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 Introducere 

 
Contrar tendinţei generalizate în societate de a aprecia mai mult obiectele, faptele, 

situaţiile, evenimentele etc. decât omul încercăm în această lucrare să schimbăm raportul, 

considerând că omul este cel dintâi care trebuie apreciat şi apoi lucrurile lui sau cele din jurul 

lui. Mai exact, am urmărit să arătăm că omul este în centrul tuturor evenimentelor istorice, a 

faptelor şi a obiectelor şi numai în funcţie de el pot fi acestea evaluate şi apreciate. Totuşi, nu 

am avut în vedere omul dezrădăcinat din mijlocul făpturilor şi al evenimentelor, nici obiectele 

şi faptele scoase din relaţia lor cu omul, ci am urmărit să evidenţiem perspectiva subiectivă a 

lor: pe de o parte a omului creat în chip subiectiv în relaţie cu universul creat pentru el, deci 

cu tendinţă subiectivizantă, de cealaltă parte, a obiectelor făurite de om ca rezultate ale 

compatibilităţii naturale dintre el şi cosmos. 

Perspectiva integratoare om-natură, fără accente exclusiviste pe unul din polii acestui 

binom este dată de aprecierea autentică a persoanei. Ea este centrul de dinamizare echilibrat 

atât al omenităţii, cât şi al universului. Persoana exprimă real natura umană şi tot ea activează 

toată structura latent conştientă a universului. Dar, pentru a se pune în bună mişcare acest 

echilibru este nevoie ca persoana să-şi activeze lucrarea în sensul mişcării şi împlinirii sale 

naturale, adică potrivit cu raţiunea pentru care ea există. De modul în care a reuşit omul să-şi 

manifeste bunele intenţii ale ontologiei sale şi să păstreze echilibrul între tendinţele fizice şi 

spirituale (atât cele ale naturii sale constituente, cât şi cele ale lumii înconjurătoare) aflăm din 

descrierile antropologiei generale, dar mai ales din cele ale antropologiei creştine. Astfel, dacă 

prima urmăreşte să analizeze orice comportament uman considerând valoroase în sine toate 

realizările omului şi având tendinţa de a supraaprecia în mod exterior faptele sale, cea de-a 

doua dintotdeauna a urmărit să evidenţieze mai mult interdependenţa dintre om ca principiu 

subiectiv inserat în cosmos şi Dumnezeu: Principiu TriSubiectiv, care le creează, le cuprinde, 

le transcende, le proniază şi le desăvârşeşte pe toate printr-o relaţie inefabilă cu subiectul 

uman.  

Tematica antropologiei generale nu a reprezentat obiectul studiului realizat în această 

lucrare decât numai în măsura în care aceasta s-a intersectat cu domeniul antropologiei 

creştine, influenţându-o sau fiind influenţată de către cea din urmă. Ceea ce am urmărit este 

domeniul de competenţă al antropologiei creştine şi în mod special, faptul că aceasta nu 

reprezintă atât o ramură a antropologiei generale pe care să o completeze sau să o corecteze, 

cât mai ales că ea are drept scop aşezarea omului în poziţia potrivită a ontologiei sale, adică în 
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relaţie cu Dumnezeu, cu semenii şi cu cosmosul (cele trei dimensiuni de bază ale omului: 

teologică, ontologică şi cosmologică). Din acest scop rezultă implicit că antroplologia creştină 

foloseşte alte instrumente de investigaţie decât antropologia generală, fără însă a le respinge 

sau ale neglija pe ale acesteia, ci utilizându-le doar în măsura în care ele pot ajuta la 

transmiterea mesajului creştin şi mai ales a experienţei vieţii creştine. 

În antropologia creştină am urmărit să subliniem perspectiva subiectivă a naturii umane 

dată în special de virtualităţile chipului dumnezeiesc imprimat ca o pecete peste „făptura de 

lut şi de duh” a lumii create. Am evidenţiat subiectul sau persoana umană mai întâi pentru a-l 

elibera pe om de liniaritatea analizelor individualiste şi de superficialitatea tratării colectiviste 

sau globaliste cu care încearcă să ne obişnuiască „zeii” neputincioşi ai acestei lumi. În al 

doilea rând (dar de fapt în primul rând), subiectul sau persoana umană reprezintă Cheia de 

boltă a întregului edificiu cosmic creat de Marele Meşter al cerului şi al pământului: 

Atotînţeleapta şi dumnezeiasca Treime. Gândind şi făurind pe om în chip subiectiv şi din 

natură spiritual-materială, Dumnezeu pe de o parte Îşi încununează toată desfăşurarea 

structurii subiective (îngerii) şi subiectivizante (cosmosul) a creaţiei Sale văzute şi nevăzute, 

iar pe de altă parte pe toate cele astfel întemeiate le adună într-un centru subiectiv (al lor) zidit 

din cele sensibile şi inteligibile ale creaţiei (din cele proprii lor) pentru a le fi acestora vector 

de Unitate între ele şi între ele şi cele dumnezeieşti. Spre acest centru subiectiv privind 

Ziditorul ca la un alt chip al Său, de o cu totul altă natură şi cu care vrând să se unească în 

chip cu totul special – dorind să împreuneze fără amestecare cele două naturi într-un singur 

Ipostas, deci o unire desăvârşită – avea drept scop o pătrundere a Lui în toate fibrele naturii 

zidite, într-un cu totul alt mod decât acela prin care au fost ele întemeiate. În acest chip, 

Dumnezeu coboară către făpturi, la iniţiativa omului, ca pe toate să le substantivizeze 

întărindu-le în identitate proprie prin lucrarea dinamizatoare a subiectului uman asupra lor, 

care le dă unicitate şi totodată, atrăgându-le spre unitate între ele prin convergerea lor către 

unirea tot mai strânsă cu omul ca şi către un centru al lor subiectiv, de care ele depind. Din 

această distincţie şi unitate deplin conştientă realizată prin lucrarea preoţească a omului în 

creaţie, toată natura celor zidite se îndreaptă, împreună cu omul care le ghidează, spre o unire 

tot mai deplină cu Unitatea şi Distincţia supratemporală care le dă atât consistenţă ontologică, 

cât şi fericire nesfârşită.  

În consecinţă, putem spune că în dezvoltarea ideilor am mers pe firul aspectului 

teologic-creştin al antropologiei, în care se pune accentul pe faptul că omul nu se poate defini 

în originea şi vocaţia sa ultimă decât în relaţie cu Dumnezeu. Mai exact, omul nu se află izolat 

de lume şi de Dumnezeu, ci el dăinuieşte în lume într-un fel dependent de ea, dar şi deasupra 
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ei prin grija deosebită arătată lui de Creator. Astfel, putem spune că în dialogul intersubiectiv 

divino-uman se consumă toată tensiunea convergentă a creaţiei de a se teoumaniza, a omului 

de a se îndumnezei şi a lui Dumnezeu de a se înomeni. Pe această traiectorie a bunei existenţe, 

lucrările divine coboară către creaţie prin om, iar lucrările umane urcă pe scara creaţiei către 

Dumnezeu, intersectându-se în chipul crucii în Ipostasul hristic divino-uman de unde îşi 

primesc toată puterea, sensul şi împlinirea veşnică. 

Pentru că structura subiectivă a omului nu poate fi cunoscută decât prin lucrare şi 

pentru că lucrarea unei fiinţe nu poate fi arătată decât prin modularea ei de către persoană, am 

alăturat cei doi termeni în demersul acestei lucrări. De fapt, persoana şi lucrarea sunt 

indisolubil legaţi prin însăşi ontologia lor, dar întrucât există tendinţa autonomizării lor, 

înadins am urmărit reafirmarea indestructibilităţii legăturii dintre ele. Mai exact, persoana şi 

lucrarea stau împreună numai în măsura în care persoana în mod liber activează lucrarea 

potrivit sensului ei natural de mişcare. În caz contrar, adică atunci când subiectul, folosindu-şi 

greşit libertatea, schimbă modul firesc de înaintare a lucrării fiinţiale activându-l în sens 

egoist, atunci însemnele persoanei se ascund, vizibilă făcându-se autonomia individului ce 

susţine biologic fiinţa umană, iar dimensiunile spirituale ale lucrării sunt transferate abuziv 

numai spre zona tehnică şi automatică (exterioară) a existenţei. Nu înseamnă că în acest caz se 

anulează persoana şi lucrarea omului, dar se bruschează dimensiunile spirituale ale 

amândurora: prima sufocându-se prin individualizare, care sfărâmă unitatea firii, a doua 

zdrobindu-se de „forţa mecanică” spre care este direcţionată lucrarea şi care-i multiplică 

omului raţiunea existenţei doar în exterior. Cu toate aceste nefireşti autonomizări, care 

schimbă modul natural de existenţă a persoanei şi a lucrării, totuşi logosul acestora nu se 

poate anula, ele rămânând pe veci indestructibil unite. 

Aşadar, în sensul afirmării logosităţii1 lor, nu putem vorbi despre persoană fără lucrare 

şi nici de lucrare fără persoană. Ele se intercondiţionează şi se concresc, persoana dând 

strălucire distinctă lucrării comune, iar lucrarea conturând în chip unic persoana care o 

activează. Astfel, cu cât o persoană în libertate va modula lucrarea comună a firii în sensul 

mişcării ei naturale către Ziditorul ei, cu atât lucrarea va subiectiviza şi va creşte în unicitate 

chipul distinct al acelui ipostas uman. Cu alte cuvinte, lucrarea prin caracterul ei comunional 
 

1 Termenul apare la Sfântul Justin Popovici şi este un compus al grecescului logos vrând să desemneze 
însuşirea sau calitatea unei fiinţe de a fi înzestrată cu, de a fi lipsită de sau de a fi contrarie „logos”-ului. 
Logositatea are în gândirea sfântului sens metafizic şi teologic, distinct de simpla logika sau logicnost = 
raţionalitate, fiind pus în legătură directă cu energia divină a Logosului Creator. Detaliat la: pr. prof. IOAN ICĂ şi 
diac. IOAN I. ICĂ JR, „Notă asupra ediţiei”, în: SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI, Omul şi Dumnezeul-Om. Abisurile şi 
culmile filosofiei, st. intr. şi trad.: pr. prof. Ioan Ică şi diac. Ioan I. Ică jr, prefaţă, prof. Ioannis N. Karmiris, 
postfaţă, Panayotis Nellas, Ed. Sofia, Bucureşti, 2010, pp. 276-277. 
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– ce provine din firea comună tuturor ipostasurilor ce o deţin – are drept raţiune a existenţei  

creşterea în intersubiectivitate umană şi divino-umană a tuturor ipostaselor unei firi de acelaşi 

fel sau de naturi diferite, iar persoana prin raţiunea ei de existenţă distinctă – prin faptul că 

face o fire să existe în mod real şi concret – va revela bogăţiile infinite ale lucrării firii pe care 

o concretizează. În mod paradoxal, lucrarea va avea un pronunţat caracter comunional cu cât  

va fi mai personalizată, iar persoana va dobândi distincţie şi unicitate cu cât va destina 

comuniunii lucrarea pe care o săvârşeşte. De altfel, fiecare eu este prins în cercul dinamic al 

iubirii intersubiective, numai fiindcă se simte atras de bogăţia şi frumuseţea pe care un alt eu 

le afirmă în timp ce pune în valoare aceeaşi lucrare a firii lor (nuanţe care sunt şi ale lui, dar 

care-i lipsesc), la rândul lui celălalt eu se simte şi el atras de primul eu în acelaşi cerc al iubirii 

întrucât se vede îmbogăţit de modul în care acela a putut personaliza lucrarea comună şi a 

putut valoriza şi aprecia nuanţa lucrării pe care el a săvârşit-o.  

Prin urmare, noi ne putem cunoaşte, putem dialoga sau intra în comuniune unii cu alţii 

numai datorită lucrării noastre. În acelaşi timp, lucrarea, păstrându-ne în hotarele firii, ne 

transferă şi dincolo de ea prin dinamica subiectului care o propulsează, punându-ne astfel în 

dialog cu alte persoane de o cu totul altă fire decât cea pe care o ipostaziăm în chip natural. În 

acest sens, noi ne împărtăşim de lucrările necreate ale lui Dumnezeu fără ca prin aceasta să 

spunem că ne unim cu fiinţa sau cu persoanele dumnezeieşti, iar Dumnezeu se uneşte cu 

energiile noastre create fără a Se amesteca cu firea şi multisubiectivitatea umană pe care însă, 

le enipostaziază în Persoana Fiului, făcând astfel posibilă teandria lucrărilor firilor unite în 

chip distinct. Este vorba despre posibilitatea comunicării însuşirilor sau a lucrărilor dintre 

două firi deosebite – deschisă omului prin întruparea lui Hristos – păstrate în hotarele lor de 

Persoana care le activează şi care mediază comunicarea firilor în detrimentul compunerii lor. 

Deci, în orice comunicare/comuniune intersubiectivă umană sau divino-umană rămânem 

distincţi ca persoane, dar avem posibilitatea de a deveni una după lucrări (atât la nivelul firii, 

cât şi dincolo de ea). Toate acestea le putem numai fiindcă suntem persoane lucrătoare create 

după modelul treimic al Persoanelor dumnezeieşti, uniţi în aceeaşi Viaţă a lui Dumnezeu la 

care ne-a făcut părtaşi (I In. 4, 13-17) fără să devenim un tot cu El, astfel încât toate câte are 

El după fiinţă, noi să avem prin lucrarea Lui, prin har. 

Personalismul energetic2 al antropologiei teologice creştine l-am urmărit plecând de la 

momentul patristic al întemeierii lui pe bazele Revelaţiei Nou şi Vechi Testamentare. În acest 

sens, mai întâi am dorit să prezint principalele competenţe ale acestei antropologii (în punctul 

 
2  Fără nicio legătură cu personalismul energetic propus de Constantin Rădulescu-Motru, ci doar o altă 

modalitate de exprimare şi de asociere a termenilor de persoană şi lucrare ai acestei teze. 
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doi din capitolul doi al lucrării) în confluenţă şi diferenţă cu alte tipuri de antropologie, 

plecând de la Referatul Facerii: fundamentul revelaţional de la care se pleacă în orice 

cercetare teologică a antropologiei. Rămânând consecvent caracterului eminamente teologic 

al acestei antropologii biblice, în etapa următoare a cercetării, în care ne-am axat pe aspectul 

persoanei şi al lucrării în antropologia creştină, nu am redat o cronologie a evenimentelor cu 

trimitere la geneza termenilor, ci am punctat elementele esenţiale ale contribuţiei Bisericii la 

fixarea acestora în ambele lor articulaţii aşa cum erau experimentate de viaţa creştină: în 

dimensiunea teologică şi cea iconomică (adică persoanele dumnezeieşti şi persoanele umane). 

Pentru aceste momente ale personalismului energetic creştin ne-am folosit de sursele cuprinse 

în dogmatizările teologice ale primelor opt veacuri creştine, dar şi de cele cuprinse în 

dezvoltările teologice contemporane, cu precădere de cele ale teologiei româneşti (capitolele 

patru şi cinci).  

În mod indispensabil demersului teologic centrat pe persoană am amintit de dialogul 

acestuia cu cultura antică, cea care a provocat dogmatizarea (în sens pozitiv – prin 

promovarea dialogului şi în sens negativ – din cauza ereziilor care forţau încadrarea 

experienţei creştine în limitele unui singur sistem filosofic), a oferit mijloacele (filosofia 

dispunând de un întreg aparat terminologic despre ontologie pe care teologia nu l-a ignorat, ci 

l-a împrumutat cu multă acrivie adaptându-l nevoilor ei), dar a întreţinut şi conflictul dintre 

ele (prin atitudinea ideologică filozofico-ştiinţifică ce a provocat o reacţie fundamentalistă la 

fel de conflictuală în anumite accente ale teologiei). Aspectele principale ale filosofiei antice 

ale căror rezultate au creat puncte de contact cu teologia le-am expus sintetic în începutul 

acestei teze, subliniind astfel atât întâietatea gândului cu privire la fiinţă, care-i aparţine 

filosofiei coborâtoare pănă în vremurile mitice ale existenţei umane, cât şi diferenţa (prin 

metoda comparaţiei sau a punerii în oglindă) dintre perspectiva filosofică şi cea biblico-

teologică cu privire la aceeaşi temă, cea a fiinţei, mai exact în atitudinea lor faţă de 

Dumnezeu, om şi lume. Aceeaşi perspectivă, dar raportată la alte demersuri am reluat-o mult 

mai direct în începutul capitolului trei al lucrării. Urmărind contactul direct dintre teologie şi 

filosofie am insistat pe confluenţa şi convergenţa celor două domenii – datorată măiestriei 

„gândului frumos” (filosofiei) şi smereniei Sfinţilor Părinţi reflectată pozitiv în fixarea 

ontologiei personaliste a teologiei – pentru ca în ultimul capitol al tezei să revenim în alt mod 

asupra lor pentru a ilustra o proiecţie contemporană a acestora, detaliată în aspectele 

referitoare la conflictul sau dialogul dintre Biserică şi cultură, regăsit peste timp sub diferite 

aspecte (cum ar fi raportul dintre teologie şi filosofie-ştiinţă), cu impact pe măsură în 
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dezvoltarea multor (tuturor) domenii ale gândirii umane (noi vizând în mod special problema 

interculturalităţii). 

Cu privire la aspectul „reflectării” fondului teologic (axat pe persoană şi lucrare din 

antropologia creştină) în spaţiul românesc al secolului 20 (la care ne-am referit încă din titlu), 

acesta se regăseşte în lucrare sub două aspecte pe care le-am urmărit pe tot parcursul 

redactării. Un prim aspect al reflectării se referă la citarea autorilor români în fiecare fază a 

expunerii tezei. Prin aceasta am dorit să arătăm (prin paralelă) modul direct în care aceştia au 

receptat (ca şi aceia, dar peste timp) în chip nealterat fondul autentic de viaţă şi duhul teologic 

patristic al creştinătăţii, recunoscut în toate aspectele dogmelor credinţei – pe care le-am 

tradus direct în normă de viaţă chiar dacă nu le-am avut scrise şi le-am teologhisit în limbaj 

bisericesc (impregnat de lumina folclorului) mai mult decât ne-am documentat cu privire la 

ele. Cel de-al doilea aspect este acela prin care am expus într-un capitol aparte (capitolul 

cinci) câteva dintre nuanţele specifice care au rodit în pământul românesc fără a ştirbi cu 

nimic fondul comun al creştinătăţii. În acest demers am vrut să evidenţiem mai clar faptul că 

reflectarea nu este altceva decât o prezenţă directă a aceluiaşi fond evanghelic şi a aceleiaşi 

experienţe apostolico-patristică, într-o lumină aparte ce ţine de specificul neamului nostru şi 

pe care o avem prin tradiţie creştină bimilenară. Este evident că la acest aspect se resimte o 

doză de subiectivitate, datorată rădăcinilor mele româneşti, copilăriei în ambianţa satului 

nostru popular şi educaţiei „celor şapte ani de acasă” primite de la părinţi ţărani (oameni cu 

simţ şi orientare creştină, neafectaţi de bunăstările vreunei moşteniri ale burgheziei şi neviciaţi 

de excesele totalitarismului comunist: exprimate direct prin curajul de a naşte şi de a creşte 

zece copii – dintre care cel de-al şaptelea sunt eu), care mi-au înlesnit libertatea iniţiativei şi 

gândul mlădios al realităţii pe fondul convingerilor ortodoxe. Aceeaşi doză de subiectivitate 

va putea fi susţinută şi din cauza unei tratări a capitolului cu o mai puţin bogată receptare non-

românească a concluziilor uşor idealist expuse3. Dar, în acelaşi timp am putea fi suspectaţi (în 

cazul abundenţei autorilor străini) de lipsă de obiectivitate, întrucât reflecţiile „călătorilor” sau 

„analiştilor” străini nu au avut cum să simtă şi să redea fără părtinire fapte şi stări care nu-i 

reprezintă şi la care au luat parte doar în mod tangenţial sau din misiune încredinţată şi la care 

noi ne-am referit cu preponderenţă în această tratare4. Cu toate acestea, am surprins (şi redat) 

 
3 Toate calităţile strălucitoare ale românilor expuse în lucrare şi care astăzi par idealisme privesc fibra 

neamului nostru sau „poporul”, nu populaţia lui. Aceasta din urmă contrazice adesea caracteristicile neamului 
trăind anonim şi fără scop, concentrată fiind doar pe avantajele „zilei de azi”.  

4 Un exemplu concludent de analiză tendenţioasă la aderesa românilor din partea călătorilor străini găsim la: 
J. L. CARRA (1743-1793), perceptorul francez al copiilor domnitorului Grigore Al. Ghica, care se arată 
nebinevoitor Românilor, în a sa Histoire de la Moldavie et de la Valachie (Iasi, 1777, Paris, 1778, Neuchâtel, 
1781), cerând colonizarea acestor  locuri cu olandezi şi saxoni, pe când un alt călător, contele AL. DE HAUTERIVE 
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multe reflecţii încurajatoare din partea celor care ne-au vizitat ţara (dintr-un motiv sau altul) 

strecurate, cel mai adesea, printre rapoartele rigide şi de multe ori tendenţioase ale 

redactorilor. 

