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Abstract

The search for meanings of contemporary human is diametrically opposed to

paradisiac experience of the forefathers. If, in the beginning, man has lived with

the desire to return to the paradisiacal garden, living in the vicinity of Eden

(Genesis 3, 24), today man has the eyes directed only toward the ground, and

forgetting about his dichotomous composition, body and soul, but also the warning

of the author of Ecclesiast, who tells us that only the soul is eternal and rest is

vanity (12, 8). The first part of this study brings to the fore the theological argu-

ments of human superiority in relation to the rest of creation, that it connects the

two worlds, the spiritual and the material. In the second part is emphasized the

redemptive work of Christ in the world, which enables our spiritual transfiguration

and deification as a finality that we need to impropriate us through the partici-

pation with our whole being to the Eucharistic Supper.
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„{i a zis Dumnezeu: «S\ facem om dup\ chipul [i dup\ asem\-

narea Noastr\!» (…) Atunci, luând Domnul Dumnezeu ]\rân\ din

p\mânt, a f\cut pe om [i a suflat `n fa]a lui suflare de via]\ [i s-a

f\cut omul fiin]\ vie” (Facere 1, 26; 2, 7). Ultima oper\ [i cea mai de

seam\, coroana crea]iei, omul, face leg\tura dintre lumea spiritual\

[i cea material\, dar este [i o sintez\ a acestora.

Superioritatea omului fa]\ de celelalte creaturi se poate observa

`nc\ din actul crea]iei. Prin sfatul lui Dumnezeu Treime `nainte de

crearea omului – lucru pe care nu `l reg\sim `n momentul cre\rii

celorlalte f\pturi – [i prin precizarea faptului c\ omul a fost creat

dup\ Chipul [i Asem\narea lui Dumnezeu, ni se relev\ [i c\ omul

este cea mai sfânt\ lucrare de pe p\mânt, pus\ de Creator mai

presus de toate f\pturile.
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Sfântul Ioan Damaschin prezint\ pe omul cel `ntâi zidit astfel:

„Dumnezeu a f\cut pe om inocent, drept, virtuos, lipsit de sup\rare,

f\r\ de grij\, luminat cu toat\ virtutea, `nc\rcat cu toate bun\t\]ile,

ca o a doua lume, un microcosmos `n macrocosmos, un alt `nger

`nchin\tor, compus, observatorul lumii v\zute, ini]iat `n lumea spiri-

tual\, `mp\ratul celor de pe p\mânt, condus de sus, p\mântesc [i

ceresc, vremelnic [i nemuritor, v\zut [i spiritual, la mijloc `ntre m\re]ie

[i smerenie, acela[i [i duh [i trup; duh, din pricina harului, iar trup

din pricina mândriei; duh, ca s\ r\mân\ [i s\ laude pe Binef\c\tor,

trup ca s\ sufere [i prin suferin]\ s\-[i aminteasc\ [i s\ se instruiasc\

când se mândre[te cu m\re]ia. Animal condus aici, adic\ `n via]a pre-

zent\, dar mutat `n alt\ parte, adic\ `n veacul ce va s\ fie; iar termenul

final al tainei este `ndumnezeirea sa prin `nclina]ia c\tre Dumnezeu.

Se `ndumnezeie[te prin participarea la iluminarea dumnezeiasc\ [i

nu prin transformarea sa `n fiin]a dumnezeiasc\”1.

