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Lumea [i ra]ionalitatea `n teologia 

P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae (II)

Pr. Conf. Dr. Ioan C. TE{U

Caracterul antropologic [i antropocentric al lumii

Teologia P\rintelui Dumitru St\niloae este una personalist\; are `n centrul ei
Persoana divin\ [i fiin]a uman\. De aceea, subliniaz\ teologul rom=n, lumea `n
ansamblul ei, precum [i fiecare din cele create `[i g\sesc sensul doar prin om –
regele crea]iei.

Dup\ cum „omul nu se poate concepe `n afara naturii cosmice”1, la fel [i na-
tura `ntreag\ nu-[i poate actualiza poten]ele sale [i nu-[i poate atinge voca]ia ei –
deplina pnevmatizare, deplina penetrare [i cov=r[ire de c\tre spirit – dec=t prin
intermediul fiin]ei umane. Unul `[i este altuia absolut necesar. Omul, f\r\ natur\,
nu are mediul progresului s\u, dup\ cum [i lumea, lipsit\ de lucrarea fiin]ei
umane, nu-[i poate atinge scopul ei crea]ional [i nu `[i `mpline[te real voca]ia.

Lumea a fost creat\ pentru om, obiectele ei, pentru a beneficia de ele su-
biectul uman. Raportul omului cu Dumnezeu trece obligatoriu prin lume, izvo-
r\[te [i se des\v=r[e[te `n mijlocul lumii. „Noi nu ne putem g\si `n raport cu
Dumnezeu `n afar\ de lume, arat\ P\rintele St\niloae, ci prin lume, ca dar [i
transparent, adic\ folosindu-o cu modera]ie, cu iubire fa]\ de al]ii, odat\ ce e un
dar dat de Dumnezeu tuturor, cu r\bdare pentru insuficien]ele [i moartea legate
de ea, odat\ ce nu e realitate ultim\, [i cu recuno[tin]\, g=ndind la Dumnezeu, ca
la D\ruitorul lumii [i al fiin]ei noastre”2.

Lumea este „un dar al unei fiin]e superioare personale”3, oferit omului, fapt
pentru care teologul rom=n vorbe[te despre „interdependen]a oamenilor fa]\ de
natura ca dar al lui Dumnezeu”4.

Natura a fost f\cut\ pentru con[tiin]\ [i nu con[tiin]a pentru natur\. Lumea a
fost creat\ pentru subiectul uman liber, ca mediu al dialogului. Natura este, dintr-o

1 Pr. Prof. D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 223.
2 Idem, Crucea [i `nnoirea crea]iei `n `nv\]\tura ortodox\, `n „Mitropolia Moldovei [i

Sucevei”, LII (1976), nr. 7-8, p. 472.
3 Ibidem, p. 224.
4 Ibidem.
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astfel de perspectiv\, „o ra]ionalitate plasticizat\ care poate fi `n principiu mo-
delat\ nesf=r[it de con[tiin]\ [i transformat\ complet `n con]inuturile con[tiin]ei
interumane iubitoare”5.

Materia, arat\ P\rintele Profesor, `n Dogmatica sa, are absolut\ nevoie de
spirit, c\ci numai acesta, prin libertatea sa, poate ajuta lumea material\ s\ dep\-
[easc\ legile ei mecanice, `ngustimea, monotonia, automatismul [i repeti]ia.
Numai spiritul o poate deschide transcenden]ei, o poate `nduhovnici [i valorifica
`n plan superior. F\r\ pecetea imprimat\ ei de spiritul uman, lumea nu poate ie[i
din cadrul rigid al repeti]iei automate [i liniare, ce o guverneaz\. Doar spiritul o
scoate din repeti]ie [i automatism, imprim=ndu-i sens [i semnifica]ie.

F\r\ lume, omul ar r\m=ne `n mare parte „inactualizat”, dup\ cum [i lumea,
f\r\ fiin]a uman\, ar r\m=ne aproape `n totalitate inactualizat\. „F\r\ rela]ia o-
mului cu lumea, spune P\rintele St\niloae, n-ar avea cine tr\i con[tient dulcea]a
sau am\r\ciunea, aflate `n chip actual sau poten]ial `n lume, nici armoniile ra-
]ionale [i frumuse]ile ei actuale sau poten]iale”6. Lumea [i omul se completeaz\
[i se `nfrumuse]eaz\ reciproc, se `mpodobesc una pe alta de sens ad=nc [i semni-
fica]ie profund\.

M\sura pe care a ales-o Dumnezeu lumii este omul, iar pe om l-a creat „dup\
chipul [i asem\narea Sa” (Facere 1, 26), ceea ce face omul [i lumea solidari `n
urcu[ul lor spre des\v=r[ire. Omul a fost, a[adar, „criteriul adoptat de Dumnezeu”
pentru lumea pe care a creat-o. De aceea, existen]a lumii a fost „acomodat\”, este
dependent\ de opera uman\. Omul recapituleaz\ `n sine lumea `ntreag\. El nu este
doar un microcosm, ci, precum arat\ Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, „lumea mare,
pentru c\ cuprinde lumea v\zut\ `n sine prin cugetare”7.

El este sinteza superioar\ a crea]iei [i expresia Creatorului atot`n]elept [i
iubitor. El este „st\p=nul” [i „regele” naturii, „preotul” crea]iei. Atunci c=nd utili-
zeaz\ lumea cu dreapta socotin]\, c=nd actualizeaz\ ra]iunile intrinseci, supe-
rioare, ale lumii, c=nd o folose[te [i conduce ca un rege `n]elept [i luminat, omul
prelunge[te lucrarea creatoare [i proniatoare a lui Dumnezeu `n timp. Atunci
omul, asemenea Arhitectului divin, `nfrumuse]eaz\ lumea.

~n ciuda acestei dependen]e absolute reciproce `ntre lume [i om, adev\ratul
sens [i adev\rata ]int\ a lumii [i a omului nu poate fi una m\rginit\ de ele, `n ~nsu[i
Creatorul lor. De[i sunt f\cute una pentru alta, nici omul nu se poate dezvolta
deplin prin lume, dup\ cum nici lumea nu se poate elibera de toate insuficien]ele ei
prin om. Am=ndou\ trimit la un Subiect Care le-a f\cut – Dumnezeu.

Ra]iunile inferioare ale lumii se `mplinesc `n ra]iunile superioare [i `n ra-
]iunea fiin]ei umane, care, la r=ndul ei, `[i afl\ prototipul [i finitudinea `n Ra]iu-
nea personal\ suprem\ – Dumnezeu.

Sensul lumii este acela de a deveni mijlocul prin intermediul c\ruia s\ se
`mplineasc\ dialogul dintre Dumnezeu [i om. ~n materie, arat\ P\rintele

5  Ibidem, p. 225.
6  Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 170.
7  Nota 560, la Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, `n Filocalia..., volumul VIII, pp.

270-271.
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St\niloae, nu se poate g\si nici un con]inut profund, spiritual. Lumea lucrurilor
materiale „ne `nchide orice orizont de dincolo de ele. {i cum ele sunt trec\toare,
trec\tori suntem [i noi c=nd r\m=nem alipi]i de ele; trec\toare e [i via]a lumii [i a
noastr\ [i de[art\, deci f\r\ sens”8. De aceea, sensul ei ultim trebuie c\utat mai
presus de ea, `n leg\tura ei cu fiin]a uman\ [i a omului cu Dumnezeu.

~n consecin]\, „ra]ionalitatea lumii este pentru om [i culmineaz\ `n om”9.

Darul lumii [i dialogul complet al darului

P\rintele Profesor Dumitru St\niloae dezvolt\ o ad=nc\ teologie a darului, ar\-
t=nd c\ lucrurile [i fiin]ele constituie elementele unui dialog progresiv al darurilor,
vorbind astfel despre complementaritatea acestora, despre „dialogul complet al
darului”, adic\ datoria de a primi, `nmul]i [i `ntoarce darurile primite [i despre
„dialogul darului `ntre Dumnezeu [i om”, care are o form\ paradoxal\: fiecare se
d\ruie[te celuilalt, f\r\ a s\r\ci, ci sporind [i `mbog\]indu-se duhovnice[te.

Pentru P\rintele St\niloae, lumea este un dar, un partener de comuniune [i
mediul dialogului interpersonal. Tot ceea ce a fost creat de Dumnezeu este un dar
oferit omului, spre folos trupesc [i spre progres spiritual. Prin „darul lumii”,
Dumnezeu vrea s\-i fac\ omului cunoscut\ iubirea Sa des\v=r[it\.

~n studiul intitulat Ierarhia darurilor [i treptele rug\ciunii, P\rintele St\-
niloae arat\ c\, pentru credin]a ortodox\, „toate cele ce sunt `n jurul nostru [i de
care ne folosim sunt daruri ale lui Dumnezeu. Mai mult, toat\ crea]ia este dar pe
m\sura puterii noastre de a o cunoa[te [i de a o folosi. E un dar aerul, e un dar
apa, e un dar p\m=ntul, care face s\ rodeasc\ toate felurile de plante folositoare
nou\ din semin]ele lor, `n fiecare an. Sunt daruri animalele ce se `nmul]esc mereu
din s\m=n]a lor pentru a r\spunde trebuin]elor noastre continue. Dar atunci e un
dar universul `ntreg, care condi]ioneaz\ [i sus]ine existen]a celor ce ne `ncon-
joar\, potrivit trebuin]elor vie]ii noastre. Sunt un dar soarele, luna [i celelalte
corpuri cere[ti. Toate sunt daruri pentru fiin]a con[tient\ [i purt\toare de trup a
omului. Iar a vedea lumea ca un dar `nseamn\ a vedea pe Cel ce a d\ruit-o, a
vedea `n]elepciunea [i iubirea Lui fa]\ de omul care poate fi con[tient de aceast\
iubire. C\ci cine d\ daruri, `[i manifest\ iubirea fa]\ de o fiin]\ capabil\ s\ o
sesizeze”10. Prin „darul lumii”11, Dumnezeu vrea s\-[i arate dragostea Sa fa]\ de
tot ceea ce este creat [i ca aceasta s\ se `mp\rt\[easc\ de ea, l\rgind acest dialog
al darului [i al d\ruirii.

Este identificat\, astfel, o ierarhie a darurilor create [i alta a darurilor mai
presus de cele create.

Cea dint=i treapt\ a darurilor pe care Dumnezeu le-a creat, spre folosul fizic
[i duhovnicesc al omului, o constituie lumea, `n ansamblul lucrurilor ce o

8  Nota 771, la Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 534.
9 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 241.
10 Idem, Ierarhia darurilor [i treptele rug\ciunii, `n „Ortodoxia”, XXXV (1983), nr. 3,

p. 405.
11 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 236.



27TEOLOGIE {I MISIUNE CRE{TIN|

compun. Lucrurile materiale sunt prima treapt\ a darurilor lui Dumnezeu c\tre
noi. ~ns\, acestea nu trebuie privite, `n]elese [i folosite doar dup\ latura sau
utilitatea lor pur material\ [i biologic\, pentru c\ nu trebuie socotite realit\]i `n
ele `nsele, ci trebuie v\zute `n rela]ia lor cu Dumnezeu, Creatorul lor.

Aceasta presupune, de fapt, descoperirea substratului lor spiritual, folosul lor
duhovnicesc [i utilizarea lor conform ra]iunilor ce au fost zidite de Dumnezeu `n
ele. Ele nu sunt piedici `n urcu[ul duhovnicesc, ci, dimpotriv\, trebuie s\ con-
duc\, prin intermediul ra]iunilor zidite `n ele, spre cauza [i ]inta lor – Dumnezeu.
Cel ce nu reu[e[te s\ descopere aceste ra]iuni se limiteaz\ la acoper\m=ntul lor, la
ve[m=ntul lor exterior, la `nveli[ul lor material [i de aceea lucrurile [i lumea i se
face o „ispititoare” [i o piedic\ spre cele `nalte [i duhovnice[ti.

Pe cea de-a doua treapt\ a acestei ierarhii a darurilor se afl\ fiin]a uman\ cu
ra]iunea ei. ~n fiecare semen al nostru, chiar [i `n „du[mani”, trebuie s\ vedem un
dar, care ne ajut\ la sporirea duhovniceasc\. De la fiecare putem `nv\]a c=te ceva.
Evenimentele [i experien]ele de via]\ ale fiec\ruia – pozitive sau negative – pot
constitui pentru noi tot at=tea prilejuri de ad=nc\ medita]ie. Ele ne l\rgesc
cunoa[terea [i experien]a [i de aceea pot fi de un folos duhovnicesc `nalt. De la o
persoan\ putem `nv\]a cum s\ facem un bine, o fapt\ bun\, de la altele, s\ evit\m
c\derile sau gre[elile lor [i toate acestea adaug\ un plus vie]ii noastre.

~n acela[i mod [i noi trebuie s\ ne facem tuturor prezen]e pozitive, benefice,
adev\rate daruri. Via]a noastr\, `n toate aspectele ei: exterior [i interior, cuv=nt [i
fapt\, teorie [i practic\, trebuie s\ conduc\ spre o finalitate duhovniceasc\, spre o
via]\ l\untric\ `nalt\, spre Dumnezeu.

Atunci ne descoperim pe noi `n[ine ca dar, c=nd vom reu[i s\ `ndemn\m
implicit [i explicit, pe ceilal]i, spre o via]\ cre[tin\ `nalt\, dup\ cum [i semenii
no[tri `[i actualizeaz\ calitatea aceasta de dar, c=nd `ntre]in `n noi dorul [i dorin]a
dup\ o via]\ duhovniceasc\ `nalt\, fiindu-ne adev\rate pilde [i modele de via]\ [i
des\v=r[ire.

Cel\lalt ne este dar prin ceea ce ne poate oferi, dar [i prin ceea ce noi `n[ine `i
putem oferi, la r=ndul nostru. Ne suntem unul altuia daruri inepuizabile, c\ci
niciodat\ nu se termin\ ceea ce putem oferi [i nici ceea ce avem de primit.

Cea de-a treia treapt\ a ierarhiei darurilor o constituie existen]a semenilor
no[tri. Lucrurile [i noi `n[ine at=rn\m de existen]a semenilor, prin `ns\[i voca]ia
comunitar\ pe care o avem. „Lucrurile – spune P\rintele St\niloae – cap\t\ sens
deplin numai c=nd m\ ostenesc cu ele, nu exclusiv pentru mine, ci [i pentru al]ii,
iar dragostea fa]\ de al]ii [i a altora fa]\ de mine, ar\tat\ nu numai prin cuvinte [i
priviri, ci [i prin darurile reciproce ale lucrurilor preg\tite pentru diferite
trebuin]e, nu e fericire `n via]a mea, nu e sens `n ea”12.

Al\turi de acestea, mai exist\ o ierarhie a darurilor mai presus de cele create,
de cele ale firii, `ntre care deasupra tuturor, r\m=ne Darul Suprem, Ra]iunea
Personal\ Suprem\, Logosul divin, ~ntruparea, Jertfa [i ~nvierea Sa, d\ruirea Sa
`n Sf=nta ~mp\rt\[anie [i prin Sf=ntul Duh.