Ne-am referit cu precădere la secolul 20 (fără a le ignora pe celelalte) mai întâi pentru 

faptul că este ultimul terminat şi cunoscut din istoria omenirii şi este cel pe care l-am trăit 

personal în ultimele două decenii ale lui. Dar, motivul principal care ne-a condus la alegerea 

acestui secol este acela că în plin context neopatristic panortodox, trăit pe un fond istoric 

sumbru – dat de experienţa traumatică a revoluţiilor totalitare şi recrudescenţei ideologiilor 

antagoniste în războaie devastatoare şi în experimente de inginerie socială de tip utopic – 

regăsim aici, în ceea ce ne priveşte, cea mai fericită expresie a specificului românesc în 

materie de filosofie şi teologie, în sensul unei materializări prin concept a rădăcinilor antice 

ale gândirii frumoase (filosofice) şi ale trăirii cu sens (teologice). Din această perspectivă, doi 

sunt pilonii exponenţi care marchează fulminant acest veac şi care se intersectează punctând 

magistral contextul gândirii europene şi chiar mondiale: Constantin Noica şi părintele 

Dumitru Stăniloae. Primul făureşte cuvântul românesc despre fiinţă, cel de-al doilea dă 

expresie fondului teologic creştin cu centrul pe persoană, care întregeşte natural demersurile 

primului într-o ontologie specifică: luminoasă pentru clipele vremelniciei şi plină de nădejde 

pentru infinita veşnicie. Dar nu înseamnă că aceştia sunt singulari în această privinţă. Ei doar 

au reuşit providenţial să evoce toate acumulările trecutului nostru pe care l-au sintetizat în 

cele mai profunde expresii ce oferă material de lucru pentru tot secolul pe care abia l-am 

început. Însă, reuşita lor reprezintă o încununare a generaţii întregi de truditori şi în acelaşi 

timp, ei sunt secondaţi cu multă măiestrie de o întreagă pleiadă de gânditori şi trăitori care au 

produs tot atâtea reverberaţii filozofice, teologice, stilistice, artistice, medicale, matematice, 

geografice, folclorice etc., care se înscriu pe aceeaşi structură identitară. În acest sens, nu sunt 

cu nimic mai prejos gânditori precum: (în ordine alfabetică) Valeriu Anania,Vasile Băncilă, 

Horia şi Ernest Bernea, Lucian Blaga, Dan Botta, Constantin Brâncuşi, Emil Cioran, părintele 

Ioan Gh. Coman, Nichifor Crainic, Radu Dragnea, Mircea Eliade, Mircea Florian, părintele 

Constantin Galeriu, Radu Gyr, Dimitrie Gusti, Nae Ionescu, părintele diacon Ioan I. Ică jr, 

Nicolae Iorga, Simeon Mehedinţi, Alexandru Mironescu, Constantin Rădulescu-Motru, 

Ovidiu Papadima, Victor Papilian, Nicolae Paulescu, Vasile Pârvan, Teodor M. Popescu, 
 

(1754-1830), secretarul lui Al. C. Mavrocordat, recomanda în 1785 să se aduca colonisti italieni. Aceeaşi referire 
părtinitoare şi la: BARONUL DE HAUSSEZ, Alpes et Danuby voyage en Suise, Ungaria et Transulvanye, Paris, 
1837, vol. 2, pp. 211-220; PIGEORY, „Les Pelérins d'Orient, lettres artistique et historique sur un voyage dans les 
provinces Turquie, la Syrie et la Palestine”; FÈLIX MARTIN, Le Bas Danube et les principatés danubiennes, 
Paris, 1873, p. 23, toate în: NICOLAE IORGA, Istoria românilor prin călători, Ed. „Cultura neamului românesc”, 
Bucureşti, 1922, pp. 20-25, 51-54, 85. 
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Emil Racoviţă, I. Gh. Savin, Andrei Scrima, Nicolae Steinhardt, Sandu Tudor, Petre Ţuţea, 

Tudor Vianu, Mircea Vulcănescu etc., ale căror contribuţii le-am uzitat din abundenţă în 

lucrare. 

Ceea ce am urmărit la gânditorii acestui secol (teologi sau nu) a fost, mai ales, punctele 

lor de contribuţie personală prin care au pus în evidenţă modul de asimilare în spaţiul 

românesc a fondului comun de trăire ortodoxă axat pe persoană şi eforturile lor de a 

inculturaliza acest fond (apostolic-revelaţional, patristic-mistic, ascetic-euharistic) bimilenar 

într-o formă specifică de manifestare şi de exprimare pe care au propus-o teologiei 

panortodoxe, creştinătăţii universale şi culturii întregii lumi. Mulţi dintre autorii citaţi în acest 

demers pot avea în operele lor puncte care contrazic argumentele tocmai enunţate (şi pe care 

am încercat să le evidenţiem, de obicei, în dezbaterea din aparatul critic), cu toate acestea, am 

considerat că nu e potrivit să le trecem cu vederea acele aspecte ale gândirii lor care au 

tangenţă cu domeniul teologic, uneori cu providenţială punctare fie în plan teologic direct, fie 

în planul specificităţii tradiţiei creştine a neamului nostru (cum e cazul lui L. Blaga, C. 

Rădulescu-Motru, M. Eliade, E. Ciran, M. Florian, etc.). Nu i-am trecut cu vederea nici pe cei 

care aserviţi idealului partidului comunist au luptat cu mândrie civică la (aşa-zisa) 

culturalizarea României (de fapt la destructuralizarea ei) după programul analfabetizant 

propus de ideologia marxist-leninistă. Nu am insistat pe contribuţiile acestora din simplu 

motiv că nu-şi merită numele reţinut de istorie şi nici opera lor să fie desprăfuită. Au totuşi un 

merit indirect (singurul), pentru care i-am menţionat şi anume acela că prin deserviciul făcut 

neamului nostru de fapt au reuşit să călească calităţile lui, făcându-le mult mai strălucitoare 

prin suferinţele pe care le-au produs celor care au crezut în ele.  

 Toate aspectele urmărite cu privire la secolul 20, cât şi modul abordării lor în această 

lucrare pot fi exprimate mai concludent de sintagma: secolul 20 românesc între nostalgie, 

întuneric şi lumină: radiografia unui traseu (încă) fără răspuns. 

Problema interculturalităţii, care este o anexă a lucrării am intenţionat-o ca un tablou 

contemporan în care se poate identifica vizibil, direct şi indirect, toată gândirea paradigmatică 

a personalismului teologic. Altfel spus, tema dominantă a societăţilor contemporane: 

interculturalitatea, avansată drept soluţia legitimă de comunicare-comuniune între culturi-

societăţi (mai ales între cele care au fost până deunăzi în conflict sau cele care nu s-au 

descoperit încă reciproc) rămâne la fel de ineficientă ca şi alte experimente de acelaşi gen, 

dacă ignoră aspectul central al ei: subiectul uman. De aceea, în toată dezvoltarea ultimului 

capitol al lucrării am urmărit mai întâi o surprindere istorico-conceptuală a domeniului şi 

apoi, o interfaţă a ei cu perspectiva teologică, ambele cu propuneri speciale pentru viaţa 
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omului şi care, în funcţie de scopul propus se intersectează sau se diferenţiază reciproc. În 

acest fel am dorit să arătăm câteva din propunerile pe care domeniul intercultural le 

desfăşoară la nivelul vieţii sociale, pentru ca apoi, prin comparaţie cu modul personal al 

existenţei să subliniem competenţele celor două domenii, care raportate la om urmăresc 

scopuri diferite. Astfel, interculturalitatea este varianta ideală de moment, care aduce omului 

multe soluţii salvatoare într-un context social în plină manifestare glonalizantă, iar 

intersubiectivitatea rămâne dezideratul perpetuu al teologiei, care-i propune omului o 

perspectivă care să depăşească mondenitatea strâmtă a existenţei sale, pentru ca în final să 

concluzionăm că singura soluţie viabilă a interculturalităţii este intersubiectivitatea, aceasta 

purtând rolul de cauză, iar aceea pe cel de consecinţă.  

Termenul de antropologie creştină, poate speria dacă nu chiar şoca din cauza gradului 

prea mare de generalitate pe care-l conţine în sine. Pornind de la acest aspect, lucrarea putea fi 

tratată în multiple nuanţe teologice şi după diverse metode de lucru, care de altfel sunt 

legitime şi chiar cerute de o astfel de temă. Noi am optat pentru perspectiva persoanei şi a 

lucrării ei încercând să indicăm, cel puţin în această lucrare, că numai pornind de la acestea 

cercetarea domeniului amintit capătă deschidere universală şi nu se poticneşte reducţionist în 

abordări limitate doar la un anumit segment spaţio-temporal sau confesional. În această 

direcţie, pe firul dezbaterii stă încearcarea de a răspunde la câteva întrebări esenţiale ale 

domeniului antropologiei creştine: Cum se poate indica dinamismul fiinţei în sine ca fiinţă vie 

astfel încât fiinţa să nu se reducă la un simplu principiu abstract, impersonal al unei unităţi 

imobile? Cum se poate evita conceperea energiei ca o emanaţie mecanică, automată, 

impersonală a fiinţei? Care este termenul personalist dinamic care mediază relaţia dintre fiinţă 

şi energii astfel încât să nu se indice o compoziţie în Dumnezeu şi în creaţie? Cum se poate 

indica relaţia dintre fiinţă şi ipostas sau persoană în acord cu revelaţia dumnezeiască extinsă 

în experienţa perenă a Bisericii asupra Tainei Treimii, astfel încât să se evite tendinţele 

moniste (monarhist-modaliste sau dinamice) ori teiste cu reflex direct în antropologie? Deci, 

cum se poate înţelege integralitatea fiinţă-energii ca unitate dinamică vie în lumina teologiei 

persoanei în comuniune şi a realizării ei mistice?5 

Modul în care am scris este dat de „limitele” cuprinse între mottoul şi epilogul lucrării, 

iar metoda urmăreşte linia abordării Ortodoxe, eminamente personalistă comparativ cu cea 

Occidentală, prin natura ei esenţialistă (cu păstrarea proporţiilor de rigoare pentru ambele 

 
5 Pentru identificarea şi formularea acestor întrebări de un real folos ne-a fost articolul fraţilor FLORIN ŞI 

MIHAI CARAGIU: „Minte şi Conştiinţă: teorii curente. Antropologia iconică”, Sinaxa (2008), nr. II, Ed. Platitera, 
Bucureşti, pp. 43-75. 
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tabere). De aceea, aspectul practic al lucrării trebuie urmărit în modalitatea de augumentare 

dintre domeniul teologic şi cel social al existenţei (evidenţiat mai pregnant în ultimul capitol 

al lucrării), numai ţinând cont de două condiţii esenţiale, care ne pot scoate din aparenta 

preponderenţă teologică în tratarea lucrării. Mai întâi, de faptul că taina persoanei nu poate fi 

surprinsă cu instrumente exterioare de investigaţie. Adică, dincolo de ceea ce ştim, vedem şi 

înţelegem din taina persoanei noastre sau a celorlalţi rămâne întotdeauna o zonă neexplorată, 

care de fapt este cea mai importantă, fiind o continuă şi inepuizabilă sursă de bucurie şi de 

căutare a unora pentru alţii. A doua condiţie este aceea că perspectiva Teologiei (Tradiţionale) 

asupra persoanei nu este niciodată în concurenţă cu standardele sociale (moderne) ale vremii, 

ci dimpotrivă caută permanent moduri de acomodare a acestora la centrul lor subiectiv de 

apreciere, iar acest demers este unul mai degrabă antagonic decât complementar (în ochii 

ultramoderniştilor ideologi sau a ultratradiţionaliştilor fundamentalişti). În realitate, 

discrepanţa dintre ele este dată numai de scopul urmărit de fiecare om în această viaţă: lumea 

sau veşnicia. În acest sens, este concludentă recomandarea Sfântului Apostol Pavel: „Câţi vor 

să trăiască cucernic în Hristos, Iisus vor fi prigoniţi” (II Tim. 3, 12), de asemenea îndemnul 

Sfântului evanghelist Ioan: „ Nu iubiţi lumea nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte 

lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta 

ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel 

ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I In. 2, 16) sau ceea ce spune Sfântul Iacov: 

„Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine 

deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iac. 4, 4). Potrivit acestor 

câteva recomandări apostolice, persoana îşi revelează dimensiunile ei reale nu atât atunci când 

se ocupă de condiţiile exterioare ale vieţii ei (asigurate din plin de Proniatorul tuturor), ci mai 

ales atunci când se adânceşte în tainele ei interioare cu nemăsură sădite în om. În acest caz, nu 

înseamnă că ignoră aspectele exterioare ale vieţii (acuza perpetuă imputată creştinilor), dar nu 

doreşte să facă din acestea un scop în sine sau prioritatea vieţii lui. 

Rămânând consecvent acestor gânduri, lucrarea are mai mult un caracter paradigmatic şi 

mai puţin unul analitic-descriptiv. Aceasta deoarece un traseu precis şi exact definit al 

înaintării unei persoane în lume nu poate fi descris de nimeni. Cât la sută (%) suntem 

persoane şi cât nu, nu se poate cunoaşte. În plus, limita dintre persoană şi individ este 

imposibil de stabilit. După cum am considerat şi în lucrare, persoana este un deziderat în 

aspectele căzute ale datului uman de care ne împărtăşim cu toţii de la căderea lui Adam 

încoace. Dar, în acelaşi timp, persoana reprezintă şi fundamentul care-i oferă certitudine 
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omului cu privire la cele spirituale6 ale lui trăite la nivelul trupului material. Deci, nu am 

urmărit în lucrare o istorie a persoanei şi nici o descriere exactă a dimensiunilor ei, ci doar 

crâmpeie din Taina ei surprinse de experienţa celor ce i-au revelat conturul şi i-au destăinuit 

frumuseţile spirituale (şi cu care am vrut să arătăm că suntem pe aceeaşi linie a înţelegerii), 

precum şi din puţina cercare proprie pe acelaşi filon al trăirii strămoşilor şi în ambianţa 

eclezială ortodoxă din care fac (em) parte. 

Noutatea acestei cercetări poate fi surprinsă numai dacă vom urmări în ea câteva 

argumente indispensabile acestui demers. Mai întâi, reafirmarea centralităţii persoanei într-o 

societate axată pe pluriindividualism şi din care s-a dezvoltat o varietate necongruentă de 

antropologii nonsubiective. Apoi, evidenţierea unui model subiectiv de viaţă regăsit în spaţiul 

românesc şi a cărui reafirmare vine să întregească teologia panortodoxă pe acestă temă. În 

acelaşi timp, dorim să propunem acest model personalist de viaţă ca un proiect viabil pentru 

societatea românească contemporană în derivă şi în lipsă de repere, consecinţă a 

experiementelor comuniste şi democratice la care a fost şi este supusă pe fondul abdicării ei 

de la firescul trăirii româneşti după simţul indicat de tainele persoanei. Aceasta întrucât 

credem cu tărie că proiectul persoanei pus în lucrare prin atitudine creştină este singurul 

„program social” valabil, singura „soluţie politică” congruentă, unica posibilitate neutopică de 

conectare la Adevăr (peste materialitatea lui bruiată de informaţii sterile) şi unicul centru de 

echilibru şi nădejde într-o lume a disperării, a disoluţiilor, a dezbinărilor şi a dezintegrărilor 

(provocate) generalizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 SFÂNTUL ISAAC SIRUL, Cuvinte despre nevoinţă LXVIII, Filocalia X, pp. 306-307. 
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Rezumatul tezei 

 

 
Omul!... Toate făpturile tac înaintea acestei minuni, toate aşteaptă cu o sfântă înfrigurare 

orice mişcare a acestei taine infinite. Ca şi cum Dumnezeu Şi-ar fi concentrat toate minunile 

din toate lumile Lui şi le-ar fi rezumat la una singură: în om, atât de mare şi de minunat este  

această făptură zidită din suflet şi trup unite prin legătura chipului Sfintei Treimi. Prin suflet – 

O, ce taină a tainelor! O, minume a minunilor! Inimile tuturor pelerinilor veşniciei s-au 

zdrobit în jurul sufletului omului. Oamenii trăiesc prin suflet şi nu cunosc ce este sufletul – 

omul este legat de lumea spirituală. Prin trup – O, ce laborator minunat care transformă apa în 

sânge, aerul în oase, pâinea în carne, plantele în metale şi metalele în lichide. Un nemaivăzut 

laborator plin de minuni este trupul – se simte intim legat de lumea sensibilă. Astfel constituit, 

omul a fost aşezat de Dumnezeu în mijlocul acestei lumi ca un centru al ei şi având menirea 

de a dinamiza întreaga creaţie spre temeiul ei ontologic: Logosul dumnezeiesc. De aceea, pe 

om îl atrag cu aceeaşi tărie tainele lumii spirituale şi farmecul lumii materiale. Fiinţa omului 

se simte compatibilă deopotrivă cu cele nevăzute şi cu cele văzute, cu energiile şi cu faţa 

sensibilă a cosmosului, ceea ce îl face o făptură ce în permanenţă stă întinsă între cele două 

lumi, ca o coardă instrumentală ce rezoneză armonic şi cu unele şi cu altele7. 

Veşmântul nevăzut sau haina de lumină ascunsă (pentru ochii sensibili) ţesută din carne 

şi duh, care-l valorizează astfel pe om este pecetea chipului Preasfintei Treimi imprimată 

peste întreaga lui fiinţă. Prin această pecete divină, lutul însufleţit devine persoană. Adică, 

făptura neraţională (animal biped) ce se aseamănă prin trup cu toate vieţuitoarele lumii 

sensibile, devine prin sufletul (care străbate întreg trupul) insuflat de Duh (Fac. 2, 7) şi plin de 

slava Treimii fiinţă raţională şi liberă, conştientă de sine şi de toate făpturile universului creat, 

responsabilă pentru destinul lor veşnic şi capabilă de creştere infinită a lui cu ele, către 

Ziditorul lor. Altfel spus, în chipul de persoană stă toată taina, minunea şi valoarea neţărmuită 

a omului. Numai întrucât este persoană întru toate asemenea arhetipului său Treimic la nivel 

creat, omul poate fi în mijlocul lumii centrul ei dinamizator, cu atâta putere încât poate să 

unească întru sine şi să ţină în unitate întreaga varietate distinctă a creaţiei, concomitent cu 

mişcarea lui liberă către temeiul lor veşnic din care au ieşit: Raţiunea Tatălui plină de Duh. 

 
7 Am dezvoltat aceste gânduri plecând de la remarcabila sinteză teologică făcută omului de sfântul IUSTIN 

POPOVICI în articolul: „Raiul meu şi iadul meu. Sensul vieţii şi al lumii”, prins în volumul aceluiaşi autor: Omul 
şi Dumnezeul-Om, pp. 68-77, aici pp. 74-75. 
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Orice s-ar întâmpla cu omul în lume, oricum şi-ar folosi libertatea şi raţiunea subiectivă, 

chipul de persoană nu se poate pierde. El face parte din structura ontologică a omului şi în 

acelaşi timp, reprezintă apogeul întregii structuri subiectivante a creaţiei. Cu alte cuvinte, 

persoana are în om statut ontologic indelebil, fiind de aceeaşi calitate şi având acelaşi conţinut 

cu fiinţa pe care o ipostaziază, fiinţa fiind însăşi conţinutul persoanei, iar persoana însăşi 

existenţa fiinţei. Dar, aceasta nu înseamnă că însemnele persoanei nu pot fi alienate. De fapt, 

toate caracteristicile subiective şi mai ales valenţele spirituale ale acesteia sunt date ca 

tendinţe în om. De libertatea lui depinde activarea şi revelarea lor sau dimpotrivă estomparea, 

întunecarea şi atrofierea lor. Omul este persoană încă de la zămislire, dar numai în starea lui  

de chip, care este un dat natural al său. Însă, acest dat trebuie crescut şi desfăşurat în toată 

amplitudinea lui veşnică numai cu acordul susţinut al omului. În acest sens spunem în mod 

obişnuit, că omului îi revine toată responsabilitatea maturizării sale subiective (Efes. 4, 13) 

sau dimpotrivă a eşuării sale în ceea ce priveşte finalizarea proiectului subiectiv al fiinţei sale. 

În realitate, este vorba despre parcurgerea drumului de la chip spre infinita asemănare a 

omului cu Dumnezeu (Fac. 1, 26). 

Numai pornind de la aceste considerente putem înţelege de ce în om există o întreagă 

nelinişte pentru împlinirea acestui deziderat subiectiv, care cu timpul şi din cauza căderii s-a 

transformat în luptă ascetică ce implică tot cosmosul şi toate puterile cereşti (deopotrivă ale 

luminii şi ale întunericului). Ratarea protopărinţilor a fost dublată de contribuţia generaţiilor 

următoare până astăzi, prin acţiunea liberă şi contrară a persoanelor faţă de traiectoria bună a 

fiinţei lor, ajutând astfel la înmulţirea păcatului în lume şi implicit la intensificarea luptei cu 

el, făcând anevoios efortul ascetic al celor ce doresc înstăpânirea şi revelarea valenţelor 

personale în ei.  

În vârtejul căderii, locul persoanei este luat de individ – aspectul decăzut al persoanei –, 

caracteristicile subiectului uman devenind din ce în ce mai ascunse, aproape invizibile. Dar, 

odată cu umbrirea lor se fac tot mai vizibile – nu cu drept, ci abuziv – drepturile individului 

autentificate pe nedrept pe fibra existenţei noastre şi înstăpânindu-se peste noi pe măsura 

abdicării noastre de la statutul de persoană. Mai precis, ori de câte ori omul forţează firea spre 

plăcerile neraţionale, de fiecare dată o face „ucigând” în acelaşi timp o „celulă subiectivă” a 

fiinţei sale, hrănind cu moartea dureroasă a acesteia, în mod artificial, individul din sine, 

bastardul care-l va ucide la rându-i cu o moarte fără de sfârşit. Tragedia iremediabilă constă în 

aceea că individul din om moare odată cu moartea biologică a acestuia (el neavând calităţi 

spirituale), dar persoana rămâne pentru veşnicie. Din păcate, omul care a vieţuit individualist 

în lumea aceasta trece în veşnicie ca o persoană „necrescută” la dimensiunile ei mature. El se 
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naşte în cer ca un subiect redus la stadiul de făt inconştient sau chiar de avorton. Folosindu-ne 

de o imagine cotidiană, este ca şi cum cineva s-ar naşte în lumea aceasta prematur, la nivel 

embrional sau deşi s-a născut perfect sănătos nu se mai dezvoltă deloc de la stadiul de nou-

născut. Ştim cu toţii că pentru un astfel de om viaţa îşi pierde din consistenţă, fiindcă unul ca 

acesta nu se poate bucura de ea la nivel conştient. Schimbând registrul înţelegerii, dar 

păstrând întocmai cazul amintit, afirmăm credinţa dintotdeauna a Bisericii potrivit căreia, nu 

se va putea bucura de veşnicie cel care se naşte în ea (prin moartea trupului) nematurizat la 

nivel subiectiv-duhovnicesc adică, neajuns la asemănare cu Arhechipul său. Chiar de ar fi 

aşezat în mijlocul raiului, un astfel de om, deşi perfect conştient de sine nu se va putea bucura. 

