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Mântuirea şi îndumnezeirea omului prin har, ca extindere a 
relaţiilor treimice la oameni 

 
Preliminarii 
 Dumnezeu în Sine este un mister, căci despre existenţa Lui (în Sine) nu se 

poate cunoaşte nimic, dar se spune: că El este iubire (I In. 1, 8), astfel, din iubire, El 

Se revelează ca Treime în opera de mântuire, Se coboară la nivelul credincioşilor, 

revelându-Se ca Dumnezeu-mântuitor şi ca Dumnezeu trăit de noi, în acest sens 

spunem că se descoperă ca Treime iconomică. Sfânta Treime este suprema taină a 

existenţei care explică totul şi fără de care nu se poate explica nimic1. Treimea este 

centrul vieţii noastre şi spre ea tind sufletele însetate de adevăr şi odihnă, ea face pe 

creştini să “trăiască în comuniunea iubirii”2.  

I. Iubirea intratrinitară 
Părintele Dumitru Stăniloae a abordat Taina Sfintei Treimi prin implicarea ei în 

iubirea divină, “iubirea presupune totdeauna două eu-uri care se iubesc sau un eu 

care iubeşte şi altul care primeşte iubirea, sau de care cel ce iubeşte ştie că e 

conştient de iubirea lui”3. Dar în acelaşi timp iubirea uneşte cele două eu-uri în 

proporţie cu iubirea dintre ele, fără să le confunde, deoarece astfel iubirea s-ar sfârşi. 

Cu alte cuvinte iubirea este o relaţie care trebuie să fie desăvârşită şi veşnică ca prin 

intermediul său, să se poată explica scopul lumii. Iubirea din lume presupune ca 

origine şi scop iubirea eternă şi desăvârşită între mai multe persoane divine. Din 

perspectiva teologiei ortodoxe, specificul acestei iubiri este acela că ea nu produce 

Persoanele divine, cum se afirma în teologia catolică, ci le presupune pentru că 

Persoanele divine se menţin desăvârşite din eternitate; iubirea lor este o iubire 

desăvârşită care nu poare spori comunicarea dintre ele. Dacă s-ar admite în cadrul 

Trinităţii iubirea nedesăvârşită specifică umanităţii, atunci ar trebui să se accepte că 

s-a pornit de la o “extremă despărţire, de la neiubire”4. Iubirea reciprocă între oameni 

implică şi ea mai multe persoane capabile de iubire. Dar iubirea nedesăvârşită între 

oameni presupune iubirea desăvârşită între Persoanele divine cu o fiinţă comună. 

Revelaţia ne spune că Dumnezeu este iubire şi ne arată că persoanele divine trăiesc 
                                                
1Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 
2005, p.7. 
2 Prof. N. Chiţescu, Pr. Prof. I. Petreuţă şi Pr. Prof. Isidor Todoran, Teologia Dogmatică şi Simbolică, 
vol. I, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2002, p. 290. 
3Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  I, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2003, 
p.293. 
4Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar, Logica Trinităţii, Ed. Gedo, Cluj-Napoca, 2005, p.210. 
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în armonie şi iubire. Prin acest fel ne îndeamnă şi pe noi oamenii să trăim în armonie 

unii cu alţii iubindu-ne. Dumnezeu este din veci un act comun de iubire pe măsura 

caracterului Său absolut şi a subiectivităţii Sale pure5. La Dumnezeu iubirea este 

perfectă şi veşnică, de aceea aceasta preexistă tuturor actelor îndreptate spre 

exterior, fiind legată de existenţa lui etrnă; iubirea este “fiinţa lui Dumnezeu, este 

actul lui substanţial”6. 

Când vorbim despre iubirea intratrinitară sau despre Unul în fiinţă întreit în 

Persoane este imperios necesar să nu contemplăm fiinţa divină în sine deosebită de 

Persoane şi de iubirea între ele, ci ca iubire existentă în Persoane şi între Persoane. 

Fructul iubirii existente între Persoanele Sfintei Treimi este unitatea divină, despre 

care Boris Bobrinskoy zice: “unitatea divină nu este unul din atributele lui Dumnezeu, 

ea e mai degrabă viaţa Lui profundă... nu e nicio confuzie depersonalizantă, nicio 

structură a monadelor... în Dumnezeu unitatea asigură o completă uniune care 

salvează calităţile distinctinctive şi absolute ale Persoanelor”7. La Dumnezeu iubirea 

între eu-ri8 este perfectă, de aceea şi unitatea lor este superlativă, astfel relaţia eu-

rilor divine este concepută ca o comuniune atât de perfectă, încât fiecare subiect 

trebuie să se trăiască pe sine ca subiect întreit, ca subiect triform, dar fără să-şi 

schimbe poziţia proprie. Acestea fiind zise poate ne vom întreba: în ce constă mai 

exact iubirea divină? Părintele Stăniloae, făcând câteva reflexii vis-a-vis de iubirea 

intratrinitară, face următoarea remarcă: “iubirea divină şi fericirea lui Dumnezeu 

constă în faptul că în Dumnezeu un eu care e totul cuprinde şi alte eu-ri care sunt şi 

ele totul şi fiecare din aceste eu-ri cuprinde pe celălalt, ele nu se întâmpină din 

