la 

taina părtăşiei între Dumnezeu şi creaţie, în persoana ome-

nească. Pe de o parte, raţionalitatea ei indică spre Dumne-

zeu, spre condiţia ei de dar al lui Dumnezeu, spre o asimi-

lare a ei liturgică de către om, pe de alta, „destinaţia trupu-

lui este ca spiritul uman să lucreze prin el la transfigurarea 

sau spiritualizarea întregului cosmos, a întregii naturi”2.  

Unitatea structurată ierarhic suflet-trup arată spre ca-

pacitatea de chip a unirii persoanei omeneşti cu Dumne-

zeu în Hristos prin harul Duhului Sfânt. Părintele Stăni-

loae arată în acest sens că „marea taină a unităţii dintre 

suflet şi trup face posibilă şi taina negrăit mai mare între 

dumnezeirea lui Hristos şi unitatea sufletului şi a trupului. 

Căci şi în Hristos este, pe lângă unirea dintre suflet şi tru-

pul omenesc, şi unire între firea omenească şi firea dum-

nezeiască. Aceste două mari taine sunt opera lui Dumne-

zeu, ca să realizeze taina unirii între ele, fără să le confun-

de; ca să realizeze taina unirii întru toate3. 

În cadrul acestei dinamici a transfigurării, materia îşi 
descoperă rostul de „mediu al al sufletului”, iar „omul în-
treg ca unitate, mediu al lucrării dumnezeieşti. Dumnezeu 

le-a creat pe toate într-o unitate şi în capacitatea de a 

                                                 
1 Ibidem, p. 253.  
2 Ibidem, p. 253.  
3 Idem, Iisus Hristos, Lumina lumii şi îndumnezeitorul omului, p. 254.  



 104 

spori în unitatea dintre ele şi cu Dumnezeu. Pentru aceas-
tă unitate a tuturor în el, se face şi El om. Toate se lumi-

nează astfel în Dumnezeu, sau în toate îşi arată rostul de a 
se face mediu al luminii dumnezeieşti”1.  

În cartea „Mică dogmatică vorbită”, Părintele Stăni-

loae reia şi adânceşte în chip decisiv ideea alcătuirii ico-
nice, integrale a omului. Discernerile sale aduc o lumină 
sporită în înţelegerea relaţiei între suflet şi trup. Schisma 

în care concepţia spiritualistă a filosofiei antice aruncă fi-
inţa umană prin dualismul structural, aniconic sau chiar 
iconoclast, al relaţiei suflet-trup, este depăşită prin înţele-

gerea ce descrie regimul perihoretic al dihotomiei sau 
dualităţii iconice suflet-trup.  

Astfel, spune sfinţia sa, „omul nu este numai suflet, nu 

este numai trup. Acestea nu sunt două părţi ce pot fi sepa-
rate. Ele sunt o unitate; când omul este conceput în trupul 
mamei, «sinea» lui are deja în ea însăşi rădăcinile trupului. 

Ea dezvoltă aceste rădăcini organizând materia acestui 
trup. Când trupul se destramă, rămân în suflet nu numai 
aceste rădăcini virtuale ale trupului, care se dezvoltă în 

trup, dar şi tot ceea ce trupul a înfăptuit, simţit, lucrat. 
Aceste virtualităţi care se actualizează în formarea trupului 
rămân intacte în sine. Ele pot, la înviere, să formeze din 

nou un trup care este întocmai după chipul trupului pe care 
l-a avut, dar dintr-o materie înnoită. La sfârşitul lumii, ma-
teria va fi înnoită. Aşadar, cred că acest «sine» rămâne 

pentru că este spiritual. Noi nu murim cu totul. Doar înve-
lişul trupesc al omului se destramă. Nu rămânem nici 
numai cu un suflet care este doar suflet pentru că, în acest 

caz, s-ar putea crede că sufletul exista şi înaintea naşterii 
omului. Sfântul Maxim şi ceilalţi Părinţi au arătat foarte 

                                                 
1 Ibidem, p. 254. 
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clar că nici sufletul nu există înaintea trupului, nici trupul 
înaintea sufletului; ele există împreună, încep să existe îm-

preună... Sufletul şi trupul au fost create împreună de 
Dumnezeu şi se formează împreună cu ajutorul lui Dum-
nezeu, cu suflarea lui Dumnezeu, în trupul mamei”1.  

Părintele Stăniloae susţine în cele de mai sus concomi-
tenţa şi inseparabilitatea dintre suflet şi trup, şi privind 
omul ca persoană după chipul unitar al lui Dumnezeu, 
afirmă indestructibilitatea chipului integral al omului, cu-
prins în „sinele” spiritual, chiar în urma morţii. Trupul fi-
ind „chip” sau „icoană” a sufletului (care la rândul său e 
icoană a chipului lui Dumnezeu), este cuprins în suflet ca 
în prototip, şi această cuprindere sau înrădăcinare dă uni-
citatea trupului2. Înţelegem astfel că moartea nu atinge 
chipul integral al omului, ci forma sa de manifestare cor-
porală în lume, rădăcinile virtuale ale trupului fiind în în-
seşi energiile sufleteşti prin care «sinea» structurează ma-
teria trupului. Părintele Stăniloae oferă astfel o punte im-
portantă de înţelegere a tainei învierii, nu ca taină a 
„montării” artificiale într-un ansamblu a două componen-
te funciar străine una alteia, ci ca taină a actualizării prin 
puterea lui Dumnezeu a integralităţii fiinţei cuprinse vir-
tual în sufletul trecut la Domnul. Această actualizare arată 
continuitatea chipului omului ca integralitate-Persoană3.  

                                                 
1 M. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică 

vorbită, pp. 25-26. 
2 În comparaţie cu această înţelegere iconică a integralităţii fiinţei 

umane şi a structurii ierarhice iconice a părţilor ei concepţia antică 

asupra reîncarnării sau transmigraţiei sufletelor apare vădit „schizoi-

dă”, întemeiată pe un structuralism iconoclast, după un model meca-

nicist dualist al alcătuirii dihotomice umane.  
3 „Atunci acest sine rămâne nu numai ca un suflet care nu are ni-

mic de a face cu trupul său, ci întrucât are în el rădăcinile trupului. 

Trupul şi sufletul nu pot fi cu totul separate. Omul este un întreg; 
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În lumina acestor consideraţii, continuitatea existenţei in-
tegrale e dată de naşterea unui om în lume sau crearea lui de 
către Dumnezeu apare ca o transpunere prin dumnezeiasca 
suflare a chipului lui Dumnezeu, în asumarea concomitentă 
a firii părinţilor prin naşterea trupească. În plus, condiţia ico-
nică de asumare a chipului lui Dumnezeu în trup arată spre 
taina Întrupării, indicând menirea liturgică a omului de a li-
turghisi unirea creaţiei cu Dumnezeu în Trupul Cuvântului 
înomenit. Caracterul liturgic al alcătuirii umane se manifestă 
în viziunea deschisă, participativă, asupra lumii care se cere 
după Dumnezeu: „Acest mod de a trăi exprimă o viziune a 
lumii după Dumnezeu”. În această viziune, „Dumnezeu nu 
este închis în El însuşi şi, prin urmare, nu este un obiect de 
speculaţii raţionale. Prin energiile necreate El ne însoţeşte în 
toate împrejurările vieţii. Viaţa întreagă a credincioşilor de-
vine sacramentală sau liturgică într-un sens larg”1.  

Arătând legătura nedespărţită între conştiinţă şi gest, 
Părintele Stăniloae valorizează dimensiunea liturgică a al-
cătuirii omeneşti. El arată slujirea liturgică a omului în lu-
me ca o cale spre depăşirea schismei existenţiale, sau a 
raportării contrare între interior şi exterior. Prin aceasta 
aduce, dinăuntrul realismului iconic-liturgic al tradiţiei 
creştin-ortodoxe, o critică semnificativă individualismului 
modern care caută aruncarea religiei în sfera privată2.  

                                                                                              
doar îngerul este un spirit total necorporal. Numai că noi nu putem 

concepe nici înţelege cum aceste rădăcini ale trupului în suflet nu 

sunt materiale, ci spirituale. Totuşi, ele sunt rădăcinile trupului şi 

sunt orientate spre materia trupului, spre organizarea acestei materii. 

În orice caz, cred că noi nu sfârşim cu totul, că nu murim cu totul. 

Continuăm să existăm ca persoană integrală”. M. Costa de Beaure-

gard, Dumitru Stăniloae, Mică dogmatică vorbită, p. 26. 
1 Ibidem, p. 36.  
2 „Tot ceea ce este exterior este important. Interiorul omului a fost 

separat în mod artificial de exteriorul său. (…) Omul trebuie să ajun-
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Astfel, pentru sfinţia sa, conştiinţa „nu este o abstracţiu-

ne. Conştiinţa se manifestă prin semne, prin gesturi, în toa-

te acţiunile noastre. Gesturile noastre, mişcarea membrelor 

noastre spre natură, spre ceilalţi, sunt manifestările unei 

asemenea conştiinţe. O realitate pur interioară nu se intere-

sează de univers. Omul nu se poate închide în el însuşi. În-

că de când eram student ştiam de ce ne închinăm până la 

pământ, de ce ne facem semnul crucii: religia este ceva in-

terior. Omul este un întreg. Şi când se închină până la pă-

mânt are sentimentul că se află în faţa lui Dumnezeu. Dacă 

mănânc ceva, îi mulţumesc pentru aceasta lui Dumnezeu. 

Şi apoi trupul meu trebuie şi el sfinţit. Trupul nu este sepa-

rat de suflet şi sufletul nu este separat de trup”1.  

                                                                                              
gă să fie întreg în comunicarea sa şi să simtă nevoia să arate ce simte. 

Religia implică comunicarea. De ce vorbeşte Hristos? De ce Fiul lui 

Dumnezeu a luat trup omenesc? De ce vorbesc Apostolii? De ce ne 

rugăm împreună? Ne aflăm la polul opus al individualismului care 

este în întregime nerealist şi nu corespunde vieţii omului. Viaţa omu-

lui este manifestare. În această manifestare se vede omul, se vede 

Dumnezeu în cuvintele sale, se vede în gesturile sale dacă face ceva 

bun. (…) Cum vom putea să propovăduim Numele lui Dumnezeu, 

adică Împărăţia Cerurilor, dacă dispreţuim exteriorul, comportamen-

tul, manifestarea? Atunci unde este Împărăţia lui Dumnezeu pe care 

trebuie să o pregătim,, dacă religia este doar o afacere privată între 

Dumnezeu şi mine?”. Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoa-

nei, Ed. Fundaţiei Anastasia, 2005, pp. 48-49.  
1 Ibidem, p. 48. Ch. Yannaras evidenţiază la rândul său această în-

ţelegere patristică, care consideră persoana în unitatea ei iconică: da-

că Dumnezeu constituie viaţa ca eveniment existenţial de alteritate 

personală, de iubire şi de libertate în afara oricărui determinism natu-

ral, atunci este cu neputinţă ca imaginea/chipul lui Dumnezeu să co-

respundă concepţiei esenţialiste a omului, proprietăţilor obiective ale 

individualităţii naturale şi cu atât mai puţin unei „părţi” a naturii indi-

viduale. „Chipul nu se află într-o parte a naturii”, spune Grigorie de 

Nyssa, iar Grigorie Palama adaugă: „Trebuie să numim omul nu doar 
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Persoana şi relaţiile interpersonale sunt temeiul comu-

niunii, al interpenetrării dintre suflet şi trup, dintre dum-

nezeire şi suflet. Întruparea arată înrudirea iconică şi 

compatibilitatea, accesibilitatea dumnezeirii pentru suflet 

şi trup ca medii de manifestare ale ei. Accesibilitatea este 

considerată în sensul sinergic, participativ, al activării 

prin har a capacităţii de chip a unirii omului cu Dumne-

zeu. Expresia cea mai vie a interpenetrării între dumne-

zeire, suflet şi trup este faţa omului îndumnezeit1.  

Dacă „după chipul” lui Dumnezeu este privit în suflet, 

atunci trupul, arată Părintele Stăniloae, nu poate fi înţeles 

decât drept „după chipul” sufletului, şi astfel se păstrează 

viziunea asupra omului ca integralitate iconică2. Princi-

                                                                                              
suflet, nici doar trup, ci amândouă împreună – aşa-i omul despre care 

Dumnezeu spune că l-a creat după chipul Său” (Ch. Yannaras, Liber-

tatea moralei, p. 20). 
1 „Dacă cineva ar întreba: cum era posibil să se vadă prin trup 

Dumnezeirea, i-am putea răspunde: Cum e posibil să se vadă prin tru-

pul material, realitatea spirituală a sufletului? Între trup şi suflet e o pe-

netraţie misterioasă. Privirea unui om, de pildă, nu e numai o combina-

ţie de celule, numai aglomeraţie de materie cărnoasă, ci şi sens, idee, 

sentiment, atitudine voluntară, stare morală. Faţa omului e lucrul cel 

mai minunat de pe lume. E negrăită, dar incontestabilă unire de spiri-

tual şi material. E o taină, dacă prin taină se înţelege în sens larg o îm-

preunare între spirit şi materie. Materia cu spiritul fac întregul ce se 

cheamă faţă omenească. Feţele omeneşti sunt tot atâtea apariţii ale spi-

ritului în lumea naturii materiale, întreruperi ale naturii, soli ai altei 

lumi”. Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, p. 34.  
2 „Trupul întreg e un chip, o imagine a sufletului. Portretul trupului 

redă şi realitatea sufletului din el. Ochii sunt imagine a vederii, mâinile 

ale acţiunii, urechile ale auzului; orice organ al trupului e o imagine a 

unei funcţii spirituale şi toate la un loc, trupul în întregime, sunt o 

imagine a sufletului cu funcţiile lui. Iar dacă într-un suflet e sălăşluit 

har ceresc, el de asemenea se străvede prin privirea şi faţa omenească, 

prin tot felul unui om de a se comporta vizibil. Când suntem în preaja 
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piul accesibilităţii nu este un dat obiectiv, o capacitate ca-

re se activează automat, ci rămâne mereu subiectul comu-

nicant: Dumnezeu în cazul accesibilităţii sufletului la cele 

dumnezeieşti, al manifestării şi lucrării divine prin suflet, 

şi sufletul, în cazul manifestării şi lucrării celor sufleteşti 

prin cele trupeşti.  

Părintele Pomazansky face la rândul său legătura între 

afirmaţia Părinţilor că „chipul lui Dumnezeu se poate re-

feri numai la sufletul imaterial” („mai special, la facultatea 

cea mai înaltă a sufletului: nous”) şi afirmaţia unor Părinţi 

că „chipul lui Dumnezeu se referă la omul întreg”, în baza 

structurii ierarhice iconice a fiinţei omeneşti. „Sfântul Ioan 

Damaschin şi Sfântul Grigorie Palama fac o discernere în 

plus în această învăţătură, care poate indica spre o mai pro-

fundă unitate între cei care spun că „chipul” se referă la 

omul întreg şi şi cei care spun că se referă la suflet. După 

Sfinţii Ioan şi Grigorie, în timp ce „chipul lui Dumnezeu” 

se referă la suflet, fiinţele omeneşti sunt mai mult după 

                                                                                              
unui om înălţat sufleteşte prin harul dumnezeiesc, simţim şi vedem ha-

rul din el, nu direct, ci prin trup, printr-o anumită fizionomie spirituală 

a feţei. Mântuitorul Iisus Hristos purta sub înfăţişarea vizibilă ome-

nească însăşi Dumnezeirea. Dumnezeirea nu e ceva incompatibil cu fe-

lul de a fi şi a se manifesta al spiritului din om (…). Sufletul omenesc 

trebuie să fie mediul cel mai potrivit prin care se manifestă ea. Iar spi-

ritul omenesc, oricât ar fi de încărcat de dumnezeire, îşi are în trup in-

strumentul necesar şi propriu de manifestare. Dacă sufletul omului mo-

delează materia astfel ca să-şi formeze un trup prin care se poate mani-

festa spiritul dumnezeiesc, după care e făcut sufletul, putându-se mani-

festa atât de adecvat prin suflet, se poate manifesta şi prin trupul ome-

nesc care arată sufletul. Organele şi trăsăturile trupului omenesc sunt 

indirect modelate ca mijloace adecvate de manifestare a Dumnezeirii. 

Dumnezeirea nu e cu totul inaccesibilă. De ce S-ar mai arăta atunci 

Dumnezeu ca om şi de ce S-ar mai fi întrupat?” Ibidem, p. 53.  
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chipul lui Dumnezeu decât îngerii, deoarece sufletul ome-

nesc guvernează trupul şi îi dă viaţă (îl însufleţeşte)”1.  

Ierarhia părţilor componente ale unei integralităţi respec-

tă principiul iconic al organicităţii iconice a alcătuirii peri-

horetice a unui întreg „neomogen”. În asemănare este impli-

cat faptul că partea superioară modelează, organizează ca 

mediu de manifestare partea inferioară. Astfel există o între-

pătrundere, în care partea inferioară e chip al celei superioa-

re. În acest sens, scrie Părintele Stăniloae, „trupul nostru 

este asemenea sufletului nostru, întrucât e mediul de mani-

festare a lui, pentru faptul că într-o anumită măsură e orga-

nizat, sau «creat», după forma lui, de sufletul nostru. Desi-

gur, lumea în ansamblul ei, nu e tot aşa de necesar şi de in-

tim legată de lumea nevăzută, ca trupul nostru de sufletul 

nostru, ci lumea nevăzută e mai liberă faţă de cea văzută”2. 

Deşi e mediu de manifestare a sufletului, trupul nu e 

un pur obiect pasiv, ci se poate vorbi, arată Părintele Stă-

niloae, de o înrâurire reciprocă. Iar aceasta nu numai în 

sens negativ, ci şi pozitiv. Astfel, se poate vorbi de o ges-

tualitate iconică sau conformă chipului, care cheamă, ori-

entează şi susţine mişcările sufletului în rugăciunea şi sta-

rea înaintea lui Dumnezeu: „Nu numai sufletul înrâureşte 

trupul, ci şi invers. Căci în oarecare măsură, chiar la ges-

turile ce par foarte trupeşti, participă şi sufletul. Odată cu 

mâinile întinse spre cer, se întinde şi mintea; odată cu ple-

carea trupului în metanii, se pleacă şi mintea în faţa mări-

rii lui Dumnezeu”3.  

                                                 
1 Protopresbyter Michael Pomazansky, Orthodox dogmatic 

theology, St. Herman of Alaska Brotherhood, 2005; p. 138, n. 19.  
2 Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, p. 87.  
3 Sfântul Ioan Scărarul, Scara, EIBMBOR, trad., introd. şi note 

de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Bucureşti, 1992, p. 408, n. 901. 
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Cuprinderea de către om tuturor raţiunilor lumii se 

modelează iconic după cuprinderea lor în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Această cuprindere a făpturilor are ca aspect 

„dual” imprimarea în ele. Peste tot vedem manifestată lo-

gica participativă, în care relaţia înseamnă dăruire reci-

procă de sine în lucrare, spre comunicare şi cuminecare 

sau împărtăşirea reciprocă. Părintele Dumitru vede deja 

în creaţia omului, în impulsul iniţial al facerii lui, un ger-

mene al actualizării în Cuvântul a asemănării cu Dumne-

zeu: „Căci chipul e formă organizată a raţionalităţii pro-

prii omului ca chip culminant în cosmos, destinat să im-

prime chipul său în tot cosmosul, în toate lucrurile ce le 

face, prin organizarea lor conform raţiunii sale şi deci 

conform, în mod indirect, Raţiunii supreme, spre care ra-

ţiunea omului tinde, revenind mereu asupra formelor an-

terioare ale organizării date lucrurilor şi faptelor sale. Dar 

chipul acesta, fiind conform Logosului divin ca arhetip, 

este pe de altă parte într-o legătură cu Arhetipul dumne-

zeiesc infinit şi e chemat să se imprime în toate în mod 

tot mai desăvârşit şi să le cuprindă pe toate ca şi Arheti-

pul lui şi în mod tot mai conform cu Acela. Iar chipul lui 

Dumnezeu în om, avându-şi baza în sufletul acestuia, se 

reflectă sau se prelungeşte şi în trup şi în special în faţa 

lui. Iar în Hristos, arhetipul penetrând chipul Său, se re-

flectă şi în faţa Lui omenească”1. 

În viziunea Părinţilor, duhul apare ca sufletul străbătut 

de Duhul dumnezeiesc, şi astfel pe de o parte se afirmă 

alcătuirea dihotomică a omului, dar pe de alta, întregimea 

sau împlinirea sa în unirea cu Dumnezeu care e viaţa du-

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi Comuniune în 

Liturghia Ortodoxă, p. 122.  
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hovnicească1. Întruparea a restaurat orientarea firii spre 

Dumnezeu, a deschis posibilitatea transfigurării omului 

întreg, a valorizării trupului ca altar al lucrării Duhului2.  

Restaurarea firii în Hristos a adus refacerea orientării 

sufletului spre unirea cu Dumnezeu şi a trupului spre înăl-

ţarea în slavă şi însuşirea puterii stăpânitoare, prin partici-

parea la Trupul Domnului înviat. Pierderea acestei orien-

tări spre Dumnezeu prin păcat a făcut din grija firească de 

cele ale trupului ca de un locaş al liturghisirii sufletului, o 

povârnire spre grijile exclusive ale trupului. Aspiraţia 

omului spre desăvârşire a rămas ca semn al indestructibi-

lităţii chipului, însă nu poate fi împlinită în afara unirii cu 

Dumnezeu3. În unire cu Dumnezeu însă, arată Părintele 

                                                 
1 „A lui Gură de Aur: «Unele sunt bune, altele mijlocii. Astfel su-

fletul şi trupul sunt dintre cele de la mijloc, putând să se facă şi bune 

şi rele. Dar duhul este dintre cele totdeauna bune, niciodată nu poate 

deveni altceva. Iarăşi, cugetul trupului, adică fapta rea, e din cele pu-

rurea rele. Căci nu se supune legii lui Dumnezeu. Dacă dai deci celui 

bun sufletul şi trupul, vei fi din partea lui; dacă celui rău, te-ai făcut 

părtaş lui, nu prin firea sufletului şi a trupului, ci prin voinţa care 

poate alege pe amândouă acestea» (…) Duhul e totdeauna bun, pen-

tru că el e sufletul străbătut de Duhul dumnezeiesc”. 1 Sfântul Ioan 

Scărarul, op. cit., p. 436, n. 976.  
2 „Dacă cele ce se petrec, se petrec aşa, pentru că aşa au fost făcu-

te prin fire, cum sunt eu chipul lui Dumnezeu şi cum am fost ameste-

cat cu lutul? Cum zice marele Grigorie: «Dacă ceva din cele create 

s-a făcut altfel de cum a fost făcut, el doreşte numaidecât cu nesaţiu, 

rudenia sa». Trebuie să se folosească cineva de tot meşteşugul, ca să 

înscăuneze lutul, ca să zic aşa, înălţându-l pe tronul lui Dumnezeu. 

Deci nimenea să nu se scuze cu vreun motiv în privinţa urcării. Căci 

calea şi uşa s-au deschis”. Ibidem, pp. 354-355.  
3 „Omul lucrează oarecum potrivit firii sale, când se îngrijeşte de 

cele ale trupului. Dar întrucât s-a înstrăinat în parte, prin păcat, de fi-

rea sa, sau de Dumnezeu, rudenia sa, el tinde cu nesaţiu spre Dumne-
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Stăniloae, „întregul compus uman poate fi transfigurat, 

contrar afirmaţiei origeniste”1.  

Valoarea trupului stă tocmai în fragilitatea, limitele sa-

le, slăbiciunea sa, ce pun stavilă patimii ucigătoare de su-

flet a mândriei. Condiţia smerită a trupului are rostul de a 

„strâmtora” şi orienta sufletul spre înţelepţirea prin lucra-

rea virtuţilor, spre desăvârşirea în neputinţe prin părtăşia 

la smerenia dumnezeiască sau chenoza iubirii. Îndumne-

zeirea apare ca o copleşire a lucrărilor sufletului de lucră-

rile lui Dumnezeu, şi a lucrărilor trupului de cele sufle-

teşti. Acestea urmează pogorârii sau chenozei dumneze-

ieşti prin Întrupare şi pogorârii sufletului prin pocăinţă la 

condiţia smerită a trupului spre a-l asuma ca altar al litur-

ghisirii duhovniceşti2.  

                                                                                              
zeu, neputând dobândi fericirea prin copleşirea sa de grijile exclusive 

ale trupului. Numai aşa el poate ridica chiar trupul pe tronul lui Dum-

nezeu, scop pentru care Dumnezeu a unit sufletul omului cu trupul. 

Aceasta e adevărata aspiraţie a omului, deci firea lui. Propriu zis, pe 

tronul dumnezeiesc a fost înălţat trupul Domnului. Dar noi suntem 

împreună moştenitori cu El. Noi devenim părtaşi la această cinste su-

premă, căci ne însuşim prin trup puterea stăpânitoare a lui Dumne-

zeu. Omul aspiră să ajungă la cel mai înalt vârf posibil. Dumnezeu 

i-a sădit această aspiraţie. ea nu e greşită. Dar nu o poate înfăptui de-

cât prin Dumnezeu şi în unire cu El”. Ibidem, p. 355, n. 780.  
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 185, n. 231 
2 „Se afirmă atât învierea trupului, cât şi copleşirea lui de către 

sufletul înduhovnicit şi de către Dumnezeu, Care copleşeşte sufletul 

înduhovnicit. Precum a filosofat, adică s-a înţelepţit prin lucrarea vir-

tuţilor împreună cu trupul, aşa se va împărtăşi de slava lui Dumnezeu 

împreună cu el. Copleşind trupul, sufletul se face una cu el, făcân-

du-se împreună duh, minte şi dumnezeu, fără ca trupul să se piardă în 

esenţa lui. Căci precum sufletul devenit dumnezeu nu încetează să 

existe ca esenţă deosebită, deşi are o singură viaţă cu Dumnezeu, lu-

crările lui Dumnezeu copleşind pe ale sale, aşa trupul devenit una cu 



 114 

Trupul robit căderii îşi pierde condiţia de organ al che-
nozei sufletului în lume şi icoană a pogorârii divine, a 

chenozei iubirii în lucrarea iconomiei divine. Este rele-
vant că în înţelegerea patristică omul îşi lucrează mântui-
rea cât este în trup, deci răspunsul său de liturghisire a 

mântuirii presupune condiţia pământească integrală. În 
acest sens, „Învierea lui Hristos implică valoarea eternă a 
trupului în ochii lui Dumnezeu”1. Învierea trupului îşi are 

raţiunea chiar în actul dumnezeiesc creator, căci aşa cum 
arată Sfântul Atanasie cel Mare, „odată ce l-a făcut şi l-a 
creat ca să existe, era cu totul fără de înţeles să se piardă 

lucrul Său”2.  

Importanţa trupului şi rostul său în alcătuirea omului 

sunt puse în maximă lumină în actul împărtăşirii euharis-

tice, care este o pregustare a condiţiei eshatologice. În 

această taină, arată Părintele Stăniloae, „sufletul celui ce 

se împărtăşeşte cu trupul Domnului se împărtăşeşte prin 

trup propriu-zis cu dumnezeirea Lui”3. Consecvent accen-

tului pus pe Persoană şi lucrările ei, Părintele subliniază 

în continuare că „trupul lui Hristos e atât de intim străbă-

tut de Duhul Sfânt sau de dumnezeirea lui Hristos, că nu 

se poate spune că numai el hrăneşte trupul omenesc. De 

altfel, Duhul Sfânt ca foc personal al iubirii treimice face 

din trupul omului un complex organic de energii prin care 

                                                                                              
sufletul în duh nu încetează să fie o esenţă proprie, ci funcţiile duhu-

lui şi ale minţii copleşesc lucrările simţurilor săvârşite prin trup. Tru-

pul nu e deci lepădat definitiv, ca o închisoare de care sufletul se eli-

berează, ci e copleşit de sufletul îndumnezeit, îndumnezeindu-se şi 

el”. Ibidem, p. 221, n. 286. 
1 Ibidem, p. 222, n. 287.  
2 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 97. 
3 Calist Catafygiotul, op. cit., p. 97, n. 457.  
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se manifestă această căldură a iubirii, încât prin aceasta el 

însuşi a devenit numai foc al iubirii”1.  

Pe de o parte, arată Părintele Stăniloae, împărtăşirea de 

Trupul Domnului trece prin trup la suflet, căci „în cazul că 

trupul Domnului ar rămâne numai în trupul omului, trupul 

nestricăcios al Domnului ar trebui să susţină în mod direct 

trupul omului în nestricăciune, ceea ce nu se întâmplă”.  

Pe de altă parte, dat fiind că sufletul susţine viaţa tru-

pului, el conţine în sine rădăcinile trupului, deci împărtă-

şirea de Trupul Domnului e a omului întreg, trup şi suflet. 

Astfel, „viaţa trupului nu se susţine numai din pământ, ci 

şi din suflet. Deci şi viaţa îndumnezeită a lui, într-un grad 

limitat pe pământ şi deplin în cer, se susţine şi prin sufle-

tul îndumnezeit. Dar ca sufletul să poată susţine trupul cu 

viaţa lui, trebuie să aibă într-un anumit fel rădăcinile 

trupului în sine, deci el primeşte într-un fel şi trupul 

Domnului sau rădăcinile Lui îndumnezeite în sine”2. 

De altfel, Sfântul Antonie cel Mare vede păstrată în-

tregimea omului chiar şi după moartea trupului, în Dum-

nezeu: „Viaţa este unirea şi legătura minţii cu sufletul şi 

cu trupul. Iar moartea nu este pierderea celor împreunate, 

ci stingerea cunoştinţei lor. Căci pentru Dumnezeu toate 

se păstrează şi după desfacere”3.  

Vedem în mod constant cum metodologia Părintelui 

Stăniloae are un pronunţat caracter iconic: partea este 

abordată din perspectiva întregului (chipului) şi a părtăşi-

                                                 
1 Ibidem, p. 457. 
2 Ibidem. 
3 Sfântul Antonie cel Mare, Învăţături despre viaţa morală a oame-

nilor şi despre buna purtare, în 170 de capete, în: Filocalia sfintelor 

nevoinţe ale desăvârşirii, vol. I, trad., introd. şi note de Pr. Prof. dr. 

Dumitru Stăniloae, ed. a II-a, Ed. Harisma, Bucureşti, 1992, pp. 32-33.  



 116 

ei la dialogul între întreguri (chipuri). În acest sens, trupul 

omului însuşi este unic în natura zidită, fiind creat odată 

cu sufletul într-un mod special, într-un mod mai presus de 

natura necuvântătoare: „Geneza precizează că actul de 

creare a omului e un act special şi în partea lui referitoare 

la trup. Omul e pe de o parte fiinţă deosebită de natură, pe 

de alta, o fiinţă unitară şi compusă în acelaşi timp. Tot aşa 

actul de creare a lui e un act deosebit de crearea lumii. El 

e unitar şi bifurcat în acelaşi timp. Actul de creare a omu-

lui se deosebeşte de actul de creare a naturii chiar şi în 

componenta lui referitoare la trup. Dumnezeu a făcut tru-

pul „luând ţărână din pământ”, deci n-a poruncit simplu 

pământului să-l producă, dându-i putere în scopul acesta. 

Prin aceasta a deosebit trupul de restul naturii, mai mult 

decât se deosebesc trupurile diferitelor animale, de natu-

ră. A făcut trupul pentru sufletul înrudit în mod special cu 

Dumnezeu”1. În acest sens, având în vedere şi limbajul 

gestic al omului, s-ar putea vorbi despre calitatea de trup 

cuvântător.  

De altfel, arată Părintele Stăniloae într-un comentariu 

la un cuvânt al Sfântului Simeon Noul Teolog2, sufletul şi 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 266.  
2 „Singur omul din toate cele văzute şi cugetate a fost zidit de 

Dumnezeu ca o fiinţă îndoită, având trup alcătuit din patru elemente: 

din simţire şi suflare, prin care participă la aceste elemente şi trăieşte 

în ele, şi din suflet înţelegător şi nematerial şi necorporal, unit în chip 

negrăit şi neînţeles cu acestea şi amestecat cu ele în chip neamestecat 

şi neconfundat. Iar acestea sunt omul cel unul, animal muritor şi ne-

muritor, văzut şi nevăzut, sensibil şi inteligibil, văzător al zidirii vă-

zute, cunoscător al celei cugetate. Precum cei doi sori îşi împlinesc în 

chip despărţit lucrările în cele două lumi, aşa şi în omul cel unul: 

unul luminează trupul, Celălalt sufletul şi fiecare soare comunică lu-
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trupul au în comun ceva ce ţine de sensibilitate, în care 

ele se întâlnesc: „Însuşi Sfântul Simeon dă dovadă că e 

conştient de dificultatea problemei când adaugă pe de o 

parte simţirea şi suflarea la cele patru componente ale tru-

pului, iar pe de alta declară că prin ele se uneşte sufletul 

cu trupul. Sensibilitatea şi suflarea sunt marea taină a 

existenţei umane. Aparţin ele materiei? Aparţin sufletu-

lui? E greu de a le atribui unuia sau altuia în mod separat. 

În sensibilitate se întâlnesc sufletul şi trupul”1.  

Se poate astfel vorbi în abordarea ermineutică a Pă-

rintelui Stăniloae, pe lângă principiul personal-comunio-

nal, principiul descifrării părţii din perspectiva întregului 

şi principiul alcătuirii ierarhice, de evidenţierea constantă 

a unui principiu al reciprocităţii, manifestat şi în legătura 

dintre suflet şi trup: „Fără îndoială, deşi fiecare soare lu-

minează în mod direct partea omului corespunzătoare lui, 

totuşi lumina Soarelui spiritual se reflectă din suflet şi 

asupra trupului, iar lumina soarelui văzut produce bucurie 

şi sufletului. Căci omul, deşi e din două părţi, e totuşi 

unul. În om se realizează unirea între cele două lumi”2.  

Trupul îşi are rostul fundamental în comunicare, pu-

tând fi un mediu al comunicării stricăciunii şi morţii, dar 

şi al împărtăşirii de viaţa veşnică: „Prin trup comunică 

omul cu oamenii; prin trup comunică Fiul lui Dumnezeu 

cu oamenii. Dar oamenii îşi comunică unii altora prin 
                                                                                              
mina sa, prin participare, părţii luminate de el, după puterea de primi-

re a ei, fie în chip mai bogat, fie în chip mai sărac”. Sfântul Simeon 

Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice şi practice, în: Filocalia, 

sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi despre cum se poate omul 

curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. VI, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, pp. 58-59.  
1 Ibidem, p. 58.  
2 Ibidem, p. 59.  
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trup stricăciunea şi moartea; Cuvântul lui Dumnezeu le 

comunică puterea prin care a biruit moartea şi învierea. 

Prin trup se face păcatul; prin trup se biruieşte păcatul. 

Deplina comunicare între Dumnezeu şi oameni, ca să le 

transmită Dumnezeu acestora viaţa Lui nemuritoare, nu 

se putea face decât tot numai prin trup. Nimic nu arată 

mai mult însemnătatea de neînlocuit a trupului decât înca-

drarea lui în solidaritatea de destin a tuturor oamenilor, în 

despărţirea şi unirea lor prin trup cu Dumnezeu”1.  

În cele din urmă, afirmă Părintele Stăniloae, temeiul 

absolut, iniţiator, susţinător şi luminător al comunicării 

între suflet şi trup, al comunicării persoanelor create cu 

Creatorul lor şi între ele, este Cuvântul lui Dumnezeu: 

„Soarele spiritual dă putere sufletelor să vorbească, întru-

cât vorbindu-le el însuşi le mişcă la răspuns. El e Subiec-

tul suprem, care se adresează subiectelor făcute după 

chipul Lui. El e Cuvântul cuvântător, de unde pornesc 

toate cuvintele de chemare şi din care-şi iau mişcarea de 

răspuns toate cuvintele de răspuns ale subiectelor create. 

Această convorbire leagă subiectele create de Dumnezeu 

şi luminează toate creaturile în acelaşi timp”2. 

                                                 
1 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 103, n. 39.  
2 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice şi 

practice, în: Filocalia, vol. VI, p. 59.  
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Cuvântul şi Icoana  

revelate în Hristos,  

taina limbajului comuniunii 

Părintele Stăniloae vede „cuvântul” cuprins în „trupul” 

limbajului iubirii, în esenţa sa dialogală, în sensul „pri-
mordial” al comunicării Persoanei orientate spre Comu-
niune. „De fapt”, arată sfinţia sa, „înţelesul primordial al 

cuvântului e acela de manifestare a unei persoane către 
alta, în ceea ce nu este realitate fizică, identică cu lumea 
lucrurilor, ci subiect spiritual. Cuvântul e mijlocul princi-

pal şi nelipsit al oricărei comunicări între persoane. Cu-
vântul presupune totdeauna două persoane. El e dialog 
chiar când o persoană tace, căci şi prin tăcere antrenează, 

susţine cuvântul celeilalte. Cel ce vorbeşte îşi dă seama 
că răspunde lăuntric, că ia atitudine celălalt”1. 

Astfel, cuvântul exprimă în primul rând o intenţionali-

tate spre comuniune, un act de exprimare a persoanei şi 
de împărtăşire a unei atitudini în vederea comuniunii2. 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea 

omului, p. 80.  
2 „Cuvântul, în înţelesul lui plin, nu e expunere de sensuri pentru 

lumea impersonală, ci împărtăşirea unei atitudini faţă de alte persoa-

ne, e afirmarea omului ca subiect spre a pregăti, dacă nu a realizat 

imediat, comuniunea. Omul simte nevoia ca celălalt să-l ia în seamă 

ca subiect, să observe că nu e simplu obiect şi deci să-l predispună pe 
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Delimitând în acest punct viziunea revelată creştină de 
concepţia antică, Părintele Stăniloae face o distincţie între 

dualitatea logic-abstractă ce detaşează sensul de fondul 
său dialogic, şi dualitatea iconică sau dialogicitatea perso-
nală în care sensul e privit ca strălucirea cuvântului între 

persoane1. În acest din urmă sens, „sensurile au un rol 
subordonat, de servire a scopurilor comuniunii”2. 