Nu are cu ce. Îi lipsesc „membrele” (capacităţile) spirituale şi de aceea, sânul raiului îi devine 

iad chinuitor, mai de nesuferit  decât nefiinţa. 

Întrucât aspectul actual al vieţii noastre păstrează ca „legitime”, prin libertatea noastră 

ambele modalităţi de existenţă amintite, dar şi pentru că datoria teologilor este aceea de a 

vorbi lumii (prin faptele experienţei duhovniceşti) despre singurul aspect legitim şi autentic – 

cel personal întru care am fost zidiţi – ne-am propus să reafirmăm în această lucrare persoana 

din perspectiva antropologiei creştine. Numim reafirmare demersul nostru, pe motivul că 

abordând această temă nu avem pretenţia că suntem inovatori în domeniu şi nici exhaustivi în 

cercetare, ci dimpotrivă avem simţul măsurii îndatorate faţă de întreaga Tradiţie personalistă a 

Bisericii şi conştiinţa că nu am reuşit să o atingem nici măcar „cu o iotă”, deşi tot ceea ce am 

încercat a scrie aici îşi trage esenţa din fondul acesteia.  

Dintotdeauna fondul teologic de viaţă liturgic-eclezial şi ascetic-subiectiv al creştinilor a 

fost unul centrat pe persoană în toate cele trei dimensiuni ale existenţei lor: teologică 

(persoanele Sfintei Treimi), antropologică (plurisubiectivitatea umană) şi cosmologică 

(tendinţa structurală de subiectivizare în om a fiecărui element/raţiune a creaţiei). Prin urmare, 

persoana reprezintă temeiul de la care se porneşte şi scopul către care tinde întreaga creaţie: 

cele sensibile şi inteligibile urmându-şi traiectoria de subiectivizare în persoana umană, iar 

persoanele umane către Persoanele divine: Unitatea Distinctă Absolută. În acelaşi sens, 

persoana este temelia şi ţinta oricărei teologhisiri şi mobilul oricărei experienţe realizate de 

om în Biserică. Toate acestea deoarece, persoana umană şi restaurarea ei, prin Dumnezeu 

Treime de Persoane a fost dintotdeauna în atenţia Revelaţiei dumnezeieştilor Scripturi, a 

experienţei dogmatizate a Sfinţilor Părinţi, a tuturor eforturilor concentrate înspre aspectele 

teologice ale vieţii şi ţinta oricărei nevoinţe ascetice, toate fiind realizate în ambianţa Duhului 

din cadrul liturgic-eclezial al mântuirii (I In. 3, 24). 
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Gândului la persoană i l-am alăturat pe cel ce trimite indispensabil la lucrare, nu prin 

asociere (ca şi cum ele ar putea exista separat), ci prin însăţi natura existenţei lor care le leagă 

indisolubil una de alta. Aceasta deoarece, după cum nu poate exista lucrare în afara persoanei, 

tot asftel nu poate exista persoană fără o lucrare anume. De fapt, lucrarea aparţine fiinţei de 

care persoana ţine, numai că arătarea lucrării, modul ei de activare aparţine persoanei, iar nu 

fiinţei. Astfel, vom putea deosebi persoanele între ele după modul în care fiecare activează o 

lucrare de acelaşi fel. Lucrarea este comună tuturor persoanelor care ipostaziază o fire, dar 

aceasta este modulată diferit şi străluceşte distinct în fiecare persoană lucrătoare. Mergând pe 

firul acestor gânduri, descoperim că a vorbi despre persoană fără lucrare şi viceversa este un 

nonsens. Noi nu ne putem cunoşte ca persoane decât în lucrările noastre de care ne 

împărtăşim reciproc în circuitul viu al iubirii dăruitoare. Nu putem comunica, nu putem 

realiza comuniune intersubiectivă decât în baza lucrărilor. Şi de aceea în orice comunicare-

comuniune rămânem distincţi după persoană, dar cu posibilitatea de a deveni una după 

lucrare, atât la nivel uman, cât şi la nivel divino-uman. Mai bine zis, numai întrucât se 

realizează mai întâi la nivel divino-uman se va putea realiza apoi şi la nivel interuman.  

Preasfânta Treime este distincţie de Persoane care au o singură lucrare prin aceea că 

nicio Persoană divină nu îşi afirmă modul lucrării proprii decât în comuniune totală de iubire 

cu celelelte două Persoane dumnezeieşti. În reflex direct, persoanele create sunt chemate să 

realizeze aceeaşi unitate distinctă a lucrării persoanelor. Dar la nivel creat, lucrarea este strâns 

legată de mişcare, fiindcă persoana creată nu-şi are în firea sa începutul existenţei şi deci, nici 

al lucrării. Raţiunea lucrării din firea creată este aceea de a se mişca neîncetat şi progresiv 

către unirea ei cu lucrarea Unităţii Absolute a Persoanelor Sfintei Treimi, adică până ce ele 

vor deveni teandrice. Aceasta din urmă nu înseamnă nicidecum stagnarea dinamicii persoanei 

în proiect, ci dimpotrivă o schimbare totală de mod – mai exact, o împlinire a logosului 

lucrării fiinţiale mişcătoare cu modul activării libere a lor prin persoană –, care atrage 

creşterea calitativ-intensivă a lucrării persoanei atât în lupta odihnitoare de hristificare în 

această viaţă, cât şi în libertatea desăvârşirii ce aparţine veşniciei, permanent crescătoare şi ea 

datorită atragerii neîncetate a persoanei umane de către dragostea infinită dumnezeiască spre 

întreimizarea noastră fără de sfârşit. Astfel, omul va creşte în valenţele datului subiectiv al 

existenţei sale numai dacă activează liber lucrarea potrivit mişcării ei naturale spre 

Dumnezeu. În caz contrar – posibil din libertate şi dovedit de „istoria” cerului şi a pământului 

–, omul schimbă doar modul sau toposul lucrării sale fiinţiale, nu şi logosul acesteia, care nu 

poate fi anulat de nimic. 
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 În acest punct şi în funcţie de modul activării lucrării în om se realizaază cotitura 

descreşterii din statutul de persoană spre cel de individ. Acesta din urmă utilizează toată 

substanţa lucrării mişcându-o în mod egoist doar în interes propriu. Este o mişcare contrară şi 

cu totul nepotrivită, din cauza faptului că destinaţia lucrării vizează comuniunea 

interpersonală, nu individualitatea egoistă. Logosul lucrării are caracter comunional, iar nu 

individual (I In. 3, 11).  Prin firea ei, lucrarea este a tuturor subiecţilor ce ipostaziază o fire, iar 

aservirea ei în mod egoist creează traume resimţite la toate dimensiunile existenţei: la cel 

teologic (ateismul), la cel antropologic (solipsismul) şi la cel cosmologic (creaţiile în serie şi 

la normă). În mâna individului şi la dispoziţia libertăţii lui, lucrarea îşi pierde din unicitate şi 

din strălucire distinctă devenind un instrument al profitului, al manipulărilor de tot felul etc., 

ce-l incită pe om, unul împotriva altuia, iar nu unul pentru altul (I In. 3, 6-10). Dimpotrivă, 

lucrarea fiinţei activată în chip personal-responsabil dobândeşte strălucire distinctă care 

uneşte, nu dezbină, într-un cuvânt are valoare unică cu caracter comunional, dăinuitoare 

dincolo de impurităţile egoiste ale veacurilor, consecinţă a lucrării individualiste ce se reduce 

voit la logica strâmtă a lumii. 

Implicaţiile şi consecinţele persoanei şi ale lucrărilor ei, le resimţim fiecare „pe propria 

piele”, fie că vorbim despre clipele de har reieşite din experienţa ascetică a intersubiectivităţii 

umane, rezultat direct al intersubiectivităţii divino-umane, fie că ne referim la forme diverse 

de „atrocităţi” umano-cosmice, trăite în toate epocile de la Adam încoace prin abdicarea 

omului de la starea de subiect zidit în chipul Treimii, ispitit fiind de avantajele de moment ale 

ipostasului biologic hrănit cu fanteziile plăcerilor trecătoare ale individului. 

Coborând pe firul cronologic al creştinismului, dar fără a reda o cronologie a faptelor lui 

ne-am oprit în dezvoltarea tezei la anumite momente istorice – cu rădăcinile adânc înfipte în 

întruparea Mântuitorului de unde creştinismul şi-a primit întemeierea – în care Biserica a fost 

nevoită, sub presiunea timpului şi cerinţele momentului să evidenţieze prin formule 

antinomice, dinamica vieţii sale spirituale, fără pretenţia de a epuiza prin dogme adevărul, ci 

doar pentru a-şi fixa direcţia şi sensul de înaintare prin istorie. Momentele alese sunt detaliate 

secvenţial subliniind aportul specific adus antropologiei creştin-teologice prin contribuţia 

decisivă a părinţilor sau teologilor Bisericii la stabilirea personalismului Trinitar cu reflex 

implicit în cel antropologic. În acest sens şi în ordinea expunerii lucrării, am creditat puterea 

experienţei înveşmântată în cuvinte, mai mult decât expunerea cronologică a argumentelor, 

bineînţeles urmărind diferitele accente care au contribuit la statornicia personalismului 

antropologic şi la modul manifestării lui, care în istorie au evoluat în chip diferit: 
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Capitolul I. Nu putem vorbi de persoană fără a aminti de fiinţă şi invers. De aceea, era 

necesar ca în începuturile lucrării noastre să ne referim la tematica fiinţei, întrucât aceasta 

reprezintă problematica de căpătâi şi dintotdeauna a omului. Natura raţională a fiinţei sale îl 

împinge pe om în chip firesc spre întrebări şi răspunsuri în legătură cu motivul, sensul şi 

scopul existenţei sale. Nu există om care să nu fi gândit la problematica fiinţei, aceasta din 

urmă primindu-şi justificare doar prin raţionalitatea omului. Drept urmare, direct sau indirect, 

concret sau ideal, pasiv sau activ, fiecare om a atins cu întrebarea sa fiinţa, chiar dacă nu i-a 

dat un răspuns explicit. În acest sens am prezentat în lucrare cadrele generale în care s-au 

mişcat oamenii gândindu-se la fiinţă, precum şi curentele mari filosofice care au influenţat 

gândirea umană în teoretizarea şi conceptualizarea fiinţei. Astfel, pornind din Antichitate şi 

până în modernitate fiinţa a fost reprezentată pe diverse trepte ale cunoaşterii. Fără a detalia 

fiecare palier conceptual ne-am referit la cele care s-au intersectat mai pronunţat cu 

propunerile Bisericii privitor la fiinţă, fie cele complementare, fie cele antagonice cu scopul 

de a sublinia interferenţele reciproce şi rezultatele obţinute. 

 De altfel, Filosofia se naşte odată cu încercarea omului de a da răspuns la întrebarea: ce 

este fiinţa? De la Thales, primul filosof, prin Anaximandru, Anaximene şi Heraclit,  

continuând cu Pitagora şi mai apoi, prin Socrate, Platon, Aristotel şi Plotin se vor pune bazele 

perene ale filosofiei ce constau în: realitatea ierarhică a lumii, imaginea unei realităţi unice şi 

dualismul (care a dezvoltat ulterior viziunea nominalistă şi cea monistă a lumii), toate având 

de partea lor atât fascinaţia lucrului făcut pentru prima dată în istorie, dar şi greutatea 

degradării care a blocat dezvoltarea reală a fiinţei. 

 Blocajul fiinţei în filosofie îl putem descoperii la o simplă privire asupra dualismului şi 

panteismului antic perpetuat divers peste timp. Astfel, neputinţa argumentării distincte a 

naturii create şi a celei necreate în filosofie  a dus fie la panteismul absolut, fie la dualismul 

separatist şi neconfluent, ambelor lipsindu-le termenul de mediere: subiectul, care poate aduna 

fără confuzie şi poate deosebi fără separare. Cu toate acestea a existat în lumea antică diverse 

scenarii antropogonice şi un fel de antropologii care nutreau pentru om un statut aparte între 

celelalte făpturi ale creaţiei. Filosofi precum: Anaximene, Philipon, Diogene, Pitagora, 

Heraclit, Anaxagoras, Socrate dau definiţii înălţătoare cu privire la om. Apoi de la Platon şi 

Aristotel apar primele semne concrete ale antropologiei: Platon văzându-l pe om ca pe o fiinţă 

alcătuită din trup şi suflet, iar Aristotel numindu-l „animal raţional”, denumiri care îl aşază pe 

om deasupra tuturor vieţuitoarelor create. Aşadar, începând cu Socrate, Platon şi Aristotel 

putem vorbi de existenţa unui loc sigur şi măreţ al omului în cosmos, la care dacă le adăugăm 
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meditaţiile uluitoare ale lui Plotin despre suflet, atunci definiţia completă a filosofiei: „omul 

este microcosmos”, justifică prezenţa concretă a antropologiei în Antichitate. 

O altă caracteristică majoră a filosofiei antice a fost stabilirea principiilor 

numeronologice ale fiinţei. Mai exact este vorba despre fixarea unor ipostaze ale fiinţei 

identificate în cifre sau denumiri absolute şi infinite, cu scopul de a depăşi blocajul fiinţei în 

filosofie. Problematica Unului pentru gândirea vechilor greci era aceea de a găsi un principiu 

unitar şi neschimbător al lumii. Dar, oricât s-au străduit filosofii (mai ales Platon, Aristotel şi 

Plotin) să întemeieze definitiv teoria Unului ca Principiu Absolut şi de neclintit, ei nu au 

reuşit să-l împace cu diversitatea. De aceea, tema Unul-Multiplu va rămâne un deziderat 

perpetuu al filosofiei.  

 În conexiune directă şi prin discernământ asumat, pentru creştini simbolistica Unului şi 

Fiinţei vor constitui categorii esenţiale cu ajutorul cărora se va putea exprima conţinutul 

revelat. Acestea le vedem împlinite în monoteismul creştin care abordează tema filosofică 

Unul-Multiplu cu conştiinţa Revelaţiei. În acest mod, el mai întâi operează o distincţie în 

gândirea panteistă zicând că Dumnezeu nu se amestecă cu lumea, iar lumea nu e Dumnezeu. 

Apoi încercă să convingă că acest Dumnezeu Unul-Absolut se manifestă în creaţie fără a-şi 

pierde din măreţie. Prin aceasta, tema Unul-Multiplu este depăşită în teologhisirea creştină 

prin includere. Prin urmare, monoteismul creştin Îl afirmă pe Dumnezeu ca unitate absolută 

(asemenea filosofilor), dar şi ca număr (diferit de ei) plecând de la triadologie spre 

antropologie şi cosmologie, împlinind astfel dezideratul perpetuu al filosofiei de a împăca 

unitatea cu distincţia. 

De altfel, toate proiecţiile filosofiei antice peste veacuri s-au lovit de aceeaşi neputinţă a 

argumentării deodată a unităţii şi a multiplicităţii. Ele au reuşit să sporească în timp tema 

fiinţei antice îmbogăţindu-o cu nuanţe şi măiestrii nebănuite de gând, însă au rămas blocate 

tot în jurul logicii, abstractizarea furându-le mult din puterea experimentării esenţei. În acestă 

direcţie, filosofia impregnată de esenţialism şi personalism a secolului 20 dă dovadă de multă 

deschidere către terminologia creştină patristică, dar nu îi împrumută şi fondul, ci se opreşte 

doar la termeni. La aceştia, fiinţa şi persoana nu au sensul dat lor de teologia creştină, de 

aceea şi rezultatele sunt altele. 

Însă, un model aparte între aceste proiecţii filosofice ale antichităţii îl reprezintă 

conceperea fiinţei în cultura spirituală a românilor. Aceştia, fără prea multe teoretizări (nu este 

în firea neamului nostru) au un mod distinct de a trăi fiinţa, fără a sucomba sub greutatea 

absolutismului ei şi fără a se încâlci în diversitatea manifestărilor ei. Vocaţia românului s-a 

îndreptat înlăuntrul fiinţei pentru a-i intui sensul şi astfel l-a surprins mai mult devenirea întru 
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fiinţă şi mai puţin definirea ei, motiv pentru care a şi fost mai împăcat cu ceea ce este/are 

decât cu ceea ce poate fi.  

 Peste timp, din formele antice ale antropologiei s-au dezvoltat nenumărate ramuri ale 

ei: istorică, socială, religioasă, structurală, demografică etc., toate încadrându-se în termenul 

general de antropologie ştiinţifică sau culturală. Dar, acest tip de antropologie, cu toate 

ramificaţiile ei s-a dezvoltat mai mult în direcţia analizelor ce privesc aspectul fizic şi psihic 

al omului căutând mai puţin spre latura spirituală a lui, nu prin omitere, ci prin lipsa referirii 

în descrierile ei la datele revelaţiei sau la cele oferite de antropologia teologică. 

De cealaltă parte, deşi considerată pe nedrept o simplă latură a antropologiei ştiinţifice, 

antropologia teologică, fără să ignore datele celei ştiinţifice urmăreşte cu totul altă perspectivă 

a omului. Aceasta are intenţia să redea sintetic, la limită şi în manieră antinomică mai mult 

scopul şi sensul omului în lume decât o definire definitivă a funcţionalităţii sale fizico-psihice. 

Concret, antropologia teologică are în vedere relaţia omului cu Dumnezeu din care decurge 

relaţia potrivită a omului cu cosmosul întreg8.  

De aceea, pentru a indica temelia pe care s-a fixat, maniera în care s-a dezvoltat şi 

modul în care operează antropologia teologică faţă de cea ştiinţifică am apelat la Referatul 

biblic al Facerii. De aici Biserica şi-a procurat cele mai solide date teologice cu privire la om, 

pe baza cărora, părinţii şi teologii ei au statornicit învăţătura/dogmele teoantropocosmică/e. În 

acest Referat biblic îl descoperim pe om – prin erminia patristică a Bisericii – zidit în chipul 

 
8  Detalii la: ILIE BĂDESCU, Timp şi Cultură. Trei teme de antropologie istorică, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1998; LUCIAN BLAGA, Cunoaşterea luciferică. Trilogia Cunoaşterii II, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1993; ALEXANDRU BOBOC, Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995; ÉMILE BRÉHIER, Filosofia lui Plotin, trad., Dan Ungureanu, Ed. 
Amarcord, Timişoara, 2000; GH. ALEXANDRU CAZAN, Istoria filosofiei Româneşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1984; LUC FERRY, Învaţă să trăieşti. Tratat de filozofie pentru tânăra generaţie, trad., Cristina Bîzu, 
Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007; Filosofia de la A-Z, Dicţionar enciclopedic de filozofie, Elisabeth Clément, 
Chantal Domonque, Lavrena Hansen-Lοve, Pierre Kahn, trad., Magdalena şi Aurelian Cojocea, Ed. All, 
Bucureşti, 2000; C.I. GULIAN, Problematica omului şi existenţialismul contemporan, Ed. Polirom, 1973; MARTIN 
HEIDEGGER, Fiinţă şi Timp II, 9, trad., Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003; 
DIOGENES LAERTIOS, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, trad., C.I. Balmuş, studiu introductiv şi comentarii 
de Aram M. Frenkian, Ed. Polirom, Iaşi, 1997; FRÉDÉRIC LAUPIES (sub direcţia), dicţionar de cultură generală, 
Ed. Amarcord, Timişoara, 2001; ADRIAN LEMENI, Sensul eshatologic al creaţiei, Ed. Asab, București, 2004; 
CLAUDIO MORESCHINI, Storia della filosofia patristica, Editrice Morcelliana, Brescia, 2004; CLAUDE LEVI-
STRAUSS, Antropologia structurală, prefaţă, Ion Almaş, trad., J. Pecher, Ed. Politică, Bucureşti, 1978; prof. P. P. 
NEGULESCU, Problema ontologică, Ed. Seminarului de Enciclopedie şi Istoria Filosofiei, 1933-1934; ILIE 
PÂRVU, Infinitul şi infinitatea lumii, studiul epistemologic, Ed. Politică, Bucureşti, 1985; ION TUDOSESCU, Fiinţă, 
Existenţă, Esenţă, Tratat de ontologie, Ed. România de Mâine, Bucureşti, 2002; PETRE ŢUŢEA, Omul, Tratat de 
antropologie creştină, ed. îngrijită şi prefaţată de Cassian Maria Spiridon, Ed. Timpul, Iaşi, 2003: JEAN-PAUL 
SARTRE, Fiinţa şi neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, ed. revizuită şi index, Arlette Elkaïm-Sartre, trad., 
Adriana Neacşu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004; GARIEL TROC, Postmodernismul în antropologia culturală, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2006; GHEORGHE VLĂDUŢESCU, O enciclopedie a filosofiei greceşti, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001; 
ID., O istorie a ideilor filosofice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990; ID., Personalismul francez. Gnoză şi împlinire, 
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, etc.  
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Preasfintei Treimi, din trup şi suflet, bărbat şi femeie, fiecare dintre ei fiind un centru 

subiectiv pus să lucreze în creaţie spre a „creşte şi a se înmulţi” (Fac. 1, 28) de la chip spre 

asemănare cu Dumnezeu.  

