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Teologia P\rintelui Profesor 

Dumitru St\niloae, o teologie a iubirii [i 

d\ruirii, a rug\ciunii [i des\vâr[irii

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

Despre P\rintele Profesor Dr. Dumitru St\niloae trebuie s\ se vorbeasc\ `n
duh de ad=nc\ pre]uire [i venera]ie. Via]a [i opera sfin]iei sale constituie
„paradigme” ale iubirii de Dumnezeu [i de semeni, ale slujirii [i d\ruirii totale
fa]\ de ei. Din acest motiv, el este un „model”, „o pild\” [i un „exemplu” de va-
loarea autorilor tratatelor despre preo]ie [i a P\rin]ilor duhovnice[ti ai scrierilor
ascetice r\s\ritene. 

Opera sa teologic\ va suscita interesul mai ales datorit\ temelor fundamen-
tale aprofundate, nuan]\rilor f\cute, profunzimii [i reflexivit\]ii celor analizate,
precum [i lirismului intrinsec al tuturor celor dezvoltate. 

Ea `mpodobe[te [i `ncununeaz\ teologia ortodox\ rom=neasc\ a veacului al
XX-lea, constituind un moment de apogeu, o surs\ de neignorat, un „document”
al Tradi]iei cre[tine ortodoxe, absolut indispensabil oric\rei cercet\ri teologice
pertinente. 

P\rintele Profesor Dr. Dumitru St\niloae a fost, pe bun\ dreptate, considerat
„patriarhul” teologiei academice ortodoxe rom=ne[ti din veacul al XX-lea, perso-
nalitate providen]ial\ pentru Ortodoxia rom=neasc\ [i panortodox\, pentru dog-
matica r\s\ritean\ de la cump\na dintre cel de-a doilea [i al treilea mileniu cre[tin. 

Sfin]ia sa este, `n mod indubitabil, [i precum o probeaz\ via]a [i opera sa, cel
mai prolific [i important teolog ortodox al veacului al XX-lea. Opera sa `mbr\-
]i[eaz\ [i acoper\ toate domeniile de cercetare teologic\, `ncep=nd, cronologic,
cu istoria Bisericii universale [i rom=ne, [i ad=ncindu-se `n domeniile de v=rf ale
[tiin]ei teologice: Spiritualitatea Ortodox\: Ascetica [i Mistica; `n Teologia Dog-
matic\ [i Liturgic\, fiecare dintre acestea cu delimit\rile [i capitolele lor particulare. 

Lucr\rile sale, fie c\ este vorba de manuale de teologie (Spiritualitatea Or-
todox\, Teologia Dogmatic\ Ortodox\), fie de traduceri (Hristu Androutsos,
Dogmatica Bisericii Ortodoxe r\s\ritene, Filocalia, vol. I-XII, opere fundamen-
tale ale Sf. Grigorie Palama, ale Sf. Maxim M\rturisitorul, Sf. Simeon Noul
Teolog, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Chiril al Alexandriei,
Sf. Dionisie Areopagitul, Sf. Grigorie Teologul, pentru a le men]iona pe unele
dintre ele, care au influen]at profund opera P\rintelui St\niloae), ori de studii,
articole, note, `nsemn\ri, reflec]ii teologice sau comentarii ecumenice, pot fi
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socotite fundamentale pentru dezvoltarea domeniilor pe care le cerceteaz\,
adev\rate sinteze, documente sau monumente `n care este cuprins\ [i explicitat\
`nv\]\tura autentic\ ortodox\, a[a cum au p\strat-o [i t=lcuit-o Sfin]ii P\rin]i ai
Bisericii, timp de dou\ milenii. 

Debut=nd cu preocup\ri istorice [i ad=ncindu-se `n sintezele dogmatice,
liturgice, ascetice [i mistice, P\rintele D. St\niloae a l\sat teologiei ortodoxe ro-
m=ne[ti o oper\ de referin]\ pentru orice explorare teologic\ viitoare pertinent\. 

Personalitate intelectual\ [i moral\ accentuat\, cu largi deschideri umaniste,
cunosc\tor al mai multor limbi vechi [i moderne, cu bogate cuno[tin]e de
filologie, filosofie, psihologie, precum [i din domeniul [tiin]elor exacte, P\rintele
St\niloae a pus `n valoare, a dezvoltat [i a dus g=ndirea teologic\ r\s\ritean\ la
culmi `nalte ale aprofund\rii [tiin]ifice [i ale tr\irii religioase. 

