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Abstract

In the theology of Father Dumitru Stăniloae, cosmology is presented as a mean of
communication of God’s goodness, the creation being the opera of the Trinitarian com-
munion, the gift of the Divine Word, but also a guide to Divine Word through its
rationality. The rationality of creation is seen as way of our dialogue with God, which
mediate communion. Analysing the ecological dimension of communication and com-
munion, I emphasized that we can speak about a cosmic and an universal communication
between all the elements of visible and invisible world. Therefore, there is a solidarity of
human being with nature, but also a great responsibility towards creation as a gift of
God.
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Dimensiunea cosmologică a comunicării şi a comuniunii

Capitolul cosmologic al teologiei Părintelui Profesor Dumitru
Stăniloae este abordat într-o viziune personalistă, ca de altfel toate
celelalte capitole dogmatice. Astfel, Părintele Profesor afirmă că
originea lumii se află „în sânul Sfintei Treimi, în însăși comuniu-
nea iubitoare supremă a celor trei Persoane divine (…). Lumea
este imprimată chiar din actul creației de o structură comunitară
sau relațională (…); creată din nimic, lumea a fost structurată
prin puterea Duhului Sfânt să posede capacitatea de a fi într-o
comunicare cu Dumnezeu prin puterile naturale pe care i le-a
dat creând-o, fiind chemată la comuniunea cu Dumnezeu”1.

1 Pr. conf. dr. Ștefan Buchiu, Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae și impli-
cațiile ei ecologice, în ,,Glasul Bisericii”, 1995, nr. 1-2, pp. 60-63.
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Părintele Stăniloae accentuează faptul că întreaga creație este
nu numai triadocentrică, ci și hristocentrică, fiind adusă la exis-
tență prin Cuvântul Tatălui și pentru Cuvântul. De aceea, lumea
poartă o raționalitate aparte, fiind creată de Logosul divin, ca dar
și mijloc de dialog cu oamenii.

O altă idee valoroasă a cosmologiei Părintelui Stăniloae o
constituie „posibilitatea adâncirii nesfârşite a comuniunii umane
prin revelarea sensurilor raţionale ale lucrurilor” și responsabi-
litatea pe care o poartă oamenii pentru creația lui Dumnezeu, în
acord cu „capacitatea Cosmosului de a fi personalizat prin om”2.

În viziunea Părintelui Profesor, creația are un aspect trinitar,
hristocentric, antropocentric, dar și bisericesc. „Prin aspectul trinitar,
creația se înfățișează ca o realitate materială cu temei în spirit,
adică în Logos și în Duhul Sfânt, cu o structură interioară dată în
energiile necreate și exprimată prin relaționalitate și interdepen-
dență cu capacitatea de a se uni, neconfundat, cu necreatul divin.
Prin aspectul hristocentric, creația își descoperă caracterul ei ra-
țional, modul sinergic de a exista, calitatea de a fi personalizată,
însușirea de a fi primită și oferită ca dar, având, prin crucea im-
primată în ea, finalitatea de a fi jertfită în mod altruist. Prin as-
pectul antropocentric, creația își vădește relația interioară pe care
o are cu umanitatea, calitatea de a hrăni material, dar și spiritual
pe om, valențele comunitare prin promovarea solidarității umane,
imperativul ascetic prin efortul uman solicitat și pe cel al respon-
sabilității umane privind păstrarea integrității, a echilibrului eco-
logic și a destinației ei voite de Dumnezeu. Prin aspectul bisericesc,
creația se arată ca fiind înscrisă în planul veșnic al lui Dumnezeu,
privind transfigurarea ei, corelativă cu îndumnezeirea omului”3.

a. Lumea ca mijloc de comunicare a bunătă]ii lui Dumnezeu

Ca opere ale Sfintei Treimi, atât omul, cât și creația, trebuie în-
țelese într-o perspectivă comunitară, interpersonală și dialogală4. 

2 Ibidem, p. 69.
3 Ibidem, pp. 74-75.
4 Idem, Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, Editura Libra, Bu-

cureşti, 2002, p. 118.
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Lumea este un „mijloc de comunicare” al lui Dumnezeu, „o
operă a lucrării libere şi iubitoare a lui Dumnezeu cel în Treime”5.
Dumnezeu Se deschide spre a Se comunica, prin crearea lumii:
„Dumnezeu Se revelează creând lumea, iar creaţia, făpturile sunt
glasul revelator al lui Dumnezeu”6. 

Dumnezeu a creat lumea pentru a se bucura şi ea de existenţă,
prin împărtăşirea de El. „Lumea creată n-ar putea veni la exis-
tenţă şi dura în existenţă, fără împărtăşirea de Dumnezeu (...).
Ea nu e făcută din ceva, nici din Fiinţa lui Dumnezeu, nici din alt-
ceva... Există în acest sens, din împărtăşirea de Dumnezeu (…).
Lucrările prin care Dumnezeu creează lumea, o susţine şi o desă-
vârşeşte, ducând-o spre Sine, sunt forme ale bunătăţii necreate...
Prin aceasta se dovedeşte că bunătatea lui Dumnezeu nu e în-
chisă numai în interiorul Lui, în relaţiile celor trei Persoane, ci se
poate îndrepta şi spre existenţe în afară de Sine (...). Iar putinţa de
a înzestra lumea creată cu darurile necreate arată atât atotputer-
nicia Lui, prin care a creat lumea din nimic, cât şi bunătatea Lui ne-
mărginită”, de a ne ridica „într-un dialog de deplină intimitate”7.

Lumea a fost creată de Dumnezeu din bunătate, pentru a se
putea împărtăși de iubirea Lui intertrinitară și alte fiinţe. „Dacă
pe toate le-a creat Dumnezeu ca să se împărtăşească de iubirea
Lui, scopul lor este să ajungă la o participare deplină, adică la o
comuniune deplină cu Dumnezeu”8.
Și omul a fost creat ca partener de dialog și martor al bună-

tății dumnezeiești: „Dumnezeu a creat lumea pentru om şi a pre-
conizat conducerea lumii spre scopul deplinei comuniuni cu El, în
mod special prin dialogul cu omul. Numai omul poate fi şi deveni
tot mai mult martorul slavei şi al bunătăţii lui Dumnezeu arătată
prin lume; numai omul se poate bucura în mod conştient tot mai
mult de iubirea lui Dumnezeu, devenind partenerul Lui. De aceea

5 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 228.

6 Pr. Ilie Ivan, Cuvântul în slujirea mântuirii, teză de doctorat, Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti, 1997, p. 7.