Dar tot aici descoperim că Adam şi Eva nu au crescut pe traiectoria raţiunii hristice 

după care au fost zidiţi motiv pentru care a fost nevoie de venirea lui Hristos la om Singurul 

care va putea schimba soarta acestuia prin „naşterea din apă şi din duh” (In. 3, 5) drumul 

înmulţirii biologice în dureri, prefăcându-l în drum al „înmulţirii” darurilor dumnezeieşti în 

lume. În acest sens, spiritualitatea creştină pune în valoare antropologia numai în dependenţă 

organică cu hristologia şi arată că pe treptele înălţării omului spre Dumnezeu se urcă 

coborând pe sacra chenozei hristice 9 . Mai clar, Adam – omul în general – după cădere 

„creşte” numai coborând pe calea smereniei lui Hristos care vine la el până la iad10 pentru ca 

de aici numai cu Hristos să se ridice. În realitate, este vorba de lucrarea de nevoinţă a fiecărui 

om după cădere, care prin necazuri şi dureri (II Co. 11, 23-33; II Tim. 3, 12), semn al aşezării 

pe dumul pocăinţei susţinut de harul dumnezeiesc, va putea smulge adaosul păcatului depus 

nepotrivit peste firea subiectivă bună, din actul creator. Este drumul „morţii lui Hristos” 

purtate în trupul nostru dinafară, la modul voit, pentru a străluci, din zi în zi (II Co. 4, 16) 

învierea lui Hristos ascunsă înlăuntrul omului, căci „dragostea lui Hristos, Mântuitorul nostru 

e mai mare decât morţile noastre cele trupeşti”11. 

 

Capitolul II. Izbânda antropologiei teologice se realizează în Biserică prin stabilirea 

clară a sensului termenilor de esenţă şi ipostas-persoană, primul primind prin ipostas 

 
9 În Hristos şi în urmarea Lui creştinul experiază maximum de „theoză” (îndumnezeire, plinătate) prin 

maximum de „kenoză” (deşertare, golire de sine), după formula „simetrică” a Sfântului Maxim Mărturisitorul: 
„Căci El măsoară, precum singur ştie, îndumnezeirea celor ce se mântuiesc prin har cu măsura golirii Lui...”. 
Ambigua 3, PG. 90, 1040D; PSB. 80, p. 50. Detaliat despre prelungirea kenozei fireşti a lui Dumnezeu prin 
pogorârea la iad a lui Hristos pentru a birui prin smerenie suprema învârtoşare în rău a omului, la: SFÂNTUL IOAN 
SINAITUL, Scara Raiului IV, 19; V, 8; XXII, 22; XXV, 60, PG. 88, 1205B; Ibid. Filocalia IX, pp. 88, 150, 283, 
315, 460; diac. IOAN I. ICĂ JR, „Cuviosul Siluan Athonitul: între iadul deznădejdii şi iadul smereniei şi iubirii lui 
Hristos”, studiu introductiv în: Cuviosul SILUAN ATHONITUL, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, pp. 26-
28,  42-45. 

10  Este vorba de iadul din care Hristos l-a ridicat pe Adam împreună cu tot neamul (Cf. Octoih Mic, 
Rânduiala Vecerniei, glasul I, stihirile stihoavnei, stihul 1, p. 23), dar şi de iadul neputinţei personale în care 
Hristos ne vizitează pe fiecare, transformându-l atunci când este deplin asumat şi de om: condiţia reală a 
smereniei, în rai al nemuririi veşnice, după ultimul cuvânt (diac. IOAN I. ICĂ JR, „Cuviosul Siluan Athonitul: între 
iadul deznădejdii şi iadul smereniei şi iubirii lui Hristos”, p. 49) profetic al Sfântului Siluan Atonitul: „Ţine 
mintea ta în iad şi nu deznădăjdui!. CUVIOSUL SILUAN ATHONITUL, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei. 
Însemnări duhovniceşti, p. 213. Pentru o descriere teologică a raiului şi a iadului ca rezumare şi prezenţă a lor în 
umanitatea asumată de Mântuitorul Hristos prin întrupare la SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI, Omul şi Dumnezeul-Om 
(cap: Raiul meu şi iadul meu), pp. 68-78. 

11 SFÂNTUL ISAAC SIRUL, Cuvinte despre nevoinţă  XXXVI, Filocalia X, p. 201. 
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conotaţie dinamică şi personalistă, iar al doilea primind prin esenţă funcţie ontologică12. 

Descoperirea persoanei aparţine contribuţiei remarcabile a geniului patristic, în special al 

sfinţilor capadocieni: Vasilie cel Mare, Grigorie de Nazianz şi Grigorie de Nyssa. Aceştia 

preiau fără rezerve terminologia filosofică (atunci când aceasta le oferea sprijin) şi chiar îi 

stabileşte noi sensuri la care însăşi filosofia ulterioară va apela, chiar dacă o va face cu multă 

reţinere. 

Filosofia teoretiza la modul abstract fiinţa fără putinţa de a-i preciza concreteţea, 

deoarece fiinţa fiind absolută, orice particularizare a ei ar fi însemnat implicit o reducere a ei 

(la nimic). Chipurile sau personajele fiinţei în gândirea greco-romană erau considerate 

manifestări slabe şi cu totul nepotrivite faţă de majestatea fiinţei. Ele aveau intenţia să 

întrezărească un soi de libertate a individului – chiar dacă numai pe scenă într-o piesă de 

teatru –, dar nu puteau depăşi fatiditatea destinul implacabil care îl sugruma pe omul antic. 

Gândirea creştină tocmai în acest punct face operaţia decisivă, adăugând absolutismului fiinţei 

particularitate prin ipostas – singurul care o justifică şi o manifestă –, iar ipostasului sau 

personajului îi oferă conţinut ontologic şi determinare proprie, pentru a nu mai fi considerat 

doar o fantomă (mască) a fiinţei. 

După părinţii Bisericii, orice fiinţă se regăseşte cel puţin într-un ipostas distinct şi 

concret, ea neputând exista vreodată la modul abstract. Atunci când ipstasul aparţine unei 

fiinţe raţionale acesta este un ipostas raţional, un subiect sau o persoană. Ipostasul nu este 

ceva supraadăugat fiinţei, ci este însăşi fiinţa, iar fiinţa nu se dublează în ipostas, ci prin el îşi 

dezvăluie calitatea conţinutului ipostaziat (ce fel de natură este). Subiectul, la rândul său 

manifestă după cum voieşte potenţialităţile unei fiinţe raţionale, deosebindu-se de ipostasul 

unei fiinţe neraţionale prin aceea că are conştiinţă de sine şi voinţă liberă. Subiectul sau 

persoana exprimă fiinţa comună într-un mod unic şi distinct, iar fiinţa rezidă total în orice 

ipostas raţional care o evidenţiază astfel încât, orice subiect este într-un anumit fel unicul 

centru al întregii fiinţe raţionale pe care o ipostaziază, deşi şi celelalte subiecte ale aceleiaşi 

fiinţe îndeplinesc deodată acelaşi rol, fiind la rândul lor centre unice ale aceleiaşi fiinţe 

raţionale pe care o exprimă. 

Distincţia inseparabilă dintre ipostas şi fiinţă a fost gândită de părinţii Bisericii, mai 

întâi în plan teologic, atunci când au fost presaţi să stabilească dogma Preasfintei Treimi. Prin 

aceasta ei au mărturisit că Dumnezeu este deodată Unitate Triipostatică sau Treime Unitară. 

 
12 Cf. pr. prof. univ. dr. DUMITRU POPESCU, diac. DORU COSTACHE, Introducere în Teologia Dogmatică 

Ortodoxă. Teme Teologice din perspectivă  comparată, Ed. Libra, București, 1997, p. 69. 
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Mai detaliat, cele trei Persoane dumnezeieşti având fiecare în chip distinct toată firea 

dumnezeiască, aceasta nu înseamnă că o secţionează în modul deţinerii ei împărţindu-o în trei 

părţi egale, ci fiecare Persoană divină rămânând prin fiinţă una cu celelalta două – împreună 

cu care au o singură voinţă, o singură lucrare şi o singură strălucire, fiind un singur Dumnezeu 

– exprimă în chip unic şi distinct toată bogăţia infinită de conţinut divin: Tatăl ca principiu 

prin nenaştere (Paternitatea desăvârşită), Fiul prin naştere (Filiaţia desăvârşită) şi Duhul prin 

purcedere (ÎnDuhovnicirea desăvârşită) – şi aşa întreaga dumnezeire se exprimă deodată prin 

Trei.  

Antinomia TriUnităţii divine este fără precedent în istoria gândirii umane şi rămâne 

taina de căpătâi a creştinătăţii în funcţie de care s-au dezvoltat toate celelalte teme teologice 

ale Bisericii. Ea reprezintă mai mult o teofanie divină pe măsură umană a ceea ce este 

Dumnezeu, decât o izbândă a gândului omenesc despre El. Astfel, putem spune că Biserica 

teologhisind conţinutul credinţei în formulări poetico-liturgice şi simbolice – doxadogmatia 

experienţei – a rămas fidelă fondului Revelaţiei şi fără a iscodi Taina a exprimat în dogme 

adevărul treimic descoperit ei desăvârşit prin Hristos13, păstrat şi transmis apoi prin Duhul 

Sfânt14, Înnoitorul veacurilor căzute şi restaurate de Hristos cu bunăvoirea Tatălui. 

În dogma Sfintei Treimi providenţială este descoperirea ontologiei persoanei în special 

prin sfinţii capadocieni15 şi a lucrărilor ei, mai întâi prin sfântul Maxim Mărturisitotul16 şi 

 
13 „Iisuse, Tu eşti unicul chip al dumnezeirii;  
    Iisuse, prin Tine ni se descoperă adevăratul Dumnezeu;  
    Iisuse, descoperirea Chipului Treimii dumnezeieşti...”. Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, din 

Icoasele 11 şi 12, Acatistierul Mănăstirii Frăsinei, p. 16. 
14 „Dumnezeu Tatăl este Chipul, Fiul este Asemănarea-Cuvântul şi Tu (Preasfinte Duhule Sfinte nn) eşti Faţa 

ce poartă Chipul şi Asemănarea 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Aripile Dumnezeieşti; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Bogăţia din Treime; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Inima Tatălui; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Sângele Fiului; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Bătaia Inimii întrgii Treimi; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Vederea Tatălui; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Auzirea Cuvântului Fiului; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Îmbrăţişarea Dumnezeirii; 
    Preasfinte Duhule Sfinte, Veşmântul Treimii. Acatistul Sfântului Duh, din Icoasele 5 şi 8, Acatistierul 

Mănăstirii Frăsinei, pp. 76, 78. SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL şi SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG sunt 
încredinţaţi că numai în Dhuhul Sânt oamenii îl pot cunoaşte deplin Pe Dumnezeu Cel în Treime. Vezi: Între 
iadul deznădejdii şi iadul smereniei, pp. 54, 57-60, 135-142, şu şi Imnele 15, 17, 22, 23, 53, 58, în: Imne, 
Epistole şi Capitole, Scrieri III, pp. 90-97, 100-110, 139-151, 274-278, 291-298, care arată că autorul imnelor nu 
este o persoană care a căzut pradă sentimentelor intimiste şi pietiste de tip occidental (în descendenţa 
confesiunilor augustiniene), ci o persoană ce cu întreaga sa fiinţă transfigurată – sentiment, raţiune, voinţă – este 
un mediu şi un organ al Duhului Sfânt, realizând paradoxul în care maximum de subiectivitate şi experienţă 
personală umană devenea maximum de obiectivitate harică divină. Cf. diac. IOAN  I. ICĂ JR, „Capitolele, Imnele 
şi Eistolele simeoniene – problematica filologică, istorică şi spirituală”, studiu introductiv, în: SIMEON NOUL 
TEOLOG, Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, trad. diac Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 14. 
15 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Despre Duhul Sfânt, PG. 32, 148-149B; 154C;  PSB. 12, p. 23; ID., Epistola 210, 
PG. 32, 776C; Omilia 24, Înpotriva lui Sabelie, a lui Arie şi a anomeilor, PG. 31, 604; Epistola 236, Către 
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apoi prin sfântul Grigorie Palama17. Astfel, pentru pătrunderea în taina Ei, esenţial rămân cei 

trei termeni: fiinţa, persoana şi lucrarea18. Odată stabilită şi receptată dogma Sfintei Treimi, 

elementele ei de bază s-au răsfrânt în antropologie, ca o consecinţă directă a ei, întrucât numai 

în scopul antropologiei s-a dogmatizat despre triadologie, bine ştiind că antropologia fără 

triadologie este simplă biologie, iar triadologia fără antropologie este speculaţie pură despre 

Dumnezeu. Prin urmare, aceleaşi principii stabilite în planul teologic al Treimii sunt valabile 

întocmai pe planul iconomic al antropologiei. Unica diferenţă dintre cele două planuri constă 

în aceea că natura divină e necreată (deci, principiile sunt absolute), iar firea umană este 

creată (deci, principiile sunt limitate). În consecinţă, omul şi Dumnezeu rămân veşnic 

depărtaţi prin calitatea naturii lor, dar organic uniţi prin modul provenirii noastre după 

Ipostasul-Raţional hristic şi cu posibilitatea întrepătrunderii fiinţiale prin mijlocirea Acestuia19 

din care decurge posibilitatea comunicării însuşirilor naturilor asumate de El prin întrupare. 

Aşadar, împlinirea antropologiei vine numai prin Treime în afara Ei neexistând pentru om 

altceva decât autonăruirea fără limită.  

Prin urmare, persoana este Taina lui Dumnezeu Celui închinat în Treime, piscul 

revelării lui Dumnezeu către om, maximum de manifestare a Lui în creaţie şi centrul 

răspunsului deplin al făpturii către Ziditor. Unicitatea, noutatea, taina şi strălcirea ei se 

întrezăresc în infinitele ei posibilităţi de manifestare prin care pune în valoare virtualităţile 

fiinţei pe care o ipostaziază. Ea este factorul dinamic care arată în multiple nuanţe calităţile 

tainice ale fiinţei, de ea depinzând activarea lor potrivit cu raţiunea firii sau împotriva ei. În 

acest sens, alături de fiinţa subiectivă sunt indisolubil prezente lucrările. 

Lucrările aparţin fiinţei. Fiinţa este depozitarul lucrărilor precum şi a mişcării celei bune 

a lor. Însă, ele nu se arată decât prin subiectul care le activează după cum voieşte. Subiectul 

sau persoana modulează în chip distinct lucrările unei fiinţe raţionale, astfel încât, aceeaşi 

lucrare dobândeşte prin acţiunea subiectului nuanţe şi străluciri diferite prin mijlocirea cărora 

persoanele se pot pune în mişcare de comuniune unele spre altele. Mai bine zis, numai 

 
Amfilohie, episcop de Iconiu, PG. 32, 884 şi ID., Epistola 210, Către fruntaşii oraşului Neocezareea  III, PG. 32, 
776C; SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, A doua Cuvântare Teologică 28, 9, p. 28; ID., Cuvântarea 38, 11, PG. 
36, 325 B; Cele cinci Cuvântări Teologice, trad. intr. nt., pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Anastasia, Bucureşti, 
1993; SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Contra lui Macedonie, PG. 44, 1316; ID., Despre Facerea omului, PSB. 
30; MARIUS TELEA, Antropolofia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, ed. a II a, revăzută şi adăugată, cu 
binecuvântarea IPS. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Ed. Emia, Deva, 2005. 

16 Cf. Scrieri 13, Despre cele două voinţe ale lui  Hristos cel Unul, PSB. 81, p. 284; ID., Scrieri 9, Copie 
după epistola către Marin, PSB. 81, p. 253. 

17 Cf. Despre cunoştinţa naturală,  Filocalia  VII, pp. 485- 509. 
18Cf. Ibid., p. 469, preluată de JOHN MEYENDORFF, în: Teologia Bizantină, p. 249.  
19 Este vorba de perihoreza naturii divine cu cea umană în Persoana veşnică a Fiului lui Dumnezeu întrupat. 
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întrucât observ alte nuanţe, diferite de cele ale modului propriu de a împlini o lucrare mă simt 

atras de o altă persoană care le pune în valoare. La rândul ei, fiecare altă persoană se simte 

atrasă de luminile distincte ce le pot da alte persoane lucrărilor noastre comune. În acest mod 

se intensifică cercul veşnic al iubirii dăruitoare al intersubiectivităţii umane şi divino-umane. 

În toate lucrările fiinţei, persoana rămâne punctul cel mai tainic, dar şi cel mai vizibil. 

Tainic pentru că, dacă intensitatea unei lucrări nu poate fi niciodată epuizată din pricina 

fiinţei, cu atât mai mult persoana care o arată. Vizibilă deoarece nu există lucrare care să nu 

aparţină unui subiect care a activat-o astfel încât, subiectul este pus în valoare prin lucrarea ce 

o săvârşeşte. Noi cunoaştem şi putem exprima diferite caracteristici ale persoanei, cum ar fi: 

raţiunea, libertatea, iubirea, puterea de jertfă, existenţa în şi pentru comuniune, darul 

cuvântării spre comunicare în vederea relaţiei etc., dar acestea nu pot arăta total dimensiunile 

nelimitate ale persoanei. De aceea, persoana rămâne realitatea inefabilă a oricărei realităţi, 

dimensiunile ei neputând fi surprinse în definiţii limitate sau lucrări vizibile pentru că 

posibilităţile ei au deschideri infinite.   

Aşadar, Biserica ne cheamă să înaintăm înspre realitatea persoanei atunci când ne 

raportăm la Dumnezeu sau atunci când abordăm problema creaţiei, astfel încât fie că pornim 

din planul iconomic, fie că ne raportăm la cel teologic, tot persoana este realitatea 

primă/ultimă care ne întâmpină.  

Astfel, Dumnezeu este Treime de Persoane absolute ce fiinţează unitar şi Unitate 

absolută fiinţială ce subzistă treimic. Unitatea şi Treimea sunt deodată în Dumnezeu, ele 

depăşind doimea şi mulţimea, întrucât: „Treimea e cu adevărat Unime fiindcă aşa este şi 

Unimea e cu adevărat Treime pentru că aşa subzistă, pentru că este o singură dumnezeire ce 

fiinţează unitar şi subzistă treimic”20. Sfânta Treime este dogma de bază a personalismului 

ortodox. Ea arată că Dumnezeul nostru nu este doar nevăzutul care se arată, ci este un 

Dumnezeu viu şi roditor, este o TriViaţă unitară dumnezeiască 21 care se dăruieşte, fiind 

multiplu în simplitate şi mobil în imobilitate. El este un Dumnezeu ce nu stă înţepenit în 

Absolutul Său divin, autosuficient şi nepăsător, ci Unul care se oferă fără împărţire şi se 

uneşte fără amestecare. Este preaplin de viaţă desăvârşită, care deşi îşi este Sieşi suficient, cu 

toate acestea voieşte să se mişte şi în afara Sa, zidind din preaplinul Vieţii Sale alte fiinţe 

pluripersonale care să se bucure de tot ceea ce este El în TriUnitatea Vieţii Sale. 

 
20 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua I, 1, trad., pr. Dumitru Stăniloae, p. 65 
21 Biserica Îl laudă în acest mod: „Treime neamestecată, nedespărţită, de o fiinţă, Unime Sfântă; lumini şi 

lumină şi trei sfinte şi unul sfânt este lăudată Treimea-Dumnezeu. Ci laudă şi preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, 
pe Dumnezeul tuturor”. Triod, Slujba Canonului Celui Mare, Cântarea a VII-a, la Slavă..., p. 131. 
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Polul ultim subiectiv care rezumă chipul treimic în creaţie este omul. În chipul omului 

zidit după chipul treimii este concentrată toată raţionalitatea şi toată structura subiectivă a 

lumii văzute şi nevăzute. Omul are suflare de viaţă, care mai întâi a fost experimentată treimic 

şi apoi îi este dăruită în mod unitar în unicul chip a fiinţei sale dihotomice, ipostaziate în 

dualitatea bărbat-femeie. Treimic întemeiată, făptura umană este chemată să experimenteze 

aceeaşi Viaţă dumnezeiască atât la nivelul relaţiei sale ontologice, cât şi dincolo de propria 

natură prin tendinţa de a împlini dialogul unirii umane în trialogul comuniunii divino-umane. 

Prin urmare, scopul ultim al subiectivităţii umane şi prin el, al înregului cosmos este 

comuniunea cu Sfânta Treime. Adică, intersubiectivitatea triipostatică divină este temelia 

intersubiectivităţii pluriipostatice umane în vederea relaţiei permanente interpersonale de la 

necreat la creat, lucru desăvârşit arătat nouă prin Hristos întrupat.  

 

Capitolul III. Fiinţa, persoana şi lucrarea sunt trei lucruri distincte indisociabile. Astfel, 

dacă fiinţa reprezintă bogăţia de conţinut a persoanei în lucrările care le deţine, atunci 

persoana este centrul activ care o circumscrie şi îi manifestă potenţele, iar lucrările dezvăluie 

conţinutul calitativ al naturii şi identitatea apofatică a subiectului, ele neputând fi cunoscute 

decât ca lucrări ale unei fiinţe modulate de persoană. 

Lucrările arată ce fel este conţinutul fiinţei din care izvorăsc şi, în acelaşi timp 

descoperă identitatea-distinctivă a subiectului care le activează după cum voieşte. Altfel spus, 

orice lucrare în ieşirea ei poartă în ea ceva din calitatea naturii din care provine şi revelează 

ceva din specificul şi taina persoanei care o activează. Spunem aceasta deoarece în orice 

lucrare arătată niciodată nu se epuizează fiinţa şi persoana. Pe scurt, nu lucrările se cunosc din 

fiinţă, ci fiinţa din lucrări, după cum afirmă sfântul Grigorie Palama22. Prin urmare, lucrările 

sunt energii sau acte care se deosebesc de fiinţă fiind ieşiri necesare, imuabile, dar nu sunt 

inevitabile şi independente de voinţa unei persoane care le activează. Adică, lucrările nu sunt 

una cu fiinţa din care provin, pentru că fiinţa nu se comunică întreagă în lucrări, dar poartă 

specificul întregii fiinţe în grade reduse, tot aşa cum ele spun ceva despre persoana care le 

modulează, fără pretenţia de a-i epuiza taina. Astfel, putem spune că actul prim aparţine fiinţei 

de care lucrările ţin, dar ele sunt puse în mişcare de persoană. Adică, ele sunt străluciri ale 

fiinţei ce poartă specificul persoanei.  

