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ÎNVĂȚĂTURA DESPRE OM ȘI MENIREA LUI ÎN TEOLOGIA
ORTODOXĂ

Vechiul Testament precum și Noul Testament, adică întreaga Scriptură reamintește
continuu, deși în moduri variate, că referatul care descrie crearea omului, subliniază în mod voit
ideea că acesta a fost plăsmuit de Dumnezeu (Iov 8, 10; Luca. 3, 8). Trupul a fost zidit din
pământ, iar sufletul a fost dăruit de la Dumnezeu (Eclesiastul 12, 7; I Corinteni 15, 47). Femeia
a fost adusă la ființare după crearea bărbatului și din materia trupului acestuia (I Timotei 2, 13;
I Corinteni 11, 8). Hristos a propovăduit această învățătură atunci când a predicat despre
indisolubilitatea căsătoriei: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de
femeia sa. Şi vor fi amândoi un trup; așa că nu mai sunt doi, ci un trup” (Marcu 10, 6-8).
Crearea omului este un act real realizat în urma „sfatului” Sfintei Treimi care pune în
lumină relația de iubire dumnezeiască intra-trinitară. Decizia divină de a face omul după chipul
și asemănarea Treimii este distinctă de punerea ei în fapt, deoarece omul a fost creat concret
după chipul dumnezeiesc și în potență spre a ajunge la asemănare (Facere 1, 26-27). De aceea,
actul antropogenezei fundamentează învățătura teologică despre om.
Sfinții Părinți relaționează corespondența dintre chipul divin și om. Insistența scriitorilor
bisericești în a alcătui nesfârșite tratate despre pasajele scripturistice ce conțin amănunțit
nenumărate referiri la lucrarea antropologică, relevă preocuparea specială a Bisericii față de
acest act fundamental în realizarea mântuirii, ceea ce se observă cu ușurință și în teologia
românească. De aceea, scopul prezentului studiu este să evidențieze această preocupare a
teologiei românești.
Prin urmare, ÎNVĂȚĂTURA DESPRE OM ȘI MENIREA LUI ÎN TEOLOGIA
ORTODOXA este o temă pe care am abordat-o în scopul de a reactualiza, în măsura în care
vom putea realiza acest demers, modul în care teologia ortodoxă românească a dezvoltat
învățătura despre om păstrând linia patristică a Ortodoxiei.
În primul capitol, numit FUNDAMENTAREA ÎNVĂȚĂTURII ORTODOXE DESPRE
OM ÎN ACTUL CREAȚIEI, am prezentat învățătura ortodoxă despre om așa cum a fost
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dezvoltată aceasta în contextul evoluției ei dogmatice de-a lungul gândirii patristice a Bisericii.
De aceea, învățătura de credință ortodoxă mărturisește că lumea nu a fost creată de Dumnezeu
din întâmplare, ci cu un anumit scop și pentru un anumit motiv. Aceste două obiective oferă
creației sensul prin care ea există și se manifestă. În acest sens, am sintetizat și totodată am
corelat gândirea Sfinților Părinții și opera acestora cu gândirea teologilor români contemporani.
În acest sens am precizat învățăturile referitoare al referatul creației la părinții capadocieni pe
care am considerat cea mai elocventă, dar nu am omis nici pe cei mai importanți părinți ai
Ortodoxiei, dintre care amintesc aici pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. De asemenea, am
specificat rolul pe care îl au în precizarea învățăturii despre facerea lumii teologii din întregul
spațiu ortodox. Astfel, nume ale unor teologi contemporani și ideile cu care aceștia au contribuit
la definitivarea dogmei despre creație, sunt inserate încă de la început atât cât să nu aglomereze
inutil cercetarea de față. În acest fel am amintit, spre exemplu, de Nikolai Berdeaev și problema
libertății în creație și am precizat conceptul de libertate, în sensul de autonomie totală, este un
orizont în care nu-L poți situa pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are față de cine și nici
pentru ce să fie liber. El nu poate fi și nu se raportează unor acțiuni prin care să delimiteze sau
să auto-delimiteze, deoarece o astfel de abordare presupune transformare, alternanță și
incertitudine, ceea ce nu se poate afirma despre Dumnezeu. Am amintit aici, sintetic dar
suficient de cuprinzător, discuțiile și sensul lor dogmatic ortodox despre crearea lumii din nimic
- ex nihilo – așa cum este ea prezentată în gândirea patristică a Sfinților Părinți Atanasie cel
Mare, Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul sau la Origen și de asemenea am prezentat sensul
ortodox al sintagmei ab initio pe care aceasta îl comportă în teologia românească articulată
teologiei patristice. Nu în ultimul rând, am precizat scopul pentru care a fost creat omul și rolul
său în creație omul a fost creat ca veriga ce leagă făptura incapabilă să se ridice prin sine către
Dumnezeu de axa creației care verticalizează și virtualizează cosmosul pentru a-l orienta spre
Dumnezeu. Sufletul omului, chipul lui Dumnezeu după care a fost creat acesta, sunt teme care
m-au preocupat încă din debutul lucrării spre a stabili, în opinia noastră, linia de plecare a
expunerii pe care urmează să o desfășurăm succesiv în celelalte capitole, motiv pentru care am
conchis aici că nostalgia stării edenice, pe care omul o poartă în întreaga sa ființă și pe care o
caută necontenit să o împlinească în natura din jurul său, este dovada indubitabilă că omul firesc
este normat după omul îndumnezeit.