12 Idem, Ierarhia darurilor..., p. 409.
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Lucrurile - „medii de comunicare cu Subiectul infinit [i de infinit\ 
iubire a lui Dumnezeu [i cu subiectele infinite umane”

Lucrurile sunt daruri ale lui Dumnezeu c\tre om, semne concrete ale iubirii
Lui, „mijloacele prin care Dumnezeu urm\re[te c\l\uzirea noastr\ spre tot mai
mari `n\l]imi de cunoa[tere [i de iubire, pentru a fi capabil de o comunicare tot
mai ad=nc\ cu El, de o `n]elegere tot mai mare a Lui ~nsu[i [i a fiin]ei noastre [i a
celei a semenilor no[tri. Prin ele, Dumnezeu vrea nu numai s\ ne satisfac\ tre-
buin]ele biologice, ci [i s\ ne `nve]e s\-L cunoa[tem mai bine `n `n]elepciunea, `n
atotputernicia [i `n iubirea Lui [i s\ ne bucur\m de cunoa[terea Lui mereu sporit\
ca iubire nesf=r[it\ [i ar\tat\ `n darurile Lui. Dac\ fiin]a Lui este plin\ de sensuri
f\r\ num\r [i de iubire nesf=r[it\, lucrurile ne t\lm\cesc sensul vie]ii Lui [i ne
dovedesc iubirea Lui”13.

Lucrurile constituie „medii de comunicare cu subiectul infinit [i de infinit\
iubire a lui Dumnezeu [i cu subiectele infinite umane”14. Lucrurile, spune P\-
rintele St\niloae, sunt „ochii” prin care ne prive[te Dumnezeu, dup\ cum [i
lumea e ca o „sit\” str\b\tut\ de ochi, prin care ne prive[te Cuv=ntul [i prin care
~l privim [i noi. Ele sunt adev\rate „pun]i” c\tre Dumnezeu [i c\tre ceilal]i, care,
atunci c=nd le descoperim adev\ratele virtualit\]i [i sensurile lor ad=nci, ne
faciliteaz\ urcu[ul nostru duhovnicesc.

Lucrurile [i lumea sunt oglind\ spre Dumnezeu, spre infinitul divin, o „poart\
spre realitatea suprem\ [i netrec\toare a lui Dumnezeu”15. Ele sunt unelte indi-
recte ale sufletului16, cu care intr\m `n leg\tur\ prin trup. Trupul este unealta
direct\ prin care sufletul simte indirect toate cele ale lumii.

Scopul esen]ial al lucrurilor este acela de a `ntre]ine dialogul [i dinamismul
fiin]ei umane, prin intermediul lor, cu Dumnezeu, Originea [i Sursa lor.

Din calitatea lor de daruri se desprinde [i nevoia de a sluji comuniunea inter-
personal\, dorin]ei de unire [i solidaritate uman\. Ele au o valoare dialogic\ [i
comunitar\, fiind cuvinte `ntrupate ale Logosului divin. P\rintele St\niloae arat\,
din acest punct de vedere, c\ lucrurile constituie „calea realiz\rii unei ad=nci
comuniuni interumane. De aceea lucrurile „nu ne sunt date numai pentru prac-
ticarea unui dialog singular al fiec\ruia cu Dumnezeu, ci [i pentru practicarea
unui dialog `ntre ei [i al lor `n comun cu Dumnezeu sau a unui dialog `ntre ei `n
con[tiin]a c\ lucrurile le sunt date de Dumnezeu pentru folosirea lor ca daruri
`ntre ei, `n numele, din porunca [i din bog\]ia Lui, ca semne ale iubirii Lui,
pentru ca aceast\ iubire s\ se extind\ [i `ntre noi”17.

13 Ibidem, p. 408.
14 Nota 378, la Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre

fire [i despre cuno[tin]\, `n Filocalia..., volumul VI, p. 233.
15 Pr. Prof. D. St\niloae, Crucea [i `nnoirea crea]iei..., p. 467.
16 Nota 704, la Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 491.
17 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 237.
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Ele trebuie s\ manifeste slava lui Dumnezeu [i s\ contribuie la apropierea,
ajutorarea [i iubirea interuman\. Ele nu au o utilitate exclusiv personal\, ci
general uman\, pentru c\ nimic din ceea ce avem nu am dob=ndit numai prin noi
[i nu avem numai pentru noi. Toate le-am primit `n dar [i avem datoria de a l\rgi
acest circuit al darului, `ntr-un dialog complet. „Toate – arat\ P\rintele Profesor –
le avem de la Dumnezeu `n dar. Iar ceea ce prime[te fiecare, nu prime[te `n
exclusivitate, ci ca s\ fac\ parte din aceea [i altora. Toate le are fiecare pentru el,
dar [i pentru al]ii, ca s\ creasc\ oamenii [i `n iubire `ntre ei”18.

Coment=nd textul din Matei 10, 18: „~n dar a]i luat, `n dar s\ da]i”, P\rintele
St\niloae arat\ c\ „iubirea noastr\, manifestat\ prin folosirea lucrurilor ca daruri
trebuie s\ se `ndrepte nu numai spre Dumnezeu, ci [i spre semenii no[tri, ca s\ le
c=[tig\m iubirea – comuniunea cu ei (...). Propriu-zis, c=nd le d\m altora, le d\m
lui Dumnezeu, Care le-a dat pentru to]i”19.

Lucrurile trebuie s\ conduc\ nu la o divizare [i fragmentare a umanit\]ii, ci
unificarea celor divizate, la unirea dintre oameni [i a tuturor cu Dumnezeu,
Creatorul lor. De la simpla lor cunoa[tere trupeasc\, efect al utilit\]ii fizice, omul
trebuie s\ deduc\, prin ascez\ [i discern\m=nt, valoarea lor duhovniceasc\, inter-
uman\, interpersonal\ [i m=ntuitoare.

Asupra tuturor lucrurilor, primite ca daruri divine, subliniaz\ P\rintele Du-
mitru St\niloae, fiin]a uman\ trebuie s\ pun\ o „pecete valorificatoare”20, pentru
c\ Dumnezeu vrea s\ fac\ din darurile Sale, `n acela[i timp, [i daruri omene[ti.
Iar aceast\ „pecete valorificatoare” sau darul omului, imprimat asupra lucrurilor,
o reprezint\ munca. Ea este o form\ de ascez\ personal\, prin efortul [i oboseala
pe care le presupune. La darul lui Dumnezeu, omul adaug\ efortul s\u ascetic,
`ncordarea sa, munca sa, `ntorc=nd, astfel, lui Dumnezeu „darul naturii
prelucrate”21.

~ntreag\ aceast\ viziune despre lume ca dar despre lucruri [i persoane, ca
mijloace transparente ale urcu[ului spiritual, `n acest circuit [i dialog al darurilor,
presupune o ad=nc\ lucrare duhovniceasc\, prin intermediul c\reia, pe de o parte,
dob=ndim puterea recept\rii [i valorific\rii lucrurilor ca daruri, iar pe de alt\
parte, cerem mai departe ca Dumnezeu s\ nu-{i `nchid\ izvoarele darurilor. Iar
rela]ia dintre lucruri – ca daruri – [i rug\ciune este astfel descris\ de teologul
rom=n: „... rug\ciunea cererii de noi daruri se une[te de la `nceput cu rug\ciunea
de mul]umire pentru darurile primite prin crea]ie [i pentru men]inerea [i resta-
bilirea lor. Iar darurile noi primite prin cerere ne `ndeamn\ la o nou\ rug\ciune de
mul]umire [i odat\ cu ea la cererea unor noi daruri [i mai `nalte”22.

Lipsa de discern\m=nt fa]\ de lucrurile d\ruite de Dumnezeu ne face s\
descoperim crucea pus\ asupra `ntregii crea]ii [i „crucea darului”, adic\, atunci

18 Nota 60, la Cuviosul Isaia Pustnicul, Dou\zeci [i nou\ de cuvinte, `n Filocalia...,
volumul XII, p. 48.

19 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 237.
20 Ibidem, p. 236.
21 Ibidem, p. 237.
22 Idem, Ierarhia darurilor..., p. 417.
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c=nd omul nu `n]elege s\ primeasc\ [i s\ valorifice fizic [i spiritual darul, acesta i
se ia f\r\ voia sa, pentru a ajunge [i el la con[tiin]a c\ sufletul este mai `nalt dec=t
trupul [i D\ruitorul este mai mult dec=t darul.

Dimensiunea ascetic\ a lucrurilor

Lucrurile ne-au fost oferite de Dumnezeu [i de aceea avem o mare respon-
sabilitate fa]\ de ele. Omul este dator s\ `nmul]easc\ acest dar spre slava D\ruito-
rului, spre folosul trupesc [i duhovnicesc personal [i spre l\rgirea [i `nt\rirea iubirii
interumane. Doar d=ndu-le un astfel de uz, cu recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu [i cu
dragoste fa]\ de semeni, facem din toate cele ce compun lumea trepte ale
progresului duhovnicesc, le sfin]im pe acestea [i ne sfin]im [i pe noi, prin pecetea
ascetic\ valorificatoare pe care le-o imprim\m – munca. Ori, aceasta este un
exerci]iu al libert\]ii [i al puterii noastre de discern\m=nt.

C=nd, dimpotriv\, nu reu[im s\ descifr\m `naltele sensuri duhovnice[ti ale lor,
profundele lor ra]iuni duhovnice[ti, ci ne limit\m la descoperirea folosului pur
material, la utilitatea lor trupeasc\, ele se transform\ `n adev\rate „paravane”,
surse de ispite [i cauze ale c\derii `n p\catele cele mai `njositoare. 

Atunci, `n loc s\ ne sfin]im prin ele, sporim `n patimi, `n folosirea lor egoist\
[i p\c\toas\, iar `n loc s\ le sfin]im [i pe ele [i `n loc s\ le `nduhovnicim continuu,
atr\g=ndu-le `ntr-o epectaz\ c\tre `ndumnezeire, `ntunec\m sensurile lor ad=nci,
le subiectiviz\m [i le pervertim ra]iunile, arunc=ndu-le `n p\cate [i lips\ de sens.
Iar `n acest fel, p=ng\rind lucrurile lumii create, dispre]uim, implicit, [i pe
Creatorul lor bun.

Iat\ cum explic\ aceast\ dimensiune ascetic\ a lucrurilor P\rintele St\niloae,
`ntr-o larg\ not\: „Lucrurile ne sunt date [i ele pentru ca `n rela]iile cu ele s\
cre[tem duhovnice[te. Folosindu-le, trebuie s\ ne aducem aminte cu mul]umire
de Dumnezeu, Care ni le-a dat pentru nevoile noastre [i prin aceasta ele ne pun `n
leg\tur\ cu Dumnezeu, Care se g=nde[te la noi. Dar ele ne pot fi [i spre ispitire [i
spre robirea noastr\ de c\tre ele, c=nd nu le folosim cu `nfr=nare. Iar folosindu-le
cu `nfr=nare, ne `nt\rim fa]\ de ele [i d\m posibilitatea [i altora s\ le foloseasc\.
Deci pozi]ia noastr\ fa]\ de ele nu se poate reduce simplist la pozi]ia unor
st\p=nitori, a unor consumatori nep\s\tori [i lacomi. Prin aceasta devenim mai
degrab\ robii lor. Deci depinde de noi ca s\ ne sfin]im prin ele sau s\ sporim prin
ele `n patimi. Depinde de noi s\ actualiz\m calitatea lor de mijloace ale sfin]irii
noastre, de semne ale binecuv=nt\rii lui Dumnezeu sau s\ le murd\rim prin
murd\ria din noi. Depinde de noi s\ le vedem ca transparente ale Duhului dum-
nezeiesc sfin]ilor sau ca ultima realitate opac\, menite s\ satisfac\ l\comia
trupului. Dumnezeu ne arat\ prin lucrurile ce ni le-a dat `n dou\ feluri iubirea
Lui: d=ndu-ne ce ne trebuie pentru via]a p\m=nteasc\ [i conduc=ndu-ne spre
des\v=r[ire (...).

Ne sfin]im prin ele c=nd le vedem [i le facem medii ale energiilor lui
Dumnezeu [i ne exercit\m `n st\p=nirea poftelor nem\surate fa]\ de ele, c=nd ne
men]inem con[tiin]a c\ sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru to]i, c=nd o ar\t\m
aceasta `n dedicarea unora dintre ele lui Dumnezeu, c=nd punem semnul lui
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Dumnezeu pe ele (ca biserici, ca obiecte `ntip\rite de semnul crucii, ca ofrande
sfin]ite `n biseric\) (...). C=nd le vedem ca daruri ale lui Dumnezeu pentru to]i, le
l\s\m [i altora, sau `i ajut\m [i pe al]ii s\ se foloseasc\ de ele sau chiar le
prelucr\m prin munca noastr\ [i pentru al]ii mai slabi sau le folosim `n comun
c=nd nu le putem t\ia `n p\r]i distincte pentru fiecare (aerul, apa etc.). Ele se
folosesc atunci [i pentru dezvoltarea prieteniei [i recuno[tin]ei reciproce”23.

Dialogul complet al darului solicit\ responsabilitate [i colaborare din partea
omului. ~ntruc=t toate: lucruri [i oameni sunt daruri, omul are o mare respon-
sabilitate fa]\ de ele. Aceasta presupune descoperirea ad=ncilor motiva]ii duhov-
nice[ti ale lor, descoperirea tuturor poten]elor sau virtualit\]ilor lor dumnezeie[ti
[i actualizarea lor.

Fa]\ de lucruri, de natur\, trebuie s\ ne comport\m ca fa]\ de darul lui
Dumnezeu, ceea ce presupune r\m=nerea `ntr-o leg\tur\ str=ns\ cu Dumnezeu,
D\ruitorul lor. C\ci acela care pre]uie[te darul, pre]uie[te [i D\ruitorul, dup\ cum
cel ce t\g\duie[te sau uzurp\ darul, pe Dumnezeu ~l hule[te.

Aceasta `nseamn\ a ne elibera de ata[area afectiv\, obsesiv\ [i `nrobitoare
fa]\ de materie [i lucruri [i vederea lor `n leg\tura lor fiin]ial\ cu D\ruitorul
tuturor, sesizarea lor ca pe ni[te trepte pe care le avem de urcat `n dificilul nostru
itinerariu c\tre des\v=r[ire, care, precum am v\zut c\ sublinieaz\ constant P\-
rintele Profesor Dumitru St\niloae, trece prin lume.

Aceast\ ata[are p\tima[\, arat\ P\rintele St\niloae, este contrar\ firii omului,
pentru c\ fiin]a uman\ nu este f\cut\ pentru a se robi obiectelor, ci pentru a se realiza
prin ele o rela]ie cu persoanele [i cu Persoana [i Spiritul suprem – Dumnezeu.

Omul are, astfel, voca]ia de a spiritualiza materia, de a `nduhovnici lumea,
f\c=ndu-o Biseric\ [i rai, materie pnevmatizat\, suport al lumii transfigurate,
schimbate la fa]\, din veacul viitor.