Aproape c\ nu exist\ domeniu al teologiei ortodoxe pe care s\ nu-l fi explorat
p=n\ la cele mai subtile nuan]e [i p\trunz\toare detalii „patriarhul teologiei
rom=ne[ti”. Nu este nici o exagerare `n a spune c\ P\rintele Dumitru St\niloae,
prin reflec]iile sale teologice, `mbog\]e[te o tradi]ie dogmatic\ `nvechit\ [i `n-
chistat\ `n formule canonice vechi sau corecteaz\ o viziune doctrinar\ scolastic\,
la fel de periculoas\ prin lipsa ei de duh, de sim]ire, a celor predate ex cathedra.
Este mai degrab\ un `ndemn la a descoperi [i valorifica g=ndirea „inspirat\” a
celui mai important teolog ortodox al veacului al XX-lea, izvor al progresului
dogmatic [i teologic ortodox contemporan. ~n m\sura `n care nu va fi ignorat\
sau uitat\ `ntre filele unor lucr\ri [i `n rafturile unor biblioteci, opera monumen-
tal\ a P\rintelui St\niloae `[i va dovedi valoarea [i actualitatea ei teologic\ [i, am
putea spune, predictic\. 

Scrierile P\rintelui St\niloae, de mare profunzime [i expresivitate, limpezime
[i subtilitate, analizeaz\ `n largi [i p\trunz\toare detalii temele centrale ale vie]ii
cre[tine [i ale teologiei ortodoxe, ale vie]ii Bisericii [i ale mi[c\rilor sufletului
omenesc [i rom=nesc. Reflec]iile privind spiritualitatea poporului rom=n se `mbin\
`n modul cel mai `nalt cu largile considera]ii privind istoria general\ a Bisericii
cre[tine. Dogma se `ntrege[te `n cult, adev\rul se expliciteaz\ `n experien]a du-
hovniceasc\, `n evlavie, theoria se `mpline[te `n theologie. 

Un merit incontestabil al „patriarhului” teologiei rom=ne este acela de a fi
scos din negura [i uitarea vremurilor [i a ignoran]ei via]a, opera [i personalitatea
multor autori cre[tini normativi pentru spiritualitatea ortodox\, `n general. 

Pe l=ng\ traducerea operelor fundamentale ale acestor Sfin]i P\rin]i, la care
am f\cut deja referire, putem socoti o binecuv=ntare a lui Dumnezeu pentru
Ortodoxia rom=neasc\ traducerea [i publicarea `n „limba vechilor cazanii” a
Filocaliei, comoar\ a sufletului cre[tin ortodox. Iar din acest punct de vedere tre-
buie s\ subliniem faptul c\ P\rintele Profesor nu este doar un inspirat traduc\tor
al acestei magistrale colec]ii, ci [i un `ntregitor al ei, ad\ug=nd la textele originale
din colec]ia greac\ unele lucr\ri capitale ale autorilor filocalici, capabile s\ ne
familiarizeze [i mai mult cu g=ndirea lor de Dumnezeu inspirat\. 

Cele dou\sprezece volume impresioneaz\ at=t prin profunzimea `nv\]\turilor
autorilor ei, dar [i prin stilul duhovnicesc `n care P\rintele St\niloae ni-i face
apropia]i cugetelor [i inimilor noastre.
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Prin toate acestea, putem spune, pe bun\ dreptate, c\ P\rintele Profesor a
adus cerul Ortodoxiei universale pe p\m=nt rom=nesc, fiind un teolog creator,
autorul unor sinteze teologice de mare amploare [i profunzime. Lucr\rile sale,
introducerile largi [i bogate `n date [i nuan]\ri, precum [i notele de subsol, pe
care le-a inserat `n operele sale, se pot constitui `ntr-o teologie inedit\, de aceea[i
ad=ncime [i bog\]ie de idei [i de tr\ire. 