În această ordine de idei şi consecvenţi Tradiţiei ecleziale, vorbim despre existenţa unor 

energii create şi a unor energii necreate, tot aşa cum vorbim despre persoane ce au conţinut 

 
22 Despre cunoştinţa naturală 75, Filocalia VII, p. 511. 
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natural cu totul diferit, adică creat şi necreat. Adică, prin mijlocirea subiectului care pune în 

valoare lucrările, două naturi pot comunica peste nivelul lor ontologic de netrecut, cel al 

distanţei veşnice dintre creat şi necreat. Mai concludent, lucrările unei naturi pot penetra fără 

pericol, naturi de altă calitate decât cea din care provin, iar aceasta o pot face numai datorită 

subiectului care le ţine în hotarele firii şi de care nu se pot despărţi pentru că nu pot exista de 

sine sau autonom şi de aceea, se reîntorc la izvor după ce au împărtăşit mesajul, fără ca prin 

aceasta să-şi piardă prezenţa reală şi continuă în alţii sau calitatea proprie. Prin manifestarea 

lor, lucrările transmit bogăţia de valori ale fiinţei din care ies, astfel încât interpenetrarea sau 

venirea lucrărilor atrage după sine comunicarea însuşirilor naturilor, dincolo de pericolul 

amestecării, datorită subiectului care le ţine intacte şi fără de care ele nu s-ar fi putut 

manifesta23. În acelaşi timp, există un circuit intern al lucrărilor, în planul/cadrele aceleiaşi 

firi, dar acesta nu este decât un circuit al calităţii, nu al cantităţii, întrucât orice persoană, deşi 

este subiect al tuturor lucrărilor deţinute de fiinţa ipostaziată, ea le activează în calitate unică, 

alta decât cea a altor subiecte de aceiaşi fire, ceea ce trezeşte dorinţa de împărtăşire de alte 

calităţi a aceleiaşi lucrări a naturii comune, modulate de alte subiecte într-o lumină aparte, ce 

atrage irezistibil. În consecinţă, lucrările sunt nedespărţite de persoanele care le activează, 

sunt imprimate de calitatea subiectului care le manifestă şi cărora le poartă numele, dar rămân 

în esenţă lucrări cu rădăcinile înfipte în natura din care provin. Altfel zis, nu pot fi altceva 

decât ceea ce natura respectivă este, deşi au o identitate distinctă. 

Referindu-ne la palnurile existenţei lor descoperim mai întâi că în Sfânta Treime, 

lucrările dumnezeieşti sunt lucrări necreate care izvorăsc din Fiinţa divină şi sunt activate de 

Persoanele dumnezeieşti în specificitate perihoretică. Deşi au identitate distinctă, Fiinţa, 

Peroana şi Lucrarea sunt într-un echilibru perfect la Dumnezeu, fiecare dezvăluindu-şi 

capacitatea proprie la potenţialitate maximă, fără a-şi transgresa „limitele” identitare. Totul se 

datorează conlucrării desăvârşite a celor trei principii subiective absolute şi simplităţii Fiinţei 

divine pe care Acestea o ipostaziază Unitar. 

 În Dumnezeu există o singură lucrare dumnezeiască la care fiecare Persoană divină 

participă în mod diferit. O singură lucrare în trei moduri de manifestare. Adică, după fiinţă 

lucrarea este una, iar după ipostas mai multe. Mai potrivit exprimat, strălucirile lucrării sunt 

diferite, în funcţie de Persoanele care o lucrează. Astfel, noi mărturisim că Fiecare Subiect 

dumnezeiesc are şi o lucrare proprie care ţine de modul specific şi unic în care El lucrează. 
 

23 Părintele DUMITRU STĂNILOAE spune despre lucrări că ele vin şi se retrag în ipostas. Ele sunt variate, dar 
unitatea lor e asigurată de unitatea fiinţei ipostatice, care e fundamental baza şi izvorul tuturor celor pe care le 
cuprinde potenţial şi le manifestă actual. Cf. notele 79-80, în: SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Despre împărtăşirea 
dumnezeiască 25, Filocalia VII, p. 402. 
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Însă, datorită interiorităţii sau perihorezei desăvârşite Treimice, fiecare Subiect lucrează în 

părtăşie cu celelalte două. În acest sens, putem spune că întreaga creaţie văzută şi nevăzută 

este rezultatul conlucrării dumnezeieşti de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Dar, prin aceasta 

nu credem că lucrarea lui Dumnezeu e creată, ci ceea ce e făcut de El24, adică rezultatul ei este 

făptura. Drept urmare, orice lucrare dumnezeiască, deşi activată în mod diferit de fiecare 

Persoană divină va fi, în fond, o lucrare treimicunitară, întrucât nicio persoană din cele Trei 

nu lucrează singură, ci numai împreună cu celelalte două. Cu alte cuvinte, energiile necreate 

nu coboară în lume automat şi impersonal, ci sunt mai întâi experimentate treimic şi apoi sunt 

voit împărtăşite creaturilor.  

Astfel, toate câte există în lume primesc fiinţialitate de la Tatăl, chip de la Fiul şi „duh 

de viaţă” de la Sfântul Duh, dar pe toate acestea zidirea nu le primeşte separat şi intermitent, 

ci deodată, ca o unică viaţă trăită distinct de fiecare făptură şi conştient recunoscută de fiecare 

persoană creată. Mai potrivit, Tatăl le ţine pe toate în consistenţa vieţii, Fiul le păstreză în 

identitatea chipului prin raţiunea lor particulară şi le strânge în Sine pe toate ca într-o singură 

obârşie prin Raţiunea lor generală, iar Duhul Sfânt le diversifică şi le întăreşte în specificitate 

unitară. Însă, toate aceste lucrări distincte a Persoanelor treimice, noi le simţim revărsate 

asupra noastră ca o unică pronie dumnezeiască, ce se face vizibilă, simţită şi recunoscută 

drept Har dumnezeiesc sau Energie necreată, continuu împărtăşită creaţiei prin lucrarea 

Sfintei Treimi în Biserică. Tocmai de aceea şi zicem, în mod obişnuit, că noi ne unim cu 

Dumnezeu prin har – nu prin fiinţă ca Persoanele dumnezeieşti, nici prin ipostas ca unirea 

naturilor în Hristos – şi tot ceea ce are El după Fiinţă noi dobîndim de la El prin har.  

De partea cealaltă, omul în creaţie fiind încununarea conştientă şi liberă a conlucrării 

treimice în iconomie, nu este şi nu poate fi lipsit de lucrare. El este făptura zidită în chipul 

Sfintei Treimi, adică este prin structura naturii sale un principiu subiectiv şi lucrător. Dar, 

întrucât fiinţa omului este de altă calitate, este creată şi ipostaziată plurisubiectiv, lucrarea lui 

naturală este legată intrinsec de mişcare. Adică, firea omului poartă înscrisă în codul ei natural 

lucrarea mişcătoare spre Principiul ei Raţional Absolut din care îşi are existenţa. Cu alte 

cuvinte, omul nu poate exista fără lucrare şi mişcare raţională, care îndreaptă natura către 

scopul împlinirii sale: unirea cu Ziditorul său. Dar principiul său subiectiv poate alege – fără 

posibilitatea de a nimici de tot (dar cu puterea de a modifica) firea unei existenţe sau raţiunea 

naturală a ei – modul în care activează lucrarea: conform sau contrar voinţei firii de a exista şi 

 
24 Cf. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Despre cunoştinţa naturală 73, Filocalia VII, p. 468. 
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de a îmbogăţi existenţa25. Pe aceste coordonate înţelegem că făptura umană este mereu în 

proiect, este în permanenţă într-o dinamică a lucrării, crescătoare dinspre chip înspre 

asemănare infinită cu Arhechipul său (Filip. 2, 19; 3, 16) pentru a-şi face mereu subiective şi 

mai adevărate virtualităţile naturii. Dar, persoana umană va putea face strălucitoare lucrarea 

naturii numai dacă conlucrează cu harul dumnezeiesc – lucrarea necreată a Treimii 

împărtăşită omului în vederea luminării şi a susţinerii pe drumul teozei persoanei create. Mai 

precis, puterile lucrătoare slăbite ale omului căzut sunt întărite şi susţinute constant de puterea 

necreată a harului, ambele împletite armonios prin măiestria persoanei şi din care rezultă scara 

paradoxului mântuirii pe care omul urcă în raiul nemurii coborând pe calea chenozei hristice, 

iar Dumnezeu coboară chenotic spre înomenire urcând din iadul deznădejdii umane. 

Primul Om care a reuşit teandria lucrărilor punând în acord desăvârşit lucrarea naturii 

divine cu a celei umane este Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. El este 

principiul Subiectiv dumnezeiesc în Chipul căruia am fost creaţi, iar prin întrupare şi 

enipostazierea firii umane în Persoana Sa veşnic născută din Tatăl, tot El devine principiu 

subiectiv restaurator al întregii naturi create. Adică, prin înomenire El este Centrul viu al celor 

două naturi în unire şi Fereastra de-a pururi deschisă dispre Dumnezeu spre om şi dinspre om 

spre Dumnezeu prin care Dumnezeu-Omul le lucrează pe toate cele dumnezeieşti omeneşte, 

iar Omul-Dumnezeu le lucrează pe toate cele omeneşti dumnezeieşte. Mai clar fiind spus, de 

la întruparea lui Hristos lucrarea dumnezeiască trece prin inima umanităţii, iar lucrarea 

omenească trece prin inima Treimii dumnezeieşti. De necontestat este faptul că această 

comunicare a lucrărilor presupune o realitate covârşitoare pentru natura umană, care devine 

veşnic dinamizată de Persoana hristică – centrul său ipostatic prin întrupare – la parametrii 

îndumnezeirii continue, ceea ce face ca lucrarea omului să fie o lucrare deja lucrată, persoanei 

umane revenindu-i efortul nevoinţei de a se face capabilă să se deschidă lucrării teadrice a lui 

Hristos, ce se manifestă în valuri de înrâurire harică în/din mijlocul naturii căzute. Aceasta 

înseamnă că Dumnezeu lucrează El Însuşi în noi poruncile Lui, care sunt viaţă dumnezeiască 

în măsură umană, dacă omul devine conştient de realitatea neputinţei ontologice de a mai 

lucra cele dumnezeieşti, care îi va trezi conştiinţa smereniei de a cere lui Dumnezeu să repete 

în el ceea ce a făcut deja cu întreaga fire umană (Efes. 3, 20; Filip. 2, 12-15, 19). 
 

25 Detaliat la: SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole 7, Către Ioan prezbiterul, despre faptul că şi 
după moarte sufletul are lucrarea înţelegătoare şi nu iese nicidecum din puterea lui naturală, PSB. 81, p. 54; 
ID., Răspunsuri către Talasie 65, Filocalia  III, p. 376; Către Prea Cuviosul Prezbiter 1, PSB. 81, p. 178; Scrieri 
19, Tomul dogmatic, PSB. 81, p. 302; Epistole 3, Către Ioan Cubicularul, PSB. 81, pp. 38-39 şi notele 72-73; 
Ambigua 11, trad., pr. prof. D. Stăniloae, p. 162 şi ORIGEN, Despre Principii, PSB. 8, p. 106; LARS THUNBERG, 
Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul..., pp. 106-107; VLADIMIR LOSSKY, Teologia Mistică a 
Bisericii de Răsărit, pp. 78, 111; pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Omul şi Dumnezeu, Studii de Teologie 
Dogmatică: B, pp. 260, 276. 
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După Hristos şi pe temelia aşezată de El în umanitate, Maica Domnului şi sfinţii sunt 

mărturii vii ale penetrării harului în umanitate, ale conlucrării roditoare dintre om şi 

Dumnezeu, ale adevărului că omul poate lucra din nou omeneşte cele dumnezeieşti, atunci 

când persoanele care-L iubesc pe Dumnezeu se deschid smerit lucrării Lui. Ei sunt cea mai 

convingătoare demonstraţie a antiplatonismului misticii şi gândirii creştine autentice, aşa cum 

surprinde părintele Ioan Ică jr referindu-se la sfântul Siluan Athonitul; patosului direct 

ascensional („angelic”) al misticii platonice şi al tuturor „misticilor” naturale aceaştia îi opun 

paradoxul chenotic („hristologic”) al ascensiunii prin descindere, după expresia teologică: pe 

scara virtuţilor evanghelice urcăm coborând. Astfel, sfinţii sunt „cel mai bun şi profund 

comentariu al Evangheliei” (Hans Urs von Balthasar), viaţa şi învăţăturile lor fiind o 

veritabilă „dogmatică experimentală”. Ei sun Evanghelie şi teologie întrupată; teologia lor 

este existenţială (viaţă) pentru că existenţa (viaţa) lor este integral teologică. Sfinţii 

aprofundează tainele dumnezeieşti nu meditând sau speculând despre ele, în marginea lor, ci 

adâncindu-şi întreaga lor existenţă în taina divină ale cărei dimensiuni le adâncesc şi extind în 

viata lor, „pe pielea lor” proprie26.  

De aceea, Maica Domnului şi sfinţii sunt reperele luminoase ale omenirii în bezna 

peregrinării ei spre Ţara Făgăduinţei, ei arătându-ne în lucrare distinctă chipul autentic al 

omului şi modul concret al posibilităţii prin care orice persoană umană poate deveni 

dumnezeu prin Har. 

 

Capitolul IV. Nu din instinct bravist, nici pentru revendicări morale (cerute celor care 

în decursul istoriei nu ne-au dorit şi ne-au umilit) am numit specificul antropologic al 

neamului românesc „un hotar între Orient şi Occident”, ci numai pentru că de-alungul 

timpului ne-am arătat că aceasta ne este identitatea distinctă atât ca trăsătură specifică de 

neam, cât şi în relaţiile pe care le avem cu ale neamuri ale pământului. Prin noţiunea de hotar 

am urmărit să facem o delimitare a neamului nostru după caracteristicile proprii, dar în acelaşi 

timp am avut în vedere şi trăsătura spirituală a termenului care trimite la deslimitare, în sensul 

că pe de o parte avem darul de a ne înţelege şi de a ne mulţumi cu propriile graniţe – nu am 

dus niciodată războaie de cucerire – de la Cel ce ne-a hotărnicit aşa, iar pe de altă parte nu ne 

împietrim în ele, ci ni le depăşim prin puterea de sinteză fără echivoc manifestată atât prin 

pornirea de a da de la noi fără zgârcenie din cele ce avem, cât şi prin deschiderea de a primi 

de la alţii fără părtinire cele ce ne lipsesc şi ne sunt de folos. Este vorba de o trăsătură geo-

 
26 Cf. „Capitolele, Imnele şi Eistolele simeoniene – problematica filologică, istorică şi spirituală”, p. 43. 
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spirituală prin care ne-am interpretat caracterul, ne-am activat capacităţile, ne-am întâmpinat 

oaspeţii şi am călătorit prin lume, ne-am acceptat slăbiciunile, insuficienţele şi am primit 

darurile altora. Tema hotarului este una dintre cheile prin care putem avea acces la 

descoperirea valorii specifice şi a culorii distincte a neamului din care facem parte în fibra 

comună a neamului omenesc zidit din acelaşi sânge dumnezeiesc, în sensul celor exprimate de 

Sfântul Pavel atenienilor în Areopag (F. Ap. 17, 26).  

Astfel, printr-o erminie ce vizează generalitatea, hotarul se include în noţiunile de spaţiu 

şi timp, entităţi create de Dumnezeu pentru a fi mediu activ al comuniunii interpersonale 

divino-umane şi intervale prin care omul să-şi manifeste crescător răspunsul său de iubire dat 

chemării iubitoare a Preasfintei Treimi. Spaţiul şi timpul se identifică deodată cu hotarele 

fiecărui neam de pe suprafaţa pământului, astfel încât nu există naţiune care să nu aibă locul şi 

timpul ei de existenţă, dar se identifică şi cu raţionalitatea creată a tuturor făpturilor 

dintotdeauna şi de pretutindeni şi în definitiv a întregii creaţii, calitate prin care se delimitează 

natura creată de cea necreată. Din acest ultim punct de vedere, fiecare făptură are statut de 

fiinţă creată fiind adusă la existenţă de Ziditorul ei, iar deodată cu acestă calitate o are şi pe 

aceea că este zidire tocmai pentru că depinde ontologic de spaţiu şi de timp, dar nu la 

întâmplare, ci de un anumit timp şi un anume spaţiu.  

Această întâlnire dintre făptură cu timpul şi spaţiul face din prima o existenţă limitată, 

iar pe cele din urmă să existe doar în vederea făpturii şi mai ales a persoanei care le 

ampretează într-un mod aparte. Astfel, neutralitatea spaţiului şi a timpului este marcată de 

prezenţa persoanei care lucrează în ele şi le unicizează. Ontologic nu există spaţiu şi timp gol. 

Ele sunt pline de raţionalitate fiinţială. Dar calitatea lor nu poate fi dezvăluită decât prin 

acţiunea subiectului, centrul lor revelator. Doar persoana poate face strălucitor spaţiul şi 

timpul umplându-le de scânteierile spiritului ei şi făcându-le medii ale copenetrării divino-

umane sau, dimpotrivă, le poate estompa potenţele prin refuzul subiectului uman de a spori în 

existenţă. În acest din urmă caz, spaţiul şi timpul nu se anulează, dar în ele apare un „gol de 

fiinţă”, un minus, o „gaură neagră” prin care se pierde calitatea conţinutului lor într-o 

continuă subţiere a firului lor de existenţă, fără putinţa de anulare şi de aceea, o groaznică 

suportare a vieţii aici şi în veşnicie. 

Dumnezeu fiind Subiect suprem este dincolo de timp şi de spaţiu, motiv pentru care a şi 

fost numit doxologic în Biserică: Cel Supratemporal şi Supraspaţial. Datorită 

intersubiectivităţii desăvîrşite a Persoanelor Sfintei Treimi, Dumnezeu nu are nevoie de timp 

şi de spaţiu. Ci, El creează spaţiul şi timpul în vederea unei relaţii personale cu alte subiecte 

finite trăind, în acelaşi timp, această relaţie deplin în Sine Însuşi în comuniunea desăvârşită a 
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Treimii Persoanelor. Nu nevoia Îl „mişcă” spre aceste persoane, ci iubirea, iar pentru ca 

persoanele create să aibă propriul aport la acestă iubire a creat Dumnezeu spaţiul şi timpul 

prin care El să poată mişca iubirea lor, iar ele să poată răspunde liber şi să-şi dorească această 

iubire până la punctul în care comuniunea lor va comprima în taina iubirii dimensiunile 

spaţiului şi ale timpului27. 

Dacă în Dumnezeu nu există spaţiul şi timpul, la om aceste entităţi există tocmai 

datorită distanţei naturale a subiecţilor. De altfel, tocmai acesta şi este rolul spaţiului şi al 

timpului: să ajute subiecţii creaţi să înainteze către o comuniune din ce în ce mai intensă între 

ei şi între ei şi Dumnezeu, cu susţinerea harului divin. Când comuniunea intersubiectivă 

divino-umană va fi ajuns la maturitate, atunci spaţiul şi timpul vor fi covârşite de bogăţia 

harului manifestate prin calităţile incandescente ale iubirii jertfelnice şi se vor comprima într-

un mod viu de viaţă total împărtăşibil interpersoanl prin respiraţia Duhului Sfânt în ele. Este 

vorba despre asumanrea interioară în inima de duh a persoanei create a destinului spaţiului şi 

a timpului transformându-le din prilej al întâlnirii dintre om şi Dumnezeu în comuniune 

nedespărţită a lor şi a oamenilor întreolaltă. „Materialitatea” celor două entităţi este astfel 

spiritualizată, schimbând limitele spaţio-temporale în stări de veşnică deschidere către 

realităţile dumnezeieşti. Prin aceasta, calităţile spaţiului şi ale timpului nu sunt anulate, ci doar 

transfigurate, ele rămânând prezente într-o „formă” spirituală, care va face veşnic distincţia 

între creat şi necreat, întrucât persoanele create prin unirea cu Dumnezeu nu se topesc în 

dumnezeire, nici nu stagnează în urcuşul spiritual, ci ele şi în veşnicie vor creşte infinit în 

desăvârşire spre infinita asemănare cu Dumnezeu. 

Aplicând acestea în neamul românesc, identificăm realitatea conform căreia matricea 

identitară spirituală care revelează interrelaţionarea dintre obiectivitatea spaţio-temporală şi 

subiectivitatea marcării lor este dată de paradigma satului şi a ţăranului. Departe de a fi două 

principii statice, satul şi ţăranul sunt două paradigme ce comunică între ele, se implică şi 

coexistă, oferind o frumuseţe şi o bogăţie aparte vieţuirii umane, inspirând întreaga făptuire a 

existenţei, aşa cum o vedem zugrăvită în operele reprezentative ale creaţiilor româneşti.  

Pe fondul unei trăiri fireşti, în satul românesc vom găsi o îmbinare naturală între 

aspectul fizic-exterior şi cel calitativ-interior al spaţiului şi al timpului. Satul are frumuseţi şi 

puteri nebănuite pe care nu le putem intui la prima vedere. El este văzut ca un cuprins de 
 

27 Detaliat la: SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, PG. 90, 1180-1181; Preotul Profesor DUMITRU 
STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Bucureşti, 2003, pp. 203, 206-208; ID., Timp şi veşnicie, SLG 
(Sisters of the love of God) Press, Convent of the Incarnation Fairacress, Oxford; discurs ţinut în vara anului 
1971 în franceză, tradus de pr. Donald Allchin, [http://www.scribd.com/doc/12866315]; JÜRGEN MOLTMANN, 
Dumnezeu în Creaţie, O perspectivă ecologică asupra creaţiei,  editori: pr. Emil Jurcan şi pr. Jan Nicolae, Ed. 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 143-146. 
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lume, o lume, de fapt lumea28, pentru că este o realitate ancorată în veşnicie. Între mulţi altii, 

Mircea Vulcănescu este cel care vede satul ca o formă de aşezare omenească cea mai 

favorabilă omeniei, exclamând: „Nu vreau libertate politică, ci spirituală. Nu vreau fericirea 

lumii cu de a sila. Nu vreau omul abstract, nici „umanitatea”, ci omenia”29. Această Omenie, 

trăsătură de bază a satului românesc reprezintă concetrarea maximă, la un singur cuvânt, a 

tuturor raporturilor de gingăşie ce caracterizează mişcarea persoanelor umane într-un spaţiu 

dat. Relaţiile ce se stabilesc în sat şi sunt amprentate de omenie, nu sunt nici ale 

individualismului separatist, nici nu sunt dictate autoritar, ci ele sunt relaţii ce unesc într-un 

model de comuniune care preţuieşte identitatea ireductibilă a fiecărei persoane. 