T=lcuind cuvintele Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, P\rintele St\niloae ex-
plic\ aceast\ lucrare de sesizare a sensului dumnezeiesc, obiectiv, curat al
lucrurilor, `n urm\torii termeni: „Sf=ntul Maxim M\rturisitorul ne `ndeamn\ s\
nu punem ceva p\tima[ `n sensurile lucrurilor, ci s\ ne str\duim pentru a p\stra
sensurile lor curate, dumnezeie[ti, deci deschise spre infinit (...). Sesiz\m lucrurile
`n sensul lor curat sau adev\rat c=nd le cunoa[tem `n leg\tura lor cu Dumnezeu, sau
`n scopul `n care le-a g=ndit Dumnezeu, `n favoarea men]inerii [i dezvolt\rii
noastre ca persoane `n ve[nicie. De aceea Sf=ntul Maxim M\rturisitorul cere s\ ne
ferim de a altera printr-o patim\ acest sens obiectiv al lucrurilor”24.

Astfel, ne eliber\m de obsesia lumii materiale, ne slobozim din robia
lucrurilor, dob=ndind o vedere l\untric\ `n stare s\ contemple, prin intermediul
unei lumi redevenite transparente, armonia crea]iei, bun\tatea [i `n]elepciunea
Creatorului. Redescoperim str\lucirea interioar\ a lumii, le vedem pe toate ca
izvor=nd din Dumnezeu [i reflect=nd razele luminii dumnezeie[ti25.

23 Nota 491, la Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 348.
24 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 246.
25 P\rintele St\niloae deriv\ cuv=ntul rom=nesc „lume”, din latinescul „lumen”, ar\t=nd

c\ lumea trebuie s\ fie o reflectare a luminii lui Dumnezeu.
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Lumea – „realitatea unitar\ ra]ional\”, având la baz\ „ra]ionalitatea 
multiplu suprapus\”

Un capitol de dogmatic\ [i spiritualitate ortodox\, la care se simte contribu]ia
creatoare a P\rintelui Dumitru St\niloae, este [i cel referitor la ra]ionalitatea lumii.

P\rintele Profesor a explicitat [i dezvoltat, din acest punct de vedere, contri-
bu]ia fundamental\ a unor Sfin]i P\rin]i, `ntre care Dionisie Areopagitul, Sf=ntul
Grigorie de Nyssa, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul [i Sf=ntul Grigorie Palama, iar
aceast\ contribu]ie porne[te de la elemente de terminologie [i se dezvolt\ `n
bogate nuan]\ri [i detalii.

Explic=nd caracteristicile ra]iunilor lucrurilor, P\rintele St\niloae introduce
`n manualele de dogmatic\ ortodox\ termenii de ra]iuni contingente, dinamice,
fertile, elastice, maleabile, flexibile, plasticizate, materializate, justific=ndu-le [i
explic=ndu-le `n ad=nci detalii teologice. Dac\ la nivel de terminologie, P\rintele
St\niloae, dezvolt\ limbajul Sf=ntului Vasile cel Mare, al Sf=ntului Grigorie de
Nyssa [i al lui Dionisie Areopagitul, insisten]a asupra semnifica]iei duhovnice[ti,
ascetice, `l situeaz\ pe P\rintele Profesor pe linia [i direc]ia teologic\ deschis\ de
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, `n timp ce sublinierea distinc]iei dintre fiin]a,
energiile [i lucr\rile lui Dumnezeu, `l face un continuator al teologiei palamite.

Totul, spune P\rintele St\niloae, prelu=nd afirma]ia Sf=ntului Maxim M\rtu-
risitorul, din cele ce exist\, este ra]ional. Numai r\ul, p\catul [i patima sunt ira-
]ionale. Nimic din ceea ce a f\cut Dumnezeu nu este lipsit de sens [i de finalitate
duhovniceasc\ `nalt\. Toate poart\ un sens [i conduc spre Sensul lor originar,
spre Creator. „Tot ce a f\cut Dumnezeu, subliniaz\ P\rintele St\niloae, `[i are o
ra]iune [i o legitimitate `n existen]\, contribuind la armonia Universului. Numai
patimile n-au nici o ra]iune, deci nici o legitimare [i produc tulburare `n rela]iile
dintre f\pturi. Deci pe nedrept `[i revendic\ p\catul o ra]iune [i `nc\ cu c=t\ ex-
clusivitate! ~[i revendic\ ra]iunea prin fraud\, precum prin fraud\ exist\. Se vede
de acolo c\ patima duce o f\ptur\ la nimicire. Nu se poate concepe o consolidare
veritabil\ [i etern\ a existen]ei prin patim\”26.

Lumea a fost adus\ la existen]\ ca un „`ntreg armonios, sus]inut astfel de o
ra]ionalitate unitar\, care une[te `n ea ra]iunile tuturor p\r]ilor componente”27.

L\murind terminologia [i explic=nd `n]elesul „predefinirilor” (proorismoi)
existen]elor, din scrierile lui Dionisie Areopagitul, P\rintele St\niloae arat\ c\
acest termen nu are sensul de predestinare a modurilor `n care se vor mi[ca
existen]ele, ci „pre-contururile” prin care se disting unele de altele, „formele
virtuale” ale lor, exist=nd `n Dumnezeu. „Predefinirile” sau „pre-formele” nu sunt

26 Nota 303, la Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, `n Filocalia...,
volumul III, p. 485.

27 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitro-
poliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 258.
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ni[te definiri existente de-a gata `n Dumnezeu, ci date virtual `n g=ndirea [i
puterea creatoare a Lui28.

P\rintele St\niloae leag\ aceste ra]iuni dinamice de caracterul spiritual al
omului [i de libertatea cu care Dumnezeu a `nzestrat fiin]a uman\ prin crea]ie. De
aceea, ele sunt „pre-contururi”, nu „pre-hot\rniciri”, iar evolu]ia lor este „pre-
figurat\” `n Dumnezeu, nu „pre-determinat\”. Omul [i lumea au, prin interme-
diul subiectului uman, posibilitatea alternativei: evolu]ia `n conformitate cu voia
lui Dumnezeu, spre `ndumnezeire, sau `nstr\inarea lor continu\, p=n\ la `ntu-
necarea ra]iunilor dumnezeie[ti pe care le poart\29. A[adar, aceste ra]iuni sunt,
datorit\ libert\]ii umane [i posibilit\]ii alternativei, dinamice, nu statice, `n
continu\ `naintare, schimbare [i spiritualizare.

Sf=ntul Grigorie Palama dezvolt\ aceast\ idee, subliniind sensul dinamic al
ra]iunilor divine ale lucrurilor. Aceste proorismoi sunt „predefini]iile virtuale ale
creaturilor, care le sus]in `n tendin]a [i mi[carea lor spre actualizarea deplin\ a
predefini]iilor lor `n virtuale sau paradigme ale creaturilor, la care acestea
particip\ continuu `n mi[carea lor de actualizare a formelor lor”30.

De aceea, Dumnezeu este considerat de Sf=ntul Grigorie Palama, „Forma `n
forme”, ca principiu sau surs\ a formelor, de la Care fiin]ele create primesc
puterea de a-[i `nf\ptui propriile lor forme. ~n fiecare creatur\ se afl\ activ\
puterea lui Dumnezeu, d\t\toare de form\, care se actualizeaz\ o dat\ cu adu-
cerea la existen]\ a creaturii.

Prin aceste ra]iuni, pe care Dionisie [i Sf=ntul Maxim le numesc „bun\voiri”
sau „`naint\ri binef\c\toare” (agatopioi proodoi), Dumnezeu iese din Sine ~nsu[i,
cre=nd [i conserv=nd cele create [i, `n acela[i timp, imprim=ndu-le o mi[care de
`naintare spre Izvorul lor, Forma lor arhetipal\.

Sintetiz=nd `nv\]\tura patristic\ despre paradigmele [i ra]iunile dumnezeie[ti31,
P\rintele St\niloae spune c\ energiile divine inten]ionate sunt prezente `n lume sub
forma acestor „idei” sau „ra]iuni” din lucruri, care nu sunt altceva dec=t „ra]iunile lui
Dumnezeu, proiectate `n oglinda lucrurilor de energiile divine, inten]ionate”32.

~ntr-o defini]ie sintetic\, P\rintele St\niloae arat\ c\ ra]iunile divine sunt
„g=nduri ale lui Dumnezeu, conform c\rora aduce f\pturile la existen]\ prin
hot\r=rea voin]ei Sale. Ra]iunile nu sunt existente, ci g=nduri ale lui Dumnezeu,
dup\ care sunt create f\pturile, din care unele sunt persoane de ad=ncimi indefinite.
Prin crea]ie, se trece de la planul g=ndirii la planul ontologic, de la planul f\pturilor
g=ndite de Dumnezeu, la planul existen]ei lor prin voin]a lui Dumnezeu”33.

28 Nota 766, la Sf=ntul Grigorie Palama, Tomul aghioritic, `n Filocalia..., volumul
VII, p. 486.

29 Ibidem, p 487.
30 Pr. Prof. D. St\niloae, Dinamica crea]iei `n Biseric\..., p. 283.
31 Vezi [i Pr. Prof. Dr. Nicolae Chi]escu, Paradigmele divine [i problemele pe care le

ridic\ ele pentru teologia dogmatic\, `n „Ortodoxia”, X (1958), nr. 1, p. 23-60.
32 Pr. Prof. Dr. D. St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\. Ascetica [i Mistica, Ed. IBMBOR,

Bucure[ti, 1992, p. 176.
33 Introducere la Ambigua, p. 28-29.
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~n ceea ce prive[te con]inutul sau caracteristicile acestor „logoi”, P\rintele
St\niloae, `n continuitate fa]\ de spiritul patristic, vorbe[te despre: un sens obiectiv
propriu, o cauz\, un rost propriu special, o finalitate [i o leg\tur\ special\ cu
celelalte lucruri34. Aceste `nsu[iri nu se schimb\ `n func]ie de judecata omului –
p\c\toas\ sau virtuoas\ – fa]\ de ele, de capacitatea intelectual\ sau idei precon-
cepute, ci r\m=n „neatinse” `n ele `nsele, a[tept=nd s\ fie descoperite. Ele nu sunt
produse subiective ale min]ii omene[ti, ci ra]iuni dumnezeie[ti obiective35.

Ra]iunile lucrurilor sunt, a[adar, manifest\ri ale voin]ei divine creatoare [i
proniatoare, Dumnezeu a vrut ca prin crearea lumii s\ `mp\rt\[easc\ iubirea Sa
treimic\ [i de aceea a s\dit `n fiecare lucru o ra]iune ad=nc\, divin\. Aceast\ ra-
]iune este un dar, o manifestare iubitoare a lui Dumnezeu, ce se cere `ns\ corect [i
responsabil receptat\ [i actualizat\, conform voin]ei divine iubitoare. Ra]iunile
lucrurilor sunt ideile lui Dumnezeu cu privire la elementele ce compun lumea,
lucruri [i fiin]e, modelele virtuale sau paradigme ale lucrurilor36.

Ra]iunile dumnezeie[ti sunt g=ndurile inteligibile, inexprimabile, inefabile
ale lui Dumnezeu cu privire la crea]ia Sa. Ele nu sunt coeterne cu Dumnezeu, dar
sunt totu[i ve[nice, de o ve[nicie relativ\, actualizat\ `ntr-un anumit moment bine
definit. Ele nu sunt identice cu fiin]a divin\, nici nu se confund\ cu aceasta, ci
sunt expresia lucr\rii ei iubitoare fa]\ de lume [i fa]\ de om, a voin]ei Sale
creatoare [i proniatoare. Ra]iunile divine subzist\ unitar `n monada treimic\, ac-
tualiz=ndu-se, devenind ra]iuni ale lucrurilor, prin crea]ie sau prin aducerea
realit\]ii respective la existen]\.

Paradigmele dumnezeie[ti r\m=n `n planul transcendent, `n timp ce ra]iunile
lucrurilor sunt cobor=rile, ie[irile lui Dumnezeu `n imanent, `n temporal, ca
expresie a aceleia[i iubiri ale Sale.

Cauzele pentru care Dumnezeu a zidit `n firea celor create aceste ra]iuni sunt
trei:

1) pentru a vesti pe Creatorul lor, a fi o m\rturie a atotputerniciei [i iubirii
dumnezeie[ti, ca de altfel, `ntreaga crea]ie;

2) pentru a fi spre ajutor omului, `n aflarea c\ii spre Ra]iunea Personal\
suprem\ – Hristos;

3) pentru ca nici unul dintre credincio[i s\ nu aib\ scuz\ ne[tiin]a, ca [i cum
lumea – lucruri [i semeni – ar fi avut un caracter neelaborat [i opac37.

~ntreaga crea]ie este, `n fiin]a ei, un mediu de reflectare, de str\vedere a
transcenden]ei38. Lumea, `n ansamblul ei, precum [i fiecare lucru creat de Dum-
nezeu, au o ra]ionalitate, au fost create cu un scop [i spre o anumit\ finalitate.
Scopul general al crea]iei, dat `nc\ de la facerea ei, `l constituie `n\l]area ei p=n\
la treapta de suport pentru via]a duhovniceasc\, prin intermediul [i cu ajutorul

34 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 170.
35 Ibidem.
36 Idem, Dinamica crea]iei..., p. 283.
37 Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 222.
38 Pr. Prof. D. St\niloae, Simbolul ca anticipare [i temei al posibilit\]ii icoanei, `n

„Studii Teologice”, VII (1957), nr. 7-8, p. 438.
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omului. Precum lumea, `n ansamblul ei, are voca]ia de a se `n\l]a spre `ndum-
nezeire prin om, la fel, fiecare din elementele ce intr\ `n componen]a ei trebuie s\
slujeasc\ drept ajutor `n dob=ndirea des\v=r[irii [i a `ndumnezeirii. Crea]ia [i
omul au, prin voin]a divin\, o voca]ie solidar\. Descifr=nd crea]ia, omul se `nal]\
pe sine pe treptele spiritualului, ale duhovnicescului, atr\g=nd dup\ sine [i an-
tren=nd `n acest dinamism al sfin]irii [i lumea sau crea]ia.

~n ideea de ra]ionalitate a lumii, `n general, [i a tuturor lucrurilor ce o com-
pun, sunt cuprinse leg\turile [i rela]iile fire[ti, originare dintre lucruri. Numai
Dumnezeu exist\ de la sine [i prin sine. Crea]ia [i lucrurile ei exist\ `n virtutea
unei legi interioare, manifestat\ sub forma unei leg\turi `ntre ele. Fiecare lucru
creat exist\ pentru [i prin altul. Sensul fiec\ruia este de a fi suport pentru altceva
mai `nalt dec=t el `nsu[i. La baza crea]iei st\ tocmai aceast\ rela]ie [i inter-
condi]ionare. Fiecare lucru are un sens propriu, o cauz\ [i o finalitate proprie, dar
acestea nu sunt `n]elese ca ultim\ realitate, ci `n leg\tur\ cu ra]iunile celorlalte
lucruri.