                                                
5 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în rev. “Studii Teologice”, anul 
XXII (1970), nr. 5-6, p. 336, şi explică Părintele Stăniloae acest fapt: “în iubirea  deplină persoanele nu 
se dăruiesc numai reciproc şi nu se acceptă numai, ci se şi afirmă, se pun în existenţă prin dăruire 
reciprocă, căci Tatăl pune pe Fiul din veci în existenţă, prin dăruirea Sa integrală, iar fiul afirmă pe 
Tatăl continuu ca Tată, prin faptul că se acceptă pus în existenţă prin Tatăl, prin faptul că se dăruieşte 
Tatălui ca Fiu” (p. 336).  
6 Pavel Florensky, Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, 4 Brief, în “Ostliches Christentum” II, 
Philosophie, Munchen, 1925, p. 47, apud Pr. Prof. D. Stăniloae, art. cit., pp. 336-337. 
7 Boris Bobrinskoy, The continuity of the Church and Orthodoxy, în rev. “Sobornost”, seria 5, nr. 1, 
anul 1965, p. 18 (format electronic). 
8 Aici se cer aduse câteva lămuriri legate de uzitarea termenilor eu divin, subiect, subiectivitate: 
Dumnezeu este un subiect pur, în Sfânta Treime vorbim de un unic subiect şi de trei eu-ri: “caracterul 
de subiect pur se trăieşte numai de cel ce nu se trăieşte pe sine în niciun fel ca obiect al altuia, sau nu 
trăieşte pe altul de acelaşi fel cu sine, ca obiect al său. Aceasta ar crea o anumită opunere între ei… 
subiectivitatea divină pură se trăieşte în comuniunea perfectă a unor eu-ri unite într-o unică 
subiectivitate… subiectivitatea divină nu poate fi subiectivitatea unui singur eu. Conţinutul eului divin 
trebuie să conste nu în subiecte sau obiecte opuse, ci în subiecte interioare lui, într-o 
intersubiectivitate internă…” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, art. cit., p. 335). 
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interior, ci îşi sunt din veci desăvârşit interioare... fiecare este «universul» divin infinit 

în unire interioară cu celelalte eu-ri divine”9. 

Treimea este culminaţia iubirii depline. În iubirea deplină persoanele nu se dăruiesc 

şi nu se acceptă numai reciproc, ci deşi se afirmă reciproc şi personal, se pun în 

existenţă prin dăruire şi primire. Iubirea divină este atoteficientă. Afirmându-se 

reciproc în existenţă prin distincţia lor, prin iubirea perfectă actele prin care se 

săvărşesc acestea, sunt acte de veci în care persoanele divine sunt împreună 

active10. O persoană trebuie să aibă ca “eu” un “tu” ca să comunice întreolaltă şi un 

“el” care să-i unească din nou, în înteresul pentru al treilea. O persoană trebuie să 

vorbească cu o alta şi în modul cel mai interesant şi unificator de un al treilea pentru 

a se simţi fiecare fericită, “dar cea mai iubitoare relaţie între un eu şi un tu are loc 

atunci când una e Tatăl celeilalte şi numai Tată, al uneia singure”11. 

 Din aceste câteva reflecţii referitoare la Sfânta Treime putem vedea că 

aceasta este structura supremei iubire, după cum Părintele D. Stăniloae a numit-o, 

de aceea putem spune că orice abordare a Sfintei Treimi fără implicarea ei în iubirea 

divină este incompletă şi neadecvată. Iubirea este cea care fundamentează relaţiile 

treimice, şi tot ea este cea care “determină” mişcarea ad extra a Treimii iconomice, 

mai simplu spus, iubirea intratreimică fundamentează mântuirea şi îndumnezeirea 

omului. 

 
II. Relaţia Fiului cu Duhul Sfânt şi purcederea Acestuia din Tatăl 
 În Răsărit, învăţătura despre relaţiile treimice e văzută ca o învăţătură care stă 

la baza relaţiei Treimii cu omul şi cu mântuirea lui. În Sfânta Treime, cele trei 

ipostasuri preînchipuite se cunosc şi se cred în Tatăl cel fără de început, în Fiul cel 

Unul-Născut şi în Duhul Sfânt Care de la Tatăl purcede, nu în chip născut ca Fiul, ci 

în chip purces12. Fiecare Persoană treimică manifestă plenitudinea divină într-o 

formă de relaţie interioară cu celelalte două. În cele de mai jos voi încerca să ating -

pe cât este cu putinţă- problematica legată de relaţiile Fiului cu Duhului, diferenţa 

naştere-purcedere etc.  
                                                
