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Abstract

Formulated in the history as confession and dogma of the Church, the con-

substantiality of the Father with the Son and the Holy Spirit expressed through the

metaphor of „light” is one of the favourite themes of the great theological dogmatist

Dumitru St\niloae. He grounded the theology of enlightenment, of the human

participation by grace to the divine glory, on the biblical experience testified

through the liturgical and philokalical life of the Church. Writing about the presence

of the divine light in the life of Church, in general, and in the life of man, in par-

ticular, Father Dumitru St\niloae highlights the Triune God as a communion of

three Persons, but also that the man, „inwardly impelled to the opening through

the light”, has as foundation, which created and supports him, the light of divine

love. Only in this light becomes the man a god by grace. At that stage, „united with

Him, we will fill us with light and all universe will be in the Kingdom of Heaven a

Kingdom of Light, a Kingdom of the light scattered between the Persons of the

Trinity and from the Trinity to the persons united with Christ”.
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~n teologia exprimat\ dogmatic, liturgic [i filocalic a Bisericii, me-

tafora luminii are un rol fundamental. Lumina, sub diversele ei forme

fizice, a fost considerat\ `ntotdeauna semn al prezen]ei lui Dumnezeu

[i mediu de manifestare a lucr\rilor Lui. ~n antagonie cu aceasta, `ntu-

nericul era receptat ca stare nefireasc\ a naturii, ca lips\ a prezen]ei

divine [i ca timp propice apari]iei duhurilor rele, potrivnice omului. 

Pornind de la realit\]ile empirice, ale experien]elor senzoriale,

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au `n]eles taina luminii ca descoperitoare de

adâncuri dumnezeie[ti, pe care le-au [i transpus prin liter\ `n m\rtu-

risire dogmatic\, cinstire latreutic\ a Unului [i Unicului Dumnezeu [i
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doxologie a frumuse]ii crea]iei. La Sinodul I Ecumenic, P\rin]ii Bise-

ricii au descris deofiin]imea Celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi

cu Tat\l [i cu Duhul ca „Lumin\ din Lumin\, Dumnezeu adev\rat din

Dumnezeu adev\rat”, afirmând astfel nu doar na[terea din ve[nicie

a Fiului din Tat\l [i dumnezeirea Sa, ci [i unitatea Lor de natur\. 

Formulat\ `n istoria noastr\ orizontal\ ca m\rturisire a Bisericii

[i dogm\, deofiin]imea Tat\lui cu Fiul [i cu Duhul Sfânt exprimat\

prin metafora luminii este una dintre temele teologice predilecte ale

marelui dogmatist Dumitru St\niloae, realitate care l-a determinat pe

Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel s\ `l numeasc\ pe acesta „teolog

al luminii Preasfintei Treimi”1. Reliefând importan]a pe care P\rintele

Profesor Dumitru St\niloae a avut-o pentru sintetizarea teologiei

dogmatice `n contextul m\rturisirii Bisericii `ntregi, Pr. Ion Buga `l

a[eza pe unul dintre locurile de frunte ale ierarhiei personalit\]ilor

teologice, dup\ Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Ioan Damaschinul

[i Sfântul Grigorie Palama, `ntrucât acesta, fundamentând argumen-

tarea dogmatic\ nu pe o speculare scolastic\, ci pe textul revelat al

Scripturii [i pe `nv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i, a afirmat ortodoxia de

slujire a Cuvântului. P\rintele Dumitru St\niloae „a `ntors teologia

ortodox\ a secolului trecut din a[a-zisa captivitate scolastic\ la iz-

voarele ei prime [i autentice: Sfânta Scriptur\ [i Sfin]ii P\rin]i”2. De

altfel, P\rintele St\niloae a pus accent pe superioritatea teologiei `n

dialectica sa cu metafizica filosofic\, din dorin]a lor de a oferi reale

sensuri omului contemporan: „Iubirea f\r\ de `nceput [i f\r\ de sfâr-

[it d\ o mul]umire deplin\ existen]ei, deci o lumin\. Metafizica filo-

sofiilor este supus\ orbe[te unei legi f\r\ `nceput [i f\r\ sfâr[it, nu d\

nici o lumin\”3. Am putea concluziona c\ `ntreaga oper\ a P\rin-

telui St\niloae este o teologie a luminii dumnezeie[ti, dar, `n mod

special, scrierile Iisus Hristos lumina lumii [i `ndumnezeitorul omu-

lui [i Sfânta Treime sau La `nceput a fost iubirea, ap\rute `n 1993,

considerate testamentul s\u teologic, folosesc metafora luminii `n

argumentarea dogmatic\.