Toate lucrurile, `mpreun\ cu ra]iunile s\dite `n ele, au menirea de a participa,
al\turi de om, la epectaza c\tre des\v=r[ire, crea]ia fiind absolut necesar\ `n acest
urcu[ ne`ncetat omului, dup\ cum [i crea]ia are absolut\ trebuin]\ de conducere
sau guvernare din partea omului. Epectaza crea]iei spre om are sens [i finalitate
numai dintr-o perspectiv\ antropocentric\, dup\ cum [i lucrarea uman\ are o
ad=nc\ implica]ie `n plan cosmologic.

~n cadrul acestui „abis al ra]ionalit\]ii crea]iei”39, se desprind mai multe
trepte ale ra]ionalit\]ii, o ierarhie a ra]iunilor dumnezeirii, ce culmineaz\ `n
Ra]iunea suprem\ sau Ra]iunea Personal\ divin\, `n Ra]iunea Subiect Absolut –
Hristos.

Toate aceste ra]iuni sunt ontologice, ca unele ce ]in de `ns\[i fiin]a, de esen]a
lucrurilor create; [i eterne, exist=nd `n Dumnezeu din ve[nicie.

Mai `nt=i de toate, exist\ un „logos general al logosurilor unit\]ilor”40 [i
unul „comun”. Logosul general este „sensul sau bog\]ia de sensuri a unui lucru
legat de ra]iunile [i de sensurile tuturor componentelor lui [i de toate celelalte
lucruri”41, `n timp ce logosul comun sau sensul comun, care, pentru P\rintele
St\niloae, este „inepuizabil”, este acel sens care le leag\, un sens de indefinit\
bog\]ie spre care `nainteaz\ continuu42.

La fel, Sfin]ii P\rin]i fac distinc]ia `ntre ra]iunea strict\ a realit\]ii respective
(logos) [i sensul ei (noema), dup\ cum fac distinc]ia `ntre logos [i tropos, acesta
din urm\ fiind modul de aducere la `mplinire a logosului lucrului sau fiin]ei
respective.

Lumea este o „]es\tur\ ra]ional\”43 de astfel de logoi, tropoi [i noema. Crea]ia
este structurat\ pe aceast\ ra]ionalitate interioar\.

39 Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 273.
40 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 234.
41 Ibidem, p. 239.
42 Ibidem.
43 Ibidem, p. 226.
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~n cadrul ei, exist\ ra]iuni inferioare, ale existen]elor inferioare, [i ra]iuni
superioare, culmin=nd `n om [i `n Logosul divin. Cele inferioare sunt suport
pentru cele superioare, acestea pentru om, iar omul, prin ra]ionalitatea sa, este
orientat ontologic spre Ra]iunea Suprem\.

P\rintele St\niloae vorbe[te [i despre o „ra]ionalitate incon[tient\”44, f\r\ a
da, `ns\, detalii. Este vorba, probabil, de ra]iunea a[ezat\ `n lumea material\ [i
animal\, lipsit\ de spirit [i reflexivitate.

Ra]iunile lucrurilor sunt, `n ultim\ instan]\, nu simplu materiale, ci duhov-
nice[ti, `mbog\]indu-se [i spiritualiz=ndu-se una pe alta, prin leg\tura organic\
dintre ele. P\rintele St\niloae explic\ astfel aceast\ intercondi]ionare material\ [i
spiritual\ dintre ra]iunile lumii: „Ra]iunile inferioare nespirituale ale crea]iunii
sunt implicate `n Dumnezeu `n ra]iunile treptelor spirituale ale crea]iunii. Ie-
rarhia existen]elor create implic\ o `ncordare a treptelor inferioare `n cele supe-
rioare. Treptele inferioare sunt o condi]ionare pentru cele superioare, iar treptele
superioare au menirea s\ spiritualizeze pe cele inferioare `n cele superioare.
Treptele inferioare sunt o condi]ionare pentru cele superioare, iar treptele supe-
rioare au menirea s\ spiritualizeze pe cele inferioare sau prin participarea lor la
spiritualitatea de care sunt capabile s\ le `ndumnezeiasc\ [i pe acelea. Toate
treptele existen]ei create particip\ `n ultim\ analiz\ la Ra]iunea divin\ ca una. Pe
m\sur\ ce creaturile particip\ mai mult la Dumnezeu, treptele inferioare ale lor
sunt mai luminate de cele superioare [i `n ultim\ instan]\ `ndumnezeite de
Logosul divin”45.

Ra]iunile inferioare trebuie s\ fie suport pentru cele superioare, spirituale, [i
toate acestea trebuie s\ duc\, asemenea unei piramide, c\tre Ra]iunea Suprem\,
Logosul dumnezeiesc.

Exist\ ra]iuni particulare [i ra]iuni generale sau ra]iuni obiecte ale lucrurilor,
ra]iunea subiect a omului [i Ra]iunea Subiect a lui Dumnezeu. Ra]ionalitatea
lumii materiale, arat\ P\rintele Profesor, `[i descoper\ un sens prin faptul c\ se
completeaz\ cu ra]ionalitatea subiectului uman46.

Fiecare dintre ele trebuie s\ conduc\ spre cele de deasupra lor [i toate s\ se
reunifice `n Dumnezeu. P\rintele St\niloae preia compara]ia pe care o face
Sf=ntul Maxim [i potrivit c\reia lumea se aseam\n\ cu o piramid\, la baza c\reia
se afl\ ra]iunile inferioare, particulare, ra]iunile obiecte ale lucrurilor, conduc=nd
spre ra]iunile subiect umane [i av=nd `n v=rf Ra]iunea Suprem\ – Hristos.
Aceasta ne arat\ c\ lumea are o ra]ionalitate „multiplu suprapus\”47.

De[i sunt ontologice, arhetipale, eterne, ra]iunile dumnezeie[ti ale lucrurilor
nu sunt finite, statice [i sterile48, ci fertile, dinamice [i maleabile49. Ra]ionalitatea
multiplu suprapus\ a lumii este elastic\, nu static\; contingent\, flexibil\ [i

44 Ibidem, p. 248.
45 Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Ambigua..., p. 81.
46 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 238.
47 Ibidem.
48 Ibidem, p. 224.
49 Ibidem.
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maleabil\, dinamic\, plasticizat\ [i materializat\50. Ele nu sunt statice [i rigide,
ci fertile, de aceea P\rintele St\niloae vorbe[te despre aceste „sinteze naturale”,
ca fiind `ntr-o continu\ mi[care de descifrare [i transcendere a sensului lor
specific, spre descoperire a rela]iei lor cu celelalte existen]e [i ale tuturor cu
Ra]iunea culminant\.

Ra]ionalitatea lumii este elastic\, arat\ P\rintele Dumitru St\niloae, pentru c\
„Dumnezeu a implicat `n aceast\ ra]ionalitate, `n acela[i timp permanent\ [i
elastic\ a lucrurilor [i `n posibilitatea cunoa[terii [i folosirii ei con[tient-ra]ionale
de c\tre om –, adic\ `ntr-un mod continuu mai adecvat trebuin]elor lui de ordin
material [i spiritual [i comunitar `n continu\ cre[tere – sensuri mereu noi ale
lucrurilor [i ale fiin]ei umane”51.

Ea este maleabil\, flexibil\ [i dinamic\, av=nd multiple virtualit\]i52 [i
„sensuri inepuizabile”53, pe care omul are datoria de a le descoperi, actualiza [i
dezvolta. Caracterul acesta maleabil [i flexibil al ra]ionalit\]ii lumii satisface setea
[i suple]ea spiritului uman, „corespunde indefinitelor virtualit\]i ale ra]iunii,
imagina]iei [i puterii umane creatoare [i progresive”54. Ea cap\t\, `ns\, un sens
deplin doar atunci c=nd, `n actualizarea [i dezvoltarea ei, ra]iunea uman\ se con-
duce dup\ principii morale responsabile `n raport cu Dumnezeu, cu semenii [i cu
lumea”55.

P\rintele St\niloae distinge, conform scrierilor patristice, o dubl\ ra]io-
nalitate: material\ sau biologic\, fizic\ [i spiritual\. Ra]ionalitatea natural\ este
prima treapt\ a sc\rii pe care urc\m spre sensurile tot mai `nalte ale celor ce
exist\. Lumea `ns\[i este definit\ de teologul rom=n a fi „o realitate unitar\ ra-
]ional\, exist=nd pentru dialogul interuman, ca o condi]ie pentru cre[terea
spiritual\ a omului, pentru dezvoltarea umanit\]ii”56.

P\rintele St\niloae distinge [i dou\ etape `n descifrarea acestor ra]iuni: por-
nind de la ra]iunile inferioare, particulare, stricte, spre cele superioare [i gene-
rale, iar de la acestea, spre Ra]iunea culminant\.

La `nceput, omul descoper\ ra]iunile lucrurilor prin descoperirea folosului
lor material, iar de la acesta, trebuie s\ treac\ la c\utarea sensului lor mai `nalt, la
explicarea rostului lor spiritual. Lucrurile sunt ra]ionale, potrivit acestei duble
func]ionalit\]i a lor: de a fi de folos omului pentru a se `ntre]ine biologic, dar [i
spre sporirea sau progresul duhovnicesc, prin descifrarea [i conformarea la
sensurile lor tot mai `nalte [i Sensului ultim al tuturor – Dumnezeu57.

Aceast\ teologie a dialogului, a rela]iei, specific\ g=ndirii P\rintelui St\niloae,
se `nt=lne[te [i `n explicarea ra]ionalit\]ii lumii. Lucrurile, persoanele [i chiar

50 Ibidem, p. 248.
51 Ibidem, p. 241.
52 Ibidem, p. 238.
53 Ibidem.
54 Ibidem, p. 246.
55 Ibidem.
56 Ibidem, p. 237.
57 Ibidem, p. 243.
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fiecare `mprejurare sau eveniment al vie]ii sunt v\zute `n logica [i ra]ionalitatea lor,
ca elemente ale rela]iei interumane [i interpersonale. „Nu numai lucrurile [i
persoanele sunt `ntruchip\ri ale ra]iunilor lui Dumnezeu Cuv=ntul, subliniaz\
P\rintele St\niloae, ci [i toate cele ce se `nt=mpl\ din complexele `nt=lniri dintre ele.
Prin fiecare `mprejurare `n care ajungem, ne `nt=mpin\ un g=nd al lui Dumnezeu,
deci [i un apel al Lui s\ r\spundem cu o lucrare corespunz\toare a noastr\”58.

Descoperirea ra]ionalit\]ii lor [i punerea `n lucrare `nseamn\ a `n]elege c\
toate lucrurile [i persoanele sunt date nou\ de Dumnezeu [i trebuie s\ I le
`ntoarcem Lui, `ntr-un dialog ne`ncetat al iubirii cu fapta59.

Subiectivizarea ra]iunilor obiective ale lucrurilor

Dumnezeu a s\dit, prin crea]ie, `n fiecare lucru [i `n lumea `ntreag\, ra]iuni
dumnezeie[ti, care s\ o ajute, prin intermediul omului, s\-[i `mplineasc\ scopul
ei, acela de a deveni biseric\ [i rai p\m=ntesc. Descoperirea acestor ra]iuni `l
ajut\ pe om s\ progreseze duhovnice[te, p=n\ la `ndumnezeire, iar `n acest urcu[
continuu spre Dumnezeu este atras\ [i lumea material\. Astfel, lumea devine o
adev\rat\ scar\ spre cele cere[ti.

Ra]iunile lucrurilor, precum am v\zut, sunt obiective, g=nduri definite ale lui
Dumnezeu cu privire la lume [i om. De aceea, `n esen]a lor, ele nu sunt alterabile.
Aceast\ contemplare a ra]iunilor obiective a fost `ns\ `ntunecat\ de p\catul str\-
mo[esc [i este pervertit\ prin fiecare p\cat personal.

Omul nu a st\ruit `n starea de fericire [i dreptate originar\, ci, ispitit de diavol,
a crezut c\ poate lua locul Creatorului s\u, `n limbajul Sf=ntului Maxim
M\rturisitorul, v\z=nd c\ roadele lucrurilor materiale ale lumii sunt „pl\cute la
vedere [i cu roade bune de m=ncat”, a a[ezat crea]ia `n locul Creatorului, a `n-
dumnezeit lumea material\, `n loc de a acorda cinstea cuvenit\ Celui ce a f\cut-o.

R\ul ini]ial, consider\ Sf=ntul P\rinte, a constat `n necunoa[terea cauzei celei
bune a lucrurilor. Acesta, orbind mintea omeneasc\, dar deschiz=nd larg sim]irea,
l-a `nstr\inat pe om cu totul de cuno[tin]a lui Dumnezeu [i l-a umplut de cu-
no[tin]a p\tima[\ a lucrurilor ce cad sub sim]uri. ~mp\rt\[indu-se deci omul f\r\
m\sur\ de aceasta numai prin sim]ire, asemenea dobitoacelor necuv=nt\toare [i
afl=nd prin experien]\ c\ `mp\rt\[irea de cele sensibile sus]ine firea lui trupeasc\
[i v\zut\, a p\r\sit frumuse]ea dumnezeiasc\ menit\ s\ alc\tuiasc\ podoaba lui
spiritual\ [i a socotit zidirea v\zut\, drept Dumnezeu, `ndumnezeindu-o datorit\
faptului c\ e de trebuin]\ pentru sus]inerea trupului; iar trupul propriu legat prin
fire de zidirea luat\ drept Dumnezeu, l-a iubit cu toat\ puterea. {i a[a, prin grija
exclusiv\ de trup, a slujit cu toat\ s=rguin]a zidirii `n loc de Ziditor”60.

P\rintele St\niloae, interpret=nd acest eveniment din istoria umanit\]ii,
deriv\ c\derea `n p\cat a primilor oameni din setea de infinit a fiin]ei umane.

58 Nota 871, la Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 396.
59 Nota 966, la Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 449.
60 Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 34.



39TEOLOGIE {I MISIUNE CRE{TIN|

Omul, spune P\rintele Profesor, n-a voit s\ se mul]umeasc\ cu aceast\ participare
la infinit, ci a voit s\ devin\ el `nsu[i centrul infinitului sau a crezut c\ este un
asemenea centru, l\s=ndu-se am\git de setea dup\ infinit a firii sale”61. ~n loc s\
se mul]umeasc\ s\ r\m=n\ [i s\ progreseze `n comunicarea cu adev\ratul infinit,
cel divin – a voit s\ devin\ el `nsu[i infinitul. ~n loc s\-[i ast=mpere setea de infinit
c\ut=nd infinitul ca fiind ceva deosebit de sine, dar `n rela]ie cu el, a c\utat s\ adune
toate `n jurul s\u, ca `n jurul unui centru. Astfel a ajuns s\ mute centrul de la
Dumnezeu nu la el, a[a cum ar fi vrut, ci la lumea material\, pe care a `ndum-
nezeit-o62. El nu a reu[it s\ r\m=n\ `n explorarea semnifica]iei curate a crea]iei, `n
descoperirea [i actualizarea continu\ a transparen]ei ei, a tainei spirituale legate de
lume [i de semeni, ci a c\zut `n grosimea de suprafa]\ a naturii, a sa [i a semenilor
s\i, care se depisteaz\ [i se satisface prin folosirea trupeasc\ a naturii [i scoaterea
trupului de sub puterea spiritului, prin c\utarea pl\cerii, dar `n fond, prin c\derea `n
`mp\timirea egoist\ [i oarb\ de suprafa]a pur material\ a lumii63.

