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HRISTOS CU FIECARE PERSOAN| UMAN|
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Abstract 

Through His ministry, Christ restores the assumed human nature, reestablishing,

with His sacrifice on the Golgotha, the divine image lost by Adam. The incarnation

of Jesus Christ was made possible by the mystically union of the two natures in the

Person of the Logos and that brought the reabilitation and the renewal of the whole

human nature. Thus, the Incarnation is the beginning of our salvation and dei-

fication, therefore of our holiness. The human holiness is fully realized by the death

and Resurrection of Jesus Christ, because “God so loved the world that He gave

His only and unique Son, so that everyone who trusts in Him may have eternal

life” (John 3, 16). The Sacrifice of Christ is continuously made actual in the

Church through the Holy Liturgy, through the Sacrament of Holy Eucharist.
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Introducere

Iisus Hristos, Cel Unul Sfânt din Treime, este izvorul sfin]irii, dar
[i modelul de sfin]enie pentru `ntreg neamul omenesc. Cele trei
direc]ii ale lucr\rii sfin]itoare a lui Hristos Domnul sunt: c\tre Dum-
nezeu Tat\l, eviden]iat\ prin aspectul de jertf\; spre firea uman\
asumat\ `n Iisus Hristos, constituind aspectul ontologic al mântuirii
noastre; [i direc]ia lucr\rii mântuitoare spre `ntreg neamul omenesc,
adic\ aspectul recapitulativ al r\scump\r\rii noastre din robia p\-
catului. ~ns\, Hristos Domnul nu ne mântuie[te din exterior, ci din
interior, ca Fiu al lui Dumnezeu `ntrupat, Care {i-a asumat firea
omeneasc\ pentru mântuirea noastr\1.

Lucrarea de mântuire a lui Hristos este `ndreptat\ spre firea Sa

uman\, umplut\ de dumnezeirea Lui, eliberat\ de afecte, p\timiri

1 Pr. prof. Dumitru Radu, ~ndrum\ri misionare, EIBMBOR, Bucure[ti, 1986,

pp. 489-490. 
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[i moarte, ca urm\ri ale p\catului str\mo[esc. Luând firea noastr\

omeneasc\ [i fiind la fel ca noi, cu excep]ia p\catului, adic\ Dum-

nezeu adev\rat [i om adev\rat, El ~[i `ndreapt\ lucrarea Sa mântui-

toare spre noi to]i, din toate timpurile [i locurile, ca pe to]i s\ ne sfin-

]easc\ [i s\ ne `ndumnezeiasc\ prin participarea la dumnezeirea

manifestat\ `n puterea pe care ne-o transmite prin firea Lui uman\.

Prin asumarea firii omene[ti, Hristos ne recapituleaz\ `n Sine pe to]i,

pentru ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i s\ fie elibera]i din robia

p\catului [i a mor]ii, iar `n final s\ fie `mp\ca]i cu Dumnezeu, prin

jertfa Fiului S\u. ~ns\, El recapituleaz\ `ntreaga crea]ie, fiindc\ [i ea a

suferit `n urma p\catului s\vâr[it de Adam. Ea [i-a `ntunecat chipul [i

[i-a `mpu]inat existen]a, iar pentru a o reface [i a o `n\l]a pe o treapt\

superioar\ de existen]\ era nevoie de o astfel de jertf\2. Lucrarea

mântuitoare a lui Iisus Hristos se `ndreapt\ [i c\tre Dumnezeu, pentru

a-L sl\vi prin `mp\carea noastr\ cu El prin eliberarea noastr\ din

robia p\catului [i a mor]ii [i prin `mp\carea noastr\ `n str\lucirea

dumnezeiasc\3.