9 Ibidem, p. 342. 
10 Pr. Dr. Ioan Mihălţan, Necesitatea şi roadele iubirii , în rev. “Studii Teologice”, anul 1985, nr.5-6, p. 
408. 
11 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea , p. 35. 
12 Sfântul Chiril al Alexandriei P.G. VI, 7, apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Purcederea Duhului Sfânt 
de la Tatăl şi relaţia Lui cu Fiul, ca temei al îndumnezeirii noastre, în rev. “Ortodoxia”, anul XXXI 
(1979), nr. 3-4, p. 588. 
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 În perioada patristică, problema relaţiilor dintre Fiul şi Duhul Sfânt a fost 

afirmată, însă fără a fi expusă sistematic, fiind exprimată, în general, prin afirmaţia: 

Duhul Sfânt purcede de la Tatăl prin Fiul13. Însă în periada de după Schisma cea 

Mare din 1054, având în vedere intensificarea discuţiilor legate de purcederea 

Duhului Sfânt şi relaţia Lui cu Fiul, putem afirma că avem sistematizată aceste 

învăţătură despre Sfântul Duh şi raportul cu Fiul etc la trei mari teologi bizantini: 

Grigorie Cipriotul, Patriarhul Constantinopolului (1283-1289), Sfântul Grigorie 

Palamas (+1359) şi Iosif Brienius (sec. XV). Sintetizând învăţătura celor trei vis-avis 

de problemele mai sus expuse, putem vedea foarte clar că: Duhul Sfânt purcede de 

la Tatăl şi Se odihneşte/rămâne în/peste Fiul, după cum vom vedea mai jos. 

 Tatăl este nenăscut şi nepurces, Fiul născut, iar Duhul are ca şi caracteristică 

personală purcederea din Tatăl14, iar Sfântul Grigorie Palamas afirmă că: “prin Duhul 

se ţin într-o legătură de iubire Fiul şi Tatăl, căci Duhul e iubirea Tatălui faţă de Fiul, 

care aşezându-Se asupra Fiului, se întoarce ca iubire a Fiului spre Tatăl, de aceea 

Cuvânt fără Duh nu poate cugeta cineva dacă are minte... Cuvântul lui Dumnezeu 

din Dumnezeu are pe Duhul Sfânt împreună ieşind din Tatăl...”15. Tatăl este universul 

divin într-un mod, având pe celalalte două moduri de a fi ale aceluiaşi univers; în 

actul etern de reciprocă punere a altui eu în locul eu-lui propriu, iniţiativa o are 

continuu Tatăl. Iniţiativa Tatălui de a Se socoti reprezentat prin alt eu este implicată 

în actul care se numeşte naşterea Fiului din Tatăl; sensul naşterii divine depăşeşte 

putinţa înţelegerii umane. Sfântul Vasile cel Mare declară că e un bine pentru Tatăl 

să aibă un Fiu şi nu poate fi lipsit ca Tată de un astfel de bine, Treimea nu poate fi 

lipsită de Fiul născut din Tatăl16. Tatăl Se cunoaşte pe Sine în Fiul şi în Duhul; 

comuniunea a două eu-ri e necesară pentru a trăi plenitudinea existenţei, dar nu e 

suficientă pentru că în doi ea e o limitare, comuniunea se trăieşte deplin numai de 

către trei eu-ri. În ce priveşte cele două eu-ri, Tatăl Se dăruieşte întreg Fiului şi 

                                                
13 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în rev. “Ortodoxia”, anul XIV 
(1964), nr. 4, p. 506,  
14 Conform ideilor lui Grigorie Cipriotul, Duhului îi este specifică şi strălucirea din Fiul, vezi sinteza 
învăţăturii lui Grigorie Cipriotul despre Duhul Sfânt (P.G. t. CXLII, col. 286) făcută de Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae în art. Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, pp. 508, 509 ş.u., iar legat de relaţia Duhului cu Fiul 
Grigorie spune: “Duhul Sfânt are ca semn caracteristic al însuşirii ipostatice, că Se face cunoscut cu 
Fiul şi împreună cu El Îşi are subzistenţa din Tatăl” (p. 210). 
15 Ibidem, p. 516.  
16 Apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 344, Tatăl născând pe 
Fiul Îl şi iubeşte: “divinitatea e un act etern, unic şi întreit în mod simultan în mod simultan, e un act 
într-o continuă întreire (şi iubire), adică Tatăl gândindu-Se şi născându-şi chipul Său şi iubindu-Se sau 
iubindu- i chipul” (p. 345). 
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invers, şi numai printr-un al treilea eu iubirea celor doi e eficientă, generoasă, 

completă17 şi capabilă să se răspândească mai departe, de aceea numai existenţa 

unui al treilea în Dumnezeu explică crearea unei lumi numeroase de eu-ri şi ridicarea 

lor la nivelul de parteneri ai lui Dumnezeu în iubire, căci după cum spune E. 

Kovalevsky: “numai prin Duhul se răspândeşte iubirea divină în afară”18. 