P\catul originar a constat `n dorin]a de autonomie a omului, dorin]a de a se
conduce singur, `n vederea propriei sale pl\ceri. Apoi, `ncerc=nd s\ rup\ lan]ul
sau cercul vicios pl\cere-durere, omul caut\ [i `ncearc\ s\ se arunce cu toat\
puterea [i cu bra]ele larg deschise spre pl\cere [i s\ fug\ cu toat\ puterea de orice
i-ar putea pricinui durere. Pl\cerea trupului provoac\ durere sufletului, dup\ cum
bucuriile duhovnice[ti se dob=ndesc la cap\tul unei aspre nevoin]e trupe[ti. Iat\
cum explic\ acest mare adev\r spiritual P\rintele St\niloae: „Sim]irea durerii cu
trupul poate produce o sim]ire de bucurie `n suflet [i sim]irea pl\cerii cu trupul, o
sim]ire de triste]e `n suflet. Mai precis, `n suflet se produce o sf=[iere. Are [i el, pe
de o parte o pl\cere de pe urma pl\cerii trupe[ti, dar `n el se ive[te totodat\ o revolt\
`mpotriva acestei pl\ceri care caut\ s\-l cucereasc\ cu totul (...). ~n baza unit\]ii de
persoan\, lucr\rile suflete[ti [i trupe[ti nu pot fi desp\r]ite, dar unele pot fi
dominate de celelalte sau poate ap\rea o sf=[iere tr\it\ de unitatea persoanei”64.

P\catul altereaz\ radical via]a uman\. Lucrarea tuturor facult\]ilor suflete[ti
ale omului este grav perturbat\. Ra]iunea, alt\dat\ luminat\ de har, s-a imprimat
de chipurile lucrurilor. Voin]a a sl\bit, iar sentimentul s-a pervertit. P\catul, ca
e[ec existen]ial, a provocat o sciziune la nivelul fiin]ei umane. El s-a interpus,
asemenea unui adev\rat perete, ca o cea]\ [i un `ntuneric ce opacizeaz\ crea]ia.
Omul, robit astfel celor materiale, nu mai reu[e[te s\ descopere, prin acest p\ien-
jeni[ p\c\tos al sufletului s\u, ra]iunile clare, prime [i curate ale tuturor, ci pe
toate le plaseaz\ `ntr-o ierarhie personal\, la baza c\reia st\ filavtia, iubirea p\c\-
toas\ de sine, dorin]a de a-[i provoca tot mai multe [i c=t mai intense pl\ceri de
origine material\. Omul s-a lipsit astfel de latura v\zut\, material\ a lumii.

Lucrurile [i fiin]ele se justific\ pentru o astfel de ra]iune dobitoceasc\ doar `n
m\sura `n care nu lezeaz\ aceast\ ierarhie [i procur\ pl\ceri tot mai numeroase.
Dumnezeul ei este materia [i robit acesteia, el se opre[te la explorarea `nveli[ului

61 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\..., p. 57.
62 Ibidem.
63 Idem, Chipul nemuritor..., p. 264.
64 Nota 349, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 219.
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exterior al lucrurilor [i al persoanelor, nemaireu[ind s\ p\trund\ `n miezul lor, s\
sesizeze sensurile lor ad=nci, ra]iunile lor duhovnice[ti. Sim]irea, arat\ P\rintele
St\niloae, „nu este preocupat\ s\ caute leg\turile `ntre ra]iunile lucrurilor v\zute
sau m\car de a privi un lucru `n integritatea lui unitar\, deplin `ncadrat `n ra-
]iunea lui proprie, ci `[i limiteaz\ interesul la un aspect par]ial, atras\ de pl\cerea
ce i-o f\g\duie[te acel aspect”65. Lumea devine, astfel, util\ [i utilizabil\ doar la
nivelul material.

O astfel de viziune asupra crea]iei opereaz\ o grav\ reduc]ie: subiectivizarea
ra]iunilor obiective, duhovnice[ti [i obiectivizarea ra]iunii subiect umane. Exis-
ten]a lucrurilor este subiectivizat\, este adaptat\ intereselor lui p\tima[e, legate
de satisfacerea poftelor [i pl\cerilor sale trupe[ti, iar persoanele sunt percepute ca
ni[te simple obiecte, ce trebuie s\-i `mplineasc\ aceste dorin]e p\c\toase nest\-
vilite. Omul nu este perceput `n calitatea sa de subiect, de persoan\, purt\toare a
chipului lui Dumnezeu, ci este o simpl\ unealt\, ca [i lucrurile, prin intermediul
c\reia p\tima[ul caut\ s\-[i satisfac\ dorin]ele sale `njositoare, `ntr-o continu\
progresie.

Pentru o ra]iune care a c\zut `n robia patimilor, viziunea lumii sufer\ modi-
fic\ri grave: ra]iunile ad=nci, spirituale, dumnezeie[ti, ale lucrurilor se acoper\,
se `ntunec\, fiind perceput\, din cauza patimii, numai latura materialist\ [i de
utilitate trupeasc\ a acestora; `nsu[irile materiale, fizice, ale lucrurilor fac zid
care acoper\ orice vedere mai departe de aspectul lor fizic. Lumea devine pentru
cel p\tima[ exclusiv material\ [i util\ sau utilizabil\ exclusiv trupe[te. ~n acela[i
timp, ra]iunile obiective sunt `nlocuite cu motiva]ii subiective, p\tima[e66.

Totul, lume [i oameni, este reductibil la uz, la aspectul material, trupesc. De
aceea, p\tima[ul este un permanent nemul]umit, pentru c\ el nu-[i poate `mplini
niciodat\ deplin poftele sale. Lumea [i trupul sunt finite [i s\race `n posibilit\]i,
f\r\ lucrarea d\t\toare de sens a spiritului. Omul p\tima[, spune P\rintele St\ni-
loae, „se afl\ `ntr-o continu\ preocupare cu nimicul, c\ci caut\ s\-[i ast=mpere
setea infinit\ cu nimicul patimilor sale, o dat\ ce obiectele pe care le `nghit
acestea se transform\ `n nimic, fiind prin firea lor reductibile la nimic. De fapt,
patima are prin fire de-a face numai cu obiecte, iar pe acestea le caut\ numai
pentru c\ pot fi complet sub st\p=nirea eului, la discre]ia lui. Dar obiectele sunt
prin firea lor finite, at=t ca izvoare de satisfac]ie, c=t [i ca durat\, trec=nd u[or `n
neexisten]\, prin consuma]ie. Chiar c=nd patima are nevoie [i de persoana uman\
pentru a se satisface, o reduce [i pe aceasta la caracterul de obiect, sau vede [i
folose[te din ea numai latura de obiect, sc\p=ndu-i ad=ncurile indefinite ascunse
`n latura de subiect”67.

Astfel, omul ajunge s\ se zbat\ `ntr-un cerc vicios din care nu poate ie[i dec=t
printr-un efort ascetic intens, care presupune dreapt\ socotin]\ cu privire la trup
[i suflet, la lume [i semeni. Prin aceasta, ra]iunea `mbibat\ de sim]ire se cur\]\ [i
`[i redob=nde[te puterea fireasc\ de apreciere [i discernere.

65 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\..., p. 69.
66 Ibidem, p. 171.
67 Ibidem, p. 56.
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Lumea – pom al cuno[tin]ei binelui [i r\ului; „pedagog spre 
Hristos” sau „cale spre iad”

Crea]ia ne ofer\ cuno[tin]a binelui [i a r\ului. Ea este acel pom al cuno[tin]ei,
pe care Dumnezeu l-a a[ezat `n rai, al\turi de pomul vie]ii, pentru a solicita
libertatea uman\. P\rintele St\niloae preia din acest punct de vedere concep]ia
Sf=ntului Grigorie de Nyssa, a Sf=ntului Vasile cel Mare [i a Sf=ntului Maxim
M\rturisitorul, potrivit c\reia cei doi pomi pot fi identifica]i cu Dumnezeu [i
omul; cu pomul vie]ii [i cu pomul pricinuitor de moarte; cu pomul `n]elepciunii
sau al ra]iunii [i cu pomul sim]irii; cu mintea [i cu sim]irea.

~n lucrarea sa Tr\irea lui Dumnezeu `n Ortodoxie, P\rintele St\niloae accen-
tueaz\ aceast\ idee, spun=nd c\, potrivit P\rin]ilor Bisericii, prin ambii pomi se
`n]elege aceea[i lume: atunci c=nd lumea este privit\ cu o minte `nduhovnicit\, ea
este pomul vie]ii [i ne pune `n leg\tur\ cu Dumnezeu; privit\, `ns\, printr-o sim-
]ire rupt\ de Dumnezeu, ea devine pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului68.

Gust=nd din acest al doilea pom, lumesc, aduc\tor de moarte, al sim]irii, omul
a r\mas la suprafa]a lucrurilor, la `nveli[ul lor material, la utilitatea lor exclusiv
trupeasc\, fizic\, `ntruc=t sim]irea oarb\, c\ut=nd doar satisfacerea poftelor sale,
nu calific\ moral lucrurile [i nu descoper\ ra]iunile lor superioare. De aceea,
pomul acesta al cuno[tin]ei binelui [i r\ului s-a transformat `ntr-un „pom al
neascult\rii”, al `ndep\rt\rii de Dumnezeu.

Crea]ia, spune P\rintele St\niloae, t=lcuind aceast\ `nv\]\tur\ patristic\, „e
pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului, pomul de `ncercare. Dac\ `i contempl\m
frumuse]ea, pentru a l\uda pe F\c\torul lui, ne m=ntuim, dac\ socotim c\ rodul
lui e pur [i simplu lucru de m=ncare, ne pierdem”69. Ea este piatra de `ncercare,
mijloc de exersare spiritual\, prin care omul poate s\ repare la nivel personal
gre[eala primilor oameni, care nu au [tiut s\ vad\ `n crea]ie valoarea ei adev\rat\,
c\z=nd `n robia ei.

P\rintele St\niloae dezvolt\ aceast\ idee, ar\t=nd c\ lumea este un „rai virtual,
pentru cei ce pot s\ vad\ prin lucruri ra]iunile dumnezeie[ti ale lor”70. Un rai `n care
sunt dou\ raiuri: unul l\untric [i unul exterior lui. La `nceput, am=ndou\ erau
deschise. P\catul le-a `nchis, dar ele pot fi deschise iar\[i, cel interior, prin virtu]i,
cel din afar\, prin contemplarea ra]iunilor dumnezeie[ti ale lucrurilor. Cel din afar\,
`ns\, nu se poate deschide dec=t prin deschiderea raiului l\untric”71.

68 Idem, Tr\irea lui Dumnezeu `n Ortodoxie, Edi]ia a II-a. Prefa]\ de Pr. Prof. Ilie
Moldovan. Antologie, studiu introductiv [i note de Sandu Frunz\. Postfa]\ de Pr. Lect.
Univ. Drd. Ioan Chiril\, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 33.

69 Idem, Spiritualitatea Ortodox\..., p. 166.
70 Nota 577, la Cuviosul Nichita Stithatul, Vederea duhovniceasc\ a raiului, `n Filo-

calia..., volumul VI, p. 358.
71 Nota 579, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 358.
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Din calitatea aceasta a lumii de pom al cuno[tin]ei binelui [i r\ului se des-
prinde [i atitudinea pe care trebuie s\ o aib\ cre[tinul `n rela]ia sa cu lumea, o
atitudine de `nfr=nare [i discern\m=nt, o conduit\ euharistic\ fa]\ de crea]ie,
adic\ de primire a ei ca pe un dar de la Dumnezeu, cu recuno[tin]\ [i cu mul]u-
mire, [i de `mp\rt\[ire de ea spre slava lui Dumnezeu [i spre folosul general uman,
trupesc [i duhovnicesc.

Lumea trebuie s\ fie un mediu prin care omul cre[te spiritual [i `n care se
oglinde[te Dumnezeu, un spa]iu al iubirii libere, al dialogului [i comuniunii de-
pline. Omul trebuie s\ fructifice, prin discern\m=nt, toate aceste bun\voiri ale lui
Dumnezeu, manifestate `n crea]ie. Lipsa de discern\m=nt, egoismul `n rela]ia
omului cu lumea, o sterilizeaz\, o otr\ve[te, `mpiedic=nd cre[terea spiritual\ [i
intuirea Creatorului72. Omul are datoria de a o valorifica `n mod creator [i res-
ponsabil. Asupra tuturor, el este chemat s\-[i pun\, s\-[i imprime, acea „pecete
valorificatoare” – munca, form\ a ascezei de bun\voie.

De aceea, spune P\rintele St\niloae, deasupra raporturilor noastre cu lumea
se afl\ o cruce general\, c\ci Dumnezeu a dispus ca lucrurile s\ poarte o astfel de
cruce, care s\ ne deschid\ ochii [i calea spre Dumnezeu73.

Lumea poate fi, astfel, cale, drum, punte spre Dumnezeu, atunci c=nd reu[im s\
p\trundem dincolo de materialitatea ei, dup\ cum atunci c=nd o consum\m pur
biologic, fizic, pentru pl\cere, ea devine un veritabil du[man al lui Dumnezeu, ca
una ce d\ prilej p\catului sau du[m\niei omului fa]\ de Dumnezeu74. Din acest motiv,
scrierile ascetice condamn\ „prietenia cu lumea”, recomand=ndu-ne „fuga l\untric\
de ea”, „retragerea interioar\ din lume”, „omor=rea cuget\rii cu privire la lume”.

Contemplat\ `n ra]iunile ei ad=nci, lumea este, cum ne arat\ P\rintele St\-
niloae, „pedagog spre Hristos”75. Privit\ doar din punct de vedere al utilit\]ii ei
practice, reductibile la materie, ea devine o „cale spre iad”76, dovedindu-[i ca-
racterul ei de „am\gitoare” [i „ispititoare”.

~n acest sens negativ, lumea este socotit\ a fi „cele contrare firii”77, p\catele
[i patimile umane; „du[man”78 [i „moarte”79. Din aceast\ perspectiv\ vorbe[te P\-
rintele St\niloae despre „caracterul antropologic al cosmosului” [i despre „carac-
terul cosmologic al patimilor [i al virtu]ilor umane”80, `n sensul c\ acestea nu au
urm\ri strict limitate la nivelul persoanei, al eului, ci efectele lor se r\sfr=ng
asupra semenilor [i a lumii. ~n timp ce p\catele altereaz\ lumea, o `ntunec\, o
„demonizeaz\”, virtu]ile `i redau cur\]ia [i transparen]a, `i restabilesc sensul ei
ad=nc, de „dar” [i de mediu al dialogului dintre Dumnezeu [i om.