Cele trei aspecte ale lucr\rii mântuitoare a lui Hristos, cât [i cele

trei forme ale Lui de slujire, cea profetic\, arhiereasc\ [i cea `mp\-

r\teasc\, se `mpletesc [i curg chiar din Fiul lui Dumnezeu ~ntrupat,

ce {i-a asumat rolul de Mântuitor al lumii. Acest act al ~ntrup\rii este,

tainic, a doua facere a lumii, singura cale de mântuire, sfin]ire [i `n-

dumnezeire a noastr\. El reface, prin slujire, firea uman\ asumat\,

restabilind `n noi chipul dumnezeiesc. ~ntruparea Fiului lui Dumnezeu

a fost posibil\ prin unirea celor dou\ firi `n Persoana Logosului,

ref\când [i `nnoind `n om `ntreaga lui fire. Astfel, ~ntruparea con-

stituie `nceputul mântuirii [i `ndumnezeirii noastre, deci al sfin]irii,

realizat\ `n mod deplin pe cruce [i `n ~nvierea lui Hristos din

mor]i4, c\ci „Dumnezeu a[a a iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel

Unul-N\scut L-a dat ca oricine crede `n El s\ aib\ via]\ ve[nic\”

(Ioan 3, 16).

2 Drd. Liviu Stoina, Sfin]enie [i slujire `n via]a cre[tin\, `n „Studii Teologice”,

seria a II-a, anul XL (1988), nr. 1, p. 55.
3 Pr. prof. Dumitru Radu, Mântuirea, a doua crea]ie a lumii, `n „Ortodoxia”,

anul XXXVIII (1986), nr. 2, p. 42.
4 Ibidem, p. 19.
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1. Mântuitorul Hristos — izvor al sfin]eniei noastre

~n via]a [i `nv\]\tura Sa, Hristos ni Se descoper\ ca modelul

suprem de sfin]enie. ~n acest sens, Sfântul Maxim M\rturisitorul ne

spune c\ „cel ce iube[te pe Hristos, desigur c\-L [i imit\, dup\ putere”5,

c\ci „singur Dumnezeu e bun prin fire; iar bun prin hot\rârea li-

ber\ a voin]ei este numai cel ce imit\ pe Dumnezeu”6.

Mântuitorul Iisus Hristos Se descoper\ ca ]int\ final\ [i des\vâr-

[it\ pentru noi, deoarece El este adev\rul [i proorocia `n persoan\.

El ne ofer\ `n mod real starea de sfin]enie `n persoana Sa, dându-Se

ca pild\ de urmat pentru noi: „Lua]i jugul Meu asupra voastr\ [i

`nv\]a]i-v\ de la Mine, c\ sunt blând [i smerit cu inima [i ve]i g\si

odihn\ sufletelor voastre” (Matei 11, 29). Astfel, Cuvântul lui Dum-

nezeu se face `n firea noastr\ clar [i luminos, iar adev\rul revelat al

Sfintei Scripturi este `mplinit.

Predica Mântuitorului Hristos poate fi sintetizat\ `n chemarea

adresat\ oamenilor ca s\ primeasc\ ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, care

`ncepe de la ~ntruparea Sa, aceasta fiind unicul drum al vie]ii lor ade-

v\rate pentru dobândirea vie]ii ve[nice, a sfin]eniei, a `ndumnezeirii7.

Jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu de pe cruce, din iubire

pentru noi, a fost necesar\ pentru `ndumnezeirea noastr\, pentru ca

noi s\ avem din nou acces la sfin]enie. Ea s-a transformat `n izvor

de via]\ pentru to]i cei cuprin[i `n umanitatea Sa `ndumnezeit\. Prin

ea, omul a primit puterea s\ `nf\ptuiasc\ virtutea. Aceast\ virtute,

s\vâr[it\ mereu, `nseamn\ sfin]enie.