Subiectul care se mişcă natural în aria sătească este identificat la noi cu ţăranul. El este 

factorul dinamic care pune în valoare, într-o manieră proprie şi unică, întreaga putere 

spirituală a satului. Ţăranul reprezintă cea mai prezentă şi mai vie conştiinţă a unui neam, o 

personalizare firească a fondului uman în sensul unei exprimări autentice, neforţate, naturale, 

a virtualităţilor latente ale omenităţii. În spaţiul românesc, ţăranul ne-a dat specificul30 atât 

prin atitudinea lui faţă de lume, dar mai ales prin structura sa sufletească şi prin modul în care 

el lasă să vorbească viaţa şi lucrarea lui31 mai mult decât vorbele lui. Ţăranul este „cel mai 

nobil om din poporul nostru”, zicea părintele Dumitru Stăniloae32, iar Simion Mehedinţi ne 

arată dezvoltarea pe larg a acestei calităţi zugrăvind magistral „aristocraţia ţărănească”: 

„Ţăranul e temelia raţiunii. Ţăranul e aristocraţia – singura aristocraţie de rasă şi de suflet a 

acestei ţări. E ochiul care vede mai departe decât al nostru, al celor tociţi de viaţa 

cetăţenească; e urechea care aude mai bine – aude şi „cum creşte iarba”; e piciorul care 

aleargă mai repede; e sufletul bun care îndură mult şi multe, fără să se plângă; e creatorul 

limbii; e tiparul inalienabil al rasei; ogorul din care ies „mutaţiile”, adică e cea mai sigură 

temelie a neamului în prezent şi cea mai mare nădejde pentru viitor”33. 

Ţăranul şi satul sunt organic legaţi unul de celălalt, astfel încât niciodată nu îi vom putea 

privi, nici înţelege în toată adâncimea lor decât împreună. Pornind de la acest dat, strămutarea 

ţăranului din „locul său”, din „satul său” este totuna cu dezmoştenirea, desfierea sau chiar 
 

28 CONSTANTIN NOICA, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 
182. Marele filosof este de părere că toată valoarea culturii noastre stă în „fenomenologia satului”. 

29 Prologomene sociologice la Satul Românesc, ed. îngr. de Marin Diaconu, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1997, 
p. 147. 

30 Vezi: Dr. GRIGORIE COMŞA, Episcopul Aradului, Cultura Satelor, Tiparul Tipografiei Diocezane, Arad, 
1935,  p. 94. 

31 „Ţăranii se zugrăvesc anevoie pe ei înşişi. Ei trăiesc, ei fac; vorbesc mai degrabă cu viaţa lor, cu lucrarea 
lor [...]” COSTION NICOLESCU, Spre o cultură liturgică, Ed. Anastasia, Bucreşti, 1999, p. 14. 

32 „Neamul românesc – neam al comuniunii în credinţă”, [http://www.scribd.com/doc/17665358 (21.11.2009, 
ora 01:31)], p. 4. 

33 Poporul (Cuvinte către Tineri), ed. a III-a, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1939, pp. 133-146. 
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desfiinţarea lor. El îşi trage seva din pământul strămoşilor săi, de unde îi vine toată bogăţia de 

viaţă având ca preocupare preponderentă întreţinerea şi creşterea în manieră proprie a 

moştenirii primite, atât a celei materiale, cât mai ales a celei spirituale. De aceea, ţăranul în sat 

şi satul prin ţăran reprezintă pentru spaţiul românesc matca de naştere, de creştere, de 

rezistenţă şi de nădejde a specificului neamului nostru. Aici ne regăsim originile şi tot firescul 

nostru de a fi între celelalte neamuri ale pământului, care aşteaptă să fie articulat în fiecare 

perioadă istorică, de persoanele rânduite de Dumnezeu să-l locuiască.  

Acest model de axiologie antropologică dat de satul şi ţăranul român se regăseşte în 

câteva trăsături personaliste care ne-au creat un mod specific prin care ne distingem ca neam 

între naţiunile lumii. Dominanta personalistă a acestor trăsături face posibilă trăirea adâncă 

sau sfinţenia pe filieră autohtonă, care apoi se imprimă în zestrea neamului prin anumite 

caracteristici specifice şi, în acelaşi timp, arată clar subsumarea tuturor legilor şi a principiilor 

convenţionale autorităţii naturale a persoanei. 

 Aceste trăsături specifice formează un domeniu „de nuanţe imponderabile, de 

împletituri extrem de fine” 34 , care dau densitatea realităţii de care ne împărtăşim prin 

convertirea generalului-real în specific-identitar sau altfel zis, ele reprezintă modul tainic de a 

ne înţelege şi de a ne trăi viaţa. 

De fapt, trăsăturile specifice ale unui neam reprezintă o zestre identitară în care şi cu 

care se naşte orice conştiinţă subiectivă şi pe care va trebui să o amplifice în drumul naţiunii 

sale spre eshatologie (Apoc. 21, 24; 26). Ele reprezintă salba de nestemate înscrise de 

Dumnezeu în fiecare neam (Efes. 3, 14-15) şi care aşteaptă să strălucească prin contribuţia 

fiecărui subiect ivit prin pronie dumnezeiască din fibra neamului. Aceasta întrucât numai prin 

dinamica subiecţilor strălucesc nestematele firii, ce apoi, de la o generaţie la alta se înscriu 

într-un cod genetic spiritual al neamului, moştenire nepreţuită indelebilă, plămadă ce aşteaptă 

să fie frământată în alte şi alte nuanţe şi care naşte o responsabilitate înficoşătoare faţă de 

posteritate. 

În acest sens, regăsim în neamul nostru pe fond – ce aşteaptă actualizare – şi în 

strălucire – în cei încă nealienaţi de mirajul globalizării: cancerul ce seacă fibra neamurilor – 

trăsături prin care ne putem recunoaşte oriunde am migra sau am colinda prin lume. Ne 

regăsim purtând în noi toleranţa şi lipsa imperativului (fără prostie), respectul pentru fiecare 

lucru, jocul cu posibilităţile existenţei sau veselia vieţii, făptuirea ancorată în veşnicie, 

 
34 DUMITRU STĂNILOAE, „Ortodoxie şi Românism”, în: Fiecare în rândul cetei sale. Pentru o  teologie a 

neamului, ed. îngr., intr., nt., Răzvan Codrescu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003,  p. 130. 

 



39 
 

atitudinea ritualică faţă de toate făpturile aşezate în lume cu rânduială dumnezeiască, 

libertatea faţă de orice împrejurare căreia i-am zis neatârnare, predispoziţia de a nu fi „anti” 

la nimic, toate înmănunchiate în simţul omeniei, care adună în el toată diversitatea calităţilor 

spirituale care au odrăslit şi au strălucit în spaţiul românesc.  

Poadoabele omeniei sunt nenumărate, dar ele se fac vizibile prin câteva valori unice ce 

nu pot fi împrumutate, nici transbordate, nici traduse chiar, pe altundeva. Între acestea se 

numără ospitalitatea românească, un soi de omenie extinsă către străini, care are ca prim 

impuls aşezarea la masă a oaspetelui care-ţi calcă pragul casei, act ritualic de profundă 

semnificaţie – strâns legat de masa euharistică a Cinei celei de Taină – pentru orice român. 

Aici se iau cele mai importante decizii ale zilei, se proiectează viitorul şi se gustă cu 

mulţumire din veşnicie.  

 Omenia este o trăsătură generală a neamului nostru, un rezultat al fondului evanghelic 

ascuns în matca strămoşilor din care ne-am născut ca popor şi totodată ne-am renăscut în har 

ca un popor creştin. Această zestre se exprimă în forme precum: modestia, cinstea, smerenia, 

într-un cuvânt cuviinţa sau „cultul purităţii neostentative” 35, onoarea, ruşinea, păstrarea 

bunului nume, facerea de bine fără socoteală, nerăsplătirea răului cu rău, puterea de jertfă 

etc., toate având ca temei şi cunună credinţa în Dumnezeu. Fără credinţă nu putem vorbi de  

omenie la români, ambele fiind organic împletite şi concomitent manifestate. 

Dar, cele mai multe dintre tresăturile neamului le descoperim, mai ales la vreme de criză 

(identitar-comunitară şi spiritual-personală) latent depuse în matca vie a folclorului. Acesta 

reprezintă „valul” de spiritualitate ce curge amplificându-se în dinamica istoriei, care susţine 

şi creşte iniţiativele creatoare ale subiecţilor, acoperă asperităţile prin undele mlădierilor 

nevolburoase şi scufundă în baie purificatoare erorile depuse parazitar pe fibra neamului. 

Folclorul nu este doar „cufărul” învechit în care stau depozitate obiceiurile tradiţionale pe cale 

să dispară, ci este baia înnoitoare şi sita epuratoare care prin forţa subiecţilor poartă peste 

veacuri în continuă amplificare trăsăturile specifice ale neamului, făcându-le să strălucească 

în lumini distincte. La rândul lor, acestea reprezintă tot atâtea trepte ale înălţării persoanelor 

care le întreţin spre Dumnezeu pe scara virtuţilor – semne ale coborârii harice dumnezeieşti 

pe aceleaşi trepte – şi odrăslite din fibra neamului pe care o substanţializează şi o face să 

fuzioneze consonantic cu alte neamuri. Este un răspuns smerit şi identitar de vie întâlnire a 

omului cu  Dumnezeu – contrar trufiei babilonice care încerca să urce semeţ în cer, fapt ce a 
 

35 PETRE ŢUŢEA, Omul – Tratat de antropologie creştină, p. 221şi Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul 
său Teodosie, ediţie facsimilată după unicul manuscris păstrat, transcriere, traducere în limba română şi studiu 
introductiv de prof. dr. G. Mihăilă, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1996, p. 291. 

 



40 
 

sfârşit în amestecarea limbilor şi împărţirea neamurilor pe pământ (Fac. 11, 1-9) –, care 

încearcă o reconstituire în har a memoriei unicului neam zidit din „sângele dumnezeiesc” (F. 

Ap. 17, 26)  în care se va vorbi o singură limbă, cea a Duhului Sfânt. 

Numai lăsându-ne adăpaţi din seva hrănitoare a acestor trăsături care alcătuiesc zestrea 

neamului ne vom putea structura în identitate subiectivă. Odată asumată această zestre prin 

„şcoala celor şapte ani de-acasă” ea ne va da vigoare şi tărie în încercări, făcând rezistentă 

creşterea şi roditoare manifestarea oricărui ipostas ce o rezumă. Aceste trăsturi odată 

dobândite prin naştere şi asumate prin renaşterea harică continuă vor solidifica subiectul în 

conştiinţa identităţii, iar lucrarea lui se va înscrie ca „un miracol” în diversitatea culturală a 

neamurilor şi ca o taină în conştiinţa umanităţii. 

 

Capitolul V. Esenţa vieţii umane ca reflex a celei divine constă în realizarea unităţii 

firii prin intersubiectivitatea tuturor persoanelor ce o compun şi se simt legate unele de altele 

prin forţa iubirii, care este „legătura desăvârşirii” (Col. 3, 14). La această unitate se referă 

Mântuitorul Hristos  în cuvântarea rostită către ucenici înainte de patima Sa. Ea este şi rămâne 

dorirea Lui continuă cu care ne priveşte şi lucrează în umanitate şi după înălţarea Sa, ca toţi să 

atingă unitatea pe care El ca Dumnezeu o trăieşte în sânul Treimii: „Pentru ei, Eu Mă sfinţesc 

pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr […] Ca toţi să fie una, după cum Tu, 

Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu 

m-ai trimis” (In. 17, 19-23). 

Viaţa este una în esenţa ei. O scriem cu majuscule pentru că nu există decât o singură 

Viaţă: Viaţa lui Dumnezeu, Cel închinat în Treime în „sânul” căreia sunt prinse şi alte făpturi 

de esenţe diferite, dar cu aceeaşi calitate (suflu) de viaţă ca a celei dumnezeieşti. Numai 

Dumnezeu este viaţă în Sine (In. 14, 6). Orice creatură are viaţă prin participare (In. 1, 3), dar 

odată adusă la existenţă viaţa oricărei făpturi create este întreţinută prin neîntrerupta susţinere 

a Duhului Sfânt, „Dătătorul de viaţă” (Ps. 103, 30-31). La nivelul făpturii conştiente, a 

persoanei, viaţa poartă în ea tensiunea comuniunii prin care suntem apelaţi ontologic să ne 

trăim propria viaţă deodată cu viaţa celorlalţi. Persoana creată (îngerul sau omul) nu are 

linişte, nu are odihnă până când nu ajunge să trăiască viaţa celorlalţi ca şi cum ar trăi propria 

viaţă (Filip. 2, 3). De altfel, tendinţa întregului cosmos este una structural armonică având cu 

centrul fixat pe subiectul uman, conştiinţa şi vectorul lui de creştere spre armonia veşnică (Is. 

55, 12). Altfel spus, totul în creaţie se concentrează pe subiect, iar subiectul pe 

intersubiectivitate din care decurge starea de normalitate dumnezeiască a umanităţii şi a 

cosmosului. 
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În esenţa ei, Viaţa şi Izvorul Vieţii constau în perfecta intersubiectivitate a Persoanelor 

dumnezeieşti, trăită ca Unitate Absolută de dăruire perihoretică, prin care Trei sunt Unul şi 

Unul sunt Trei: o unică dumnezeire, o unică viaţă şi lucrare, o singură voinţă, o singură 

lumină în trei străluciri. Aceeaşi calitate a vieţii sunt chemate să o realizeze şi persoanele 

create prin libertate proprie cu binecuvântarea Tatălui, realizarea Fiului şi susţinerea Duhului 

Sfânt. Prin urmare, intersubiectivitatea este temelia şi finalitatea veşnic deschisă a vieţii 

create văzute şi nevăzute, este sărbătoarea făpturii împreună cu Făcătorul, a celor create cu 

Preasfânta Treime. Însă, la realizarea acesteia contribuie direct libertatea persoanei create.  

În funcţie de modul în care foloseşte libertatea, omul împlineşte statutul ontologic al 

creaţiei sau îl deturnează irevocabil. În libertate persoana creată a fost chemată de la început 

să se desăvârşească şi doar în baza acesteia s-a deturnat sensul desăvârşirii ei fiind posibilă 

atât căderea îngerului, cât şi a omului. Cert este că, această tragedie a căderii lor nu a rămas 

fără consecinţe, ci ea a dus inevitabil la situaţia în care atât persoanele, cât şi toate făpturile 

neraţionale au ajuns să trăiască cele mai nefireşti stări, cu totul nedorite de Dumnezeu atunci 

când le-a creat, dar simţite de El din milă pentru noi şi fiindcă le trăieşte El Însuşi ca Om şi cu 

omul, iar prin el cu toată zidirea văzută şi nevăzută. Putem spune astfel că în structura 

subiectivă a creaţiei s-au instalat, cu voia omului şi cu îngăduinţa lui Dumnezeu, stări de 

neiubire, de necomuniune şi de necomunicare, de invidie şi de ură, de împotrivire şi de 

tăgadă, de solipsism şi de monolog etc., toate ca abatere de la vocaţia subiectivă de „a fi” a 

îngerului şi a omului. Pe această traiectorie a depărtării de Viaţa lui Dumnezeu pentru propria 

autonomie existenţială, persoana şi-a confecţionat fie „hainele întunericului hidos” proprii 

îngerului răzvrătit, fie „hainele de piele” usturător de apăsătoare ale omului căzut. Consecinţa 

acestora o regăsim concretizată în diverse surogate sociale de tipul „co-uniunilor artificiale”, 

al „monologului solipsist”, al „relaţiilor consumeriste”, toate încercări nefericite ale făpturii 

de a trăi autonom, departe de Ziditorul ei, refugii iluzorii şi dureroase de inhibare şi refuz a 

persoanei faţă de relaţia, revelaţia şi experienţa vie în Duhul Sfânt. 

Pe linia aceasta a îngăduinţei suferinde a unui Dumnezeu care iubeşte cu „încăpăţânare” 

şi nu voieşte altfel, unii îngeri „se bucură” în răutate, iar unii oameni „se fericesc” în plăceri, 

ignorând şi unii şi alţii milostivirea divină, care din iubire îi aşteaptă pe cruce. Şi pentru că nu 

pot exista fără lucrare, îngerul întunecat „îşi face de lucru” ispitindu-l pe omul căzut (Iov. 1, 

7) care, la rândul lui, lăsându-se ispitit, multiplică la nesfârşit gesturi, acte şi fapte lipsite de 

orice consistenţă spirituală. În acest ritm au ajuns să se absolutizeze în lume legile şi normele 

mai mult decât omul, ştiinţa şi cercetarea să fie mai căutate decât cunoaşterea prin Duh, iar 

tehnica să fie mai preferată decât unicitatea şi sublimul artei sau comuniunea cu Adevărul, 
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accentuându-se astfel antagonismul dintre „omul firesc” şi „omul duhovnicesc” 36 în noi, între 

noi şi între noi şi cosmos37.  

Totuşi, în această privelişte dezolantă şi stare iremediabilă a căderii se întrupează Fiul 

lui Dumnezeu în chipul omului smerit, dar plin de slava dumnezeiască, lucrând ca noi şi în 

locul nostru cu putere divină şi pe măsură umană. Lucrarea Sa teandrică de la naştere la 

înviere, prin care reaşază umanitatea în „drepturile” ei naturale – făcându-se Ipostas de 

neclintit aşezat în mijlocul umanităţii – continuă şi după înălţarea Sa prin lucrarea sfinţitoare a 

Duhulu Sfânt, prin care fiecare persoană omenească este susţinită în efortul ascetic de 

restaurare şi de îndumnezeire. Astfel, Biserica devine „spaţiul” activ de lucrare teandrică 

continuă şi mediul viu al întâlnirii dintre mişcarea liberă a omului şi susţinerea tainică a 

harului lui Dumnezeu. 

 Numai în Biserică omul se poate vindeca, recupera şi însănătoşi de consecinţele 

păcatului adâncite în umanitate. Aici subiectul îşi redescoperă valenţele şi dimensiunile 

sănătoase, devenind subiect responsabil de sine, de alţii şi de cosmos. Lucrarea sa asistată de 

conştiinţa eclezială dobândeşte strălucire şi unicitate, deoarece se împleteşte cu lucrarea plină 

de lumină a harului prezent în Trupul eclezial hristic şi împărtăşit în mod direct prin prezenţa 

Duhulu Sfânt în cei smeriţi38. Inevitabil o astfel de lucrare se înscrie în patrimoniul valoric al 

lumii, nu prin impunere, ci prin recunoaştere şi adâncire spirituală. Astfel, lucrarea hristificată 

a omului pnevmatizat recuperează în istoria lumii memoria omului autentic, în care fiecare se 

regăseşte în naturaleţea existenţei sale. 

 La suprafaţă, o astfel de lucrare se arată în forme sensibile obişnuite, neostentative, 

motiv pentru care de cele mai multe ori este ignorată, mai ales că este lipsită de avantajele 

propulsării prin reclamă, aşa cum se întâmplă de obicei cu lucrările ce sfârşesc în produse 

avansate pe piaţa de consum a societăţii. Însă, contrar acestora din urmă, care se vor a fi 

acceptate ca valori în cultura lumii, dar fără o reuşită reală – poate doar în cea de supermarket 
 

36  ψυχικός δέ ανθρωπος (I Co. 2, 14-15) şi πνυματικόν δέ ανθρωπος (I Co. 2, 15) The Grek New Testament, 
Edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini etc. in cooperation with the Institute for New Testament 
Textual Research, Münster/Westphalia under the direction of Kurt Aland and Barbara Aland, Third Edition 
(corrected), United Bible Societiens, Germany, 1990, pp. 582-583. 

37 A se vedea pilda despre „Vultur şi Cocoş”  la SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL, Între iadul deznădejdii şi 
iadul smereniei, pp. 266-267. 

38 SFÂNTUL ISAAC SIRUL spune despre smerenie că „aduce chiar şi fără fapte iertarea multor păcate. Iar 
faptele fără smerenie sunt, dimpotrivă, nefolositoare. Ba mai mult ne pregătesc şi multe rele”. Cuvinte despre 
nevoinţă XLIX, Filocalia  X, p. 257. De asemenea, SFÂNTUL SILUAN ATONITUL insistă în scrierile sale pe 
această stare a smereniei ce trebuie permanentizată în om, fiindcă doar ea aduce prezenţa harului dumnezeiesc 
împreună cu Duhul Sfânt: „Oamenii nu învaţă smerenia şi pentru mândria lor nu vor primi harul Duhului Sfânt şi 
de aceea lumea întreagă suferă. Dar dacă oamenii ar cunoaşte pe Domnul şi ar şti cât de milostiv, smerit şi blând 
este, într-un singur ceas s-ar schimba faţa întregii lumi şi în toţi şi în toate ar fi o mare bucurie şi iubire [...] căci 
pe măsura smereniei tale vei simţi întru tine harul”. Cf. Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei , pp. 207, 216, 
şa ( în special: pp. 81-94, 102-112, 136, 161, 194, 204, 207, 211, 213, 215, 216, 218-219). 
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–, lucrările ampretate teandric iradiază de puterea harică şi atrag prin forţa iubirii39 cu care şi 

din care sunt săvârşite, înscriindu-se în mod firesc în patrimoniul tainic al umanităţii.  