72 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 224.
73 Idem, Crucea [i `nnoirea crea]iei..., p. 467.
74 Nota 372, la Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 230.
75 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\..., p. 166.
76 Ibidem.
77 Nota 309, la Cuviosul Isaia Pustnicul, op. cit., p. 154.
78 Nota 372, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., pp. 230-231.
79 Nota 331, la Cuviosul Isaia Pustnicul, op. cit., p. 163.
80 Nota 184c, la Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, `n Filocalia...,

volumul X, p. 170.
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Printr-un complex proces de ascez\, omul reu[e[te s\ `nl\ture aceast\ negur\
de pe ochii sufletului s\u, s\ redescopere, `ncetul cu `ncetul, sensurile mai ad=nci
ale lucrurilor, rostul lor duhovnicesc, ra]iunile dumnezeie[ti. Aceast\ redesco-
perire a ra]iunilor prime porne[te, precum am v\zut, de la sesizarea, mai `nt=i, a
folosului lor fizic, natural, biologic, pentru ca apoi s\ se ajung\ la vederea valorii
lor duhovnice[ti, de trepte spre ra]iunile generale, personale [i spre Ra]iunea
Suprem\.

Aceasta presupune lep\dare de poft\, convertirea sau sublimarea afectelor [i
a sim]urilor, supunerea lor ra]iunii, de data aceasta o ra]iune restaurat\ [i `nt\rit\
`n lucrarea ei curat\, `n leg\tur\ cu Ra]iunea dumnezeiasc\.

Partea ira]ional\ sau p\timitoare trebuie s\ se supun\ celei ra]ionale, trupul s\
urmeze calea ascezei sufletului, adun=ndu-se din risipirea [i `mpr\[tierea sim-
]urilor. Sim]urile `nduhovnicite devin din tentacule ale lumii exterioare [i ale
p\catului, din organele de percepere a lumii exterioare [i din cauze ale c\derii,
c\i de reflectare a l\untricului, a frumuse]ii [i bog\]iei spirituale a sufletului,
legate permanent de frumosul divin.

Pomul acesta al lumii are, a[adar, deasupra sa, asemenea unei biserici tainice,
mistice, crucea, semn c\ atunci c=nd nu [tie s\ o foloseasc\ ra]ional, crea]ia, din
biseric\ [i rai, devine pentru cel p\c\tos, loc de chin [i iad `nainte de iadul ve[nic.

Organul, facultatea [i modul redescoperirii ra]iunilor prime 
ale lucrurilor

Referindu-se la organul de sesizare a acestor ra]iuni dumnezeie[ti, P\rintele
Dumitru St\niloae face referire la cugetare [i, `n termenii contemporani, la ra]iunea
analitic\. Ra]iunea este o putere practic\, prin care judec\m ce e bine de f\cut [i ce
nu81, iar cugetarea – func]ia prin care sunt v\zute [i cunoscute aceste ra]iuni.

{i din acest punct de vedere, considera]iile P\rintelui St\niloae sunt de mare
actualitate, put=nd fi socotite o `ncercare fericit\ de apropiere a no]iunilor [i
terminologiei duhovnice[ti de cele ale [tiin]ei contemporane, `n domeniul gno-
seologiei [i al epistemologiei.

„~n]elegerea (noeros), arat\ P\rintele St\niloae, nu `nseamn\ `n g=ndirea P\-
rin]ilor ceea ce `nseamn\ pentru noi: o simpl\ `n]elegere prin cugetare a unui
anumit lucru. Ci participarea la o ordine obiectiv\ mai presus de sim]uri. Pe
aceasta se bazeaz\ toat\ concep]ia Sf=ntului Simeon despre «sim]irea» realit\]ii
spirituale, cu care intr\m `n contact cu mintea sau cu `n]elegerea. ~ntruc=t mintea
sau `n]elegerea a pierdut pentru omenirea mai nou\, sensul de organ de «vedere»,
de «sim]ire» a unei lumi spirituale obiective, sau sensul de contact cu ea, poate
c\ ar trebui s\ folosim mai mult termenii de «sim]ire a min]ii» [i de «vedere»
(contemplare), pe care `l foloseau, de asemenea, p\rin]ii, pentru actul de sesizare
a realit\]ii obiective spirituale. Aceasta este un fel de capacitate de sesizare a

81 Nota 102, la Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 474.
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realit\]ii spirituale cu toat\ fiin]a noastr\. Sim]i prezen]a spiritului cuiva [i
caracterul lui prin fiin]\ ca printr-un organ total care nu e identic deci cu ra]iunea
sau cu cugetarea discursiv\. E o «`n]elegere» `ntr-un alt sens, dec=t pur inte-
lectual. E o `n]elegere, care e `n acela[i timp o «sim]ire», un contact, al realit\]ii
cunoscute `n modul acesta, cum zice Sf=ntul Simeon. P\rin]ii o considerau ca
]in=nd de minte sau de spiritul uman, numindu-o «`n]elegere» `n sensul acesta”82.

Pentru unii scriitori cre[tini experimentali (Sf. Simeon Noul Teolog, Sf=ntul
Grigorie Palama), `n]elegerea adev\rat\ vine din vedere sau contemplare, din
contactul direct cu realitatea cunoscut\, din experien]\ [i sim]ire. De aceea, `n
limbaj cre[tin, mintea, ra]iunea, semnific\ at=t organul de sesizare, c=t [i func]ia
[i lucrarea lui, dar acestea nu sunt pur intelectuale, de sesizare a unui `n]eles
abstract, ci de sim]ire a realit\]ilor obiective83.

~n Spiritualitatea Ortodox\, P\rintele St\niloae nume[te acest proces, deopo-
triv\ ra]ional [i duhovnicesc, „intui]ia fulger\toare a esen]elor lucrurilor [i a va-
lorilor faptelor”84. Ea apare la sf=r[itul ascezei, `n stare de nep\timire, adic\ atunci
c=nd ajungem s\ privim lucrurile `n `n]elesurile lor simple, ad=nci [i prime, adic\ `n
ra]iunile lor duhovnice[ti, neafectate de patima noastr\85. Ra]iunea analitic\ este
atunci cur\]it\ [i luminat\ de o `n]elegere intuitiv\ a lucrurilor.

Am v\zut deja c\ descoperirea, descifrarea [i actualizarea ra]iunilor obiective
ale lucrurilor are dou\ etape generale. Cea dint=i presupune sesizarea ra]iona-
lit\]ii proceselor fizico-biologice ale naturii, ajung=ndu-se prin transcenderea ei
la cea de-a doua treapt\: actualizarea ra]iunilor duhovnice[ti superioare ale
lucrurilor, `n interdependen]\ de ra]iunile generale, suprapuse, ale lumii, spre
intuirea Ra]iunii Supreme.

Aceast\ prim\ treapt\ este absolut necesar\, `ns\ nu este suficient\, pentru c\
lumea material\ este `nc\rcat\ [i bogat\ `n sensuri `nalte, spirituale. Ea are o
structur\ simbolic\ [i de aceea cunoa[terea fizic\ este doar primul stadiu al
cunoa[terii ei. Caracterului sau structurii de simbol al lumii `i corespunde, astfel,
o cunoa[tere simbolic\, prin tr\ire spiritual\ [i privire duhovniceasc\. Sau, `n
limbaj ascetic, contemplarea natural\, gnoza natural\ sau theoria fizic\ trebuie
s\ conduc\ spre contemplarea „`n duh”, spre vederea [i unirea cu Dumnezeu.
Theoria trebuie s\ duc\ la theologie.

P\rintele St\niloae define[te, `n duh patristic, contempla]ia natural\: „vede-
rea ra]iunilor dumnezeie[ti ale lucrurilor din natur\ [i prin aceasta vederea lor
curat\ [i `n]elegerea lor plin\ de tain\ `n infinitatea lui Dumnezeu, dup\ c=[ti-
garea primei nep\timiri, adic\ dup\ ce credinciosul nu mai prive[te cu l\comia
care m\rgine[te lucrurile [i cu ispita care vrea s\ le st\p=neasc\ ca obiecte de sine
st\t\toare [i care-i pot apar]ine exclusiv”86.

82 Nota 302, la Sf=ntul Simeon Noul Teolog, A cincea cuv=ntare moral\, `n Filocalia...,
volumul VI, p. 185.

83 Nota 305, la Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 191.
84 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea Ortodox\..., p. 177.
85 Ibidem.
86 Nota 405, la Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 251.
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Superioar\ acesteia, cuno[tin]a adev\rat\, adev\rata cunoa[tere a ra]iunilor
interioare, se ob]ine doar `n stare de nep\timire, atunci c=nd sufletul, „eliberat de
greutatea patimilor [i-a reg\sit aripile, care sunt argintate sau curate de patimi. El
poate zbura acum prin lucruri dincolo de caracterul lor de obiecte m\rginite `n
ambian]a infinit\ a Persoanei lui Dumnezeu”87. Iar aceast\ cuno[tin]\ este
premis\ a „teologiei de tain\”, a unirii cu Dumnezeu, dincolo de orice cunoa[tere
a lucrurilor ca existen]e deosebite88.

Ra]iunea analitic\ a devenit pe aceast\ treapt\ „`n]elegere sim]itoare” sau
„sim]ire `n]eleg\toare”. Mintea s-a cobor=t `n inim\ [i acolo s-a ad=ncit `n con-
templarea raiului interior [i a celui suprafiin]ial.

A[a `n]elegem cuvintele duhovnice[ti ale P\rintelui St\niloae, potrivit c\rora
adev\rata cunoa[tere a lumii o au sfin]ii. Din aceast\ cunoa[tere curat\, nep\ti-
mitoare, intuitiv\, prin iubire [i unire, provine transparen]a luminoas\ a celor
buni [i sfin]i [i fa]a `ntunecoas\ a celor r\i, c\ci pe fa]a lor, `n ochii lor, se v\d
g=ndurile lor. ~n timp ce `n lumina fe]ei sfin]ilor se vede lucrarea Duhului Sf=nt
din ei, `n fe]ele `ntunecate [i `ntunecoase ale celor r\i se citesc p\catele lor, c\ci,
adaug\ P\rintele, „mai ales sfin]ii v\d st\rile oamenilor, pe c=nd cei p\c\to[i nu
v\d lumina din sfin]i, pentru c\ privirea ei `i face [i mai `ntuneca]i”89. Sfin]ii v\d
lucrurile `n lumina lor interioar\ [i `n str\lucirea ei originar\, ca unele luminate
de Logosul dumnezeiesc, sensul suprem [i lumina intrinsec\ a tuturor.

Omul, avea s\ spun\ P\rintele St\niloae, `ntr-un alt loc, „vede  lumea potrivit
cu starea lui. Starea omului influen]eaz\ vederea ochilor, auzul urechilor, care
proiecteaz\ peste lucruri `nf\]i[\ri ce r\spund st\rii lui suflete[ti. Dac\ el se face
m\rginit prin preocuparea de pl\ceri, vede lucrurile `n m\rginirea lor [i nu vede
prin ele ra]iunile lor infinite `n Dumnezeu Cel infinit”90.

Descoperirea ra]iunilor duhovnice[ti ale lucrurilor este, precum ne arat\ P\rin-
tele Dumitru St\niloae, o datorie [i o responsabilitate a omului, o dat\ ce este singura
fiin]\ din lumea creat\ v\zut\, capabil\ de un astfel de proces ra]ional [i duhovnicesc.

Descoperirea acestor ra]iuni echivaleaz\ cu descoperirea ad=ncilor sensuri ale
lumii [i ale existen]ei umane, a tr\s\turilor chipului lui Dumnezeu `n fiin]a uman\,
a responsabilit\]ii fa]\ de el, de lume, de semeni [i de Dumnezeu. Descoper\ lumea
a fi o scar\ spre Dumnezeu [i tinde spre comuniunea absolut\ cu El.

Trupul – „cel mai complex sistem de ra]ionalitate plasticizat\”

Omul este „spirit `ntrupat”91, trup `nsufle]it.

Prin trupul s\u, el se afl\ `n leg\tur\ str=ns\ cu lumea material\, c\reia `i poate
deveni rob, atunci c=nd se ata[eaz\ de ea [i de lucrurile [i persoanele pe care le

87 Nota 452, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 278.
88 Nota 451, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 278.
89 Nota 358, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 225.
90 Nota 377, la Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 232.
91 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 266.
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cuprinde. La fel, `ns\, prin discern\m=nt, se poate deta[a de ea, nu `n sensul re-
nun]\rii la ele, ci al `n\l]\rii deasupra lucrurilor ei finite [i a doririi lor. Aceasta arat\
c\ `ntre trup [i lume exist\ o leg\tur\ puternic\, care poate aluneca u[or `n robie fa]\
de cele materiale.

Trupul este legat de lumea creat\, dar se deosebe[te de aceasta tocmai prin
faptul c\ el este unit prin fiin]\ cu sufletul. Criteriul care `l face superior oric\rei
forme de materie este prezen]a sufletului `n el, „inserarea intim\ a spiritului `n
el”92, faptul c\ el este str\b\tut de suflet.

~n aceast\ rela]ie str=ns\ cu natura, cu lumea material\, st\ posibilitatea c\derii
trupului `n p\catele [i patimile grosiere, legate de materie. Leg\tura lui cu lumea `i
d\ posibilitatea alternativei – de a deveni, al\turi de suflet, suport al vie]ii `ndum-
nezeite sau, dimpotriv\, de a c\dea `ntr-o via]\ animalizat\, prin ira]ionalitatea
mi[c\rilor [i lucr\rilor ei, atunci c=nd „astupa” privirea [i originea lor comun\ –
`ndumnezeirea. Trupul poate deveni astfel `ndumnezeit sau „animalizat”93.

Dac\ `n prima situa]ie, unirea sa cu sufletul `l `nal]\ spre cele spirituale [i
dumnezeie[ti, `n cea de-a doua situa]ie, el se coboar\, iese din orizontul larg [i
`nalt, al spiritului, deschis infinitului, autocompl\c=ndu-se [i automul]umindu-se
cu cele materiale.

Aceast\ dualitate este, precum arat\ P\rintele St\niloae, cauza unei „drame”,
tr\it\ dureros. Trupul ne este, pe de o parte, necesar [i bun, dar pe de alt\ parte,
pricin\ de suferin]\ [i de os=nd\. Dac\ `l l\s\m s\ se scufunde `n pl\ceri, acestea
sunt efemere [i urmate de dureri temporale [i ve[nice. Dac\ `l oprim de la
satisfacerea lor, aceasta `nseamn\ pentru el tot durere. Singura cale de a evita
ambele extreme, este discern\m=ntul [i `nfr=narea94.

P\rintele St\niloae define[te trupul a fi „materie subiectivizat\, particip=nd la
spirit ca subiect”95, ra]ionalitatea plasticizat\ `n maxima ei complexitate. El este
„ra]ionalitate plasticizat\ ca obiect”96, o „ra]ionalitate palpabil\, concret\, special\,
`n leg\tur\ cu ra]ionalitatea palpabil\, concret\, a naturii”97. ~n trupul omului,
ra]ionalitatea plasticizat\ `[i atinge complexitatea maxim\, de aceea el reprezint\
„cel mai complex sistem de ra]ionalitate plasticizat\”98.