Capitolul al doilea, intitulat ORIGINEA OMULUI, l-am alcătuit, prin definiție, ca unul
cu caracter expozitiv, deoarece am prezentat aici în mod special învățătura ortodoxă de credință
despre originea omului, motiv pentru care am insistat asupra faptului că omul a fost creat de
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Dumnezeu ca preot de la început spre desăvârșire întregii creații, arătând că actul creării omului
nu reprezintă o lipsă, ci o dovadă a bunătății divine care pune în mișcare permanent voința
divină și insistă să precizeze progresivitatea actului creator. De aceea, Dumnezeu a creat la
început lumea nevăzută, după care lumea văzută, și tot astfel, în cadrul lumii văzute, mai întâi
a realizat materia amorfă, adică cerul și pământul. Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Grigorie
de Nyssa, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin sunt nume patristice la
operele cărora m-am raportat pentru a evidenția faptul că fundamentul teologic al dogmaticii
românești contemporane despre crearea și rolul omului păstrează dreaptă și curată învățătura
Bisericii. De aceea, am subliniat că asemănarea, îndumnezeirea sunt aspecte dinamice ale unui
proces uman veșnic, deoarece prin intermediul acestor procese omul este conectat lui
Dumnezeu Cel veșnic. Asocierea unor teologi precum Diadoh al Foticeii, Calist Catafygiotul,
Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Simeon Metafrastul, Cuviosul Isaia Pustnicul sau Paul
Evdokimov, a fost metoda prin care am urmărit și aprofundat tema suspusă studiul, iar în ceea
ce privește tema tratată această concluzie am exemplificat-o pentru a preciza că păcatul
primului om este acela care va marca întreaga creație, chipul lui Dumnezeu din el nu a fost
distrus, ci s-a înserat ca o noapte fără lună, căci dacă omul ar fi fost lipsit complet de el,
comuniunea sa cu Dumnezeu ar fi devenit imposibilă. În perioada dintre păcatul primordial și
Cincizecime, Harul dumnezeiesc va lucra în om din afara sa şi nu pornind din lăuntrul ființei
sale, și astfel va menține în om conștiința dumnezeiască.
Ceea ce remarcăm insistat să aprofundez în acest capitol este dogma despre creație. De
aceea, acum am apelat la nume reprezentative ale teologiei ortodoxe românești bazate pe o
pregătire acumulată în vremuri istorice de restriște pentru poporul român, precum: Dumitru
Stăniloae, Nicolae Chițescu, Isidor Todoran, Petru Rezuș, care vor da naștere unei generații de
dogmatiști ortodocși dintre care amintim pe Dumitru Popescu, Ion Bria, Dumitru Radu, Ioan
Ică, Ilie Moldovan, ce vor genera la rândul lor generația dogmatiștilor români care activează în
prezent.
Sub îndrumarea lor își vor aduce aportul la aprofundarea dogmaticii ortodoxe românești
mulți mai mulți teologi, dintre care am prezentat aici pe: Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe române, ucenic al Părintelui Dumitru Stăniloae, Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei,
Ioan Ică Jr., Ștefan Buchiu, Ștefan Sandu, Valer Bel, Ioan Tulcan, Sterea Tache, George
Remete, Ion Popescu, Vasile Citirigă, Adrian Niculcea, Dumitru Magheșan, Ion Stoica, Nicolae
Moșoiu, Vasile Cristescu, Adrian Lemeni, Cornel Toma, Doru Costache, Sorin Șelaru.