Indicând provenienţa etimologică a cuvântului grecesc 

„logos” în verbul „lego”, ce exprimă grăirea sau comuni-

carea între persoane, Părintele Stăniloae afirmă cuvântul 

drept vehicul şi punte slujind comuniunii3. 

Luând ca temei revelarea Cuvântului lui Dumnezeu ca 

Persoană şi arătând că intenţionalitatea spre comuniune 

exprimată prin cuvânt e înscrisă în însuşi chipul persoa-

nei, Părintele Stăniloae numeşte însăşi persoana cuvânt. 

Căci, spune sfinţia sa, „întrucât persoana este în mod 

principal intenţionalitate spre comuniune, iar cuvântul ex-

                                                                                              
celălalt a-l lua într-o mai atentă consideraţie. Aceste chemări ale 

omului de alt om se folosesc de expunere de sensuri, tocmai spre sco-

pul arătat. Nu pe sensul în sine se pune accentul, ci pe subiectul său 

şi pe atenţiunea celuilalt”. Ibidem, p. 80. 
1 „Gândirea greacă a detaşat sensul de dualitatea personală con-

cretă în care se află totdeauna, de dialogul eu-tu, de rostul lui de a 

servi în clipa istorică concretă comuniunea între doi sau mai mulţi 

oameni, luându-l ca o realitate atemporală şi impersonală, ca ceea ce 

nu i se întâlneşte sensul niciodată. Şi a legat termenul cuvânt – Logos 

– de sensul astfel înţeles”. Ibidem, p. 81. 
2 Ibidem, p. 81.  
3 „Cuvântul însă, cum îl arată şi numele grecesc de Logos, care vi-

ne de la lego, spun, înseamnă direct totdeauna grăire, manifestare in-

tenţionată a unei persoane către alta. Cuvântul e vehiculul comuniunii, 

puntea între persoane ca subiecte. Cuvântul exprimă intenţionalitatea 

conştientă spre comuniune a unei persoane, fiind în acelaşi timp şi mij-

locul prin care e trezită, e atrasă cealaltă”. Ibidem, pp. 81-82.  
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presia ei, putem spune că persoana este cuvânt. Cuvânt 

interior, în tensiune, până nu se exprimă, cuvânt exterior 

când se exprimă. Cuvântul exterior porneşte din cuvântul 

interior, iar aceasta nu poate să nu se prelungească în ex-

terior. Persoana e cuvânt, cuvânt provocator, deşteptător 

de altă persoană prin atragerea ei în comuniune”1. 

Aşadar, persoana umană este numită cuvânt fiindcă 

este icoană a Cuvântului şi chip al comuniunii Treimice, 

fiind chemată să răspundă Cuvântului lui Dumnezeu prin 

însăşi dăruirea în Duhul a fiinţei sale. Persoana are înscri-

să în chip chemarea şi putinţa de a răspunde Cuvântului 

lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Omul este chemat să răs-

pundă lui Dumnezeu, să împlinească prin sine ca şi Cu-

vânt răspunzător, cuvântul Lui, după asemănarea Fiului 

lui Dumnezeu, care răspunde cu iubire ascultătoare şi îm-

plinitoare în mod absolut Tatălui ce Îl naşte, Îi dăruieşte 

întreaga fiinţă din eternitate. Ipostasurile Sfintei Treimi 

participă personal, în „caracterul propriu”, la lucrarea uni-

că a iconomiei divine. Fiul ca şi Cuvânt ce răspunde în 

mod fiinţial absolut dăruirii de fiinţă părinteşti este icoana 

dăruirii „din toată fiinţa” a persoanei create, modelul răs-

punsului de închinare al omului la darul şi chemarea lui 

Dumnezeu, al ascultării sau odihnirii voii lui Dumnezeu 

de către voia omenească2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 82.  
2 Persoanele trinitare, adică intenţionalităţile divine spre comuniu-

ne, nu sunt uniforme, ci fiecare are un caracter propriu. Fiul reprezintă 

în special reverenţa, ascultarea, servirea, obligativitatea, în raport cu 

Persoana Tatălui. Tatăl este generozitatea, dăruirea, primul cuvânt. Dar 

dacă înţelesul cuvântului şi puterea lui stau în dialog, ceea ce face 

cuvântul cuvânt propriu-zis şi nu-l lasă să fie simplu sens, monolog, 

este partea a doua a monologului, răspunsul. Plinirea cuvântului, ceea 

ce se aşteaptă încordat, este răspunsul. Prin el se înfăptuieşte odihna 
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Ca Persoană creată, omul răspunde lui Dumnezeu care 
are primul cuvânt, creşte prin rămânerea în cuvântul Lui. 

Identificând condiţia umană în chipul filial al omului creat, 
Părintele Stăniloae arată vocaţia omului în sensul ascultării 
desăvârşite de voia Tatălui, drept pentru care Fiul este nu-

mit „modelul ceresc” al omului, Omul sau Fiul necreat1.  
Desigur, Părintele Stăniloae are grijă să precizeze dis-

tincţia între teologie şi iconomie, între modul dumneze-

iesc şi cel omenesc al comuniunii. Distincţia e necesară 
tocmai pentru a păstra în conştiinţă dimensiunea apofatică 
a vieţii necreate prototipice, care atrage pe om la unitatea 

comuniunii în Hristos şi împărtăşirea de iubirea Tatălui în 
Duhul Sfânt2.  

                                                                                              
comuniunii, el manifestă desăvârşirea ei, dovada că nu e numai un eu, 

ci o dualitate de persoane. Fiul, ca a doua Persoană treimică e cel dintâi 

semn al caracterului personal, comunionist al lui Dumnezeu. Tatăl are 

cuvântul prim, dar plenitudinea comuniunii treimice se arată prin im-

portanţa de împlinitor a cuvântului Fiului. Ibidem, p. 83.  
1 „Probabil că acesta este motivul pentru care Fiul este numit chiar 

pentru locul Lui în Sfânta Treime, Cuvântul. În caracterul de obligati-

vitate al Persoanei Sale am găsi atunci şi motivul deosebitei asemănări 

între Persoana Lui şi persoanele omeneşti. Nici un om nu are posibili-

tatea să fie o intenţionalitate primordială şi generoasă propriu-zis. Ce 

poate da el semenilor? Situaţia lui firească e cea de smerenie, de asu-

mare a responsabilităţii, a obligativităţii, a servirii. Iar Fiul este, sub 

acest raport, modelul lui ceresc, este Omul necreat. Obligativitatea 

eternă, în acelaşi timp liberă şi iubitoare, în sânul divinităţii, aceasta 

este marea, dar şi mângâietoarea taină a creştinătăţii, care stă la temelia 

tainei mântuirii omului”. Ibidem, p. 84.  
2 Precizăm aici că intenţionalitatea spre comuniune şi obligativita-

tea Fiului în interiorul Sfintei Treimi trebuie concepute cu totul deo-

sebit de caracteristicile corespunzătoare ale omului. (...) nu e împreu-

nată cu sentimentul insuficienţei cum e împreunată la om, ci e o por-

nire pozitivă de dragoste pentru Tatăl, din preaplinul existenţei Sale, 

pe care o primeşte continuu de la Tatăl ca manifestare a dragostei Lui 

pentru Fiul. Ibidem, p. 85. 
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Fără această păstrare a caracterului apofatic al vieţii 
divine, omul este marcat de tentaţia autonomizării, care îl 
descentrează şi aduce părţile alcătuirii sale într-o schismă 
existenţială, într-un proces de descompunere spirituală 
sau dezbinare în sine. Căci atunci cunoaşterea sa se goleş-
te de viaţa ce îi izvorăşte din trupul unirii cu Dumnezeu. 
Insuficienţa omului exprimă tocmai caracterul său creat 
care, purtând pecetea actului divin ca pe însăşi raţiunea şi 
chipul său, se împlineşte doar prin sporirea în conlucrare 
şi unire cu Dumnezeu cel necreat.  

În viziunea Părintelui Stăniloae, înţelesul comunional 
al Cuvântului divin nu se desparte de funcţia sa revelaţio-
nală în raport cu sensul realităţii, implicând înţelesul de 
Logos1. Corespunde adevărului cuvântul-sens aflat în de-
pendenţă de cuvântul-comuniune, pe care îl prelungeşte, 
îl exprimă, îl tălmăceşte, îl descoperă ca ţintă2.  

Părintele Stăniloae accentuează asupra caracterului dia-
logal al Revelaţiei, având în prim plan pe Dumnezeul cel 
viu şi Personal, cuvintele şi actele Sale mântuitoare. Aces-
tea exprimă conţinutul dialogal interpersonal ireductibil al 
Revelaţiei: „Toată Revelaţia prin acte divine e o Revelaţie 
în formă de dialog între Dumnezeu şi om, Dumnezeu ţi-

                                                 
1 „Înţelesul direct, primordial al Cuvântului divin, în intenţionali-

tatea lui benevol obligată spre comuniune, nu înseamnă că El nu are 

şi funcţia de descoperitor al realităţii, al sensului ei, prin urmare şi în-

ţelesul de Logos”. Ibidem.  
2 „Nu sensul de sine stătător, individualist, monologic corespunde 

adevărului, ci sensul care tălmăceşte comuniunea, contactul cu realitatea, 

realizat prin cuvântul realizator de comuniune. Cuvântul-sens e în depen-

denţă de cuvântul-comuniune şi trebuie să rămână încontinuu în această 

dependenţă”. Idem. „Martin Heidegger (...) arată just că sensul din cu-

vânt are numai rostul să stabilească o legătură, un acord, o înţelegere în-

tre persoane. De aceea el are o funcţie subordonată comuniunii, el e o 

parte din întregul persoană sau relaţie interpersonală”. Ibidem, p. 85, n. 1.  
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nând seama de necesităţile omului, dar şi de acceptarea sau 
de neacceptarea Revelaţiei din partea lui”1.  

 El stă la baza pogorămintelor şi a întregii iconomii di-

vine, a pogorârii lui Dumnezeu la om, a descoperirii Sale 

adaptate capacităţii şi condiţiei umane. Dacă spre o esenţă 

impersonală se pretinde că se poate evolua prin asimila-

rea inteligibilă a unor însuşiri, o asemenea esenţă nu poa-

te avea iniţiative, şi astfel relaţia omului cu o esenţă nu 

poate fi dialogală, iar actele sunt accidentale.  

În viziunea creştină, persoana şi actele sale sunt ter-

meni ontologici ireductibili ai dialogului şi unirii sau co-

muniunii. Numai un Dumnezeu personal se poate pogorî 

la nivelul omului şi poate intra în comunicare cu el. Chi-

pul fiinţei e apofatic, însă nu impersonal. Fiinţa subzistă 

în persoană şi se manifestă în actele ei. 

Un aspect important şi specific al abordării Părintelui 

Stăniloae este prezentarea raţiunii şi libertăţii din perspec-

tiva dialogicităţii. Ultima implică atât raţiunea, căci în 

dialog se transmit sensuri, intenţii purtătoare de înţelesuri, 

se împărtăşesc acte şi rezultate ale lor, cât şi libertatea 

căci altfel creşterea personală nu ar mai fi decât o mono-

logică desfăşurare sau actualizare a unor potenţe intrin-

seci. Creşterea ce ia ca punct de plecare chipul omului şi 

raţiunile divine din creaţie, nu le are pe acestea ca intrin-

seci în sens strict, instrumental, pentru că ele exprimă 

condiţia dialogală a omului, viaţa ca răspuns la cuvântul 

sau iniţiativa Dumnezeului cel viu2.  

Părintele Stăniloae pune în lumină pe larg comple-
mentaritatea organică între acţiune şi cuvânt, între ima-

                                                 
1 Idem, O teologie a icoanei, p. 9.  
2 „Omul nu poate creşte în libertate dacă nu e în dialog cu un 

Dumnezeu personal”. Ibidem.  
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gine şi cuvânt în întregul dialogal-liturgic al Revelaţiei1. 
Limbajul biblic-creştin presupune o cuprindere reciprocă 

între cuvânt şi act, între cuvânt şi imagine. Astfel cuvân-
tul împrumută din caracterul actului, devine cuvânt cu pu-
tere. Actul devine la rândul său purtător de semnificaţii, 

dialogic, cuvântător. Cuvântul capătă un caracter pictu-
ral-iconic, iar imaginea este adresativă, gestic-cuvântătoa-
re, încărcată de sensuri. Este o raţionalitate plasticizată in 

limbaj, arată Părintele Stăniloae. Acţiunea complementa-
ră şi interpenetrarea cuvântului şi actului, a cuvântului şi 
imaginii caracterizează limbajul iconic. Cuvântul e o 

icoană a actului, vehicul al comunicării, în cuvânt se în-
tâlneşte adresarea cu răspunsul. 

Imaginile revelate se nasc din atingerea spiritului divin 

de spiritul omenesc vieţuitor în trup. Părintele Stăniloae in-
dică naşterea imaginilor revelate prin atingere, deci prin-
tr-un contact real şi o imprimare spirituală în icoana creată 

care este omul. Imaginile revelate au astfel un caracter ico-
nic de zugrăvire a tainei iconomiei divine. Mai mult, sesi-
zarea lui Dumnezeu pe care o mijloceşte atingerea divină 

şi imprimarea ei în conştiinţa omului arată intersubiectivi-
tatea cunoaşterii, caracterul ei iconic-liturgic-participativ.  

Părintele Stăniloae surprinde în icoană taina unităţii în 

dualitate, ca suport al închinării fiinţiale şi trecerii către 

Prototip, ca mediu transparent al cuprinderii reciproce în-

tre chip şi Prototip: „Dând icoanei ceea ce se numeşte în-

                                                 
1 „Acţiunea lui Dumnezeu este numai o componentă a Revelaţiei. 

O a doua componentă este cuvântul, prin care se atrage atenţia omu-

lui asupra acestei acţiuni”. Ibidem, p. 14. „Cuvântul şi imaginea sunt 

interioare unul altuia. Atâta doar că în cuvânt predomină sensul, iar 

în imagine forma. dar nici sensul nu exclude forma, nici forma nu e 

lipsită de sens. «Dar şi cuvintele sunt icoane ale lucrurilor», zice pa-

triarhul Nichifor Mărturisitorul”. Ibidem, p. 23.  
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chinare relativă, ea coincide cu închinarea ce se adresează 

lui Hristos ca adorare. Atitudinea în faţa icoanei este o 

misterioasă dualitate în unitate. Aceasta pentru că pe de o 

parte credinciosul se adresează prototipului, pe de alta fa-

ce aceasta prin icoană. În acest sens, prototipul şi icoana 

sunt una în alta. Sf. Teodor Studitul zice: «Cinstirea icoa-

nei urcă la prototip. Închinarea amândurora e una; nu sfâ-

şiată, nu împărţită. Dar faţă de prototip e fiinţială, iar faţă 

de icoană relativă... Cel ce se închină icoanei cuiva, fie a 

lui Hristos, fie a Născătoarei de Dumnezeu, fie a vreunui 

sfânt... în ea se închină celui a cărei icoană este ea» Con-

trar acestei atitudini ortodoxe, Sf. Teodor Studitul cu-

noaşte două atitudini greşite: refuzul de a da cinstire icoa-

nelor, sau de a le adora în ele însele. Şi unii şi alţii săvâr-

şesc blasfemie. «Cei dintâi ca unii care desfiinţează mis-

terul iconomiei, iar ceilalţi ca unii care îndumnezeiesc sau 

dau fiinţă celor ce sunt departe prin fire de prototipuri... 

aşadar trebuie să ne închinăm icoanei lui Hristos... relativ, 

dar să nu o adorăm, căci aceasta se îndreaptă fiinţial la 

Hristos Însuşi... închinându-ne acesteia ne închinăm lui 

Hristos, nu despărţit după ipostas, ci deosebit după raţiu-

nea fiinţei»... Prin icoană ne închinăm lui Hristos tot aşa 

cum i ne închinăm când nu privim la icoană”, şi în acest 

sens spunem că „închinarea ce I-o dăm este una”1.  

 Ceva mai departe, Părintele Stăniloae revine cu o ob-

servaţie interesantă: „cine nu se închină icoanei nu se în-

chină Prototipului Însuşi, adică lui Hristos. Nu degeaba 

lipsa icoanelor în anumite culte creştine echivalează cu 

lipsa închinăciunilor, la acei creştini în rugăciunile lor”2.  

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos ca Prototip al icoanei Sale, MMS, XXXIV, 

1958, nr. 3-4, p. 265. 
2 Ibidem, p. 269.  
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„Icoanele”, arată Kallistos Ware, „fac explicită bunăta-

tea înnăscută a lumii materiale, şi cheamă binecuvântarea 

lui Dumnezeu asupra întregii creativităţi artistice omeneşti. 

Iconograful slujeşte ca un preot al creaţiei, transfigurând-o 

şi redând-o articulată spre slava lui Dumnezeu. (...) În cu-

vintele Sfântului Teodor Studitul, «Faptul că persoana 

umană este creată după chipul şi asemănarea lui Dumne-

zeu înseamnă că facerea unei icoane este într-un fel o lu-

crare divină» (...) În cuvintele Sinodului de la 787, «Atunci 

când cinstim şi venerăm o icoană, primim sfinţire». Ea îm-

plineşte un rol de mediere. Nu constituie un simplu ajutor 

vizual, ci un mijloc al comuniunii. Stând înaintea icoanei 

lui Hristos, închinătorul este adus faţă către faţă cu Hristos 

Însuşi. Prin icoană, trecem înăuntrul dimensiunilor spa-ţiu-

lui sacru şi timpului sacru, intrând într-un contact viu, real 

cu persoana sau taina zugrăvită. Icoana este o cale de ac-

ces, un punct de întâmpinare, un loc de întâlnire”1.  

Trecerea prin închinare a rugătorului spre Prototip este 

văzută de Sfântul Grigorie Palama ca o deschidere spre 

iconizarea de taină sau primirea tiparelor dumnezeieşti: 

„Căci inima curată este aceea care se înfăţişează înaintea 

lui Dumnezeu fără nici o formă, pregătită ca să se impri-

me în ea tiparele lui Dumnezeu prin care obişnuieşte El 

să se facă arătat”2. 

Serghei Bulgakov citat de Părintele Stăniloae pune în 

relief caracterul iconic al cunoaşterii şi creativităţii ome-

neşti spunând că omul, ca şi chip al lui Dumnezeu, „parti-

                                                 
1 Kallistos Ware, Eastern Christendom, în: The Oxford Illustrated 

History of Christianity, The Oxford Illustrated History of Christianity, 

edited by John McManners, Oxford University Press, 1990, pp. 143-144.  
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Revelaţia prin acte, cuvinte şi 

imagini, O, XX, 1968, nr. 3, p. 371. 
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cipă activ la această iconizare a existenţei (asemănător 

modului cum realizează activ şi creator cunoaşterea ei, lo-

gizarea). El află în sine şi prin sine, chipurile lucrurilor, 

pentru că el însuşi este în acest sens icoana totală (vseico-

na) a lumii. Tot ce are realitate este reprezentabil pentru 

om, în om şi prin om, care nu numai află în sine chipurile 

gândite ale întregii existenţe, ci are şi capacitatea de a ex-

prima aceste chipuri, de a le reproduce, de a da existenţei 

lor ideale o oarecare realitate, cu un cuvânt de a crea chi-

puri ale lumii”1. 

„Făcând o analogie cu raportul pe care-l face Părintele 

Stăniloae între icoană şi simbol”, comentează Părintele 

Neofit subliniind capacitatea limbajului de a fi vehicul al 

comuniunii între persoane, „s-ar putea spune că iconicita-

tea ar fi mai adâncă decât antinomia şi ambele au alt suport 

şi altă finalitate în creştinism. Formele de exprimare nu tre-

buiesc rupte de pecetea personală care le imprimă şi de 

contextul relaţional interpersonal (...) Un aspect central al 

noii paradigme în ştiinţă este deplasarea accentului de la 

obiect la relaţii. Creştinismul pune persoana înaintea rela-

ţiei şi în plus îi dă şi o haină iconică. Această haină iconică 

se imprimă prin persoană şi în formele de expresie verbală. 

Prin urmare, aş zice că pecetea iconică e potenţa limbajului 

iconic verbalizat ca exprimare a persoanei umane. Antino-

miile cred că pot fi asumate de limbajul iconic”2.  

Mai departe, Părintele Neofit precizează că „limbajul 

antinomic uzează mai cu seamă de semnificaţii, iar cel ico-

nic de numiri”, prin care antinomia este fundamentată pe 

experienţă, iar cuvântul îşi manifestă esenţa dialogală şi in-

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos ca Prototip al icoanei Sale, p. 260.  
2 Ierom. Neofit Linte, Florin Caragiu, op. cit., pp. 74-75.  
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tenţionalitatea euharistică: „«De fapt, prin cuvinte şi înţele-

suri trebuie să trecem mereu dincolo de cuvinte şi înţele-

suri. Numai aşa sesizăm prezenţa plină de taine a lui Dum-

nezeu. Dacă ţinem prea mult la cuvinte şi înţelesuri, ele se 

interpun între noi şi Dumnezeu şi rămânem în ele, socotin-

du-le pe ele drept Dumnezeu [...] Termenii negativi singuri 

sunt tot aşa de insuficienţi ca şi cei afirmativi. Totdeauna 

trebuie făcută o sinteză între ei. Dar la baza acestei sinteze 

stă o experienţă care depăşeşte atât termenii afirmativi cât 

şi pe cei negativi ai ei» – spune Părintele Stăniloae”1. 

 „Limbajul iconic este mai mult bazat pe afirmaţii”, 

continuă Pr. Neofit afirmând sursa apofatismului în supre-

ma pozitivitate a realităţii dumnezeieşti: „De altfel şi Pă-

rintele Stăniloae spune cu referire la Dionisie Areopagitul 

că «Dionisie, deşi pe de o parte afirmă că lui Dumnezeu I 

se potrivesc mai bine negaţiile decât afirmaţiile, pe de altă 

parte că El e cu mult mai mult deasupra negaţiilor decât 

deasupra afirmaţiilor. Aceasta trebuie înţeles astfel: în Sine 

Dumnezeu este cea mai pozitivă realitate. Dar suprema lui 

pozitivitate e deasupra tuturor afirmaţiilor noastre. Iar 

acesta e un motiv în plus de a nu renunţa la grăirea despre 

Dumnezeu în termeni afirmativi». Cu alte cuvinte şi din 

acest comentariu al Părintelui Stăniloae reiese că este foar-

te justificată, poate chiar mai întemeiată, folosirea termeni-

lor pozitivi sau afirmativi în exprimarea tainelor”2.  

Punând în evidenţă prezenţa divină lucrătoare ce face 

din istorie un spaţiu al dialogului şi din imaginile Revela-

ţiei divine un loc al comuniunii intenţionale, Părintele 

                                                 
1 Ibidem, p. 95-96, cf. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dog-

matică Ortodoxă, vol. I, p.94. 
2 Ibidem, p. 96, cf. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dog-

matică Ortodoxă, p. 95.  
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Stăniloae deosebeşte reprezentările mitologice, imprimate 

de caracterul unei „repetiţii ciclice” ce „nu urmăreşte un 

plan istoric”, personificând fenomene ale naturii şi ale 

complexului psiho-fizic omenesc, de imaginile Revelaţiei 

divine, pătrunse de o conştiinţă şi o tensiune istorică a 

prezenţei lui Dumnezeu1.  

Cât despre reprezentările Revelaţiei, Părintele Stăniloae 

distinge între „imaginile ontologice” (omenitatea asumată 

de Hristos, întruparea, învierea, înălţarea Sa ca realităţi di-

vino-umane) înţelese ca „unităţi definitive constituite prin 

sălăşluirea reală şi definitivă a spiritului divin într-o formă 

văzută” şi „imaginile profetice” (norul sau stâlpul de foc 

ce a condus pe israeliţi prin pustie, chivotul, cartea şi cortul 

Legii etc.), înţelese ca „arvune” şi „proiectări anticipate” 

ale realităţii divine ce avea să se descopere în „imaginea 

consistentă a umanităţii lui Hristos”2. 

 Comentând afirmaţia lui Farrer că în Hristos a avut 

loc o „renaştere a imaginilor”, Părintele Stăniloae preci-

zează sensul în care această afirmaţie se cere înţeleasă. 

Astfel, „Hristos devine adevărata imagine a lui Dumne-

zeu” şi totodată „centrul tuturor imaginilor verbale”. Pă-

rintele Stăniloae indică în continuare iconicitatea limbaju-

lui, revelată şi desăvârşită de întruparea Fiului lui Dum-

nezeu şi actele Sale mântuitoare. Astfel, icoana zugrăveş-

te chipul ultim, consistent şi neschimbabil al împlinirii 

Revelaţiei lui Dumnezeu în Hristos întrupat. Arătând 

complementaritatea dintre imagine şi cuvânt, Părintele 

Stăniloae afirmă temeiul şi finalitatea iconică a cuvântării 

de Dumnezeu. Întruparea lui Hristos „a dat un caracter 

                                                 
1 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Revelaţia prin acte, cuvinte şi ima-

gini, p. 364. 
2 Ibidem, p. 363-364 
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real imaginii lui Dumnezeu”, iar discursul teologic, pe de 

o parte se întemeiază pe ea, iar pe de alta o are ca ţintă ul-

timă, având funcţia de a descrie, de a releva această ima-

gine istorică şi veşnică în acelaşi timp. Dinamismul teolo-

giei stă în posibila „adaptare a cuvintelor despre Hristos 

la fiecare timp, o folosire a altor şi altor simboale sau 

imagini verbale pentru redarea imaginii sau imaginilor 

fundamentale şi definitive ale lui Dumnezeu în Hristos”, 

a căror înlăturare „nu se poate admite fără părăsirea creş-

tinismului... Fără această imagine şi fără actele ei, cuvân-

tul n-ar putea descrie toată bogăţia şi puterea divinităţii ce 

se revelează”1. 

Icoana nu desfiinţează, ci şi potenţează cu adâncimea 

de taină a transcendenţei şi alterităţii Persoanei divine 

simbolurile generale şi pe cele speciale, profetice: „Icoa-

na coexistă cu aceste simboale subţiate, umplute de pre-

zenţa deplină a lui Dumnezeu Cuvântul venit în trup. 

Căci ea reprezintă pe Cel ce umple aceste simboale de 

prezenţă şi luminează sensul lor. Icoana, înfăţişând pe 

Dumnezeu Cuvântul venit nemijlocit la oameni în trup 

omenesc, aduce şi ea pe de o parte, ca şi El, o înlăturare a 

peretelui din mijloc al simboalelor legii vechi alcătuite 

din lucruri, dar pe de alta, o subţiere a simboalelor, pre-

zenţa mai accentuată a puterii dumnezeieşti în ele”2.  

Abordarea iconologică în lumina Întrupării Dumneze-

ieşti îi îngăduie Părintelui Stăniloae să dezvolte o teologie 

a istoriei, care „privită ca întreg se mişcă între idol, sim-

bol şi icoană, fiecare din acestea exprimând un anumit 

raport al ei cu Dumnezeu: idolul, un raport negativ, iluzo-

                                                 
1 Ibidem, p. 366. 
2 Idem, De la creaţiune la Întruparea Cuvântului şi de la simbol 

la icoană, GB, 1957, p. 865. 
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riu, de înstrăinare de Dumnezeu, simbolul şi icoana, etapa 

de pregătire şi cea de realizare a mântuirii. Idolul, simbo-

lul şi icoana corespund păgânismului, Vechiului şi Noului 

Testament. De aceea, icoana n-a scos cu totul din uz sim-

bolul, aşa cum Noul Testament n-a scos din uz Vechiul 

Testament, sau cunoaşterea lui Dumnezeu în Hristos n-a 

făcut de prisos cunoaşterea Lui din natură, sau lucrarea 

dumnezeiască din Hristos prin diferite mijloace materiale. 

Însă toate aceste simboluri, inclusiv cele din Vechiul Tes-

tament, au căpătat prin venirea lui Dumnezeu în trup o 

transparenţă, o claritate pe care nu o aveau înainte”1.  

Nu numai simbolurile anume construite, dar şi „fiecare 

lucru în ordinea naturii şi a trebuinţelor fireşti” are pentru 

Părintele Stăniloae un caracter de „chip al unei realităţi 

deosebite de el, nu ceva de sine stătător. El e o scară care 

ajută spiritului să urce la realitatea simbolizată. Caracterul 

de chip şi de mijloc de înălţare a minţii dincolo de el, sunt 

în fond una şi aceeaşi însuşire pe care o are simbolul”2. 

Omul însuşi „nu poate fi cugetat decât în relaţie cu absolu-

tul”, şi prin urmare, „ideea de chip al lui Dumnezeu este 

premiza fundamentală pentru înţelegerea omului”3. Cuvânt 

cuvântător şi fiinţă creată întru comuniune, „omul se poate 

defini ca o fiinţă ce trebuie să se transceandă necontenit”4. 

Urmând linia ermineutică răsăriteană sintetizată de 

Sfântul Maxim, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Gri-

gorie Palama, Părintele Stăniloae indică în „existenţa «ce-

lor ce sunt în jurul lui Dumnezeu», sau «în lucrările şi pu-

                                                 
1 Idem, Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, 

ST, anul IX, 1957, nr. 7-8, p. 429.  
2 Ibidem, p. 431.  
3 Ibidem, p. 438.  
4 Ibidem.  
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terile din jurul Lui»” temeiul şi realismul cunoaşterii şi 

reprezentării iconice, sau „putinţa ca Dumnezeu cel după 

fiinţă necuprins şi inaccesibil să se facă omului accesibil 

şi cunoscut în creaţiune şi în sine însuşi”1. 

Părintele Stăniloae reliefează mai departe faptul că tai-

na creaţiei şi întrupării se întemeiază în voinţa creatoare a 

lui Dumnezeu şi nu este o emanaţie a însăşi fiinţei divine: 

„La temelia lucrurilor şi a fiinţelor create stă nu fiinţa di-

vină, ci «formele», «tipurile», «paradigmele», «predeter-

minările» cugetate din veci de Dumnezeu. Fiecare lucru, 

fiecare fiinţă îşi are «forma», «chipul» lui definit sau 

«predeterminat» în Dumnezeu. E o taină neînţeleasă cum 

Dumnezeu cel infinit poate produce în Sine «tipuri», 

«forme» corespunzătoare cu lucrurile finite. În aceasta stă 

condescendenţa divină, care, realizându-se prin voinţa lui 

Dumnezeu, lasă fiinţa Lui mereu aceeaşi. Aceste «tipuri» 

sau «raţiuni» ale lucrurilor sunt «în jurul fiinţei divine»”2. 

Părintele Stăniloae aprofundează dualitatea iconică ce 

transpare prin simboluri şi caracterizează existenţa prin 

harul lui Dumnezeu a fiecărui lucru sau fiinţe create: 

„Având deci fiecare lucru sau fiinţă creată la baza sa o 

astfel de «formă» divină, transcendenţa divină imediată 

pe care o putem contempla în orice creatură ca simbol, 

este această «formă» care, deşi divină, e oricum «defini-

tă» (pre-determinată) chiar prin Dumnezeu. Desigur, o 

contemplăm îmbibată de infinitatea divină. Îl simţim, Îl 

trăim, în ea pe Dumnezeu, subiectul ei cugetător şi su-

portul ei3 (...) Dacă n-ar fi produs cugetarea lui Dumne-

                                                 
1 Ibidem, p. 444.  
2 Ibidem, p. 448.  
3 „De pildă, prin miel contemplăm nu numai ideea mielului din 

Dumnezeu, ci şi pe Fiul lui Dumnezeu, care a pus în ideea mielului şi 
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zeu aceste «forme» definite ale lucrurilor, noi n-am putea 

să experiem pe Dumnezeu prin lucruri decât în mod vag, 

nu printr-o «formă», printr-o frumuseţe dumnezeiască, 

dar totuşi «determinată» a lor. Lucrurile n-ar putea fi sim-

boluri ale unor anumite puteri şi lucrări dumnezeieşti, ale 

anumitor feluri de manifestări ale lui Dumnezeu. Aceste 

forme sunt mijlocitoarele între «indeterminarea», «inima-

ginabilitatea» absolută a lui Dumnezeu şi între chipurile 

văzute, care sunt lucrurile”1.  

Distincţia între fiinţa lui Dumnezeu, prototipurile din 

sfatul divin şi lucrurile create fundamentează iconic rela-

ţia inseparabilă, antinomică între între apofatic şi catafa-

tic, între transcendenţa fiinţei divine şi prezenţa ei lucră-

toare, manifestată prin energiile necreate: „Ideea că pro-

totipurile sunt mijloacele între indeterminabilitatea divină 

şi lucrurile văzute ca chipuri ale lor, o exprimă şi Sfântul 

Ioan Damaschin, când, pe de o parte, numeşte prototipuri-

le „icoane” ale fiinţei divine, iar lucrurile văzute „icoane” 

ale prototipurilor. «Sunt şi în Dumnezeu icoane şi para-

digme ale celor ce vor fi prin el, adică sfatul Lui dinainte 

de veac şi pururea la fel... Aceste icoane şi paradigme le 

numeşte Sfântul Dionisie cel prea cunoscător ale celor 

dumnezeieşti şi împreună cu Dumnezeu contemplător al 

lor, predeterminări»”2. 

Evitând tendinţa nestoriană, Părintele Stăniloae susţine 

legătura inseparabilă şi neamestecată între raţiunile divine 

                                                                                              
reflectă în fiinţa lui creată, însuşirea blândeţii Sale personale şi intenţia 

viitoarei jertfiri a Lui pentru lume. Această referire la Dumnezeu însuşi 

o primesc în cultul mozaic şi apoi şi al Noului Testament unele din lu-

cruri, indicate şi consacrate de Dumnezeu ca simboluri”. Ibidem.  
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
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şi formele văzute ale lucrurilor, împletirea iconică ce face 

ca fiecare lucru creat să fie mai mult decât o simplă enti-

tate izolată, autonomă, şi paradoxal, mai mult decât el în-

suşi prin pecetea actului dumnezeiesc creator şi susţină-

tor: „Aceste «paradigme» nu sunt nici identice cu formele 

văzute ale lucrurilor, dar nici total despărţite, cum se pare 

că vrea să susţină G. Florovschi...”1.  

Părintele Stăniloae aprofundează, ca fundament al on-

tologiei iconice şi al limbajului iconic, tema perihorezei 

între raţiunea divină şi forma creată: „Se poate spune, 

aşadar, că forma văzută, fără să fie una cu forma nevăzu-

tă, e nedespărţită de aceea, e îmbibată de aceea. Îndată ce 

n-ar mai fi forma nevăzută în lucrul văzut, forma văzută a 

acestuia s-ar descompune. Lucrul văzut e simbol al para-

digmei sale nevăzute, tocmai prin faptul că acestea două, 

fără să fie una, sunt totuşi la un loc, sunt nedespărţite. În 

aceasta stă antinomia simbolului, că pentru a cunoaşte ce-

ea ce nu se vede, trebuie să priveşti la ceea ce se vede, dar 

în acelaşi timp trebuie să depăşeşti ceea ce se vede. Ceea 

ce se vede îţi face cunoscut ceea ce nu se vede, dar totuşi 

nu trebuie să te opreşti la ceea ce se vede, căci aceasta în-

seamnă transformarea lui în idol. Dar transcenderea nu 

părăseşte lucrul văzut, pentru că prototipul care se străve-

de în el, lucrează în el, fără a fi una cu el. Ceea ce nu se 

vede e şi nu e cunoscut prin ceea ce se vede. E şi nu e de-

finit prin ceea ce se vede”2. În înţelegerea icoanei şi a 

limbajului iconic apofatic, este esenţială această remarcă a 

Părintelui Stăniloae asupra paradoxalei transcenderi către 

model care nu părăseşte icoana. Transcenderea nu operea-

ză dualist-separatist sau panteist-dizolvant, ci transfigura-

                                                 
1 Ιbidem, p. 450.  
2 Ibidem.  
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tiv-euharistic, spre actualizarea comuniunii făpturii create 

cu Creatorul, a comuniunii între persoane.  

Afirmând strânsa legătură între creaţie şi providenţă, 

Părintele Stăniloae indică rădăcinile conceptuale ale ero-

rii deiste, căci „lucrurile ca simboluri nu indică raţiunile 

divine numai ca nişte cauze care le-au creat odată, dar 

acum sunt despărţite de aceste lucruri şi inactive. Ele in-

dică raţiunile divine nu numai ca cele prin care Dumne-

zeu le-a creat, ci şi ca pe cele prin care Dumnezeu le pro-

videnţiază. Între creaţiune şi providenţă e o strânsă legă-

tură. Lucrurile nu sunt numai simbolurile lui Dumnezeu 

Creatorul, ci şi ale lui Dumnezeu Providenţiatorul. Ele in-

dică o lucrare a lui Dumnezeu, activă în fiecare moment 

în ele”1.  

Părintele Stăniloae afirmă în continuare sinergia între 

lucrarea lui Dumnezeu şi răspunsul de creaţie, respingând 

tendinţa monergistă: „Dar «paradigma» divină nu lucrea-

ză singură asupra materialului văzut, mai ales când este 

vorba de o fiinţă creată, dotată cu libertate. Fiinţa creată e 

chemată să lucreze şi ea la realizarea chipului ei conform 

paradigmei divine”2. 