~ntre trup [i suflet exist\ o leg\tur\ de fiin]\ [i destin. Ambele au fost create
de Dumnezeu [i au voca]ia de a se realiza `mpreun\, dob=ndind `ndumnezeirea
sau calitatea omului `ntreg de dumnezeu prin har [i lucrare.

Potrivit credin]ei cre[tine, arat\ P\rintele St\niloae, „trupul e `ntr-un mod
particular interior spiritului, particip=nd prin aceasta la via]a spiritului, dep\[ind
planul biologic [i fizico-chimic. ~n trup, ra]ionalitatea cap\t\ o complexitate
particular\, datorit\ bog\]iei spiritului din el. La r=ndul ei, ra]ionalitatea spiritului

92 Ibidem, p. 265.
93 Ibidem, p. 164.
94 Nota 509, la Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 247.
95 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul I, p. 252.
96 Ibidem.
97 Ibidem, p. 257.
98 Ibidem, p. 258.
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`nsu[i se actualizeaz\, `ntr-o complexitate de mare fine]e [i subtilitate, `n lucrarea
lui asupra trupului”99.

P\rintele St\niloae nume[te, `n stil patristic, trupul „vecinul sufletului”100 [i, `n
aceast\ calitate a sa, trupul elibereaz\ sufletul din singur\tatea lui101, o singur\tate
care, atunci c=nd trupul se ocup\ exclusiv de cele materiale, este „groaznic\”.

Astfel, trupul nu se poate `n]elege f\r\ spiritul care l-a organizat [i `l str\bate102.
Precum rudenia sa cu lumea face posibil\ c\derea [i `nrobirea sa fa]\ de cele ale
lumii, tot a[a, rela]ia sa fiin]ial\ cu sufletul `l poate deschide lumii spirituale, `ntr-o
epectaz\ spre `ndumnezeire.

Referindu-se la destina]ia trupului, P\rintele Profesor Dumitru St\niloae arat\
c\ voca]ia sa este ca spiritul uman s\ lucreze prin el la transfigurarea sau spiritua-
lizarea `ntregului cosmos, a `ntregii naturi. El trebuie `nnobilat [i transfigurat sau
spiritualizat `n sim]irile lui, pentru ca prin el s\ transfigur\m lumea103. Destina]ia
sa cea mai `nalt\ este aceea de a fi f\cut templu al lui Dumnezeu, `n care s\
lucreze [i s\ se arate lucr=nd ~nsu[i Dumnezeu104.

Aceasta se dob=nde[te printr-o lucrare de ascez\, care cuprinde nu numai
trupul, ci [i sufletul. Ea presupune o disciplinare a tuturor facult\]ilor [i puterilor
trupe[ti, sublimarea afectelor [i a sim]urilor, convertirea energiilor trupului `n
energii spirituale.

Cre[tinismul, precum arat\ [i din acest punct de vedere P\rintele St\niloae,
„nu e `mpotriva trupului zidit de Dumnezeu [i destinat `nvierii [i vie]ii ve[nice, ci
`mpotriva patimilor care-l umplu de dezordine [i a petrecerii sufletului [i a
trupului `ntr-o existen]\ lipsit\ de via]\ adev\rat\ [i de lumin\”105.

Trupul nu este inferior sufletului [i cu at=t mai pu]in r\u. El a fost creat bun
[i, chiar dac\ a c\zut `n p\cat, mai are posibilitatea ridic\rii [i a m=ntuirii, `ns\,
prin intermediul sufletului. Asceza trupului nu `nseamn\ suprimarea sau distru-
gerea elementului material din constitu]ia uman\, ci purificarea [i `ndumnezeirea
lor. Lupta nu trebuie `ndreptat\ `mpotriva trupului, ci `mpotriva mi[c\rilor ira-
]ionale, necontrolate ale sale, `mpotriva p\catelor [i a patimilor care se pot lucra
`n [i prin el.

~n lucrarea des\v=r[irii, este implicat omul `n integritatea sa: trup [i suflet.
Asceza prive[te de aceea `ntreaga constitu]ie uman\, nu doar un element al ei.
Sufletul, partea ra]ional\ a omului, are voca]ia de a spiritualiza partea material\,
de a o face organ de exprimare a tr\irilor suflete[ti superioare. Partea spiritual\
din om poate `nduhovnici partea material\. Astfel, sufletul ajut\ trupul s\ risi-

99 Ibidem, p. 251.
100 Nota 19, la Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Cele dou\ sute de capete despre cuno[-

tin]a de Dumnezeu [i iconomia `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu, `n Filocalia..., volumul II,
p. 303.

101 Nota 1159, la Avva Dorotei, op. cit., p. 598.
102 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, volumul I, p. 252.
103 Ibidem, p. 253.
104 Nota 270, la Cuviosul Isaia Pustnicul, op. cit., p. 135.
105 Nota 168, la Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 88.
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peasc\ opacitatea produs\ de „cea]a” patimilor, s\ `nl\ture peretele desp\r]itor
ridicat de p\cat `ntre noi, lume [i Dumnezeu.

Prin ascez\, cre[tinul tr\ie[te anticipat starea viitoare a trupurilor `nviate,

pnevmatizate. Materia, care st\ la baza lor, va fi cople[it\ de Duh. Ele nu vor mai

fi impenetrabile [i impenetrante, cum erau din cauza p\catelor. Fiecare dintre ele

va locui, pe potriva nevoin]elor sale din via]a lumeasc\, `ntr-un loca[ propriu, pe

care P\rintele St\niloae `l consider\ a fi „virtutea `n care s-a deprins el mai mult

sau `n\l]imea la care s-a ridicat prin virtute firea sa, sau modul `n care s-a deprins

fiecare `n chip deosebit s\-[i arate aten]ia [i iubirea fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de

ceilal]i oameni”106.

Fiecare `[i va avea loca[ul s\u [i str\lucirea sa, dar `n cea mai deplin\

comuniune cu ceilal]i, pentru c\ to]i `[i vor fi transparen]i la culme. Comuniunea

aceasta va fi una `n Dumnezeu [i va fi o iubire [i o deschidere deplin\ a tuturor

fa]\ de to]i [i de toate.

Dac\ acestea vor fi calit\]ile trupurilor `nviate a celor buni [i virtuo[i, `n mod

opus, trupurile p\c\to[ilor „vor `nvia [i ele spiritual, de[i `nnoite [i `ntunecate.

Fiind spiritualizate, ele nu vor mai m=nca. Ele vor fi sub]iate, dar sub]iate prin

r\utate. Va domina `n fiecare din ele un spirit care a ajuns la suprema r\utate. De

aceea, sufletul din astfel de trup va sem\na cu diavolul, cople[ind trupul cu o

`ntunecime «spiritual\» ca a diavolului.

Sufletul p\c\tosului va fi `nc\rcat de urm\rile r\ut\]ii lui, adic\ imprimat de

ele, pe de o parte, ca de un regret, pe de alta, ca de-o neputin]\, de-a fi altfel, ba

chiar ca de un fel de mul]umire cu aceast\ stare, de un fel de satisfac]ie ce o d\

egoismul, o d\ cu `ntunericul [i cu abisul pustiu sau neoprit de nimic, `n care ]ine

acesta pe om `n iad”107.

Taina materiei `nduhovnicite, „misticismul” materiei sau

„materialismul mistic”

Ortodoxia, precum arat\ P\rintele St\niloae, d\ o valoare pozitiv\ lumii [i
materiei din care aceasta este compus\, ar\t=nd c\ ea are scopul de a se trans-
figura, de a se pnevmatiza progresiv, p=n\ la p\trunderea ei deplin\ de spirit, de
duh. De aceea, spiritualitatea ortodox\ vorbe[te despre un anume „misticism” al
materiei, despre „taina” sau „misterul” materiei `nduhovnicite.

Cre[tinismul, arat\ P\rintele Profesor, crede `ntr-o ve[nicie a materiei, a unei
materii nestingherit transfigurat\ de puterea [i bog\]ia infinit\ a vie]ii spirituale [i

106 Nota 277, la Sf=ntul Simeon Noul Teolog, ~nt=ia cuv=ntare moral\, `n Filocalia...,
volumul VI, p. 144.

107 Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru St\niloae, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\...,
nota 856, p. 654.
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de energiile divine, admi]=nd un „materialism mistic”, vorbind despre o „sf=nt\
materie”108.

~n cadrul acestui proces de `nduhovnicire deplin\, sunt distinse dou\ etape:
una din via]a prezent\, experiat\ de marii tr\itori cre[tini, care [i-au supus trupul
cu toate energiile sale, le-au sublimat, convertind energia fizic\ `ntr-una spiri-
tual\ [i au transformat lumea, `n mod anticipativ, `ntr-un rai l\untric; [i o etap\
viitoare, dup\ Judecata final\, c=nd toate vor fi str\b\tute des\v=r[it de Duhul lui
Dumnezeu.

~n veacul acesta prezent, cel care `n]elege cu adev\rat aceast\ tain\ a vie]ii [i a
lumii este sf=ntul. Pentru el, ca pentru unul care s-a cur\]it deplin de patimi [i s-a
ridicat prin iubire deasupra dualit\]ii materie-spirit, trup-suflet, lumea `[i redes-
coper\ structurile ei arhetipale, ra]iunile ei prime. Ea este un loc al prezen]ei lui
Dumnezeu, al s\l\[luirii harului, o Biseric\ virtual\ [i un rai poten]ial, `n mijlocul
c\reia se s\v=r[e[te, prin intermediul preotului crea]iei – omul, o sublim\ liturghie
cosmic\, o liturghie personal\ ne`ncetat\, unit\ cu rug\ciunea continu\ a lui Hristos
Arhiereul nostru, Care a sfin]it toate [i vrea s\ sfin]easc\ toate ne`ncetat prin noi109.

Toate sunt astfel restaurate, `n via]a Sf=ntului, `n starea lor prim\, originar\,
`n acea stare de armonie ini]ial\. Sf=ntul este cel care a reu[it s\ restaureze, `n
~mp\r\]ia sa l\untric\, raiul primordial, cel care a unificat toate cele divizate,
scindate [i sf=[iate de p\cat, cel ce a ref\cut pacea ini]ial\ cu Dumnezeu, cu lumea
[i cu sinea sa, cur\]it\ [i eliberat\ de orice pat\ [i `ntin\ciune.

Prin deta[area lui din robia materiei, prin supunerea deplin\ a celor trupe[ti
celor duhovnice[ti [i dumnezeie[ti, el a devenit „om ceresc” [i „`nger p\m=n-
tesc”. ~n el s-a dep\[it aspectul pur material al existen]ei [i al lumii, s-a `nl\turat
orice opozi]ie, dualitate sau contrarietate `ntre suflet [i trup, datorit\ Duhului
Sf=nt care le-a p\truns, le-a `nduhovnicit [i le `ndumnezeie[te pe am=ndou\110. El
vede [i `n]elege adev\ratul sens, frumuse]ea [i valoarea lumii [i a celor din ea. De
aceea, „nimeni nu vede [i nu experiaz\ ca el lumea, ca pe o minune nesf=r[it de
nuan]at\ [i de bogat\ a lui Dumnezeu”111.

Posibilitatea influen]ei spiritului asupra materiei, a cov=r[irii trupului de c\tre
duh, este posibil\ datorit\ unit\]ii de fiin]\ [i de destin a celor dou\ realit\]i: materie
[i spirit, `ntre care nu exist\ o opozi]ie ontologic\, ireductibil\ [i ireconciliabil\, ci
doar un dualism moral. Cele dou\ realit\]i se pot concilia `n lumea [i legea Duhului.

Aceast\ atitudine pozitiv\ a Ortodoxiei referitoare la materie [i la lumea
material\ nu justific\ nici o urm\ de dispre] sau desconsiderare a lor. „Cele dou\
laturi ale compozi]iei paradoxale umane, ne arat\ P\rintele St\niloae, tendin]a spre
sfin]enie [i necesitatea satisfacerii trebuin]elor trupe[ti, nu justific\ dispre]uirea nici

108 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. III, edi]ia a doua, Ed. IBMBOR, Bucu-
re[ti, 1997, p. 278.

109 Idem, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului Sf=nt. Cuv=nt `nainte Arhiman-
dritul Grigorie Grigoriatul. Prefa]\ Olivier Clément. ~n rom=ne[te de Marilena Rusu, Edi-
tura Deisis, Sibiu, 1995, p. 29.

110 Ibidem, p. 280-281.
111 Ibidem, p. 279.



50 TEOLOGIE {I VIA}|

uneia din ele, ci cere p\trunderea celei de pe urm\ de puterea celei dint=i. Omul nu
se sfin]e[te nimicind trupul [i desp\r]indu-se de lume, ci sfin]indu-le [i pe ele”112.

Urmarea fireasc\ a unei astfel de atitudini duhovnice[ti pozitive fa]\ de lume
este aceea c\ spiritul cre[tin ortodox „nu vrea s\ anuleze trupul [i lumea, ci crede
c\ ele pot fi sfin]ite, dar prin puterea unui Dumnezeu mai presus de ele, Care le-a
creat [i le sus]ine spre folosul ve[nic al omului”113.

~n lumea prezent\, se arat\, experien]a aceasta a pnevmatiz\rii ce este anti-
cipat\ `n via]a sfin]ilor, `n Sfintele Taine ale Bisericii, care ne arat\ finalitatea duhov-
niceasc\ a lumii materiale, [i de minuni, ca „anticip\ri excep]ionale ale st\rii
eshatologice”114.

Minunile nu abolesc legile fire[ti ale materiei, ci o suspend\ provizoriu, pentru
a face loc legilor superioare lor, celor duhovnice[ti. Ele suprapun ordinii naturale o
logic\ mai presus de ea, spiritual\. „P=n\ la sf=r[itul lumii, arat\ P\rintele Profesor,
ordinea ei natural\ va exista continuu, penetrat\ `ntr-un chip misterios, de o ordine
care e deasupra ei, a[a cum penetreaz\ via]a spiritual\ realitatea mai mult sau mai
pu]in statornic\, deci nedesfiin]at\, a vie]ii `n trup”115. Ele nu sunt alter\ri sau
desfiin]\ri a ra]ionalit\]ii naturii, ci descoperiri excep]ionale ale chem\rii ei finale.

~n veacul viitor, totul va fi lumin\. Trupurile `nviate [i lumea pref\cut\ vor
str\luci `n aceast\ lumin\. Credin]a cre[tin\ vorbe[te despre aceste realit\]i viitoare
ca despre o mare tain\, cunoscute deplin doar lui Dumnezeu. Chiar [i lumea mate-
rial\ prezent\, finit\, este socotit\ o tain\. Cu at=t mai mult se potrive[te acest
caracter tainic lumii viitoare.