Părintele Dumitru Stăniloae a dominat secolul al XX-lea cu sinteza sa teologică, motiv
pentru care ideile sale le întâlnim în întreaga gândire a dogmatiștilor ortodocși români de azi și
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nu numai. Fără Părintele Dumitru Stăniloae gândirea ortodoxă romanescă nu ar fi atins
verticalitatea și robustețea pe care opera sa teologică o oferă lumii contemporane. Niciun teolog
român de după el nu va mai reuși să articuleze teologia ortodoxă fără a face referire la Părintele
Dumitru Stăniloae.
Numele celui de-al treilea capitol este CONSTITUȚIA OMULUI și debutează cu
afirmația că omul este compus din trup și suflet, dar și că făptura omenească a fost creată de
Dumnezeu în mod cu totul diferit faţă de celelalte creaturi. Toate celelalte creații ale lui
Dumnezeu au fost rezultatul lucrării divine cuvântătoare, pe când omului i s-a rezervat
intervenția directă a divinității, atât asupra trupului cât și a sufletului. Este argumentul de la care
am început să mă raportez referatului biblic despre crearea lumii pentru a prezenta apoi cât mai
cuprinzător și metodic totodată, întregul sistem dogmatic care se referă la crearea lumii de către
Dumnezeu. Astfel, m-am referit la Sfânta Tradiție și izvoarele patristice pentru a rezuma la
opera părintelui Dumitru Stăniloae din perspectiva căruia am realizat aici o sinteză a învățăturii
referitoare la referatul creației despre marele teolog român care spune raportându-se Sfinților
Părinți că trupul și sufletul sunt plăsmuite în același timp, unirea sufletului și trupului este atât
de desăvârșită și deplină încât formează o singură fire care este superioară naturii și
concluzionează că inserarea sufletului în trup este o lucrare liberă a unui creator liber.
De aceea, am considerat că este necesar a aborda și ceea ce s-a dezbătut teologic despre
dihotomism și trihotomism, precum și modul în care teologii români au tratat aceste elemente
din perspectiva textului scripturistic și a operelor teologice patristice și, în acest sens, am arătat
că în concepția Bisericii noastre și a dogmaticienilor români, relaţia dintre sufletul și trupul
persoanei omenești este centrată în jurul în conceptul dogmatic de dihotomie care consideră că
atât sufletul cât şi trupul omenesc reprezintă aspecte fundamentale ale naturii umane. În acest
fel, capacitățile trupului omenesc aparțin concertat vieții sufletului.
În capitolul al IV-lea numit CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA OMULUI CU DUMNEZEU,
m-am ocupat de aspectele referitoare la raportul dogmatic dintre chipul după care a fost creat
omul și asemănarea la care este chemat să ajungă în urma neascultării din Eden. În spațiul
dedicat acestei teme am relevat dinamismului creator al relației dintre chipul omului și lucrarea
de asemănare pe care acesta o are de înfăptuit. În acest sens am prezentat cât am considerat că
este revelator rolul pe care îl are chipul dumnezeiesc din om, semnificația acestuia, în sensul că
am specificat și prezentat etapele realizării asemănării omului cu Dumnezeu, adică: curățirea,
sfințirea și îndumnezeirea.