Omul, `n viziunea P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae, este

„o unitate a unor multiple [i variate alternative, `n nesfâr[it\ `n\l]are

a acestei calit\]i”2. Tot P\rintele Profesor ne arat\ care sunt aceste

multiple variate: „Omul este o persoan\ unitar\ [i, `n acela[i timp,

nespus de complex\; el apare ca unul ce e cu neputin]\ de cuprins,

dar, `n acela[i timp, `[i d\ seama c\ e ]inut `ntr-un cadru din care nu

poate ie[i; el spore[te prin cunoa[terea de sine, dar [i `n cunoa[-

terea c\ sinea sa este un mister niciodat\ epuizabil, `ns\ un mister care

nu st\ de sine, ci este unit cu misterul, cu adev\rat infinit”3. „Faptul

c\ omul, ne spune P\rintele Dumitru, e o existen]\ unitar\, dar com-

plex\, ce `nainteaz\ `n cuno[tin]a de sine, dar r\mâne, totu[i, mereu

un mister, se explic\ prin aceea c\ are, ca vârful cel mai `nalt al fiin]ei

sale, mintea gânditoare [i `n]eleg\toare, care `n]elege mereu ceva, dar

caut\ s\ `n]eleag\ [i mai mult, `naintând `n misterul unei lumini abso-

lute, la al c\rui cap\t nu poate ajunge niciodat\. Dar aceasta se explic\

[i prin faptul c\ omul e trup unit cu suflet, unit cu lumea `ntreag\,

care `l atrage la nesfâr[it `n ambian]a lumii infinite a Absolutului

1 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere, introducere [i note de Pr. prof.

Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2005, p. 82.
2 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Iisus Hristos, Lumina lumii [i `ndumnezeitorul omu-

lui, edi]ie `ngrijit\ de Monica Dumitrescu, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1993, p. 17.
3 Ibidem, pp. 17-18.
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personal sau al lui Dumnezeu, `n care `nainteaz\ [i din a c\rui lu-

min\ [i tain\ se explic\”4.

~nv\]\tura Bisericii dreptm\ritoare a m\rturisit dintotdeauna alc\-

tuirea dihotomic\ a omului, adic\ faptul c\ omul este alc\tuit din

trup material [i suflet imaterial. Descrierea cre\rii omului, pe care

Moise o prezint\ `n primele capitole ale c\r]ii Facerea, ne arat\ c\

Dumnezeu, voind a-l crea pe om, a f\cut mai `ntâi trupul lui din p\-

mânt, adic\ din elemente primare care deja existau, dar l-a f\cut

`ntr-un chip foarte deosebit, deoarece a fost nevoie de ac]iunea ne-

mijlocit\ a lui Dumnezeu, pe când pe toate celelalte f\pturi le-a

creat numai cu porunca sau cu cuvântul.

Sfântul Vasile cel Mare spune: „Originea omului este mai mare
decât originea totului. C\ci s-a zis, c\ Dumnezeu a luat ]\rân\ din
p\mânt [i l-a creat pe om (Facerea 2, 7). El crede vrednic de a crea
trupul nostru cu mâna Sa proprie; nu a fost `ntrebuin]at `nger pentru
creare, nu ne-a produs p\mântul singur prin sine, ca pe greieri, nu
puterilor slujitoare le-a poruncit Dumnezeu s\ creeze, ci luând ]\-
rân\ din p\mânt, creeaz\ cu propria Sa mân\ (…). Acolo s-a zis c\ a
creat, iar aici, [i cum a creat: a luat ]\rân\ din p\mânt, a creat cu pro-
priile sale mâini”5.

~n `nv\]\tura cre[tin\, sufletul este definit ca o substan]\ real\,
vie, imaterial\, [i nemuritoare. Sfânta Scriptur\ vorbe[te despre toate
aceste note esen]iale ale lui. Realitatea sufletului este ar\tat\ de car-
tea Ecclesiastului: „{i ca pulberea s\ se `ntoarc\ `n p\mânt cum a fost,
iar sufletul s\ se `ntoarc\ la Dumnezeu, Care l-a dat” (Eccl. 12, 7).
Imaterialitatea lui este ar\tat\ de cele descrise `n cartea Facerii, `n
momentul `n care sufletul omului este insuflat de Dumnezeu (Fa-
cere 2, 7). Tot din Sfânta Scriptur\ cunoa[tem c\ sufletul este ra]ional
[i liber. Ra]ionalitatea lui o vedem din faptul c\ Dumnezeu `l respon-
sabilizeaz\ pe Adam s\ denumeasc\ toate animalele, iar libertatea
sufletului se arat\ `n faptul c\ el `[i d\ seama c\ a gre[it, `nc\lcând
porunca ascult\rii de Dumnezeu, [i `l mustr\ con[tiin]a.