Mai mult, în realizarea sinergică a chipului conform 

paradigmei divine, aceasta nu are un caracter legic con-

strângător, ci presupune alteritatea, libertatea şi creativita-

tea răspunsului de creştere al făpturii: „În procesul istoric 

creatura, sau mai bine zis creaturile, trebuie să se realize-

ze după planul şi prototipurile divine. Pentru ele aceste 

prototipuri nu au o necesitate care se impune. Ele nu sunt 

legi fizice sau naturale. Ele trebuie să fie realizate în 

libertate şi prin eforturi libere. Aceasta e o problemă de 

                                                 
1 Ibidem.  
2 Ibidem.  
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rezolvat, nu un germene de evoluat. Iată de ce procesul 

istoric este o epigeneză ontologică. Epigeneza este o crea-

ţiune imitată”1.  

Aici este punctul critic în care se manifestă „riscul” di-

vin: posibilitatea căderii înţelese ca abatere a lucrării făptu-

rii raţionale de la orientarea sa iconică spre împreună lu-

crarea cu Dumnezeu: „Ceea ce-l abate pe om de la lucrarea 

convergentă cu cea a paradigmei divine, este păcatul”2.  

Păcatul a adus pierderea vederii iconice şi opacitatea 

creaţiei faţă de raţiunile divine, micşorând drastic capaci-

tatea transcensului spre comuniunea cu Dumnezeu. Întru-

parea lui Hristos a adus harul credinţei şi a restabilit ve-

derea iconică în lumina Duhului Sfânt: „puterea de a face, 

prin lucrurile văzute, transcensul spre Dumnezeu, e una 

cu credinţa. Şi aceasta a adus-o deplin de-abia harul lui 

Hristos”3. 

Icoana apare ca „hotar al liturghisirii şi catapeteasmă a 

trecerii” minţii spre altarul de taină al împărtăşirii duhovni-

ceşti. Această „trecere” înseamnă de fapt nu o excludere a 

lumii ci o dăruire a ei spre a fi îmbrăcată în „chipul nestri-

căciunii”. În ceea ce priveşte modul acestei treceri, Părin-

tele Stăniloae arată că icoana aparţine şi în acelaşi timp nu 

aparţine categoriei simbolului, căci „dacă se face un trans-

cens de la icoană ca materie, nu se face un transcens de la 

ea ca chip. (...) Chipul face puntea între existenţa reală 

prototipică în esenţa ce-i este proprie, a celui reprezentat, 

şi reprezentarea prototipului într-o materie străină. În 

această privinţă, icoana este deosebită de simbol, căci chi-

pul simbolului e altul decât «chipul» celui simbolizat. Iar 

                                                 
1 Ibidem.  
2 Ibidem, p. 451.  
3 Ibidem. 
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puntea aceasta este reală, nu e o invenţie pur subiectivă, 

deşi are lipsă de pilastrul minţii închinătorului. Puntea nu e 

produsă de minte, dar nu se poate dispensa de minte în rea-

lizarea ei concretă (...) Apărătorii icoanelor, atrăgând aten-

ţia asupra implicaţiilor prototipului în chipul Lui şi a chi-

pului în prototip, vorbesc despre necesitatea ca icoana să 

îmbrăţişeze şi prototipul, şi chipul”1. Închinarea este acea 

trecere de la icoană la prototip, odată cu paradoxala rămâ-

nere în taina chipului. Prin închinare ca actualizare iconică, 

ritualică-liturgică a relaţiei omului cu Dumnezeu, „chipul 

se înviorează de viaţa prototipului”2.  

Lucrurile create au căpătat pentru ochii credinţei 

transparenţa duhovnicească ce a restaurat posibilitatea re-

prezentării iconografice, expresie a contemplării naturale 

a creaţiei şi a transcensului spre condiţia euharistică a 

unirii dumnezeieşti: „De aceea spuneau apărătorii icoane-

lor că înainte de Hristos, oamenii erau înclinaţi să facă 

din lucrurile văzute, idoli. Păcatul îi lipsea de puterea de a 

privi prin ele, dincolo de ele, la paradigmele divine. Pen-

tru aceea Dumnezeu le-a interzis să-şi facă asemenea chi-

puri văzute. Dar totuşi le-a recomandat unele chipuri, însă 

cu porunca apriată de a nu le socoti Dumnezeu, ci numai 

simbolurile lui Dumnezeu”3. 

Transpare din cele de mai sus relevanţa gnoseo-onto-lo-

gică a scării iconice din învăţătura Sfântului Ioan Damas-

chin, care investeşte imaginea ca participare ontologică4 şi 

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos ca Prototip al icoanei Sale, p. 268. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem 
4 Definind imaginea ca o „asemănare care caracterizează prototi-

pul, rămânând diferită de acesta într-o anume măsură” ( P.G. 94, col. 

1240, apud: Egon Sendler, Icoana, Chipul nevăzutului. Elemente de 
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mediere a participării la model. Scara imaginilor: Cuvântul 

ca icoană naturală a Tatălui, icoanele, ideile de voinţă sau 

raţiunile divine ale lucrurilor create din gândul lui Dumne-

zeu, apoi lucrurile văzute ca icoane ale lucrurilor nevăzute, 

viitoare şi trecute, descoperă sensul istoriei în comuniunea 

de iubire între persoane, între chip şi prototip: „În ce priveş-

te crearea lumii, două lucruri ies în evidenţă din premisa lo-

gică a caracterului personal al lui Dumnezeu – dar de o logi-

că ce ţine seama de copleşitoarele realităţi trăite de fiecare 

dintre noi – : că Dumnezeu a voit să creeze persoane şi le-a 

creat din iubire pentru a sta în comuniune cu ele”1.  

În acest sens, iconicitatea existenţei create provine din 

voinţa lui Dumnezeu, din iubirea Sa doritoare de a face 

făptura părtaşă slavei sale: „Singurul mod de înfiinţare a 

lumii, potrivit cu ideea de Dumnezeu, este producerea ei 

liberă, suverană, deci nu din fiinţa Sa, ci din nimic, şi 

crearea ei nu din capriciu, nici din vreo silă sau frică, ci 

din iubire, din voinţa de-a face şi alte feluri de fiinţe păr-

taşe de fericirea existenţei în comuniune cu Sine”2. 

                                                                                              
teologie, estetică, tehnică, trad. din lb. franceză de Ioana Caragiu, 

Florin Caragiu şi monahia Ilie Doiniţa Teodosia, Ed. Sophia, 2005, p. 

83), Sfântul Ioan Damaschin circumscrie iconic istoria ca participare 

la taina Întrupării dumnezeieşti, în cadrul căreia „gradul de asemăna-

re depinde de gradul de participare la Arhetip” (ibidem). Considerăm 

că accentul viziunii Sfântului Ioan Damaschin nu stă într-o simplă 

scalare valorică a imaginilor. El cade pe cuprinderea istoriei în icono-

mia divină, pe coborârea dumnezeiască în creaţie desăvârşită în În-

trupare. Taina Întrupării deschide, circumscrie şi dinamizează istoria, 

fiind temeiul condiţiei ontologic-sinergice a creaţiei. Prin aceasta is-

toria apare drept cadrul de desfăşurare a răspunsului de participare al 

făpturii, prin pecetea şi lucrarea Creatorului, la cele divine.  
1 Dumitru Stăniloae, Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creş-

tinism şi ortodoxie, Ed. Paideia, Bucureşti, 1993, p. 112.  
2 Ibidem, p. 113.  
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Manifestarea spiritului uman este manifestarea ca Per-

soană, care având suflet şi trup, se descoperă prin interme-

diul imaginilor şi cuvintelor, ce sintetizează latura spiritua-

lă şi cea sensibilă într-un întreg iconic. Acesta oglindeşte 

urma în om a relaţiei personale cu Dumnezeu. Echilibrul 

între latura sufletească şi cea trupească, în ierarhia naturală 

suflet-corp indică spre persoana umană ca icoana creată în 

relaţie cu Arhechipul divin. Tocmai acest echilibru evită 

mitologizarea imaginii iconice, care are în plus faţă de 

simbol încărcătura Întrupării, a chipului omului sau firii 

omeneşti asumate de Fiul lui Dumnezeu în Persoană1.  

Bineînţeles, limbajul iconic are un dublu sens de reci-

procă dăruire de chip şi cuvânt în limbajul comunicării 

omului cu Dumnezeu, şi al interpenetrării între suflet şi 

trup. Şi exact acest fundament dialogal, interactiv, nu în-

găduie reducţia realităţii spirituale la trup, nici cea a rea-

lităţii divine la icoana ei creată2.  

                                                 
1 „Prin faptul că creştinismul este religia revelării lui Dumnezeu în 

«chipul substanţial» uman, prin faptul că toate imaginile revelate se nasc 

din atingerea spiritului divin de spiritul uman întrupat, se arată că în creş-

tinism omul s-a ridicat la treapta cea mai înaltă a sesizării lui Dumnezeu, 

la treapta sesizării Lui ca realitate deosebită de obiecte, ca realitate spiri-

tuală, dar care nu se poate revela şi sesiza decât prin intermediul imagini-

lor sensibile. Căci pe de o parte, numai omul este, ca spirit, superior 

obiectelor, dar pe de alta, ca spirit întrupat, el este o imagine substanţială 

şi toată viaţa lui spirituală este legată de imagini. Imaginile sunt forma 

necesară a manifestării spiritului uman, iar spiritul uman este după chipul 

lui Dumnezeu. Omul nu poate sesiza pe Dumnezeu decât prin imagini, 

prin simboluri. Imaginile umane sunt cea mai înaltă formă de sesizare a 

spiritului divin, căci, ca imagini în care se exprimă spiritul uman, ele sunt 

totodată simboluri ale spiritului divin, după al cărui model este spiritul 

uman”. Idem, O teologie a icoanei, p. 41.  
2 „Dar omul nu trebuie să confunde imaginile sale şi nici chiar 

trupul său cu însăşi realitatea sa spirituală. Adică el nu trebuie să 
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Incomensurabilitatea şi asemănarea exprimă dinamica 

raporturilor personale între om şi Dumnezeu. Adevărul 

lui Dumnezeu ca Persoană care circumscrie insondabilul 

persoanei umane nu poate fi depăşit, şi prin urmare demi-

tologizat. Însă sensul Persoanei Lui, dat de dialogul şi îm-

părtăşirea interpersonală, se adânceşte infinit în veci în 

conştiinţa omenească, după măsura în care ea creşte în 

participare şi capacitatea de primire. Distanţa între Dum-

nezeu şi om nu este spaţială, ci o distanţă de fiinţă în sen-

sul alterităţii şi plenitudinii ontologice absolute a lui 

Dumnezeu în raport cu condiţia umană, şi un potenţial de 

participare în sens mistic-liturgic, interpersonal. Apropie-

rea mistică se face în măsura împărtăşirii întru cunoştinţă, 

ceea ce indică actualizarea prin participare a darului dum-

nezeiesc şi îndumnezeitor. Participarea sau împărtăşirea 

nu constituie numai un schimb de daruri, sau de ceva ex-

terior, ci are un caracter intersubiectiv. Subiectul uman 

devine prin har subiect al lucrărilor divine şi subiectul di-

vin devine prin voia liturghisitoare a omului subiect al lu-

crărilor omeneşti. Tocmai acest conţinut intersubiectiv 

ireductibil arată fondul iconic, echilibrul între latura apo-

fatică şi cea catafatică, în cunoaşterea lui Dumnezeu.  

Acest echilibru este întemeiat de Părintele Stăniloae pe 

revelarea lui Dumnezeu ca Persoană: „Imaginile despre 

Dumnezeu ca persoană ce intră în relaţie cu omul nu sunt 

numai produsul incomensurabilităţii între Dumnezeu şi 

om, ci şi al unei asemănări între om, ca spirit şi Dumne-

                                                                                              
transpună asupra spiritului latura de obiect a imaginilor. Când se face 

aceasta, se naşte idolul, sau mitul. În sensul acesta orice imagine poa-

te deveni mit, fie că are caracterul unui eveniment istoric, fie că este 

împrumutată din natură. Chiar şi imaginile Revelaţiei pot deveni în 

acest caz mituri”. Ibidem, p. 41.  
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zeu. De aceea, au în ele un adevăr etern valabil, neputând 

fi, în fond, niciodată depăşite şi în sensul acesta ele nu 

sunt propriu-zis mituri. Dumnezeu va fi etern cunoscut ca 

persoană, deşi sensul persoanei Lui – ca de altfel şi sensul 

persoanei noastre – se va adânci pentru noi în veci”1.  

Dacă putem spune aşa, Persoana este „puntea” dialogi-

că între latura apofatică şi cea catafatică a cunoaşterii, şi în 

lipsa ei putem înţelege căderea în dualismul contrar al păr-

ţilor, căderea din dialogicitate în lupta contrariilor sau înţe-

legerea unirii lor ca identificare a alterităţilor. De aici ca-

racterul „schizoid” al concepţiilor impersonaliste antice. 

De aceea, una din cele mai importante contribuţii ale Pă-

rintelui Stăniloae constă în afirmarea şi păstrarea pe teme-

iul viziunii ortodoxe asupra persoanei, a echilibrului iconic 

şi întrepătrunderii între cunoaşterea apofatică şi cea catafa-

tică. Demersul său uneşte în esenţă condiţia apofatică, de 

trecere şi depăşire pascală a hotarului cunoaşterii pozitive, 

cu condiţia catafatică, de recunoaştere şi asumare afirmati-

vă a conţinutului descoperirii dumnezeieşti2.  

Acest mod de înţelegere este propriu Tradiţiei Bisericii 

Răsăritene: „Răsăritul grecesc”, scrie Christos Yannaras, 

„a înţeles Icoana ca pe un mijloc de exprimare a adevă-

                                                 
1 Ibidem, p. 43.  
2 „Atât în privinţa imaginilor revelate, cât şi a însuşirilor lui Dum-

nezeu pe baza lor, nu trebuie să îmbrăţişăm unilateral nici atitudinea 

catafatică, pentru că ea poate degenera în mentalitatea mitică, nici 

cea apofatică, pentru că ea are ca urmare o neîncredere totală în posi-

bilitatea unei legături a omului cu Dumnezeu, deci o neîncredere 

chiar în om. Pe încrederea în posibilitatea omului de a capta ceea ce 

revelează Dumnezeu despre Sine Însuşi se bazează de altfel şi încre-

derea în cuvântul nostru despre Dumnezeu... Trebuie să unim totdea-

una apofaticul cu catafaticul”. Ibidem, p. 43.  
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rului persoanelor şi a «lucrurilor» şi a vorbit o limbă ico-

nologică, care semnifică manifestarea persoanei lui Dum-

nezeu şi a persoanei omului. Icoana este semnificarea re-

laţiei personale, manifestarea «logică» a lucrării perso-

nale ca chemare la comuniune şi relaţie. (…) Icoana nu se 

epuizează în hotarele ei, nu reprezintă «un obiect semni-

ficat» static, nu înlocuieşte doar ca «paradigmă» o reali-

tate sau un fapt, ci ea revelează lucrarea personală ce 

cheamă la comuniune şi la relaţie şi salvează caracterul 

cunoaşterii ca fapt al relaţiei dinamice”1.  

Icoana reflectă deplinătatea împroprierii de către Fiul 

lui Dumnezeu a firii omeneşti. Nu este cuprinsă aici nu-

mai restaurarea firii omeneşti în unire cu Hristos, ci asu-

marea ei în Ipostasul dumnezeiesc: „între «chipul lui 

Dumnezeu», în care era Fiul lui Dumnezeu şi «chipul de 

rob», Hristos a luat ceea ce era «după chipul» Său divin, 

adică imaginea chipului Său divin (to kat’ eikona), cum 

spun Sfinţii Părinţi. De fapt toţi oamenii sunt «după chi-

pul» dumnezeiesc. Dar acest chip slăbit prin păcat e res-

tabilit în primul rând şi în mod desăvârşit în Hristos, în-

trucât e umplut de Dumnezeire, de originar şi întrucât 

Fiul lui Dumnezeu însuşi se face purtătorul lui”2.  

Prin întrupare, Hristos devine subiect şi al firii ome-

neşti, fără a lua un ipostas omenesc, după cum omul în-

dumnezeit este făcut subiect al lucrărilor dumnezeieşti, 

fără a se adăuga ca un împreună-Dumnezeu la Persoanele 

dumnezeieşti deofiinţă. Omul se îndumnezeieşte prin har, 

se „întrupează” prin har ca dumnezeu în Dumnezeu sau 

                                                 
1 Christos Yannaras, Persoană şi Eros, trad. de Zenaida Luca, Ed. 

Anastasia, Bucureşti, 2000, p. 197.  
2 Pr. Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, p. 46, n. 12. 
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devine subiect al lucrărilor divine. Imprimarea iconică nu 

exclude intersubiectivitatea ci o odihneşte, îi exprimă ori-

entarea sau intenţionalitatea euharistică.  

Părintele Stăniloae afirmă caracterul etic al îndumne-

zeirii, prin responsabilitatea născută de conştiinţa propriu-

lui chip integral, împlinit în unire cu lucrarea lui Dumne-

zeu. Astfel, arată sfinţia sa, „dumnezeirea ca model al 

spiritului omenesc trebuie să se afle în direcţia supreme-

lor eforturi de înălţare spirituală a omului. Omul se află 

pe culmile posibilităţilor sale în realizarea sa etică, în ri-

dicarea spre virtuţile prin care a depăşit egocentrismul, şi 

a intensificat la gradul ultim răspunderea pentru alţii. 

Acestea sunt stările şi tensiunile prin care omul se asea-

mănă mai mult cu Dumnezeu. Manifestarea lor este şi 

maxima manifestare a prezenţei lui Dumnezeu, datorită şi 

faptului că la aceste înălţimi etice omul nu se poate ridica 

fără ajutorul şi prezenţa lui Dumnezeu” 1.  

Pogorârea dumnezeiască cheamă şi susţine răspunsul 

omului, al strădaniilor sale ascetice de a se deschide lucră-

rii dumnezeieşti în el. De aceea, îndumnezeirea are un ca-

racter etic, nu în sensul adecvării la o lege exterioară, im-

pusă sau juxtapusă firii umane, ci în sensul responsabilită-

ţii date de conştiinţa chipului iconic şi comunitar, care re-

clamă depăşirea egocentrismului. Această depăşire nu se 

desfăşoară numai prin propriile eforturi, ci cu ajutorul lui 

Dumnezeu şi arată integritatea omului numai în unirea cu 

Dumnezeu, centralitatea în om a chipului lui Dumnezeu.  

Chipul lui Dumnezeu în om nu are un caracter static 

de dat obiectiv, ci este pecetea actului creator divin, urma 

Treimii în om, care deschide perspectiva comunicării cu 

                                                 
1 Ibidem, p. 57.  
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Dumnezeu, arată orientarea chipului spre Arhechip, ori-

entare ce este totodată o responzabilizare a conştiinţei 

spre un răspuns dialogal de creştere în asemănare, în li-

turghisirea iubirii divine. 

Părintele Stăniloae subliniază înţelesul relaţional iconic 

şi liturgic în sens larg al simbolului în limbajul biblic-creş-

tin: „Corelaţia cu transcendenţa este nota distinctivă a sim-

bolului mozaic şi creştin. Simbolul, în acest înţeles special, 

trezeşte şi susţine raportarea spiritului uman la transcen-

denţă. Simbolul e văzut în funcţie de transcendenţă. Prin el 

se «contemplă» transcendenţa şi se «slujeşte» ei”1.  

Dacă, după Părintele Stăniloae, simbolul profetic este 

suport al relaţiei sau părtăşiei inteligibile cu Cuvântul neîn-

trupat, în pregătirea sau anticiparea întrupării, icoana este 

suport al relaţiei sau părtăşiei integrale a omului cu Cuvân-

tul întrupat. Temelia lumii fiind privită în Dumnezeu şi 

iconomia sa, în dependenţa şi libertatea ce implică în para-

doxala lor întrepătrundere o asemănare-înrudire şi o parti-

cipare-legătură vie, lumea este văzută ca simbol şi ca bază 

pentru simboluri. De asemeni, creaturalitatea lumii implică 

înrudirea iconică sau de participare şi alteritatea de fiinţă 2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 87.  
2 „Numai creştinismul, urmând Vechiul Testament, vede lumea ca 

simbol şi ca bază pentru simboluri, căci numai creştinismul vede lu-

mea ca relativă, numai pentru creştin ea nu e obiect de închinare ido-

latră, pentru că nu e ultima realitate, ci dincolo de ea există o altă lu-

me pe care o simbolizează. Dar nu e de ajuns ca lumea văzută să nu 

fie singura pentru a putea fi considerată ca simbol, ci mai trebuie ca 

cealaltă lume pe care o simbolizează să se afle într-o legătură cu cea 

văzută, anume ca aceasta să-i semene aceleia, să fie chip al ei. Iar 

această calitate o are numai dacă este dependentă de aceea, dacă nu e 

într-o independenţă de ea. Această relaţie o are lumea văzută în mod 

cert numai ca una ce e creată de cealaltă. Numai în acest caz, ea e du-



 146 

Lumina făpturilor vine din ordinea interioară a lucruri-

lor, pe care omul o cuprinde virtual, ca şi chip al lui Dum-

nezeu, care cuprinde virtual în gândul Său creaţia. Actuali-

zarea unitară a acestei cuprinderi se face prin lumina sa în-

ţelegătoare, însă în solidaritate cu Chipul comuniunii Trei-

mice, fapt ce implică solidaritatea cu toate celelalte persoa-

ne, dând rodul propriu în comuniunea iubirii1.  

Cuprinderea virtuală de către om a toată făptura este 

actualizată, se câştigă în Logosul întrupat, prin chipul 

străbătut de Arhetip. Icoana nu poate fi gândită fără Pro-

totip, ci mediind relaţia interpersonală, prin relaţie cu El, 

iradiază, se umple de viaţa Prototipului. Tot aşa chipul lui 

Dumnezeu îşi actualizează potenţele fiinţiale străbătut de 

viaţa Arhetipului: „Dar capacitatea omului de a le cuprin-

de pe toate în mod unitar, organizat şi în adâncul deplinei 

lumini, neacoperite de întuneric şi nestrâmbate, o câştigă 

omul în Hristos, în Care chipul lui Dumnezeu este refăcut 

deplin, întrucât e străbătut intim de arhetipul dumneze-

iesc. Dumnezeu Cuvântul, creând pe om ca fiinţă conşti-

entă mărginită în puteri, nu poate să nu-i dea acesteia un 

chip actualizat până la un anumit grad”2.  

                                                                                              
pă asemănarea aceleia, datorită şi faptului că e mediu de manifestare 

a aceleia. Ibidem, p. 87.  
1 Toate făpturile sunt lumini, pentru că toate au o structură ordo-

nată, o ordine interioară. Dar omul le cuprinde virtual şi e chemat să 

le cuprindă actual pe toate şi să se imprime de toate. În lumina lui în-

ţelegătoare, se cuprind unitar şi prin ea se descoperă toate luminile 

create, sau toate sensurile armonizate, pentru că el e chipul lui Dum-

nezeu. Şi fiecare persoană e o lumină distinctă de alta, dar în legătură 

cu celelalte, înţelegând fiecare în mod propriu, dar în solidaritate cu 

celelalte, toate. Idem, Spiritualitate şi comuniune în liturghia orto-

doxă, p. 121. 
2 Ibidem, p. 122.  
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În acest sens, simbolurile creştine au o orientare iconi-

că de indicare a tainei întâlnirii omului cu Dumnezeu şi 

odihnei în iubirea Lui: „Toate simbolurile creştine expri-

mă stările vieţii duhovniceşti a omului în Dumnezeu. Li-

niştea nu e un gol, ci adâncul viu şi nespus de bogat în în-

ţelesuri al iubirii lui Dumnezeu”1. Taina acestei întâlniri, 

indefinitul persoanei şi comuniunii, depăşesc formele de 

manifestare a ei, astfel că „în cuvintele rostite despre ceva 

şi în tăcerea despre aceea, se cuprinde ceva deosebit de 

ceea ce rostim sau de ceea ce tăcem”2.  

Limbajul iconic al Revelaţiei descoperă nu numai sim-

ple indicaţii sau analogii structurale, ci însăşi lucrarea 

dumnezeiască, faptul relaţiei dinamice între chip şi Proto-

tip, între om şi Dumnezeu: „Omul care trăieşte taina lui 

Dumnezeu îşi găseşte imagini şi metafore pentru a o ex-

prima, dar în ele este şi lucrarea lui Dumnezeu”3. 

Valoarea apofatismului în Tradiţia creştin-ortodoxă 

este întemeiată de Părintele Stăniloae nu pe o esenţă ab-
stractă intangibilă, ci pe taina indefinită şi inepuizabilă a 

Persoanei şi comuniunii. Metoda apofatică nu aruncă pe 
Dumnezeu în izolare de lume în mod deist, ci indică o de-
păşire a limbajului rostit prin experierea tainei dumneze-

ieşti, a experierii cuvântului-persoană prin părtăşia la co-
muniunea absolută a Sfintei Treimi: „Dar atunci se naşte 
întrebarea: În ce mai constă importanţa cuvântului? Cu-

vântul rostit e introducere la Cuvântul-Persoană. Se poate 
vorbi până se ajunge la experienţa nemijlocită a persoa-
nei, la comuniunea directă cu ea. Dar odată ajunşi acolo 

trebuie să tăcem. Trebuie să experiem cuvântul-persoană 

                                                 
1 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 383, n. 832.  
2 Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit., p. 120, n. 4.  
3 Ibidem, p. 133, n. 58.  
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în plinătatea lui prin tăcerea în care persoana noastră în-
treagă prinde, ca un cuvânt atotcuprinzător, persoana cea-

laltă. Mulţimea de cuvinte ne ţine într-o lume de coji fără 
viaţă, într-o aparentă realitate. Realitatea esenţială e per-
soana. Dar în persoana noastră trăim numai chipul, chipul 

cel mai esenţial al realităţii plenare şi ultime care e Per-
soana dumnezeiască, mai bine zis comuniunea treimică 
de Persoane1. Limbajul rostit se desăvârşeşte astfel în 

chenoza iubirii, în limbajul dăruirii de sine şi primire a 
sălăşluirii celuilalt în tine. Oamenii, arată Părintele Stăni-
loae, „au fost făcuţi pentru dialog”2. 

Părintele Stăniloae subliniază în acest sens caracterul 
dialogic, liturgic al chipului omului, identificând în acest 
cadru de înţelegere raţionalul cu caracterul cuvântător şi 

cu nemurirea: „identificarea raţionalului cu nemurirea se 
va înţelege mai bine dacă vom considera că existenţa 
omului spre moarte este neraţională sau lipsită de sens, 

dar şi dacă vom privi raţionalul ca cuvântător. Omul vor-
beşte pentru că e agrăit de Dumnezeu, pentru că e pus 
prin vorbire în relaţie cu Dumnezeu; şi pentru că vorbeş-

te, mai bine zis pentru că răspunde, omul nu va termina 
niciodată să răspundă, pentru că Dumnezeu nu va termina 
niciodată să-i spună ceea ce este El şi să-i arate iubirea 

Lui şi omul nu va termina niciodată să înţeleagă şi să vrea 
să înţeleagă şi mai mult şi să-şi exprime bucuria, recunoş-
tinţa şi doxologia pentru ceea ce îi arată Dumnezeu”3. 

Este interesant de amintit că ontologia relaţională şi 
modul de gândire trinitar au fost puse recent în lumină de 

                                                 
1 Calist Catafygiotul, op. cit., p. 459, n. 868. 
2 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 97, n. 27.  
3 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 268.  
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către oamenii de ştinţă, care au adeverit insuficienţa mo-
dului tradiţional fizicalist, reducţionist, prelungit adesea 

ilegitim şi grosolan în scientism. Vom da un singur exem-
plu care arată importanţa gândirii triadice nu numai în an-
tropologie ci şi în cercetarea ştiinţifică, fizică a realităţii. 

Într-un articol recent1, John Polkinghorne aduce în atenţie 
„ontologia relaţională, o explorare a rolului fundamental 
al interconectivităţii în darea noastră de seamă asupra rea-

lităţii. Urmărirea acestui subiect este puternic încurajată 
de modurile de gândire trinitare, astfel încât Realitatea 
dumnezeiască şi realitatea creată se cuvine a fi înţelese în 

termeni de «Fiinţă – comuniune» («Being as communi-
on», Zizioulas 1985). Din punct de vedere metodologic, 
ştiinţa a fost în mod tradiţional reducţionistă, o strategie 

ce a generat multe câştiguri împortante în înţelegere, nu 
în ultimul rând fiindcă gândirea asupra unor simple părti-
cele şi părţi este mai facilă decât gândirea asupra totalită-

ţilor complexe. Odrasla filosofică ilegitimă a ştiinţei, sci-
entismul, a căutat în consecinţă să răspândească un con-
cept de realitate fizic reducţionist, afirmând pretenţia că, 

în cele din urmă, fizica e totul. Cu toate acestea, realitatea 
răspunde împotriva unor asemenea tactici grosolane, şi, în 
vreme ce ştiinţa păşeşte în secolul al 21-lea, o varietate de 

dezvoltări forţează recunoaşterea necesităţii unui mod 
complementar de gândire holistă. A devenit din ce în ce 
mai vizibil că „mai mult este diferit”, că întregul depăşeş-

te suma părţilor. Investigarea principiilor auto-organizării 
holistice, active în mod spontan atât în cadrul sistemelor 
fizice disipative, ţinute departe de echilibrul termic, cât şi 

în emulaţiile computeriale ale reţelelor logice că studiul 

                                                 
1John Polkinghorne, The continuing interaction of science and re-

ligion, Zygon 40 (1), 43-49, 2005. 
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teoreticienilor complexităţii oferă un semnificativ indica-
tor în această direcţie. Poate că cea mai provocatoare şi 

captivantă dintre toate descoperirile ştiinţifice holiste ac-
tuale este fenomenul cuantic de entanglement (efectul 
EPR implicând continuarea influenţei cauzale la distanţă 

între două entităţi care au interacţionat anterior) care a 
dezvăluit prezenţa unei non-localităţi la nivel profund în 
relatarea fizicii fundamentale însăşi. A reieşit că lumea 

subatomică nu poate fi tratată adecvat în mod atomist! 
Implicaţiile depline ale acestei descoperiri remarcabile, 
atât ştiinţifice cât şi metaştiinţifice, aşteaptă continuarea 

explorării şi evaluării, însă este limpede că e pe punctul 
de a fi promovat un stil de gândire care iniţial părea că 
s-ar fi potrivit mai curând unui teolog trinitar decât unui 

om de ştiinţă tradiţionalist”.  
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Conştiinţa luminată de Duhul, 

oglinda Persoanei şi Comuniunii 

Omul este creat după chipul lui Dumnezeu ca o fiinţă 

conştientă, liberă şi raţională. Dacă raţiunea firii dă orien-

tarea pe care o actualizează libertatea în Duhul, taina con-

ştiinţei este de a reflecta infinitul luminii conştiente a lui 

Dumnezeu, infinit ce este împropriat de om prin harul di-

vin. Astfel înţelege Părintele Stăniloae în sensul patristic 

al dublei asumări unirea omului cu Dumnezeu: „Omul, în 

care se odihneşte Dumnezeu şi care se odihneşte în Dum-

nezeu, trebuie să reflecte infinitul luminii conştiente a lui 

Dumnezeu; infinitul lui Dumnezeu trebuie să devină pro-

priu omului prin har. Aceasta este îndumnezeirea omului 

în Dumnezeu şi înomenirea lui Dumnezeu în om. Este 

unirea între Dumnezeu şi om în Duhul Sfânt, Duhul lumi-

nii: Duhul care străluceşte din Dumnezeu devine Duhul 

din om prin har”1. 

Înomenirea lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului 

sunt cele două lucrări întrepătrunse în respiraţia iconomi-

că a Duhului. Cuprinderea reciprocă a omului şi a lui 

Dumnezeu fără abolirea identităţilor revelează taina per-

soanei prin taina conştiinţei în care se reflectă şi se între-

                                                 
1 Părintele Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa 

Duhului Sfânt, Ed. Deisis, Sibiu, 1995, p. 63.  
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pătrund atât propriul „sine comunitar”1, cât şi alteritatea 

iconică.  

După Părintele Stăniloae, perihoreza descoperă întâlni-

rea şi împărtăşirea personală între om şi Dumnezeu din 

perspectiva întrepătrunderii conştiinţelor, în chipul întâl-

nirii luminii conştiinţei dumnezeieşti cu lumina icoanei ei 

omeneşti. „Conştiinţa divină şi conştiinţa omului”, spune 

Părintele Stăniloae, „interferează, devin transparente una 

alteia, se conţin reciproc. Prin afirmarea acestei întrepă-

trunderi a omului şi a lui Dumnezeu fără amestecare, 

creştinismul a revelat taina adâncă şi indefinibilă a per-

soanei umane şi a conştiinţei sale”2. 

Ca oglindă în care se reflectă sfinţenia absolută a con-

ştiinţei divine, conştiinţa omenească (re)descoperă şi sa-

crul din lume. În acest sens, arată Părintele Stăniloae, 

creştinismul a revelat capacitatea omului a cărui fire a 

fost asumată în Ipostasul Cuvântului de a-şi împropria 

sfinţenia dumnezeiască. De asemeni, lumea este iconizată 

sau este făcută transparentă şi părtaşă luminii Iubirii. Prin 

aceasta omul şi lumea îşi descoperă valoarea lor veşnică: 

„S-a spus că, creştinismul a eliminat sacrul din lume şi 

din existenţa umană. Ar fi trebuit să se spună exact in-

vers. Creştinismul a revelat aptitudinea fiecărui om pen-

tru sfinţenie şi cea a lumii întregi de a reflecta sfinţenia. 

Aceasta pentru că el a revelat capacitatea omului de a 

avea în el, în mod conştient infinitul lui Dumnezeu şi de a 

înainta veşnic în infinitul lui Dumnezeu ca o conştiinţă 

                                                 
1 În cazul lui Dumnezeu, taina comuniunii Sfintei Treimi, în cazul 

persoanei umane, taina comuniunii umanităţii ca Om, revelată şi pli-

nită în Hristos. 
2 Ibidem.  
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infinită: Fiul lui Dumnezeu, lumina sau conştiinţa infini-

tă, a luat firea omenească”1. 

Perihoreza conştiinţelor descoperă perihoreza virtuţilor 

ca trăsături sau luminări ale chipului persoanei şi comu-

niunii oglindit în conştiinţă. Aşternerea virtuţilor dumne-

zeieşti pe chipul omului, sau drumul său de la chip la ase-

mănare, se realizează prin taina asumării în dublu sens, a 

perihorezei lucrărilor întemeiată şi susţinută de iubirea 

dumnezeiască, prin care însăşi conştiinţa omului primeşte 

un caracter dinamic, creşte în cuprindere şi se adânceşte 

ca taină prin lumina dumnezeiască. „Părinţii au văzut 

sfinţenia umană ca pe o asemănare a omului cu Dumne-

zeu, mereu mai mare, graţie curăţirii de patimi şi sporirii 

în virtuţi, care culminează într-o iubire nesfârşită. Aceasta 

înseamnă o adâncire a conştiinţei umane, luminată de lu-

mina conştiinţei divine. După Părinţi, virtuţile sunt for-

mele umane ale atributelor lui Dumnezeu, adică reflexul 

mereu mai profund al luminii Lui, al conştiinţei Lui în 

conştiinţa omului. Mai întâi, prin virtuţi Dumnezeu se 

face om în om, apoi îl face pe om dumnezeu. Aceasta în-

seamnă că prin virtuţi conştiinţa omului nu încetează să 

crească”2. 

Arătând sfinţenia ca şi conţinut al asemănării, Părinte-

le Stăniloae indică epectaza omului în taina lui Dumne-

zeu ca o „interferenţă tot mai intensă a conştiinţei omului 

şi a conştiinţei – lumină a lui Dumnezeu, această lumina-

re mereu mai luminoasă a conştiinţei umane de către lu-

mina infinită a cunoştinţei lui Dumnezeu. Sfinţenia este 

transparenţa lui Dumnezeu şi a conştiinţei Lui în mintea 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem, p. 64.  
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omului şi transparenţa minţii omului umplută de lumina 

Sfântului Duh, care se reflectă prin intermediul trupului 

său şi iradiază de jur împrejur”.  

Conştiinţa pătrunsă de harul Duhului Sfânt se caracte-

rizează printr-o tot mai intensă creştere în lumină, trans-

parenţă şi intereferenţă cu conştiinţa divină, arătând fiinţa 

omului ca primitoare şi iradiantă în lume a luminii Dum-

nezeieşti. Asemănarea dumnezeiască apare ca sporire în 

transparenţa Iubirii interpersonale prin luminarea Duhului 

Sfânt, Martorul şi Purtătorul suprem al Iubirii. „Astfel”, 

arată Părintele Stăniloae, „asemănarea omului cu Dumne-

zeu, în care constă sfinţenia, este tocmai această înaintare 

continuă a omului în Dumnezeu, această interferenţă tot 

mai intensă a conştiinţei omului şi a conştiinţei – lumină 

a lui Dumnezeu, această luminare mereu mai luminoasă a 

conştiinţei umane de către lumina infinită a cunoştinţei 

lui Dumnezeu. Sfinţenia este transparenţa lui Dumnezeu 

şi a conştiinţei Lui în mintea omului şi transparenţa minţii 

omului umplută de lumina Sfântului Duh, care se reflectă 

prin intermediul trupului său şi iradiază de jur împrejur”1. 

Comentând pe Sfântul Chiril al Alexandriei, Părintele 

Stăniloae pune în lumină întipărirea iconică a chipului lui 

Dumnezeu în om prin suflarea Duhului Sfânt, care distin-

ge pe om de restul creaţiei şi prin conştiinţa vocaţiei spiri-

tuale şi menirea îndumnezeirii: „Chipul firii dumnezeieşti 

e socotit că se întipăreşte în om prin suflarea Duhului 

Sfânt. Totuşi suflarea Duhului Sfânt nu e una cu sufletul. 