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Ca și în capitolele precedente, și aici, în prezentarea învățăturii de credință referitoare la
creație am făcut-o urmărind firul istoric al învățăturii dogmatice începând cu spațiul
scripturistic, continuând cu scrierile Părinților și Scriitorilor bisericești, oprindu-mă cât a fost
necesar la spațiul ortodox universal și încheind cu reflectarea tuturor acestor demersuri în
gândirea teologiei românești. Teme dogmatice precum, semnificația asemănării cu Dumnezeu,
curățirea sau înnoirea firii omenești, sfințirea omului creat, îndumnezeirea au constituit în
această parte a lucrării principalele mele preocupări, cu ajutorul cărora am intenționat să pun în
evidență preocuparea teologiei românești față de referatul creației. În acest sens, ultimul
paragraf al acestui capitol consider că sintetizează suficient de cuprinzător demersul studiului
pe care l-am realizat, deoarece am arătat că îndumnezeirea este starea omului desăvârșit, a
omului care se împărtășește în comuniune cu dumnezeu din iubirea divină. O astfel de
participare conferă făpturii omenești dimensiunea veșniciei în care, prin iubire, omul creat
devine capabil să Îl vadă pe Hristos în mod direct și real, să contemple veșnicia iubirii care
luminează pe Hristos (Apocalipsa 22, 4). Privită din starea de acum, îndumnezeirea omului se
oferă cunoașterii sale spirituale în orizontul veșniciei în care oamenii și întreaga creație vor fi
în Dumnezeu şi, în Dumnezeu, vor vedea toate sau, altfel spus, omul va putea s-L vadă pe
Dumnezeu în toate.
Capitolul al V-lea, ROLUL OMULUI ÎN CREAȚIE este partea din lucrare în care am
pus în lumină modul în care făptura creată își regăsește identitatea în Creator. Aici am insistat
să prezint atributele creatoare ale făpturii umane, care îi conferă acesteia posibilitatea nemuririi,
anume, acela de a fi părtașă a firii dumnezeiești, de a fi îndumnezeită ca ființă întreagă și de a
fi chip al Arhetipului Hristos. Reluând firul științific al lucrării am reiterat învățătura dogmatică
referitoare la creație din perspectiva adevărurilor scripturistice și patristice contextului teologic
ortodox românesc actual.
În acest sens, de-a lungul acestui capitol, m-am străduit să pun în lumină modul în care
teologia românească își extrage seva învățăturilor sale în general, și în mod special în cazul
referatului creației, din străvechile adevăruri de credință ale Bisericii creștin primare, ale
scriitorilor și părinților bisericești, ale teologiei autentic bizantine precum și a întregului spațiu
ortodox, evidențiind mai ales opera părintelui Dumitru Stăniloae, în acest context spiritual, prin
autenticitatea și volumul studiilor și cercetărilor realizate.
Ideea fundamentală pe care am evidențiat-o aici este că omul a fost creat de către
Dumnezeu conform cu chipul Său, motiv pentru care i-a dăruit în prin actul zidirii cu
capacitățile necesare pentru a fi capabil să transfigureze și să transforme creația într-un Eden
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nemuritor. Datorită acestei poziționări, am remarcat că întreaga teologie românească este
orientată spre și dinspre teologia ortodoxă patristică a Bisericii.
Ca argument în acest sens, aspectele morale ale vieții creștine au constituit elementele pe
care teologia românească le evidențiază datorită faptului că teologia patristică și-a construit
sistemul teologic pornind de la aceste elemente practice ale vieții. În acest sens, relaționarea
dintre teologii români și Sfinții Părinți, precum: Valer Bel, Nicolae Chițescu, I. Todoran sau
Dumitru Stăniloae și Părinți ai Bisericii ca Grigorie de Nyssa, Vasile cel Mare, Ioan Gură de
Aur, dar și trimiteri la filozofii Antichității precum Platon sau la alții moderni, precum Julius
Evola, m-a ajutat să reliefez încă o dată, relația incontestabilă dintre teologia patristică și
teologia românească. Prin urmare, a fost firesc să conchid că lucrarea lui Dumnezeu cu omul
nu este o pedeapsă, o lucrare împotriva naturii create, ci o rânduială a firii pentru ca păcatul
omului care duce la moarte să fie folosit în vederea dobândirii vieții veșnice de către întreaga
creație.
Precizând aspecte care caracterizează existența umană înainte de păcat am întregit această
lucrare. Astfel, posibilitatea nemuririi cu care fuseseră înzestrați protopărinții ca părtași ai firii
dumnezeiești, omul îndumnezeit ca om întreg, omul în calitate de chip al Arhetipului Hristos,
teme deja dezvoltate și precizate etapizat în teologia Părinților Bisericii, le-am redat în lucrarea
de față cu referiri la Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Chiril al
Ierusalimului, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie de
Nazianz, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Grigorie Palama,
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, Sfântul Nicolae Cabasila, pe care le-am regăsit din plin
utilizate de marele teolog român Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae și la care, ulterior, au
reprezentat izvoare dogmatice reprezentative pentru teologi români contemporani, precum:
Î.P.S. Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Adrian Lemeni, Pr. prof. Constantin Coman, Pr.