 Duhul Sfânt este o punte între Tatăl şi Fiul , e Cel care stă la mijloc între Cel 

nenăscut şi Cel născut, şi nu numai că Îi leagă cei doi, dar Îi ţine şi distincţi. Ca al 

treilea, duhul este ambianţa de viaţă şi iubire infintă în care se scaldă raportul eu-tu 

divin. Expresia “purcedere a Duhului Sfânt din Tatăl”, completată cu particula  “prin” 

Fiul redă rolul de apuntament al Duhului. Prin purcedere înţelegem că Duhul Sfânt 

porneşte de undeva la drum spre o ţintă (εχπορευσις), astfel Duhul porneşte din 

Tatăl spre Fiul peste care Se odihneşte/rămâne, dar această odihnă nu-şi are cauza 

ăntr-o oboseală a Duhului, ci în Fiul ca ţintă a Lui, de aici reiese că Tatăl Îl purcede 

pe Duhul Sfânt dându-I ca ţintă pe Fiul19, acest fapt este explicat de Sfântul Grigorie 

Palamas: “deci trebuie a cerca noi, că ieşind Duhul din Tatăl, şi după această 

nearătată şi neînţeleasă mişcare, oare are, după Scripturi, şi El pe Cineva întru 

Carele Se odihneşte cu cuviinţă dumnezeiască? Aflăm că a binevoit Tatăl să arate şi 

să descopere aceasta lui Ioan, care zice: «Cela ce m-a trimis pe mine să botez cu 

apă Acela mi-a zis: peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste 

Dânsul, Acela este care botează cu Duh Sfânt» (In. 1, 33)” şi tot Sfântul Grigorie 

Palamas ne mai îndeamnă, în acelaşi context, să ascultăm şi pe Sfântul Ioan 

Damaschinul, care scrie în al optulea capăt dogmatic: “credem şi în Duhul Sfânt 

Carele din Tatăl purcede şi în Fiul Se odihneşte”20. Purcederea Duhului Sfânt de la 

Tatăl şi odihnirea Acestuia în Fiul presupune două semnificaţii importante: a) -Duhul 

nu provine şi din Fiul, căci aceasta ar însemna o ieşire a Lui din Fiul, nu o rămânere 

peste El; 

                                                
17 Ibidem, p. 347: “Un al patrulea eu nu mai e necesar pentru trăirea plenitudinii existenţei, pentru 
confirmarea celor doi în existenţă, al treilea reprezintă tot ce poate fi dincolo de cei doi, de fapt un al 
patrulea e tot un al treilea, căci al treilea exprimă toată realitatea în care se pot confirma cei doi, (un al 
patrulea nu mai are ce aduce în plus...),  conjugarea cunoaşte doar trei persoane: eu-tu-el... din 
perspectiva relaţiei eu-tu nu se poate merge principial mai departe de al treilea”. 
18 E. Kovalevsky, Les nombres dans le Genese, în rev. “Chartres”, p. 11 apud Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 346. 
19 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 350, de asemenea vezi de 
acelaşi autor şi art. Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 510. 
20 Sfântul Grigorie Palamas, Două cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfântului Duh, trad. rom, de 
Mitr. Grigorie al Ungrovlahiei, Buzău, 1832, Cuv. I, pp. 80-81 apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, 
Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 511. 
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b) -dacă purcederea Duhului n-ar avea ca ţintă (odinha în) Fiul, ci o existenţă 

alăturată Fiului, n-ar mai exista niciun motiv ca din Tatăl să nu mai provină şi alte 

Persoane cu existenţă alăturată Duhului şi Fiului; 

 Prin aceea că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul, deci nu 

Se naşte ca şi Fiul, se evită multiplicarea fără margini a divinităţii, manifestându-se 

astfel atât unitatea dintre Sfântul Duh şi Fiul, cât şi cea dintre Fiul şi Tatăl, încât 

dualitatea dată de naşterea Fiului e depăşită şi redusă la unitate prin purcederea 

Duhului Sfânt. Acestea sunt numai câteva din consecinţele purcederii Duhului din 

Tatăl şi relaţia Lui cu Acesta şi cu Fiul,  şi pe lângă ele se mai adaugă consecinţele 

pentru mântuirea noastră, sau consecinţele soteriologice21. Între Persoanele Sfintei 

Treimi există o desăvârşită unire prin Tatăl, Care nu naşte pe Fiul şi purcede pe 

Duhul prin două acte separate, ci naşterea şi purcederea, deşi distincte, sunt unite, 

lucru ce face ca Fiul şi Duhul Sfânt să-Şi fie interioare una alteia. Duhul nu poate fi 

cugetat fără Fiul şi invers. În această interioritate Fiul Îl vede pe Tatăl nu numai ca pe 

Cel ce Îl naşte pe El, ci şi ca pe Cel ce Îl purcede pe un Altul, adică pe Duhul. În 

legătura Sa cu acel Altul, sau în purcedere, Tatăl nu uită de Fiul, ci purcezându-L pe 

Acela (pe Duhul) are prin aceasta toată bogăţia completă a relaţiei Lui cu Fiul, Care 

la rândul Său, cunoaşte în lumina Acestui Altul (Duhul) mai deplin pe Tatăl şi iubirea 

Lui.  