Între cele două modalităţi de lucrare ale omului, cunoscute îndeosebi prin doi termeni 

specifici: cultură şi cult, există atât motive de complementaritate, cât şi motive de antagonism. 

Complementaritatea acestora presupune o întâlnire reciprocă într-un fond comun şi o 

distincţie a făptuirii. În acest caz, cultul reprezintă seva hrănitoare a culturii, iar cultura este 

forma de manifestare a cultului în afara Bisericii (dar nedesbisericită). Punctul lor de 

conexiune este subiectul uman lucrător onest şi responsabil faţă de sine, de alţii şi de cosmos. 

Dimpotrivă, antagonismul apare între cult şi cultură numai din cauza pretenţiei de absolutism 

revendicat de fiecare domeniu, în fond din cauza egoismului individualist care, contrar 

calităţii de persoană a omului, se instaurează abuziv în poziţia de stăpân peste toate. Altfel zis, 

dacă persoana lucrează pentru alţii – iar cultul este mediul de împărtăşire în comuniune a unei 

lucrări activate distinct –, individul nu numai că îşi conservă propria lucrare, dar are 

permanent tendinţa de a revendica şi făptuirile altora sieşi – cultura laică (necultică) 

favorizând astfel de manifestări. 

Antagonismul sau complementaritatea celor două domenii amintite îl identificăm mai 

clar în raportul dintre teologie şi ştiinţă/cultură, care multe veacuri a fost articulat mai mult pe 

linia conflictului dintre ele şi mai puţin pe cea a dialogului. Motivele acestui conflict îşi au 

rădăcinile în aceeaşi lipsă de modestie/smerenie ce a caracterizat pe susţinătorii ambelor 

tabere, pentru că n-au cunoscut dimensiunile adânci ale calităţii de persoană. Astfel, fie că 

vorbim de fundamentalismul religios-teologic manifestat în pretenţia de a fi recunoscut drept 

„regină a filosofiei”, fie că ne referim la ideologiile stiinţifice, care ignorând datele revelaţiei 

s-au erijat în emiterea de formule teologale definitive, observăm că ambele şi-au „depăşit 

competenţele”40 în modul de raportare la Viaţă. În realitate, fiecare a urmărit în mod unilateral 

să deţină monopolul adevărului, una bazându-se pe revelaţie şi ignorând lumea, cealaltă 

creditând doar logica umană în detrimentul revelaţiei. Totuşi, nu antagonismul a caracterizat 

raporturile dintre teologie şi ştiinţă/cultură. Conflictul iniţial întreţinut prin concursul 

ambiţiilor şi al orgoliilor s-a ameliorat în timp. Odată cu depăşirea blocajelor fundamentaliste 

şi ideologice prin onestitate subiectivă – atât în cercetarea ştiinţifică, cât şi în propunerile 

teologice –, raportul dintre ele a cunoscut noi etape, mai întâi de ascultare reciprocă şi apoi de 

 
39 „Puterea lui Dumnezeu este puterea iubirii. Dumnezeu este putere numai pentru că este iubire”. pr. prof. dr. 

GEORGE REMETE, „Iisus Hristos – Contemporanul necunoscut”,  
[http://monicadaniela84.blogspot.com/2009/07/iisus-hristos-contemporanul-necutoscut.html (11. 07. 2011, ora 
08:39)]. 

40 ALBERT EISTEIN, Cum văd eu lumea, Ed. Herald, Bucureşti, 1996, p. 243. 
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dialog şi de complementaritate. De fapt, cele două demersuri cognitive, deşi operează pe 

paliere diverse ale cunoaşterii, au ajuns la concluzii complementare, conflictul dintre ele 

nefiind decât un stadiu generalizat sau particular al reducţioniştilor. Astfel, se poate constata 

că prin schimbarea paradigmei ştiinţifice – odată cu nemulţumirea oamenilor de ştiinţă ai 

ultimului secol faţă de condiţia carteziană a cercetării şi căutarea lor de a înţelege lumea 

dincolo de descrierea ei obiectuală, în dimensiunea ei energetică – multe din rezultatele 

acesteia conduc pe om la poarta Bisericii. De partea cealaltă, teologia – odată cu deschiderea 

faţă de viziunea ştiinţifică a lumii şi prin preocuparea de a realiza nu atât o altă descriere 

paralelă a lumii, ci de a pune problema teologică şi existenţială a sensului creaţiei, afirmând 

că universul şi omul nu îşi află sursa în conştiinţa omului (deşi aici este spaţiul în care se 

formulează), ci în iniţiativa divină de a se revela prin creaţie – poate  ajunge la inima omului 

purtând, fără niciun pericol, haina culturii lumii. În acest demers, urmându-şi fiecare  propriile 

competenţe va găsi în celălalt modalităţi şi motive de dialog astfel încât oamenii de ştiinţă 

ajung să fie „teologi în cetate” prin atitudine, iar teologii, folosindu-se de datele ştiinţifice, 

sporesc şi amplifică posibilităţile de exprimare a fondului teologic (al creaţiei) în lume41. 

 
41 Pentru detalii cu privire la traseul antagonismului teologie ştiinţă, dar şi pentru irelevanţa acestuia cu 

câteva proiecte de complementaritate la: pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU, „Teologie, cultură şi ştiinţă – o 
întâlnire necesară”, în: Ştiinţă şi Teologie. Preliminarii pentru dialog, Ed. XXI: Eonul Dogmatic, Bucureşti, 
2001, pp. 7-8; prep. dr. ADRIAN LEMENI, „Dimensiunea Existenţială – O exigenţă comună Epistemologiei, 
Filosofiei şi Teologiei”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie, 2002, pp. 295-306; ID, „Ideologizarea ştiinţei”, în: 
Teologie şi Ştiinţă. Preliminarii pentru dialog, pp. 61-80; PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, Le Phénomène 
humain, Seuil, 1970, pp. 285-287; JACQUES LE GOFF, „Omul medieval”, în volumul colectiv: Omul medieval, 
Ed. Polirom, Iaşi, 1995, p. 13; ANTON DUMITRIU, Istoria Logicii, vol. 1, ed. a treia, revăzută şi adăugită, Ed. 
Tehnică, Bucureşti, 1993, pp. 211-218; ANDRE SCRIMA, „L’infailibilité: inscription conceptuelle et detinée 
eschatologique”, în: L’infailibilité, Colocviile Castelli Archivio di filosofia Paris-Roma, 1970, pp. 571-584; 
DORU COSTACHE, „Ştiinţă şi teologie. Spre o evaluare nouă a raporturilor”, în: Teologie şi Ştiinţă. Preliminarii 
pentru dialog, pp. 189-190; ID, „Istoria recentă, actualitatea şi perspectivele raporturilor între teologie şi 
reprezentarea ştiinţifică a lumii”, în: pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU (coordonator), Ştiinţă şi Teologie, 
preliminarii pentru dialog, Ed. XXI: Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2001, pp. 27-29. ID, „Irelevanţa controversei 
creaţionism vs. evoluţionism pentru tradiţia Bisericii ortodoxe, deconstrucţie logică şi teologică a unui mit 
modern”, în: MAGDA STAVINSCHI şi DORU COSTACHE (coordonatori), Noua reprezentare a lumii…,” pp. 53-55; 
ID., „Logos, evoluţie şi finalitate în cercetarea antropologică. Spre o soluţie transdisciplinară”, în: BASARAB 
NICOLESCU ŞI MAGDA STAVINSCHI, Ştiinţă şi Religie. Antagonism sau complementaritate?, pp. 278-306; ID., 
„Istoria recentă, actualitatea şi perspectivele raporturilor între teologia şi reprezentarea ştiinţifică a lumii”, pp. 
30-33; RĂZVAN IONESCU, „Elemente de epistemologie comparată. Ştiinţă şi teologie”, în: Teologie şi Ştiinţă. 
Preliminarii pentru dialog, pp. 80-87; AL. KOYRÉ, De la lumea închisă la universul infinit, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1997, pp. 180-241. Pentru situaţia românească a acestor raporturi cu o perspectivă încurajatoare vezi: 
MAGDA STAVINSCHI ŞI DORU COSTACHE, „Dialogul dintre ştiinţă şi teologie: cale pentru transcenderea 
conflictului dintre fundamentalismul religios şi scientismul ideologic”, pp. 17-28; ID., „Contribuţii ale Bisericii 
române la dialogul dintre ştiinţă şi teologie”, în: Noua reprezentare a lumii. Studii interdisciplinare 1, Ed. XXI: 
Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2002, pp. 27-31; MAGDA STAVINSCHI, „Notara un élève de Cassini”, în: Sur les 
traces des Cassini, coordonatori, P. BROUZENG şi S. DEBARBAT, Editions du CTHS, 2001, pp. 185-205; V. 
MIOC, D. MIOC, Cronica observaţiilor astronomice româneşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977; 
R. CONSTANTINESCU şi G. CĂLINA (coordonatori), Teologie şi ştiinţe naturale. În continuarea dialogului, Ed. 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002; BERT BREINER, Ph. D., „Consciousness God and the New Pysics”, The 
Romanian Institut of Orthodox Theology and Spirituality, vol. XI (2004), nr. 1, p. 25; CRISTIAN BUCHIU, „Ştiinţă 
şi religie la începutul modernităţii: cazul lui Iosipos Moisiodax”, în: Noua reprezentare a lumii. Studii 
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În realitate, este vorba despre deschiderea spre comunicare a subiecţilor pentru a ajunge 

la comuniune. Mai exact, interrelaţionarea sau dialogul teologiei cu ştiinţa/cultura şi invers 

poate şi trebuie să fie propus întotdeauna ca pretext pentru realizarea intersubiectivităţii. Dacă 

se realizează intersubiectivitatea va creşte şi puterea de penetrare a lucrării fiecărei persoane, 

până la stadiul în care va exista o singură lucrare trăită şi evidenţiată de mai mulţi subiecţi. 

Este foarte adevărat că pentru a se realiza această comuniune desăvârşită între subiectele 

create este nevoie de un fond comun în baza căruia persoanele să se întâlnească şi de un liant 

sau o putere harică care să-i menţină în unitate şi diversitate. Dar, acestea nu trebuie căutate în 

exterior sau în lucrurile din afara omului, ci în interiorul subiecţilor. Este vorba despre ceea ce 

ei au deja în comun prin însăşi faptul existenţei lor unice după chipul Preasfintei Treimi. Ne 

referim la ontologia lor comună pe care o ipostaziază în chip diferit. Dacă subiecţii vor face 

apel la acest conţinut, nu vor putea lucra decât conform traiectoriei de înaintare a propriei firi 

raţionale, adică spre atingerea unităţii desăvârşite a tuturor cu toate: a celor sensibile cu cele 

raţionale, a celor raţionale cu cele spirituale şi a tuturor cu Raţiunea Ipostatică Absolută 

întemeitoare a lor, care le strânge la Sine fără să le amestece şi le uneşte în mod distinct cu 

Preasfânta Treime. Numai în acest sens persoana umană se va simţi mereu atrasă spre 

comuniune şi se va dărui înspre comuniune intersubiectivă, întrucât va trăi îmbogăţită 

continuu cu noi şi noi sensuri de viaţă şi va descoperi permanent bucurii tainice şi nebănuite 

în existenţă.  

În mod special această misiune îi revine teologiei, mai bine zis teologului nu a celui 

profesionist, ci în sensul existenţial al expresiei a omului cu vocaţie comunională42 care este 

apelat şi susţinut de harul Sfântului Duh, respiraţia de fiecare clipă a celui ce lucrează cu sârg 

la despătimire şi se nevoieşte întru desăvârşire. Teologul este cel care propune smerit şi invită 

delicat (cu gesturi şi cuvinte pline de har) la descoperirea dimensiunii subiective a existenţei: 

temelia, centrul şi mobilul dinamizării veşnice a oricărei conştiinţei umane, a sa cu ceilalţi şi 

cu întreaga lume. Astfel motivată, fiecare persoană va creşte în intensitate şi în bucurie 

propria existenţă atât din lucrările firii activate de sine, cât mai ales din luminile strălucitoare 

care-i vin din interioritatea subiectivă pe care o realizează cu ceilalţi subiecţi. Acestea din 

 
interdisciplinare, 3, pp. 39-50; MAGDA STAVINSCHI,, „Programul ştiinţă şi Religie în România”, în: Noua 
reprezentare a lumii. Studii interdisciplinare 3, pp. 7-10. Pentru aprofundarea acestor raporturi publicul 
românesc poate consulta astăzi: BASARAB NICOLESCU ŞI MAGDA STAVINSCHI (editorii), Ştiinţă şi Religie. 
Antagonism sau complementaritate?(2002); JEAN – PIERRE LONCHAMP, Ştiinţă şi credinţă (2003); JOHN F. 
HAUGHT, Ştiinţă şi religie. De la conflict la dialog, (2002); pr. prof. dr. DUMITRU POPESCU (coordonator), Ştiinţă 
şi Teologie. Preliminarii pentru dialog, (2001), toate apărute la Editura XXI: Eonul Dogmatic. 

42 Pentru diferenţa dintre cele două moduri de a face teologie şi a fi teolog la: Canonul Ortodoxiei I. Canonul 
apostolic al primelor secole. Canonul şi canoanele creştinismului apostolic: II Teologia şi natura ei – reflecţii şi 
cotituri decisive (sfârşitul teologiei metafizice – situl euharistic al teologiei ), p. 61. 
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urmă îi sporesc la nesfârşit conţinutul existenţei făcându-l să se adâncească în comuniunea de 

iubire cu toate persoanele cunoscute şi necunoscute. Tocmai de aceea, prioritară în viaţă este 

intersubiectivitatea, iar nu interculturalitatea aşa cum se propune în contemporaneitate prin 

multe voci autorizate. Interculturalitatea nu este decât un stadiu social al manifestării omului 

contemporan, fără a implica vocaţia veşniciei pesrosnei sale. Însă, din perspectiva teologică 

interculturalitatea poate fi justificată numai dacă se realizează în descrescenţa 

intersubiectivităţii. Altfel ea nu va face decât să schimbe punctul de greutate al omului dinspre 

veşnicie înspre lucrurile vremelnice care-i vor consuma inutil energia creatoare. 

Interpersonalitatea este transmitere reciprocă de duh, pătrunderea în adâncul celorlalţi, 

simţirea lor în acelaşi duh al vieţii, pe când simpla interculturalitate propune o punere de 

acord la nivelul termenilor, a ideilor şi a viziunilor elaborate şi susţinute ca atare43. Oricât şi-

ar propune educaţia interculturală implementarea unor valori precum toleranţa, deschiderea, 

acceptarea diferenţelor, înţelegerea diversităţii, egalitatea tuturor, echitatea, respectul, 

dreptatea etc., valori deloc de neglijat, ţinta ei nu va viza subiectul, ci grupul, astfel încât 

accentul va cădea pe o mai bună omogenizare a grupului şi mai puţin pe o responsabilitate a 

subiectului. Însă, dacă nu este un fond de duh al înţelegerii şi al comunicării între oameni nu 

poate fi unitate în vedere, ci doar o viziune comună parţială asupra unor aspecte particulare 

ale realităţii. Lipseşte privirea holistică dată numai de Duhul Sfânt, căci El cercetează: 

adâncul lui Dumnezeu şi adâncul omului (I Co. 2, 9-12). 

Drept urmare, interculturalitatea atât de propusă în contemporaneitate este oarecum un 

substitut al intersubiectivităţii 44 , al vieţuirii omului contemporan în Duhul Sfânt. S-a 

amplificat în contemporaneitate iluzia întreţinută cu mari eforturi oratorice că abilitatea de a 

aşeza faţă în faţă culturi diferite şi de a le face să comunice este o reuşită importantă la nivelul 

activităţii umane45. În acest sens, se depun eforturi majore, se fac investigaţii amănunţite, se 

creează culoare speciale etc., toate în scopul de a demonstra că orice cultură umană este 

 
43 Cel puţin aşa reiese din propunerile făcute în acest sens de un grup al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti coordonat de doamna CORINA CACE şi care au elaborat proiectul intercultural: DIECL Design 
Intercultural Education at Community Level, Ed. ASE, Bucureşti, 2007, pp. 51-123. 

44 Cf. CAMELIA STĂICULESCU, „Cultural identity and social integration in school”, în: Intercultural education 
in the context of Romania's integration in European Union. International Scientific Seminar 10-11 May 2006, 
Bucureşti, Ed. ASE, 2006, pp. 231-234. Ne sunt propuse diferite modalităţi de socializare umană ca substitute 
ale întâlnirii vii şi directe dintre persoane. 

45  Vezi definiţia interculturalităţii dată de FRED E. JANDT, în: An Introduction to Intercultural 
Communication. Identities in a Global Community, fourth edition, Ed. Sage Publicatins, London-New Delhi, 
2004,p. 39, precum şi articolul lui CONSTANTIN GRECU, „Comunicarea interculturală”, în: prof. univ. dr. IOAN 
BRIŞ, Societate şi comunicarea culturală, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 149-168. 
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valoroasă într-un anumit registru al vieţii, citit în cheie specială46. Nu se poate afirma că acest 

demers este cu totul greşit, însă rezultatele obţinute nu au avut întotdeauna răspunsul scontat 

şi din cauza faptului că pentru avansarea şi susţinerea lor s-a folosit doar forţa instituţională. 

Domnul profesor Martin Hauser recunoaşte că problema incipientă a interculturalităţii este 

mult mai complexă şi ea nu se poate rezolva prin logomahia propagandistică a politicienilor47. 

 
46  Cf. CHARLEY H. DODD, Dynamics of intercultural communication, fortth edition, WCB Brown & 

Benchmark Publishers, 1999, pp. 61-94. 
47 Este foarte adevărat că în cele mai multe cazuri de competenţă interculturală sau multiculturalism derulate 

în orice ţară de pe orice continent al planetei este nevoie de un suport politic pentru a putea fi implementate. Mai 
mult chiar (şi din nefericire), toate blocajele cunoscute la acest nivel se datorează politicilor fundamentaliste şi a 
celor extremiste (de stânga sau de dreapta). De asemenea, este foarte adevărat că lipsa unei politici adecvate 
demersurulor interculturale, dublată de o mentalitate colectivă ce nu poate concepe armonizarea contrariilor duce 
inevitabil la neputinţa augumentării concrete a tuturor conceptelor propuse de interculturalitate. 

De aceea, raportarea interculturalităţii la intersubiectivitate naşte în  mod firesc întrebarea: unde se mai 
situează valoarea intersubiectivităţii teologice trinitare şi antropologice în confruntatrea reală cu situaţii 
multiculturale forţate în care vrând nevrând este nevoie să se acţioneze politic? 

Dacă ar fi să răspundem acestei întrebări doar în cheie socio-politică, atunci am obţine o ipoteză prin care 
Sfânta Treime, suprema şi absoluta intersubiectivitate nu se poate manifesta real în umanitate decât, eventual 
prin puterea aparatului politic. În acest caz, absolutismul puterii nu-l are Dumnezeu, ci sistemul politic, fapt care 
demască o aporie logică şi practică nemaiîntâlnită. Prin urmare, soluţia propusă de noi, aceea prin care 
interculturalitatea este consecinţă a intersubiectivităţii nu este decât o teorie frumoasă, dar utopică. Şi chiar 
suntem dispuşi să validăm această utopie, dar numai dacă propunerea noastră ar fi avansată exclusiv ca o soluţie 
pragmatică, iar în acest caz nu există alţi sorţi de izbândă reală decât înscriind teologia între ramurile sociologiei. 

Însă, soluţia subliniată în această lucrare se sustrage utopiei tocmai pe motivul urmăririi unui alt scop al 
omului, altul decât cel exclusiv social. Dacă urmărim cu atenţie un tablou biblic în care avem descrisă o interfaţă 
emblematică dintre teologie şi socio-politică putem observa uşor care este raportul logic şi practic dintre cele 
două domenii. Este vorba despre episodul întâlnirii directe dintre Dumnezeu şi forţa politică a lumii în momentul 
dialogului dintre Mântuitorul Hristos şi Pilat din Pont redat de Sfântul evanghelist Ioan la capitolele 18-19 din 
Evanghelia care îi portă numele. Din acest text reiese clar că forţa politică se impune fără drept de apel în faţa 
Adevărului susţinut de Mântuitorul Hristos, care din punct de vedere socio-politic este condamnat la moarte. La 
suprafaţă, evenimentul s-a derulat în direcţia şi în favoarea celor două tabere implicate în condamnarea lui 
Hristos: politicul ignorant şi opac (Pilat) şi religiosul social fundamentalist şi formalist (sindicatul evreiesc: 
farisei, cărturari, arhierei). Avem în acest pasaj un model incipient de aplicare a interculturalităţii: evrei, romani 
şi alte forţe asociate neligitim, dar legal şi logic constituite, care acţionează în vederea binelui social, politic şi 
religios. Observăm că „logica şi puterea” lor triumfă în ordinea desfăşurării istorice a evenimentelor, dar până la 
un punct. Este punctul de intersecţie dintre logică şi credinţă, dintre puterea politică şi puterea spirituală. În acest 
punct descoperim că credinţa are „logica” ei (metalogică), logica însă, nu are credinţa ei. Mai bine zis, credinţa 
logicii, în cazul de faţă este atee şi chiar împotriva Adevărului. Practic, puterea logicii susţinută din perspectiva 
formalismului iudaic şi a ideologiei politice romane, declară că Hristos trebuie să sfârşească în mormânt, ca orice 
muritor. Însă, în logica credinţei, Mântuitorul Hristos a biruit şi pe una şi pe cealaltă, înviind din mormânt. Dar, 
această biruinţă a Lui are ecou într-o ală ordine a vieţii, numită dimensiune duhovnicească şi în care logica 
obişnuită nu poate opera. Această dimensiune spirituală creşte în tăcere prin puterea experienţei nemijlocite 
dintre om şi Dumnezeu. De aceea, ea nu anulează şi nici măcar nu clinteşte orânduielile politice ale lumii sau pe 
cele ale sistemelor de raţionalizare de care se foloseşte omenirea în mod obişnuit.  