7 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., pp. 227-230.
8 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 352.
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lumea ca natură e creată pentru subiectele umane. Ea are un
caracter antropocentric. Numai în ele îşi descoperă şi-şi împli-
neşte lumea sensul ei”9.

b. Crea]ia — opera comuniunii Trinitare [i rela]ia ontologică 

de comunicare

Părintele Stăniloae accentuează deosebirea dintre Fiinţa lui Dum-
nezeu care nu poate fi comunicată şi energiile sau lucrările Sale
necreate care izvorăsc însă din Fiinţa dumnezeiască şi care pot fi
comunicate.

Pentru a evita o înţelegere panteistă a lumii este necesară deo-
sebirea dintre Fiinţa şi lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl
îşi comunică Fiinţa Sa Fiului, prin naştere, şi Duhului Sfânt, prin
purcedere. Lumea este însă adusă la existenţă prin voința lui
Dumnezeu și nu din Ființa Sa, ci din nimic. Părintele Profesor
insistă pe faptul că Dumnezeu are caracter personal, fiind o Treime
de persoane, căci „o Persoană solitară, fără iubirea din veci faţă de
altă Persoană, nu e Persoană. Unde n-ar fi decât fiinţa imperso-
nală, totul ar fi emanaţie din ea. De aceea creaţia, ca operă a lu-
crării dumnezeieşti, e opera Sfintei Treimi”10.

Sfânta Treime ca și „comuniune personală supremă şi iubitoare,
ca o comunitate personală veşnică şi creatoare”, aduce creaţia la
existenţă în vederea comuniunii cu El11, dar „Dumnezeu are în
plenitudinea Fiinţei Lui și capacitatea de a crea lumea ca pe o
existenţă capabilă de a fi într-o comunicare cu El, prin puterile na-
turale ce i le-a dat creând-o”12. 

Între lumea creată şi Dumnezeu există o relaţie vie prin care
lumea se umple de bunătatea, înţelepciunea şi puterea prototipu-
lui ei dumnezeiesc (Logosul – Raţiunea, Cuvântul), fără însă a se
confunda în sens panteist13.

9 Ibidem, p. 354.
10 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Cra-

iova, 1987, pp. 231-232.
11 Ibidem, p. 237.
12 Ibidem, p. 233.
13 Ibidem, pp. 234-235.
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c. Lumea — cuvântarea Dumnezeu-Cuvântului [i 
călăuză spre Cuvântul

Cuvântul lui Dumnezeu are un rol esențial în crearea lumii şi
în menţinerea unităţii ei. Lumea a fost creată pentru a fi împli-
nită în Hristos-Cuvântul. Ea este menită să înainteze prin şi în Cu-
vântul, spre comuniunea desăvârşită cu Dumnezeu14.

Sfânta Scriptură afirmă că lumea a fost creată prin Cuvântul lui
Dumnezeu și dăruită omului ca mijloc de înaintare spre Cuvântul:
„Toate printr-Însul s-au făcut şi fără de El nimic nu s-a făcut din
câte s-au făcut” (Ioan 1, 3). Prin aceasta „s-a imprimat pecetea Lui
ca Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu în ea sau pecetea unei filiaţii şi
raţionalităţi de sus (…). Spre cunoaşterea lui Dumnezeu îi serveşte
şi cunoaşterea naturii, fără de care omul nu se poate înţelege
(…). Ea se dovedeşte ca dată omului, ca mijloc de înaintare prin
cunoaşterea ei, spre Cuvântul, prin raţionalitatea imprimată ei,
accesibilă raţiunii umane, spre a se adânci prin ea în raţiunile tot
mai profunde ale ei, în Dumnezeu”15.

Lumea este lucrarea Cuvântului, este Cuvântul în acțiune crea-
toare: „Lumea în sine este tăcere. Dar raţiunile făpturilor sunt
cuvinte despre Cuvântul Creator. Ele, făpturile, sunt fapte cuvân-
tătoare. Astfel, înţelegem că întreaga creaţie este o propovăduire
a lui Dumnezeu, rostire a lui Dumnezeu în tăcere (...). Creaţia este
revelaţia faptelor lui Dumnezeu (...), este Cuvântul lui Dumne-
zeu lucrător, dinamic”16.

Astfel, creația se află într-o relație dialogică cu Creatorul, mij-
locind comunicarea omului cu Dumnezeu. „Prin creaţie, intrăm
în dialog cu Dumnezeu. Ea este cuvântul sensibil al lui Dumnezeu
adresat omului; este tu al Creatorului şi tu al omului. În această
relaţie dialogică cu lumea ca tu al lui Dumnezeu, omul îşi dezvă-
luie capacitatea sa creatoare, se afirmă ca persoană, iar lumea îşi
împlineşte vocaţia ei. Omul nu se poate realiza ca persoană decât
în raport cu Dumnezeu, iar lumea este cadrul de desfăşurare al
vieţii sale, şi prin lume, dar eliberat de lume, omul intră în relaţie
cu Dumnezeu. Relaţia dintre Dumnezeu şi om este relaţia dintre

14 Ibidem, p. 235.
15 Ibidem, p. 258.
16 Pr. Ilie Ivan, op. cit., p. 8.
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Eu şi Tu, Dumnezeu-om, Creator-creatură, relaţie care are, ca fun-
dament, iubirea. Noi suntem dependenţi de Dumnezeu în calitate
de creaturi, dar El ne-a creat ca persoane, care putem intra în dia-
log cu Creatorul sau putem refuza comunicarea cu El”17. 

Lumea reprezintă opera lui „Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul, în Du-
hul Sfânt, icoană a Sfintei Treimi şi cuvânt despre Dumnezeu-
Cuvântul, prin Care «toate s-au făcut» (…). Creaţia – prin care
Dumnezeu vorbeşte şi lucrează sau vorbeşte tăcând şi lucrează
vorbind – este icoană a Treimii şi fereastră spre Logosul Divin”18.
Creaţia este, aşadar, „revelaţie, comunicare şi prezenţă a lui Dum-
nezeu, modul de manifestare a iubirii dumnezeieşti faţă de făp-
turile Sale (…). Făpturile vorbesc despre Creatorul lor: «Cerurile
spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria»
(Psalmi 18, 1). Ele sunt semne şi simboluri care ne vorbesc nouă,
oamenilor”19.

Însă raționalitatea creației poate fi înțeleasă doar cu ajutorul
Duhului Sfânt: „Noi ne folosim de raţiunea-logos pentru a dis-
tinge raţiunile-cuvinte ale făpturilor şi pentru a le exprima, dar
graiul tăcut al făpturilor nu poate fi sesizat decât în Duhul care
le-a dat suflarea de viaţă şi le pătrunde”20.