Nicolae Moșoiu, Pr. Dr. Petru Semen, Pr. Teodor Bodogae, Părintele Constantin Galeriu, Pr.
Dr. Vasile Răducă ș.a.
În capitolul al VI-lea, DORINȚA CĂRNII, am desfășurat tema prezentată în această parte
a lucrării în direcția aprofundării sensurilor teologice pe care teologii români au oferit-o
dimensiunilor trupești ale omului prin intermediul cărora acesta este chemat să se lupte pentru
propria mântuire. În contextul teologiei ortodoxe de azi, din această perspectivă, dimensiunea
ontologică a actului creator pune în discuție și aprofundează totodată rolul păcatului strămoșesc
și consecințele acestuia, ceea ce pune în dezbaterea acestei lucrări tema teologică referitoare la
simbolismul, valoarea și sensul hainelor de piele cu care a fost îmbrăcat omul prin actul creator
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și de care s-a dezbrăcat prin neîmplinirea poruncii dumnezeiești. În acest context, am prezentat,
pentru a explicita legătura dintre teologia patristică și teologia românească din spațiul creștin
ortodox, rolul și scopul legii naturale pentru omul creat ca rod desăvârșit al actului divin creator,
deoarece am considerat că numai astfel sursa și temeiul lucrării creatoare pe care o are de
înfăptuit omul în mijlocul creației se regăsește și se alătură extinderii creatoare a actului divin.
Doar în acest context am arătat, potrivit teologiei ortodoxe românești, că la asemănarea cu
Dumnezeu se ajunge prin contopirea omului interior și exterior cu Dumnezeu. În acest fel se
înfăptuiește integral în ființa noastră planul pe care Dumnezeu îl are din veșnicie pentru om.
Planul acesta eshatologic se actualizează permanent și deplin în noi în așa fel că nu pot exista
potențe neactualizat în ființa noastră care ajunge la stadiul de ipostas deplin, prin care se
dobândește sensul învățăturii creștine pe care o dezvoltă teologia ortodoxă românească de azi.
Păcatul strămoșesc și consecințele acestuia constituie în mod firesc în opinia noastră o
temă necesară ce trebuie prezentată, motiv pentru care am urmărit să realizăm o sinteză care să
respecte contextul patristic și teologia ortodoxă a Bisericii creștine din spațiul românesc spre a
arăta că omul a fost întocmit după chipul Cel bun lui Dumnezeu. Omul este cel care a ales să
se înstrăineze de Dumnezeu, iar alegerea sa a dat naștere păcatului, cauza primară a morții.
Haine de piele ale creației au fost o temă pe care am considerat că trebuie tratată în mod
special pentru că evidențiază relația dintre teologia patristică și teologia românească. De aceea,
am abordat studierea în acest context teologic pentru a arăta că viața și moartea, sunt în acest
orizont, două etape care constituie verigile aceluiași lanț ontologic, fiindcă după moarte viața
continuă în același fel în care, după moartea sufletească, trupul continue să existe, chiar dacă
disjuns din Dumnezeu.
Capitolul al VII-lea, RESTAURAREA OMULUI PRIN HRISTOS, este partea lucrării în
care mi-am propus să prezint în mod cât mai autentic propria perspectivă despre ceea ce
înseamnă în teologia românească lucrarea dumnezeiască pentru om din perspectiva teologiei
patristice. Această întreprindere a necesitat, în mod special, prezentarea modului în care Fiul
lui Dumnezeu și-a asumat lucrarea de restaurare a firii omenești, proces spiritual și universal
care a necesitat realizarea unei profunde introspecții în propriile convingeri începând de la
gândirea dogmatică a Sfinților Scriitori și Părinți ai Bisericii și aprofundarea acesteia de-a
lungul întregii istorii a teologiei ortodoxe în vederea raportării orizontului ei teologic spațiului
creștin ortodox românesc contemporan.