Sfântul Ioan Damaschin descrie astfel sufletul: „Sufletul este o

substan]\ vie, simpl\, necorporal\, prin natura sa, invizibil\ ochilor

4 Ibidem, p. 22.
5 Sfântul Vasile cel Mare, Despre structura omului, comentariul 2, n. 1, apud

P.S. Silvestru Episcop de Canev, Teologie Dogmatic\ Ortodox\, vol. III, traducere

de P.S. Silvestru B\l\nescu, Episcopul Hu[ilor, Editura Credin]a Str\mo[easc\,

2001, p. 149.
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trupe[ti, nemuritoare, ra]ional\, spiritual\, f\r\ de form\; se serve[te

de un corp organic [i `i d\ acestuia puterea de via]\, de cre[tere, de

sim]ire [i de na[tere. Nu are un spirit deosebit de el, ci spiritul s\u

este partea cea mai curat\ a lui. C\ci ceea ce este ochiul `n trup,

aceea este spiritul `n suflet. Sufletul este liber, voli]ional, activ, schim-

b\tor, adic\ schimb\tor prin voin]\ pentru c\ este zidit. Pe toate aces-

tea le-a primit `n chip natural, prin harul celui care l-a creat, Care

l-a adus la existen]\”6.

Sfântul Irineu de Lyon ne spune c\ sufletul este guvernatorul

trupului, `ns\ aceast\ guvernare nu se produce decât `ntr-o armonie

deplin\: „Pentru c\ trupul nu are o mai mare putere decât sufletul,

chiar dac\ e adev\rat c\ trupul este z\mislit, `nsufle]it, crescut [i st\-

pânit de c\tre suflet. C\ci sufletul conduce [i st\pâne[te trupul. ~ns\

nici unul dintre ele nu `[i pierde puterile proprii. Ci atunci, când `[i

`mparte via]a `mpreun\ cu trupul, nu este el `nsu[i cauza `ncet\rii

vie]ii. De asemenea, dac\ comunic\ altora pe cele care ]in de trup,

nu-[i pierde cunoa[terea lor [i nici amintirea a ceea ce a spus”7.

Origen, r\spunzându-le celor care nu cred `n existen]a sufletului,

spune: „Dac\ unii oameni sunt de p\rere c\ mintea sau inima (su-

fletul) ar fi doar ceva trupesc, atunci a[ dori s\-mi r\spund\: pe ce cale

ajung ele s\-[i `nsu[easc\ no]iuni [i m\rturii despre lucruri atât de deo-

sebite de trup, atât de grele [i de subtile? De unde le vine puterea

de a ]ine minte, de unde vederea lucrurilor nev\zute [i, `n general,

de unde are trupul puterea de a cunoa[te lucrurile cele netrupe[ti?

~n ce chip se poate dedica o fiin]\ trupeasc\ cercet\rii [tiin]ifice,

c\utând o explicare ra]ional\ a lucrurilor? {i cum e cu putin]\ s\ aud\

[i s\ `n]eleag\ `nv\]\turi dumnezeie[ti, care sunt, dup\ cum se [tie,

cu totul str\ine de trup?”8.

~nduhovnicirea omului

Locul unde omul a avut posibilitatea de a se `nduhovnici [i a

ajunge la asem\narea cu Dumnezeu a fost Raiul. Acesta a fost ca-

drul primordial al progresului spiritual al omului. C\derea p\rin]ilor

6 Sfântul Ioan Dmaschin, op. cit., pp. 83-84.
7 Sfântul Irineu de Lyon, Contra ereziilor, vol. I, traducere, introducere [i note de

Pr. dr. Dorin Octavian Picioru[, Bucure[ti, 2007, p. 329.
8 Origen, Despre principii, Cartea I, `n col. PSB, vol. VIII, studiu introductiv,

traducere [i note de Pr. prof. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1982, p. 53.
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no[tri a adus consecin]e nefaste asupra omului, acestuia fiindu-i greu

s\ realizeze ceea ce mai `nainte, putem spune, `i era o formalitate.