 Din cele de mai sus observăm că există o reciprocitate de infinită complexitate 

între Persoanele Sfintei Treimi, însă accentul cade (oarecum) pe o reciprocitate 

specială între Fiul şi Duhul Sfânt, care Se reflectă în raportul lor cu lumea22. 

 

III. Mântuirea ca reflex al relaţiilor treimice   
 În acest al treilea subpunct accentul cade pe consecinţele soteriologice ce 

decurg din relaţiile afectuase dintre Persoanele treimice reflectate în planul de 

mântuire al omului şi de transfigurare a lumii. 

 Mântuirea şi îndumnezeirea, ca operă de ridicare a oamenilor în comuniunea 

cu Dumnezeu, nu e altceva decât extinderea relaţiilor dintre Persoanele Sfintei Treimi 

                                                
21 Vezi mai jos c. III Mântuirea ca reflex al relaţiilor treimice. 
22 Vezi Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl şi relaţia Lui cu Fiul, ca temei 
al îndumnezeirii noastre, p. 592: “...în raportul cu lumea, Fiul Îl transmite prin Sine pe Duhul celor ce 
cred în El. Dar şi Fiul este cunoscut prin Duhul de către cei ce cred... prin Duhul cunoaştem pe Fiul şi 
urcăm la Tatăl în credinţă, în viaţă curată şi în rugăciune”. 
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la creaturile conştiente23; Treimea Se revelează în mod esenţial în opera mântuirii, 

fiind bază a acesteia. Dumnezeu s-a revelat ca Treime, în Hristos -după cum vom 

vedea în subpunctul IV la aspectul hristologic al îndumnezeirii- coborând astfel între 

oameni pentru a-i mântui, căci de altfel dacă n-ar fi un Dumnezeu întreit în Persoane, 

ci numai unul monopersonal, ar rămâne un Dumnezeu exclusiv transcendent şi care 

n-ar lucra El Însuşi mântuirea credincioşilor.   

 Am vorbit mai sus despre odihna Duhului în/peste24 Fiul a Duhului, însă 

aceasta înseamnă nu numai unirea unuia cu celălalt în planul eternităţii, ci şi unirea 

lor în ordinea temporală. Prezenţa Sfântului Duh e întotdeauna marcată de 

odihna/rămânerea Duhului asupra Fiului, astfel Duhul e Cel care străluceşte, adică 

stă ca o lumină asupra Lui25; El e lumina spirituală în care Se vede Hristos, pentru a 

înţelege acest fapt avem un exemplu edificator care ne ajută: după cum se văd 

obiectele în lumina materială, şi cum nu se poate spune că se vede lumina materială, 

ci numai obiectele din ea, aşa nu se afirmă că se vede Duhul, ci Hristos în Duhul, de 

unde reiese că Duhul este mediul (deşi nici acest termen nu poate explica deplin 

înţelesul acestei vederi treimice) în care se vede Hristos, mijlocul de sesizare şi de 

trăire a prezenţei lui Hristos. Asta ca o primă consecinţă, iar a doua consecinţă 

(pentru mântuirea oamenilor) ce rezultă din rămânerea Duhului peste Fiul, e aceea 

că credincioşii primind Duhul lui Hristos, nu-L primesc înafară de Hristos, ci în 

Hristos, spre/în care sunt ridicaţi26. Conform învăţăturii ortodoxe credincioşii nu pot 

avea pe Duhul, decât în Hristos şi invers (F.A. 2, 33), căci credincioşii sunt uniţi cu 

Hristos prin Duhul, însă, nefiind ipostasuri divine, precum Hristos, ei se împărtăşesc 

de o parte din energia Duhului Lui, ipostasul omenesc nu poate cuprinde 

plenitudinea ipostasului Duhului; şi uniţi fiind cu Hristos peste care stă Duhul, reiese 

că şi ei stau sub odihna Duhului. Însă neavând Duhul în mod ipostatic (în întregime) 

ca şi Hristos, ci numai cât putem cuprinde prin puterile noastre, Duhul ne amplifică în 

specificul nostru personal. Părintele D. Stăniloae merge şi mai departe afirmând că 

“noi nu-L putem avea pe duhul înafară de Hristos, sau pe Hristos fără Duhul; noi nu 

cunoaştem pe Hristos fără Duhul şi Duhul fără Hristos, noi Îl avem pe Duhul pentru 

că suntem adunaţi, recapitulaţi în Hristos şi uniţi cu Fiul Tatălui devenim fii prin 
                                                
23 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  I, p. 296. 
24 Pentru a exprima această odihnă a Duhului, folosesc atât  
25 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 512. 
26 Ibidem, pp. 513-515, “...nu s-ar întâmpla aceasta dacă Duhul Sfânt ar purcede şi din Fiul, sau dacă 
purcezând din Tatăl, nu s-ar odihni în Fiul. În cazul acesta credincioşii ar putea avea pe Duhul fără a fi 
în Hristos, sau pe Hristos fără a fi în Duhul...” (p. 514). 
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adopţiune ai Tatălui...”27. În acest context, precizarea care trebuie făcută e aceea că 

persoanele umane sunt străbătute numai de lucrarea Duhului, Care ca Persoană e 

unit cu Hristos, lucru clar şi uşor de înţeles prin aceea că credincioşii, ca oameni nu 

pot avea aceiaşi relaţie personală întegrală cu Persoanele divine, cum o au acele 