Fiul [i Cuvântul lui Dumnezeu Se `ntrupeaz\ cu scopul autojert-

firii pentru mântuirea neamului omenesc. {i faptul c\ Se face `ntru

totul asemenea nou\, este o jertf\ pentru m\re]ia Lui. ~ntreaga lucrare

a lui Hristos de slujire a lumii are un profund caracter de jertf\. Ea

`ncepe de la ~ntrupare, se continu\ cu `nv\]\tura Sa [i culmineaz\ cu

moartea pe Cruce, ~nvierea [i ~n\l]area la cer. La aceast\ stare de

jertf\ suntem chema]i „to]i membrii trupului comunitar-sobornicesc

5 Sfântul Maxim M\rturisitorul, A patra sut\ a capetelor despre dragoste, `n

Filocalia, vol. II, traducere de Dumitru St\niloae, Editura Humanitas, Bucure[ti,

1999, p. 113.
6 Ibidem, p. 119.
7 Pr. prof. Dumitru Radu, ~ndrum\ri misionare…, pp. 346-347.
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al lui Hristos, Biserica, prin slujirea semenilor, cine se transpune `n

starea de jertf\, transpunându-se `n starea de sfin]enie”8.

Posibilitatea de a ajunge la starea de sfin]enie ne-a dat-o Fiul lui

Dumnezeu, Mântuitorul lumii [i Capul Bisericii, trupul S\u tainic,

prin tot ceea ce a f\cut El pentru noi, de la ~ntrupare pân\ la ~n\l]area

Sa la cer, unde st\ de-a dreapta Tat\lui. ~ntregul drum al umanit\]ii

Sale, pân\ la statura des\vâr[irii, `l parcurgem [i noi `n Biseric\, re-

petând, prin Sfintele Taine administrate de episcopi sau de preo]i,

toate actele prin care a trecut umanitatea Sa.

Prin har, credin]\ [i fapte bune, omul `[i `nsu[e[te roadele ~ntru-

p\rii, jertfei [i ~nvierii lui Hristos [i, prin ele, progreseaz\ treptat `n

sfin]enie. Astfel, prin Mântuitorul Hristos ni se transmite sfin]enia

ca stare de des\vâr[ire, care `[i imprim\ pecetea pe rela]ia noastr\ cu

Dumnezeu [i a persoanelor umane `ntre ele, ea devenind o misiune

de realizat pentru fiecare membru al Bisericii lui Hristos.

Faptele bune, ca expresie [i rod al slujirii cre[tine, sunt absolut

necesare, al\turi de credin]a `n Hristos, pentru dobândirea mântuirii

[i `ndumnezeirii, deci a sfin]eniei. Aceste fapte izvor\sc din iubirea

fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de aproapele, fiind considerate bune doar

acelea care au o motiva]ie religioas\. ~ntre faptele bune, ce sunt ab-

solut necesare pentru a `nainta `n starea de sfin]enie [i `n ob]inerea

ei, sunt toate faptele care contribuie la p\strarea [i progresarea

vie]ii `n direc]ia binelui, ale fiec\rui om `n parte, dar [i ale `ntregii

societ\]i umane9.

Sfin]enia `nseamn\ s\l\[luirea Sfintei Treimi, a puterii [i lucr\rii

dumnezeie[ti necreate, `n cei ce se lipesc cu credin]\ de Hristos [i

`mplinesc poruncile Lui. Hristos Domnul spune: „Dac\ M\ iube[te

cineva, va p\zi cuvântul Meu, [i Tat\l Meu `l va iubi, [i vom veni la

el [i vom face loca[ la el” (Ioan 14, 23),  precizând c\ s\l\[luirea

nev\zut\ sau duhovniceasc\ `n cei ce vor crede `n El va avea loc

dup\ ce Se va `n\l]a la ceruri (Ioan 14, 19). Vederea lui Hristos `n-

seamn\ via]\ pentru aceia, fiindc\ tr\iesc prezen]a vie [i lucr\toare a

lui Hristos, care este `ntotdeauna [i o prezen]\ reciproc\, prin iu-

bire activ\10. ~n rela]ia cu Hristos, cei ce se lipesc de El r\mân

8 Drd. Liviu Stoina, op. cit., p. 57.
9 Ibidem, p. 59.
10 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Sfin]enia `n Ortodoxie, `n „Ortodoxia”, anul

XXXII (1980), nr. 1, pp. 33-34.