Trebuie s\ subliniem faptul c\ Spiritualitatea Ortodox\: Ascetica [i Mistica,
de[i au reprezentat fundamentul teologiei sale, au constituit, din nefericire, un
capitol interzis, prohibit `n acea vreme, o disciplin\ scoas\ `n afara programelor
universitare [i interzis\ analizei [i dezvolt\rilor teologice din perioada de „trist\
amintire” pentru istoria neamului rom=nesc, [i din aceast\ cauz\ P\rintele
St\niloae nu a avut libertatea de a publica dec=t accidental (atunci c=nd sc\pau
cenzurii) scrieri despre domeniul care i-a fost cel mai drag, printre cele cu care
[i-a `nceput de fapt bogata [i cov=r[itoarea sa oper\ teologic\, pentru care s-a
jertfit at=t de mult [i pentru care a avut at=t de mult de suferit. 

~n ciuda tuturor opreli[tilor ideologice, P\rintele Profesor [i-a dezvoltat
„sisific” opera sa teologic\ [i duhovniceasc\, dup\ cuvintele sale, cu iz filocalic,
pe care adesea le repeta ucenicilor s\i: „Mai bine s\ muncesc degeaba, dec=t s\
stau degeaba!”. Iar un rezultat, dintre cele mai str\lucite, nu numai pentru Orto-
doxia rom=neasc\, dar [i pentru `ntreg spa]iul cre[tin r\s\ritean, din acea perioad\
`ncercat\, `l constituie publicarea cursului s\u de Mistic\, sub forma celui de-al
treilea volum de Moral\ cre[tin\ pentru Institutele teologice [i, `n mod deosebit,
traducerea colec]iei de scrieri duhovnice[ti – Filocalia – ce pot fi socotite momente
providen]iale pentru teologia [i cre[tinismul rom=nesc. Fiecare `[i a[teapt\ `nc\
`n]elegerea [i aprecierea lor fidel\ [i just\. 

La aceste bogate „monografii” teologice se adaug\ profundele interpret\ri [i
contribu]ii ulterioare ale P\rintelui Profesor, ad=ncile sale note la scrierile filoca-
lice [i patristice, care, a[a cum p\rintele `nsu[i o m\rturisea, se pot constitui `ntr-o
nou\ form\ de dogmatic\ – una duhovniceasc\, bazat\ pe cuvintele inspirate ale
Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii. Unele dintre exprim\rile sale se remarc\ prin pro-
funzimea inegalat\ `n scrisul teologic rom=nesc contemporan, altele au un
adev\rat caracter profetic, predictic. 

Opera teologic\, realizat\ de prea cucernicia sa, are `n centrul ei Persoana lui
Hristos [i persoana uman\, aflate permanent `ntr-un dialog viu, derulat `n lume [i
`n timp – opere ale iubirii infinite ale lui Dumnezeu.

~n scrierile P\rintelui Dumitru St\niloae, afl\m bazele unei adev\rate sinteze
teologice: cosmologice, antropologice, hristologice, pnevmatologice, eclesiolo-
gice, care are dou\ tr\s\turi fundamentale: fidelitatea fa]\ de Revela]ia dumne-
zeiasc\ [i spiritul creator, `n sensul cel mai `nalt [i fericit, nu de inova]ie steril\
[i str\in\, ci de explorare [i ad=ncire p=n\ la cele mai subtile nuan]e [i exprim\ri. 

Poate c\ acesta constituie `n fapt [i unul dintre motivele atrac]iei intrinseci a o-
perei P\rintelui St\niloae: fidelitatea des\v=r[it\ fa]\ de `nv\]\tura tradi]ional\ a
Bisericii, dar `n acela[i timp actualitatea modului de valorificare a ei, `n deplin\
receptivitate fa]\ de problemele lumii [i ale omului contemporan; redescoperirea
izvoarelor prime ale credin]ei cre[tine [i noutatea abord\rii; atotcuprinderea
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[i profunzimea explor\rii; `mpletirea cuno[tin]elor teologice cu datele pro-
gresului uman [i ale [tiin]elor contemporane; profunzimea [i creativitatea;
toate acestea `mbr\cate `ntr-un limbaj de o claritate [i un farmec duhovnicesc
deosebit.