întraolaltă (perihoresys) în baza fiinţei divine, ci numai prin har,  prin împărtăşire sau 

prin lucrare. Datorită relaţiei Sale cu Fiul, Duhul prin Hristos coboară în plan temporal 

manifestând şi aici relaţia Sa eternă cu Fiul, şi din nou explică Părintele Stăniloae că: 

“Fiul făcându-Se om şi unind pe oameni cu Sine, iubirea Tatălui ce o are asupra Sa... 

devine proprie tuturor celor uniţi cu El. Toţi sunt iubiţi în Fiul de Tatăl şi toţi răspund -

în Fiul- Tatălui cu iubirea Fiului. Acesta-i momentul culminant al stării de mântuire: 

unirea tuturor cu Hristos în Duhul şi prin aceasta în simţirea iubirii Tatălui faţă de ei şi 

a lor faţă de Tatăl; de aceea mântuirea e recapitulare în Hristos”28, din aceasta se 

vede că Fiul S-a făcut Om nu numai pentru a ne îndumnezei în general, ci şi pentru a 

ne face fii ai lui Dumnezeu, şi primind Duhul Fiului29 să ne dorim noi înşine să 

ajungem fiii lui Dumnezeu. 

 Dacă întoarcem situaţia invers, din punctul de vedere al relaţiilor oamenilor, 

vedem că acestea reflectă în chip obscur şi imperfect, relaţiile dintre Persoanele 

treimice, cu deosebirea că acestea din urmă dunt infinite. În relaţiile dintre noi, 

sesizând pe Hristos, şi împărtăşindu-ne din Duhul, ajungem să ne împărtăşim din 

izvorul ultim şi absolut al existenţei, care e Dumnezeu-Tatăl, dar nu după natură ca 

Fiul şi Duhul Sfânt, ci prin har. 

 

IV. Îndumnezeirea în viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae  
 Conceptul dominant în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae este 

îndumnezeirea sau mântutirea omului, văzută firesc ca o întâlnire personală a omului 

cu Dumnezeu. Dacă facem un rezumat al viziunii Părintelui D. Stăniloae despre 

îndumnezeire observăm că el prezintă două sensuri al îndumnezeirii: I.- este vorba 

de un sens mai larg al îndumnezeirii, mai comprehensiv, care include actul Botezului 

şi se extinde prin urcuşul spiritual al omului în Sfânta Biserică prin Sfintele Taine; 

                                                
27 Idem, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, p. 354. 
28 Idem, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 517. 
29 “Duhul Fiului”- este singura expresie admisă, deoarece “Duhul Tatălui” nu se foloseşte ca să nu se 
creadă că Tatăl Îl naşte (şi) pe Duhul, şi nici “Fiu al Duhului” ca să nu se ajungă la concluzia că Fiul Se 
naşte şi din Duhul Sfânt (Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, p. 519). 
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II.- un sens mai restrâns, strict, cu referire la aspectul continuu al îndumnezeirii 

omului dincolo de limita ultimă a capacităţilor umane; axioma acestui al doilea sens 

poate fi găsită în îndumnezeirea maximală a umanităţii lui Hristos, în învierea, 

înălţarea şi şederea Sa de-a dreapta Tatălui: “îndumnezeirea în acest sens (restrâns) 

cuprinde progresul omului dincolo de limita puterilor sale naturale, dincolo de 

marginea naturii sale, în planul dumnezeiesc, mai presus de fire”30. Deşi ar părea că 

facem distincţie sau că introducem separaţie între aceste două sensuri, între ele 

există o continuitate dată de faptul că amândouă sunt etape ale aceluişi urcuş, ale 

aceluiaşi theosis. Părintele D. Stăniloae, vorbind despre condiţia spirituală a omului 

îndumnezeit afirmă: “(omul) gustă o fericire dumnezeiască, dar cu recunoştinţa de 

făptură, experiază în sine puteri dumnezeieşti, dar cu uimirea celui care-şi dă seama 

că nu provin din sine, cu alte cuvinte, e dumnezeu, dar nu încetează a fi în acelaşi 

timp şi om, e dumnezeu prin lucrurile ce le săvârşeşte... dar conştient că-i un 

dumnezeu prin mila unicului şi marelui Dumnezeu”31, omul face astfel -după cum 

spune şi O. Clement- experienţa asimilării la nesfârşit a energiilor necreate32, 

introduse în creaţie şi făcute intime şi potrivite omului de către Duhul Sfânt. 