1 † Daniel, Mitropolitul Moldovei [i  Bucovinei, D\ruire [i d\inuire. Raze [i

chipuri de lumin\ din istoria [i spiritualitatea românilor, edi]ia a doua, rev\zut\

[i completat\, Editura Trinitas, Ia[i, 2005, p. 165.
2 Pr. prof. Ion Buga, Minipatrologie contemporan\, Editura Symbol, Bucure[ti,

1994, p. 214.
3 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Sfânta Treime sau La `nceput a fost iubirea, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1993, p. 3
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Sfânta Scriptur\ afirm\ clar c\ lumina este crea]ia lui Dum-

nezeu (Fac. 1, 3-4, Is. 45, 7), pentru Care aceasta `i este precum o

hain\ (Ps. 104, 2). Lumina devine apoi principiu al crea]iei, care, nu

din sine, ci ca form\ de manifestare a harului dumnezeiesc, aduce,

`ntr-o liturghie cosmic\, toate la via]\. De aceea, P\rintele St\niloae

reliefa „rolul Duhului Sfânt `n formarea universului format din a[tri,

care se arat\ oamenilor de pe p\mânt ca lumin\, prin starea aprins\

`n care se manifest\ materia unora din ei”4.

Prin Cuvântul, lumina cea „f\r\ de `nceput” se face dar de lu-

min\ fizic\, prin care crea]ia este dimensionat\ spre un nou „este”,

ve[nicia de lumin\: „A fost o lumin\ f\r\ de `nceput, afirm\ P\rin-

tele St\niloae, care a putut aduce la existen]\ lumina creat\ prin

cuvântul: «S\ fie lumin\!». Toat\ crea]ia a primit existen]a pentru a

spori lumina sau con[tiin]a omului. ~n fond, tot ce «este» este lu-

min\. N-a putut fi din veci un „este” `ntunecat, care s\ `nainteze spre

un «este» luminat de o con[tiin]\, prin evolu]ie”5. Dumnezeu este

„lumina lui Israel”, care va arde pe cei potrivnici precum spinii [i

m\r\cinii (Is. 10, 17), este „lumina [i mântuirea mea (a psalmistului)”

(Ps. 27, 1, vezi [i Ps. 43, 3) sau a profetului (Mih. 7, 8). Casa lui Iacov

este chemat\ s\ mearg\ `n „lumina Domnului” (Is. 2, 5), pentru c\

doar `n lumina lui Dumnezeu vom vedea lumina (Ps. 36, 10). 

V\zut\ `n aceast\ „lumin\ a lui Dumnezeu”, crea]ia este mani-

festarea iubirii des\vâr[ite a lui Dumnezeu Treime `n Unime, „Soare

[i Trei Sori”. ~n argumentarea dogmei unit\]ii lui Dumnezeu `n Trei-

mea de Persoane, P\rintele Dumitru St\niloae `l citeaz\ pe Sfântul Gri-

gorie de Nazianz, care, `n contextul politeist al lumii eleniste, scotea

`n eviden]\ suprema]ia lui Dumnezeu Cel Unul [i Unic Creator: „Nu

este decât un unic Dumnezeu, pentru c\ una este Dumnezeirea.

{i Cei ce sunt din ea r\mân `n ea, de[i credem c\ sunt Trei. C\ci

nu este Unul mai mult Dumnezeu, iar Altul mai pu]in Dumnezeu.

Nici Unul mai `nainte, iar Altul mai târziu. Nici nu Se scindeaz\ `n

voin]\, nici nu Se `mparte `n putere. Nimic din ceea ce este `n cele

`mp\r]ite nu se afl\ aici (`n fiin]a cea Una), ci Dumnezeirea e ne-

`mp\r]it\ `n Cei ce Se disting, dac\ trebuie s\ vorbim pe scurt. E ca

o unic\ lumin\ `n trei sori ce se penetreaz\ reciproc, f\r\ s\ se

4 Ibidem, p. 68.
5 Ibidem, p. 11.
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contopeasc\ (s.n.). Când privim la Dumnezeire, la cauza prim\ [i la

principiul unic (la monarhie), apare `n cugetarea noastr\ unitatea

Ei. Iar când privim la Cei `n Care este Dumnezeirea, Cei ce ies din

cauza prim\ `n mod netemporal, fiind din ea [i de aceea[i slav\,

Cei `nchina]i sunt Trei”6. ~n acela[i context, f\când referire la tropa-

rul din slujba `nmormânt\rii, „O Dumnezeire `n trei str\luciri…”,

P\rintele St\niloae adaug\ cuvintele Sfântului Ioan Damaschin: „Cei

trei sori Care se compenetreaz\ sunt o singur\ lumin\7. 