Sinteza realizat\ de P\rintele Dumitru St\niloae nu este o receptare mecanic\
[i monoton\ a unor teme cre[tine, ci o explorare creatoare a lor. Ea are aspectul
unui grandios edificiu teologic [i spiritual, a[ezat pe `nv\]\tura cre[tin\ a Bisericii
celei Una, dar `n\l]=ndu-se organic spre culmile des\v=r[irii cre[tine, ale `ndum-
nezeirii omului, at=t de frumos c=ntate `n opera sa. 

P\rintele Profesor dezvolt\ o teologie p\truns\ de sim]ul tainei, al misterului
divin. Lumea sau crea]ia este o tain\, are un caracter tainic, mistic [i conduce spre
Creatorul ei atot`n]elept. Vorbind despre „apofatismului crea]iei”, `nv\]\tur\ spe-
cific\ spiritualit\]ii r\s\ritene, P\rintele D. St\niloae subliniaz\ adev\rul potrivit
c\ruia lumea reprezint\ pentru cunoa[terea uman\ o mare tain\. Apofatismul
crea]iei, care are la baz\ „taina lumii”, se bazeaz\ pe faptul cre\rii lumii de c\tre
Dumnezeu – Taina infinit\. Omul se afl\ `ntr-o epectaz\ spre `ndumnezeire, la
care particip\ solidar [i lumea, [i din acest motiv, ea `mprumut\ din caracterul
tainic, apofatic, al vie]ii [i al Dumnezeirii. 

Fiind creat\ de Dumnezeu, lumea este opera iubirii infinite a Sfintei Treimi,
„structura supremei iubiri”, cum a definit-o P\rintele Profesor, oper\ a bun\t\]ii
nesf=r[ite [i atot`n]elepciunii dumnezeie[ti, or, acestea sunt inefabile, imposibil
de cuprins `n formule ra]ionale precise. 

Dumnezeu reprezint\ at=t cauza, c=t [i scopul lumii. Lumea a fost creat\ din
iubire [i spre participare la aceast\ iubire supraabundent\. Ea `mpline[te nu numai
nevoia fizic\ a omului, c=t mai ales pe cea spiritual\. Ea este darul lui Dumnezeu [i
`[i p\streaz\ acest caracter de „dar dumnezeiesc” chiar [i dup\ c\dere. 

Caracterul apofatic al lumii este dedus de P\rintele Dumitru St\niloae [i din
faptul c\ at=t modul exact al cre\rii lumii, c=t [i cel al sf=r[itului ei r\m=ne as-
cuns, precum [i din aceea c\ tot ceea ce se `nt=mpl\ `n ea, `ncep=nd cu procesele
naturale, fizice, biologice [i culmin=nd cu cele spirituale, sunt taine, cunoa[terea
lor des\v=r[it\ av=nd-o doar Cel ce le-a elaborat. 

O idee fundamental\, pe care o dezvolt\ P\rintele Profesor, este cea referi-
toare la ra]ionalitatea crea]iei. Dezvolt=nd `nv\]\turi ale Sfin]ilor Atanasie cel
Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Dionisie Areopagitul [i Maxim M\rtu-
risitorul, P\rintele St\niloae deduce un „abis al ra]ionalit\]ii crea]iei”, `n cadrul
c\ruia distinge o ra]ionalitate material\ sau biologic\ [i una spiritual\, o ra]io-
nalitate incon[tient\ [i una duhovniceasc\. 

Ra]iunile ontologice, arhetipale, eterne, ale celor ce exist\, nu sunt statice,
finite [i sterile, ci fertile, dinamice [i maleabile. Ra]ionalitatea general\ este con-
tingent\, flexibil\, plasticizat\ [i materializat\. 

P\rintele D. St\niloae vorbe[te despre „caracterul antropologic [i antropo-
centric al lumii”. Lumea creat\ `n totalitatea ei, precum [i fiecare lucru `[i afl\
sensul doar prin om – regele crea]iei. Natura a fost creat\ pentru con[tiin]\,
pentru a se umple de energiile spiritului. Ea este un mediu al dialogului cu su-
biectul uman. Materia a fost creat\ pentru spirit, c\ci numai acesta o poate
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deschide transcenden]ei, o poate valorifica `n plan duhovnicesc. Nu numai lumea
r\m=ne neactualizat\ f\r\ om, dar [i omul f\r\ crea]ie, r\m=ne `n mare parte
„inactualizat”. Lumea [i omul se completeaz\ [i se `nfrumuse]eaz\ reciproc, se
`mpodobesc reciproc cu sens ad=nc [i semnifica]ie profund\. 