Nostalgia lucrului comun cu Dumnezeu [i a s\l\[luirii `n gr\dina Lui

`l apas\ mereu pe om, aceast\ n\zuin]\ determinându-l s\ caute `n

lucrurile materiale acea lini[te spiritual\ pe care i-o confer\ gr\dina

paradisiac\ sau, mai bine zis, lini[tea spiritual\ din prezen]a lui

Dumnezeu `n ajutorul lui. 

Din referatul biblic al crea]iei sesiz\m c\ suntem din Dumnezeu,

suntem f\cu]i dup\ chipul Lui [i chema]i la asem\narea cu El (Fa-

cerea 3, 14). Istorisirea c\derii `n p\cat a protop\rin]ilor no[tri ne arat\

c\ subordonarea omului fa]\ de r\u, servitutea lui fa]\ de diavol [i

fa]\ de sine, `n sens negativ, nu-i este fiin]ial acestuia. P\catul este

o intruziune `n om [i `n lume, vine din afara acestora [i de aceea pu-

tin]a de eliberare de el exist\. Adam [i Eva au gre[it prin neascultare

fa]\ de porunca lui Dumnezeu, iar acest fapt a atras asupra lor o seam\

de neajunsuri: au pierdut leg\tura cu Dumnezeu, apoi s-au ru[inat [i

[i-au dat seama c\ sunt goi. Con[tientizarea goliciunii era de fapt

limpezirea gândurilor lor asupra faptului c\ s-au f\cut nevrednici

`n fa]a lui Dumnezeu. Aceast\ nevrednicie nu se reflect\ doar pe

plan trupesc, ci [i sufletesc9.

C\derea omului `n p\cat coincide cu promisiunea izb\virii: „Du[-

m\nie voi pune `ntre tine [i `ntre femeie, `ntre s\mân]a ta [i s\mân]a

ei; aceasta `]i va zdrobi capul, iar tu `i vei `n]epa c\lcâiul” (Facerea

3, 15). Vinov\]ia protop\rin]ilor nu a constat numai `n neascultare, ci

[i `n ne`ncredere fa]\ de Dumnezeu. Adam [i Eva s-au `ncrezut mai

mult `n cel r\u, decât `n cele spuse de Dumnezeu. ~n ciuda `nc\lc\rii

poruncii, [i `n acela[i timp, a desconsider\rii iubirii divine, cel dintâi

cuplu uman r\mâne totu[i `n purtarea de grij\ a lui Dumnezeu,

probat\ prin aceea c\ „de[i vinova]i de moarte, de[i blestema]i [i

alunga]i din Rai, Adam [i Eva beneficiaz\ de promisiunea solemn\ a

izb\virii lor [i a urma[ilor. I se d\dea astfel o speran]\ `n biruin]a

asupra r\ului [i i se ar\ta c\ fiind creat de Dumnezeu trebuie s\

r\mân\ cu El pentru ve[nicie”10.

9 Pr. Adrian Dinu, Orizontul Duhovnicesc al Persoanei Umane, Editura Perfor-

mantica, Ia[i, 2008, pp. 61-62.
10 P. Paul Marie de la Croix, Q.C.D., L’Ancien Testament – source de la vie

spirituelle, Paris, 1952, pp. 24-25, apud Pr. Prof. dr. Petre Semen, Introducere `n

teologia biblic\ a Vechiului Testament, Editura Trinitas, Ia[i, 2008, p. 129.
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Primul om, dup\ cum observ\m din Sfânta Scriptur\, se hr\nea

cu „toat\ iarba ce face s\mân]\ de pe toat\ fa]a p\mântului [i tot pomul

ce are rod cu s\mân]\ `n el” (Facerea 1, 29), dar dup\ ce a p\c\-

tuit a trebuit s\-[i asume un destin terestru: „`n sudoarea frun]ii…”

`[i va duce via]a (Facerea 3, 19). Dac\ privim cu aten]ie `n istoria

omenirii a[a cum este ea prezentat\ `n Sfânta Scriptur\, este u[or de

v\zut c\ fiin]a uman\ s-a `ndep\rtat singur\ de menirea sa, alegând

`n mod voit un drum pe care nu i-l trasase Dumnezeu, dar de la care

el nu a vrut s\ se abat\. 