În acest capitol am elaborat sinteza lucrării căreia i-am adăugat această construcție din
dorința de a o defini și a o împlini spre a fi vrednică de spațiul academic spre care tinde. De
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aceea, cel de-al șaptelea capitol al lucrării am considerat că trebuie să participe concluziv la
zidirea întregului studiu și să conducă la o trainică edificare a acestuia, motiv pentru care am
aprofundat în această direcție, spre a pune în lumină, cu ajutorul cercetării teologice moduri
indubitabile prin care Dumnezeu lucrează în lume, în cazul de față în context teologic ortodox
românesc ca relungire naturală a teologiei ortodoxe păatristice mai ales în ceea ce privește
referatul creației omului. De aceea, am prezentat aici învățătura ortodoxă despre hristologie și
soteriologie a Sfinților Părinți, fiind încredințat în cel mai limpede mod că învățătura despre
aspectul ontologic al răscumpărării omului nu este numai o frumoasă învățătură dogmatică
ortodoxă, plină de optimism, ci este, mai degrabă, recunoașterea faptului că Ortodoxia s-a
ridicat la înălțimea, frumusețea și adevăratul sens pe care Sfânta Scriptură îl mărturisește în
ceea ce privește crearea omului, învățătură pe care teologia patristică a asimilat-o organic și a
exprimat-o fidel.
De aceea, într-un subcapitol am prezintat special perspectiva patristică a referatul creației
în contextul teologic românesc din perspectiva lui Hrisos ca Adam prin Care viața lumii create
este înnoită. Concluzia intermediară la care am ajuns reprezintă cadrul general specific teologiei
ortodoxe a spațiului creștin românesc și arată că lucrarea lui Iisus Hristos în calitate de Logos
întrupat evidențiază relația indisolubilă care există permanent între Persoana Sa şi amploarea
cosmică a operei de mântuire pe care a realizat-o pentru om, dar totodată şi faptul că Persoana
lui Iisus Hristos, în acest fel este veșnic lucrătoare şi centrală în lucrarea vie a Bisericii şi a
lumii, ca Unul care este și Dumnezeu şi om nedespărțit.
Ultimul capitol, al VIII-lea, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI ȘI ÎMPLINIREA
CREAȚIEI, este partea lucrării în care am rezumat întreaga învățătură creștin referitoare la
referatul creației în orizontul pe care îl propune gândirii teologice românești actuale teologia
patristică. Este un capitol pe care l-a dorit a fi sinteza întregii lucrării și, ca atare, include
concluziile acesteia referitoare la modul în care teologia creștină din spațiul ortodox cu specific
românesc s-a articulat în mod natural teologiei și dogmei patristice creștine, mod în care am
urmărit ca studiul de față să reprezinte participarea mea la frământările teologiei românești
contemporane.
De aceea, opera de integrare a omului în Biserică prin mântuirea înfăptuită de Hristos, am
urmărit să revalorific întreaga cercetare teologică românească contemporană care se referă la
referatul creației omului din perspectiva teologiei patristice, deoarece, în opinia noastră, relația
dintre aceste orizonturi teologice și dogmatice ale Ortodoxiei nu este o aparență fantomatică,
un miraj, ci ființă, adică ousia, care conține un sens dat de Dumnezeu al cărui înțeles, noima,
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se manifestă prin sine însuși, ca iubire dumnezeiască și apare, se reprezintă pe sine ca realitate
pentru firea omenească. Asumată de Logosul Întrupat ca unire ipostatică, firea creată a omului
Hristos, potrivit definiției calcedoniene, își păstrează propriile caracteristici și în stare ei
spiritualizată, îndumnezeită, prin care se manifestă ca mediu străveziu de reprezentare a harului
dumnezeiesc.
Este o manifestare pe care am observat-o dezvoltată în teologia ortodoxă românească din
operele patristice ale Bisericii, care pune în lumină dimensiunea teologică a spațiului
duhovnicesc creștin. În acest sens, am arătat că toate Sfintele Taine continuă lucrarea actului
dumnezeiesc creator în om și astfel relevă caracterul creațional şi comunitar al lucrării pe care
este chemat omul să o săvârșească încă de la început, din actul creației. Prin toate Sfintele Taine
Domnul Hristos Se dăruie oamenilor ca membrii ai Trupului său eclezial și prin intermediul lor
creației cosmice, de aceea se poate spune că cele șapte Sfinte Taine sprijină lucrarea creştinilor
de a progresa în lucrarea lor duhovnicească de renaștere a universului în Hristos ca Biserică a
Sa.