120 Teologie [i Via]\

permanent ml\di]e roditoare, care aduc road\ mult\, sporind `n

virtute [i `n sfin]enie (Ioan 15, 5). Aceste roade, prin puterea Sfân-

tului Duh, sunt dragostea, bucuria, pacea [i toate celelalte enume-

rate de Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5, 22-23).

2. Sfin]enia — starea de des\vâr[ire a omului

Puterea sfin]itoare a lui Hristos [i a Duhului S\u Cel Sfânt este

vizibil\ `n omul care `mpline[te cele ale lui Dumnezeu, chiar [i la

nivelul eticului11. Sfin]enia este unire `ntre cur\]ire [i lucrarea dum-

nezeiasc\ `n om, ar\tat\ de Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele:

„C\ci lauda noastr\ aceasta este: m\rturia con[tiin]ei noastre c\ am

umblat `n lume, [i mai ales la voi, `n sfin]enie [i `n cur\]ie dumne-

zeiasc\, nu `n `n]elepciune trupeasc\, ci `n harul lui Dumnezeu”

(II Corinteni 1, 12). Experierea sfin]eniei este experierea unei cur\]iri

[i a unei prezen]e `ntr-un `ntreg. Unirea `ntre puritate [i lucrarea

dumnezeiasc\ face posibil\ actualizarea [i descoperirea chipului lui

Dumnezeu `n om, care devine tot mai transparent fa]\ de Dum-

nezeu [i tot mai deschis tainei semenului s\u. Astfel, sfin]ii sunt tot

mai sensibili la prezen]a [i lucrarea lui Dumnezeu `n ei [i disponibili

pentru o lucrare eficient\, slujitoare a semenilor lor, afla]i `nc\ pe

cale spre patria cereasc\12.

Sfin]enia omului este o participare la puritatea plin\ de tain\,

prin infinitatea ei, a lui Dumnezeu [i, prin aceasta, la `ns\[i via]a lui

Dumnezeu, care se face sim]it\ `n tr\irea aceleia[i taine [i infinit\]i.

Aceast\ participare este simultan\ cu uitarea pl\cerilor trec\toare

[i inferioare ale p\catului13. Sfin]irea [i sfin]enia nu se exclud, ci

implic\ [i efortul personal de cur\]ire, dup\ cum ne arat\ [i majo-

ritatea Sfin]ilor P\rin]i. ~n acest sens, Sfântul Maxim M\rturisitorul ne

spune c\ sfin]ii, [tiind c\ „lep\darea vie]ii nu se face f\r\ moarte, au

socotit drept moarte a mor]ii renun]are la iubirea trupeasc\, prin

care s-a f\cut intrarea mor]ii `n via]\. Prin aceast\ renun]are au voit

ca, pricinuind o moarte a mor]ii, s\ `nceteze a tr\i mor]ii, murind

moartea cinstit\ `naintea Domnului, moartea adev\rat\ a mor]ii,

11 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, ~ndrum\ri misionare…, p. 763.
12 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1978, p. 271.
13 Idem, Sfin]enia `n Ortodoxie…, p. 35.
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care pe de o parte stric\ stric\ciunea, iar pe de alta deschide `n cei

vrednici intrare vie]ii fericite [i nestric\ciune. C\ci sfâr[itul vie]ii aces-

teia de aici socotesc c\ nu e drept s\ se numeasc\ moarte, ci iz-

b\vire de moarte [i desp\r]ire de stric\ciune [i slobozire din robie

(…) [i, ca s\ spun pe scurt, trecerea hotarului relelor”14. Sfântul

Simeon Noul Teolog recomand\ pentru oameni lacrimile poc\in]ei

ca stare de cunoa[tere a lui Dumnezeu. Astfel, el ne spune: „Dup\ ce

va fi petrecut mai mult timp plângând, c\zând la p\mânt [i sme-

rindu-se, `ncepe s\ cunoasc\ pu]in câte pu]in pe Dumnezeu”15.