Dac\, adeseori `n textele Scripturii Dumnezeirea este numit\

„lumin\”, `n deutero-Isaia, nu Jahwe-Dumnezeu este „lumina”, ci

Ebed-Jahwe, Mesia-Hristos, este „lumin\ neamurilor” (Is. 42, 6; 49, 6)

[i Legea Lui va fi „lumin\ popoarelor” (Is. 51, 4). Despre timpurile

mesianice, acela[i (Is. 60, 19-20) zice: „Soarele nu `]i va mai fi ]ie ziua

lumin\ [i nici lumina lunii nu va mai str\luci peste tine, ci Dom-

nul va fi ]ie lumin\ ve[nic\ [i Dumnezeul t\u va fi slava ta. (…) {i va

fi Domnul ]ie lumin\ pe vecie (…)”. A[adar, timpurile mesianice

sunt caracterizate de o lumin\ puternic\, prezentat\ simbolic de

Isaia ca fiind de [apte ori mai puternic\ decât cea a soarelui (Is.

30, 26). Profe]iile Vechiului Testament se `mplinesc `n Iisus Hristos:

„Poporul care st\tea `n `ntuneric a v\zut lumin\ mare [i celor ce

[edeau `n latura [i `n umbra mor]ii lumin\ le-a r\s\rit” (Mt 4:16,

Isaia 9:1). „Iar\[i, v\ scriu porunc\ nou\, ceea ce este adev\rat

`ntru El [i `ntru voi, pentru c\ `ntunericul se duce [i lumina cea

adev\rat\ `ncepe s\ r\sar\” (I In 2:8).

6 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvânt\ri teologice, V:14, traducere

din limba greac\ [i note de Pr. dr. acad. Dumitru St\niloae, Editura Anastasia, Bu-

cure[ti, 1993, p. 103. P\rintele St\niloae arat\ insuficien]a `n]elegerii ra]ionale a

Unimii ca Treime, a[a cum filosofia greac\ a `ncercat s\ fac\. ~n acest sens, el `l ci-

teaz\ pe Sfântul Grigorie de Nyssa: „Iar fa]\ de afirma]iile acelora[i eretici, sau ale

altora, c\, admi]ându-se trei Persoane `n Dumnezeu, se admit trei dumnezei desp\r-

]i]i, a[a cum s-ar `ntâmpla [i dac\ s-ar admite o mul]ime de persoane, precum se

cunosc trei oameni, sau mai mul]i `ntre ei, Sfântul Grigorie de Nazianz spune: «Dar

aici (la oameni) comunul `nf\]i[eaz\ numai o unitate care este cunoscut\ numai

prin gândire. Indivizii sunt foarte desp\r]i]i prin timp, prin cele suferite [i prin pu-

tere»”. Sfântul Grigorie de Nyssa, Cele cinci cuvânt\ri teologice, Cuvântul 31:

„A cincea cuvântare teologic\”, 15, `n traducere din limba greac\ [i note de Pr. acad.

Dumitru St\niloae, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1993, p. 103, apud Pr. prof. Du-

mitru St\niloae, op. cit., pp. 29-30.
7 Sf. Ioan Damaschin, De fide orthodoxa , 18, P.G. 94, col. 829, apud Ibidem,

p. 30.
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Promisiunea mesianic\ „~mi ve]i fi popor ales dintre toate nea-

murile, c\ al Meu este tot p\mântul, iar voi ~mi ve]i fi preo]ie `mp\-

r\teasc\ [i neam sfânt” (Exod 23:22), condi]ionat\ de ascultarea [i

`mplinirea leg\mântului cu poporul ales, s-a `mplinit `n Biserica lui

Hristos: „Iar voi sunte]i semin]ie aleas\, preo]ie `mp\r\teasc\, neam

sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca s\ vesti]i `n lume bun\t\-

]ile Celui ce v-a chemat din `ntuneric, la lumina Sa cea minunat\”

(I Pt. 2, 9). Comentând acest text, Sfântul Clement Romanul zice:

„prin El s-au deschis ochii inimii noastre, prin El nepriceputa [i

`ntunecata noastr\ minte `nflore[te la lumina Lui, prin El St\pânul

a voit s\ gust\m cuno[tin]a cea nemuritoare. El, «fiind str\lucirea

m\re]iei Lui, este cu atât mai mare decât `ngerii, cu cât a mo[tenit

nume mai deosebite decât ei»”8. Alegerea lui Israel dintre celelalte

neamuri s-a transformat, prin neascultare, `n alegerea neamurilor,

pentru care Iisus, Mesia-Hristos, va fi „lumin\” nu doar `n Sion (Is.

2, 3), ci pân\ la marginea p\mântului: „C\ci a[a ne-a poruncit nou\

Domnul: «Te-am pus spre lumin\ neamurilor, ca s\ fii Tu spre mân-

tuire pân\ la marginea p\mântului»” (Fp. 13, 47).