Creatorul comunică cu creația Sa, iar vocația lumii spre comu-
niunea cu Dumnezeu se împlinește în și prin Cuvântul: „Deşi
există o diferenţă ontologică între creat şi necreat, Dumnezeu pe
toate le pătrunde, comunică cu lumea, care nu poate fiinţa în afara
Lui, iar lumea se împărtăşeşte de viaţa divină, deţine puterea de-
venirii datorită unei forţe supranaturale care le conduce pe toate la
unitate”21. Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază vocaţia creaţiei
spre comuniune, vocaţie ce se împlineşte în şi prin Hristos, cen-
trul şi sensul întregii creaţii, ţinta ei finală22.

Lumea este cuvântare și mărturie a Dumnezeu-Cuvântului
„fiind adusă la existenţă prin Cuvânt, poartă în ea Cuvântul, dă

17 Ibidem, p. 14.
18 Ibidem, pp. 46-47.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 56.
21 Ibidem, p. 48.
22 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, traducere de Pr. prof.

dr. Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1948, p. 327.
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mărturie despre Cuvântul, este o cuvântare a Dumnezeu-Cuvân-
tului către oameni şi o călăuză spre Cuvântul”23. Lumea constituie,
așadar, un mijloc de comunicare între Dumnezeu și om: „Este şi
ea un mijloc care ajută şi întăreşte trebuinţa oamenilor de a comu-
nica între ei şi de a cunoaşte că această comunicare are temeiul
în Cuvântul creator şi va dura în veci”24.

d. Lumea ca dar cuvântător al lui Dumnezeu către oameni 

[i dialogul darurilor

Lumea este darul şi cuvântul lui Dumnezeu, prin care Cuvân-
tul „intră în dialog cu oamenii, care folosesc lucrurile din lume
ca daruri şi cuvinte ale lui Dumnezeu în relaţiile dintre ei şi, prin
ele, se ridică la Dumnezeu”25.

Încă de la începutul ei, lumea a fost creată de Dumnezeu ca un
dar pentru oameni, în vederea realizării unui dialog. Prin aceasta,
Dumnezeu arată dragostea Sa pentru om. „Lumea este un cuvânt
sau o cuvântare coerentă a lui Dumnezeu către om, într-o înaintare
continuă (...). Dumnezeu ne arată nouă iubirea Sa prin lumea ca
dar, pentru ca să realizeze un dialog progresiv în iubire cu noi (…).
Omul se îmbogăţeşte astfel, cu adevărat, nu numai prin darul lui
Dumnezeu către el, ci prin dialogul complet al darului, adică prin
primirea şi întoarcerea darului. Paradoxul se explică prin faptul
că darul primit şi întors apropie persoanele în aşa măsură, încât
obiectul darului devine comun şi devine mijlocul transparent al
celei mai depline comunicări între persoane. Şi nu numai co-
mun, ci şi sporit prin viaţa ce şi-o comunică persoanele prin iubi-
rea manifestată în darul ce şi-l fac; persoanele se dăruiesc prin
aceasta ele însele, iar prin această dăruire sporesc duhovniceşte
(...). Cel mai mare dar pe care cineva îl poate face lui Dumnezeu
este darul vieţii sale înseşi”26.

Dialogul darului dintre Dumnezeu şi om presupune dăruirea
reciprocă și depășirea darurilor în vederea intrării în comuniune

23 Pr. Ilie Ivan, op. cit., p. 51.
24 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 337.
25 Pr. Ilie Ivan, op. cit., p. 52.
26 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, pp.

354-356.
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cu Dăruitorul lor. „Prin darul lumii Dumnezeu vrea să Se facă
cunoscut omului pe Sine însuşi în iubirea Sa. De aceea şi omul
trebuie să se ridice peste darurile primite, la Dumnezeu Însuşi,
Care le-a dat (...). Sufletul se satisface deplin prin comuniunea
cu Dumnezeu cel personal, nu prin lucruri. Ele trebuie să fie
numai mediul transparent al lui Dumnezeu cel personal, semne
ale iubirii Lui (…). Comuniunea cu Dumnezeu cel personal co-
pleşeşte prezenţa lucrurilor”27.

Lumea ca dar contribuie și la sporirea iubirii interumane și
astfel la întărirea comuniunii interpersonale: „Dumnezeu ne-a
dat lucrurile ca daruri nu numai pentru a ne deprinde în tăria de
a le depăşi spre El, ci şi pentru a le depăşi pentru semenii noştri,
dăruindu-le lor. Iubirea noastră manifestată prin folosirea lucru-
rilor ca daruri trebuie să se îndrepte nu numai spre Dumnezeu,
ci şi spre semenii noştri ca să le câştigăm iubirea – comuniunea
cu ei (...). Bunurile ca daruri sunt menite să servească comuniunea
interpersonală şi să fie depăşite pentru această comuniune. Dru-
mul spre Dumnezeu trece prin umanizarea noastră. Iar în această
umanizare nu se poate înainta decât în comuniunea umană. Ea
constă în realizarea unei adânci comuniuni interumane. De aceea
lucrurile nu ne sunt date numai pentru practicarea unui dialog
singular al fiecăruia cu Dumnezeu, ci şi pentru practicarea unui
dialog între ei şi al lor, în comun cu Dumnezeu, sau a unui dia-
log între ei, în conştiinţa că lucrurile le sunt date de Dumnezeu
pentru folosirea lor ca daruri între ei, în numele, din porunca şi
din bogăţia Lui, ca semne ale iubirii Lui, pentru ca această iubire
să se extindă şi între noi”28.

Acest dialog al iubirii dintre Dumnezeu și om este de fapt
modelul comunicării interpersonale: „Dacă de persoană ţine co-
municarea către alte persoane, comunicarea în iubire se face prin
daruri şi cuvinte. Dacă cuvintele scot pe oameni din izolare, daru-
rile îi scot şi mai mult, căci ele confirmă iubirea ce şi-o manifestă
prin cuvinte. Darurile sunt cuvinte certificate, dovedite substan-
ţial (...). Dumnezeu ca Persoană gânditoare şi creatoare înfiinţează
dialogul iubirii ca o comunicare prin cuvinte şi lucruri între Sine

27 Ibidem, pp. 356-358.
28 Ibidem, pp. 359-360.
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şi noi, ca bază pentru dialogul între noi. Căci dăruindu-ne lucrurile
ca daruri şi cuvinte ale Sale, ne face şi pe noi capabili să le pri-
mim ca atare şi să le dăm altora”29.