Un rol important la `nt\rirea sfin]eniei, `n comunitatea bazat\

pe iubire, `l are cultul divin ortodox. Sfin]ii P\rin]i ne dau mereu

diferite [i bogate `ndemnuri de a participa activ la toate slujbele

cultului divin, `n special la Sfânta Liturghie, centrul [i esen]a aces-

tuia. Sfânta Liturghie aduce o `nv\]\tur\ foarte explicit\ asupra no-

]iunii de sfin]enie. ~nainte de a oferi cina euharistic\, preotul anun]\

credincio[ii c\ lucrurile sfinte sunt ale sfin]ilor („Sfintele Sfin]ilor”)16.

Atunci, adunarea credincio[ilor m\rturise[te `ntr-un glas c\ doar

Hristos este Sfânt („Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, `ntru slava

lui Dumnezeu-Tat\l. Amin”)17. Unicul sfânt, prin natura Sa, este

Hristos, iar membrii adun\rii sunt sfin]i doar prin participarea lor

la aceast\ unic\ sfin]enie18.

3. Identificarea lui Hristos cu persoana uman\. 

Chemarea omului la sfin]enie

Din spusele Mântuitorului: „Fi]i sfin]i, pentru c\ Eu sunt Sfânt”

(I Petru 1, 16), decurge o `ntreag\ grada]ie a actelor de sfin]ire prin

participare. Aceast\ ac]iune de p\trundere a lumii apar]ine tainelor

[i sfin]ilor, care ne `nva]\ c\ `n via]a cre[tin\ totul posed\ o putere

14 Sfântul Maxim M\rturisitorul, Ambigua, `n col. PSB, vol. 80, traducere de

Pr. prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1983, pp. 156-157.
15 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, `n Fi-

localia, vol. VI, traducere de Pr. prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti,

1977, p. 196.
16 Liturghier, EIBMBOR, 2000, p. 173.
17 Ibidem.
18 Paul Evdokimov, ~nnoirea spiritului – studii de spiritualitate, Editura Pandora,

Târgovi[te, 1997, p. 101.
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sacramental\, pentru c\ totul este destinat `mplinirii liturgice a

vie]ii, particip\rii sale la misterul prezen]ei divine. Astfel, cu ocazia

Pa[telui [i a Schimb\rii la Fa]\, credincio[ii aduc la Biseric\ fructe

[i alimente, pentru a fi binecuvântate. Aceast\ practic\ de binecu-

vântare extinde asupra hranei principiul euharistic al ofrandei, al

darului, al sfin]irii. Paul Evdokimov ne spune c\ destinul apei este

acela de a participa la misterul epifaniei, cel al lemnului de a fi ar-

bore al vie]ii [i material pentru Cruce, cel al p\mântului de a primi

Trupul Domnului pentru odihna noului Sabat, iar destinul pietrei

este acela de a ajunge s\ fie piatra de pe u[a mormântului. Uleiul [i

apa se des\vâr[esc `n Taina Sfântului Botez [i a Mirungerii, iar ele-

mentele din grâu [i vin se des\vâr[esc fiin]ial `n Euharistie19. Dup\

cele ar\tate anterior, putem observa c\ totul se refer\ la ~ntrupare

[i c\ totul conduce la Dumnezeu, `ntr-o Liturghie suprem\.

Liturghia integreaz\ ac]iunile cele mai elementare ale vie]ii (s\-

rutul, mâncatul, vorbitul, sp\latul, fapta), ele existând pentru ca fiii

lui Dumnezeu s\ participe `n comuniune la sl\virea Creatorului lor.