Revela]ia neotestamentar\, `mplinire [i des\vâr[ire a celei vechi,

dezvolt\ metafora teofanic\ a luminii [i, ar\tând egalitatea de fiin]\ a

lui Dumnezeu Tat\l cu Dumnezeu Fiul, descoper\ umanit\]ii c\zute

prin p\cat sensul adev\ratei eliber\ri: mântuirea prin Hristos. Acest

subiect al deofiin]imii Fiului lui Dumnezeu ~ntrupat cu Dumnezeu

Tat\l este abordat `ntr-o manier\ nou teologic\ de Sfântul Ioan `n

prologul primei sale epistole sobornice[ti: „{i aceasta este vestirea

pe care am auzit-o de la El [i v-o vestim: c\ Dumnezeu este lu-

min\ [i nici un `ntuneric nu este `ntru El. (…) Iar dac\ umbl\m `ntru

lumin\, precum El este `n lumin\, atunci avem `mp\rt\[ire unul cu

altul [i sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne cur\]e[te pe noi de orice p\cat”

(I In 1, 5.7). Despre unitatea dumnezeirii vorbe[te [i Sfântul Apostol

Pavel, f\când probabil referire la Ps. 104, 2: Dumnezeu este „Cel

ce singur are nemurire [i locuie[te `ntru lumin\ neapropiat\” (I Tim.

6, 16), dar [i Sfântul Apostol Iacob (1, 17): „Toat\ darea cea bun\

[i tot darul des\vâr[it de sus este, pogorându-se de la P\rintele lu-

minilor, la Care nu este schimbare sau umbr\ de mutare”. 

8 Sf. Clement Romanul, Epistola c\tre Corinteni, 36:2, `n Scrierile P\rin]ilor

Apostolici, col. „P\rin]i [i Scriitori biserice[ti”, vol. I, traducere, note [i indicii de

Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 1979, p. 65.
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Hristos Domnul este numit direct „lumina”. El este, conform cân-

t\rii de laud\ a dreptului Simeon, „Lumin\ spre descoperire neamu-

rilor  [i slav\ poporului T\u Israel” (Lc. 2, 32). Pentru El, Ioan Bote-

z\torul a venit spre m\rturie, „ca s\ m\rturiseasc\ despre Lumin\,

ca to]i s\ cread\ prin el. Nu era el Lumina, ci ca s\ m\rturiseasc\

despre Lumin\. Cuvântul era Lumina cea adev\rat\, care lumineaz\

pe tot omul, care vine `n lume” (In 1, 7-9).

Cel mai cunoscut text biblic despre descoperirea lui Hristos ca

„lumin\”, devenit defini]ie teologic\, este: „Eu sunt Lumina lumii;

cel ce ~mi urmeaz\ Mie nu va umbla `n `ntuneric, ci va avea lumina

vie]ii” (In 8, 12). Iisus `i numise pe ucenicii S\i „lumina lumii” (Mt.

5, 14), dar aceast\ exprimare nu creeaz\ confuzie, `ntrucât lumina

acelora este lumin\ reflectat\ din Hristos. „Atât cât sunt `n lume,

Lumin\ a lumii sunt”, `nt\rea prin cuvintele Sale Hristos (In 9, 5). 

~n Sfânta Treime, Fiul este „str\lucirea slavei  [i chipul fiin]ei Lui

(a lui Dumnezeu)” (Evrei 1, 1-3). Fundamentat pe aceast\ reve-

la]ie scripturistic\, P\rintele St\niloae afirm\: „Cele trei forme ale

con]inutului fiin]ei Sale, existen]a cea prin Sine, pot fi considerate

[i ca Adev\rul total. De aceea Iisus Hristos S-a numit pe Sine ~nsu[i

ca Dumnezeu `ntrupat [i Adev\rul. El a spus astfel despre Sine:

«Eu sunt Adev\rul [i Via]a». Iar dac\ cuno[tin]a sesizeaz\ adev\rul

[i deci ea este una cu lumina, Hristos a putut spune despre Sine,

ca despre Cel ce este Adev\rul, [i: «Eu sunt Lumina lumii». Iar dac\

lumina este cuno[tin]a adev\rului, a putut spune despre Sine ~n-

su[i c\ «Cel ce umbl\ `n El nu umbl\ `n `ntuneric». Deci S-a iden-

tificat `n fond [i cu iubirea. A[adar, `n cuvintele urm\toare ale lui

Iisus, prin care spune c\ este lumina, trebuie s\ vedem [i afirma]ia

c\ El este iubirea. Ba spune [i direct c\ aceast\ lumin\ este via]a.