Căci sufletul e schimbător. Deci în cazul că sufletul cel 

schimbător (de la bine la rău) ar fi una cu Duhul Sfânt, ar 

însemna că Duhul Sfânt însuşi este schimbător. Duhul 

                                                 
1 Ibidem, p. 65.  
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Sfânt întipăreşte în suflet chipul, fără să rămână El însuşi 

sufletul omului. Omul păstrează chipul într-un anumit fel 

degradat chiar după cădere, pentru a nu se rupe total de o 

anumită legătură cu Duhul Dumnezeiesc. Duhul e viaţa 

dumnezeiască în sens de viaţă spirituală. Omul are în sine 

şi păstrează chiar şi după cădere o anumită viaţă spiritua-

lă. El nu devine cu totul animal. El are o sete de-a cu-

noaşte, de-a depăşi viaţa biologică”1.  

Icoana omului întreg are un caracter teandric, poartă 

pecetea tainei şi lucrării dumnezeieşti prin care se actuali-

zează însuşirile de chip: „Ca să poată primi harul Duhului 

Sfânt, omul trebuie să aibă chiar prin creaţie ceva deose-

bit de animal. Acesta e sufletul raţional şi liber. Dar ac-

tualizarea dreaptă a raţionalităţii şi libertăţii nu o poate 

împlini omul decât prin Duhul. «Puterea negrăită» cu care 

a fost însufleţit se cere după harul Duhului. Ele se dau 

deodată: sufletul creat şi harul necreat. Amândouă sunt 

chipul lui Dumnezeu în om. Omul uneşte în sine creatul 

cu necreatul. El este teandric. Chipul se slăbeşte prin pă-

cat, dar nu se pierde cu totul, pentru că omul rămâne în-

tr-o oarecare legătură cu Dumnezeu şi faptele lui nedrepte 

sunt însoţite mereu de un regret, adică de o judecată 

dreaptă şi de o libertate cu totul nerobită”2.  

Conştiinţa poruncii este expresie a conştiinţei de sine 

care oglindeşte libertatea şi alteritatea creată, condiţia 
creaturală, şi a chemării spre condiţia teandrică a unirii cu 
Dumnezeu: „Raiul era însăşi această dreaptă judecată şi 

dreaptă folosire a libertăţii, ajutată de har. Dar omul tre-
buia ferit de mândrie, care se putea ivi în el din faptul că 

                                                 
1 Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinarea şi slujirea în duh şi 

adevăr, Scrieri, Partea întâia, p. 21, n. 10.  
2 Ibidem, p. 21, n. 12.  
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judecă drept şi alege numai binele. Făptura are chiar în li-
bertatea ei putinţa mândriei. De aceea trebuie să i se să-

dească totodată conştiinţa că nu e suprema instanţă, că nu 
e făptură de la sine, ci că e făptură sub ascultare. Conşti-
inţa poruncii i s-a sădit şi ea în fire. El are conştiinţa că e 

încadrat într-o rânduială stabilită de forul suprem al exis-
tenţei. Dar el o poate şi călca. Ea e porunca ce apelează la 
libertatea omului, nu lege care se împlineşte în el fără 

voia lui, ca la animal”1.  
Conştiinţa asupra harului Duhului Sfânt ca suport al 

vieţii şi asimilării duhovniceşti a iubirii Sfintei Treimi 
este zugrăvită după icoana hrănirii fizice: „Harul este pâi-
nea cea vie care hrăneşte sufletul, cum hrăneşte pâinea 
materială trupul. Harul ca legătură cu Dumnezeu ţine su-
fletul omului viu”2.  

Părintele Stăniloae precizează conţinutul personal şi 
comunional al cuvântului „lumină”. Conştiinţa sfântului 
este receptoare, purtătoare şi iradiantă a luminii dumneze-
ieşti prin chipul său personal. Indicând cuprinderea în 
conştiinţă a triadei luminii: a celei proprii, a persoanelor 
pe care le cuprinde şi a celei venind de la Dumnezeu, Pă-
rintele Stăniloae arată izvorul luminii în bunătatea pur-
tând un caracter tripersonal3.  

                                                 
1 Ibidem, pp. 21-22, n. 13.  
2 Ibidem, p. 23, n. 16.  
3 „Aceasta sporeşte lumina feţei sfântului: lumina sa proprie şi 

cea a celor pe care îi poartă se unesc cu cea care vine de la Dumne-

zeu. Este lumina bunătăţii iar bunătatea are întotdeauna un caracter 

tripersonal. Este bunătatea cuiva anume dar, în ultima instanţă este 

bunătatea lui Dumnezeu, căci de la El vine toată bunătatea şi este o 

bunătate îndreptată spre un celălalt... lumina trebuie să aibă un mediu 

în care să se proiecteze. Taina tripersonalităţii lui Dumnezeu nu este, 

nu poate fi fără legătură cu aceasta”. Părintele Dumitru Stăniloae, 

Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, p. 66.  
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După Părintele Stăniloae, conştiinţa arată intersubiecti-

vitatea înscrisă în chip, fiinţa comunitară a omului, rapor-

tul lui cu Dumnezeu, cu sine şi cu semenii. De aceea, ea 

implică răspundere, dată de cuprinderea celuilalt în sine 

ca un alt eu. Omul este „subiect, întrucât e capabil de a 

răspunde şi se simte obligat la răspundere. (…) Avocatul 

altuia în noi, ceea ce ne face să fim responsabili lui, este 

conştiinţa. Pe măsura simţirii obligativităţii de a răspunde 

altuia, pe măsura tăriei vocii conştiinţei, e crescută în noi 

capacitatea dragostei şi subiectul”1.  

Părintele Stăniloae surprinde specificul inconfundabil 

a viziunii creştine, subliniind că în Dumnezeu contempla-

ţia de sine exclude egoismul, tocmai fiindcă Dumnezeu 

este Treime, Iubire interpersonală absolută. Conştiinţa de 

sine a Tatălui e Ipostaziată-afirmată în Fiul care e Chipul 

Său, şi este mărturisită, confirmată sau odihnită în Duhul 

Său. De aceea, adevărata conştiinţă de sine e conştiinţa fi-

inţei întru comuniune, prin care se manifestă generozita-

tea iubirii interpersonale2. Şi tocmai pentru că persoana 

nu poate fi gândită în afara sinelui comunitar, limbajul 

persoanei are drept conţinut, în mod fundamental, iubirea. 

„Dumnezeu este iubire”3, în Sine şi peste Sine, şi în lumi-

                                                 
1 Idem, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, p. 75-76. 
2 „Toate doctrinele despre Dumnezeu care vor să argumenteze că 

El, spre deosebire de oameni, poate avea în Sine fericirea unei auto-

contemplaţii infinite, neavând lipsă de nimic altceva, sunt depăşite de 

creştinism, singurul care a înlăturat din această fericire egoismul, sin-

gurul care nu o lipseşte de elementul esenţial al generozităţii, fără ca 

să fie necesar pentru aceasta o creare din veci a lumii. Şi la Dumne-

zeu fericirea e legată nu numai de posesiunea existenţei, ci şi de co-

muniunea subiectelor”. Ibidem, pp. 77-78. 
3 I Ioan, 4, 8.  
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na iubirii Sale ni se descoperă atât taina „Treimii în Uni-

me şi a Unimii în Treime”1, cât şi taina iconomiei divine2.  

Conştiinţa este legată în mod nedespărţit de duh-me-

morie şi cuvânt-limbaj. În descifrarea limbajului iubirii şi 

întemeierea lui pe Persoană şi Comuniune, Părintele Stă-

niloae înfăţişează într-un mod sugestiv Cuvântul ca ex-

presie a intersubiectivităţii, mai presus de sensul sau con-

ceptul „abstract”, ideea „impersonală”. Cuvântul ca Re-

velaţie nu este actualizare a ceva ce se află în mintea 

noastră, este privit în taina întrupării divine, care îl arată 

îndreptat personal către om, descoperit în Fiul lui Dumne-

zeu cu puterea Duhului, iniţiind şi susţinând un dialog lu-

crător al comuniunii.  

„Subiectele omeneşti poartă în fiinţa şi rostul lor, în 

mod special, chipul Fiului şi al relaţiei Lui de ascultător şi 

cinstitor al Tatălui. Pe lângă acestea, Fiul este numit de 

Evanghelistul Ioan, Cuvântul. Dar, prin faptul că a dat 

acest nume unei persoane şi anume unei persoane ce nu 

trăieşte în singurătatea contemplării, ci în raportul comu-

nicării, a indicat că nu a înţeles prin Cuvântul numai sen-

sul, ideea impersonală, care poate fi descoperită de orici-

                                                 
1 Sf. Maxim: P. G. 90, 892: „Concepţia iudaică, mărginind princi-

piul cel unic la o persoană şi aceasta subzistând fără Cuvântul şi Duhul 

Sfânt, îl face îngust şi nedesăvârşit şi aproape nesubzistent, ca pe unul 

ce e lipsit de cuvânt şi de viaţă. Astfel ei cad din motive contrare păgâ-

nilor în acelaşi rău al ateismului”. „Treimea în unime şi unimea în trei-

me. Nu una în cealaltă. Căci Treimea nu e în unime ca un accident în 

fiinţă. Nici unimea în Treime, căci nu e o (simplă) calitate. Dar nu e 

nici una din cealaltă. Pentru că nu provine Treimea din unime ca un 

produs al ei, căci nu e devenită şi se autorevelează”. Ibidem, p. 78, n. 3.  
2 Sf. Maxim, P. G. 90, 1192. „Iubirea dumnezeiască şi fericită 

leagă pe om de Dumnezeu şi îl arată pe iubitorul de Dumnezeu dum-

nezeu”. Ibidem, p. 79, n. 1. 
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ne în lucruri fără a i se comunica, nu a înţeles exclusiv un 

concept general pe care-l cugetă etern Dumnezeu şi pe 

care îl încorporează în toate lucrurile pe care le creează, 

având noi să-l descoperim”1.  

Arătând riscul identificării panteiste a intelectului 

uman cu cel divin implicat în considerarea imanentistă a 

cuvântului Revelat ca actualizare prin propriile puteri a 

Adevărului ca ceva intrinsec minţii noastre, Părintele Stă-

niloae face o semnificativă distincţie între Cuvântul per-

sonal descoperit de Fiul prin Revelaţie şi sensul conside-

rat în „regimul legii”, sau asimilabil memoriei şi manipu-

labil într-un mod pronunţat individualist şi autonom. El 

descoperă o „transcendenţă prezentă”, dialogală, a Su-

biectului suprem care ne responsabilizează spre părtăşia 

la taina comuniunii2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 80. 
2 „Cuvântul (sensul) descoperit astfel prin mintea noastră n-ar mai 

fi Revelaţiune propriu-zisă, ci actualizare a ceva ce se află în mintea 

noastră. Intelectul nostru, capabil prin eforturile proprii, după un timp 

de evoluţie, să afle singur ce gândeşte Dumnezeu şi să cuprindă exact 

ca El, nu s-ar mai deosebi esenţial de al lui Dumnezeu. De aici până 

la identificarea intelectului uman cu cel divin nu mai e decât un pas, 

iar Revelaţiunea propriu-zisă devine inutilă. În realitate e vorba de un 

Cuvânt personal pe care ni-l descoperă Fiul lui Dumnezeu prin Reve-

laţiune. E un Cuvânt pe care nu-l putem scoate sau afla cu mintea 

omenească. El e dincolo de orice înălţime la care se poate ridica inte-

lectul omenesc. Dar e dincolo nu în înţelesul de sens, căci în sensul 

acesta ni s-ar da pentru a-l încorpora memoriei noastre şi apoi a îm-

plini singuri ce se cuprinde în el. Am fi mai departe sub regimul le-

gii. E dincolo, în înţelesul că prin acest Cuvânt ne e însuşi Dumnezeu 

aproape, aproape nu ca sens, căci am fi tot noi singuri atunci, ci 

aproape ca persoană, ca subiect ce ne limitează, ca supremă realitate 

deosebită de noi, ce ne împrăştie singurătatea şi ne sileşte să o con-

statăm şi să luăm atitudine”. Ibidem, pp. 80-81.  
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Comentându-l pe Paul Evdokimov, Părintele Stăniloae 

pune în atenţie realismul sacru, dimensiunea iconică a 

apofatismului Tradiţiei creştin-ortodoxe. „În icoana lui 

Hristos, ipostasul divin s-a actualizat în chipul Său uman, 

sau prototipul suprem, în propriul său chip. Humanum ca-

pax divini înseamnă că Dumnezeu îşi poate împropria, 

purificând şi desăvârşind la maximum, gândirea, simţirea, 

voinţa, toată complexitatea vieţii umane, prezentă în tru-

pul ce-şi găseşte întreaga expresivitate în faţă. «Contra 

sărăciei unui spiritualism excesiv, trebuie să afirmăm că 

în Dumnezeu absenţa imaginii (a arhetipului chipurilor, 

în special al celui uman, n.n.), ar fi o lipsă de plenitudine. 

Dumnezeu este forma tuturor formelor, Icoana tuturor 

icoanelor, Arhetipul atotcuprinzător. Apofaza nu e pură 

negaţie, ea vrea să spună că Dumnezeu este o Meta-Icoa-

nă, după terminologia lui Dionisie, o Hyper-Icoană. Ico-

noclaştii manifestă o ciudată insensibilitate faţă de realis-

mul sacru al existenţei, o ruptură totală între spiritual (şi 

dumnezeiesc) şi întrupat»”1. Apofatismul nu este spiritua-

list ci expresie a realismului sacru al existenţei, a conşti-

inţei asupra persoanei, pecetluite de taina Sfintei Treimi. 

Nu anulează catafatismul, ci depăşindu-l îl integrează, in-

dicând spre un Supra-afirmativ ce le înglobează şi le pune 

în relaţie, întemeiat pe relaţia dintre Dumnezeu şi făptură, 

pe taina Persoanei şi Comuniunii. 

Conştiinţa ce oglindeşte taina persoanei este întemeia-

tă şi susţinută de iubire. Părintele Stăniloae afirmă în du-

hul tradiţiei patristice iubirea ca organ de cunoaştere a 

persoanei: „Iubirea e organ de cunoaştere, de adevărată 

                                                 
1 Idem, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, p. 113, 

cit. din: Paul Evdokimov, L’art de l’icône, Bruges, 1970, p.178. 
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cunoaştere. Aceasta e o învăţătură comună a părinţilor. 

Numai prin ea cunoaştem persoana, dar mai ales pe Dum-

nezeu, Persoana supremă; pentru că numai prin iubire 

intrăm în lăuntrul Ei şi Ea numai prin iubire ne deschide 

lăuntrul Ei”1.  

Iubirea arată dimensiunea sinergică, interactivă a cu-

noaşterii lui Dumnezeu, întemeiată de iniţiativa Lui şi pri-

mită nu numai printr-o funcţie parţială, cum se întâmplă 

în cazul unei cunoaşteri intelectualiste, ca pe o simplă in-

formaţie brută asupra unui obiect pasiv. Înaintăm în cu-

noaşterea lui Dumnezeu sau ea ni se împărtăşeşte prin 

deschiderea personală către El, imprimarea conştiinţei de 

iubirea Lui, dorirea Lui şi tinderea întregii fiinţe spre El. 

Părintele Stăniloae accentuează implicarea întregii fiinţe 

în actul de deschidere şi răspuns faţă de iubirea dumneze-

iască: „Dumnezeu însuşi nu e un obiect pasiv al cunoaşte-

rii noastre deductive şi individualiste, ci subiect care miş-

că prin iubirea Lui faţă de noi sufletul nostru, când se 

deschide lui Dumnezeu, când e întreg aţintit spre el, plin 

de dorul faţă de El. Dumnezeu imprimă atunci minţii 

noastre sensurile existenţei Sale odată cu realitatea Sa şi 

deci provoacă în aceasta cuvintele care exprimă aceste 

sensuri (raţiuni) ale Lui”2.  

Însăşi existenţa conştiinţei indică în înţelegerea Părin-

telui Stăniloae pe Dumnezeu ca Persoană şi existenţa veş-

nică a făpturilor conştiente ce rămân în conştiinţa Creato-

rului: „Căci dacă există o retină – conştiinţă personală, 

există în primul rând Dumnezeu ca o asemenea conştiinţă 

şi, deci, toate cele făcute, înzestrate cu conştiinţă, ca per-

                                                 
1 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 429, n. 959.  
2 Ibidem, p. 428, n. 956.  
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soană. Există şi acestea, după ce au fost făcute, în veci, ca 

cele ce rămân în conştiinţa creatorului să poată, să se bu-

cure şi ele de o reală existenţă veşnică, cu toată fragilita-

tea lor. Toate rămân ca retine pentru altele”1.  

În numirea de „Cel ce este”, Părintele Stăniloae vede 

indicaţia eternităţii, existenţei desăvârşite şi prin urmare 

conştiente a lui Dumnezeu. De aici ni se descoperă ca 

Persoană a Cărei cunoaştere cere implicarea într-o relaţie 

de iubire, intrarea în comuniune: „Dumnezeu este una cu 

„este”. Ca atare, este fără de început şi cuprinde toate câte 

pot fi. Dar cine poate spune toate câte pot fi? Un „este” a 

trebuit să fie din eternitate. El nu va înceta vreodată să 

fie. Dar acest „este” trebuind să fie complet, nu poate fi 

inconştient. Căci, desigur, ştie de Sine Cel ce este deplin. 

Deci, având conştiinţă de sine, trebuie să fie şi persoană 

şi, ca atare, iubire şi comuniune”2. 

Legătura între eternitate şi iubire descoperă paradoxul 

„mişcării stabile” implicat în cunoaşterea lui Dumnezeu: 

„Fără iubire, eternitatea ar fi încremenită. Iubirea este o 

continuă noutate şi totuşi ea e stabilitatea neschimbată”3.  

                                                 
1 OMPDS, p. 72.  
2 Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit, p. 181, n. 272.  
3 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 430, n. 964.  
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Dimensiunea comunitară  

a chipului omului. Chipurile  

de bărbat şi femeie, taina familiei 

şi a naşterii duhovniceşti 

O temă antropologică fundamentală, căreia Părintele 

Stăniloae îi acordă o deosebită atenţie este indicarea di-

mensiunii comunitare a chipului omului, prin corelarea 

facerii omului după chipul lui Dumnezeu cu facerea sa ca 

bărbat şi femeie1. Acest pasaj biblic a fost legat în înţele-

gerea patristică de cuvântul evanghelic care spune că „în 

Hristos Iisus nu mai este nici parte bărbătească nici parte 

femeiască”2, fapt tâlcuit în mai multe moduri de-a lungul 

timpului.  

Părintele Stăniloae aprofundează între aceşti doi poli 

tema creării omului, a facerii bărbatului şi femeii, core-

lând erminia treimică şi hristologică asupra chipului omu-

lui cu implicaţiile căderii. Astfel, el contemplă sensul tai-

nei naşterii în icoana Întrupării şi corelează modul origi-

nar al venirii la existenţă a firii cu modul ei nou în Hris-

tos. Acest mod înseamnă totodată şi o reaşezare a firii în 

                                                 
1„A făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui 

Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Fac. 1, 27).  
2 Gal. 3, 28. 
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conformitate cu raţiunea ei de la creaţie: „Hristos, asu-

mând de la început, prin naştere, firea umană întreagă, 

constătătoare din trup şi suflet, nu Se deosebeşte prin 

aceasta de ceilalţi oameni. El se deosebeşte numai prin 

faptul că a primit într-un mod nou firea noastră prin naş-

tere; a primit-o printr-o naştere fără sămânţă bărbătească 

şi fără coruperea trupului feciorelnic. Dar acest mod în-

seamnă mai degrabă o readucere a firii la modul ei origi-

nar de venire la existenţă, la cel dinainte de păcat, în care 

puterea dumnezeiască şi Duhul lui Dumnezeu aveau un 

rol mai important. Prin această înnoire a modului de naş-

tere, Hristos nu a schimbat însăşi raţiunea sau compo-

nenţa firii noastre”1.  

Este valorificată astfel distincţia subliniată de Sfântul 

Maxim Mărturisitorul între raţiunea neschimbabilă a firii 

şi modul ei de actualizare supus schimbării şi înnoirii: „El 

n-a făcut altceva decât a înnoit firea, adică a schimbat ză-

mislirea prin sămânţă şi naşterea prin stricăciune, pe care 

firea şi le-a atras prin neascultare, căzând de la dumneze-

iasca şi duhovniceasca înmulţire, dar n-a înnoit raţiunea 

firii, după care este şi Se naşte, subzistând de la însăşi ve-

nirea la existenţă din sufletul raţional şi din trup”2.  

Părintele Stăniloae indică în demersul Sfântului Ma-

xim delimitarea de concepţia origenistă prin valorizarea 

omului în întregimea sa şi a legilor naturale ale existenţei, 

a tainei nunţii şi a naşterii, care chiar atinsă de păcat în 

modul ei, îşi are raţiunea neschimbată în actul creator şi 

iconomia lui Dumnezeu: „Sfântul Maxim, menţionând ar-

gumentul origeniştilor că sufletul nu poate veni la exis-

                                                 
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 290, n. 365. 
2 Ibidem, p. 290.  
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tenţă odată cu curgerea şi cu plăcerea murdară, are prile-

jul să cinstească nunta şi legea naturală a naşterii, şi, oda-

tă cu aceasta, pe Făcătorul care a instituit-o. E un nou pri-

lej de afirmare a valorii omului şi a legilor naturale ale 

existenţei lui. S-ar vedea de aici că naşterea trupului din 

trupuri, chiar atinsă de păcat, e o lege a firii, instituită de 

Dumnezeu. Deci Sfântul Maxim nu s-ar arăta adeptul 

sfântului Grigorie de Nyssa”1.  

Credem totuşi că sensul în care Sfântul Grigorie de 

Nyssa afirmă faptul că împărţirea în bărbat şi femeie este 

ceva „cu totul străin de Dumnezeu”2, o „împărţire care 

n-are a face cu modelul dumnezeiesc, ci (...) ne încadrea-

ză în ceata vietăţilor necugetătoare”3, se referă la modul 

împreunării trupeşti iraţionale purtate de pulsiuni incon-

ştiente şi nu la specificul iconic al alcătuirii omului sau 

genul fiinţei umane. În fapt, arată Părintele Vasile Rădu-

că, este vorba de o depăşire a diferenţelor nu prin anula-

rea lor ci într-un nou mod de a trăi în Hristos: „Sfântul 

Grigorie nu spune că chipul lui Dumnezeu ar fi fost un 

om spiritual şi că omul separat în sexe nu ar mai fi chip al 

lui Dumnezeu. El se încrede în spusele Scripturii: în Ge-

neză (1, 27) s-a făcut o afirmaţie care este adevărată; ade-

vărată este şi cealaltă afirmaţie a Scripturii: «În Hristos», 

                                                 
1 Ibidem, p. 363, n. 289. 
2 Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, Scrieri, par-

tea a doua, trad. de Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, E.I.B.M.B.O.R., 

col. PSB, 1998, p. 48. 
3 Ibidem, p. 50. Vom vedea mai departe că trebuie discernută, în 

înţelegerea patristică, o dublă accepţie a împărţirii între bărbat şi fe-

meie, una după raţiunea firii şi alta după modul căderii sau mai bine 

zis al aplicării iconomiei divine la realitatea căderii,. Confuzia dintre 

aceste sensuri a provocat numeroase controverse de-a lungul istoriei.  
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după cum spune Apostolul (Gal., III, 28), «nu există nici 

bărbat, nici femeie». Există aşadar o depăşire a diferenţe-

lor existente între cele două sexe, într-un alt mod de a 

trăi, în Hristos”1.  

Vorbind despre înţelegerea Sfântului Grigorie de Nyssa 

asupra celor două pasaje biblice referitoare la creaţia omu-

lui, Părintele Vasile Răducă arată, după Sfântul Grigorie 

de Nazianz, ca fundament al paradoxalei depăşiri a distinc-

ţiilor taina persoanei: „la nivelul persoanei, paradoxul 

omului – deodată fiinţă sexuată şi chip al lui Dumnezeu – 

este rezolvat. La nivelul persoanei, diversitatea este redusă 

la unitate, materialitatea lumii este integrată în ordinea spi-

ritului... «Persoana nu are sex, nici vârstă», va spune Sfân-

tul Grigorie în Comentariul de la Cântarea Cântărilor. Aşa-

dar, răspunsul la întrebarea: «Cum poate fi omul chip al 

Dumnezeului nevăzut şi în acelaşi timp fiinţă materială?», 

se găseşte în calitatea omului de a fi persoană”2.  

Iar noul mod al lucrării persoanei umane îşi are izvorul 

în însăşi împărtăşirea iubirii Sfintei Treimi, după al cărei 

chip a fost şi creat: „În felul acesta se scoate şi mai mult 

în evidenţă faptul că omul este creat din iubirea celor trei 

Persoane divine; el nu este cu adevărat chip al lui Dum-

nezeu decât într-o relaţie iubitoare, împlinindu-şi viaţa în 

comuniune cu altă fiinţă egală lui, la rândul ei, în egală 

măsură chip al lui Dumnezeu”3.  

Dacă, după cum afirmă Părintele Răducă, „originalita-

tea episcopului Nissei constă în faptul că înţelege din pri-

ma creaţie omenirea ca totalitate”, ca natură integrală a 

                                                 
1 Pr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 72.  
2 Ibidem, p. 79. 
3 Ibidem, p. 77. 
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omenităţii subzistentă în ipostasul lui Adam, comuniunea 

în Trupul lui Hristos este noul mod teandric al firii ome-

neşti, plinirea icoanei de unire a creaţiei cu Dumnezeu1.  

Sfântul Maxim indică dimensiunea relaţională, comu-

nitară înscrisă în chipul omului la creaţie şi concretizată 

prin facerea femeii din coasta lui Adam şi taina naşterii: 

„Dacă e rea nunta, e vădit că e rea şi legea naşterii după 

fire. Iar dacă e rea această lege a naşterii după fire, cu 

drept cuvânt va fi după voi învinovăţit Cel ce a făcut firea 

şi i-a dat legea naşterii”2. Important este să descifrăm co-

rect dubla semnificaţie a „împărţirii în bărbat şi femeie”: 

înaintea căderii şi după cădere. În primul caz, ea nici nu 

poate fi numită o împărţire a firii, ci o împărtăşire în co-

mun a plinătăţii firii pătrunse de harul lui Dumnezeu, 

având loc în regimul unirii cu Dumnezeu. În al doilea caz 

ea se desfăşoară în regimul separării sau dezbinării celor 

devenite contrare în lipsa unirii lor în Cuvântul. Chiar da-

că Dumnezeu rânduieşte omului anumite moduri „tempo-

rare” de actualizare a raţiunii naşterii, cum ar fi „hainele 

de piele”3, spre frânarea căderii şi dezbinării, iconomisi-

rea viitoarei restaurări, şi oportunitatea creşterii în raţiu-

nea ei originară, pecetea iconică imprimată la creaţie nu 

este menită desfiinţării.  

Actul dumnezeiesc este creator de întreguri-icoane, şi 

facerea omului ca bărbat şi femeie primeşte de la creaţie 

o valoare iconică: „Dumnezeu preştie făpturile în deplină-

tatea lor. Dar dacă le preştie în deplinătatea lor, trebuie să 

le şi aducă la existenţă în această deplinătate. Altfel 

Dumnezeu S-ar dovedi neputincios în a realiza un lucru 

                                                 
1 Ibidem, p. 76.  
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 289.  
3 Fac. 3, 21.  
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preştiut în deplinătatea lui. Dumnezeu concepe din veci 

nu părţi separate din om, ci omul ca întreg. Integritatea 

omului de la începutul existenţei lui e legată de gândirea 

pretemporală a lui de către Dumnezeu”1. Principiul înţe-

legerii părţilor din perspectiva actului dumnezeiesc crea-

tor şi susţinător al întregului şi al relaţiei între întreguri cu 

specificurile lor iconice filtrează interpretările improprii 

înţelegerii iconice patristice2. 

În acest sens, delimitându-se atât de o concepţie mo-

nistă uniformizatoare, cât şi una dualistă separatistă, Pă-

rintele Stăniloae afirmă că „bărbatul şi femeia sunt egali, 

dar nu uniformi. (…) Bărbatul şi femeia formează un sin-

gur om. Nici bărbatul nu e omul total, nici femeia. Fieca-

re are ceea ce are el. Dacă ar fi uniformi nu ar mai fi ne-

voie de doi”3. 

Când spune că „cele pe care le-a luat omul de la pieile 

animalului iraţional sînt: împreunarea sexuală, concepţia, 

naşterea, întinăciunea, alăptarea la sîn, hrana, scurgerea 

                                                 
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, n. 362, pp. 288-289.  
2 Omul ca întreg e mântuit în Hristos: „Toate definiţiile credinţei 

creştine în Sinoadele ecumenice au apărat nu numai învăţătura despre 

Dumnezeu cel adevărat (personal, liber, iubitor şi, prin aceasta, puter-

nic), ci şi cea despre mântuirea omului integral”. Ibidem, p. 286, n. 

359. Iar omul integral presupune şi facerea sa ca bărbat şi femeie, în 

sensul unor specificuri iconice inconfundabile. Identificarea acestor 

chipuri iconice în funcţionalitatea sexuală a produs şi produce în lu-

mea contemporană una dintre cele mai mari confuzii asupra identită-

ţii persoanei umane. Greşeala este că se caută cu disperare, însă za-

darnic, identitatea persoanei în funcţia parţială golită de sensul iubirii 

şi al naşterii, şi deci de integrarea ei în icoana sau chipul unitar şi pă-

truns de har al persoanei umane.  
3 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed., Omagiu memoriei Părintelui 

Dumitru Stăniloae, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 

1994, p. 68.  
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sămînţei, creşterea de la mic la desăvîrşit, floarea vîrstei, 

bătrîneţea, boala, moartea”1, Sfântul Grigorie de Nyssa 

arată că se referă la împărţirea între bărbat şi femeie în re-

gimul căderii, în starea în afara unirii cu Cuvântul, carac-

terizată prin tendinţe de separare şi dezbinare între com-

ponentele şi funcţiile alcătuirii umane, şi de rezistenţa 

trupului îmbrăcat în condiţia mortalităţii faţă de mişcările 

sufletului.  

În acelaşi sens conferit împărţirii dintre bărbat şi feme-

ie, al unui mod instinctual ce manifestă o anumită schis-

mă sau necoordonare indusă de păcat între planul sufle-

tesc şi cel trupesc, Sfântul Grigorie de Nazianz vorbea de 

trebuinţa „ca să nu mai fim masculin şi feminin... ci să 

purtăm în noi caracterul divin prin care şi pentru care am 

fost făcuţi”2, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul arăta că 

scopul lui Adam era „să scuture în întregime din natură 

prin afecţiunea atotnepătimaşă în jurul virtuţii dumneze-

ieşti (…) însuşirea de masculin şi feminin, care după ast-

fel încât să se arate şi să se facă după intenţia divină nu-

mai om, nedivizat prin apelativul de masculin şi feminin, 

după a cărui raţiune a fost făcut iniţial neîmpărţit de divi-

ziunile care sunt acum prin cunoaşterea desăvârşită a ra-

ţiunii după care există”3. 

Această împărţire exprimă aici o divizare sau o insufi-

cienţă a unirii sufleteşti, de chip, ce se cere depăşită prin 

unirea cu voia lui Dumnezeu, în Cuvântul. Depăşirea îm-

părţirii produse de cădere nu desfiinţează specificul ico-

nic psihosomatic, ci este o intrare în condiţia perihoretică 

                                                 
1 Sf. Grigorie al Nyssei în Despre suflet şi înviere, apud: Panayo-

tis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, 1999, p. 88. 
2 Cuvântarea 7, 23; P. G. 35, 785 C, apud: Ibidem, ediţia 1995, p. 198. 
3 Ambigua P.G. 91, 1305 CD, apud: Ibidem, p. 199. 
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a comuniunii. Altfel spus, o ieşire din regimul rezistent al 

trupului supus afectelor intrate în fire, separării, gravita-

ţiei descompunerii şi morţii, şi o depăşire a dezbinării 

prin transfigurarea funcţiei de reproducere, prin supune-

rea trupului voii Duhului şi unirea neamestecată a per-

soanelor în Cuvântul1.  

Ca o cheie de pătrundere în intimitatea cugetării patris-

tice, Panayotis Nellas arată că „pentru Părinţi omul este 

înţeles mereu iconic, lucru care înseamnă că, pentru a fi 

înţelese corect, tezele patristice trebuie situate în cadrele a 

ceea ce numeam un apofatism antropologic”. El afirmă 

că „adevărul ontologic al omului nu se află în sinele lui 

înţeles în mod autonom... ci in în Arhetipul lui. De vreme 

ce omul e o icoană, existenţa lui reală nu e determinată de 

elementul creat din care este făcută icoana, cu tot caracte-

rul iconic pe care-l are însuşi «materialul», ci de Arheti-

pul (Modelul) ei necreat. Omul este înţeles de Părinţi în 

mod ontologic numai ca fiinţă teologică. Ontologia lui 

este iconică”2.  

Valoarea veşnică a chipurilor de bărbat şi femeie nu 

contrazice desfiinţarea modului naşterii prin împreunare 

trupească la care se referea Mântuitorul. Modul legăturii 

trupeşti între bărbat şi femeie, o „redută” iconomică îm-

                                                 
1 „Centrul de greutate în aceste texte, credem”, arată Panayotis 

Nellas, „cade în mod real pe împreunare, zămisliri, dureri, naştere şi 

celelalte feluri de stricăciune care au fost adăugate ca nişte «haine de 

piele» omului după cădere. Ce însemna exact înainte de cădere acel 

acel «şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup» (Fac., 2, 

24), la ce formă şi calitate de unire, adică de căsătorie, conducea, nu 

o ştim, pentru că nu ştim exact cum era exact trupul omenesc dinain-

te de cădere. Trupul exista, existau şi bărbatul şi femeia, fiecare cu 

conformaţia lui psihosomatică specifică ”. Ibidem, pp. 46-47.  
2 Ibidem, p. 15. 
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potriva dezbinării sufleteşti generate de cădere, este depă-

şit prin unirea în Hristos, la înviere sufletul trecând în 

prim plan, iar trupul fiind un transparent, sau mediu de 

împărtăşire a mişcărilor sufleteşti străbătute de har. Iden-

titatea omului depăşeşte orice funcţionalitate parţială, nu 

stă în funcţia sexuală ci în întregul fiinţei sale. Ea este 

centrată în chip, în specificul iconic, şi focalizată în co-

municarea directă în expresia feţei. Raţiunea naşterii se 

descoperă la Botez în unirea cu Cuvântul, în părtăşia la 

Trupul Său în care este asumată ipostatic firea omenească 

şi locuieşte plinătatea dumnezeirii.  

În tâlcuirea sa la „Ambigua”, Părintele Stăniloae face 
nişte discerneri importante referitoare la actul de zămisli-

re a omului. Putem desprinde de aici câteva repere antro-
pologice ale înţelegerii sale ce sintetizează viziunea pa-
tristică. Sunt aşternute astfel luminări în problema creării 

omului ca bărbat şi femeie, a adausului generat de păcat 
precum şi a depăşirii condiţiei actuale a zămislirii în veş-
nicia Împărăţiei lui Dumnezeu.  

În primul rând, Părintele Stăniloae afirmă concomitenţa 
aducerii la existenţă a sufletului şi a trupului, a persoanei 
deci ca întreg sau icoană desăvârşită. „Sfântul Maxim ţine 

să facă evident că nici la Domnul, nici la ceilalţi oameni nu 
se admite o separare în aducerea la existenţă a sufletului şi 
a trupului. Numai prin cugetare se poate distinge între adu-

cerea la existenţă a sufletului prin insuflare de către Dum-
nezeu şi a trupului, din alt trup, în cazul lui Hristos, şi din 
alte trupuri, în cazul nostru, sau din pământ, în cazul lui 

Adam. Sunt două acte concomitente, indisolubil legate în-
tre ele, sau o pereche de acte neseparate având ca rezultat 
persoana umană, ca unitate desăvârşită”1. 

                                                 
1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, p. 278, n. 350.  
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Se întrevede în aceasta vocaţia omului de creştere si-

nergică în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, căci dis-

tincţia între aceste acte reflectă o unitate duală, rod al 

unei împreună-lucrări între Dumnezeu şi părinţi şi între 

părinţi1. De asemeni, zămislirea presupune, după Părinte-

le Stăniloae, o implicare sau asumare în fiinţa copilului a 

moştenirii părinteşti odată cu menirea transfigurării ei în 

unire cu Dumnezeu.  