Acum nu putem avea `n]elegerea deplin\ a tainei. Putem deduce c\ va fi vorba
despre un nou plan al existen]ei, lucrare a Duhului Sf=nt, c\ nu va mai exista
corupere, b\tr=ne]e, moarte, ci o tinere]e ve[nic\, o str\lucire [i o frumuse]e ne`n-
chipuit\, o armonie [i o lumin\ neapus\, o comunicare [i iubire des\v=r[it\116.
Legile materiei vor fi str\b\tute de cele ale spiritului, trupul va fi p\truns de
suflet; toate vor fi cople[ite de iubire [i de legile Spiritului.

O prim\ observa]ie pe care o face P\rintele St\niloae, pe baza afirma]iilor
Sfin]ilor P\rin]i, referitoare la lumea [i trupurile `nviate [i `nduhovnicite, este
aceea c\ ele nu vor fi ni[te realit\]i pur spirituale, str\ine oric\rei forme de
corporalitate, ci vor avea [i un con]inut material, nu doar o form\, vor avea ceva
din con]inutul material pe care l-au avut pe p\m=nt, o c=t de mic\ parte din materia
care a trecut prin ele din via]\. Cei `nvia]i le vor experia cu `nse[i trupurile pe care
le-au avut pe p\m=nt117. Trupurile `nviate, arat\ P\rintele Profesor, r\m=n ne-
schimbate dup\ fiin]a lor, fiind `ns\ `nduhovnicite deplin.

~ntr-un astfel de punct al discursului s\u teologic, P\rintele St\niloae vor-
be[te despre o grada]ie de materialitate sau de corporalitate [i de sensibilitate a

112 Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 181.
113 Ibidem, p. 180.
114 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., vol. I, p. 256.
115 Ibidem.
116 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., vol. III, p. 278.
117 Ibidem, p. 270.
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lumii [i a trupului. Astfel, „lumea nou\ [i trupul nostru `nviat ating un grad maxim
de imaterialitate [i de spiritualitate, prin `ndumnezeirea dup\ har, p\str=nd totu[i
materialitatea [i sensibilitatea dup\ natur\ [i f\c=ndu-se toate acestea medii de
maxim\ transparen]\ a sufletului pnevmatizat, a dumnezeirii”118.

Prelu=nd concep]ia Sf=ntului Grigorie Palama, P\rintele St\niloae arat\ [i
sensul acestei `nnoiri `n duh a crea]iei. Ea nu va fi o inversare a preponderen]ei
dintre material [i spiritual. Dac\ `n lumea prezent\, abia este v\zut spiritul prin
materie, `n starea viitoare, lumea va fi sc\ldat\ `n spiritualitate, astfel `nc=t ma-
teria pnevmatizat\ la maximum va fi v\zut\ prin spirit. La fel, oamenii, al c\ror
suflet este acum greu descifrat [i `n]eles `n trup, `n ordinea harului, se vor experia
reciproc [i nemijlocit, printr-o intui]ie interioar\ fulger\toare, ce dep\[e[te cadrele
materiei119.

Materia pnevmatizat\, care va sta la originea universului [i a trupurilor `n-
viate, spune P\rintele St\niloae, va fi „o energie ve[nic t=n\r\, diafan\, transpa-
rent perfect [i de mare fine]e al frumuse]ilor st\rilor [i mi[c\rilor spirituale, f\r\ a
`nceta s\ aib\ capacitatea unor forme [i o consisten]\. Formele vor fi expresia cea
mai fin\ a st\rilor spirituale, iar consisten]a va fi plin\ de elasticitate...”120.

Lumea va fi atunci un mediu des\v=r[it pentru spirit, un organ transparent al
dumnezeirii, calit\]ile ei fiind: caracterul `nnoit, lumina, frumuse]ea [i incorup-
tibilitatea. Atunci, el `[i va descoperi deplin frumuse]ile sale neb\nuite, frumuse]i
care anterior au fost ]inute `n `ntuneric de patimile omene[ti. Iar frumuse]ea
aceasta ne`nchipuit\ va fi expresie a cur\]iei, transparen]ei [i luminii ei, izvor=nd
din interior, din ra]iunile ei, f\cute str\vezii.

Lumea nu va mai fi atunci un obiect de consum, nu va mai avea caracterul de
exterior. ~n ea nu va mai exista nimic care s\ incite la p\cate [i la patimi, ci totul
va fi un loc al iubirii curate [i al prezen]ei dumnezeie[ti.

Lumea sensibil\, deplin spiritualizat\, se va uni cu lumea inteligibil\, arhe-
tipul ei, pe care l-a c\utat continuu `n starea de materie fizic\, iar `n aceast\ nou\
realitate, va transpare Spiritul suprem.

Abia atunci se vor descoperi deplin ad=ncile [i ultimele sensuri ale lumii, se
vor pune `n lumin\ tr\s\turile minunate ale ei. Ea va fi „poleit\”, `mbr\cat\ `n
haina luminii dumnezeie[ti, `n str\lucirea spiritului. Va fi o armonie de sensuri,
ce vor conduce c\tre Infinitul dumnezeiesc. Prin toate va transpare Hristos,
~mp\ratul tuturor, Sensul ultim al celor ce au existat, exist\ [i vor exista.

Universul `nviat va exista [i mai departe, dar nu `ntr-o form\ opac\, ci `ntreg
personalizat, cople[it de „prezen]a unit\]ii tuturor persoanelor umane, tr\it\ printr-o
mare intimitate reciproc\, `n leg\tur\ cu cea a `ngerilor”121.

Lumea cea nou\, spune P\rintele St\niloae, „va fi de o frumuse]e ne`nchi-
puit\ prin efectul ce-l va produce `n ea rev\rsarea `mbel[ugat\ a luminii dumne-
zeie[ti. Totul va fi negr\it de frumos, pentru c\ totul va avea o semnifica]ie
spiritual\ ad=nc\, va reflecta `n mod clar Spiritul infinit ce va str\bate toate. {i

118 Ibidem, p. 260-261.
119 Ibidem, p. 260.
120 Ibidem, p. 260.
121 Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 243.
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frumuse]ea aceea, fiind a[a de v\dit\ [i de necontenit nou\, nu va putea s\ nu fie
necontenit admirat\, c=ntat\, ceea ce va face ca oamenii ca [i `ngerii, s\ laude
ne`ncetat pe Dumnezeu, Izvorul frumuse]ii”122.

Toate vor fi restaurate [i unificate ontologic `n Hristos. Toate se vor afla `ntr-un
urcu[ continuu spre El, sl\vindu-L ne`ncetat.

Materia, temporalul, finitul, f\r\ a fi desfiin]ate, vor fi ridicate la transfigu-
rarea spiritualizat\, la nem\rginirea ontologic\ [i la ve[nicia fericit\, `n spiritua-
litatea dumnezeirii123. Materia, lumea `[i va redob=ndi atunci, `n ordinea harului,
caracterul ei de sacrament obiectiv general, calitatea ei de „tain\ de suprem\
transparen]\, un mediu de suprem\ comunicare a vie]ii lui Iisus”124.

Discern\mântul `n rela]ie cu lumea, cale spre o ecoteologie

Precum am v\zut, lumea nu [i-a urmat scopul pentru care ea a fost creat\,
datorit\ p\catului primilor oameni, care l-a `ndep\rtat pe om de Creatorul s\u, l-a
`nstr\inat de lumea `n care fusese pus st\p=n [i `ns\[i firea omeneasc\ a sf=[iat-o
[i divizat-o.

P=n\ la venirea M=ntuitorului Iisus Hristos, istoria umanit\]ii are aspectul
unei drame umane, la care particip\ `ntreaga crea]ie. Doar `n Iisus Hristos i s-a
dat acesteia posibilitatea restaur\rii ei ontologice, a rea[ez\rii ei `n adev\rata
rela]ie cu Dumnezeu-Creatorul ei [i cu fiin]a uman\.

Omul, `ns\, precum o dovede[te cu prisosin]\ experien]a contemporan\, nu a

[tiut s\-[i exercite calitatea sa de rege al lumii create, de st\p=n luminat al ei, care

s\ conduc\ [i astfel s\ se `nal]e [i el spre Dumnezeu – originea tuturor, ci a

demonstrat o conduit\ abuziv\, egoist\ fa]\ de `ntreaga crea]ie, `nc=t pe bun\

dreptate se vorbe[te, conform cuvintelor Sf=ntului Apostol Pavel, despre un real
suspin al crea]iei, despre o a[teptare dramatic\ a lumii de a fi ocrotit\ `n calitatea

ei de oper\ a lui Dumnezeu, chemat\ nu spre un sf=r[it gr\bit de fiin]a uman\, ci

spre `nve[nicire a ei, `ntr-o stare superioar\ degrad\rii materiei, `n materie `n-

duhovnicit\.

Crea]ia suspin=nd\ de pe urma abuzurilor umane, a fost r\nit\ mortal de

patimile omene[ti [i implica]iile lor. Din rege [i preot al crea]iei, care avea

datoria s\ slujeasc\ aceast\ liturghie cosmic\ ne`ncetat\, de a da slav\ Creatorului
prin intermediul unei crea]ii restaurate [i pnevmatizate de c\tre spirit, omul a

ajuns un tiran, care, m\cinat de egoism, le exploateaz\ pe toate doar `n folos

material [i personal.

{i din acest punct de vedere, g\sim `n scrierile P\rintelui St\niloae observa]ii

aspre referitoare la toate aceste realit\]i generale, care pot fi considerate o

prolegomen\  la o posibil\ ecoteologie.

122 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul III, p. 266.
123 Idem, Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 187.
124 Idem, Crea]ia ca dar..., p. 14.
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Mai `nt=i de toate, scopul pentru care Dumnezeu a d\ruit cu at=ta bun\tate
lumea omului este, potrivit teologului rom=n, slujirea reciproc\. Lumea material\
trebuie s\ slujeasc\ omului drept baz\ natural\, suport material pentru o via]\
duhovniceasc\ `nalt\, prin dubla sa ra]ionalitate: fizic\ [i duhovniceasc\, dup\
cum [i omul are voca]ia de a sluji lumii, ajut=nd-o s\ progreseze spre „cerul nou
[i p\m=ntul nou”.

„Toate ale crea]iei, inclusiv animalele, spune P\rintele, `ntr-o form\ refle-
xiv\, mi-au fost date spre slujire. Dar eu m-am f\cut rob ca lumea obiectivelor [i
tot a[a de lipsit de perspectiva eternit\]ii ca [i animalele. Ba mai s\lbatic `n pofta
dup\ ele, ca animalele, c\ci le poftesc nu numai pentru momentul poftei, ci [i
pentru viitor, a c\rui con[tiin]\ am p\strat-o, dar numai ca tip, nu [i ca eternitate.
Aceasta m-a lipsit de lumina orizontului larg [i etern, superior lumii [i m-a `nchis
`n `ntunericul lumii materiale lipsit\ de sens; m-a dezbr\cat de slava ce o pot
avea ca st\p=n al lumii”125.

Din cauza acestei crize planetare, actualizarea responsabilit\]ii omului fa]\
de natur\, dat\ de Dumnezeu, de crea]ie, „apare azi ca o datorie de a folosi resur-
sele cu cru]are [i de a nu o altera prin poluare”126. Aceasta `nseamn\ a ne `mp\r-
t\[i de crea]ie cu discern\m=nt, a-i descoperi toate aceste ra]iuni `nalte ale ei, a o
transforma `ntr-un loc al prezen]ei cov=r[itoare a spiritului, a-i redescoperi
valoarea ei, o valoare legat\ `n mod absolut de spirit [i de Spiritul suprem.

***
Am `ncercat, `n paginile precedente, s\ prezent\m `n detaliu, `nv\]\tura P\-

rintelui Profesor St\niloae referitoare la valoarea lumii materiale de suport
pentru via]a spiritual\, valoare ce rezult\ din ad=ncile ra]iuni pe care Creatorul
le-a a[ezat `n fiin]a lucrurilor, prin actul cre\rii [i pe care omul are voca]ia de a le
descoperi [i utiliza la cele dou\ etape ale vie]ii sale: trupesc [i duhovnicesc, spre
descoperirea Ra]iunii Culminante, Cauza [i }inta tuturor acestor ra]iuni tainice –
Hristos.

Cercetarea atent\ a acestei `nv\]\turi specific r\s\ritene, explicitat\ `n nuan]e
de o profunzime deosebit\ de P\rintele Profesor, ne arat\ c\ aceast\ contribu]ie a
sa, valorificatoare [i `ntregitoare a `nv\]\turii patristice porne[te de la aspecte
legate de terminologie, pentru a se ad=nci `n explica]ii, detalii [i nuan]\ri de mare
valoare teologic\ [i duhovniceasc\.

Lumea este, a[adar, pentru P\rintele Profesor, o mare „tain\”, un „dar” al
atotputerniciei [i al iubirii infinite ale lui Dumnezeu. Ea este un „sacrament
general”, un mijloc al dialogului deplin al darului, un mediu de comunicare cu
Subiectul infinit, „realitatea unitar\ ra]ional\ multiplu suprapus\”, pom al cuno[-
tin]ei binelui [i r\ului [i de aici „pedagog spre Hristos” sau cale spre iad.

Atitudinea fa]\ de „darul lumii”, precum ne arat\ P\rintele St\niloae, trebuie s\
fie una ascetic\, valorificatoare, de descoperire a tuturor acestor ad=nci `n]elesuri
duhovnice[ti, spre urcu[ul continuu spre Ra]iunea Personal\ Suprem\ – Hristos.

125 Nota 781, la Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti, `n volumul
Studii de Teologie Dogmatic\ Ortodox\..., p. 624.

126 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., vol. I, p. 226.
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The World and its Rationality in the Theology of 
Dumitru Staniloae (continuation)

The author, Rev. Conf. Dr. Ioan C. Tesu analyzes the link between the human

person and the world in the vision of Father Staniloae. Father Staniloae responds to

several questions of the modern theology with the light of Tradition, that is the main

and alive doctrine of the Church guided by the Holy Spirit and having in its heard and

as its Head Jesus Christ. Through the perspective of the world as the gift of God and

the dialogue between creature and God, all the created things are seen as media of

communication with the infinite Subject through love. In the same dialectic, the

author considers the very original and in the same time bound with the Tradition, the

conception about the ascetical dimension of things. In the love of Christ and subsis-

ting according to a divine and eternal plan of God, the world is finally seen as a ratio-

nal unified reality having as principle the Divine Reason, the Word of God incarnated

at the fulfillment of ages.  There is a dynamic vision of the world, guided by God.

Biblically speaking, the world is the Three of conscience of good and evil. It can

become pedagogue toward Christ or way to hell depending of the human freedom. The

first rations of the creatures are in the Eternal Logos Who leads the world toward God.

In addition, the body, the 'most complex rational system' is called to enjoy the freedom

of the Kingdom with the spirit in union with God. This is the main reason for the

mystery of spiritualized matter, the mystical theology of the matter to be found in the

entire theology of the Fathers. This vision of Father Dumitru Staniloae is also a

beginning toward a new understanding of the relation between matter and spirit and a

fresh start for an ecotheology where the earth will regain its importance as space of

salvation and deification of the humankind.   