«Eu sunt Lumina lumii; cel ce ~mi urmeaz\ Mie nu va umbla `n `n-

tuneric, ci va avea lumina vie]ii» (In 8, 12). Dar acestea le spune

despre Hristos [i Sfântul Apostol Pavel, când ~l nume[te [i «Pu-

terea [i ~n]elepciunea lui Dumnezeu» (I Cor. 1, 24). Ca Putere este

[i Via]\ [i ca ~n]elepciune este lumin\ [i iubire”9.

Revelarea lui Hristos `n lumina taboric\ este interpretat\ de P\rin-

tele Dumitru St\niloae ca descoperire a dumnezeirii pe care ~ntru-

parea o face accesibil\ omului. C\utarea [i dorin]a sfânt\ ale lui Moise

9 Pr. prof. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 24.
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[i Ilie de a vedea fa]a plin\ de lumin\ de slav\ a lui Dumnezeu s-au

`mplinit pe Tabor: „{i S-a schimbat la fa]\, `naintea lor, [i a str\lucit

fa]a Lui ca soarele, iar ve[mintele Lui s-au f\cut albe ca lumina”

(Mt. 17, 2). Prin ~ntruparea Celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi,

„Dumnezeu, Care a zis: «Str\luceasc\, din `ntuneric, lumina», El a

str\lucit `n inimile noastre, ca s\ str\luceasc\ cuno[tin]a slavei lui

Dumnezeu, pe fa]a lui Hristos” (II Cor. 4, 6). Descoperirea divinului,

atât pe cale catafatic\, dar [i `n mod apofatic, este cea care `l trans-

figureaz\ pe om, `i transform\ chipul, a[a cum invoc\ Sfântul Isaac

Sirul `n rug\ciunea de la sfâr[itul Acatistului Mântuitorului Hristos,

„`nnoie[te `n noi `nchipuirea icoanei Tale” (a Fiului lui Dumnezeu,

Hristos-Domnul). Astfel, m\rturise[te P\rintele St\niloae, „Apofaticul

arunc\ o lumin\ asupra catafaticului, dar [i o tain\, [i catafaticul,

la fel: le cunoa[tem pe amândou\, necunoscându-le deplin, [i ne

deschid taina lor cunoscându-le. Astfel, ne putem folosi de unele

din cele cunoscute `n lumea cauzat\, pentru a cunoa[te ceva din

cauza lor, care `n cea mai mare parte r\mâne necunoscut\”10.

Iisus era considerat adev\rata lumin\ a oamenilor (In 1, 9; 3, 19),

a[a cum, profetic, o afirmase [i Vechiul Testament (Ps. 27, 1; 119,

130 [i Is. 49, 6; 60, 19). Dac\ mai lu\m `n calcul faptul c\ aceste

cuvinte au fost spuse, cel mai probabil, `n contextul S\rb\torii Cor-

turilor, autodescrierea lui Iisus ca lumin\ poate fi o referire direct\

la teofania veterotestamentar\ a stâlpului de lumin\ care l-a con-

dus pe Israel prin de[ert spre ]ara f\g\duit\.

Profe]ind moartea [i ~nvierea Sa, Hristos `[i avertizeaz\ Uce-

nicii: „~nc\ pu]in\ vreme Lumina este cu voi (…). Cât ave]i Lumina,

crede]i `n Lumin\, ca s\ fi]i fii ai Luminii. (…) Eu, Lumin\ am venit

`n lume, ca tot cel ce crede `n Mine s\ nu r\mân\ `n `ntuneric” (In

12, 35-36.46). A[adar, mesajul Evangheliei lui Hristos este unul al

luminii pline de bucurie [i de n\dejde, o lumin\ care nu orbe[te prin

puterea ei, ci este o „lumin\ lin\”, revelatoare de Dumnezeu [i care,

prin cult, `mp\rt\[e[te `ntreaga crea]ie cu duhul ei de via]\.

~n studiul Leg\tura dintre Euharistie [i iubirea cre[tin\, P\rin-

tele Dumitru St\niloae reliefa importan]a vie]uirii omului `n lumina

comuniunii, dup\ modelul Sfintei Treimi: „Dac\ persoanele umane

sunt mânate l\untric spre deschiderea prin lumin\, `nseamn\ c\ ele

10 Pr. prof. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 6
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au, ca fundament, care le-a creat [i le sus]inea cu aceast\ tendin]\,

comuniunea treimic\ de Persoane, ca ve[nic\ [i suprem\ deschi-

dere reciproc\, `n lumina iubirii”11. Iubirea [i ura au fost deseori

definite ca lumin\, respectiv `ntuneric. Este u[or observabil c\ dua-

lismul fizic lumin\-`ntuneric a evoluat `ntr-un dualism etic, bine-r\u,

Scriptura Vechiului Testament (Ps. 112:4; Iov 3:10; 12:22.25; 29:3;