Căderea a introdus în condiţia umană simţualitatea ex-

cesivă, reflectată în modul zămislirii, a adus o inversare a 

ierarhiei planurilor purtătoare a unui sens iconic, transfi-

gurativ în iconomia vieţii duhovniceşti. Fără a anula con-

                                                 
1 „Sfântul Maxim, deşi distinge actul dumnezeiesc, prin care aduce 

sufletul la existenţă, de actul naşterii trupului din trup, le uneşte nu numai 

prin concomitenţa lor, ci şi prin referirea unuia la altul şi prin faptul că 

ele concură în a aduce la existenţa reală o persoană umană conformă 

unei raţiuni unitare a ei în Dumnezeu. De aceea credem că putem merge 

mai departe în accentuarea unităţii duale a actului prin care e adusă la 

existenţă o persoană omenească. O face de altfel aceasta însuşi sfântul 

Maxim. De fapt, trupul omenesc, care se naşte din trupuri, nu e numai o 

entitate biologică, ci e o raţionalitate organizată, inarticulată chiar de la 

începutul formării într-o raţiune cunoscătoare sau într-un suflet conştient 

(rezultatele ştiinţei ne-au dovedit că însăşi materia e o raţionalitate plasti-

cizată). Actul de zămislire a omului nou nu e numai zămislirea unui trup 

de către două trupuri de sex contrar, ci actul de zămislire a unui trup în-

zestrat cu suflet raţional, deci a unei persoane umane integrale. N-am 

spune că prin aceas-ta ne declarăm adepţii traducianismului, după care 

sufletul vine din sufletul părinţilor, respingând creaţionismul. E în actul 

de zămislire a unui om nou o misterioasă împreună-lucrare a lui Dumne-

zeu şi a părinţilor, şi poate şi o implicare, în parte, a sufletelor urmaşilor 

(sau a raţiunilor lor) în cele ale înaintaşilor, care ar corespunde unei im-

plicări a raţiunilor lor în raţiunea generală a speciei umane, în Raţiunea 

supremă, actualizându-se ca persoane concrete prin colaborarea între pă-

rinţi şi Dumnezeu. Ibidem, p. 278-279, n. 350.  
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ţinutul sinergic interpersonal al zămislirii, căderea a in-

staurat o anarhie în funcţionalitatea existenţei umane, 

aruncând în plan secund conştiinţa chipului divin şi sensi-

bilitatea dragostei spirituale. A fost astfel afectată lucra-

rea lor fundamentală, transfigurarea întregii persoane în 

modul teandric al comuniunii. Astfel, afirmă Părintele 

Stăniloae, „simţualitatea excesivă care s-a introdus în ac-

tul zămislirii noului om, nu a făcut pe Dumnezeu să-şi re-

tragă colaborarea la această zămislire, căci în acest caz ea 

nu s-ar produce. Aceasta ne dă putinţa să admitem că în 

eventualitatea necăderii lui Adam şi a Evei în păcat, ză-

mislirea copiilor s-ar fi produs nu în afara unirii lor tru-

peşti, ci printr-o covârşire a senzualităţii lor trupeşti de o 

sensibilitate a dragostei spirituale sau de înfrânarea ei 

prin raţiunea sau prin mintea părinţilor (prin spiritul lor) 

trăitoare într-o accentuată intuire a lui Dumnezeu şi a 

gustării bunătăţilor spirituale aflate în El”1.  

Părintele Stăniloae încearcă să valorizeze fiinţa ome-

nească în întregul ei, redând ca printr-o minuţioasă lucrare 

de restaurare orientarea duhovnicească fiecărei funcţii şi 

manifestări umane. În această ermineutică duhovnicească, 

contemplarea chipului originar, dincolo de zidul sau labi-

rintul căderii, are un temei iconic, altfel spus are ca piatră 

unghiulară Întruparea lui Hristos, prin care chipul omului a 

fost restaurat şi împlinit, pătruns de plinătatea dumnezeirii. 

Părintele Stăniloae este astfel consecvent principiului ico-

nic, fundamental în ermineutica patristică, prin care chipul 

originar al omului, chipul adamic se descoperă şi se con-

templă atât în perfecţiunea iniţială cât şi în desăvârşirea fi-

nală, în Fiul lui Dumnezeu întrupat.  

                                                 
1 Ibidem, p. 279, n. 350. 
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În acest sens, s-ar putea întrevedea oarecum zămislirea 

în realitatea ei duhovnicească, neafectată de păcat, dinco-

lo de condiţia instinctuală actuală a unirii trupeşti. Zămis-

lirea Trupului Domnului din Preacurata Fecioară apare în 

acest cadru ermineutic ca o cheie de înţelegere sau icoană 

a naşterii duhovniceşti: „Pentru că după căderea în păcat 

zămislirea unui om nou nu se putea înfăptui decât în con-

diţia excesivei sensibilităţi carnale, Dumnezeu-Cuvântul 

şi-a zămislit trupul prin evitarea unirii între două trupuri, 

ceea ce a asociat zămislirea Lui cu o trăire spirituală cura-

tă a Fecioarei produsă de lucrarea covârşitoare a Duhului 

Sfânt. Dumnezeu-Cuvântul, Raţiunea Supremă, a întărit 

raţiunea Fecioarei ca să frâneze sensibilitatea ei trupească 

şi a deschis mintea (spiritul) ei pentru sesizarea prezenţei 

şi lucrării lui Dumnezeu. Aceasta a apropiat de Facerea 

lui Adam zămislirea Lui ca om, care s-a produs printr-o 

formare a unui trup fără mijlocirea altui sau altor trupuri, 

dar a unui trup care se forma de la început ca un trup in-

suflat cu un suflet raţional, unit cu Dumnezeu prin harul 

Duhului Sfânt. Căci dacă rămânem la ideea Părinţilor de-

spre concomitenţa creării sufletului şi trupului, nu trebuie 

să se admită o distanţă între crearea trupului şi a sufletu-

lui înzestrat cu un anumit har dumnezeiesc”1.  

Afirmând în mod repetat creaţia omului ca întreg des-

chis relaţiei sinergice cu Dumnezeu, cu o structură ierar-

hică ce indică orientarea iconică spre transfigurarea natu-

rii în unire cu Sfânta Treime, Părintele Stăniloae arată că 

această pecete iconică indestructibilă caracterizează şi 

trupul omului. În acest sens, putem afirma după principiul 

că în fiecare act parţial se manifestă întreaga persoană (cu 

                                                 
1 Ibidem, p. 279, n. 350.  
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responsabilitatea ei sacral-morală dată de cerinţa desăvâr-

şirii în iubire înscrisă în propriul chip), că însăşi relaţia 

trupească ce ţine de condiţia căderii nu poate fi redusă la 

animalitate, ea are întotdeauna implicit conţinutul unei re-

laţionări şi atitudini spirituale faţă de Dumnezeu, semeni 

şi natură. Chiar atunci când ia forma unei manifestări ani-

malice, actul omenesc are conţinutul unei atitudini spiri-

tuale. El presupune fie şi numai implicit răspunsul perso-

nal la chemarea ce străbate, prin fiecare încercare istorică 

rânduită de iconomia divină, din adâncimea propriului 

chip acoperit, dar niciodată distrus, de păcat.  

Insuflarea chipului dumnezeiesc este expresia legăturii 

indestructibile a omului cu Dumnezeu prin care omul de-

păşeşte condiţia imanenţei naturaliste, fiind chemat să se 

deschidă şi să răspundă chemării la comuniune. Dualita-

tea trup-suflet indicată în prezentarea separată a aducerii 

lor la existenţă are un caracter iconic, indică sensul lucră-

rii de imprimare duhovnicească sau transfigurare prin har, 

de la Dumnezeu la suflet şi de la suflet la trup. Astfel, 

scrie Părintele Stăniloae, reliefând încă o dată creaţia 

omului ca întreg, conţinutul unitar şi relaţional al existen-

ţei şi actelor sale dincolo de falia căderii, „distanţa dintre 

crearea trupului şi a sufletului e afirmată la facerea fiecă-

rui om, pentru a distinge prin gândire între ceea ce are 

omul din materie şi ceea ce dă Dumnezeu în mod direct 

(insuflarea sufletului cu un anumit har). Omul a fost creat 

ca un întreg. Trupul lui are de la început în el suflet şi un 

anumit har, prin care e deschis unui alt orizont, mai pre-

cis, comuniunii cu Dumnezeu, nefiind închis în natură ca 

animalul. Insuflarea chipului dumnezeiesc în Adam re-

prezintă acea deschidere a omului spre Dumnezeu prin 

suflet şi o anumită legătură cu Dumnezeu, prin raţiunea 
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care tinde la o cunoaştere infinită, până la totul absolut, şi 

prin virtuţi, până la binele la fel de infinit al comuniunii 

cu Dumnezeu1.  

Părintele Stăniloae leagă modul zămislirii de după căde-

re de o răsturnare a planurilor şi o consecventă bulversare 

a funcţionalităţii lor iconice în întregul persoanei şi în 

complexul relaţiilor ei. Această afectare a orientării iconice 

a favorizat în locul deschiderii spre Dumnezeu, închiderea 

în imanenţa legilor naturale, sau o ieşire a lor în prim plan 

odată cu simţualitatea trupească, ieşire ce pare a acoperi 

actul dumnezeiesc. „Naşterea de după cădere, în care sen-

sibilitatea trupurilor ce se unesc s-a accentuat puternic, a 

covârşit mult deschiderea oamenilor născători şi născuţi 

spre orizontul spiritual, închizând în mare măsură venirea 

la existenţă a urmaşilor în procesul unor legi ale naturii, în 

care actul lui Dumnezeu părea acoperit. Dar nu a putut fi 

cu totul acoperit. Omul continuă a se naşte nu numai cu 

trup, ci şi cu suflet şi într-o anumită legătură cu Dumne-

zeu, deci deschis spre orizontul spiritual infinit”.  

Aşa cum, în viziunea patristică, chipul omului nu a 

fost distrus, ci numai acoperit, umbrit, afectat de păcat, 

modul iconomic al zămislirii, propriu condiţiei actuale a 

omului, poartă şi el tensiunea spirituală a chipului său 

iconic. El reflectă fie şi acoperit sau deformat nevoia de 

deschidere spre conlucrarea cu Dumnezeu, tinderea spre 

participarea (restabilită prin botez) la comuniunea Sfintei 

Treimi şi spre transfigurarea personală în trupul teandric 

al comuniunii ecleziale. În rugul lucrării harice sfinţitoare 

a Bisericii, latura pătimitoare, afectele sau strâmtorările 

intrate în fire în urma păcatului prin iconomia divină, se 

                                                 
1 Ibidem, pp. 279-280, n. 350.  
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cer asumate şi îndreptate în direcţia restabilirii ierarhiei 

iconice a firii şi transfigurării prin participare la moartea 

şi învierea lui Hristos. „În zămislirea şi naşterea lui Hris-

tos”, scrie Părintele Stăniloae, „legea naturii e dezlegată 

sau deschisă iarăşi în mod mai direct actului creator al lui 

Dumnezeu. Dar contribuţia naturii umane nu e eliminată 

total. La ceilalţi oameni care se alipesc lui Hristos, actul 

lui Dumnezeu, prin care omul e ajutat ca să se deschidă 

liber planului dumnezeiesc sau comuniunii cu Dumnezeu 

în mod deplin, se înfăptuieşte în botez, căruia s-a supus şi 

Hristos, născut cu unele strâmtorări ale trupului ca om”1. 

Abordarea Părintelui Stăniloae este fidelă principiului 

patristic hristologic de interpretare, care spune că omul ca 

întreg este restaurat şi mântuit în Hristos. Astfel, arată 

sfinţia sa, „toate definiţiile credinţei creştine în Sinoadele 

ecumenice au apărat nu numai învăţătura despre Dumne-

zeu cel adevărat (personal, liber, iubitor şi, prin aceasta, 

puternic), ci şi cea despre mântuirea omului integral”2. 

O sporire în înţelegerea tainei naşterii omului în raţiu-

nea ei dumnezeiască şi în modul ei restaurat în Hristos 

este oferită de contemplarea mistică a Tainelor Bisericii. 

Părintele Stăniloae fructifică în acest punct înţelegerea 

Sfântului Maxim Mărturisitorul. Într-un capitol din „Am-

bigua” numit „De ce învăţătorul a legat naşterea din bo-

tez, de Întrupare”, Sfântul Maxim leagă crearea omului 

de naşterea cu voia din Duhul şi creşterea în asemănarea 

cu Dumnezeu prin păzirea poruncii Sale.3. Ni se înfăţişea-

                                                 
1 Ibidem, p. 280, n. 350. 
2 Ibidem, p. 286, n. 359. 
3 „Spun cei ce tâlcuiesc mistic cuvintele dumnezeieşti şi le cin-

stesc precum se cuvine, cu contemplaţii mai înalte, că omul a fost fă-

cut la început după chipul lui Dumnezeu ca să se nască cu voinţa din 
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ză aici discernerea între modul liber, nepătimitor, voit, 

părăsit prin cădere, al naşterii duhovniceşti şi caracterul 

involuntar, sustras participării conştiente, supus legilor 

naturale şi robit stricăciunii, al naşterii care are loc după 

pervertirea prin cădere a orientării iconice a firii1.  

Indicând restaurarea funcţionalităţii originare caracte-

rizate prin „primatul” duhului asupra trupului, Sfântul 
Maxim leagă naşterea din botez de Întrupare „spre a înţe-
lege naşterea din botez ca golire de putere a naşterii din 

trupuri şi ca dezlegare de ea”2. În acest sens, „mai întâi a 
avut loc la Domnul întruparea şi naşterea trupească din 
pricina osândirii mele şi apoi a urmat naşterea părăsită de 

noi, prin botez, în Duh, pentru mântuirea şi rechemarea, 
sau, mai limpede spus, pentru recrearea mea”3. Distincţia 

                                                                                              
Duh şi să primească asemănarea adausă lui prin păzirea poruncii 

dumnezeieşti, ca să fie acelaşi om făptură a lui Dumnezeu după fire 

şi fiu al lui Dumnezeu şi dumnezeu prin Duh după har. Căci nu era 

cu putinţă ca omul creat să se arate altfel fiu al lui Dumnezeu şi dum-

nezeu prin îndumnezeirea din har, dacă nu se năştea mai înainte cu 

voinţa din Duh, datorită puterii de-sine-mişcătoare şi liberă aflată în 

el prin fire”. Ibidem, p. 294. 
1 Această naştere imaterială îndumnezeitoare şi dumnezeiască pără-

sind-o primul om, prin aceea că a ales în locul bunătăţilor gândite şi 

nearătate pe cele plăcute şi arătate simţirii. Dumnezeu l-a osândit după 

cuviinţă să aibă o naştere involuntară, materială şi pieritoare. Căci a so-

cotit că e drept ca cel ce a ales de bunăvoie în locul celor mai bune pe 

cele mai rele să schimbe naşterea liberă, nepătimitoare, voită şi curată 

cu cea pătimaşă, roabă şi silită, după asemănarea dobitoacelor necu-

vântătoare şi fără minte şi să primească în locul cinstei celei împreună 

cu Dumnezeu şi dumnezeieşti şi negrăite, necinstita iubire de materie, 

împreună cu animalele fără de minte”. Ibidem, pp. 294-295.  
2 Ibidem, pp. 295-296. Altfel spus, Mântuitorul S-a întrupat fără 

de păcat şi a primit naşterea din botez „spre înfiere duhovnicească, 

spre golirea de puterea naşterii din trupuri”. Ibidem, p. 295.  
3 Ibidem, p. 296.  
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sau despărţirea prin cugetare între cele două raţiuni ale 
naşterii are rostul de a pune în lumină restaurarea şi desă-

vârşirea prin alipirea la Trupul lui Hristos a condiţiei 
umane originare de participare la taina îndumnezeirii sau 
a naşterii în Dumnezeu: „Avem naşterea din trup a Mân-

tuitorului nostru, despărţită numai prin cugetare în raţiu-
nea cea de mai înainte a firii şi în aceea care există acum 
la noi, în care a murit; şi iarăşi, în raţiunea facerii cea du-

pă fire şi în modul naşterii; pe lângă acestea, în zămislirea 
fără de sămânţă şi în naşterea fără de stricăciune”1.  

Comentând viziunea Sfântului Maxim, şi corelându-o 

cu înţelegerea Sfântului Grigorie de Nyssa, Părintele Stă-

niloae indică spre un răspuns originar voluntar al omului 

la actul creator al lui Dumnezeu, fapt ce a consfinţit naş-

terea din insuflarea Duhului spre libertate. Astfel, scrie 

sfinţia sa, „Sfântul Maxim socoteşte că Sfântul Grigorie a 

legat botezul de Întrupare pentru că primul este naşterea 

spirituală din Dumnezeu, care în parte completează, în 

parte depărtează ceea ce e păcat în naşterea trupească a 

omului după căderea în păcat. În facerea lui Adam a fost 

implicată şi o naştere voluntară a lui din Duhul dumneze-

iesc. Omul a răspuns cu voia lui voinţei lui Dumnezeu ca-

re l-a făcut. Nu se poate naşte cineva din Duhul spre li-

bertate, fără acceptarea liberă a acestei naşteri. Omul a 

fost chemat la existenţă şi a acceptat venirea la ea sau a 

răspuns la chemare. Îndată ce a apărut în existenţă, şi-a 

dat aprobarea la actul aducerii lui la existenţă. E o bucurie 

cu care el însoţeşte aducerea lui la existenţă”2. 

 Respingând o înţelegere materialist-evoluţionistă, cu 

tentă iconoclastă, după care omul s-a trezit la conştiinţă în-

                                                 
1 Ibidem, p. 297.  
2 Ibidem, p. 295, n. 370.  
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tr-un stadiu târziu al evoluţiei sale din starea de animalita-
te, Părintele Stăniloae afirmă caracterul conştient şi orien-

tat spre comuniune al stării originare a omului1. În dorinţa 
de a valoriza omul întreg, suflet şi trup, implicat sinergic în 
actul naşterii, Părintele Stăniloae afirmă şi în starea dinain-

tea căderii posibilitatea participării trupului la actul naşte-
rii, în sensul unei însoţiri şi copleşiri a ei de sensibilitatea 
duhovnicească. În fapt, unirea sufletească deplină invocată 

de Sfinţii Părinţi, dat fiind că rădăcinile trupului sunt gân-
dite de Părintele Stăniloae în suflet, presupune un act inte-
gral, deci participarea duhovnicească şi a trupului, însă 

transfigurată, copleşită (fără a fi anulată) de lucrarea haru-
lui divin şi simţirea înţelegătoare a duhului.  

Trebuie să înţelegem că Sfinţii Părinţi pun accentul pe 

lucrarea laturii conducătoare în care se concentrează „mie-
zul” acţiunii persoanei, pe partea care reprezintă întregul 
în participarea omului la viaţa dumnezeiască. În acest 

sens, naşterea lui Iisus Hristos din Preacurata Fecioară ar 
fi, după Părintele Stăniloae, o icoană a unirii dintre naşte-
rea din trup şi din Duh, iar dezlegarea de naşterea din tru-

puri poate fi înţeleasă ca dezlegare de naşterea din trupuri 
unită cu păcatul2.  

                                                 
1 „Omul adus astfel la existenţă nu s-a trezit astfel la conştiinţă după 

o vreme îndelungată (numai Adam nu a fost adus la existenţă ca prunc). 

Un reflex al aprobării aducerii sale la existenţă se vede şi în copil în fap-

tul că se bucură de viaţă de timpuriu. Ba chiar se bucură de bine, sau pri-

meşte binele cu o vagă conştiinţă a valorii lui. Cu atât mai mult s-ar fi în-

tâmplat aceasta cu copiii născuţi în afara păcatului. Complicatele şi suci-

tele întrebări dacă e bine că există şi le pune omul mai târziu. Iar respin-

gerea categorică a existenţei prin sinucidere sau ucidere e un semn cate-

goric al contestării actului de aducere a sa la existenţă de către Dumne-

zeu sau a legăturii cu Dumnezeu prin Duh”. Ibidem, p. 295, n. 370.  
2 „Aceasta e o explicaţie ce ar corespunde cu ideea sfântului Gri-

gorie de Nyssa că aşa ca Adam, şi urmaşii lui ar fi fost aduşi la exis-
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În sensul despărţirii de ordinea harului în care creaţia a 

fost adusă la existenţă, ordine în care trupul este transpa-

rent lucrării sufletului, iar ultimul e transfigurat la rândul 

său de lucrarea dumnezeiască ce se străvede prin mişcă-

rile sufletului, omul întreg participă la taina unirii creaţiei 

cu Dumnezeu, şi naşterea implică la rândul ei omul în-

treg, conştient şi liber. De aceea, chipul naşterii afectat de 

păcat este restaurat în tainele dumnezeieşti, în unirea 

omului cu Dumnezeu prin care omul îşi redobândeşte li-

bertatea duhului: „Dacă omul ar fi rămas în ascultarea de 

                                                                                              
tenţă nu prin naşterea din trupuri, ci printr-o facere a lor însoţită înda-

tă de voinţa lor de a se naşte din Duh. Prin căderea lui Adam s-a că-

zut în naşterea din trupuri. Hristos a primit, pentru a fi solidar cu noi, 

naşterea noastră din trup, dar prin botez a restabilit tainic naşterea 

noastră din Duh, făcându-ni-Se nouă Înaintemergător, deşi pentru si-

ne avea şi naşterea din Duh cu voia odată cu naşterea din trup. Dar 

s-ar putea ca ideea sfântului Grigorie de Nyssa – adoptată şi de sfân-

tul Maxim, că dacă Adam n-ar fi căzut, urmaşii săi s-ar fi născut şi ei 

nu din unirea trupurilor, ci numai prin facere ca Adam şi prin sufla-

rea Duhului – să pară improbabilă. În orice caz s-ar putea admite că 

dacă Adam n-ar fi căzut, zămislirea urmaşilor din trupuri ar fi fost 

probabil unită cu o sensibilitate pură, ca un sărut între copii, şi în 

acest caz ea ar fi fost urmată imediat de o naştere a lor din Duh cu 

voia, echivalentă cu o anumită aprobare a lor, deci răsărind din sufla-

rea dumnezeiască sau cu ceea ce primesc oamenii ulterior prin botez. 

Această explicare n-ar indica, pentru cazul când Adam n-ar fi căzut, 

o anulare a naşterii din trupuri, ci ar îmbina naşterea din trupuri cu 

naşterea din Duhul. Poate că naşterea lui Iisus din fecioară ne-ar arăta 

această unire dintre naşterea din trup şi din Duh. El acceptă totuşi bo-

tezul ca un act ulterior, pe de o parte pentru a arăta trebuinţa noastră 

de a aproba, de a completa şi purifica naşterea noastră din trupuri, pe 

de alta, pentru a lua o nouă putere a Duhului ca să elimine din trup 

urmările păcatului şi a învinge moartea prin înviere. Botezul ar fi în 

acest caz o dezlegare nu de naşterea din trupuri în general, ci de naş-

terea din trup unită cu păcatul”. Ibidem, pp. 294-295, n. 370.  
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Dumnezeu, naşterea spirituală prin voinţă s-ar fi perpetu-

at printr-o tainică legătură cu naşterea trupească a oame-

nilor. Dar căderea în păcat a redus venirea la existenţă a 

oamenilor la o naştere inconştientă, pasivă, neliberă, cu 

urmări pătimaşe în viaţa lor. Hristos, născându-Se ca om 

fără de păcat şi în mod liber, a restabilit posibilitatea uni-

rii naşterii sale cu naşterea din Duh, ca legătură evidentă 

cu Dumnezeu. Aceasta se înfăptuieşte pentru oameni prin 

botez. Hristos a acceptat botezul nu pentru Sine, căci 

pentru El însăşi naşterea din trup a fost în acelaşi timp o 

naştere liberă din Duhul Sfânt, ci pentru noi. El se botea-

ză nu pentru a goli de păcat, prin această naştere din Duh, 

naşterea sa din trup, ca noi, ci pentru a o goli numai de 

urmările păcatului (puterea de neîncovoiat a afectelor) şi 

pentru a ne deschide nouă calea ca, prin botez, sau prin 

această naştere din Duh, să golim naşterea noastră din 

trup de păcate şi de urmările păcătoase, să fim dezlegaţi 

de pasivitatea şi de robia pătimaşă pe care această naştere 

o reprezintă şi o are ca urmare. Prin naşterea din Duhul 

sau prin botez dobândim adevărata libertate. Sfântul Ma-

xim accentuează foarte mult această naştere în libertate şi 

spre libertate”1.  

În fapt, cum întruparea Domnului nu aduce doar simpla 

restaurare a firii, ci şi asumarea şi transfigurarea prin har a 

urmărilor nepăcătoase ale căderii (afectele şi moartea), 

naşterea lui Iisus Hristos are unite în ea raţiunea firii de di-

nainte de cădere cu cea de după cădere: „Naşterea lui Iisus 

Hristos are unite în ea în mod real, dar, în acelaşi timp, dis-

tincte prin cugetare, raţiunea firii dinainte de cădere, cu ra-

ţiunea firii de după cădere, sau mai bine zis cele două mo-

duri ale venirii ei la existenţă. Căci a rămas în modul cel 
                                                 

1 Ibidem, p. 295, n. 370.  
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dinainte prin lipsa de păcat şi a primit modul de după ace-

ea, arătat în urmările nepăcătoase ale păcatului (afectele şi 

moartea); „raţiunea facerii prin Dumnezeu o arată în faptul 

că ia fiinţă ca om fără sămânţă bărbătească, iar modul naş-

terii de după păcat prin faptul că îşi ia trupul din trupul Fe-

cioarei”1. Aici se cuvine totuşi să precizăm că luarea trupu-

lui din Fecioară este un fapt legat de naşterea de după pă-

cat nu în sine ci doar prin ceea ce ţine de urmările nepăcă-

toase ale păcatului (afectele şi moartea). În fapt, naşterea 

Fiului lui Dumnezeu din Fecioara este icoana împlinită a 

unirii omului cu Dumnezeu, împlinirea sfatului dumneze-

iesc din veci cu privire la întruparea lui Dumnezeu şi în-

dumnezeirea omului. Maica Domnului este chipul Bisericii 

sau creaţiei ce-l întrupează feciorelnic pe Dumnezeu şi se 

îndumnezeieşte în unire cu Dumnezeu2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 297, n. 372.  
2 Pe baza unor mărturii scripturistice şi patristice, Panayotis Nel-

las indică faptul că arhetipul omului este însuşi Logosul întrupat, în 

iconomia Întrupării cuprinzându-se însuşi însuşi Maicii Sale. Iată 

câteva din mărturiile patristice pe care ni le oferă: 

 „«Aşadar, creaţia omului după chipul lui Dumnezeu care l-a 

plăsmuit, s-a făcut dintru început pentru El (Hristos), ca să poată cu-

prinde cândva Arhetipul; şi legea din rai dată de Dumnezeu a fost 

pentru El (Hristos)», ca să ajute, adică, pe om să fie călăuzit spre 

Hristos, scrie Sf. Grigorie Palama” (Panayotis Nellas, Omul, animal 

îndumnezeit, p. 18). 

 Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Aceasta este taina cea mare şi as-

cunsă; aceasta este ţinta fericită pentru care s-au alcătuit toate; acesta 

este scopul dumnezeiesc gândit mai înainte de începutul lucrurilor, 

pe care definindu-l spunem că este ţinta finală mai înainte gândită 

pentru care sunt toate, iar ea pentru niciuna. Spre această ţintă (unirea 

ipostatică a naturii divine şi umane, spre Hristos) privind, a adus 

Dumnezeu la existenţă fiinţele celor ce sunt” (ibidem, p. 19). Şi: 

„Cuvântul lui Dumnezeu şi Dumnezeu... vrea pururea şi în toate să se 

lucreze taina întrupării Sale” (ibidem, p. 20) 
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 Arătând existenţa potenţială a făpturii integrale sau 

cuprinderea raţiunilor ei divine în Fiul lui Dumnezeu, 

prin a cărui voinţă ea se naşte la momentul rânduit de ico-

nomia dumnezeiască, Părintele Stăniloae are grijă să pre-

cizeze asemănarea şi distincţia între modul naşterii Evei 

din trupul lui Adam şi cel al naşterii lui Iisus Hristos din 

trupul Sfintei Fecioare Maria. Astfel, scrie Părintele Stă-

niloae, „cum a creat la început trupul lui Adam fără de să-

mânţă, sau pe al Evei, folosindu-se de Adam, a putut să-şi 

creeze şi un trup propriu, folosindu-se numai de trupul fe-

meii. Şi-a luat astfel un trup în legătură cu trupurile ome-

neşti, dar fără plăcerea înfierbântată şi păcătoasă a împre-

unării între bărbat şi femeie. În Cuvântul dumnezeiesc 

sunt date potenţial toate cele create, deci şi trupurile noas-

tre. Sub puterea ideii potenţiale a fiecărui trup aflată în 

El, se naşte fiecare trup când voieşte El, deci s-a putut 

naşte şi trupul Său. Din Adam se ia femeia, din Maria se 

                                                                                              
 Sfântul Nicolae Cabasila: „Fiindcă Dumnezeu n-a creat natura 

umană privind spre altceva... ci a făcut-o căutând aceasta: ca să-şi ia 

din ea Maica, când va voi să se nască; şi presupunând mai întâi ca pe 

un canon această nevoie (unirea ipostatică, Hristos), spre aceasta 

plăsmuieşte pe om” sau: „Omul merge spre Hristos nu numai pentru 

dumnezeirea Lui, care e ţelul a toate, ci şi din pricina celeilalte naturi 

a Lui” căci „Adam cel nou este modelul celui vechi” şi „Arhetipul 

celor zidite de El” (ibidem, p. 18). 

 Panayotis Nellas sintetizează: Sf. Nicodim Aghioritul, urmând pe 

Sf. Ioan Damaschin şi Sf. Grigorie Palama, învaţă că în Dumnezeu 

vedem trei feluri de unire şi comuniune: „după fiinţă”, „după ipostas” 

şi „după lucrare” (sau unire iconică, după chip). După fiinţă sunt uni-

te numai cele trei Persoane ale Prea Sfintei Treimi, unirea după ipos-

tas (ipostatică) a realizat-o Cuvântul lui Dumnezeu atunci când şi-a 

asumat trupul din Fecioara Maria; pe când (...) unirea după lucrare 

(sau energie) a fost dăruită omului prin creaţia lui „după Chipul lui 

Dumnezeu” (ibidem, p. 14).  
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ia trupul Său bărbătesc pentru a se arăta legătura interioa-

ră între trupul bărbătesc şi cel femeiesc. Dar dacă din 

Adam se ia trupul femeii în vremea somnului Lui, din 

Maria se concepe cu consimţirea ei conştientă, arătân-

du-se şi contribuţia conştiinţei ei”1. Părintele Stăniloae 

identifică adausul căderii în „plăcerea înfierbântată şi pă-

cătoasă a împreunării între bărbat şi femeie”. Pe de altă 

parte, subliniind legătura interioară originară dintre trupul 

bărbătesc şi cel femeiesc indică spre transfigurarea legă-

turii lor în unirea intimă, sufletească, pătrunsă şi sfinţită 

de har. Persoana este astfel angajată într-o depăşire a firii 

în iubire, desăvârşită printr-o participare şi consimţire 

conştientă la taina naşterii în Duhul.  

În fapt, în Învierea şi Înălţarea Domnului şi în mutarea 

cu trupul la cer a Maicii Domnului avem poate mărturia 

cea mai clară a nedesfiinţării specificului iconic de bărbat 

şi femeie şi al relevanţei lor iconice eshatologice2.  

                                                 
1 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, pp. 112-113, n. 62c.  
2 H. Tristram Engelhardt jr. scrie: „Oamenii sunt în esenţa lor, 

adică în mod ontologic, parte bărbătească şi parte femeiască atât îna-

inte de cădere şi după cădere, cât şi după mântuire. De exemplu, Ma-

ria, Maica lui Dumnezeu e Theotokos pentru totdeauna. Însăşi fiinţa 

ei e pe veci legată de maternitatea ei. Trupul înviat al lui Hristos ofe-

ră toate indiciile după care poate fi recunoscut ca masculin. Existenţa 

noastră ca parte bărbătească şi parte femeiască dăinuie. «Dintru înce-

put i-a făcut bărbat şi femeie» (Mc. 10, 6). În această relaţie există o 

ordine, o ierarhie între egali, căci aşa cum spune Sfântul Ioan Hrisos-

tom, «dintru început a făcut o singură stăpânire, punându-l pe bărbat 

peste femeie». Datorită acestei ordini a masculinului şi femininului, 

preotul şi episcopul ca icoane ale Celui de-al doilea Adam, Hristos, 

sunt întotdeauna bărbaţi”. Engelhardt, Tristram H., jr., Fundamentele 

bioeticii creştine: perspectiva ortodoxă, trad.: Mihail Neamţu, Cezar 
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Un alt versant de abordare ermineutică a naşterii Evei 

din Adam, cu relevanţă pentru rugăciunea isihastă şi chipul 

omului, este dat de interpretarea simbolică (cu trimitere 

spre comuniunea în iubire conştientă, interpersonală, în 

Hristos), a bărbatului şi femeii ca mintea şi iubirea. Co-

mentând cuvântul Cuviosului Teolipt al Filadelfiei, Părinte-

le Stăniloae indică naşterea ca taină a dialogului iubirii şi 

depăşirii limitelor firii în unire cu Dumnezeu: „Este o expli-

care simbolică a zidirii Evei din coasta lui Adam. Mintea 

primeşte ca ajutătoare iubirea, dar în iubire e implicată o al-

tă persoană, întregitoare, cu care se uneşte deplin. În sensul 

acesta nu este bine să fie mintea singură. Dar, cum am spus, 

numai din mintea care s-a uitat pe sine sau din subiectul ca-

re s-a uitat pe sine, care a adormit faţă de toate celelalte şi 

chiar faţă de sine, se poate naşte dragostea, dragostea e zi-

dită în acelaşi timp din adevărata înţelegere a minţii ca din-

tr-o coastă a ei, umplută cu simţire, cum ar fi cu un fel de 

carne, iar aceasta o face Dumnezeu-Cuvântul, Care ne vor-

beşte când Îl chemăm numai pe El, după ce am uitat de toa-

te şi de noi înşine, intrând cu noi în dialogul ziditor de dra-

goste. Dragostea cauzează dialogul şi simţirea ei e sporită 

de dialog prin simţire. Dialogul realizându-se prin cuvinte, 

acestea reprezintă extazul trăit de minte în relaţie cu cel 

iubit, în primul rând cu Dumnezeu-Cuvântul, Care i-a dat ei 

capacitatea şi pornirea spre cuvânt sau spre celălalt prin cu-

vânt, în primul rând spre Dumnezeu-Cuvântul. Mintea 

( e în greceşte la masculin (Adam)”1.  

                                                                                              
Login şi diac. Ioan I. Ică jr., prezentare: Sebastian Moldovan, Ed. 

Deisis, Sibiu, 2005, p. 320.  
1 Teolipt, Mitropolitul Filadelfiei, Cuvânt despre lucrarea cea as-

cunsă, în: Filocalia, vol. VII, trad. din gr., introd. şi note de Pr. prof. 

dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 65, n. 89.  
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Părintele Stăniloae explică relaţia dintre suflet şi trup 

prin alcătuirea şi funcţionalitatea lor iconică în întregul 

persoanei umane şi complexul dialogic al raportării inter-

personale. Caracterul animalic legat de trup la care se 

face uneori trimitere în scrierile patristice indică înrudirea 

originară a omului prin trup ca organism biologic cu făp-

tura necuvântătoare, însă privind latura materială ca raţio-

nalitate plasticizată, Părintele Stăniloae afirmă integralita-

tea unitară, iconică a alcătuirii dihotomice umane1.  

Astfel, dacă sufletul a fost creat odată cu trupul, iuţi-

mea şi pofta neraţională, dobitocească, le-a dobândit 

                                                 
1 „Sfântul Grigorie Sinaitul explică tot ce are trupul viu din suflet. 

Chiar iuţimea şi pofta şi le însuşeşte trupul din suflet. Deci sufletul a 

fost făcut pentru convieţuirea cu trupul, putând alcătui şi susţine un 

trup viu. De aceea i s-au dat iuţimea şi pofta, cu posibilitatea de a slu-

ji nu numai unor scopuri spirituale, ci şi întreţinerii şi creşterii trupu-

lui, desigur tot în vederea spiritualizării trupului şi a materiei. Adică 

iuţimea şi pofta având la bază un caracter spiritual, legat de minte şi 

de raţiune, primesc prin unirea sufletului cu trupul şi un caracter ani-

malic sau o funcţie în slujba trupului ca organism biologic, înrudit în 

privinţa aceasta cu cel animalic. S-ar putea spune că prin iuţime şi 

poftă raţionalitatea sufletului are în ea posibilitatea de a se plasticiza 

ca trup organizat. Desigur, aceasta nu înseamnă că sufletul există 

temporal înaintea trupului, ci începe să existe manifestându-se în for-

marea trupului prin iuţimea (energia) şi pofta ce se prelungesc în 

trup, întrucât prin acestea începe deodată cu aducerea lui la existenţă 

să se plasticizeze în trup. De altfel, în general, planul material nu e 

decât o raţionalitate plasticizată şi, ca atare, raţionalitatea aceasta are 

în ea însăşi o energie şi un impuls spre plasticizare, care, în cazul ra-

ţiunii personale umane, echivalează cu iuţimea şi cu pofta. Când 

acestea nu sunt conduse bine de raţiune, se nasc păcatele şi înseşi de-

formările, şi tendinţele de descompunere a trupului, ca plasticizare a 

sufletului raţional. De aceea păcatul, ca dezordine, începe în raţiune, 

în suflet”. Ibidem, p. 110, n. 167.  
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omul prin neascultare. Ca urmare a legăturii de întrepă-

trundere între suflet şi trup, robirea sufletului de către pa-

timi şi lucrarea vrăjmaşului este privită in relaţie cu robi-

rea trupului de către stricăciune1. Distingând funcţionali-

tatea originară, duhovnicească de cea alterată de după că-

dere, Părintele Stăniloae arată că aşa-zisul caracter ani-

malic reflectă un adaus al căderii: „iuţimea şi pofta s-au 

prelungit în trup la început nu ca iuţime şi poftă animali-

că, ci ca iuţime şi dorire spirituală. Pe urmă au luat, prin 

cădere, caracterul animalic sau şi animalic”2. Acest carac-

ter nu este aşadar propriu chipului omului, ci reflectă o 

tulburare a ordinii iconice şi funcţionalităţii duhovniceşti.  

Pe de altă parte, conform erminiei trinitare, Părintele 
Stăniloae atestă caracterul comunitar al chipului omului 

creat de Dumnezeu ca bărbat şi femeie: „Poate că e sem-
nificativ pentru caracterul comunitar al chipului, pentru 
dezvoltarea comună a lui, faptul că în Geneză se vorbeşte 

de chip în legătură cu crearea omului ca pereche: «Şi a 
făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui 

                                                 
1 Sufletul, fiind creat raţional prin suflare şi înţelegător prin însu-

flare dătătoare de viaţă, nu a fost creat de Dumnezeu deodată cu iuţi-

mea şi cu pofta dobitocească, ci cu puterea dorinţei şi, pe lângă ea, cu 

vigoarea dragostei. La fel, nici trupului nu i-a sădit, prin plăsmuire, de 

la început iuţimea şi pofta neraţională. Căci pe acestea le-a primit pe 

urmă prin neascultare, făcându-se muritor, stricăcios şi dobitocesc. 