Dumnezeu a creat lumea cu tendin]a spre perfec]ionare sau de-

s\vâr[ire, cu voca]ia de a ajunge la asem\narea cu Dumnezeu, ca scop

ultim al crea]iei. La stadiul des\vâr[irii sau `ndumnezeirii lumea va

ajunge prin transformare sau `nnoire, printr-o trecere din starea tem-

poral\ [i relativ\ `ntr-o stare absolut\ [i ve[nic\11.

~n timpul vie]ii primilor oameni `n rai nu exista nici boal\, nici

moarte, c\ci acestea erau str\ine de planul dumnezeiesc pentru om.

Cartea Pildelor lui Solomon arat\ acest lucru `n chip clar: „C\ci Dum-

nezeu n-a f\cut moartea, El a zidit toate lucrurile spre via]\ [i f\p-

turile lumii sunt izb\vitoare. ~ntru ele nu este s\mân]\ de pieire”

(1, 13-14). F\cut dup\ chipul lui Dumnezeu, omul era viu, s\n\tos [i

liber. Echilibrul dintre trup, suflet [i ra]iune era perfect, `ncât `n

structura omului nu se poate spune c\ exist\ un amestec fiin]ial al

p\catului, ci c\ acesta este un accident, o boal\ [i o suferin]\ care

pot fi tratate.

Pentru mul]i oameni, singurul ideal valabil este acela de a fi bine

hr\nit, `mbr\cat [i sp\lat, la acestea ad\ugându-se [i alte aspecte

ale vie]ii, care nu au nici cea mai mic\ leg\tur\ cu via]a duhovni-

ceasc\ pe care omul trebuie s\ o inoculeze `n cadrul s\u familial.

Un simplu exerci]iu de contemplare asupra vremurilor pe care le

tr\im ne pune `n fa]\ trei caracteristici ce `l ghideaz\ pe omul con-

temporan, involuntar sau nu: violen]\, erotism [i profit. Comporta-

mentul omului modern poate fi descoperit `n tipul legii pe care el

o urmeaz\: legea duhului sau legea trupului.

Situarea specific\ a omului `n crea]ie eviden]iaz\ [i menirea sau

misiunea lui, aceasta poate fi redefinit\ drept responsabilitate, ]inând

11 Pr. Prof. Mircea Chialda, A doua Venire a Mântuitorului Iisus Hristos, `n G.B.,

anul XLII, nr. 6-8, p. 369.
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cont de faptul c\ omul este singura existen]\ ra]ional\ [i respon-

sabil\. Din aceast\ perspectiv\, putem spune c\ menirea omului

sau responsabilitatea sa are trei direc]ii care se intercondi]ioneaz\:

o direc]ie orientat\ spre Dumnezeu, una spre sine [i spre semeni

[i alta spre natur\.

Dac\ toate celelalte f\pturi sensibile, f\cute din p\mânt, tind numai

c\tre p\mânt, omul, din contra, fiind creat dup\ suflet din `ns\[i in-

suflarea divin\, e chemat s\ nu se m\rgineasc\ cu cele p\mânte[ti, ci

ne`ncetat s\ se ridice [i s\ tind\ cu duhul c\tre ~nsu[i Dumnezeu,

izvorul fiin]ei [i al vie]ii sale, c\utând `ntr-~nsul ultimul scop al s\u

[i deplina satisfacere a tuturor `nclina]iilor [i speran]elor sale12.