Prin dialogul darurilor, omul comunică iubirea sa mulțumi-
toare și recunoscătoare către Dumnezeu și iubirea sa milostivă
către semeni: „Prin fiecare semen care ne vorbeşte şi ne dăruieşte
ceva comunicându-ni-se, ne vorbeşte şi ne dăruieşte ceva, comu-
nicându-ni-se, Dumnezeu, sau şi Dumnezeu, căci cuvântul şi darul
Lui stau la baza cuvântului şi darului semenului nostru. Prin orice
cuvânt sau dar al nostru către un semen al nostru, întrucât folo-
sim darul şi cuvântul lui Dumnezeu, răspundem lui Dumnezeu
la ele şi lucrăm din puterea şi iubirea lui Dumnezeu faţă de noi.
Toţi ne facem daruri şi ne adresăm cuvinte din ansamblul de
daruri şi cuvinte ale lui Dumnezeu sau din actualizarea darurilor
şi cuvintelor lui Dumnezeu; toţi comunicăm între noi ca persoane
din actul comunicării lui Dumnezeu către noi, prin care suntem
făcuţi parteneri de comunicare. Noi trebuie să comunicăm prin
daruri şi cuvinte, pentru că Dumnezeu comunică cu noi şi ne pune
în mişcare de comunicare prin darurile şi cuvintele Sale către noi,
pentru că Dumnezeu ne-a făcut primitori de daruri şi cuvinte şi
răspunzători la darurile şi cuvintele Lui, deci dătători de daruri
şi adresanţi de cuvinte”30.

Dumnezeu ne comunică darurile Sale, dar ne cere să le și
valorificăm spre folosul semenilor noștri „și întrucât prin orice
cuvânt şi dar o persoană nu numai îşi comunică iubirea sa, ci o şi
cere de la cei cărora le face daruri şi le adresează cuvinte, prin
toate lucrurile lumii şi prin toate persoanele umane cuvântătoare,
Creatorul nu numai ne comunică iubirea Sa, ci ne-o şi cere pe a
noastră. Adică Dumnezeu nu numai ne comunică darurile şi nu
numai ne adresează cuvintele Sale, ci ni le şi cere pe ale noastre,
care nu pot fi decât tot din ale Sale... Dumnezeu ne dă lumea ca
dar, iar prin lucrurile ei ne-a adresat şi ne adresează cuvintele Lui
plasticizate, mai bine-zis chipurile consistente ale gândurilor Lui
coborâte la nivelul înţelegerii noastre. Căci înţelesurile manifestate

29 Idem, Chipul lui Hristos în Biserica Răsăriteană: Iisus Hristos, Darul şi Cuvântul
Suprem al lui Dumnezeu, în ,,Ortodoxia”, XXV (1973), nr. 1, ianuarie-februarie, p. 8.

30 Ibidem, p. 9.
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sunt cuvinte... Prin lucrurile lumii ni s-a revelat şi ni se revelează
Creatorul lor, ca persoană iubitoare de oameni: a intrat cu noi în
dialog iubitor ca o persoană cu alte persoane, comunicându-ne iu-
birea Lui prin daruri, care sunt totodată cuvinte (…). Între exis-
tenţele lumii se remarcă în mod deosebit, ca daruri şi cuvinte
adresate de Dumnezeu fiecăruia dintre noi, semenii noştri”31.

e. Raţiunile lucrurilor ca mijloace ale dialogului nostru 

cu Dumnezeu

Am văzut că lumea poate fi privită ca un mijloc de comunicare
între Dumnezeu și oameni. Lumea este un mijloc prin care Dum-
nezeu dorește să păstreze un dialog cu omul. „Acest dialog, pri-
lejuind şi o creştere prin cunoaşterea sensurilor lumii, dar şi prin
comunicarea acestor sensuri între oameni, arată şi capacitatea şi
necesitatea puse de Cuvântul în oameni pentru schimbarea de
cuvinte între ei”32.

Astfel putem observa că există un dat ontologic spre comuni-
care și spre comuniune, sădit de Creator în creație: „Raţiunile deo-
sebite, însă unite, ale tuturor într-o raţionalitate unitară a creaţiei
întregi arată o legătură intimă între ele, sau le arată pe toate pro-
venind dintr-un unic izvor al lor. Aceasta promovează în raţiunea
fiinţelor conştiente voinţa de comuniune între ele şi între ele şi
izvorul lor suprem. Voinţa aceasta de comuniune a fiinţelor con-
ştiente nu e susţinută numai de legătura între raţiunile tuturor
unităţilor şi între raţiunea ei cu ele, ci şi de o răspundere a fiin-
ţelor mai conştiente pentru înălţarea celor de pe treptele mai de
jos şi de atracţie exercitată asupra acestora şi de o sete a comuniunii
între ele”33.

Creația contribuie totodată și la intensificarea comunicării in-
terumane, avându-și temeiul în Rațiunea divină: „Lumea ca natură
se dovedeşte o realitate unitară raţională, existând pentru dialogul
interuman, ca o condiţie pentru creşterea spirituală a omului,

31 Ibidem.
32 Idem, Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Cra-

iova, 1991, p. 169. 
33 Idem, Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic înnoitor, în ,,Mitropolia Olteniei”,

Serie Nouă, Anul XLII, nr. 1, ianuarie-februarie, 1991, p. 15.
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pentru dezvoltarea umanităţii. După Părinţii Bisericii, toate lucru-
rile îşi au raţiunile lor în Logosul dumnezeiesc, sau în Raţiunea
supremă”34.

Lumea poate fi înțeleasă prin raportarea ei la ființa umană,
care are datoria să răspundă la adresarea Creatorului spre comu-
nicare, adresare imprimată în creație. „Raţionalitatea lumii este
pentru om şi culminează în om (...). Rațiunile lucrurilor trebuie să
fie exprimate de oameni pentru a-şi comunica experienţele despre
lucruri şi a se angaja reciproc prin ele pentru viitor. Dar oamenii
le gândesc şi le exprimă în cuvinte, pentru că ele sunt date prin
creaţie de Persoana supremă ca lucruri gândite de Ea mai întâi, sau
ca lucruri pe care le-a creat, coborând în gândirea lor la nivelul
capacităţii oamenilor de a sesiza gândirea şi voinţa Lui cu privire
la ele şi la ei şi de a le exprima în cuvintele lor. Astfel oamenii gân-
desc şi exprimă lucrurile pentru că Dumnezeu le-a gândit mai
întâi pe măsura lor; gândirea şi exprimarea lor de către oameni
sunt, mai bine-zis, un răspuns la gândirea şi la vorbirea Lui, Care li
se adresează prin ele”35. 