Acesta a fost motivul pentru care am prezentat centralitatea lui Hristos în Sfintele Taine,
dimensiunea creatoare a Sfintei Euharistii sau Hristos în istorie, în Biserică şi în Euharistie –
Jertfă și Taină, pun în valoare calitatea sa de teolog creștin, apărător, înfăptuitor și
propovăduitor al adevărului despre modul în care lumea în care trăim este rezultatul iubirii
dumnezeiești. Ca atare, predate lacrimilor și rugăciunii pentru lume pe care o trezește în el
iubirea, sufletul plin de blândețea Duhului Sfânt poate să uite din nou lumea și să se odihnească
în Dumnezeu. Și când aducerea-aminte de lume se întoarce iarăși în el, se roagă din nou vărsând
lacrimi, cerând cu mare mâhnire mântuirea tuturor oamenilor. Iată adevărata cale pe care o
învață Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este iubire, pace și blândețe. Duhul Sfânt învață iubirea de
Dumnezeu și de aproapele, relevă lucrarea pe care o are de împlinit fiecare teolog ortodox cu
referire la referatul creației, dar și modului în care teologia ortodoxă românească a extins
credința creștină autentică a Bisericii creștine prin gândirea teologilor ei în contemporaneitate.
Îndumnezeirea ca o consecință a sinergiei sintetizată de lucrare dumnezeiască a Întrupării
lui Hristos este subcapitol final în care am insistat să prezint rolul modului de viață ascetic pe
care trebuie să îl regăsim în viața teologilor creștini, deoarece omul se împărtășește de la
Sfintele Taine, și nu de la ființa dumnezeiască. În acest fel omul asimilează treptat prin
intermediul energiilor divine fără ca această asimilare să se încheie vreodată, deoarece niciodată
omul nu își va impropria însuși izvorul acestora care este ființa divină spre a deveni după ființă
un dumnezeu sau a deveni un alt Hristos. Odată cu sporirea capacității umane de a deveni
subiect și manifest al energiilor divine din ce în ce mai îmbelșugate, omului i se descoperă
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lucrarea și prezența acestor energii care provin din ființa divină cu o amploare care sporește
constant.
Mai mult decât atât, am adăugat în acest sens un aspect prin care am urmărit să fac aici
distincția între o simplă abordare științifică și o lucrare teologică a temei studiate, prin faptul că
am arătat că participarea omului la lucrarea lui Dumnezeu, sinterizează participarea omului la
Dumnezeu este înfierea sa de către Dumnezeu prin lucrarea harului dumnezeiesc. Omul
dobândește harul prin participare și îl primește de la Dumnezeu ca pe un dar. El este chemat să
participe liber și numai prin voința sa la lucrarea de asemănare cu Dumnezeu. Logos-ul este,
însă, Fiu al lui Dumnezeu nu prin lucrarea de participare, pentru că El este deoființă cu Tatăl.
Abordând în acest sens relația dintre lucrarea harului și cunoașterea lui Dumnezeu din
perspectiva omului.
Ca atare, am considerat că este firesc să se vorbească despre Împărăția cerurilor atunci
când se studiază referatul creației, deoarece omul a fost creat să iubească pe Dumnezeu la fel
de mult cât Dumnezeu îl iubește pe el. În acest sens omul are de realizat pentru Dumnezeu toate
câte Dumnezeu a făcut pentru el. Așadar, menirea omului este aceea de a oferi în dar lui
Dumnezeu tot atâta iubire cât dumnezeu i-a oferit lui ca dar. Sinergia acestei lucrări a fost deja
facilitată de lucrarea lui Hristos. Omului nu îi rămâne decât să treacă de la stadiul de iubire
declarativă în care se află la mărturisirea prin fapte concrete a iubirii sale față de Dumnezeu.
Prin urmare, am concluzionat succint, omul a fost creat să iubească pe Dumnezeu la fel
de mult cât Dumnezeu îl iubește pe el. În acest sens omul are de realizat pentru Dumnezeu toate
câte Dumnezeu a făcut pentru el. Așadar, menirea omului este aceea de a oferi în dar lui
Dumnezeu tot atâta iubire cât dumnezeu i-a oferit lui ca dar. Sinergia acestei lucrări a fost deja
facilitată de lucrarea lui Hristos. Omului nu îi rămâne decât să treacă de la stadiul de iubire
declarativă în care se află la mărturisirea prin fapte concrete a iubirii sale față de Dumnezeu.
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