Căci trupul, zic cuvântătorii de Dumnezeu, a fost zidit nestricăcios, 

precum va şi învia, deşi în stare să primească şi stricăciunea. Iar sufle-

tul a fost făcut nepătimitor. Dar s-au stricat amândouă şi s-au amestecat 

în urma legii preafireşti a mişcării unuia în altul (perihoreza) şi a îm-

părtăşirii unuia din celălalt. Sufletul s-a îmbibat de patimi, mai bine zis 

de draci, iar trupul s-a făcut asemenea dobitoacelor necuvântătoare prin 

lucrarea şi prin stăpânirea stricăciunii. Ibidem, p. 110, n. 167. 
2 Ibidem, p. 110, n. 168. 
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Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat şi femeie i-a făcut» 
(Gen. 1, 27). Iar pentru legătura caracterului comunitar al 

chipului cu Sfânta Treime e semnificativ poate faptul că 
imediat înainte de aceasta Geneza prezintă pe Dumnezeu 
vorbind la plural în hotărârea de a crea pe om după chipul 

dumnezeiesc: «Şi a zis Dumnezeu: să facem om după chi-
pul şi după asemănarea Noastră”» (Gen. 1, 26)”1.  

Părintele Stăniloae aprofundează conform relatării bi-

blice crearea omului după chipul lui Dumnezeu ca bărbat 
şi femeie, în sensul zidirii omului în taina comuniunii. 
Natura umană nu apare astfel ca o unitate monadică ab-

stractă ci în diversitatea iconică a iubirii. Pentru a restaura 
chipul comunitar propriu omului de la creaţie, este nevoie 
de discernerea adausului generat de păcat: „Desigur că 

înainte de păcat iubirea între bărbat şi femeie nu era în-
cărcată de pasiunea violentă care are ceva din stihia natu-
rii nepersonalizate şi nespiritualizate. Toate structurile 

umane au fost coborâte prin păcat”2. 
Căderea aduce o anarhie în fire, o relativă autonomiza-

re a funcţiilor faţă de conştiinţă şi întregul persoanei. 

Atunci când nu mai exprimă deplin chipul lui Dumnezeu 
sau persoana întreagă angajată în comuniune, funcţia 
„oarbă”, deviată de la orientarea iconică a omului unit cu 

Dumnezeu, ajunge supusă, solidară pe undeva stihiilor 
naturii afectate la rându-i după cădere de stricăciune. În 
acest sens se cere înţeleasă, după Vladimir Lossky, dis-

tincţia între erosul originar, paradisiac şi sexualitatea că-
zută şi devorantă, legată de stricăciune şi de moarte3.  

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

vol. I, p. 276.  
2 Ibidem, p. 276.  
3 „Vl. Lossky, amintind cuvintele: «Şi Dumnezeu a făcut pe om 

după chipul Său; bărbat şi femeie i-a făcut pe ei», le comentează zi-



 190 

În deosebirea originară între bărbat şi femeie, Părintele 

Stăniloae vede chemarea spre îmbogăţirea şi înnoirea, 

transfigurarea firii în iubire: „În deosebirea ca bărbat şi 

femeie umanitatea are ca fapt pozitiv o completare mai 

importantă şi deci şi prilejul unei îmbogăţiri spirituale 

mai accentuate. E ceea ce depăşeşte violenţa plăcerii se-

xuale, în care sensibilitatea materială a căpătat o forţă atât 

de copleşitoare, şi durează dincolo de ea. Iubirea, care se 

poate dezvolta pe baza completării spirituale dintre bărbat 

şi femeie, depăşeşte mărimea plăcerii sexuale şi se poate 

spune că ea se poate adânci mai mult şi e mai durabilă 

când nu există preocuparea de această plăcere. Dar oame-

nii trebuiau să se înmulţească pentru interminabila îmbo-

găţire ce o prilejuieşte fiecăruia, şi umanităţii în general, 

mulţimea de relaţii variate între un număr indefinit de 

persoane unice în originalitatea lor. Pe lângă aceea, rela-

ţia cu fiecare persoană pune omului probleme mereu noi 

de rezolvat; relaţia cu semenii creează situaţii sociale me-

reu noi, probleme noi în raporturile cu natura. Natura 

                                                                                              
când: «Astfel misterul singularului şi pluralului în om reflectă miste-

rul singularului şi pluralului în Dumnezeu; aşa cum principiul perso-

nal în Dumnezeu cere ca natura cea una să se exprime în diversitatea 

persoanelor, la fel în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Natura 

umană nu poate exista în posesiunea unei monade; ea cere nu singu-

rătatea, ci comuniunea, sau diversitatea cea bună a iubirii». Apoi zi-

ce: «Dar acest «eros» paradisiac va fi fost diferit de sexualitatea 

noastră căzută şi devorantă... Căderea a schimbat chiar sensurile cu-

vintelor. Sexualitatea, această «multiplicare» pe care Dumnezeu o 

porunceşte şi o binecuvântează, apare în universul nostru iremediabil 

legată de separare şi de moarte. Condiţia umană a cunoscut până în 

realitatea ei biologică o mutaţie. Iubirea umană n-ar fi imprimată de o 

astfel de nostalgie paradisiacă dacă n-ar fi subzistat în ea în chip du-

reros amintirea unei condiţii primare, în care celălalt şi lumea erau 

cunoscuţi interior, în care deci moartea nu exista” Ibidem, p. 276. 
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umană nu se poate îmbogăţi, nu poate ajunge la desăvâr-

şire dacă nu subzistă în ipostasuri variate. Progresul nes-

fârşit îl realizează natura umană, atât în cunoaştere, cât şi 

în responsabilitate, în relaţiile nesfârşit de variate între 

multele ipostasuri ale acestei naturi”1. 

Privind raportul originar între bărbat şi femeie în icoa-

na Tainei Nunţii, „care sfinţeşte şi înalţă legătura naturală 

a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovniceşti 

dintre Hristos şi Biserică”2, Părintele Stăniloae arată că 

„Nunta şi Preoţia ca Taine fac vădit faptul că persoana nu 

se realizează decât în comuniune, că persoana şi comu-

niunea sunt doi poli inseparabili; fac vădit faptul că Tai-

nele îşi au rodirea lor în răspunderea oamenilor unii faţă 

de alţii”3. Dacă e adevărat că crearea omului ca bărbat şi 

femeie are un aspect ce ţine de faptul că Dumnezeu a cu-

noscut dinainte căderea, anume atracţia trupească iraţio-

nală între două persoane de gen opus, prin taina căsătoriei 

în care legătura trupească se spiritualizează prin harul 

Duhului Sfânt, ea are o dimensiune iconică dincolo de ac-

cidentul căderii, în chipul relaţiei dintre Hristos şi Biseri-

că. Dacă în monahism se caută relaţia directă şi personală 

cu Hristos iar cea cu aproapele este mediată de prima, în 

căsătorie relaţia cu Hristos e mediată de relaţia cu parte-

nerul care se face icoană-transparent al iubirii Lui. În am-

bele se împlineşte în forme specifice porunca iubirii de 

Dumnezeu şi de aproapele.  

Astfel, arată Părintele Stăniloae „«ceea ce monahii 

realizează nemijlocit, cei căsătoriţi o fac mijlocit, şi mij-

                                                 
1 Ibidem, p. 276-277.  
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 

III, p. 118.  
3 Ibidem, p. 119.  
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locul prin care o fac este locul sacramental al harului. Cei 

doi privesc pe Hristos, privindu-se unul pe altul, şi acest 

altul e iubirea Lui, care e darul harului» (Paul Evdoki-

mov). Faptul că putem vedea pe Dumnezeu prin altul, că 

iubirea faţă de altul ni-l face pe acela transparent al lui 

Dumnezeu, e un dar al întrupării Cuvântului, e darul ha-

rului. Prin aceasta Cuvântul lui Dumnezeu ne-a dat putin-

ţa să-L vedem prin faţa omenească, mai întâi în El însuşi, 

apoi în toţi cei în care Hristos Se sălăşluieşte, sau conti-

nuă să Se întrupeze prin Taine. Numai pentru că Hristos 

ca Dumnezeu e transparent în altul şi înfrumuseţează pe 

altul, acest altul ni se arată vrednic de o iubire nesfârşită; 

iubirea faţă de acest altul nu se epuizează niciodată. În 

afară de Hristos, iubirea permanentă faţă de un om con-

cret ar fi fost imposibilă”1. 

Monahismul tinde într-o mai mare măsură spre taina 

vieţii viitoare tocmai pentru că depăşeşte aspectul generat 

de păcat, instinctualitatea iraţională ce se cere de altfel 

transfigurată treptat şi în căsătorie, atât prin naşterea de 

prunci ce tinde spre o adâncire a sensului comunional al 

relaţiei conjugale, cât şi prin covârşirea odată cu maturi-

zarea în Hristos şi Biserică a erosului trupesc prin erosul 

duhovnicesc. Atracţia trupească iraţională a apărut în 

urma relativei autonomizări sau despărţiri a protopărinţi-

lor de harul îndumnezeitor, şi a fost, deşi asociată cu stri-

căciunea şi moartea, rânduită spre continuarea neamului 

omenesc în iconomia tainei Întrupării. Căderea a dat ero-

sului între bărbat şi femeie caracterul instinctual, inerţial, 

de la sine, supus stricăciunii în afara participării deplin 

conştiente la lucrarea lui Dumnezeu în om.  

                                                 
1 Ibidem; pp. 119-120.  



 193 

În acest sens, arată Ioannis Karavidopoulos, comentând 

întrebarea saducheilor despre Înviere (Mc., 12, 18-27), 

„viaţa omului după moarte nu se sprijină pe vreo însuşire 

pe care o deţine omul de la sine, ci este un dar al puterii lui 

Dumnezeu cel viu. Comuniunea cu Dumnezeu nu se între-

rupe prin moarte, ci se continuă. Dacă pentru continuarea 

lumii acesteia este necesară căsătoria, pentru condiţiile lu-

mii viitoare a nestricăciunii, căsătoria va fi de prisos. «Căci 

căsătoria pentru stricăciunea noastră se face acum, ca prin 

naşterea de fii să nu pierim, de la un neam la altul trăgân-

du-ne»; atunci însă, «de vreme ce nu ne vom mai strica, ci 

vom rămâne aceiaşi, de aceea şi căsătoria se va lua de la 

noi» (Teofilact). În această stare nouă de nestricăciune, oa-

menii vor fi «ca îngerii în ceruri» (Mc., 12, 25)”1.  

În condiţia nestricăcioasă, duhovnicească a trupurilor 

înviate, principiul atracţiei erotice nu va mai fi instinctul 

iraţional, ci însuşi harul dumnezeiesc al cărui co-părtaş 

sau subiect va fi omul, întru cunoştinţă. Modul perihore-

tic al unirii omului cu Dumnezeu va copleşi, se va trans-

pune în modul iubirii între persoanele din Împărăţia Ceru-

rilor. În condiţia eshatologică, se va desfiinţa în mod tai-

nic separarea sau distanţa indusă de modul opac, rezistent 

faţă de har şi conştiinţă al condiţiei pământeşti actuale.  

                                                 
1 Karavidopoulos, Ioannis, Evanghelia după Marcu, trad. de drd. 

Sabin Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2001, pp. 287-288.  
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Apofatismul iconic sau  

caracterul deschis spre experiere şi 

comuniune al teologiei răsăritene 

Într-o colecţie de convorbiri adunate în volumul intitu-

lat „Primejdia mărturisirii”, în care Ioan Pintea l-a avut ca 

interlocutor pe eruditul Părinte monah Nicolae Steinhardt, 

acesta din urmă a făcut o referire concisă la teologia Părin-

telui profesor Dumitru Stăniloae, caracterizând-o ca o teo-

logie personalistă prin excelenţă. Conform aprecierii Pr. 

Steinhardt, ideea centrală pentru opera Pr. Stăniloae este 

tocmai realitatea Dumnezeului-persoană, căruia omul „i se 

poate adresa nemijlocit într-o atmosferă de intimitate, în-

credere şi revărsare a sinei”1. Din acest tip de relaţie decur-

ge, ca o consecinţă firească, dulceaţa creştinismului, pe ca-

re Părintele Stăniloae a evidenţiat-o din plin în opera sa, 

aprecia Nicolae Steinhardt în acelaşi interviu. El răspundea 

astfel întrebării adresate de intervievant, care viza tocmai 

„această covârşitoare idee ori teorie deplină – Dumnezeu 

ca Persoană – aşezată, fundamentată în orizontul nostru ră-

săritean de Dumitru Stăniloae”2.  

Comentatorii remarcă îndeobşte faptul că pătrunzătoarea 

şi ampla dimensiune a cugetării Părintelui Stăniloae are un 

                                                 
1 Pr. Nicolae Steinhardt, Primejdia mărturisirii, Ed. Dacia, 1993, p. 78.  
2 Ibidem, p. 78.  
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firesc al curgerii ei şi în acelaşi timp o căldură fundamental 

diferite de modul de tratare abstract şi scolastic al aceloraşi 

problematici teologice. Aceasta, însă, fără ca firescul şi 

căldura cuvântului să rămână neîntemeiate într-un orizont 

conceptual bine definit, a cărui albie a fost trasată în 

Ortodoxie o dată pentru totdeauna de cugetarea patristică.  

„Am vrut să prezint în Dogmatica mea”, afirmă într-un 

interviu Părintele Stăniloae1, pe Dumnezeul cel viu venit 

la noi şi lucrător în noi şi nu definiţii raţionale închise în 

ele însele”. Şi, în acelaşi interviu, el îşi precizează inten-

ţia: „am vrut să fac să iasă dogmatica din cadrul strâmt şi 

rigid al scurtelor definiţii scolastice, care predomina şi în 

manualele dogmatice de la noi, propunând conţinutul viu, 

profund şi bogat în semnificaţii, după modelul Părinţilor, 

punând în evidenţă conţinutul spiritual cuprins în mod 

virtual în ea”. Acesta constă într-un mesaj mediat de Iubi-

re, ni se arată, în măsura în care în învăţătura asupra Sfin-

tei Treimi sălăşluieşte structura iubirii supreme.  

Într-un studiu intitulat „Profilul dinamic al comunicării 

în ontologia creştină a Părintelui Stăniloae”, Sandu Frun-

ză observa că „promovând ideea Dumnezeului personal, 

încearcă să explice calitatea de persoană ca fiind dată de 

structurile de comunicare arhetipale”, fapt ce nu permite 

plasarea discursului în planul raţionalizărilor scolastice şi 

al speculaţiilor abstracte, conchide comentatorul2. „Aceas-

tă dimensionare a finitului de către transfinit, ce plasează 

omul în orizontul comunicării, e posibilă”, arată Sandu 

Frunză, „datorită «chipului dumnezeiesc» din om”3.  

                                                 
1 Mitropolia Ardealului, XXXV, 1990.  
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în Orto-

doxie, p. 11. 
3 Ibidem, p. 15.  
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Conferind cuvintelor „bunătate”, „iubire”, „agape”, 

„eros” o semnificaţie comună ce indică „forţa de unifica-

re prin comunicare extatică” originată în „coborârea lui 

Dumnezeu la creaturi”, Părintele Stăniloae zugrăveşte în-

scrierea creaţiei „pe drumul iubirii, primindu-şi puterea 

din iubirea treimică şi înaintând spre desăvârşirea ei în 

unirea cu Sfânta Treime şi cu toţi oamenii”1. În relaţiona-

rea modelului apofatic treimic, depăşind explicaţiile ce 

recurg la structuri existente în lumea creată, arată Sandu 

Frunză, găseşte Părintele Stăniloae „fundamentarea şi ex-

plicarea modelului ontologic-dialogic al eurilor umane”2.  

În Prefaţa la acelaşi volum, Pr. prof. Ilie Moldovan ve-

de în discursul Părintelui Stăniloae nu o arhitectonică, ci 

„un mod simfonic” de alcătuire a lui, „urmând legea ar-

moniei melodice şi ţinând de structura unei doxologii”3. 

Aceasta se întâmplă, înţelegem, întrucât gnoseologia reli-

gioasă se desfăşoară pe tărâmul unei relaţii de cunoaştere 

şi de iubire între subiecţi, nefiind un raport de tipul su-

biect-obiect ce se exprimă şi se rezolvă pe plan mental şi 

impersonal.  

Sandu Frunză distinge două paliere ale abordării de că-

tre Părintele Stăniloae a tainei persoanei, nemijlocit lega-

tă de cea a „chipului lui Dumnezeu”. În perspectiva so-

ciologică sau liturgică, accentul cade pe caracterul comu-

nitar al chipului, respectiv chipul liturgic: „persoana cu-

prinzând în sine natura ca totalitate (ideea e preluată după 

Lossky), participarea la misterul arhetipului se realizează 

în şi prin comuniunea cu semenii”. În cea psihologică, se 

                                                 
1 Ibidem, pp. 14-15.  
2 Ibidem, p. 14.  
3 Ibidem, p. 8.  
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arată, accentul cade pe actualizarea potenţialului iconic, 

de chip, la nivel individual, termenii de minte şi inimă tri-

miţând la structurile transconştientului care „asigură chi-

pul dumnezeiesc în om, prin transcenderea continuă a 

omului spre Dumnezeu şi spre semenii săi”.  

„Afirmarea acestor structuri de comunicare”, atrage 

atenţia Sandu Frunză, „nu înseamnă reducerea lor la o 

anumită parte a fiinţei umane, chipul ţinând, în fapt, de 

manifestarea plenară a acesteia, de totalitatea fiinţei uma-

ne pe viaţa spirituală cu aspiraţia ei funciară spre Dumne-

zeu. Atât latura de exterioritate cât şi cea de interioară a 

chipului, dau dimensiunea convergentă a persoanei uma-

ne creată după chipul dumnezeiesc şi în care a fost semă-

nată ca o virtualitate înaintarea în asemănarea cu Dumne-

zeu ce trebuia să o realizeze prin persistenţa în dialogul 

cu sursa infinită a vieţii sale”1.  

În această reperare iconică şi liturgică, scrie Sandu 

Frunză, Iubirea depăşeşte la Părintele Stăniloae cadrele 

unei simple dăruiri şi acceptări reciproce. „E vorba de un 

act ontologic mult mai profund, iubirea fiind un mod de 

aducere permanentă la existenţă”2.  

Consecvent cu aprofundarea tainei persoanei şi comu-

niunii, Părintele Stăniloae prelungeşte în antropologie vi-

ziunea patristică despre fiinţă şi energii, punând în lumină 

apofatismul antropologic. Astfel, arată el, „Vîşeslavţev 

vorbeşte de un apofatism antropologic, care e un chip al 

apofatismului divin. Precum din Dumnezeu cunoaştem 

numai energiile Lui necreate, aşa şi din om cunoaştem 

numai energiile umane. «Precum există o teologie negati-

                                                 
1 Ibidem, p. 16.  
2 Ibidem, p. 14.  
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vă, care îndreaptă spre misterul Dumnezeirii, aşa există şi 

o antropologie negativă, care îndreaptă spre misterul 

omului»”1.  

Părintele Neofit remarcă faptul că „Părintele Stăniloae 

l-a readus pe Sf. Grigore Palama în atenţia teologilor con-

temporani”, deschizând „perspectiva unei antropologii de 

model palamit”, pentru care „cunoaşterea manifestărilor, 

lucrărilor, energiilor unei persoane umane este distinctă 

de cunoaşterea persoanei însăşi”. Din cuvintele Părintelui 

Stăniloae, citate în acest sens mai desprindem legătura 

strânsă între fiinţă şi lucrare prin prezenţa persoanei în lu-

crare, care totodată îi conferă intenţionalitatea şi ampren-

ta personală: „Desigur şi persoanele dumnezeieşti ca şi 

persoanele omeneşti ancorează şi acţionează în om prin 

manifestările lor, dar cea care dirijează şi susţine lucrarea 

este persoana, care e tot atât de prezentă ca şi lucrarea. 

Nouă ni se întâmplă adeseori să sesizăm vreo acţiune, 

vreo influenţă, vreo presiune exercitată asupra noastră, 

dar nu ne dăm seama că această acţiune e intenţionată, se 

leagă de o persoană”2.  

Mai mult, după cum atrage atenţia Părintele Neofit, 

Părintele Stăniloae subliniază prioritatea cunoaşterii per-

soanei faţă de cunoaşterea lucrării, fapt fundamental în 

gnoseologia patristică care păstrează în centru problema 

comuniunii: „Cunoaşterea persoanei care conduce o 

acţiune asupra noastră e o treaptă superioară cunoaş-

terii acţiunii ei. Până cunoaştem numai lucrarea, acţiu-

nea, înclinăm să luăm aceasta drept o acţiune a naturii, a 

                                                 
1 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 275.  
2 Idem, Ortodoxie şi Românism, p. 132, vezi şi: Ierom. Neofit 

Linte, Florin Caragiu, op. cit., p. 59.  
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cine ştie cărei forţe din natură. În orice caz, foarte puţini 

suntem înclinaţi să o derivăm dintr-o persoană”1.  

Viziunea apofatică asupra fiinţei nu este menită a sluji 

unor separaţii abstracte, ci a indica caracterul transcon-

ceptual, participativ-comunional al cunoaşterii persoanei. 

„Acest mister îl trăim ca persoană, ca subiect. Şi misterul 

persoanei noastre, ca izvor de nebănuite stări, simţiri şi 

gânduri, îl trăim în mod viu şi actualizat în relaţia cu mis-

terul persoanei semenilor noştri şi odată cu el. Misterul 

sau chipul dumnezeiesc al persoanei noastre şi al celorlal-

te persoane se dezvăluie şi se actualizează în comuniune. 

În comuniunea cu semenii se dezvăluie cel mai mult însă 

şi misterul prezenţei divine interpersonale. Căci numai 

din iubirea între Persoanele divine iradiază forţa iubirii 

noastre interpersonale. Comuniunea interpersonală e un 

chip al comuniunii treimice şi o participare la ea. Deci 

chipul dumnezeiesc în om e un chip al Treimii şi el se 

arată în comuniunea umană. Sfântul Grigorie de Nyssa a 

spus că «nu într-o parte a naturii se află chipul, nici în-

tr-un membru al ei se găseşte harul, ci natura în totalitatea 

ei este chipul lui Dumnezeu»”2.  

Părintele Stăniloae afirmă insuficienţa sau incompleti-

tudinea cunoaşterii conceptuale, indicând caracterul per-

sonal, dinamic, dialogal-liturgic al cunoaşterii apofatice: 

„această taină negrăită a Celui ce, deşi nemărginit în pu-

tere, totuşi ne este apropiat prin iubire, o numeşte Arhi-

mandritul Vasile «apofatismul liturgic»”3. La rândul său, 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi Românism, p. 133. 
2 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 275.  
3 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, Cosmosul şi sufle-

tul, chipuri ale Bisericii, Introd., trad., note şi două studii de Pr. Prof. 

dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR., Bucureşti, 2000, p. 66.  
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Yannaras vorbeşte despre acea „îmbinare prea suavă” 

(expresie a Sf. Ioan Damaschin) ce „transformă contra-

dicţia conceptuală în semnificaţie iconologică... Apofatis-

mul teologic, ca iconism analogic”, arată mai departe fi-

losoful creştin, „constituie o transcendere a metodologiei 

cunoaşterii speculative, atât a demersului analogic de cu-

noaştere prin afirmaţii şi negaţii, cât şi a demersului in-

ductiv al cauzalităţii... conştiinţa acestei transcenderi fina-

le nu zădărniceşte recursul la metoda cunoaşterii specula-

tive”. Refuză însă a se cantona în „absolutizarea unilate-

rală a determinărilor formulate”, nu se lasă „istovită” de 

acestea, ci mai curând le ia ca „semn dezvăluitor” şi 

„punct de plecare” potenţial pentru experienţa duhovni-

cească, pentru „realizarea unei relaţii empirice cu realita-

tea desemnată”. Demersul iconic apare astfel ca o cale de 

accedere sinergică la „diversitatea-unicitate a unei lucrări 

creatoare, şi nu ca o comparaţie raţională între particulari-

tăţi determinante ale esenţei”1. 

Aspectul iconic şi cel liturgic converg, scrie Părintele 

Stăniloae, în taina împărtăşirii omului de plinătatea iubirii 

divine: „E experienţa aceleiaşi plinătăţi, unitare şi multi-

ple, care e sugerată şi de icoane şi e trăită şi în Liturghie, 

în care acelaşi Hristos-Dumnezeu ni se dăruieşte mereu în 

alte şi alte feluri, dar întreg, cu toată plinătatea vieţii şi 

actelor mântuitoare”2.  

Împărtăşirea presupune o participare a omului întreg 

pregătită de asceza creştină care vizează tocmai restaura-

rea sau unificarea puterilor sufleteşti şi trupeşti în ascul-

tare şi alipire de voia lui Dumnezeu: „Spiritualismului ab-

                                                 
1 Yannaras, Christos, Heidegger şi Areopagitul, trad. de Nicolae 

Şerban Tanaşoca, Ed. Anastasia, 1996, p. 78-79. 
2 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, p. 69.  
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stract al lui Varlaam, care în dispreţul lui de trup e atât de 

obişnuit raţionalismului vulgar şi sectelor protestante şi e 

atât de puţin creştin, îi opune Sfântul Grigorie concepţia 

larg creştină care propovăduieşte mântuirea pentru întreg 

omul, căci omul în totalitate, cu trup şi suflet e îndumne-

zeit; nici una dintre puterile lui sufleteşti şi trupeşti nu e 

în creştinism dispreţuită şi înăbuşită, ci toate îndreptate în 

altă direcţie, spre Dumnezeu”1.  

În baza alcătuirii iconice a omului, rugăciunea isihastă 

a inimii urmăreşte tocmai această refacere şi punere în lu-

crare a legăturii între minte, suflet şi trup: „Palama spuse-

se acolo, după Macarie cel Mare, că «inima este primul 

organ trupesc al minţii», înţelegând că prin ea se face le-

gătura între minte şi trup... Întrucât trupul în tot ce face 

reprezintă ca o icoană mişcările interioare, o întoarcere 

cvasicirculară a lui spre sine închipuieşte şi realizează în-

toarcerea minţii de la cele externe spre sine”2.  

Caracterul apofatic al cunoaşterii e evidenţiat prin fap-

tul că presupune o împărtăşire de paradigmele şi lucrările 

divine, fiinţa lui Dumnezeu rămânând neîmpărtăşibilă. 

Prin transcenderea de sine prin har către Dumnezeu, taina 

omului capătă în icoana unirii adâncime dumnezeiască: 

„Între fiinţa neîmpărtăşibilă a lui Dumnezeu şi lucruri 

sunt paradigmele din mintea dumnezeiască de care se îm-

părtăşesc lucrurile şi care totuşi le depăşesc pe acestea; 

sunt puterile cele multe care nu stau însă de sine, ci unitar 

în ascunsul suprafiinţial. Precum centrul cercului cuprin-

zând în el şi emiţând din el toate razele, nu încetează de-a 

fi unul, cu mult mai puţin încetează Dumnezeu de a fi 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţăturile Sfântului 

Grigorie Palama, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993; pp. 51-52.  
2 Ibidem, pp. 52-53.  
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unul având în El puterile şi paradigmele tuturor lucrurilor 

(aceasta înseamnă că le are în El concentrat, unitar). Ele 

nu sunt de sine subzistente; Dumnezeu este suportul lor 

(υποστατης) dar nu ele al Lui”1.  

Distincţia între fiinţă şi lucrări păstrează în mod unitar 

transcendenţa sau alteritatea şi prezenţa lucrătoare a lui 

Dumnezeu în raport cu creaţia, caracterul antinomic al 

cunoaşterii oglindindu-se şi în planul omenesc: „În faptul 

că după fiinţa cea ascunsă Dumnezeu e necunoştibil, iar 

după lucrările Lui care vin în lume e cunoştibil stă necesi-

tatea de-a exprima pe Dumnezeu antinomic: Dumnezeu 

este viaţă (după puterea de viaţă făcătoare care lucrează 

în lume), dar în acelaşi timp Dumnezeu nu e viaţă (căci 

fiinţa cea ascunsă nu se identifică cu puterea de viaţă fă-

cătoare care lucrează în lume). Aşa cum eul încă poate fi 

exprimat numai antinomic: Eul e cugetare (după una din 

manifestările lui), dar în acelaşi timp eul nu e o cugetare 

(căci izvorul nedeterminabil din care vine cugetarea nu se 

epuizează în realitatea cugetare)”2.  

Apofatismul viziunii patristice nu înseamnă aşadar izo-

lare şi închidere a relaţiei între om şi Dumnezeu, ci presupu-

ne şi cheamă răspunsul participativ, deschiderea personală 

spre experierea tainei şi lucrării dumnezeieşti. Astfel, arată 

Sfântul Grigorie de Nazianz, „Ce este Dumnezeu după fire 

şi fiinţă n-a aflat careva dintre oameni niciodată, nici nu va 

afla. Sau de va afla vreodată cineva, să se cerceteze aceasta 

şi să se studieze de cei ce voiesc. Se va afla vreodată, după 

judecata mea, când ceea ce este asemănător lui Dumnezeu şi 

dumnezeiesc, adică mintea şi raţiunea noastră, se va ameste-

ca cu ceea ce îi este familiar şi chipul se va urca spre arheti-

                                                 
1 Ibidem, p. 76.  
2 Ibidem, p. 77, n. 1.  
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pul, a cărui dorinţă o are. Şi ceea ce mi se pare rezultatul cel 

mai propriu al filosofiei (al înţelegerii) este să cunoaştem 

odată cât suntem cunoscuţi (I Cor. 13, 12)”1.  

Taina este inepuizabilă, arată Părintele Stăniloae, toc-
mai fiindcă este expresie a unui dialog şi comuniuni între 

persoane, după modelul iubirii Treimice: „În nesfârşirea 
acestei mişcări circulare suitoare a minţii în jurul ei şi a 
lui Dumnezeu şi în unirea tot mai strânsă cu ea însăşi şi 

cu Dumnezeu se arată din nou că mintea e făcută „după 
chipul” lui Dumnezeu, având în unirea ei cu Dumnezeu o 
lucrare nesfârşită pe care niciodată nu isprăveşte să o în-

ţeleagă, întrucât niciodată nu termină să se unească şi mai 
mult cu sine însăşi şi cu Dumnezeu. Omul îşi rămâne 
etern un abis apofatic, pentru că se afundă şi se îmbogă-

ţeşte fără sfârşit în abisul apofatic al lui Dumnezeu”2. 
Apofatismul viziunii patristice nu presupune o negare a 

cunoaşterii raţionale, ci îi dă deschiderea de taină către spo-

rirea infinită în comuniunea cu Dumnezeu: „Sfântul Atana-
sie vede în Fiul chipul Tatălui, iar în om, pe cel făcut «după 
chipul» Tatălui, adică conform cu Cuvântul. Iar «după chi-

pul» constă în a cunoaşte chipul Tatălui, sau pe Cuvântul, 
deci a fi în legătură cu El. E făcut raţional, ca să cunoască 
raţiunea nesfârşită după care este făcut. Dar nu pentru Sine a 

voit raţiunea supremă şi infinită să fie cunoscută, ci pentru 
sporirea neîncetată a omului în spiritualitate. (…) Numai 
participând la raţiunea supremă are omul raţiune cunoscă-

toare, mereu înaintată în sporirea cunoaşterii”3.  

                                                 
1 Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit., p. 35.  
2 Calist şi Ignatie Xantopol, Metoda sau cele 100 de capete, în: 

Filocalia, vol. VIII, trad. din gr., introd. şi note de Pr. prof. dr. Du-

mitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 149, n. 334.  
3 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului, 

în: Scrieri, partea I, p. 104, n. 44.  
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Istoria mântuirii redată în teologia revelaţiei, scrie 

Ghislain Lafont, este cadrul acestei luminări a chipului 

omului în relaţie cu Arhechipul său dumnezeiesc: „trebu-

ie acceptat faptul că «timpul de după Hristos» a avut toc-

mai această semnificaţie: aceea de a înrădăcina în umani-

tatea omului profunzimea revelaţiei divine şi a o lumina 

prin razele care plecând de la chip[ul lui Dumnezeu din 

om] se reflectă asupra Modelului său”1.  

„Miezul istoriei”, arată în acelaşi sens Alexandru Miro-

nescu, „coloana ei vertebrală, tâlcul ei se concentrează în 

succesiunea aceasta de evenimente în mijlocul cărora e 

Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu... Istoria este 

acest loc geometric în care se realizează trupul lui Hristos, 

cum afirmă Biserica, oamenii devenind mădularele Lui”2.  

„Să facem pe om după chipul şi asemănarea noastră” 

descoperă, după acelaşi cugetător creştin, „însăşi proble-

ma omului şi a istoriei”, omul fiind chemat, destinat „să 

realizeze chipul Omului îndumnezeit”. Mai mult, „cel din 

urmă dintre oameni, în situaţiile cele mai nenorocite sau 

degradante, tot tânjeşte sau geme pe undeva, de a nu fi 

reuşit, după cea mai anemică părere a lui, a fi om”3, „pro-

blema Omului şi deci a lui Dumnezeu fiind inclusă ca un 

filigran în toate zbuciumurile şi demersurile”4 umane.  

„Din faptul că Logosul, împreună ziditor al Lumii e în-

suşi Chipul lui Dumnezeu care se întrupează”, scrie Mir-

                                                 
1 Ghislain Lafont, O istorie teologică a Bisericii, Itinerar, forme, 

modele, trad. de Maria-Cornelia Ică jr., prezentare diac. Ioan Ică jr., 

Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 476.  
2 Alexandru Mironescu, Kairos, Eseu despre teologia istoriei, Ed. 

Anastasia, Bucureşti, 1996, pp. 105-106.  
3 Ibidem, p. 107.  
4 Ibidem, p. 108. 
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cea Vulcănescu, „Răsăritul mărturiseşte că între Zidire şi 

mântuire există o relaţie tainică încă dinainte de veac, 

care arată că lucrurile nu pot fi înţelese deplin decât în 

planul mântuirii”1.  

În acelaşi sens explică Părintele Stăniloae marea taină 

a creştinismului, conformitatea omului cu Întruparea, uni-

tatea iconică dintre suflet şi trup subsumată aceleiaşi Tai-

ne a cărei plinire este unirea sau împărtăşirea dumneze-

iască: „Dumnezeu-Cuvântul este Cel ce l-a creat pe om în 

aşa fel încât să poată semăna cu El, să poată fi şi persoană 

a umanităţii. Să poată vorbi prin vorbă omenească, să 

poată simţi foame omenească, să poată simţi oboseală 

omenească, atunci când acestea s-au instalat în om în tim-

pul răzvrătirii acestuia în faţa lui Dumnezeu. Şi Le-a luat 

şi El toate, prin înrudirea Sa tainică. (…) Aceasta este 

marea taină a creştinismului: omul după chipul lui Dum-

nezeu. Adică omul poate gândi şi este un trup material, 

din limbă poate face un organ al vorbirii intelectuale, 

poate face din ochi mijloace de comunicări de înţelesuri. 

La ce grad a ridicat Dumnezeu şi materia, ca să fie un or-

gan al spiritului”2.  

Indicând „diferenţa radicală dintre Dumnezeu şi om”, 
atrage atenţia Georgios Mantzaridis, viziunea apofatică 

afirmă în acelaşi timp legătura nemijlocită dintre dogmele 
Bisericii şi viaţa credincioşilor în relaţia lor vie cu Dum-
nezeu. Condiţia apropierii de Dumnezeu, pierdută prin 

păcat, este dobândirea unei noi stări, pregătite prin smere-

                                                 
1 Mircea Vulcănescu, Logos şi eros, Ed. Paideia, Bucureşti, 1991, 

p. 33.  
2Părintele Stăniloae, Sorin Dumitrescu, Şapte dimineţi cu Părin-

tele Stăniloae. Convorbiri realizate cu Sorin Dumitrescu, Ed. Anas-

tasia, Bucureşti, f. a., p. 92.  



 207 

nie: „Comuniunea omului cu Dumnezeu, fundamentată 
pe faptul că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu 

şi în vederea asemănării cu El, fiind pierdută din cauza 
aroganţei, singura cale care îl pregăteşte pe om şi-l con-
duce spre graniţa comuniunii cu Dumnezeu rămâne sme-

renia. Astfel, asumarea omului de către Dumnezeu prin 
întruparea Cuvântului s-a realizat în persoana Sfintei Fe-
cioare, care a devenit methorion (graniţă, hotar) între fi-

rea creată şi cea necreată. Calitatea specifică fundamenta-
lă a Sfintei Fecioare este smerenia şi deplina încredere în 
Dumnezeu: «Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul 

Tău»”1. Smerenia descoperă chipul omului ca hotar între 
lumea creată şi cea necreată.  

În viziunea apofatică, după cum arată Sfântul Grigorie 

Palama, negaţia depăşeşte simplul sens de operaţie logică 
intelectuală aplicată unor numiri, spre a indica experierea 
tainei Persoanei în cadrul unui eveniment de comuniune: 

„Vederea aceea nu e nici numai o vedere ce-ar consta într-o 
negaţie a tuturor (), căci vede mintea ceva; 
şi apoi Cel ce este atotdivin şi cu totul deosebit de orice alt-

ceva, e mai presus şi de vederea prin negatie, Dumnezeu fi-
ind mai presus nu numai de cunoaştere, ci şi de necunoaş-
tere, fiind în totalitate ascunsă chiar şi manifestarea Sa. Căci 

apariţiile divine, chiar dacă sunt simbolice, cuprind în ele 
necunoscutul, în sensul de depăşire. În ele se străvede după 
altă lege decât cea a naturii omeneşti sau dumnezeieşti, ele 

sunt aşa zicând între noi, dar mai presus de noi, aşa încât nu 
există nume care să le exprime în sens propriu”2.  