Des\vâr[irea ocup\ un loc important `n via]a cre[tin\ a celui ce

crede `n Mântuitorul Hristos, prin participarea la via]a lui divino-

uman\, conform `ndemnului S\u: „Fi]i des\vâr[i]i precum [i Tat\l

vostru Cel ceresc des\vâr[it este” (Matei 5, 48). Dar la aceast\ stare

de des\vâr[ire omul credincios nu poate ajunge decât prin `ndelun-

gate eforturi duhovnice[ti sus]inute de lucrarea nemijlocit\ a harului

dumnezeiesc. Sfin]ii P\rin]i, condu[i `n primul rând de experien]a

personal\, ne-au l\sat `n operele lor adev\rate tezaure de spiritua-

litate ortodox\, `n care ne arat\ cum se poate ajunge la ]inta final\,

Hristos, Fiul lui Dumnezeu `ntrupat, spre Care sunt `ndreptate

privirile [i str\daniile ascetice ale tuturor celor ce cred `n El. De aceea,

des\vâr[irea `n]eleas\ ca mântuire sau `ndumnezeire este „o elibe-

rare din robia p\catului [i a mor]ii [i `mpreun\ vie]uire `n Hristos [i

cu Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt `n noi, este de fapt sensul

vie]ii cre[tinului din toate timpurile”13.

Aceast\ tem\, a `ndumnezeirii omului credincios, problema cen-

tral\ pentru cre[tinul tuturor timpurilor, a fost dezb\tut\ de to]i

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, care au c\utat felurite c\i [i trepte de

ajungere la unirea tainic\ cu Dumnezeu Cel `n Treime [i participarea la

misterul Sfintei Treimi [i prin experien]e duhovnice[ti personale. 

Sfântul Ioan Gur\ de Aur ne spune c\ mântuirea trebuie s\ fie

scopul nostru zilnic, dar [i c\ aceasta este o str\danie a lui Dum-

nezeu, adic\ cu cât ne dorim noi s\ ne mântuim [i s\ ne izb\vim

12 P.S. Silvestru, Episcop de Canev, op. cit., p. 212.
13 Drd. Gheorghe Sima, ~ndumnezeirea omului dup\ `nv\]\tura Sfântului

Atanasie cel Mare, `n „Studii Teologice”, anul XLII (1990), nr. 4, p. 14.
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de p\cate, cu atât mai mult vrea Dumnezeu s\ ne mântuiasc\: „Nu

dorim noi atât s\ ne sc\p\m de p\cate, nu ne dorim noi atât mân-

tuirea, cât se sile[te [i se gr\be[te s\ ne scape de p\cate [i s\ ne

mântuiasc\”14. Tot Sfântul P\rinte spune c\ „la nimic nu ]ine Dum-

nezeu atât de mult ca la mântuirea omului. Dumnezeu ne-a creat pe

noi, nu ca s\ ne piard\, nici ca s\ ne trimit\ `n iad, ci ca s\ ne mântu-

iasc\, ca s\ ne scape de `n[el\ciune [i s\ ne d\ruiasc\ desf\tarea

`mp\r\]iei. Nou\ ne-a preg\tit aceast\ `mp\r\]ie nu dup\ ce ne-a

f\cut pe noi, ci `nainte de `ntemeierea lumii, dup\ cum ~nsu[i spune:

«Veni]i, binecuvânta]ii Tat\lui Meu, mo[teni]i `mp\r\]ia cea preg\tit\

vou\ de la `ntemeierea lumii» (Matei 25, 34). Vezi cât de iubitor de

oameni este Dumnezeu, c\ `nainte de facerea lumii, `nainte de a aduce

pe lume pe om, i-a preg\tit omului mii [i mii de bun\t\]i, ca s\ ne

arate cât\ purtare de grij\ are de neamul nostru [i c\ vrea ca to]i s\

ne mântuim”15.

Sfântul Atanasie cel Mare pune un accent deosebit pe `ntruparea

Cuvântului, ca o condi]ie a biruin]ei asupra mor]ii [i a d\ruirii nestri-

c\ciunii, ca refacere a omului zidit dup\ chipul lui Dumnezeu [i dar

al cuno[tin]ei mai presus de fire. Sfântul Atanasie ne `ntreab\: „De

cine era nevoie pentru readucerea acestui har, dac\ nu de Cuvântul

lui Dumnezeu, Care a f\cut la `nceput toate, din cele ce nu sunt? C\ci

era propriu Lui s\ aduc\ iar\[i pe cel stric\cios la nestric\ciune [i

s\ `mplineasc\ pentru to]i ceea ce se cuvenea `n fa]a tat\lui. C\ci

fiind Cuvântul Tat\lui [i fiind mai presus de toate, era firesc c\ nu-

mai El avea puterea s\ creeze din nou toate [i s\ p\timeasc\ pentru

to]i [i s\ fie pentru to]i sol vrednic pe lâng\ Tat\l”16.