~n timpul Liturghiei, episcopii sau preo]ii adun\ rug\ciunile [i darurile

credincio[ilor, apoi aduc Tat\lui aceast\ ofrand\ [i pronun]\ epi-

cleza `n numele tuturor.

Sfântul este, `n general, omul care s-a eliberat de toate pati-

mile, de l\comia de avere, de mâncare, de orice fel de r\utate, de

mânie [i mândrie, fiind omul care a ajuns la o stare de des\vâr[it\

`nfrânare, r\bdare, smerenie, iubire, la o stare de permanent\ vedere

a lui Dumnezeu [i de o convorbire cu El `n rug\ciune. ~n el s-a

acumulat o uria[\ for]\ de respingere [i de rezisten]\ `n fa]a ori-

c\rei ispite. El a topit `n sine orice fric\ de moarte, de nesiguran]\,

ce `ntre]ine `n om toate formele [i grijile de sine. Aceast\ for]\ re-

prezint\ `nt\rirea dumnezeiasc\ a spiritului [i, prin el, a trupului.

Fiind creat dup\ chipul lui Dumnezeu, adic\ fiind `nrudit cu

Dumnezeu, omul are voca]ia asem\n\rii cu El, tinde spre Dumne-

zeu, `n sensul c\ dore[te [i `ncearc\ a reintra `n rela]ie cu El. Dup\

crea]ie, `ns\, existen]a omului va fi supus\ p\catului, care a l\sat

o urm\ puternic\ `n sufletul s\u. Din aceast\ cauz\, prezen]a Crea-

torului nu mai poate fi perceput\ de om `n mod direct, ca `n Gr\-

dina Raiului, unde Dumnezeu vorbe[te cu omul fa]\ c\tre fa]\. Firea

19 Ibidem, pp. 102-103.
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omului, `mboln\vit\ prin p\cat, va duce la ruperea comuniunii cu

Dumnezeu. De aceea, „Dumnezeu este prezent pentru om [i ab-

sent, apropiat [i dep\rtat”20.

Dup\ c\derea omului `n p\catul neascult\rii, comuniunea care

exista `ntre Dumnezeu [i p\rin]ii `ntregului neam omenesc, Adam

[i Eva, s-a rupt [i apare o distan]are `ntre Dumnezeu [i lume. De-

p\rtarea aceasta este simbolizat\ `n Sfânta Scriptur\ sub chipul

heruvimilor care p\zeau calea spre pomul vie]ii: „{i izgonind pe

Adam, l-a a[ezat `n preajma gr\dinii celei din Eden [i a pus heruvimi [i

sabie de flac\r\ vâlvâietoare s\ p\zeasc\ drumul spre pomul vie]ii”

(Facere 3, 24). Pe viitor, `ncerc\rile lui Dumnezeu de a chema

f\ptura Sa la Sine, precum [i c\ut\rile umane se vor desf\[ura sub

semnul sfin]eniei, `n]eleas\ ca o distinc]ie absolut\ `ntre realitatea

divin\ [i cea uman\.

Sfin]enia lui Dumnezeu s-a ar\tat crea]iei `n primul rând prin

aducerea ei la existen]\ [i s-a manifestat, `n continuare, men]i-

nându-o `n aceast\ existen]\ [i purtându-i de grij\, ca s\-[i ating\

scopul pentru care a fost creat\. Astfel, prima manifestare a sfin]e-

niei lui Dumnezeu `n lume a `nceput cu ar\tarea iubirii Sale fa]\ de

lume prin actul crea]iei. Expresia „s\ fie” arat\ c\ existen]a creat\

`[i are `nceputul de la Cel ce era prin excelen]\ izvorul existen]ei

[i al iubirii. Dar aceast\ lume creat\ nu trebuie [i nu poate s\ fie

total izolat\ de Dumnezeu, cauza aducerii ei la existen]\21. Dac\

Dumnezeu a creat lumea ca pe o manifestare a energiei Sale ne-

create, ca Unul care este un nesfâr[it izvor de energie deschis lumii,

`nseamn\ c\ [i „lumea este capabil\ s\ fie deschis\ `n intimitatea

ei adânc\ acestei energii”22.