                                                 
1 Mantzaridis, I. Georgios, Globalizare şi universalitate. Himeră 

şi adevăr, trad. Pr. Prof. dr. Vasile Răducă, Ed. Bizantină, Bucureşti, 

2002, pp. 61-62.  
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţăturile Sfântului 

Grigorie Palama, p. 178.  
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„Cuprinsul adevărate cunoaşteri teologice”, arată Jaros-

lav Pelikan prezentând viziunea Sfântului Maxim despre 

cunoaşterea lui Dumnezeu, nu stă în natura lui Dumnezeu 

care e mai presus de cunoaştere, ci în Revelaţie, „în teme-

iul purcederii Sale «în afară», adică al providenţei şi preşti-

inţei sale, ca o cauză a creaţiei Sale (…) Putem spune că 

însuşi numele de «Dumnezeu» nu se referă la esenţa lui 

Dumnezeu în Sine, ci la iubirea Sa de oameni. Aceasta în-

seamnă că «noi construim titlurile lui Dumnezeu pe baza 

formelor de participare pe care ni le-a conferit»”1. Vederea 

lui Dumnezeu, arată Georgios Martzelos în acord cu tradi-

ţia patristică, este un pogorământ al iubirii divine: „Sfântul 

Ioan Gură de Aur afirmă că Isaia a văzut pe Dumnezeu cel 

necuprins şi neînchipuit în mod iconic... prin pogorământul 

Său în viziunea lui Isaia, Dumnezeu a coborât până acolo 

unde a putut proorocul, cu neputinţa sa omenească, să urce 

duhovniceşte. Pentru a se împlini întâlnirea lui cu Dum-

nezeu, adică pentru a-L vedea iconic, această coborâre a 

lui Dumnezeu a fost indispensabilă”2.  

Comentând un cuvânt al lui Calist Catafygiotul despre 

unirea dumnezeiască, Părintele Stăniloae arată la rândul 

său fundamentarea în Persoană, în comuniunea iubirii 

Treimice a contenplării însuşirilor dumnezeieşti, a căror 

zugrăvire primeşte şi păstrează astfel un caracter trans-

conceptual: „Se afirmă din nou că mintea nu se odihneşte 

în contemplarea însuşirilor naturale ale lui Dumnezeu (in-

finitate, bunătate, dreptate etc.), privite în ele înseşi. 

                                                 
1 Pelikan, Jaroslav, Tradiţia Creştină. O istorie a dezvoltării doc-

trinei. II. Spiritul creştinătăţii răsăritene (600-1700), trad. şi note de 

Pr. Prof. Nicolai Buga, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, p. 63.  
2 Georgios Martzelos, Sfinţii Părinţi şi problematica teologică, 

pp. 49-50.  
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Acestea ca valori în sine au fost numite de unii (Aristotel) 

metafizice. Mintea nu se odihneşte decât după ridicarea 

deasupra lor în Subiectul dumnezeiesc al lor, în dragostea 

lui Dumnezeu cel personal”1. 

Această ridicare presupune integralitatea fiinţei uma-

ne, o unificare ierarhică a lucrărilor diverselor ei planuri 

şi funcţii, o copleşire a simţurilor de către minte şi a min-

ţii de către lucrarea Sfântului Duh. Prin aceasta, arată Pă-

rintele Stăniloae, omul pătruns de har devine o unitate cu-

noscătoare pe un plan superior, capătă acces la taină, pri-

meşte luminarea duhovnicească şi lumea devine pentru el 

un transparent al tainei divine: „Sfântul Simeon risipeşte 

orice răstălmăcire a gândirii sale, că ar admite o despărţi-

re a minţii de simţuri în lucrarea ei. Spiritul transfigurea-

ză lucrarea simţurilor, nu se dispersează de ea. Dar nici 

lucrarea simţurilor nu poate fi cugetată fără spirit. Omul e 

unitate de suflet şi trup în actele, în gândurile şi în senti-

mentele sale. Dar Sfântul Simeon spune şi mai mult: 

omul care nu mai are nici un gând rău în sine îşi înalţă şi 

simţurile la «cer», adică vede şi prin ele lumina dumneze-

iască, sau tainele spirituale mai presus de lucrurile pă-

mânteşti. Căci aceste taine se văd totuşi prin lume sau 

prin trup devenite transparente. Aceasta pentru că simţu-

rile lui au devenit apte pentru aceste taine şi sunt copleşi-

te de minte şi prin mintea lui de lucrarea Duhului Sfânt. 

Mintea şi simţurile au devenit în acest caz o unitate cu-

noscătoare pe un plan mai înalt. Omul cunoaşte ca o fiinţă 

totală realităţile superioare”2. 

Centrul apofatic al unităţii cunoscătoare este chipul, 

care indică pe de o parte fiinţa subzistentă în persoane, iar 

                                                 
1 Calist Catafygiotul, op. cit., p. 452, n. 860.  
2 Sfântul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 71.  
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pe de alta inepuizabilitatea persoanei în manifestările, lu-

crările sau însuşirile ei. Acestea la rândul lor arată persoa-

na în transcendere de sine, deschisă spre relaţie şi comu-

niune. După cum spune Cuviosul Nichita Stithatul, „alt-

ceva este chipul lui Dumnezeu şi altceva cele văzute pe 

lângă chip. Chipul lui Dumnezeu e sufletul înţelegător, 

mintea şi raţiunea, firea cea una şi neîmpărţită. Iar cele 

văzute pe lîngă chip sunt puterea stăpânitoare, puterea 

împărătească şi libertatea. Tot aşa alta e slava minţii şi 

altceva este demnitatea ei; şi altceva e chipul lui Dumne-

zeu şi altceva asemănarea”1. 

În afirmarea erminiei hristologice asupra chipului, a că-

rui fire e imitarea modelului, Sfântul Grigorie de Nazianz 

arată distincţia între asemănarea cu Tatăl a Fiului lui Dum-

nezeu ca Chip viu al Celui viu, fundamentată pe identitatea 

de natură, şi asemănarea cu Adam, fundamentată pe lucra-

rea lui Dumnezeu: „I se mai spune şi «Chip» (Col. 1, 15), 

ca Celui de o fiinţă şi fiindcă El este din Tatăl, dar nu Tatăl 

din El. Căci aceasta este firea «chipului»: este imitarea 

modelului al cărui chip e numit. Dar este aici şi ceva mai 

mult. În alte cazuri este chipul nemişcat al unei existenţe 

ce se mişcă; aici este Chipul viu al Celui viu, având o mai 

mare asemănare cu Acesta decât cu Adam (Fac. 4, 25) şi 

orice născut, cu cel ce-l naşte. Căci aceasta este firea celor 

simple, că nu au o asemănare parţială, ci întreg este chipul 

întregului şi este între ele mai degrabă o identitate, mai de-

grabă decât o asemănare”2.  

Această diferenţă radicală de natură susţine atât apofa-

tismul teologic, cât şi pe cel antropologic, căci nu numai 

                                                 
1 Ibidem, p. 306.  
2 Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit., n. 89.  
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chipul lui Dumnezeu, ci şi icoanele sale create care Îi 

poartă pecetea au o inepuizabilă, infinită adâncime de tai-

nă. Păstrând distincţiile, Părintele Stăniloae are grijă în 

comentariul său teologic să păstreze neatinsă puntea între 

teologie şi antropologie, afirmând compatibilitatea între 

taină şi raţiune întemeiată în actul creator şi susţinător al 

lui Dumnezeu: „Între taina Lui şi între raţiunile lumii nu 

este o contradicţie. Dumnezeu cel mai presus de raţiunile 

lumii şi de raţiunea noastră, făcută pentru a le cunoaşte, 

stă ca fundament creator şi susţinător mai presus de ele. 

Într-un fel, misterul Lui este Raţiunea mai presus de raţiu-

nea noastră a raţiunilor lumii, cum spune Sfântul Maxim 

Mărturisitorul, în mai multe din „Răspunsurile către 

Talasie”. (d. ex. „Dumnezeu Cuvântul este prin fire prin-

cipiul Raţiunii”, Răsp. 25, p. 87)1.  

Omul ca chip al lui Dumnezeu are simţul vederii apo-

fatice a originii dumnezeieşti transcendente, care îi desco-

peră insuficienţa oricărei considerări imanentiste, şi îl 

cheamă spre transcenderea către comuniunea cu Arheti-

pul: „Dumnezeu a impus universului creat raţiuni limitate 

prin cuvintele Lui. Dar aceste raţiuni limitate şi unite în-

tre ele îşi aveau baza în Raţiunea Lui nemărginită. Omul 

însă, făcut după chipul lui Dumnezeu, este în stare să va-

dă originea raţiunilor limitate ale lumii şi Raţiunea ne-

mărginită a lui Dumnezeu, pentru că nu găseşte o explica-

re a lumii şi a sa în ele”2.  

Tinderea în calitate de chip spre modelul divin îi îngă-

duie Părintelui Stăniloae să vorbească despre o apropiere, 

înrudire, sau familiaritate ce reflectă apofatismul iconic al 

                                                 
1 Ibidem, p. 123, n. 22.  
2 Ibidem, p. 131.  
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vederii lui Dumnezeu: „Mintea şi raţiunea noastră doresc, 

în calitate de chip al lui Dumnezeu, să fie după modelul 

lor. Această calitate Îl face pe Dumnezeu apropiat sau fa-

miliar, sau înrudit, sau propriu (= oikeio). Raţiunea noas-

tră socoteşte că o raţiune supremă a creat şi susţine toată 

raţionalitatea lor. Sau mintea noastră, care caută înţelege-

rea deplină a tuturor, socoteşte că există o minte care le 

înţelege de fapt pe toate, fiind mai presus de ele, cum este 

în parte şi mintea noastră”1.  

Apofatismul iconic este fundamentat de Părintele Stă-

niloae pe taina Întrupării, pe actul dumnezeiesc liber şi 

creator care întemeiază posibilitatea unirii ipostatice, şi 

descoperă conformitatea părţilor cu întregul, a icoanei cu 

modelul: „Dumnezeu-Cuvântul, ca întregul întregii exis-

tenţe şi ca prototip al umanului, se naşte ca om din între-

gul Fecioarei, dat fiind că umanul său e, pe de o parte, 

chipul întregului originar, care e Cuvântul dumnezeiesc, 

pe de altă parte se imprimă de către El însuşi ca ipostas 

dumnezeiesc filial, devenind ipostasul unitar divino-u-

man. Dar există şi o conformitate a părţilor cu întregul, 

sau o capacitate a lor de a fi asimilate întregului. Dacă e 

aşa, de ce n-ar exista o conformitate a creaţiei, sau în mod 

mai special a umanului cu divinul, pentru a putea forma 

cu acesta un întreg ipostatic, dar nu printr-o lege, care ar 

lua divinului calitatea de divin liber şi creator? Dar cine 

ar putea scoate la iveală şi explica deplin paradoxala şi 

infinit de larga şi de complexa unitate a Celui ce, fiind 

Fiul lui Dumnezeu din veci şi prototipul omului, s-a făcut 

şi om adevărat? Această extremă unitate a umanului cu 

divinul într-o Persoană, realizând cea mai desăvârşită 

                                                 
1 Ibidem, p. 132.  
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treaptă a umanului, cu toată taina ei, nu-L ţine pe Hristos 

departe de oameni, de comunicarea cu ei şi de înţelegerea 

oamenilor, ci dimpotrivă. Căci ceea ce-i mai viu şi mai 

apropiat de oameni şi de o anumită comuniune cu ei şi de 

înţelegerea vie umană, aceea e şi mai tainic, sau vicever-

sa”1. Chipul omului este astfel contemplat în oglinda uni-

rii ipostatice şi a viziunii eshatologice, din perspectiva 

omului îndumnezeit. Întruparea ca enipostaziere descope-

ră firea umană în dependenţă ontologică faţă de lucrarea 

lui Dumnezeu.  

Cunoaşterea apofatică are astfel o deschidere esenţial 

participativă spre unirea sau împărtăşirea inter-personală, 

răspunsul de creştere al omului fiind chemat şi încadrat 

de lucrarea şi darul lui Dumnezeu: „Fiind chip al lui 

Dumnezeu, când mă voi uni deplin cu El, Îl voi cunoaşte 

cât mă cunoaşte sau cât m-a cunoscut El. Îl voi avea de-

plin în mine. Aceasta arată că cunoaşterea este una cu iu-

birea. Cu cât Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult, Îl cunosc 

ca unul ce mă bucur în întregime de El. Şi în această bu-

curie a mea de El, stă cunoaşterea Lui de către mine. To-

tuşi rămâne o deosebire între El şi mine. De la El porneş-

te darul capacităţii mele de-a urca spre iubirea şi cunoaş-

terea Lui, nu de la mine. Sunt mereu recunoscător Lui în 

iubirea şi cunoaşterea Lui de către mine”2. 

Abisul fiinţei este oglindit în conştiinţă ca organ de re-

ceptare al strălucirii tainei persoanei şi comuniunii: „Căci 

persoana este o conştiinţă permanentă de sine însăşi. Alt-

ceva nu putem spune despre persoană. Atât persoanele 

divine cât şi umane au o fiinţă comună. Dar ce este fiinţa, 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în Orto-

doxie, p. 83. 
2 Sfântul Grigorie de Nazianz, op. cit., p. 132. 
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sau firea? Cine poate şti? Cuvântul vine de la a fi (fiinţă, 

fire). Se spune, deci, în general, că fiinţa sau firea este, iar 

de persoanele ei că sunt conştiinţe luminoase”1. 

Apofatismul antropologic descrie chipul lui Dumnezeu 

în noi drept „misterul negrăit al fiinţei noastre, trăit în co-

muniune şi legat de Sfânta Treime. După Evdokimov, în 

chipul nostru vedem «reproducerea misterului trinitar ne-

grăit, până la nivelul profunzimii unde omul devine o 

enigmă pentru sine însuşi». «Căci e mai uşor să cunoşti 

cerul decât pe tine însuţi»”2. Smerenia şi ascultarea de 

Dumnezeu sunt starea în care nevoinţele ascetice tind a 

aşeza omul, pregătindu-l pentru răspunsul său liturgic şi 

apropierea cuvenită de împărtăşirea dumnezeiască. Viziu-

nea apofatică sprijină tocmai depăşirea planului concep-

tualizărilor prin angajarea chenotică şi liturgică, în expe-

rierea Tainei, în împărtăşirea de Trupul lui Hristos plin de 

slava iubirii dumnezeieşti.  

                                                 
1 Ibidem, p. 137. 
2 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 

I, p. 275. 
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Restaurarea firii umane în Hristos 

şi îndumnezeirea omului prin 

părtăşia la comuniunea Treimică 

Abordând tema restaurării firii omeneşti în Hristos, şi 

a părtăşiei omului la firea dumnezeiască, Părintele Stăni-

loae rezumă taina mântuirii la întruparea, pogorârea la 

moarte şi învierea Domnului. Moartea fiind expresie a de-

ficienţei omului în relaţia cu Dumnezeu, restaurarea chi-

pului omului şi biruinţa asupra morţii presupun restaura-

rea capacităţii de relaţie şi a posibilităţii comuniunii omu-

lui cu Dumnezeu: „De fapt toată taina lui Hristos constă 

în acestea trei: Fiul lui Dumnezeu se face om, golindu-Se 

de slavă, duce această coborâre până la moarte, învie cu 

trupul pe care L-a asumat. În coborârea Lui nu părăseşte 

puterea Lui, ci o comunică şi trupului pe care-l asumă. 

Dacă omul ca creatură a lui Dumnezeu ar muri definitiv, 

însăşi puterea Creatorului s-ar dovedi limitată. Moartea ar 

fi mai tare ca el. Cel ce poate crea, poate şi recrea. Dar 

omul nu e creat ca obiect; Dumnezeu îi poate da deci o 

participare şi la primirea morţii, şi la biruirea ei. În crea-

rea omului ca chip al Cuvântului dumnezeiesc pentru o 

relaţie dialogică cu el, se arată marea preţuire acordată 

omului şi o putere de a se comporta ca subiect în această 

relaţie. Moartea îi vine din faptul că nu rămâne ca subiect 
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în relaţia iubitoare cu Dumnezeu, şi e învinsă, dându-i-se 

puterea să revină în unitatea sa personală cu Fiul lui 

Dumnezeu însuşi, la acea relaţie într-un mod de nepier-

dut. Fiul lui Dumnezeu făcându-Se om, deci şi Subiect 

uman, biruieşte moartea şi ca om, făcând din desfiinţarea 

omului prin ea, un somn trecător”1.  

Părintele Stăniloae face distincţie între părtăşia „natu-

rală” de Hristos, sau cea dată în faptul că a asumat firea 

noastră, deci întemeiată la Întrupare în firea devenită co-

mună, şi părtăşia de firea dumnezeiască, care cere deschi-

derea spre comuniunea personală cu Sfânta Treime: „Nu 

ne facem părtaşi de Hristos prin simplul fapt că are firea 

omenească, ci trebuie să ne şi deschidem Lui prin credin-

ţa noastră, deci printr-un act spiritual, liber, care e uşurat 

prin Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt a trecut din dumne-

zeirea lui Hristos şi în umanitatea Lui. Părtăşia pe care o 

primim astfel cu Hristos e alta decât „părtăşia” de firea 

dumnezeiască. De Hristos ne facem părtaşi întrucât avem 

firea omenească comună cu a Lui, trecând însă şi Duhul 

de la ea la noi. Dar de firea dumnezeiască nu ne facem 

părtaşi decât în sensul unei comuniuni personale cu Fiul 

ca ipostas divin şi deci împreună cu el şi cu Tatăl”2.  

După Părintele Stăniloae, unirea ipostatică sau asuma-

rea firii omeneşti în Hristos a desăvârşit capacitatea de re-

laţie cu Dumnezeu înscrisă în chipul omului, ducându-o 

până la o apropiere filială sau familiaritate negrăită: „Fiul 

lui Dumnezeu făcându-Se pentru noi om, are în Sine 

simţirea omului care nu e de o fiinţă cu Tatăl, ci e depen-

                                                 
1 Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea a doua, Glafire, 

trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Col. 

PSB 39, EIBMBOR., Bucureşti, 1992, pp. 144-145, n. 235. 
2 Ibidem, p. 357, n. 643. 
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dent de Tatăl ca creatură. Pe de altă parte El fiind ca ipos-

tas dumnezeiesc de o fiinţă cu Tatăl, se simte chiar întru-

pat, sau chiar ca Om aproape de Tatăl. Şi noi, unindu-ne 

cu El, ne însuşim simţirea Lui de apropiere de Tatăl, sim-

ţindu-L pe de altă parte pe El aproape de noi, care nu sun-

tem de o fiinţă cu Tatăl”1.  

Duhul Sfânt este Persoana care ne uneşte cu Creatorul, 

Persoana prin a Cărei lucrare taina libertăţii şi alterităţii 

se înscrie în comuniunea cu Dumnezeu: „Dar iubirea se 

arată prin libertate. Şi dacă El ne-a creat din iubire, trebu-

ie să ne arate cumva această iubire. Şi nu ne-o poate arăta 

decât întâlnindu-Se cu noi într-o Persoană care ne uneşte 

cu El: în Duhul Sfânt. Dar în Duhul Sfânt trebuie să ne 

simţim atât creaţi, cât şi în comuniune cu el, ca necreat şi 

veşnic, chemaţi şi noi la comuniunea veşnică cu El”2.  

Firea omenească în Hristos, arată Sfântul Chiril al Ale-

xandriei, se pătrunde de plinătatea dumnezeirii, de sfinţe-

nia divină care imprimă în noi chipul dumnezeiesc: „Căci 

am fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 

(Fac. 1, 20). Dar ceea ce imprimă în noi chipul dumneze-

iesc este fără îndoială sfinţenia, adică împărtăşirea de Fiul 

în Duhul”3. Înnoirea în om a chipului lui Dumnezeu are 

aşadar un caracter dinamic şi presupune împărtăşirea firii 

de sfinţenia dumnezeiască şi comuniunea personală cu 

Sfânta Treime: „El înalţă firea raţională deasupra păcatu-

lui şi a înclinării spre răutate. Şi astfel o preface prin sfin-

                                                 
1 Ibidem, p. 356, n. 641.  
2 Chiril al Alexandriei, Sfântul, Scrieri, Partea a treia, Despre 

Sfânta Treime, trad., introd. şi note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăni-

loae, Membru al Academiei Române, Col. PSB 40, EIBMBOR, Bu-

cureşti, 1994, p. 206, n. 300.  
3 Ibidem, p. 238. 



 218 

ţenie în chipul Creatorului. Căci Creatorul tuturor este 

Sfânt. De aceea şi zice: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt 

Sfânt” (Lev. 11, 44)”1.  

Comentând cuvintele Sfântului Chiril, Părintele Stăni-

loae indică legătura dintre creaţie şi mântuirea în Fiul lui 

Dumnezeu, prin faptul că omul este în mod special chipul 

Fiului, iar relaţia de iubire între om şi Dumnezeu are ca 

icoană şi izvor de putere relaţia dintre Tatăl şi Fiul, în 

Duhul Sfânt, Duhul Iubirii: „dacă sfinţenia e chipul lui 

Dumnezeu ca Creator, întrucât Dumnezeu Tatăl e Creato-

rul lumii şi ţinerea ei e legată de El, prin Fiul, omul este 

în mod special chipul Fiului. Dragostea Fiului de Tatăl îi 

face şi pe oameni să fie legaţi de Tatăl prin Fiul. Aceasta 

explică şi faptul că Fiul Însuşi S-a făcut om, ca să lege 

din nou şi pentru veci pe oameni de Tatăl”2.  

Evitând identificarea sau obiectivizarea facilă a conşti-

inţei morale cu o adaptare sau raportare formală la nişte 

legi impuse din afară sau străine fiinţei omeneşti, Părinte-

le Stăniloae subliniază dimensiunea morală a chipului 

omului: „se indică sfinţenia cu chipul Creatorului. Crea-

torul e sfânt pentru că e Creator prin generozitate, prin 

bunătate. Păcătoşenia, ca opusul sfinţeniei, e una cu ego-

ismul, cu lipsa bunătăţii, a generozităţii. Sfinţenia dă 

omului un caracter moral”3.  

Principiul mântuirii este unirea cu Dumnezeu şi depli-

nătatea unirii aduce îndumnezeirea omului, desăvârşirea 

iconizării sale ca împreună-subiect al trăsăturilor divine. 

Astfel, mântuirea în sensul ei deplin şi definitiv „nu e po-

sibilă decât printr-o unire a creaturii cu Dumnezeu, izvo-

                                                 
1 Ibidem.  
2 Ibidem, p. 238, n. 348.  
3 Ibidem, p, 238, n. 349.  
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rul suprem al vieţii, sau Viaţa propriu-zisă. Unirea aceas-

ta când e deplină produce îndumnezeirea fiinţei umane. Şi 

numai îndumnezeirea reprezintă o imprimare a trăsături-

lor dumnezeieşti în această fiinţă, adică o unire interioară 

a ei cu Dumnezeu. Numai prin ea omul care crede devine 

el însuşi subiect al trăsăturilor divine prin har, adică îşi 

însuşeşte ca nişte trăsături proprii trăsăturile şi puterile di-

vine, datorită cărora moartea nu-l mai poate birui. Orice 

altfel de mântuire este ameninţată să fie iarăşi anulată de 

păcat şi de moarte”1.  

Această imprimare a vieţii divine în om nu constituie 

un proces în care omul devine un obiect pasiv, ci este 

condiţia sinergică în care se întemeiază răspunsul liber al 

omului de creştere în unire cu Dumnezeu: „Sfântul Ata-

nasie nu concepe înlăturarea morţii din trupul omenesc ca 

un rezultat al simplei imprimări a vieţii divine mai puter-

nice în trupul muritor, ci ca un rezultat al tăriei spirituale, 

pe care prezenţa dumnezeirii o insuflă acestei firi ca să 

poată birui ea însăşi pornirile păcătoase. Iar imprimarea 

tăriei dumnezeieşti în firea umană se arată în tăria activă 

a acestei firi, într-o tărie de ordin spiritual-voluntar”2.  

Se ridică în continuare problema crucială asupra nece-

sităţii şi sensului biruirii morţii în Trupul înviat al lui 

Hristos şi ale trecerii omului prin moartea trupească după 

această biruinţă. „Mântuirea înţeleasă ca îndumnezeire şi 

ca victorie asupra morţii implicată în ea, are şi aspectul 

unei întăriri a naturii umane prin întărirea spiritului ei. 

Dar mântuirea nu rezultă numai din din întărirea spiritului 

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Învăţătura Sfântului Atanasie 

cel Mare despre mântuire, ST, Seria a II-a, anul XXV, nr. 5-6, 

mai-iunie, 1973, p. 328.  
2 Ibidem, pp. 328-329.  
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împotriva ispitelor trupului, prin prezenţa plină de putere 

a lui Dumnezeu în el, ci capătă un caracter paradoxal şi 

mai complex, ba s-ar putea spune unul de-a dreptul para-

doxal. Căci victoria asupra morţii – datorită întăririi spiri-

tului nostru împotriva pornirilor cărnii sau a egoismului 

nostru, prin îndumnezeire – nu constă în puterea de a 

ocoli moartea, ci se obţine printr-o acceptare a morţii”1.  

Părintele Stăniloae leagă necesitatea acceptării morţii 

de învăţătura patristică despre afecte, care se desprinde 

din scrierile Sfântului Atanasie şi este dezvoltată sistema-

tic de Sfântul Maxim Mărturisitorul. Afectele, împărţite 

de Sfântul Maxim în afecte de plăcere şi afecte de durere, 

sunt legate între ele, se introduc reciproc formând un cerc 

vicios şi strâng în jurul omului lanţul păcatului, stricăciu-

nii şi mortalităţii. „Unitatea lor”, scrie Părintele Stăniloae, 

„se arată şi în faptul că împreună conduc spre afectul cul-

minant care e moartea. Moartea este astfel afectul suprem 

de care se fereşte omul atât prin satisfacerea afectelor de 

plăcere cât şi prin ocolirea celor de durere, dar până la ur-

mă chiar satisfacerea afectelor de plăcere îl duce la moar-

                                                 
1 Ibidem, p. 329. Sau: „Sfântul Atanasie îmbină necesitatea în-

dumnezeirii şi acceptării morţii în vederea mântuirii, într-un mod ca-

re nu diminuează importanţa niciuneia dintre ele. Acceptarea morţii a 

fost necesară pentru biruirea ei reală, dar fără prezenţa dumnezeirii, 

moartea, odată acceptată, n-ar fi putut fi biruită. Argumentând nece-

sitatea acceptării morţii pentru biruirea ei, Sfântul Atanasie proclamă 

implicit insuficienţa oricărei teorii care vede acceptarea morţii din alt 

motiv decât acela al biruirii morţii în trup şi al învierii lui pentru veci, 

deci a oricărei alte teorii care nu uneşte importanţa acceptării morţii 

pentru mântuire cu importanţa îndumnezeirii şi a învierii. El procla-

mă implicit insuficienţa oricărei teorii care consideră mântuirea reali-

zându-se de către Hristos fără un efect direct în trupul Lui şi prin 

aceasta în trupul tuturor”. Ibidem. 
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te, ca suprema durere dintre cele ce urmează plăcerilor. 

Dar dacă în moartea fără voie afectele biruiesc firea, în 

moartea acceptată de bunăvoie pentru o cauză mai înaltă 

afectele sunt, în mod paradoxal, biruite de fire, care a de-

venit iarăşi puternică”1.  

Arătând necesitatea întrupării pentru mântuire ca ne-

schimbabilitate în unirea cu Dumnezeu, Sfântul Atanasie, 

citat de Părintele Stăniloae, face o distincţie între starea 

originară adamică în care legătura dintre trup şi harul în-

dumnezeitor era supusă schimbării sau nestatorniciei din 

pricina unei anume condiţii de exterioritate între trup şi 

lucrarea sau porunca lui Dumnezeu, şi starea de mântuire 

în Hristos întrupat în care „trupul participă la rândul lui la 

lucrările dumnezeieşti”: „Dacă, datorită puterii Sale, ar fi 

poruncit şi blestemul s-ar fi dezlegat s-ar fi arătat puterea 

Celui ce a poruncit şi omul ar fi devenit cum a fost şi 

Adam înainte de cădere, primind harul din afară şi nea-

vându-l conexat cu trupul ... Ba poate ar fi fost şi mai rău, 

căci a învăţat să păcătuiască. Fiind astfel, dacă ar fi fost 

convins de şarpe, iarăşi ar fi fost necesară porunca lui 

Dumnezeu pentru dezlegarea blestemului. Şi aşa ar fi fost 

o continuă trebuinţă de poruncă şi oamenii ar fi rămas vi-

novaţi şi supuşi păcatului, având mereu nevoie de iertare 

şi niciodată nu s-ar fi eliberat, fiind mereu trupuri şi me-

reu biruiţi de legea neputinţei trupului”2.  

Transfigurarea prin har a afectelor este desăvârşită 

prin asumarea şi biruirea în trup a afectului suprem, care 

                                                 
1 Ibidem, p. 331. De asemeni: „Moartea este, în ultimă analiză, şi 

ea un afect, sau o trăsătură pătimitoare, trăsătura pătimitoare culmi-

nantă a trupului nostru”. Ibidem, p. 330.  
2 Ibidem, p. 330, cf. Oratio II contra Arianos, P. G. XXVI, col. 

292-293.  



 222 

e moartea. Ea este săvârşită de Hristos în trupul Său1, şi 

de noi ca împreună-subiecţi ai harului în alipire de trupul 

Său. Trupul lui Hristos este locul interiorităţii reciproce, 

unirii stabile între Dumnezeu şi om. Părintele Stăniloae 

întemeiază viziunea despre alcătuirea iconică a omului nu 

în însuşirile lui spirituale considerate abstract şi autonom, 

ci în primul rând în relaţia personală, în legătura cu Izvo-

rul de viaţă şi putere: „La baza acestei doctrine stă con-

cepţia că firea noastră se menţine numai prin puterea ce-i 

vine de la Dumnezeu prin legătura cu El. Afectele ca slă-

biciuni şi patimile ca slăbiciuni exagerate ale firii noastre, 

manifestate în violenţa lor, din teama de disperare, provin 

dintr-o rupere a legăturii naturii noastre cu Dumnezeu ca 

izvor de putere”.  

Părintele Stăniloae vede asceza creştină în sensul litur-

ghisirii participării la viaţa trupului lui Hristos prin invo-

carea Duhului Sfânt, ca o prelungire în viaţa personală a 

tainei Bisericii: „Asceza ortodoxă, care e aplicarea acestei 

doctrine despre mântuire prin oprirea dezvoltării afectelor 

în patimi, nu trebuie înţeleasă ca aşteptând totul de la în-

cordarea omului, ci în primul rând de la puterea lui Dum-

nezeu, de la puterea aflătoare în trupul înviat al lui Hris-

tos, obţinută de noi prin rugăciune. Rugăciunea este tot-

deauna o chemare a Duhului Sfânt, a Duhului lui Hristos, 

                                                 
1 „Hristos a scos prin această întărire a firii afectele din ea, sau 

le-a biruit, acceptând afectul suprem de durere care este moartea. 

Propriu-zis le-a biruit însuşi trupul Lui, căci Cuvântul nu le-a biruit 

fără trup ci prin trup, Dumnezeu Cuvântul le-a biruit întărind trupul. 

Trupul participă la rândul lui la lucrările dumnezeieşti. «De aceea pă-

timind trupul, cuvântul nu era în afară De aceea se numeşte pătimirea 

a Lui. iar săvârşind lucrurile Tatălui, trupul nu era în afara Lui, ci Cu-

vântul le săvârşea iarăşi în el»”. Ibidem, p. 331. 
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care ne face proprie nouă puterea lui Hristos. (...) Ea e o 

aplicare de fiecare zi a doctrinei sinergiei între efortul 

omului şi puterea lui Dumnezeu obţinută prin rugăciune, 

în cadrul Bisericii”1.  

„Căderea noastră în starea pătimitoare, trecătoare şi 

muritoare a fost posibilă, pentru că suntem făpturi, avem 

o fiinţă creată, în stare de devenire. Ca să ne scape nu nu-

mai de starea pătimitoare, ci şi de posibilitatea recăderii 

în ea, Cuvântul ne ridică chiar din starea de fiinţe create, 

din starea devenirii, dar nu după fire, ci după har” iar 

aceasta o face, luând asupra sa însăşi starea noastră de fi-

inţe create. Prin aceasta El nu desfiinţează însă starea 

noastră, ci o îndumnezeieşte din puterea existenţei Sale 

superioare calităţii de făptură, de devenire. Totuşi noi nu 

încetăm prin aceasta să ne păstrăm în esenţă însuşirea 

noastră de făpturi, într-o anumită devenire, întrucât nu 

avem din noi infinitatea puterii divine, ci primim din El 

neîncetat această putere şi ca atare înaintăm veşnic în sta-

rea de îndumnezeire”.  

Părintele Stăniloae arată că asumarea firii omeneşti în 

Ipostasul Cuvântului a dat un nou început şi un nou orizont 

făpturii create. Întruparea a ridicat creatura la viaţa veşnică 

din „devenirea închisă între naşterea din păcat şi moartea 

ca efect al patimilor păcătoase, eliberând-o de începutul în 

păcat şi de moartea păcătoasă, dar fără să o desfiinţeze ca 

viaţă, ci umplându-o de viaţa în Dumnezeu”.  

Prin alipirea sau împărtăşirea de Trupul Cuvântului 
dumnezeiesc făcut om, arată Sfântul Atanasie, devenirea 
omului căpătă o nouă condiţie, teandrică, în care actele 

sale sunt săvârşite dinlăuntrul şi cu puterea aflătoare în 

                                                 
1 Ibidem, p. 333. 
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trupul lui Hristos1. Părintele Stăniloae vede îndumnezei-
rea ca iconizare sau imprimare de Cuvântul făcut trup: 

„Trupul imprimat de Cuvântul este trupul îndumnezeit de 
Cuvântul trupul în care sălăşluieşte Cuvântul cu puterea 
Lui dumnezeiască imprimată în el”2.  

Părintele Stăniloae vede valorizată în viziunea patristi-
că legătura strânsă dintre afirmarea iubirii divine mântui-
toare şi capacitatea iconică primitoare şi participativă a 

omului: „Sfântul Atanasie apără învăţătura despre Dum-
nezeirea deplină a Cuvântului, nu numai din încrederea ce 
o are în iubirea lui Dumnezeu faţă de om, ci şi din încre-

derea ce o are în om, în capacitatea acestuia pentru unirea 
cu Dumnezeu. De aceea, aproape întotdeauna când vor-
beşte despre Întruparea Cuvântului, Îl arată pe acesta nu 

numai ca Dumnezeu desăvârşit, ci şi ca om deplin”3.  

                                                 
1 „De aceea născându-se trupul din Maria, Născătoarea de Dumne-

zeu, se spune că S-a născut Cuvântul, Cel ce dă altora facerea (deveni-

rea) ca să transfere în Sine facerea (devenirea) noastră şi ca să nu ne 

mai întoarcem în pământ, ca unii ce suntem numai din pământ, ci ca 

uniţi cu Cuvântul din cer, să fim ridicaţi împreună cu El în cer. Deci şi 

celelalte afecte ale trupului nu fără rost le-a transferat în Sine, ca să nu 

ne mai împărtăşim ca oamenii, ci ca aparţinând Cuvântului de viaţa 

veşnică. Căci nu mai murim conform devenirii dinainte de Adam, ci 

devenirea şi toată slăbiciunea noastră transferându-se în Cuvântul, sun-

tem ridicaţi de pe pământ, dezlegându-se blestemul de pe urma păcatu-

lui, pentru Cel ce S-a făcut în noi pentru noi blestem. Şi cu cuviinţă s-a 

făcut aceasta. Căci precum fiind din pământ toţi murim în Adam, aşa 

renăscuţi în Iisus, din apă şi din Duh, toţi suntem făcuţi vii în Hristos, 

ca nemaifiind în trup pământesc, ci în trup imprimat de Cuvântul, pen-

tru Cuvântul lui Dumnezeu, care S-a făcut pentru noi trup”. Cf. Oratio 

III contra Arianos, P. G. XXVI, col. 396. Ibidem, pp. 334-335.  
2 Ibidem, p. 335.  
3 Ibidem. Sau: „Cuvântul îşi coboară lucrarea la posibilitatea uma-

nului, umanul se înalţă continuu în capacitatea de reflectare şi folo-

sire activă a lucrărilor divine”. Ibidem.  
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Părintele Stăniloae afirmă dimensiunea etică a îndum-

nezeirii, conştiinţa morală fiind însăşi conştiinţa orientării 

iconice a firii create spre participarea la cele dumneze-

ieşti: „întărirea naturii noastre prin prezenţa activă a Lo-

gosului în ea s-a realizat ca o întărire etică a ei, nu ca o 

investire a ei cu o calitate statică prin identificarea morţii 

cu nemişcarea şi a învierii cu o stare activă. Cel mai efec-

tiv lucrează Hristos prin faptul că a înviat, şi în starea de 

înviere. Dar prin lucrarea Lui îi face păe toţi cei ce cred în 

El activi, eliberându-i de moartea spirituală”.  

Viziunea despre îndumnezeire a Sfântului Atanasie este 

legată de cuprinderea persoanelor şi cosmosului în icoana 

sau taina Întrupării: „Doctrina despre îndumnezeire a Sfân-

tului Atanasie ca acţiune de îndumnezeire a tuturor prin 

trupul lui Hristos, nu poate fi înţeleasă dacă nu se ţine sea-

ma de două implicaţii ale ei: de o anumită cuprindere a tu-

turor persoanelor umane în Hristos; de o anumită cuprinde-

re a cosmosului însuşi în El. Trupul purificat şi înviat al lui 

Hristos stă într-o legătură cu trupul nostru al tuturor. El e 

ca un aluat, sau ca un focar iradiant, înnoit şi înviat, al în-

tregii corporalităţi umane. Deoarece corupţia şi moartea 

era în om, nu în afară, «în mod cuvenit Cuvântul S-a folo-

sit de trup ca de un organ şi s-a extins la toţi»”1.  