Panayotis Nellas subliniaz\ importan]a activit\]ii p\mânte[ti a

Mântuitorului `n vederea mântuirii [i des\vâr[irii omului. El spune

c\ „prin via]a Sa sfânt\, prin activitatea Sa iubitoare de oameni [i

minunile Sale mai presus de fire, Dumnezeu-Omul Iisus reveleaz\

lumii pe Dumnezeu (...) prin Patimile, r\nile [i jertfa de pe Cruce

14 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere, XXIV, 8, `n col. PSB, vol. XXI,

traducere, introducere, indici [i note de Pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucu-

re[ti, 1987, p. 300. 
15 Idem, Omilii la Facere, III, 4, pp. 51-52.
16 Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre `ntruparea Cuvântului, `n col. PSB,

vol. XV, traducere, introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1987, p. 98.
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a fericitului trup al Domnului sunt zdrobite p\catul [i puterea pe

care o are diavolul asupra omului, natura uman\ este eliberat\ de

vr\jm\[ia fa]\ de Dumnezeu [i aservirea ei diavolului (...) prin ~n-

vierea fericitului trup al Domnului, natura uman\ este eliberat\ de

asertivitatea ei stric\ciunii [i mor]ii”17.

~ndumnezeirea omului `n Hristos const\ `n atingerea obiectivului

trasat de la crea]ie: asem\narea cu Dumnezeu. Mijloacele prin care

cel care crede `n Hristos poate ajunge la `ndumnezeirea sau la via]a

`n Hristos sunt diverse, c\ci [i darurile Sfântului Duh sunt felurite.

Via]a Cuviosului Antonie, scris\ de c\tre Sfântul Atanasie cel Mare,

ne prezint\ mijloacele prin care omul poate ajunge pe culmile des\-

vâr[irii cre[tine. Astfel ni se vorbe[te despre st\ruin]a `n lucrarea

binelui, despre frica [i teama de Dumnezeu [i de Judecata Sa; pati-

mile s\ nu ne st\pâneasc\ trupul, ci noi s\ st\pânim trupul prin post,

priveghere, rug\ciune, blânde]e, lini[te, neiubire de argin]i, neiubire

de slav\ de[art\, prin smerit\ cugetare, iubire de s\raci [i prin milos-

tenie. Via]a noastr\ trebuie s\ fie ghidat\ de poruncile celor dou\

Testamente, ]inta noastr\ fiind Iisus Hristos, dup\ cum ne spune

[i Sfântul Apostol Pavel: „Spre ]int\ alerg, spre cununa chem\rii de

sus a lui Iisus Hristos” (Filipeni 3, 14).

Prin `ntreaga Sa via]\ p\mânteasc\, Fiul lui Dumnezeu ne-a

ar\tat importan]a realiz\rii des\vâr[irii [i `ndumnezeirii. Luându-L

ca pild\ vrednic\ de urmat, Sfântul Atanasie spunea c\ ,,~nsu[i Cel

netrupesc era `n trup [i p\timea. Iar trupul avea `n sine pe Cuvântul

nep\timitor, desfiin]ând neputin]ele trupului. {i a `mplinit-o aceasta

[i S-a f\cut a[a, ca primind El `nsu[i ale noastre [i aducându-se

jertf\, s\ le desfiin]eze, [i de aici `nainte, noi `mbr\cându-ne `n ale

Sale, s\ fac\ Apostolul s\ zic\: «Se cade ca acest stric\cios s\ se `m-

brace `n nestric\ciune [i muritorul acesta s\ se `mbrace `ntru ne-

murire» ( I Corinteni, 15, 53)”18.