~n cadrul acestei teologii personaliste, lucrurile sunt definite a fi medii de
comunicare cu Subiectul infinit [i de infinit\ iubire a lui Dumnezeu [i cu subiec-
tele infinite umane. Lucrurile au o valoare dialogic\ [i comunitar\, constituind
calea realiz\rii unei ad=nci comuniuni interumane. Toate trebuie s\ manifeste
slava lui Dumnezeu [i s\ contribuie la apropierea, ajutorarea [i iubirea interuman\. 

Caracterul acesta tainic al lumii, subliniaz\ P\rintele Profesor, implic\ o
responsabilitate fa]\ de ea [i trebuie s\ conduc\ la o atitudine duhovniceasc\.
Omul trebuie s\-i descopere ad=ncile `n]elesuri [i sensuri, ra]iunile ei intrinseci [i
s\ se comporte `n conformitate cu ele. 

O alt\ idee, pe care o dezvolt\ `n mod particular teologul rom=n, este cea
referitoare la „darul lumii” [i „dialogul complet al darului”. Fiin]ele [i lucrurile
constituie pentru P\rintele Profesor elementele unui dialog progresiv al darurilor.
~ntre daruri exist\ o complementaritate, astfel `nc=t unele sporesc prin celelalte.
Lumea `[i manifest\ astfel caracterul ei de dar [i de partener de comuniune, de
mediu al dialogului interpersonal. 

P\rintele St\niloae descoper\ astfel o „ierarhie a darurilor”, `ncep=nd cu
acelea care au fost d\ruite omului spre folos fizic sau material [i p=n\ la cele cu
`nalt\ finalitate duhovniceasc\. Chiar [i cele materiale nu sunt strict fizice, ci, `n
baza ra]ionalit\]ii lor interioare, au un substrat spiritual. Treapta cea mai `nalt\ `n
aceast\ ierarhie a darurilor o constituie semenii no[tri, oamenii, care trebuie s\
conduc\ spre Ra]iunea Personal\ Suprem\. 

Omul trebuie s\ imprime asupra lucrurilor „pecetea sa valorificatoare” prin
munc\, altfel va descoperi „crucea darului”. Aceasta `nseamn\ c\ omul nu trebuie
s\ se poarte f\r\ discern\m=nt [i spre propria pl\cere, ci s\ descopere ad=ncile lor
ra]iuni [i s\ le actualizeze. Din aceast\ perspectiv\, P\rintele Profesor vorbe[te
despre dimensiunea ascetic\ a lucrurilor, despre responsabilitatea omului fa]\ de
ele, despre efortul de spiritualizare a materiei [i de `nduhovnicire a lumii. 

Dac\ prin p\cat, ra]iunile obiective sunt subiectivizate, prin ascez\, ele sunt
redescoperite [i restabilite `n ra]ionalitatea lor prim\, duhovniceasc\, dumneze-
iasc\. Prin aceasta, lumea se demonstreaz\ a fi un pom al cuno[tin]ei binelui [i
r\ului, un „pedagog spre Hristos” sau, dimpotriv\, o „cale spre iad”. 

O alt\ contribu]ie esen]ial\ a P\rintelui Profesor, la acest capitol, o constituie
aprofundarea sa referitoare la „taina materiei `nduhovnicite”, „misticismul ma-
teriei” sau „materialismul mistic”. 

Putem identifica, `n acest mod, `n scrierile P\rintelui St\niloae, coordonatele
esen]iale ale unei posibile „ecoteologii” [i ale actualit\]ii ei. 

Ample dezvolt\ri aduce P\rintele Profesor nu doar `n domeniul Dogmaticii
Ortodoxe, ci, precum am enun]at-o deja, [i `n ceea ce prive[te Spiritualitatea
Ortodox\. Ponirologia [i aretologia r\s\ritean\, precizat\ de P\rin]ii duhovnice[ti
ai Ortodoxiei, constituie teme predilecte ale teologului rom=n.