1. Aspectul antropologic al îndumnezeirii 
 În tradiţia răsăriteană, conceptul de theosis este asociat direct cu omul şi cu 

îndumnezeirea lui într-un context soteriologic. În planul lui Dumnezeu, theosis 

înclude îndumnezeirea întregii lumi create, în acest sens îndumnezeirea precede 

răscumpărarea. În teologia sa despre îndumnezeirea omului, Părintele D. Stăniloae 

pleacă de la referatul biblic al creaţiei; sensul existenţei umane este înţeles numai din 

perspectiva veşniciei, de aici şi paradigma îndumnezeirii ca participare, pe care 

Părintele Stăniloae o continuă preluându-o din teologia lui Sfântului Maxim 

Mărturisitorul şi a lui Grigore de Nyssa, afirmând că întreg cosmosul şi întreaga 

umanitate participă la infinitatea, la veşnicia lui Dumnezeu33. Astfel în gândirea 

Părintelui Stăniloae ideea încercării omului de a căuta infinitul este, defapt, punctul 

de pornire în “înţelegerea” îndumnezeirii omului ca scop al creaţiei, de aceea uneori 

spune că noi suntem chemaţi să devenim un absolut după har prin participarea la 

                                                
30 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă, în vol. Teologie morală ortodoxă, vol. III, Ed. 
EIMBOR, Bucureşti, 1981, p. 309. 
31 Ibidem, p. 318. 
32 Olivier Clement, The Roots of Christian Mysticism, New City Press, Edinburgh, 1993, p. 267. 
33 Vezi Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Revelaţia prin acte, cuvinte şi imagini, în rev. “Ortodoxia”, anul XX 
(1968), nr. 3, p. 350, de asemenea vezi şi Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  I, pp. 9-15: “finitudinea 
umană a fost creată de un Dumnezeu infinit şi este susţinută de puterea Lui infinită” (p. 162). 
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Absolutul personal, Care vrea să împărtăşească persoana umană de caracterul Său 

absolut, întrucât El Însuşi Se face Om34. 

 Pentru a trata satisfăcător acest aspect antropologic al îndumnezeirii, trebuie 

să facem referire şi la raportul (îndumnezeirii) omului cu spaţiul şi cu timpul. Părintele 

Stăniloae, citându-l pe Maxim Mărturisitorul, afirmă: “îndumnezeirea este 

concentrarea şi sfârşitul tuturor timpurilor şi a tuturor veacurilor şi tuturor celor ce 

sunt în timp şi în veac”35, pentru Părintele Stăniloae hotarul existent între etern şi 

temporal nu separă, ci devine locul de întâlnire a două realităţi care intră în dialog: 

“timpul nu este altceva decât mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a ne duce înspre 

eternitatea Sa, distanţa pe care omul este chemat să o depăşească printr-un proces 

iniţiat în dialog cu eternitatea” şi concluzionează că “îndumnezeirea este posibilă în 

timp, pentru că timpul poate înainta spre plenitudinea adevăratei eternităţi; este 

creator şi soarbe viaţa din energiile dumnezeieşti infinite, transferând-o în planul 

creat”36. Tot aşa este şi cu spaţiul, care şi el este mijloc de comunicare a omului cu 

Dumnezeu; există două idei de bază referitoare la spaţiu ca mijloc de îndumnezeire: 

a) - spaţiul îşi găseşte justificarea numai în context trinitar, căci în Sfânta Treime 

există posibilitatea spaţiului “întrucât în deosebirea Persoanelor divine este dată şi 

posibilitatea alterităţii unor persoane finite, care să fie atrase în comuniunea cu 

Sine”37. Ca formă a relaţiei dintre Dumnezeu şi persoanele umane, spaţiul face 

posibilă mişcarea oamenilor înspre Dumnezeu.  

b) - numai prin transcenderea spaţiului ca interval real, fiinţele umane pot atinge 

eternitatea; precizarea care trebuie făcută aici e aceea că: din punct de vedere 

ontologic, noi suntem dincolo de spaţiu, deoarece spaţiul nu a fost făcut pentru a 

exista în sine, ci pentru a se umple de plinătatea comuniunii, pentru a fi 

contextul/mediul koinoniei sau locul de relaţie interpersonală, mediul revelării 

                                                
34 Ibidem, p. 40, “omul tinde spre o realitate personală infinită, superioară lui, din care să se poată 
hrăni la infinit... căci numai eternitatea unei comuniuni personale cu o sursă personală de viaţă 
absolută oferă tuturor persoanelor umane împlinirea sensului lor” (pp. 17-19), plecând de la această 
afirmaţie Emil Bartoş concluzionează că pentru om, comuniunea cu Dumnezeu devine mijlocul unui 
infinit progres în dragoste şi cunoaştere, de aceea ca şi fiinţă finită, omul nu este împlinit ca persoană 
înafara unei transcendenţe de sine permanente, prin care îşi asumă pentru sine comunicarea şi 
proximitatea lui Dumnezeu (Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Ed. Cartea 
Creştină, Oradea, 2002, pp. 145-146). 
35 Ibidem, p. 181. 
36 Ibidem, pp. 194-196. 
37Ibidem, pp. 205-209: trebuie făcută şi precizarea că Dumnezeu e mai presus de spaţiu, întrucât 
spaţiul mărgineşte, dar totodată e prezent în tot spaţiul, fără ca părţile spaţiului să înscrie în El părţi 
corespunzătoare, e bine ştiut că Dumnezeu e mai presus de un “când” şi un “unde” dar acţioneză 
eficient în timp şi spaţiu fără a fi tributary acestora (p. 205).  
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reciproce. Spaţiul este forma comuniunii noastre în mişcare către comuniunea 

perfectă de viaţă şi iubire a Sfintei Treimi. 