Părintele Stăniloae consideră că „neconformarea existenţei
noastre cu raţiunile existenţei preexistente în Dumnezeu face im-
posibil dialogul omului cu Dumnezeu”36.

f. Raţiunile lucrurilor şi sensul lor în comuniunea noastră 

cu Dumnezeu

Prin înțelegerea raționalității lumii, omul poate spori în comu-
niunea interumană. Doar omul se poate folosi de raţionalitatea
naturii într-un mod conştient și astfel poate „urca la o viaţă de
comuniune spirituală şi la conştiinţa unor sensuri şi scopuri mai
înalte ale naturii, sporind în comuniunea cu semenii. Prin gândi-
rea îmbogăţită şi prin munca comună de tot mai accentuată res-
ponsabilitate pe care le aplică naturii, oamenii se ridică la trepte
tot mai înalte de înţelegere a ei şi de comuniune”37.

34 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 360.
35 Ibidem, p. 366.
36 Pr. Tache Sterea, Dumnezeu, omul şi creaţia în Teologia Ortodoxă, în ,,Orto-

doxia”, XLIX (1998), nr. 1-2, p. 55.
37 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, pp. 360-363.
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Scopul raționalității lucrurilor este dublu: „De a fi de folos
omului pentru a se întreţine biologic, dar şi în scopul de a spori
spiritual prin cunoaşterea sensurilor şi al conformităţii tot mai
înalte a lor cu el şi al ultimului sens al lor care e Dumnezeu, Care
răspunde cel mai deplin setei de împlinire infinite a omului (...).
Lumea se luminează în relaţia ei ontologică cu Dumnezeu, care
e sensul ei suprem”38. 

Aşadar, sensul lucrurilor poate fi cunoscut prin comunicarea
și prin comuniunea cu semenii și cu Dumnezeu, pentru că sen-
sul lucrurilor „se lărgeşte prin faptul că ele constituie conţinutul
gândirii comune şi al comunicării verbale cu ceilalţi, deci al comu-
niunii tot mai intime în general, al acordului pe care-l realizează
cu ceilalţi pe baza lor, al îmbogăţirii şi unirii spirituale reciproce.
Dar în această comunicare oamenii îşi descoperă şi ceea ce este
în ei mai presus de trebuinţele materiale. Se descoperă ca subiecte
care caută un sens spiritual suprem al lucrurilor şi al lor înşişi.
Această comunicare îşi descoperă ea însăşi nu numai o raţionali-
tate permanentă, ci şi nişte sensuri tot mai înalte. Şi odată cu
aceasta lucrurile înseşi îşi descoperă sensuri continuu noi în în-
treţinerea şi înălţarea acestei comuniuni. Oamenii descoperă că
trebuie să se comporte într-un anumit fel cu lucrurile, pentru ca
ele să promoveze comuniunea între ei şi să nu o împiedice”39.

Întrebuințarea rațională a lucrurilor poate constitui prilej de
creștere duhovnicească a oamenilor, în comuniunea dintre ei și
dintre ei și Dumnezeu. „Trebuie să le folosească cu o anumită
cumpătare, să se deprindă a le face prilej de practicare a unei
atenţii şi generozităţi reciproce, să vadă superioritatea nesfârşită
a persoanelor semenilor în comparaţie cu lucrurile, să vadă trans-
parenţa lor. Acestea îşi descoperă astfel sensul unor mijloace de
creştere spirituală a oamenilor (...). Omul sporeşte în diferitele
forme de tărie spirituală, sau de virtuţi, printr-un anumit raport
de superioritate detaşantă de lucruri, prin faptul că nu se lasă
dominat în mod egoist de ele. Numai întrucât lucrurile capătă o
anumită transparenţă sau relativitate în raport cu comuniunea in-
terpersonală, ele îşi descoperă sensul lor din ce în ce mai profund

38 Ibidem, p. 370.
39 Ibidem.
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şi importanţa lor în formarea spirituală a omului... O atitudine
dreaptă faţă de lucruri e o atitudine dreaptă faţă de semeni şi faţă
de Dumnezeu şi viceversa. Şi de aceasta depinde dezvoltarea
dreaptă a noastră”40.

Prin raționalitatea lucrurilor cunoaștem că acestea au fost pro-
iectate în vederea dialogului divino-uman și al relației dintre
Creator și creație, cu scopul desăvârșirii. „Lucrurile îşi descoperă
sensul, întrucât raţionalitatea lor e văzută de om ca avându-şi în
mod unitar sursa în Dumnezeu cel personal, întrucât sunt văzute
ca mijloc al iubirii lui Dumnezeu, deci al dialogului lui Dumne-
zeu cu noi şi al dialogului între noi, dialog prin care Dumnezeu
ne conduce spre o tot mai profundă cunoaştere a gândirii şi iubirii
Lui şi la o creştere a gândirii şi iubirii noastre proprii în relaţia
dintre noi şi cu Dumnezeu. Dialogul cu Dumnezeu prin lucruri
contribuie la dezvoltarea noastră, întrucât acestea sunt văzute ca
imagini sau ca simboluri sau ca chipuri transparente ale raţiu-
nilor lui Dumnezeu, ale sensurilor urmărite de El prin crearea
lor, sensuri prin care vrea să ne conducă tot mai mult spre Sine şi
spre dezvoltarea noastră proprie, cu condiţia ca noi să le desco-
perim şi să le realizăm. Noi creştem astfel prin lucruri, întrucât
prin ele cunoaştem tot mai mult intenţiile iubitoare ale lui Dum-
nezeu faţă de noi”41. 

Sensul suprem pe care-l descoperim din raţionalitatea lumii
este că aceasta vine de la Persoana supremă şi este adresată unei
alte persoane, adică „faptul importanţei cu totul deosebite pe care
o acordă Dumnezeu persoanei umane. Raţionalitatea este modul
inteligibil al unei persoane de a se comunica altei persoane, pentru
realizarea şi dezvoltarea comuniunii între ele (...). Raţionalitatea
e modul de comunicare al sensurilor profunde implicate în acestea.
În comuniunea treimică este sensul infinit. Din ea se comunică
omului pe cale raţională sau inteligibilă, adaptată lui, voinţa ei de
a-l ridica şi pe el la comuniunea cu ea, ca la sensul său suprem şi
infinit”42.

Dumnezeu urmăreşte ca prin lucruri să ne conducă spre dia-
logul și comuniunea deplină cu Sine: „Dumnezeu ne cere, pe de
o parte, un anumit respect al lucrurilor, pe de alta, o anumită

40 Ibidem, pp. 370-371.
41 Ibidem, pp. 371-372.
42 Ibidem, p. 372.
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cumpătare în raporturile cu ele. Între aceste două atitudini este,
de altfel, o strânsă legătură (...) trebuie să vedem în ele sensul lor
divin, promovator de comuniune. Însăşi raţionalitatea lor, pe
care nu noi am creat-o, ne face transparent sensul originii lor
divine şi scopul lor de a ne înălţa spre Dumnezeu. Şi însuşi sen-
sul lor ne cere valorificarea cea bună a raţionalităţii lucrurilor”43.