30:26; Eccl. 2:13; Is. 5:20; Dan. 2:22; Amos 5:18.20; Mih. 7:8) [i cea

a Noului Testament (In 3:19; 8:12.35; Fp. 26:18; Rom. 2:19; I Cor. 4:5;

II Cor. 6:14, Efes. 5:8; I Tesal. 5:5, I Pt. 2:9, I In 2:8-9) f\când de-

seori referire la faptele „de lumin\” ale omului sau la „`ntunericul”

p\catului acestei lumi. Sfin]enia plin\ de slav\ a lui Dumnezeu

este descris\ `n raport cu lumina, atât `n percep]ia veche ebraic\, cât

[i `n cea neotestamentar\ (a se vedea, de exemplu, textele: I Tim.

6, 16; I In 1, 5.7; 2, 8-11). Obiectivul omului este mântuirea, dobân-

direa calit\]ii de „cet\]ean al Raiului”, al `mp\r\]iei de lumin\ a lui

Dumnezeu. A tr\i `n aceast\ via]\ p\mânteasc\ `n lumina virtu]ilor,

`n unire cu Hristos, `nseamn\ a pregusta, `n tain\, din lumina Slavei

lui Dumnezeu, de care, credem, c\ ne vom `mp\rt\[i, deplin, `n

~mp\r\]ia luminii Sfintei Treimi: „Omul ajunge dumnezeu prin har,

treapt\ la nivelul c\reia, „uni]i cu El, ne vom umple to]i de lumin\

[i tot universul va fi `n ~mp\r\]ia cerurilor o ~mp\r\]ie a luminii, o

~mp\r\]ie a luminii r\spândite `ntre Persoanele Sfintei Treimi [i din

Ea `ntre persoanele umane, unite cu Hristos”12.

„Prin patimi, afirm\ P\rintele St\niloae, sensul omului comunic\

lumina sensurilor. Toate se `ntunec\. Nu este vorba de un `ntuneric

`n care nu se mai vede nimic, ci de un `ntuneric care nu mai des-

chide vederea spre sensul adev\rat al existen]ei, de o cale care nu arat\

decât spre o `nfund\tur\, care este dat\ drept sens. (…) Omul se

resemneaz\ cu moartea total\, cu scurtele pl\ceri, urmate de dezgust.

Este un `ntuneric care este v\zut ca lumin\. Este o fals\ lumin\”13.

Apostol al lui Hristos, Sfântul Ioan m\rturise[te `n Prologul Evan-

gheliei Sale: „~ntru El era via]\ [i via]a era lumina oamenilor. {i lu-

mina lumineaz\ `n `ntuneric [i `ntunericul nu a cuprins-o” (In 1, 4.5).

11 Idem, Leg\tura `ntre Euharistie [i iubirea cre[tin\, `n revista „Studii Teolo-

gice”, an XVII (1965), nr. 1-2, p. 16.
12 Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei,

1991, p. 316.
13 Ibidem, p. 312.
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~n acest text, dar [i `n altele (de ex. In 6, 17; 12, 35 sau I In 2, 8),

Sfântul Ioan face o clar\ referire la `ntunericul adus de p\cat, tem\

teologic\ ale c\rei valen]e le-au dezvoltat [i al]i doi scriitori neotes-

tamentari: Petru (I Pt. 2, 17) [i Pavel (I Tesal. 5, 4). Acela[i bineves-

titor al luminii dumnezeie[ti scrie: „Iar dac\ umbl\m `ntru lumin\, pre-

cum El este `n lumin\, atunci avem `mp\rt\[ire unul cu altul [i sân-

gele lui Iisus, Fiul Lui, ne cur\]e[te pe noi de orice p\cat.” (I In 1, 7). 

Dar chiar dac\ „Lumina a venit `n lume”, „oamenii au iubit `ntu-

nericul mai mult decât Lumina, c\ci faptele lor erau rele”. „Oricine

face rele, ur\[te Lumina [i nu vine la Lumin\, pentru ca faptele lui s\

nu se v\deasc\. Dar cel care lucreaz\ adev\rul vine la Lumin\, ca s\

se arate faptele lui, c\ `n Dumnezeu sunt s\vâr[ite” (In 3, 19-21).

Pornind de la `ndemnul hagiografilor Noului Testament de a deveni

„fii ai luminii” (Luca 16, 8; In 12, 36; I Tes. 5, 5), P\rintele St\ni-

loae afirm\: „Virtutea nu este ceva ce se adaug\ firii din afar\, ci

este expresia libert\]ii recucerite [i, ca atare, mijlocul prin care re-

d\m firii str\lucirea ei natural\, str\lucire care fulger\ `n lumina soa-

relui dumnezeiesc”14.