{i din aceast\ perspectiv\, detaliile [i aprofund\rile pe care le face P\rintele
Profesor sunt fundamentale. ~ntr-un limbaj teologic de o profunzime deosebit\,
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P\rintele St\niloae define[te via]a p\c\toas\ a fi o am\gitoare tr\ire prin epiderm\,
la baza c\reia st\ pofta de pl\cere a omului. Dulcea]a pe care o ofer\ `ns\ acestea
este una fals\, o poft\ de infinit, dar un infinit fals [i ipocrit, un miraj care con-
duce spre zonele cele mai `ntunecate ale vie]ii umane. De aceea, `n patimi se
manifest\ o fals\ libertate, sinonim\ cu robia spiritual\. Patimile reprezint\, a[a
cum ne-a ar\tat P\rintele Profesor, r\ni ale sufletului, gropi [i zid `n calea `n\l]\rii
noastre duhovnice[ti spre Dumnezeu, tr\darea voca]iei [i demnit\]ii umane, nod
de contraziceri, surse ale dezbin\rii [i sf=r[ierii, ale dezordinii la nivelul eului [i
al rela]iilor cu Dumnezeu [i cu semenii. 

Deosebit de important\ este insisten]a P\rintelui Profesor asupra rela]iei dintre
patimi [i facult\]ile suflete[ti, asupra modului de st=rnire a patimilor [i asupra
mecanismului lor, precum [i cea referitoare la afectele sau tr\s\turile patice ire-
pro[abile [i sim]uri. 

Lupta `mpotriva patimilor se realizeaz\ prin lucrarea de cultivare a virtu]ilor
cre[tine, care constituie firea uman\ restaurat\. P\rintele Profesor nume[te vir-
tu]ile a fi „st\ri totale ale fiin]ei umane”, „via]a adev\rat\ a omului”. 

~n cadrul teologiei sale bazate pe iubire [i dar, virtu]ile sunt considerate semne
ale iubirii lui Dumnezeu [i apeluri la iubirea noastr\ de a I ne face asem\n\tori [i
a ne uni cu El. Prin lucrarea virtu]ilor, cre[tinul particip\ la Binele Suprem. ~n
ele, Hristos este prezent ca Izvor al lor. 

P\rintele St\niloae valorific\ `nv\]\tura duhovniceasc\ referitoare la prezen]a
mistic\ a lui Hristos `n sufletul omului din clipa botezului [i dezvoltarea ei prin
`mplinirea virtu]ilor. Pe m\sura descoperirii acestei prezen]e [i a lucr\rii porun-
cilor [i virtu]ilor, acestea devin pentru sufletul cre[tin nu numai o „hain\”, ci
„pece]i” mistice, a[ezate [i `ntip\rite `n fiin]a noastr\. 

Vorbind despre „modurile virtu]ilor”, P\rintele Profesor insist\ asupra `nv\-
]\turii ortodoxe despre libera [i `mpreuna-colaborare dintre om [i har (sinergie),
`n procesul dob=ndirii asem\n\rii cu Dumnezeu sau al „p\timirii `ndumnezeirii”.
Virtu]ile sunt, astfel, rodul ostenelilor duhovnice[ti sau flori din care r\sar roadele,
dar numai cu ajutorul lui Dumnezeu. ~ntre nevoin]ele duhovnice[ti ale cre[tinului
[i harul lui Dumnezeu exist\ o continuitate.

Totodat\, P\rintele D. St\niloae arat\ c\ virtu]ile constituie re`ntoarcerea omului
la sinea sa, la firea sa autentic\; ele conduc la adev\rata cunoa[tere de sine; vir-
tu]ile constituie „calea `mp\r\teasc\” a apropierii noastre de Dumnezeu; ele res-
taureaz\ rela]ia cu semenii no[tri. 

Toate aceste `nv\]\turi, adev\ruri teoretice, [i-au g\sit expresie culminant\ `n
via]a sfin]iei sale, o via]\ pus\ sub semnul iubirii de Dumnezeu [i de semeni [i
trec=nd, `n mod inevitabil, prin proba `ncerc\rilor, a necazurilor, pe care P\rintele
Profesor le-a `n]eles duhovnice[te [i cu privire la care ne-a l\sat pagini inegalabile. 