Astfel omul are o mare responsabilitate faţă de natură, față
de comunitatea umană, dar şi faţă de Dumnezeu, întrucât raţio-
nalitatea naturii îşi găseşte împlinirea în „realizarea sensului
ultim al existenţei umane, care constă în unirea acesteia cu Dumne-
zeu, sensul sau Raţiunea supremă, mai presus de orice raţiune”44.

Părintele Dumitru Stăniloae sintetizează această responsabili-
tate într-un mod magistral: „În lume se împlineşte astfel un dialog
al lucrării lui Dumnezeu şi al fiinţei umane. Lucrarea lui Dum-
nezeu solicită lucrarea noastră ca răspuns corespunzător la lu-
crarea Lui; ea e o lucrare uneori ajutătoare şi încurajatoare, alteori
pedagogic pedepsitoare, care deschide fiinţei noastre noi căi folo-
sitoare de lucrare; uneori ea ne întăreşte lucrarea şi o încununează
cu succes, alteori o împiedică, sau aduce insuccese şi dureri de pe
urma ei, pentru că nu corespunde cu linia adevăratei dezvoltări
a omului”45.

Așadar, sensul fundamental descoperit de om în raţionali-
tatea lumii este că ea vine de la Persoana supremă şi este adre-
sată omului; comuniunea treimică fiind sensul suprem şi infinit
al omului46.

g. Timpul [i spa]iul ca mijloace de comunicare 
[i de comuniune

Părintele Stăniloae privește timpul ca interval între chemarea
lui Dumnezeu și răspunsul nostru, iar spațiul ca mediu al comu-
niunii cu Dumnezeu și cu oamenii.

43 Ibidem, p. 373.
44 Ibidem, p. 380.
45 Ibidem, p. 388.
46 Pr. prof. dr. Sterea Tache, Cosmologia şi antropologia Părintelui Dumitru Stă-

niloae – recuperarea viziunii teologiei patristice despre om şi lume, în Implicaţiile Pastorale şi
Misionare ale Teologiei Mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, Lucrările Confe-
rinţei pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor,
Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2013, p. 52.
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Astfel, Părintele Stăniloae mărturisește că „Dumnezeu este
în Sine supratemporal şi supraspaţial, dar Se face prezent în timp
şi omniprezent prin coborâre la relaţia cu fiinţele create, tempo-
rale şi spaţiale”47.

„La început” reprezintă actul inaugural al dialogului dintre
Creator și creație. La început este „prima clipă a dialogului lui
Dumnezeu coborât la creatură, cu creatura care începe drumul
ei temporal”48. Dumnezeu a creat timpul şi Se revelează în timp.
În gândirea Părintelui Stăniloae „începutul timpului coincide cu
începutul lumii, creaţia, ca Revelaţie a lui Dumnezeu, fiind actul
inaugural al dialogului dintre Creator şi făpturile Sale. Astfel în-
cepe dialogul dintre Dumnezeu şi om: Dumnezeu Se revelează
creând şi aşteptând răspuns din partea omului, răspuns creator”49.

Timpul nu există în comuniunea Trinitară, dar se explică din
această comuniune, întrucât „Dumnezeu vrea să atragă în această
comuniune şi alte persoane care nu există din eternitate, care sunt
create în acest scop. În cursul timpului se manifestă libertatea şi
capacitatea de decizie ambivalentă, spre comuniunea cu alte per-
soane şi, în ultimă analiză, spre comuniunea cu Persoanele su-
preme, sau spre închiderea definitivă în ea însăşi a fiinţei create
conştiente”50. Întâlnirea eternităţii lui Dumnezeu cu timpul crea-
turii, „care umple creatura de Dumnezeu, nu e decât dialogul
iubirii ridicate la desăvârşire. Dumnezeu se dăruieşte întreg
creaturii temporale, pentru că ea e făcută pentru veşnicie”51.
Și spațiul capătă sens dacă este privit ca mediu de comuniune

a lui Dumnezeu cu noi. Comuniunea umană „are nevoie de spaţiu,
dar nu l-a putut crea, ci-l poate numai transfigura, subiectiviza.
Dar aceasta înseamnă că numai o comuniune de Persoane su-
preme l-a putut şi crea, nu pentru ea, ci pentru noi, făcuţi pentru
o comuniune după chipul comuniunii supreme. Iar o subiectivi-
zare vădită a spaţiului nu se poate realiza decât în comuniunea
deplină cu acea comuniune supremă”52.

47 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 220.
48 Ibidem, p. 344.
49 Pr. Ilie Ivan, op. cit., p. 150.
50 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 196.
51 Idem, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat şi înviat ca om, Reunifica-

torul creaţiei în El pentru veci, în ,,Mitropolia Olteniei”, XXXIX (1987), nr. 4, p. 22.
52 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 212.
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Dumnezeu a creat lumea şi timpul, dar rămâne permanent în
legătură cu creația, prin voinţa Lui, „pentru un dialog cu fiinţele
conştiente, pe care vrea să le conducă la deplina comuniune cu
Sine. În acest scop lumea a fost făcută pentru ca omul să se poată
folosi de ea în creşterea lui în comuniunea cu Dumnezeu”53.

Oamenii au datoria de a face din timp şi din spaţiu mijloace
de comunicare și de comuniune, astfel spaţiul fiind absorbit de
nemărginire şi timpul fiind absorbit de veşnicie. Lumea va de-
veni astfel un imens dialog: dialogul oamenilor cu Dumnezeu54.

Dimensiunea ecologică a comunicării şi a comuniunii

a. Realitatea comunicării cosmice

Comunicarea dintre Dumnezeu și om se integrează în ansam-
blul schimbului informațional dintre Creator și făptură, în această
perspectivă comunicarea dintre Dumnezeu și om putând fi nu-
mită comuniune. Aceasta se realizează „sub forma unui schimb
informațional direct, dialogal, și al unuia indirect, prin interme-
diul celorlalte făpturi”55.

Comunicarea există indiferent de existenţa umană, „cel puţin
sub forma comunicării obiectuale: comunicării între particule,
atomi, molecule, obiecte, plante, galaxii etc. Astfel se poate afirma
că în cazul în care ar dispărea comunicarea umană, comunicarea
va exista în continuare (...), comunicarea fiind una din însuşirile
esenţiale ale naturii. Orice ecosistem nu poate fi conceput fără a
conştientiza importanţa comunicării în cadrul acestuia. Ecologia ur-
măreşte şi comunicarea dintre organisme şi mediul lor de viaţă”56.