Desigur c\ P\rintele Dumitru St\niloae fundamenteaz\ teologia

lumin\rii, a particip\rii omului prin har la Slava Divin\ pe expe-

rien]a scripturistic\ m\rturisit\ liturgic [i filocalic. De altfel, vorbind

despre importan]a lectur\rii Sfintei Scripturi ca izvor al binelui [i

al frumosului teologic exprimat, `n forma patristic\, `n scrierile filo-

calice, P\rintele Teofil Pârâian reliefa tocmai cuvintele marelui dog-

matist român: „P\rintele St\niloae zicea c\ Filocalia trebuie citit\ ca

Scriptura, Filocalia trebuie citit\ de multe ori, studiind, aprofundând.

De ce? Pentru c\ altfel nu o ]ii minte, r\mâne la suprafa]a min]ii,

nu are r\d\cin\ `n con[tiin]a noastr\. Or, Filocalia nu-i o colec]ie

de c\r]i, scrierile filocalice nu sunt scrieri care trebuie s\ le `nve]i ca

s\ le [tii [i s\ le mai spui [i altora”15.

Vorbind, `n continuare, despre Prologul Evangheliei dup\ Ioan

[i accentuând faptul c\ `n nici un alt text revelat metafora luminii nu

este atât de vie ca `n aceast\ evanghelie, marele teolog român m\r-

turise[te: „Sfântul Apostol Ioan a accentuat cu deosebit\ claritate

14 Idem, Natur\ [i har `n teologia bizantin\, `n revista „Ortodoxia”, an XXVI

(1974), nr. 3, p. 407.
15 Arhim Teofil Pârâian, Eu [i Filocalia, `n Prescuri pentru cuminec\turi, Editura

Arhiepiscopiei Timi[oarei, Timi[oara, s.a., pp. 226-227.
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identitatea `ntre bun\tate sau iubire [i cuno[tin]\ sau lumin\, sau

via]\. Aceast\ leg\tur\ se prelunge[te [i `n oameni. El spune: «Cine

iube[te pe fratele s\u r\mâne `n lumin\... Iar cel ce ur\[te pe fratele

s\u este `n `ntuneric [i umbl\ `n `ntuneric [i nu [tie `ncotro se duce,

pentru c\ `ntunericul a orbit ochii lui» (I In 2, 10-11). Dumnezeu este

iubirea, deci via]a [i lumina prin Sine, pentru c\ este suprema uni-

tate neconfundat\ a comuniunii tripersonale. Desp\r]irea de Dum-

nezeu a adus lipsa de iubire, de putere [i `ntunericul. Toate formele

fiin]ei lui Dumnezeu au `n ele putin]a de a se comunica. Dar `ntru-

cât Dumnezeu nu e silit s\ le comunice, are loc o comunicare a lor

`n El ~nsu[i. Aceasta face ca Dumnezeu s\ fie `n trei Persoane,

Care-[i comunic\ `ntre Ele fiin]a sau via]a, bun\tatea [i lumina sau

cuno[tin]a. Aceasta face pe Dumnezeu o Treime de Persoane unite

`n cea mai mare iubire”16.

Un fragment dintr-o rug\ciune a Sfântului Simeon Noul Teolog,

citat\ de P\rintele Dumitru St\niloae, este o invocare a lui Dum-

nezeu-Lumin\ ca prezen]\ permanent\ `n via]a omului spre `ndep\r-

tarea `ntunericului patimilor: „F\-Te mie, Doamne, lumina ne`nserat\

[i soare neapus, `n tot locul str\lucindu-m\ pe mine, Cela ce nu Te

`ntorci de la nimeni, ca s\ nu ne acoperim de `ntunericul p\catelor

noastre, nevoind a veni c\tre Tine”17. Acest text ne trimite la m\rtu-

risirea liturgic\ a Bisericii despre rolul prezen]ei luminii-Dumnezeu

`n via]a noastr\. ~n Rug\ciunea de dinainte de rostirea Evangheliei, la

Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom, se zice: „Str\luce[te `n inimile