Fiind unul dintre atributele morale ale lui Dumnezeu care S-a

ar\tat `n lume chiar de la crea]ie, sfin]enia Sa nu se poate dep\rta

definitiv de lume, cu toate c\ lumea poate s\ se `nchid\ sfin]eniei

divine, cum a [i f\cut-o prin neascultarea protop\rin]ilor. Nu trebuie

uitat faptul c\ sfin]enia lui Dumnezeu este nedesp\r]it\ de bun\-

tatea Sa, care este un dar divin f\cut lumii [i care r\mâne `n lume.

20 Pr. conf. dr. Petre Semen, ~nv\]\tura despre sfânt [i sfin]enie `n c\r]ile Ve-

chiului Testament, Editura Trinitas, Ia[i, 1993, p. 78.
21 Ibidem, p. 79.
22 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Revela]ia prin acte, cuvinte [i imagini, `n

„Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 3, p. 351.
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Dac\ prin sfin]enia Sa, Dumnezeu creeaz\ totul prin bun\tatea Sa,

El singur conduce, l\mure[te, hr\ne[te, `ndrum\, vindec\ [i `nvie.

Pentru c\ lumea nu poate sta `n fa]a sfin]eniei divine care se

reveleaz\ `n crea]ie, Dumnezeu se adapteaz\ chenotic la sl\biciunea

lumii. Ori de câte ori se reveleaz\ lumii, sfin]enia divin\ nu poate

s\ se s\l\[luiasc\ `ntr-o form\ creat\ uman\, c\ci ea se arat\ ca ceva

care dep\[e[te tot ceea ce este lumesc, ceva de alt ordin [i, de aceea,

era necesar ca ea s\ apar\ printr-una sau alta din energiile sale,

`ntr-o form\ v\zut\, pentru ca omul s\ o poat\ percepe23. Astfel, ea

apare sub forma norului sau a stâlpului de foc care conducea pe

israeli]i (Ie[ire 13, 21-22: „Iar Domnul mergea `naintea lor ziua `n

stâlp de nor, ar\tându-le calea, iar noaptea `n stâlp de foc, lumi-

nându-le calea, ca s\ poat\ merge [i ziua [i noaptea. {i nu a lipsit

stâlpul de nor ziua [i nici stâlpul de foc noaptea dinaintea popo-

rului”) sau a focului care a mistuit jertfa lui Ilie (III Regi 18, 38: „{i

s-a pogorât foc de la Domnul [i a mistuit arderea de tot [i lemnele

[i pietrele [i ]\râna [i a mistuit toat\ apa care era `n [an]”).

Este adev\rat c\ unele dintre manifest\rile lui Dumnezeu `n

lume sunt mai statornice, dar [i acestea sunt doar pogor\minte pe

care le face Domnul, adapt\ri la puterea de `n]elegere a omului,

iar nu manifest\ri continue ale lui Dumnezeu24. Dumnezeu reve-

leaz\ lumii sfin]enia Sa [i prin ne`ncetatele Sale ac]iuni  de manifes-

tare a iubirii fa]\ de creatur\, a[a cum arat\ [i psalmistul care zice:

„Bun este Domnul cu to]i [i `ndur\rile Lui peste toate lucrurile Lui”

(Psalm 144, 9). 