Sfântul Grigore de Nyssa ne spune c\ mântuirea este, `n primul

rând, un dar de la Dumnezeu, dar dup\ care trebuie s\ umbl\m

ne`ncetat: „O iubire mai mare ca aceasta nu se poate cugeta, ca s\

dai sufletul T\u schimb pentru mântuirea mea. Arat\-mi unde-}i

17 Panayotis Nellas, Omul – animal `ndumnezeit, studiu introductiv [i tradu-

cere de Diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1994, pp. 78-79.
18 Idem, C\tre Epictet, Episcopul Corintului, `n col. PSB, vol. XVI, traducere,

introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, p. 173.
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pa[ti turma, ca aflând p\[unea mântuitoare, s\ m\nânc hrana cereasc\,

fiindc\ cel ce nu o m\nânc\ nu poate s\ intre `n via]a cereasc\. {i

alergând la Tine, Izvorul, s\ sorb din b\utura dumnezeiasc\, pe care

Tu o izvor\[ti celor ce `nseteaz\, c\ci ea se face izvor de ap\ s\lt\-

toare, celui ce o gust\, spre via]a de veci”19.

Actul mântuirii este unul teandric. Omul trebuie s\ participe la

mântuirea sa. Dumnezeu este doar `nceputul [i sfâr[itul mântuirii

noastre, noi fiind datori a lucra prin credin]\ [i fapte bune „partea

cea de mijloc”. Acest lucru este ar\tat v\dit de Mântuitorul Hristos,

când spune: „Nu oricine ~mi zice: Doamne, Doamne, va intra `n `m-

p\r\]ia cerurilor, ci cel ce face voia Tat\lui Meu Celui din ceruri”

(Matei 7, 21). Lucru acesta este subliniat [i de ucenicii Domnului.

Sfântul Apostol Iacov zice: „A[a [i cu credin]a: dac\ nu are fapte,

e moart\ `n ea `ns\[i. Tu ai credin]\, iar eu am fapte; arat\-mi cre-

din]a ta f\r\ fapte [i eu `]i voi ar\ta, din faptele mele, credin]a mea”

(Iacov 2, 17-18). Sfântul Chiril al Alexandriei reliefeaz\ acest lucru,

spunând: „Doar spunând cineva c\ iube[te pe Dumnezeu, nu va [i

dobândi slava iubirii adev\rate, deoarece nu `n cuvânt st\ puterea

virtu]ii, nici nu ia chip prin cuvinte goale frumuse]ea evlaviei fa]\ de

Dumnezeu, ci aceea se cunoa[te din fapte bune [i dintr-o gândire

ascult\toare. {i cel mai bine arat\ iubirea fa]\ de Dumnezeu [i vir-

tutea vie [i adev\rat\ p\zire a poruncilor. Aceast\ iubire nu e ar\tat\

numai ca o umbr\, prin cuvintele limbii, ci lumineaz\, precum am

spus, prin culorile str\lucitoare ale faptelor v\zute”20.

~n `ncheiere a[ vrea s\ redau `ndemnul unui p\rinte de enorie,

contemporan, `ndemn ce a fost rostit `n cadrul unui necrolog. Acest

`ndemn se refer\ la modul cum fiecare cre[tin trebuie s\ se pre-

g\teasc\ pentru inevitabilul sfâr[it p\mântesc al omului: „S\ luam

aminte la faptele noastre, deoarece a[a cum tr\im, a[a [i murim, [i

cum murim, a[a tr\im”. Deci s\ tr\im frumos [i binepl\cut lui Dum-

nezeu ca s\ murim `n pace, iar murind `mp\ca]i cu Dumnezeu s\

tr\im `n comuniune cu El [i cu cei binepl\cu]i ai S\i, `n ~mp\r\]ia

cea ve[nic\.

19 Sfântul Grigore de Nyssa, Tâlcuire am\nun]it\ la Cântarea Cânt\rilor,

„Omilia a II-a”, `n col. PSB, vol. XXIX, traducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\-

niloae [i indice de Pr. Ioan Buga, EIBMBOR, Bucure[ti, 1982, p. 140.
20 Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, `n

col. PSB, vol. XLI, traducere, introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae,

EIBMBOR, Bucure[ti, 2000, p. 608.