noastre, Iubitorule de oameni, St\pâne, lumina cea curat\ a cunoa[-

terii Dumnezeirii Tale [i deschide ochii gândului nostru spre `n]e-

legerea evanghelicelor Tale propov\duiri. (…) C\ Tu e[ti luminarea

sufletelor [i a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule (…)”. La

Liturghia Sfântului Vasile, dup\ „cu vrednicie [i cu dreptate…”, `n

rug\ciunea sa de tain\, preotul invoc\ „…Lumina cea adev\rat\,

prin care S-a ar\tat Sfântul Duh, Duhul adev\rului, darul `nfierii …”,

pentru ca s\ ne primeasc\ pe to]i „`n `mp\r\]ia Sa, fii ai luminii [i fii

ai zilei ar\tându-ne” (`nainte de rug\ciunea „Tat\l nostru”). Taina

unit\]ii Dumnezeirii Treimice este exprimat\ textual, `n acela[i mo-

ment al Liturghiei, de Sfântul Ioan Gur\ de Aur, astfel: „… c\ Tu e[ti

16 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Sfânta Treime…, pp. 23-24.
17 Cf. Ibidem, p. 104.
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Dumnezeu negr\it [i necuprins cu gândul, nev\zut, neajuns, pururi

fiind [i acela[i fiind: Tu [i Unul-N\scut Fiul T\u [i Duhul T\u cel

Sfânt”. Cea mai frumoas\ cântare liturgic\ a luminii celei dumne-

zeie[ti este: „Am v\zut lumina cea adev\rat\, am primit Duhul cel

ceresc; am aflat credin]a cea adev\rat\, nedesp\r]itei Sfintei Treimi

`nchinându-ne, c\ Aceasta ne-a mântuit pe noi”. A[a cum textul re-

velat ne `ncredin]eaz\, prezen]a plin\ de slav\ a Fiului lui Dumne-

zeu ~nviat `n Biserica Sa va `ndep\rta orice fel de `ntuneric: „Cetatea

nu are trebuin]\ de soare, nici de lun\, ca s\ o lumineze, c\ci slava

lui Dumnezeu a luminat-o [i f\clia ei este Mielul. {i neamurile vor

umbla `n lumina ei, iar `mp\ra]ii p\mântului vor aduce la ea m\rirea

lor. {i por]ile cet\]ii nu se vor mai `nchide ziua, c\ci noaptea nu

va mai fi acolo” (Apoc. 21:23-25, aducând aminte de cuvintele pro-

fetice din Ps. 89:16 [i Is. 60:1.19).

Prin asumarea firii omene[ti `n Hristos, „Lumina lumii” devine,

eclezial, mediu al pogorârii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu spre mân-

tuire, iar personal, lumin\ catarhic\ `n sufletul fiec\rui cre[tin. Sfântul

Chiril din Alexandria spunea: „Hristos, fiind lumina prin fire, nu are

nevoie de lumin\, ci s\de[te `n noi, care suntem crea]i [i `n afar\ de

dumnezeire, lumina proprie”18. A[adar, purt\tor de lumin\ din lu-

mina lui Hristos, omul este dator s\ o p\streze neapus\, s\ o reflecte

asupra crea]iei care `l `nconjoar\. ~ntunericul patimilor, v\zut ca o

fals\ lumin\, [tirbe[te firii umane str\lucirea ei [i doar virtutea, „ex-

presie a libert\]ii recucerite”, poate fi „mijlocul prin care red\m

firii str\lucirea ei natural\, str\lucire care fulger\ `n lumina soarelui

dumnezeiesc”19. 

Vorbind despre prezen]a luminii celei dumnezeie[ti `n via]a Bi-

sericii, `n general, [i a omului, `n particular, P\rintele St\niloae, pu-

ternic ancorat `n adev\rul textului scripturistic revelat scoate `n evi-

den]\ comuniunea de Persoane Treimice, dar [i faptul c\ omul „mâ-

nat l\untric spre deschiderea prin lumin\”20 are ca fundament, care

l-a creat [i care `l sus]ine, lumina iubirii dumnezeie[ti. Doar `n aceas-

t\ lumin\ omul ajunge dumnezeu prin har, treapt\ la nivelul c\reia,

18 Sfântul Chiril al Alexandriei, ~nchinare `n Duh [i Adev\r, cartea a IX-a, 644D,

apud Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. 2, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1997, p. 101.
19 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Natur\ [i har…, p. 407.
20 Idem, Leg\tura `ntre Euharistie [i iubirea cre[tin\…, p. 16.
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„uni]i cu El, ne vom umple to]i de lumin\ [i tot universul va fi `n

~mp\r\]ia cerurilor o ~mp\r\]ie a luminii, o ~mp\r\]ie a luminii r\s-

pândite `ntre Persoanele Sfintei Treimi [i din Ea `ntre persoanele

umane, unite cu Hristos”21. M\rturisirea Luminii revelate `n Scriptura

Vechiului [i a Noului Testament [i experimentate tainic, ca prezen]\

euharistic\, `n Biseric\ este, totodat\, o invocare a venirii, a `ntâlnirii

[i a [ederii permanente a lui Dumnezeu-Lumin\ `n via]a noastr\. 

21 Idem, Studii de Teologie…, p. 316.