Putem spune, pornind de la acest exemplu că competenţele celor două domenii: teologice şi soco-politice 
sunt diferite, dar nu antagonice. Altfel spus, ele rămân inoperabile când se impun fără discernământ, dar 
complementare, atunci când se propun în libertate. În fond, sociologia cu toate ramificaţiile ei nu va putea oferi 
un răspuns veşnic omului, dar va putea împiedica să-i devină viaţa un iad, iar teologia deşi nu este profitabilă la 
nici un nivel social, îi oferă omului resorturi spirituale ca să nu deznădăjduiască din cauza impasurilor sociale de 
tot felul, nici să se blocheze în desfătările lumii acesteia, pe motivul că viaţa omului nu se terminnă în moarte. 

O altă variantă mixtă, de genul: sociologia religiei nu este decât o propunere surogat, necesară eventual la 
identificarea preocupărilor umane în aspectul religios al vieţii, dar fără soluţii viabile care să puncteze veşnicia 
omului. 

Prin urmare, răspunsul la întrebarea dată este acela că oricine operează în aria sociologică trebuie să 
acţioneze coerent, logic, cu prudenţă şi diplomaţie, dar dacă doreşte viaţa veşnică are nevoie şi de credinţă. 
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În acest sens, domnul profesor recomandă cel puţin cinci orientări de reuşită, care trebuie 

implementate mai ales pentru ţările şi zonele fragilizate: o aprofundare ştiinţifică a 

interculturalităţii, o clarificare a limitelor interculturalităţii, o legislaţie culturală şi 

interculturală puternică, o educaţie culturală şi interculturală obligatorie, organizarea unui 

management intercultural pentru situaţii pre- şi post- conflict. Cu toate acestea, domnul 

profesor prognozează că demersul interculturalităţii va cunoaşte în scurt timp nişte limite şi 

nişte blocaje pentru multiple motive. Această constatare îl duce la concluzia potrivit căreia: 

„nici în ecumenism, nici în contactul intercultural o întâlnire nu este posibilă fără întâlnirea 

interpersonală care, însă, este condiţionată de prezenţa lui Iisus Hristos, a doua persoană a 

Sfintei Treimi”. În consecinţă, soluţia viabilă la care subscrie fără rezerve rămâne 

intersubiectivitatea umană reflex a celei divine, care va solidifica demersurile interculturale48.  

Aceasta arată că doar implicarea activă a cercetătorului în actul intercultural nu duce 

decât la o analiză,  rece şi distantă, a obiectelor şi a situaţiilor care au doar pe fundal omul. Cu 

alte cuvinte, accentul cade pe programe, proiecte, legi, instituţii, obiective, norme etc. şi nu pe 

persoane. Un exemplu concret pentru România semnalat de domnul profesor Ilie Bădescu este 

dat de raportul făcut asupra ceangăilor din Moldova de către APADOR-CH, Liga Pro Europa în 

ianuarie 2002. Acest raport arată modul prin care mecanismele artificiale ale instituţiilor 

politice au pus în mişcare concepte şi concluzii istorice care contrazic adevărul. Este vorba 

despre un model de creare artificială a unei minorităţi şi indirect o ineficientă înlocuire a 

relaţiilor interpersonale cu cele instituţionale, dirijate de părtiniri identitare absolutiste şi 

generate pe fondul unui sistem de gândire etnico-esenţialist, din care lipseşte simţul realităţii 

şi al adevărului faptic49. 

 
În esenţă, intercultutralitatea este o nouă propunere sociologică prin care se doreşte o îmbunătăţire a calităţii 

relaţiilor sociale umane, iar intersubiectivitatea este o propunere a teologiei pentru orice om social, ca să trăiască 
veşnic. Ambele propuneri pot să se blocheze atunci când operează în domeniul celeilalte fără discernământ sau 
pot să comunice, dacă se cercetează reciproc cu onestitate. Astfel, teologia este nepenetrabilă social, rămânând 
doar o teorie frumoasă, dacă renunţă la destinul veşnic al omului, pentru soluţii temporale care să-l mulţumească 
astăzi şi atât, iar sociologia este inoperebilă teologic când renunţă la conceptele de soluţionare practică ale 
nevoilor omului, dorind să-i facă din viaţa de aici un rai pământesc şi veşnic. Dimpotrivă, angajându-se în 
conştientizarea dimensiunii spirituale ale sufletului omului, teologia îi oferă o perspectivă viabilă de depăşire a 
blocajelor sociale, iar sociologia operând onest cu conceptele sale îi va putea oferi omului sufuciente motive să 
caute spre nevoile sale spirituale pe care ea, de la sine, nu se va grăbi să le rezolve. Dincolo de propriile 
competenţe se aşterne o adâncă tăcere (In. 19, 9-12). 

48 Cf. „Orientare ecumenică sau interculturală?”, Conferinţă ţinută la cea de-a 13- a adunare generală a 
AIDrom (Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România) cu tema: „Ökumene ist unsere zukunft” (miercuri 16 
aprilie 2008) şi publicată în: Seriile Comisiei Ecumenice AIDRom (2010), nr. 9, Bucureşti (fără pagină). Pentru 
dificultatea dialogului intercultural şi interreligios la acelaşi autor vezi: „Globalisation, identité culturelle et le 
dialogue entre les cultures – la contribution des Chaires UNESCO : quelques données de base”,  Pontes, review 
of south east european studies, (2009), vol. 5, Kichinev, pp. 235-244 şi „Quelques obstacles à franchir sur le 
chemin d’une interculturalité heureuse pour l’Europe”, Genève 1998, 3 pp. 

49 Cf. ILIE BĂDESCU, Tratat de Geopolitică, vol. I, Bucureşti, 2004, pp. 450-456. 
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Ceea ce ni se pare, urmărind acest exemplu, este faptul că deşi interculturalitatea este 

propusă ca modalitate de rezistenţă la globalizare, prin mijloacele folosite mai mult o 

susţine50. Or, astfel  de demersuri nu pot decât să sporească informaţiile cu privire la faptele 

omenirii, la tipul lor de vieţuire, la modul lor de gândire etc., dar vor lăsa subiecţii implicaţi, 

direct sau indirect în aceeaşi singurătate şi monotonie, lipsită de reper în existenţă. De aceea, 

propunerea interculturalităţii fără interpersonalitate are aspectul unei morale sociale eficiente 

la nivelul maselor, dar fără trimitere la o îmbunătăţire reală a subiectului uman51. 

Aşadar, interculturalitatea nu este o măsură sau o valoare în sine. Ea nu poate oferi 

omului de la sine perspective de împlinire şi de realizare în sensul şi scopul lui subiectiv şi 

veşnic. Eficienţa ei socială nu-i de contestat, dar viabilitatea şi persuasiunea ei vor fi 

recunoscute doar atunci când va fi propusă drept consecinţă a intersubiectivităţii umane. 

Pentru că numai atunci când subiectele interrelaţionează punându-se în valoare unică, 

mişcarea aceasta iubitoare de la unul la celălalt are ca rezultat implicit comunicarea şi 

interrelaţionarea lucrărilor lor. Mai exact, lucrarea unui subiect va fi apreciată mai mult şi mai 

profund cu cât creşte relaţia sa cu alte subiecte şi invers. 

Omul are şansa să se pună în relaţie intersubiectivă cu o mulţime de alte subiecte 

umane, numai dacă se aşază în relaţie subiectivă cu Dumnezeu. În afara relaţiei cu El, omul se 

epuizează în cea mai simplă formă şi pornire de relaţionare cu un alt subiect. Natural, omul 

are instincte după intersubiectivitate, dar se epuizează rapid, schimbând subiectul pe individ 

sau pe obiect. Altfel zis, schimbă paradigma chenotică a iubirii subiective pe ofensiva 

revendicării individualiste a iubirii. Practic, în loc să apreciez fără limită pe ceilalţi faţă de 

mine, mă apreciez narcisist în detrimentul celorlalţi. Paradoxal însă, omul care se aşază în 

relaţie potrivită cu Dumnezeu se deschide în el un adânc infinit de posibilităţi de comunicare 

cu infinite alte subiecte. 

În mod concret, numai interpersonalitatea este baza realizării interculturalităţii. Prima 

este o funcţie naturală a umanităţii (chiar dacă încă este trăită ca deziderat), a doua este 

consecinţă firească a împlinirii celei dintâi. Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni 3, 

24 arată foarte clar faptul că actul comuniunii interpersonale primează şi îl depăşeşte pe cel al 

diferenţelor biologice (bărbat-femeie), etnice (scit, elin), sociale (rob, liber), întrucât se 
 

50  Cf. CAROL COVACS, „The relation between intercultural education and the new educations”, în: 
Intercultural education in the context of Romania's integration in European Union.  International Scientific 
Seminar 10-11 May 2006, Bucureşti, Ed. ASE, 2006, pp. 102-106. 

51 Un caz concludent este propunerea autorilor VERONICA ANTON şi IRINA DUMITRAŞCU în articolul: „Moral 
consciousness – The foundation of the intercultural education”, în: Intercultural education in the context of 
Romania's integration in European Union. International Scientific Seminar 10-11 May 2006, Bucureşti, Ed. 
ASE, 2006, pp. 172-177. Ca răspuns la această propunere arătăm doar faptul că orice tip de morală fără 
Dumnezeu nu-i decât un sistem de valori sociale fără perspectivă definitivă istorică şi cu atât mai puţin veşnică. 
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realizează unitatea de fiinţă prin Hristos, iar Acesta împlineşte pe om prin „legătura 

desăvârşită a iubirii”, care nu anulează diferenţele identitare, ci le transfigurează52. Pornindu-

se de la această bază hristică a comuniunii interpersonale vom putea înţelege realitatea 

fundamentală a existenţei umane care constă în aceea că nu putem dispreţui şi nici exclude pe 

nimeni (Mt. 18, 6) în demersul personal spre atingerea unităţii de fiinţă. De la această unitate 

nimeni nu poate fi îndepărtat, ci dimpotrivă trebuie să depunem eforturi de a-i îmbrăţişa pe 

toţi oamenii, nu încălcând sau ignorând propria identitate, ci tocmai întemeindu-ne pe ea. 

Însă, pentru aceasta ni se cere un lucru elementar, acela de a înţelege că sunt grade diferite ale 

unităţii, pe care suntem chemaţi să le experiem chiar în relaţiile noastre interpersonale. 

Mergând după acelaşi principiu putem afirma că aceste grade de unitate se pot extinde şi 

în afara Bisericii fără ca prin aceasta ele să fie desbisericite, dacă se întemeiază pe adevărul 

iubirii şi al deschiderii hristice. Astfel, oricând poate fi întâmpinată iniţiativa social-politică 

prin care se doreşte o deschidere mai largă şi fără prejudecăţi între culturi diferite, între etnii 

diferite sau între grupuri minoritare. Însă, dacă acestei dorinţe nu i se aşază alături o susţinere 

reală iubitoare a celor care o iniţiază şi o întreţin sau a celor care o întâmpină, plecând de la 

un înţeles care să depăşească mondenitatea, nu va putea fi finalizată, rămânând doar la nivelul 

unei utopii ingenioase. Astfel de proiecte au nevoie să fie susţinute de persoane responsabile, 

care pot înţelege deodată unitatea şi identitatea din proprie experienţă, fără a mijloci prin 

acţiunile lor interese ale unuia din polii binomului existenţial amintit. Căci dacă primează 

identitatea în detrimentul unităţii, atunci orice proiect intercultural va supralicita în mod 

individualist naţia, etnia sau grupul politic din care face parte, iar dacă primează unitatea în 

 
52 Pentru posibilitatea actului intercultural prin religie la: GEORGE YANCEY, „Intercultural Competence in 

Religious Organizations Neither Jew nor Gentile Lessons About Intercultural Competence in Religious 
Organizations” în: The Sage Handbook of Intercultural Competence, edited by DARLA K. DEARDORFF Duke 
University, Foreword by Derek Bok, Harvard University, Sage Publications, 2009, pp. 375-386. Din păcate, 
autorul se referă la religie doar ca fenomen social, de satisfacere a nevoilor omului şi mod de a explica 
inegalitatea socială. Este vorba de organizaţiile religioase, care conţin mai multe grupuri sau rase sociale şi care 
au nevoie de anumite competenţe pentru a satisface nevoile fiecărui participant. Mai ales în SUA, unde 
organizaţiile religioase au tendinţa  puternică de a fi dominate de un singur grup rasial, cele cu preponderenţă 
albă merg spre dezvoltarea individualismului pe când cele cu densitate rasială neagră vor dezvola principiile de 
dreptate. pp. 374-375. Plecând de la aceeaşi expresie paulină, autorul vrea să arate că Dumnezeu nu favorizează 
nici o rasă şi nici o etnie, ci susţine dezvoltarea de competenţe interculturale ca şi capacitate de a dezvolta relaţii 
primare interculturale cu persoane de culturi diferite. p. 376. De fapt, întreaga susţinere a autorului este o 
interesantă argumentare cu privire la un incipient act interreligios şi ecumenic. Ceea ce lipseşte însă este tocmai 
aspectul divin al acestor intermedieri. Se pleacă numai de la convingerile liderilor religioşi şi nu se vorbeşte 
deloc despre Adevărul dumnezeiesc, sub care ei să se unească şi să se întâlnească. Este drept că dacă membrii 
comunităţii rspective nu pot depăşi nivelul rasial de înţelegere umană, cu atât mai puţin vor putea să-l depăşească 
pe cel al convigerilor religioase sau mai bine zis acele convingeri nu vor putea depăşi nici măcar aspectul social 
al religiei. Concluzia este aceea că, insistându-se prea mult în articol pe cooptarea de membri în adunare prin 
actul intercultural religios, acesta nu este altceva decât ca un produs eficient, chiar dacă în acest caz, eficienţa 
este doar  în plan cultural inofensiv. În alte cazuri însă, acest mod de argumentare are alte repercursiuni, nu atât 
de inofensive! 
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pofida identităţii, atunci vor fi avansate nivelator şi fără discernământ ideile globaliste, 

universaliste şi triumfaliste contra identităţii naţionale, etnice sau social-politice, chiar dacă 

mascate sub ideea unei largi deschideri către toleranţă a celor din urmă. De fapt, toleranţa lor 

nu este decât un punct al alienării conştiinţei identitare din cauza avantajelor individualiste de 

tot felul, pentru ca apoi să fie mai uşor încorporate globalizării sau mondializării. 

În lipsa unei realităţi umane subiective, interculturalitatea 53 , dacă nu este un eşec, 

rămâne cu siguranţă un deziderat fără perspectivă de împlinire. Intersubiectivitatea este deci o 

propunere făcută contemporaneităţii în vederea realizării unui efort cu scop şi sens pentru 

atingerea interculturalităţii şi pentru ca omul să nu obosească în zadar. Tradus, acest îndemn 

vrea să arate că indiferent de cât de rară, unică şi valoroasă ar fi descoperirea culturală 

realizată, ea nu va putea egala vreodată valoarea celui mai neînsemnat om din preajma 

existenţei noastre. Dacă vom putea avea acces la fondul lui sufletesc prin gesturi dumnezeieşti 

manifestate faţă de el, abia atunci vom realiza cu adevărat cel mai important act de 

interculturalitate cunoscut sub soare (în istorie). 

 

În baza punctelor susţinute putem afirma despre criza lumii actuale, o criză mediatizată 

exclusiv economic, că este – dealtfel ca orice altă criză cunoscută în istorie – consecinţa unei 

mari confuzii spirituale. Căderea omului din relaţia cu Dumnezeu are drept consecinţă directă 

o confuzie la nivelul adevărului lucrurilor. Mai exact, confuzia teologică atrage după sine 

decăderea morală, iar nu invers; imoralitatea fiind consecinţă, nu cauză aşa cum arată Sfântul 

Apostol Pavel romanilor (1, 23-28). Mai detaliat putem afirma că atunci când omul îşi pierde 

voit reperul spiritual stabil de înaintare duhovnicească (Evr. 12, 2), atunci intră de la sine în 

derută sau în criză spirituală, care, implicit, se răsfrânge şi într-o criză comunitar-socială, 

consecinţă inevitabilă a celei dintâi. De aceea, reperul pierdut care poate aduce soluţia reală 

pentru depăşirea crizei trebuie căutat mai întâi la nivel teologic-duvovnicesc, iar nu la nivel 

moral-social.  

Toate acestea transferate în viaţa omului se arată prin depărtarea voită din relaţia cu 

Dumnezeu, din comuniunea iubitoare cu El şi din pronia Sa, practic o depărtare Cel care L-a 

creat pe om în chip subiectiv ca acesta veşnic să se bucure de Viaţa Preasfintei Treimi. Or, 
 

53 În definitiv, tema trinitară este punctul de plecare pentru orice formă de interculturalitate. Numai în baza 
unui astfel de  temei se pot înţelege şi accepta unicitatea distincţiilor, dar şi posibilitatea comunicării lor. O astfel 
de idee o dezvoltă domnul profesor MARTIN HAUSER în studiul „Koinonia e Memoria ecclesiale. Alcuni punti di 
riferimento sistematici”, Studi Ecumenici 13 (1995), Venezia, p. 165.  
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toată raţiunea de a fi a lumii spirituale şi a celei sensibile rezidă numai în baza acestui dialog 

al iubirii dintre Subiectele divine cu cele umane – peste hotarul infinit al diferenţei fiinţiale. 

Dar atunci când omul se retrage din acest dialog, consecinţa se resimte acut la nivel 

antropologic şi cosmologic. Subiectul uman axat doar pe sine apare descentrat în relaţia cu 

cosmosul. El este ca un punct instabil ce se mişcă fără noimă în mijlocul universului întreg, 

care aşteaptă înfrigurat atitudinea sa matură. Marele pericol pe care-l produce omul 

desubiectivizat prin autonomizarea existenţei se resimte în aceea că îşi ratează ţinta propriei 

mişcări spre fericire, precum şi a tuturor celor implicate să crească pe traiectoria înaintării 

sale.  

Orice om zidit în chipul Sfintei Treimi vine în această lume cu memoria vie a unui 

traseu subiectiv dumnezeieşte stabilit şi pe care parcurgându-l în mod liber are menirea de a 

uni în sine toate structurile subiectivizante ale universului sensibil şi inteligibil. Punctele de 

intersecţie ale mişcării sale subiective cu raţiunile subiectivizante ale creaţiei sau cu 

conştiinţele subiective spirituale (de pe acest traseu) sunt luminate cu ajutorul şi prezenţa 

tainică a harului dumnezeiesc, care pecetluieşte cu pecetea Treimii – cu puterea Duhului, 

chipul (sigiliu) Fiului şi voia Tatălui – eforturile spirituale ale omului. Aceste pecetluiri ale 

lucrării teandrice subiective divino-umane devin tot atâtea trepte de urcare ale omului cu 

universul structurat în sine către Ziditorul lor: Macroantropul lumii, concomitent cu coborârea 

lui Dumnezeu cu Veşnicia în Sine pentru a o infuza în univers, realizându-se astfel 

îndumnezeirea omului, înomenirea lui Dumnezeu şi transfigurarea sau spiritualizarea 

universului.  

Prin urmare, destinul veşnic al creaţiei stă pe umerii libertăţii persoanei umane. De 

modul în care aceasta va şti să activeze lucrările firii atârnă telosul fericit al său şi al întregului 

univers. Dacă persoana umană va modula lucrările conform cu sensul mişcării lor naturale şi 

pe traiectoria urmată de Hristos, Dumnezeul-Om întrupat şi înviat, atunci toate „se vor umple 

de bucurie: şi cerul şi pământul şi cele dedesupt”54. Dimpotrivă, dacă omul abdicând de la 

memoria subiectivă şi subiectivizantă va folosi voinţa naturală în moduri diferite, pe care le 

alege în baza vreunei decizii a ei, decizie care poate fi şi contrară voinţei firii, de a exista şi de 

a îmbogăţi existenţa55, atunci se vor umbri şi vor păli de strălucire, vor seca şi vor fi triste 

toate caracteristicile personale ale omului şi toate lucrurile din jurul existenţei lui. 

 
54 Penticostar, Duminica Paştilor, cântarea a 3-a, oda 1, p. 16. 
55 Detalii la: SFÂNTUl MAXIM MĂRTURISITORUL, Tomul dogmatic, Scrieri 19, PSB. 81, p. 302 şi notele 640-

641; ID., Ambigua, 11, trad. pr. prof. D. Stăniloae, p. 162; pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Omul şi Dumnezeu, 
Studii de Teologie Dogmatică: B, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1990, p. 260. 
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Dacă ne-ar fi permis un rezumat al rezumatului am putea zice că prin multe cuvinte am 

vrut să spunem doar atât: Dumnezeu Fiinţă TriPersonală necreată a creat din iubire o fiinţă 

umană pluripersonală peste care a pus pecetea iubirii Sale Treimice şi în baza căreia 

Dumnezeu se poate uni cu omul şi omul cu Dumnezeu fără niciun pericol. La acest dialog al 

iubirii lor interpersonale stau aţintite şi direct implicate toate cele create văzute şi nevăzute, 

făcând în jurul lor o horă a bucuriei în care fiecare cântă prin cuvânt, glas, gest sau faptă o 

melodie distinctă ce se armonizează polifonic cu întrega muzică a universului, sub bagheta 

dirijorală a subiectului uman care le conduce şi a Celui dumnezeiesc care le ascultă/primeşte 

euharistic. Despre această mare taină a lumii în faţa Ziditorului şi a lui Dumnezeu în braţe cu 

făptura Sa unii doar vorbesc, alţii cuvântează cu înţeles, iar alţii se împărtăşesc în tăcere 

înţelegătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