În natură, comunicarea se manifestă sub o infinitate de forme,
comunicarea în univers presupunând „o infinitate de mijloace de
comunicare, între o infinitate de subiecţi. Într-un fel comunică

53 Ibidem, p. 349.
54 Olivier Clément, Cel mai mare Teolog ortodox din secolul XX, în Arhimandrit

Ioanichie Bălan (ed.), Omagiu Memoriei Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Mi-
tropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1994, pp. 135-136.

55 Pr. Ilie Ivan, op. cit., p. 43.
56 Valerică Dabu, Dreptul comunicării sociale, Editura Comunicare.ro, Bucu-

reşti, 2013, p. 12.
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regnul vegetal cu natura, regnul uman cu natura, omul cu animalul
şi altfel toate între ele”57.

Dacă în cazul oamenilor putem vorbi de o comunicare fizică,
psihică, bioenergetică, spirituală, realizată în mod conştient sau
inconştient58, în lumea animală apare „instinctul ca element deter-
minant al comunicării”59. „Comunicarea animală”, cu excepţia
„verbalităţii” neconştientizate a păsărilor imitatoare (de exem-
plu, papagalul), nu cunoaşte ipostaza lingvistică60.

Omul comunică și cu existenţele neînsufleţite, participând la
viaţa celor neraţionale şi împărtăşindu-se cu spiritualitatea celor
spirituale. Omul comunică cu existenţele neînsufleţite prin corpul
său61. 

În acest context pot fi amintiți și îngerii, mesagerii lui Dumne-
zeu, întrucât „dialogul de acte al omului credincios cu Dumnezeu,
realizat prin cosmos, nu exclude o anumită participare a înge-
rilor... Îngerii cunosc împreună pe Dumnezeu şi-şi comunică unii
altora bucuria cunoaşterii”62. Putem vorbi chiar și de o comuni-
care divino-angelo-umană: „Şi îngerii trăiesc răspunderea comu-
niunii cu noi, pentru a ne face parte de cunoaşterea lor şi a ne
ridica la înălţimea vieţuirii lor. Iar această răspundere o trăiesc
ca o răspundere faţă de Dumnezeu. Ei simt datoria să comunice
celor mai de jos toată lumina ce primesc de la Dumnezeu”63. Și
comunicarea lui Dumnezeu prin îngeri transmite „o spirituali-
tate personalistă a comuniunii treimice”64. Prin urmare, există o
comunicare cosmică, universală, între toate elementele lumii vă-
zute şi nevăzute.

57 Valerică Dabu, op. cit., p. 15.
58 Ibidem, p. 17.
59 Ibidem, p. 14.
60 Mihai Dinu, Comunicarea. Repere fundamentale, Editura Orizonturi, București,

2010, p. 18.
61  Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, Bucureşti, 1993, p. 72.
62 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, pp.

464-468.
63 Idem, Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic înnoitor, în ,,Mitropolia Olteniei”,

serie nouă, XLII (1991), nr. 1, p. 16.
64 Pr. dr. Nicolae Dascălu, Parabola făcliei aprinse. Comunicarea religioasă în era

informațională, Editura Basilica, București, 2012, p. 60.
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b. Solidaritatea omului cu natura [i responsabilitatea lui 
fa]ă de crea]ie

Planul lui Dumnezeu cu privire la lume sau iconomia lui
Dumnezeu constă în îndumnezeirea lumii și a omului. Părintele
Stăniloae privește umanitatea ca fiind unită ontologic cu natura.
Astfel, prin lume înţelege atât natura, cât şi umanitatea, afirmând
că Ortodoxia nu le-a conceput niciodată separat. Pentru Părintele
Stăniloae, dependenţa umanului de natură este „atât de adâncă,
încât se poate spune că natura e o parte a naturii omului, e sursa
unei părţi a naturii umane şi deci condiţie a existenţei şi a dezvol-
tării integrale a omului pe pământ. Omul nu se poate concepe în
afara naturii cosmice (…), nici natura nu-şi împlineşte rostul ei
fără om (...). Imposibilitatea separării persoanei umane de natura
cosmică face ca mântuirea şi desăvârşirea persoanei să se proiec-
teze asupra întregii naturi şi să depindă şi de ea (…). Natura poate
fi mediul prin care omul care crede primeşte harul dumnezeiesc sau
energiile necreate binefăcătoare (...). Natura întreagă e destinată
slavei de care se vor împărtăşi oamenii în Împărăţia cerurilor”65.

Întrucât prin raționalitatea lumii putem înțelege chemarea spre
comuniunea cu Dumnezeu, rezultă că față de creația lui Dumnezeu
avem o responsabilitate aparte. „Lumea slujeşte ridicării noastre
la sensul nostru ultim sau la obţinerea plenitudinii noastre în co-
muniunea cu Dumnezeu cel personal, prin raţionalitatea ei (...),
prin sensurile pe care omul le poate urmări prin ea. Toate aces-
tea ne impun nouă o responsabilitate faţă de Dumnezeu şi faţă de
lumea însăşi, responsabilitate prin al cărei exerciţiu noi sporim
în comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, umanizându-ne sau
desăvârşindu-ne pe noi înşine”66.

Omul se află într-o permanentă solidaritate cu semenii săi și
în raport de responsabilitate, împreună cu ei, față de Creatorul lor
și al lumii, pentru că „fiecare persoană umană e într-un anumit fel,
un ipostas al întregii naturi cosmice, dar numai în solidaritate cu
ceilalţi (…). Aceasta indică o responsabilitate a omului faţă de
natură, în care e implicată o responsabilitate faţă de semenii săi…

65 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, pp. 337-339.
66 Ibidem, p. 354.
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ea are un temei într-o responsabilitate faţă de o persoană supremă,
care e Creatorul naturii şi al oamenilor”67.

Interdependența dintre om și natură poate fi observată și din
rolul naturii de a-l ajuta pe om să se dezvolte trupește și sufletește:
„Natura ca dar al lui Dumnezeu se înnoieşte continuu în acelaşi
mod propice existenţei umane, fără să se epuizeze în această miş-
care de înnoire şi de fertilitate. Astfel natura se dovedeşte ca un
mijloc prin care omul creşte spiritual şi îi fructifică intenţiile faţă
de sine şi faţă de semeni, când este menţinută şi folosită conform cu
ea însăşi; dar când omul o sterilizează, o otrăveşte şi abuzează
de ea în proporţii uriaşe, el îşi împiedică creşterea spirituală a sa
şi a altora”68. 