~ntreaga aprofundare teologic\ teoretic\ a sa s-a fundamentat pe experien]a
rug\ciunii, pe care o considera respira]ia curat\ a sufletului. P\rintele Profesor,
pornind, astfel, de la detalii teologice tehnice, legate de necesitatea rug\ciunii, de
defini]iile clasice date ei, de felurile [i treptele rug\ciunii, de rela]ia dintre minte
[i inim\, `n cadrul rug\ciunii, p\trunde apoi `n ad=ncurile experimentale ale rug\-
ciunii, trat=nd despre rela]ia dintre cuv=nt [i rug\ciune, [i ajunge la pl=nsul du-
hovnicesc aduc\tor de bucurie, lacrimile suprafire[ti d\t\toare de m=ng=iere.



43P|RINTELE DUMITRU ST|NILOAE, TEOLOG AL ORTODOXIEI ECUMENICE

Cuvinte de mare delicate]e [i sfial\ duhovniceasc\ afl\m privind st\rile cul-
minante ale rug\ciunii: extazul dragostei [i apofatismul vederii mai presus de
vedere a luminii dumnezeie[ti, apofatismul de gradul al treilea sau apofatismul
rug\ciunii curate [i ne`ncetate. 

Pentru P\rintele D. St\niloae, rug\ciunea individual\ este `ncununat\ de
rug\ciunea comunitar\ [i, `n mod deosebit, de Sf=nta Liturghie, f\r\ de care, ne
`nva]\ P\rintele Profesor, nu exist\ un progres duhovnicesc real. 

Trat=nd despre cele mai tainice [i apofatice aspecte ale aceste Tradi]ii cre[-
tine bimilenare, P\rintele Profesor avea obiceiul s\ `mpodobeasc\ smerit ad=n-
cimea g=ndurilor sale cu frumoasa exprimare: „At=t mi s-a descoperit mie!”. ~ns\
lectura [i studiul atent al cuget\rilor sale, ad=ncimea [i profunzimea comen-
tariilor f\cute probeaz\ `nalta sa via]\ duhovniceasc\, caracterul experimental al
adev\rurilor dezvoltate [i explicitate, faptul c\ P\rintele a t=lcuit, nu din cele
citite [i din cele traduse, c=t mai ales din cele sim]ite [i experiate, aceste culmi
ale vie]ii cre[tine, din experien]\, din tr\ire [i descoperire. 

P\rintele St\niloae nu a fost un „teolog de birou”, nu a f\cut o teologie a-
cademic\ scolastic\, speculativ\ [i doar teoretic\, ci a fost un tr\itor profund al
adev\rurilor pe care ni le-a `mp\rt\[it. ~nainte de a ni le face cunoscute nou\, le-a
experiat personal, le-a `nsu[it [i tr\it el `nsu[i [i de aceea cuv=ntul s\u nu este o
abstrac]ie, o p\rere, fie ea oric=t de avizat\ despre realit\]ile sufletului cre[tin, ci
sunt cuvinte cu „putere mult\”, capabile s\ schimbe sufletul celui care face cu-
no[tin]\ cu opera p\rintelui `n stare de sensibilitate duhovniceasc\. 

Modul `n care vorbe[te despre experien]ele de culme ale vie]ii duhovnice[ti
ne demonstreaz\ cu prisosin]\ c\ pe cele mai multe dintre ele nu le-a cunoscut
doar din lectur\, ci le-a probat prin via]\. Dar despre toate acestea, a vorbit cu
mult\ sfial\ duhovniceasc\ [i delicate]e [i le-a `mpodobit cu calitatea de „taine”.

Faptul c\ teologia sa nu este una pur speculativ\, discursiv\, ci practic\, se
oglinde[te des\v=r[it `n operele `n care P\rintele Profesor ne `nf\]i[eaz\ bog\]ia [i
sublimitatea cultului ortodox, centrat pe Sf=nta Liturghie, mediul cobor=rii lui
Dumnezeu `n sufletul cre[tinului [i al urcu[ului duhovnicesc al omului spre
Dumnezeu, ambian]a unirii cerului cu p\m=ntul [i a omului cu Dumnezeu Iubire. 