Îndumnezeirea apare nu doar ca un parcurs individual 

autonom şi privat, ci ca împlinirea unificării în iubirea în-

treolaltă prin unirea în Dumnezeu, sau unificarea creaţiei 

în Trupul lui Hristos, Crucea sau Icoana de unire a creaţi-

ei cu Dumnezeu: „Unirea noastră în Dumnezeu, prin Du-

hul, se manifestă în legătura iubirii ce există între noi: 

«Lucrul şi l-a săvârşit prin aceea că, răscumpăraţi fiind de 

păcat, oamenii nu mai rămân morţi ci, fiind îndumnezeiţi 

                                                 
1 Ibidem, pp. 337-338.  
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au, cum vedem în noi, legătura iubirii întreolaltă». În Cu-

vântul cel Întrupat «popoarele devin concorporale şi păr-

taşe la Hristos» 1, iar „forţa spirituală a celui înnoit în cu-

vântul se repercutează asupra cosmosului. E afirmată prin 

aceasta forţa ce iradiază din omul subţiat în duh şi trans-

parent prin duh asupra naturii”2.  

Sintetizând învăţătura Sfântului Atanasie cel mare de-

spre mântuire şi îndumnezeire, Părintele Stăniloae des-

prinde trei principii fundamentale pentru înţelegerea vizi-

unii patristice:  

– Principiul sinergic sau liturgic, care oglindeşte şi di-

mensiunea iconică, participativă înscrisă în chipul omu-

lui: „Mântuirea subiectivă se obţine prin efortul omului 

de a deveni, cu puterea lui Hristos, care Şi-a îndumnezeit 

trupul, comunicată lui, sfânt şi îndumnezeit. Se degajă din 

această doctrină despre mântuire marea încredere în posi-

bilitatea omului de a deveni sfânt, sau îndumnezeit în 

Dumnezeu”3.  

– Principiul asumării în Hristos actualizate personal în 

legătura dragostei. Această actualizare are loc în Biserică 

şi se prelungeşte ca responsabilitate pentru întreaga crea-

ţie: în cuvintele Părintelui Stăniloae, „cuprinderea poten-

ţială a noastră în Hristos şi în raza mântuirii Lui şi condi-

ţionarea actualizării ei de realizarea legăturii în iubire”, 

dezvoltarea comuniunii eclesiale fiind prelungită într-o 

„responsabilitate pentru toţi oamenii”.  

– Principiul eshatologic, al desăvârşirii mântuirii prin 

înviere, pregustată în participarea la Trupul înviat al lui 

Hristos: „Mântuirea se desăvârşeşte prin învierea tuturor 

                                                 
1 Ibidem, p. 338. Cf. Oratio III contra Arianos, P. G. XXVI, col. 373.  
2 Ibidem, p. 339. 
3 Ibidem.  
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sau prin desfiinţarea generală a morţii. Hristos a făcut în-

ceputul mântuirii în acest înţeles, prin învierea Sa”. Capa-

citatea iconică a creaţiei, de a reflecta pe Cuvântul şi Înţe-

lepciunea lui Dumnezeu a fost restaurată şi desăvârşită 

până la condiţia teandrică a îndumnezeirii sau unirii cu 

Dumnezeu, prin taina Întrupării, taina Trupului lui Hris-

tos ca plămadă a îndumnezeirii mădularelor Sale. „Toată 

creaţia tinde spre învierea generală ca spre sensul ei de-

plin şi spre desăvârşirea ei în Dumnezeu. Revelaţia clară 

a lui Dumnezeu în creaţie şi revelaţia sensului creaţiei co-

incid, şi ea va atinge deplinătatea la învierea generală”1.  

După Părintele Stăniloae, chipul evanghelic al lui Iisus 

Hristos, descoperirea taborică a transparenţei dumnezeirii 

prin umanitatea Sa descoperă legătura strânsă între crea-

ţie, întruparea Domnului şi îndumnezeirea omului: „Uma-

nitatea ajunge în el la vârful desăvârşirii prin îndumnezei-

re, pentru că El însuşi coboară la ea, înomenindu-se. În 

alipirea la el, toţi cei ce vor pot înainta la infinit în îndum-

nezeirea lor, sau în umanizarea desăvârşită. De ce nu s-ar 

putea coborî Dumnezeu-Cuvântul la umanitatea creată de 

El cu setea după El, pentru a-i satisface această sete, dacă 

s-a putut coborî la fapta creării ei şi dacă prin această co-

borâre îşi pune şi mai mult în lucrare iubirea şi bunătatea 

care-I arată mărimea Lui spirituală şi că prin această co-

                                                 
1 Ibidem, p. 340. Unirea cu Dumnezeu, arată Sfântul Atanasie cel 

Mare, restaurează, fructifică şi desăvârşeşte orientarea iconică a creaţi-

ei spre unirea cu Dumnezeu: „Înţelepciunea lui Dumnezeu, care înainte 

se arăta prin chipul ei în creaturi ... şi prin ea arăta pe Tatăl ei după ace-

ea ea însăşi, fiind Logosul, S-a întrupat, ceea ce spune şi Sfântul Ioan 

(Ioan 1, 14) şi după desfiinţarea morţii şi mântuirea neamului nostrum, 

s-a revelat şi mai mult pe Sine Însăşi şi prin ea pe Tatăl Ei”. Ibidem, p. 

340, cf. Oratio III contra Arianos, P. G. XXVI, col. 320.  
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borâre poate înălţa materia până la a o face străvezie prin 

umanitatea de care ţine şi materia trupului, îndumnezein-

d-o? Această transparenţă a dumnezeirii prin umanitatea 

Sa a arătat-o Hristos la Schimbarea la Faţă pe Tabor. El a 

arătat prin aceasta că e şi Dumnezeu şi om, deci a arătat şi 

coborârea Sa ca Dumnezeu la umanitate şi înălţarea uma-

nităţii Sale la starea îndumnezeită. Tot prin ea ne-a arătat 

că de această stare îndumnezeită ne vom împărtăşi la infi-

nit şi noi. Căci i-a arătat pe cei trei Apostoli văzători cu 

El şi ai lui Moise şi Ilie”1.  

                                                 
1 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus 

Hristos, Ed. Centrului metropolitan Sibiu, 1991, p. 115.  
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Legile naturale şi  

libertatea persoanei 

În primul volum din „Teologia Dogmatică” Părintele 
Dumitru Stăniloae abordează problematica legilor natura-
le şi libertăţii persoanei, temă îndelung dezbătută în şti-

inţă, filosofie şi teologie.  
Părintele Stăniloae afirmă existenţa unei coresponden-

ţe între raţionalitatea maleabilă a naturii şi capacităţile 

omului: „Raţionalitatea maleabilă a lumii, plină de multi-
ple virtualităţi, corespunde indefinitelor virtualităţi ale ra-
ţiunii, imaginaţiei şi puterii umane creatoare şi progresi-

ve”1. Această poziţie este în acord cu doctrina despre lo-
ghii dumnezeieşti necreaţi a Sfântului Maxim Mărturisi-
torul. Ipostasul omenesc aduce natura la realizare pe calea 

sa spirituală şi liturgică spre unirea cu Dumnezeu. Reali-
zarea naturii depinde astfel de împlinirea vocaţiei omului 
de preot al creaţiei: „dar raţionalitatea aceasta maleabilă 

capătă sens deplin, prin actualizarea acestei maleabilităţi, 
numai dacă raţiunea umană se conduce în această operă a 
ei de principii etice, de o responsabilitate faţă de comuni-

tatea umană şi de Dumnezeu”2.. 

Unul dintre cele mai interesante subiecte din câmpul 

modernităţii priveşte putinţa de a concepe într-un mod 

                                                 
1 Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, p. 247. 
2 Ibidem, p. 247. 
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ştiinţific posibilitatea reconcilierii caracterului determi-

nist sau aleator al legilor fizicii cu libertatea sau capacita-

tea de alegere liberă a omului.  

Stephen Barr a adus în lumină într-un volum recent 

apărut dezbaterea ştiinţifică asupra posibilităţii ca meca-

nica cuantică, cu abordarea ei probabilistă nedeterministă, 

să permită conceperea voinţei libere. „Nu este deloc sur-

prinzător faptul că un număr de fizicieni, biologi şi filo-

zofi au sugerat că indeterminismul cuantic are de-a face 

cu libertatea umană. (…) Ei [cei mai mulţi dintre ei] nu 

spun că indeterminismul cuantic explică voinţa liberă, ci 

mai curând că oferă o deschidere pentru voinţa liberă. 

Voinţa liberă este concepută ca o facultate care provine, 

cel puţin în parte, din ceva care este non-fizic. În orice 

caz, pentru avea loc să opereze ceva non-fizic, materia – 

şi în special creierul omenesc – nu trebuie să fie cu totul 

sub controlul rigid al legii fizice cauză-efect. Cu alte cu-

vinte, libertatea adevărată implică faptul că ai în mod real 

de ales. Alternativele dintre care alegi trebuie să fie unele 

reale şi îngăduite de legile naturii. prin urmare, legile na-

turii trebuie să fie suficient de flexibile ca în fiecare situa-

ţie particulară să fie posibile mai multe ieşiri: pentru ca 

voinţa liberă să poată exista legile fizicii trebuie să aibă 

clădită în ele nedeterminarea. Punctul cheie stă în faptul 

că nedeterminarea permite voinţa liberă, nu o produce”1  

Părintele Stăniloae exprimă la rândul său nu numai ca-

pacitatea omului de a transcende determinismul legilor 

naturale ci şi un fel de maleabilitate a sferei naturale 

adaptată la acţiunea omului. Legile naturale permit exer-

                                                 
1 Stephen M. Barr, Modern Physics and Ancient Faith, University 

of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2006, pp. 178-179. 
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citarea libertăţii omeneşti care actualizează şi aduce la 

împlinire virtualităţile naturii: „legile au în ele o posibili-

tate elastică sau contingentă pusă la dispoziţia omului 

pentru a o actualiza în diferite moduri, conform trebuinţei 

şi conţinutului de sensuri la care el a ajuns”1.  

Un termen cheie este inseparabilitatea între natură şi 

sensul existenţei resimţit de om atunci când nu se ia în 

considerare un context abstract: „Natura este astfel structu-

rată, încât lasă loc intervenţiilor umane, care nu ţin seama 

de totalitatea legilor ei exacte, şi aceste legi nu sunt menite 

să dea rezultatele cele mai folositoare prin ele însele, ci se 

întregesc prin intervenţiile libertăţii umane. Sensul existen-

ţei pe care-l au oamenii într-un timp sau altul, felul vieţii 

lor spirituale, în interdependenţa lor socială, natura senti-

mentelor fiecăruia se combină cu natura exterioară, sau o 

întregesc într-un mod care face imposibilă o separare reală 

a lor; sau care face separarea să fie mai mult în planul ab-

stract, închipuit, ales şi el de spiritul omului”2. 

Omul are în propriul său trup evidenţa compatibilităţii 

între spirit şi natură. Există un fel de ierarhie iconică în 

care nivelul superior şi cel inferior se afirmă reciproc. Ele 

formează împreună un trup iconic în care elevarea nive-

lului inferior are drept corelativ susţinerea nivelului su-

perior de către cel inferior: „Modelul acestei întregiri este 

simbioza dintre viaţa spirituală, plină de sensuri şi de 

simţiri conştiente, şi legile fizico-chimice ale trupului. 

Cele dintâi nu le anulează pe cele din urmă, dar le ridică 

pe planul trăirii lor spirituale, iar cele din urmă nu anulea-

ză pe cele dintâi, ci constituie o bază pentru ea”3.  

                                                 
1 Teologia Dogmatică Ortodoxă I, p. 249. 
2 Ibidem, p. 248. 
3 Ibidem, p. 249. 
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Diferenţele specifice între implicarea omenească şi 
fluxul naturii sunt afirmate odată cu relaţia de non-contra-
dicţie dată ontologic: „Imaginaţia şi libertatea creatoare 
umană nu se mişcă în acelaşi fel ca natura, deşi nu contra-
zic în majoritatea cazurilor efectele produse de legile na-
turii, sau nu le suprimă pe acelea, ci le folosesc într-un fel 
sau în altul”1. „Reflectând asupra implicaţiilor teoriei 
cuantice în 1931, marele matematician şi cercetător în şti-
inţele naturale Hermann Weyl a făcut următoarea obser-
vaţie, care a rămas valabilă până astăzi: «Am putea spune 
că există o lume, cauzal închisă şi determinată prin legi 
precise, dar (...) noua intuiţie pe care o oferă fizica mo-
dernă [cuantică] (…) deschide mai multe căi de reconci-
liere între libertatea personală şi legile naturale. (…) Tre-
buie să aşteptăm dezvoltările ulterioare ale ştiinţei, poate 
milenii întregi, înainte de a concepe un tablou real şi deta-
liat al texturii materiei, vieţii şi sufletului întrepătrunse. 
Însă nu e nevoie să ne mai simţim oprimaţi de vechiul 
determinism clasic al lui Hobbes şi Laplace»”2.  

Mai mult, Părintele Stăniloae afirmă solidaritatea şi con-
tinuitatea omului şi naturii, o relaţie care o extinde pe cea 
dintre suflet şi trup: „Raţionalitatea naturii e într-o solidari-
tate şi continuitate cu raţiunea conştientă şi liberă a omului; 
e făcută pentru intervenţia acesteia în ea”3. Natura are o 
orientare antropică şi o dimensiune liturgică. Este darul lui 
Dumnezeu pentru om, dar adus prin dăruirea de sine a omu-
lui înaintea lui Dumnezeu în vederea transfigurării. Natura 
este locul atot-cuprinzătoarei formule a sinergiei: „Sinergia 
e formula generală a lucrării lui Dumnezeu în lume”4. 

                                                 
1 Ibidem, p. 248. 
2 Stephen M. Barr, op. cit., p. 184. 
3 Teologia Dogmatică Ortodoxă I, p. 249. 
4 Ibidem, p. 256.  
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În acest sens, Părintele Stăniloae observă în om o 

„transcendere a naturii, care nu se datoreşte numai lui şi cu 

atât mai puţin numai naturii”1. Această transcendere este 

legată de crearea omului ca icoană vie a lui Dumnezeu în 

taina iconomiei divine: omul este o fiinţă creată care trans-

cende natura, fiind întemeiată şi pecetluită de taina chipu-

lui lui Dumnezeu. Această transcendere realizată în asemă-

narea cu Dumnezeu va aduce naturii părtăşia la slava fiilor 

lui Dumnezeu, după cum este scris în Scriptură.  

Părintele Stăniloae atinge în cele ce urmează unul din-

tre principalele puncte ale dezbaterii, observând că o 

abordare (deterministă) a ştiinţelor naturale obiectifică 

realitatea. Este o remarcă fundamentală, foarte preţioasă 

pentru înţelegerea ontologiei iconice non-dualiste a fiinţei 

omeneşti. Teologul român afirmă o anumită „non-obiecti-

vitate a trupului”: „După credinţa creştină, trupul e în-

tr-un mod particular interior spiritului, participând prin 

aceasta la viaţa spiritului, depăşind planul biologic şi fizi-

co-chimic. În trup, raţionalitatea capătă o complexitate 

particulară, datorită bogăţiei spiritului din el. La rândul ei, 

raţionalitatea spiritului însuşi se actualizează, într-o com-

plexitate de mare fineţe şi subtilitate, în lucrarea lui asu-

pra trupului”2.  

Vocaţia transcendentală a sufletului este unită cu voca-

ţia euharistică a trupului într-o unică integralitate iconică: 

„Spiritul uman dispune de capacitatea unor decizii alter-

native, sau a unei transcenderi de sine însuşi, iar aceste 

decizii le poate imprima prin trupul său şi lumii exterioa-

re. Cheia acestui rol al omului stă în inserarea tainică a 

spiritului său în lumea materială prin trupul său. Toată 

                                                 
1 Ibidem, p. 250. 
2 Ibidem, p. 251.  
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lumea se resimte de acest fapt al inserării ei în spirit prin 

trupul omenesc1.  

Afirmaţia că teoria cuantică este incompatibilă cu mate-

rialismul este numită de Barr teza London-Bauer. El pre-

zintă pe scurt argumentul London-Bauer: „rezumând foar-

te pe scurt argumentul, observăm că are cinci paşi: (1) În 

teoria cuantică descrierea teoretică fundamentală este pre-

zentată în termeni de posibilităţi ipotetice multiple şi pro-

babilităţile lor relative; (2) Pentru a corela aceste posibili-

tăţi ipotetice cu lumea faptelor trebuie ca un «observator» 

să facă măsurători; (3) O măsurătoare este completă în mo-

mentul în care observatorul a efectuat o judecată de fapt, 

adică a ajuns să ştie că una dintre posibilităţile ipotetice 

este un fapt, iar celelalte nu; (4) Ceea ce-l face pe observa-

tor să fie observator este un act al intelectului; (5) Acest 

act nu poate fi descris complet prin teoria fizică fără incon-

sistenţă, căci matematica teoriei ne oferă numai probabili-

tăţi în timp ce observaţiile generează diferite rezultate”2.  

Trupul este mai mult decât o simplă structură mecani-

că. Chiar dacă fundamentul vieţii este spiritual, sufletul şi 

trupul sunt realităţi întrepătrunse aflate într-o relaţie para-

doxală de interioritate reciprocă: „Viaţa trupului face ast-

fel parte constitutivă din viaţa sufletului nostru, a cărui 

bază este spiritul. Viaţa aceasta e în acelaşi timp primul 

obiect contingent al libertăţii spiritului, care ori o lasă să 

coboare la starea de procese aproape automate prin slăbi-

rea libertăţii spiritului, ori întipăreşte în ea o libertate spi-

rituală tot mai mare. În cazul al doilea, prin trup se exer-

cită asupra lumii într-un mod accentuat libertatea spiritu-

                                                 
1 Ibidem, p. 251.  
2 Modern Physics and Ancient Faith, p. 232. 
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lui şi lumea e astfel ridicată de spirit spre scopul superior 

al unirii ei cu Spiritul suprem”1. 

John Polkinghorne schiţează un fel de imagerie 

non-mecanicistă, non-reductivă a explicării pe multiple ni-

vele, distingând sistemele fizice de tip nor de cele de tip 

ceas. El caută să indice prin această schemă distincţia între 

un câmp energetic şi unul fizic pur mecanicist. „Lumea nu 

este un sistem de tip ceas (în care lucrurile se întâmplă me-

canicist) ci de tip nor (în care comportarea aproape a tutu-

ror sistemelor este sub-determinată de consideraţii energe-

tice). Astfel, faptul că un sistem de ordin superior este 

compus din sisteme de ordin inferior nu înseamnă că siste-

mele de ordin inferior determină sau înlocuiesc nivelul de 

explicare al sistemului de ordin superior.  

În sisteme de tip ceas se pare în principiu că explicaţii-

le de ordin inferior fac inutilă explicaţia de ordin superior 

– cel puţin în teorie, deoarece acest lucru este evident ne-

adevărat în practică (nu poţi să pricepi comportarea unei 

piese complexe de software în termeni de găuri şi elec-

troni în silicon; într-adevăr, comportarea detaliată a sili-

conului este pur şi simplu irelevantă pentru software care 

va funcţiona «exact la fel» într-o implementare de hard-

ware diferită). Oricum dacă ai de-a face cu sisteme de tip 

nor (adică aproape orice fel de sistem natural, incluzând 

mintea şi creierul uman) nu este posibil nici măcar în 

principiu să explici deplin sistemul de ordin superior în 

termenii celor de ordin inferior”2.  

El distinge în contiunuare o eroare ascunsă în inter-

pretarea deterministă a expresiei „dependent de”. „Putem 

                                                 
1 Teologia Dogmatică Ortodoxă I, p. 252.  
2 Polkinghorne Q & A, http://www.starcourse.org/jcp/qanda.html 

#Meteor. 

http://www.starcourse.org/jcp/qanda.html#Meteor
http://www.starcourse.org/jcp/qanda.html#Meteor
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admite că gândurile sunt dependente de substratul neural 

în sensul că fără el (sau ceva echivalent) probabil că nu 

putem gândi, dar aceasta nu înseamnă «dependent de» în 

sensul de «determinat de»”1. Desigur, sistemele energeti-

ce ale organismelor vii au o taină în plus, a fiinţei vii din 

care „ies” energiile de mişcare, faţă de care modelul siste-

melor materiale nevii de tip „nor” rămâne insuficient.  

La rândul său, Richard Swinburne afirmă ireductibili-

tatea evenimentelor mentale la descrierile fizice, distin-

gând între variaţii cuantificabile şi non-cuantificabile: 

„Pentru o teorie ştiinţifică avem nevoie de legi mai gene-

rale care să indice de ce anumite feluri de evenimente ce-

rebrale dau naştere la anumite feluri de evenimente men-

tale – de ce acest eveniment cerebral dă naştere la un anu-

me gând şi alte evenimente cerebrale dau naştere la alte 

gânduri. Nu cred că poate exista o asemenea teorie, pen-

tru că după părerea mea evenimentele fizice diferă între 

ele numai relativ la câţiva parametri măsurabili – poziţie, 

viteză, masă, spin etc.  

Evenimentele mentale diferă între ele în nenumărate 

moduri necuantificabile. Nu există o diferenţă cuantifica-

bilă între o imagine roşie şi una albastră, deşi bineînţeles 

există o diferenţă cuantificabilă între cauzele lor. Nu exis-

tă o diferenţă cuantificabilă între gândul că «astăzi e vi-

neri» şi gândul că «Rusia este o ţară întinsă».  

Totuşi pentru a avea o teorie ştiinţifică este nevoie de 

legile funcţionale generale care să determine ce anume fel 

variaţie va da naştere la un alt fel de variaţie; aceasta este 

posibil numai dacă variaţiile sunt variaţii în sens cuantifi-

cabil – altfel rămânem cu o simplă colecţie de conexiuni 

                                                 
1 Idem. 



 237 

cauzale separate”1. Swinburne observă că la baza proce-

sului integrativ caracteristic progresului ştiinţei stă presu-

punerea că diferite ramuri de studiu au acelaşi subiect.  

Exact această presupunere face improbabilă, în opinia 

sa, explicarea evenimentelor mentale într-o manieră fizi-

calistă: „Este caracteristic progresului ştiinţific faptul că 

diferite ramuri ale ştiinţei au devenit integrate una alteia, 

precum optica şi electromagnetismul. Însă calea în care 

aceste integrări au fost realizate are la bază supoziţia că 

subiectul opticii şi cel al electromagnetismului sunt (în 

ciuda aparenţelor) realmente acelaşi – unde sau particule 

fizice. Aceasta implică presupunerea că însuşirile (calită-

ţile) secundare prin care am identificat iniţial subiectul 

(culoarea luminii şi simţirea căldurii) nu aparţin în fapt 

lucrului fizic, ci sunt un efect al lucrurilor fizice în noi. 

Însă atunci când încercăm să explicăm lucrurile şi propri-

etăţile mentale însele, evident nu putem lăsa deoparte as-

pectul lor mental! Şi astfel însuşi succesul ştiinţei în ex-

plicarea evenimentelor fizice face extrem de improbabil 

pasul final al explicării evenimentelor mentale, care sunt 

un gen foarte aparte de evenimente. Sufletele şi vieţile lor 

mentale de gând şi senzaţie sunt atât de diferite de unde şi 

particule încât nu poţi avea o teorie integrată care să ex-

plice interacţia lor2.  

Părintele Stăniloae afirmă taina trupului în termeni care 

trimit spre condiţia sa euharistică, care transcende simpla 

materialitate: „Participant la spirit ca subiect, trupul nu poa-

te fi definit ca obiect pur şi simplu. Trupul omului nu e nu-

                                                 
1
 Interview with Science and Religion News (2006) On Mind-Body 

Dualism, http://users.ox.ac.uk/~orie0087/framesetpdfs.shtml, Richard 

Swinburne, Faculty of Philosophy, University of Oxford.  
2 Idem.  

http://users.ox.ac.uk/~orie0087/framesetpdfs.shtml
http://users.ox.ac.uk/~orie0087/index.html
http://users.ox.ac.uk/~orie0087/index.html
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mai materie, sau numai raţionalitate plasticizată ca obiect; ci 

materie subiectivizată, participând la spirit ca subiect. În 

realitatea trupului meu e ceva care transcende ceea ce s-ar 

putea numi materialitatea lui şi mişcările ei pur automate, 

ceva ce nu se reduce la proprietăţile lui materiale”1.  

Relaţia dintre spirit şi trup este gândită în termenii 

unei ierarhii iconice şi sub aspectul reciprocităţii: „Trupul 

nu se poate înţelege fără spiritul care l-a organizat şi-l pe-

netrează, combinând raţiunile diferitelor elemente materi-

ale, în sistemul de raţiuni ale trupului, prin care se mani-

festă raţiunile spiritului. Trupul e adaptat continuu spiri-

tului, sau e imprimat în mod particular de spirit. Trupul 

este rezerva primă de nenumărate posibilităţi contingente 

materiale, actualizate de spirit prin tot atâtea posibilităţi 

ale lui în stare de a fi actualizate. Dar fără trup, posibilită-

ţile spiritului nu s-ar putea actualiza. Într-un fel, şi sufle-

tul se formează prin trup, sau primeşte o pecete a lui”2. 

Părintele Stăniloae abordează în continuare problematica 

posibilităţii minunilor dumnezeieşti: „După credinţa creşti-

nă, dacă lumea are o structură contingentă, care permite in-

tervenţia libertăţii umane în ea şi poate fi condusă spre stări 

tot mai înalte, înseamnă că ea este opera unui creator liber3 

fiind, prin urmare, deschisă acţiunii dumnezeieşti.  

El dezvoltă o idee a Sfântului Maxim Mărturisitorul, 

care leagă minunile de taina reînnoirii şi desăvârşirii firii 

create sub acţiunea puterii divine: „Minunile reprezintă o 

înnoire a modului în care se împlineşte raţiunea naturii 

umane, sau a naturii în general, nu o alterare a ei. Căci 

între natura creată şi puterile lui Dumnezeu, Care-şi desă-

                                                 
1 Teologia Dogmatică Ortodoxă I, p. 252. 
2 Ibid., p. 252-253.  
3 Ibid., p. 255.  
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vârşeşte creatura Sa, nu este o contrazicere, aşa cum nu 

este între natură şi ceea ce este superior naturii1.  

Luând în considerare condiţia actuală a naturii create 

afectate de urmările căderii omului, Părintele Stăniloae 

face o legătură interesantă între minuni şi condiţia eshato-

logică: „Minunile sunt considerate ca anticipări excepţio-

nale ale stării eshatologice, în care ordinea repetiţiei va fi 

biruită pe toată întinderea naturii transfigurate, care va 

sluji ca mediu perfect transparent şi elastic al comunicării 

între oameni şi între ei şi Dumnezeu”2.  

Întrepătrunderea între realitatea necreată şi cea creată 

are o indicare iconică în întrepătrunderea dintre suflet şi 

trup: „Până la sfârşitul acestei lumi, ordinea ei naturală va 

exista continuu penetrată într-un chip misterios de o ordi-

ne care e deasupra ei, aşa cum penetrează viaţa spirituală 

realitatea mai mult sau mai puţin statornică, deci nedesfi-

inţată, a vieţii în trup”3. 

Minunile sunt o ieşire locală în evidenţă a lucrării 

dumnezeieşti care în timpurile eshatologice va pătrunde şi 

va transfigura condiţia actuală a lumii. Aceasta va avea 

loc într-un mod care va aduce o adaptare şi transparenţă a 

legilor faţă de realizarea deplină a comunicării şi comu-

niunii între persoane: „Minunile nu distrug ţesătura gene-

rală a ordinii lumii, aşa cum porii nu distrug pielea trupu-

lui, nici punctele mai transparente dintr-o pânză nu dis-

trug continuitatea pânzei. Ci aceste puncte atestă prezenţa 

unei ordini fundamentale care întreţine ordinea lumii şi 

spre care aceasta e chemată. Iar în starea ei înviată, în-

treaga pânză a naturii va deveni deplin transparentă. 

                                                 
1 Ibidem, p. 256, apud: Ambigua, P. G., vol. 91, col. 1341 
2 Ibidem, p. 256. 
3 Ibidem, p. 256.  
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Această transparenţă va fi în acelaşi timp de o mare elas-

ticitate, căci rigiditatea de acum e menţinută de faptul că 

toate sunt spre moarte. Lipsa morţii va însemna elasticita-

te şi libertate, sau contingenţă maximă, deşi chipurile de 

acum se vor menţine în identitatea lor; ele îşi vor menţine 

identitatea prin varietatea profundă a raţiunilor spirituale 

ale lor. Comunicabilitatea variată între ele nu va prejudi-

cia libertatea lor, ci o va accentua”1.  

În abordarea relaţiei dintre legile naturale şi libertatea 

spirituală, Părintele Stăniloae urmează linia de cugetare 

iconică, patristică, în cosmologie şi antropologie. Este su-

bliniată identitatea personală a integralităţii suflet-trup 

privită în taina iconomiei divine şi în textura dialogică in-

ter-relaţională a lumii. Distincţia dintre condiţia actuală şi 

condiţia eshatologică a Învierii este decisivă pentru o în-

ţelegere corectă. În minunile dumnezeieşti veritabile se 

pot contempla local încă de pe acum anumite indicaţii şi 

evidenţe cu privire la condiţia eshatologică.  

                                                 
1 Ibidem, p. 256.  
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Principii ermineutice 

fundamentale în  

discursul antropologic  

al Părintelui Stăniloae 

La o privire de ansamblu a discursului Părintelui Stăni-

loae, putem spune că în centrul preocupărilor sale sunt aşe-

zate taina persoanei şi comuniunii, în lumina căreia trans-

pune erminia biblică şi patristică sau întreprinde reactuali-

zarea mesajului revelat. Forţa discursului său teologic în 

contextul contemporan este potenţată în mod aparte de le-

gătura strânsă pe care o afirmă necontenit între teologie şi 

antropologie, între Chipul şi Dumnezeu şi chipul omului.  

Se remarcă, în opera Părintelui Stăniloae, un deosebit 

echilibru ce susţine forţa plasticizării iconice a limbajului 

teologic. La realizarea acestui echilibru simfonic concură 

recursul constant, de-a lungul scrierilor sale, la principiile 

ermineutice specifice tradiţiei creştin-ortodoxe. Am dori, 

în cele ce urmează să punem în lumină câteva dintre aces-

te „încheieturi” ale trupului cugetării Părintelui Stăniloae.  

În primul rând am putea menţiona afirmarea constantă 

a alterităţii, transcendenţei, exemplarităţii şi iubirii abso-

lute a Sfintei Treimi, respectând principiul corelării con-

stante a teologiei cu antropologia, a chipului lui Dumne-

zeu cu chipul omului, a cunoaşterii de sine cu cunoaşterea 
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lui Dumnezeu. Am putea continua pornind de aici cu 

principiul primatului persoanei şi actelor personale asupra 

conceptelor şi relaţiilor abstracte dintre ele, al afirmării 

incompletitudinii limbajului conceptual şi necesităţii de-

păşirii lui prin experierea tainei. În acest demers, Părin-

tele Stăniloae dă o deosebită atenţie respectării principiu-

lui psihologic al echilibrului sau corelării între taină şi 

descoperire, între experiere şi înţelegere, între simţirea şi 

cugetarea duhovnicească.  

Putem spune împreună cu sfinţia sa că principiul per-

soanei sau ipostatic stă la baza înţelegerii paradoxurilor 

creştine, la baza înţelegerii fiinţei ca eveniment de comu-

niune, la baza înţelegerii relaţiei între fiinţă şi har. Legat 

de aceasta, Părintele Stăniloae urmăreşte în dezvoltarea 

discursului său principiul echilibrului între aspectul co-

munitar şi cel personal, între fiinţă şi persoană, recurgând 

ca o cheie de boltă la principiile corelării între dogma 

Treimii şi dogma Întrupării şi echilibrului între aspectul 

hristologic şi cel pneumatologic.  

Pentru a reda complexitatea vieţii şi cunoaşterii du-

hovniceşti, Părintele Stăniloae recurge la principiul plasti-

cizării, folosind limbajul iconic drept modalitatea cea mai 

adecvată de exprimare a tainei persoanei şi comuniunii, 

spre evitarea reducţiilor simplificatoare. În acest sens, o 

deosebită atenţie este acordată păstrării echilibrului dintre 

aspectul apofatic şi cel catafatic în cunoaşterea lui Dum-

nezeu şi a omului.  

Principiul ascetic se reflectă în fidelitatea faţă de ermi-

nia biblică şi patristică, evitarea simplificărilor reducţio-

niste şi circumscrierea faptelor în lumina iconomiei divi-

ne şi a răspunsului omenesc mai degrabă decât raţionali-

zarea lor dintr-o perspectivă unilaterală. În circumscrierea 
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iconică, se remarcă afirmarea unităţii în diversitate sau 

asimilarea principiului simfonic. Acesta cere înţelegerea 

faptelor istoriei în concurenţa diverselor iniţiative divine 

şi intenţionalităţi, perspective, linii sau straturi de semni-

ficaţie şi răspunsuri omeneşti, cu o tindere mai mult sau 

mai puţin afectată de păcat, dată în logosul lor divin, spre 

a converge în comuniune. Principiul iconomic îşi are apli-

carea în valorizarea istoriei în lumina creaţiei şi mântuirii, 

a planului şi iconomiei divine.  

O deosebită relevanţă este acordată în scrierile Părinte-

lui Stăniloae întrebuinţării constante a principiului iconic, 

ce presupune vederea realităţii lucrurilor în dubla lor di-

mensiune sau raţionalitate, a logosului dat de actul creator 

divin şi a răspunsului de creaţie. În aplicarea acestui prin-

cipiu, o deosebită relevanţă o are principiul respectării 

distincţiei între logos şi tropos, Părintele Stăniloae ur-

mând erminia Sfântului Maxim Mărturisitorul.  

În strânsă legătură cu cele de mai sus, Părintele Stăni-

loae recurge în demersul său teoantropologic la principiul 

mystagogic-liturgic, al sinergiei care stă la baza creşterii 

duhovniceşti şi prefacerii omului prin lucrarea Sfântului 

Duh în alipire de Trupul lui Hristos, recurgând în mod con-

stant spre edificare la erminia oferită de Sfintele Taine.  

Un alt principiu fundamental în realizarea echilibrului 

şi preciziei dogmatice a discursului său teologic, este păs-

trarea echilibrului între aspectul moral-ascetic şi cel mis-

tic-liturgic al actului personal. Departe de a se reduce la 

simpla raportare faţă de un cod formal de reguli, conştiin-

ţa morală oglindeşte pecetea iconică a Chipului Dumne-

zeiesc şi menirea omului de fiinţă întru comuniune.  

De o însemnătate remarcabilă este şi principiul esha-

tologic, sau prospectiv, al regăsirii stării originare şi vec-
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torului ei spre creştere şi desăvârşire, prin contemplarea 

viziunii revelate asupra stării finale sau condiţiei eshato-

logice. Aplicarea acestui principiu este strâns legată de o 

viziune dinamică asupra stării finale în sensul epectazei 

în taina dumnezeiască şi a împroprierii lucrării divine de 

către subiectul omenesc prin unirea cu Dumnezeu sau îm-

părtăşirea dumnezeiască. De asemeni, această aplicare 

este reglată de o viziune dinamică, realistă şi profetică 

asupra faptului istoric, care desprinde actul omenesc în-

tr-un ansamblu mişcat de noutatea relaţiilor interpersona-

le şi înrâurirea iconomiei divine.  

Spre desluşirea celor mai profunde şi delicate aspecte, 

vedem aplicat la Părintele Stăniloae principiul preciziei 

locale, al analizei, nuanţării, discernerii şi reorientării ce-

lor strâmbate de păcat fără anularea sau negarea lor în 

bloc. Ci mai curând prin corelarea cu principiul terapeu-

tic, care impune ca o responsabilitate duhovnicească re-

cuperarea adevărului strâmbat de păcat, salvarea părţii 

bune dintr-un ansamblu bolnav sau dintr-o construcţie 

eronată. Posibilitatea reuşitei este susţinută de aplicarea 

consecventă a principiului organicităţii ce verifică preci-

zia locală în ansamblul mai larg şi verifică, păstrează 

echilibrul între aspectul local şi cel global. 

În traducerea erminiei patristice şi aplicarea ei la lucra-

rea de restaurare a omului în Hristos şi Biserică, Părintele 

Stăniloae întrebuinţează în mod constant alte trei princi-

pii. Este vorba de principiul holistic, al vederii părţii în 

lumina întregului, după care amintim principiul ierarhic, 

ce evidenţiază structura ierarhică a întregului iconic în ca-

re partea dominantă reprezintă sau concentrează sau nu-

meşte iconic întregul. În valorizarea alterităţii şi comu-

niunii inter-personale, principiile de mai sus sunt corelate 
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cu principiul extatic, al transcenderii spre comuniune, ce 

pune în lumină transcenderea şi aşezarea întregului indi-

vidual în spaţiul sau trupul comuniunii.  

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante principii 

ce se desprind din parcurgerea scrierilor Părintelui Stăni-

loae, a căror întrebuinţare reglează echilibrul discursului 

său, susţinând totodată forţa de pătrundere duhovnicească 

în miezul sau concretul faptelor. Putem afirma ca o ultimă 

concluzie că impactul deosebit pentru teologia contempo-

rană al scrierilor Părintelui Stăniloae este dat de actualiza-

rea mesajului revelat într-o modalitate iconică, nescolasti-

că, în duhul Părinţilor, ca o teologie a Persoanei şi faptelor. 

Aceasta se concretizează nu în ultimul rând prin implicarea 

iubitoare şi responsabilă în cunoaşterea, evaluarea şi în-

tâmpinarea duhovnicească, profetică a stării de fapt a lumii 

de astăzi, prin dialogul critic cu diversele mişcări şi tendin-

ţe filosofice, artistice şi religioase contemporane. 
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