Golită de dimensiunea sa spirituală, creaţia a fost supusă „unei
exploatări iraţionale, care a creat şi creează o poluare care ame-
ninţă integritatea creaţiei”69. Printr-o comportare iresponsabilă,
prin „coruperea, sterilizarea şi otrăvirea naturii, omul face impo-
sibilă existenţa sa şi a semenilor săi (…). Astfel natura nu este
numai condiţia existenţei omului singular, ci şi a solidarităţii
umane (…). Natura e intercalată cu deplină evidenţă în dialogul
interuman binefăcător sau distrugător, dialog fără de care nu poate
exista nici omul singular, nici comunitatea umană”70. 

Părintele Stăniloae afirmă permanent că lumea este un dar al lui
Dumnezeu adresat oamenilor pentru dezvoltarea lor în comu-
niune de iubire, aceasta confirmând faptul că lumea „este dată ca
un mijloc necesar pentru dezvoltarea umanităţii în solidaritate,
că e un dar al unei Fiinţe superioare personale, care a creat-o, ca
şi pe oameni, într-o solidaritate”71.

Natura poate fi înțeleasă ca dar al lui Dumnezeu, totuși aceasta
nu înseamnă că ea nu trebuie prelucrată: „În această prelucrare,
un loc important îl are imaginaţia continuu creatoare. Omul se
dovedeşte şi prin aceasta stăpânul naturii, iar natura – o realitate
maleabilă, contingentă, adecvată acestei imaginaţii creatoare a lui.

67 Ibidem, p. 338.
68 Ibidem, p. 339.
69 Pr. Tache Sterea, Dumnezeu, omul şi creaţia în Teologia Ortodoxă şi în preocu-

pările Ecumenismului contemporan, în ,,Ortodoxia”, XLIX (1998), nr. 3-4, p. 132.
70 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 338.
71 Ibidem, p. 339.
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Aici se înscrie rolul mare al gândirii, al imaginaţiei şi al muncii ome-
neşti, prin care se realizează gândirea lui creatoare în natură”72.

Prin intermediul activităților comune, oamenii sporesc în co-
muniune și în solidaritate, precum și în iubirea interpersonală, dar
pentru aceasta, oamenii trebuie „să muncească şi să gândească
solidar la prelucrarea darurilor naturii. Astfel se creează o soli-
daritate între oameni prin mijlocirea naturii. Munca, condusă de
gândire, este o virtute principală care creează comuniunea între
oameni. Subiectele umane îşi devin astfel transparente prin natură,
prin gândirea şi munca lor aplicate în mod solidar, ca întraju-
torare. Iar întrucât comuniunea între ei e întreţinută de respon-
sabilitatea faţă de Subiectul suprem, El devine, la rândul Său,
transparent prin natura dată de El, pentru ca ei să crească în co-
muniune prin munca lor. Munca poartă astfel semnul iubirii între
oameni”73.

Dumnezeu ne ajută să ne solidarizăm și să creştem spiritual
prin activitățile comune şi prin sacrificiu, acesta fiind un nou asce-
tism, „un ascetism pozitiv, generalizat şi obligatoriu (…). Respon-
sabilitatea noastră faţă de natura dată de Dumnezeu apare azi şi
ca o datorie de a folosi resursele cu cruţare şi de a nu o altera prin
poluare. Acest lucru ne fereşte şi el de patimi şi de căutarea unei
satisfaceri infinite în lume”74.

Doar în comuniune cu Dumnezeu, Creatorul lumii, putem fi
conștienți de responsabilitatea noastră față de creație. Astfel, comu-
niunea omului cu Dumnezeu transfigurează atitudinea faţă de
creaţie: „creaţia nu se mai identifică cu o natură obiectivă pe care
poate să o supună capriciilor şi dorinţelor sale egoiste (…). Omul
înnoit spiritual prin comuniunea cu Hristos devine preotul creaţiei,
iar creaţia, prin elementele euharistice, se transformă în trup al
lui Hristos. Datorită acestui fapt el nu mai identifică creaţia cu
materia, ci o recunoaşte ca dar, care trebuie receptat printr-o ati-
tudine contemplativă şi nu posesivă”75.

72 Ibidem, p. 340.
73 Ibidem.
74 Ibidem, p. 342.
75 Pr. lect. Gheorghe Popa, Comuniune şi înnoire spirituală în contextul secula-

rizării lumii moderne, teză de doctorat, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univer-
sitatea Bucureşti, 1998, p. 206.
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Omul înnoit spiritual prin comuniunea cu Hristos devine „un
centru unificator şi pacificator al mediului său existenţial, întrucât
relaţiile sale cu lumea nu se mai întemeiază doar pe coordonate
raţionale, psihologice sau sentimentale, ci pe credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, Care a iubit lumea până la jertfa supremă”76.

Aşadar, „omul individualist şi egoist nu poate elibera creaţia
de separare şi moarte (…). Omul altruist însă, omul deschis spre
comuniune, contemplă slava lui Dumnezeu în creaţie şi astfel elibe-
rează limbajul creaţiei, creaţia se pacifică şi se deschide spre co-
muniunea cu Dumnezeu prin om. Cu alte cuvinte, el recunoaşte
în logica lumii, urmele Logosului suprem şi-şi asumă creaţia ca dar
şi binecuvântare, încadrând-o în trupul euharistic şi, în acelaşi
timp, cosmic, al lui Hristos”77.

Părintele Stăniloae concluzionează, accentuând importanța res-
ponsabilității noastre față de lume, precum și necesitatea relației
de dialog responsabil: „În dialogul continuu cu oamenii aduşi la
existenţă în mod succesiv, relaţia lui Dumnezeu cu lumea tempo-
rală îşi capătă sensul ei deplin. Lumea e oferită omului de Dum-
nezeu, iar lui Dumnezeu, de om (…). Iar lumea este voită şi ea de
Dumnezeu, ca una ce slujeşte existenţei oamenilor ca parteneri
ai dialogului cu Dumnezeu, ai unui dialog de necondiţionată res-
ponsabilitate şi între ei şi faţă de El”78.

În concluzie, lumea este un mijloc de comunicare a bunătății
lui Dumnezeu, creația fiind opera comuniunii Trinitare, darul cu-
vântător al Dumnezeu-Cuvântului, dar și călăuză spre Cuvân-
tul, prin raționalitatea ei (raţiunile lucrurilor sunt privite de Părin-
tele Stăniloae drept căi ale dialogului nostru cu Dumnezeu, care
mijlocesc comuniunea).

Analizând dimensiunea ecologică a comunicării şi a comuniunii,
am precizat că putem vorbi de o comunicare cosmică, universală,
între toate elementele lumii văzute şi nevăzute. Așadar, există o
solidaritate a omului cu natura, dar și o mare responsabilitate a
lui față de creație, ca dar oferit de Dumnezeu.

76 Ibidem, p. 200.
77 Ibidem, pp. 207-208. 
78 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., vol. I, p. 348.