Nu `n ultimul r=nd, P\rintele St\niloae, pe l=ng\ meritele sale `n domeniul
teologiei ortodoxe universale, a fost un iubitor al Ortodoxiei rom=ne[ti, pe care
a v\zut-o totdeauna, datorit\ echilibrului ei, o punte de leg\tur\ `ntre celelalte forme
de tr\ire ortodox\; [i un iubitor al sufletului cre[tin rom=nesc, ale c\rui calit\]i le-a
pus `n valoare nu numai `n lucr\rile din prima parte a activit\]ii sale teologice,
dar [i `n notele ample din operele sale capitale. 

Acestea sunt c=teva din caracterele generale ale „teologiei deschise” spre
Dumnezeu, spre lume, spre semeni [i spre sine, pe care a dezvoltat-o P\rintele
Profesor Dumitru St\niloae [i asupra c\rora credem c\ trebuie s\ se insiste mai
mult `n anii ce vor urma. Am vrut s\ subliniem caracterul personalist al g=ndirii
sale, faptul c\, `n viziunea teologului rom=n, lumea v\zut\ [i nev\zut\, material\
sau `nsufle]it\, lucrurile [i persoanele nu sunt altceva dec=t daruri ale lui Dumnezeu,
spre ad=ncirea comuniunii interpersonale cu semenii [i cu P\rintele nostru Cel
ceresc. Ele sunt medii ale str\vederii lui Dumnezeu, ecouri ale iubirii Sale infinite,
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purt=nd fiecare dintre ele, `n fiin]a lor, bogate ra]iuni dumnezeie[ti, ce se cer des-
coperite [i cultivate prin ascez\ [i iubire. 

Opera sa teologic\, de ad=nc\ inspira]ie patristic\ [i `nalt\ dezvoltare teolo-
gic\, de larg\ respira]ie umanist\ [i [tiin]ific\, constituie un moment de culme al
dezvolt\rii [tiin]ei teologice rom=ne[ti [i ortodoxe, un izvor curat [i bogat al spi-
ritualit\]ii ortodoxe, al asceticii [i misticii r\s\ritene, surs\ de inspira]ie [i medi-
ta]ie nu numai pentru teologul format, ci [i pentru cre[tinul contemporan, `nsetat
de a da vie]ii sale un sens duhovnicesc plenar. 

Modul nu at=t liniar, c=t mai ales ciclic, `n care P\rintele Profesor a analizat
marile teme ale teologiei ortodoxe, cu insisten]e, reveniri [i aprofund\ri largi,
face din scrierile sale elementele unui dialog cu lumea [i societatea contem-
poran\, `n c\utarea r\d\cinilor ei spirituale, iar din P\rintele St\niloae un teolog
al c\ut\rilor fiin]iale [i al `mplinirilor duhovnice[ti, al sensului ultim [i m=ntuitor,
al speran]ei [i al iubirii. 

Pentru toate aceste merite, avem datoria s\ `l socotim pe P\rintele Profesor
Dumitru St\niloae prezen]\ providen]ial\ a veacului al XX-lea pentru cre[ti-
nismul rom=nesc [i pentru Ortodoxia ecumenic\ [i s\-I mul]umim ne`ncetat lui
Dumnezeu, pentru darul f\cut Ortodoxiei universale, `n general, Bisericii [i
teologiei ortodoxe rom=ne[ti, `n mod deosebit. 
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The Theology of Father Dumitru Staniloae – 
a theology of love and prayer

Father Professor Dumitru Staniloae is the greatest theologian of the Orthodox

Church in the XX-th century. His life and work are 'paradigms' of love for God and

for the human being. His theological work is a source of research for the Orthodox

theology, because of the great variety of themes presented and thorough analyses covering

fundamental issues in theology.

Beginning with the Church history, the theological work of Father Staniloae con-

tinues with Orthodox Spirituality, Dogmatics and Liturgics. It follows the translations

from the Fathers (Saint Gregory Palamas, Saint Maximus the Confessor, Saint Symeon

the New Theologian et caetera) and the translation of the Philocalia, this collection of

writings from the Holy Fathers about the theology and the practice of prayer in the

Orthodox spirituality. 
In his writings, we find a true theological synthesis: cosmology, anthropology,

Christology, pneumatology, ecclesiology. This synthesis has two fundamental features:

the fidelity to the Divine Revelation and the creative spirit, involving exploration and

profound analysis in all the fields of theology. That is why his theology has been called

an 'open theology' toward God and toward the world. 