Pe m\sur\ ce Dumnezeu intr\ `n leg\tur\ cu omul, comunicându-i

sfin]enia Sa, omul `[i d\ seama c\ sfin]enia este inexprimabil\ [i

de ne`n]eles cu mintea, ceva care `l dep\[e[te. Ideea de divin are ceva

care se sustrage total puterii de `n]elegere a omului. Prin sfin]enia

divin\ se deschide omului un abis `n care privirile nu [tiu [i nu pot

sonda. Redu[i la t\cere total\ `n fa]a sfin]eniei divine, oamenii ar

dori s\ tac\ fiindc\, `ntr-o oarecare m\sur\, t\cerea este singura laud\

cuvenit\ divinit\]ii. ~n atmosfera de sfin]enie care se afl\ `ntr-o strâns\

leg\tur\ cu transcenden]a [i mila Sa, dar [i cu dreptatea [i bun\tatea,

omul credincios s\vâr[e[te binele [i urmeaz\ bun\tatea. El este

23 Ibidem, p. 363.
24 Ibidem.
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p\truns de convingerea c\ `mpline[te voia lui Dumnezeu, care pe-

depse[te cu bun\tate, „pentru c\ nici bun\tatea f\r\ dreptate [i nici

dreptatea f\r\ bun\tate nu pot indica vrednicia firii dumnezeie[ti”25.

Concluzii

Marea diferen]\ dintre Dumnezeul Cel Sfânt [i omul zidit de El din

p\mânt o exprim\, `n modul cel mai conving\tor, profe]ii Vechiu-

lui Testament, care arat\ c\ sfin]enia divin\ apare ca un des\vâr[it

mister26. Dac\ omul, prin puterile proprii, nu se poate apropia de

Dumnezeul Cel Sfânt [i nici nu poate `n]elege ce este sfin]enia `n

sine, Dumnezeu, prin faptele Sale minunate prin care intervine `n

lume, Se descoper\ pe Sine, ar\tând c\ sfin]enia Sa nu este atributul

unui mister impersonal [i izolat, ci este calitatea cea mai repre-

zentativ\ a Divinit\]ii. Cel care are de câ[tigat de pe urma acestei

comuniuni este omul. Despre dorin]a lui Dumnezeu de a comunica

sfin]enia Sa omului vorbe[te clar proorocul Miheia: „Asculta]i voi

neamuri toate, ia aminte p\mântule [i tot ce se afl\ pe tine” (Mi-

heia 1, 2). Prin aceste cuvinte, [i popoarele p\gâne sunt chemate la

sfin]enie, dar [i la judecata final\ a lui Dumnezeu.

Prin revelarea sfin]eniei Sale omului, Domnul ~nsu[i arunc\ cea

mai limpede lumin\ asupra Persoanei Sale sfinte [i, prin aceasta, ~[i

descoper\ divinitatea. ~n fa]a sfin]eniei divine care adun\ `n sine ca

un `ntreg toate perfec]iunile divine, omul `[i d\ seama c\ nu poate

percepe aceast\ tain\ a Fiin]ei supreme Care i se descoper\.

Chemarea lui Dumnezeu la sfin]enie: „Fi]i sfin]i, c\ Eu, Domnul

Dumnezeul vostru, sunt sfânt!” (Levitic 11, 44) ne arat\ c\, dup\

hot\rârea liber\ a lui Dumnezeu, s-a rânduit o categorie aparte de

credincio[i, c\reia i s-au deschis perspective infinite de progres

pe calea `ndumnezeirii, „pentru a fi o cât mai fidel\ asem\nare cu

Dumnezeu [i un cât mai deplin chip al Creatorului”27.

25 Origen, Scrieri alese, partea a III-a. Despre principii, traducere de Pr. prof.

T. Bodogae, Bucure[ti, 1982, p. 138.
26 Pr. conf. dr. Petre Semen, Sfin]enia lui Dumnezeu [i sfin]enia oamenilor `n

Vechiul [i Noul Testament, `n „Teologie [i Via]\”, serie nou\, anul II (LXVIII) (1992),

nr. 1-3, p. 83.
27 Pr. prof. Sebastian Chilea, Sfin]ii la judecata p\c\to[ilor, `n „Studii Teo-

logice”, anul XXXI (1979), nr. 9-10, p. 573.