 Din punct de vedere antropologic îndumnezeirea este un proces ce presupune 

două voinţe diferite. Creaţia a postulat o singură voinţă, cea a Creatorului, pentru a 

aduce în fiinţă chipul, dar pentru a transforma chipul în asemănare e nevoie atât de 

voinţa divină, cât şi de cea umană. Aşadar reflecţiile pe marginea aspectului 

antropologic al îndumnezeirii se răsfrâng din cele trei tipuri de relaţie: Dumnezeu-

creaţie, om-creaţie (cu toate că aceasta poate fi implicată în prima), şi om-

Dumnezeu, poate cea mai importantă. 

2. Aspectul hristologic al îndumnezeirii (Persoana şi lucrarea lui Hristos) 
 Cât priveşte acest aspect, Părintele Stăniloae prezintă 3 etape/stadii ale 

îndumnezeirii omului în Hristos: a) – relaţia dintre Dumnezeu şi lume, relaţie pe care 

am evocat-o mai sus; 

b) – lumea are în vedere întruparea lui Dumnezeu (după căderea în păcat); 

c) – Hristos-Logosul este locul de întâlnire al omului cu Dumnezeu; în El Dumnezeu 

devine om, iar omul dumnezeu prin har, căci Întruparea nu e numai o coborâre 

(kenoză) a lui Dumnezeu, ci şi o mişcare ascendentă a omului spre Dumnezeu. 

 Ideea pe care Părintele Stăniloae o sublinează, făcând un pas mai departe în 

ce priveşte acest aspect, e aceea că Întruparea nu se rezumă numai la om, ci are şi 

o semnificaţie cosmică, prin urmare, în Persoana lui Hristos, este anticipată 

transfigurarea întregului cosmos. După cădere, pentru că omul singur nu a avut 

capacitatea să răspundă chemării lui Dumnezeu, Dumnezeu S-a făcut Om pe Sine, 

rămânând în acelaşi timp, Dumnezeu “ca să Se audă pe Sine Însuşi şi ca Dumnezeu 

care cheamă şi ca om chemat”38. 

 O întrebare, peste care nu putem trece dacă vrem să abordăm aspectul 

hristologic, şi care se ridică e următoarea: De ce S-a întrupat Hristos şi nu o altă 

Persoană a Sfintei Treimi?  

Părintele Stăniloae, preluând răspunsul unor Sfinţi Părinţi, concluzionează că Fiul a 

devenit Om pentru a-Şi păstra “atributul” de a fi născut (Ioan Damaschinul) şi S-a 

întrupat să-i mântuiască pe oameni pentru că tot El a fost şi Cuvântul care i-a creat 

(Chiril al Alexandriei)39. Părintele Stăniloae înţelege semnificaţia şi necesitatea 

Întrupării, în primul rând, din perspectiva căderii şi a consecinţelor acesteia, de aceea 

                                                
38 Idem, Studii de teologie Dogmatică ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 15. 
39 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  II, pp. 123-127. 
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după catastrofa cosmică a căderii omului urmează un eveniment cu totul nou, tot de 

proporţii cosmiceşi cu consecinţe cosmice, de aici rezultă că ceea ce a stat la baza 

creaţiei, a stat şi stă şi la baza ridicării omului, mântuirii lui, şi anume dragostea sau 

iubirea lui Dumnezeu (In. 3, 16). Părintele Dumitru Stăniloae construieşte aspectul 

hristologic al îndumnezeirii pe două idei de bază:  

1.- teologia Logosului: crearea noastră coincide cu stabilirea dialogului interpersonal, 

noi ne mişcăm spre existenţă în baza unei chemări a noastre din partea Logosului, 

astfel mişcarea omului înspre dialogul etern se înţelege ca o atracţie a Logosului40, 

Care adună în Sine nu numai fiinţele umane, ci şi întreaga lume. 

2.- a doua ideea se găseşte în doctrina sau învăţătura despre unirea ipostatică, 

asupra căreia nu voi insista, ci voi expune câteva idei ale Părintelui Stăniloae: în 

actul Întrupării, Fiul lui Dumnezeu a intrat într-o unire deplină cu noi, fapt detaliat şi 

de John Meyendorff: “din momentul Întrupării, natura umană a devenit a Sa pe 

deplin, întocmai naturii divine”41, iar voinţa Lui omenească e mişcată de ipostasul 

divin, în comformitate cu voia Lui divină42. Accentul în ce priveşte unirea ipostatică e 

pus (de Părintele . D. Stăniloae) pe realizarea maximală a unirii lui Dumnezeu cu 

omul în Hristos, care devine inelul de legătură care adună umanitatea ca întreg în 

Dumnezeu43. Ca Dumnezeu şi Om, Hristos oferă darul unităţii şi îndumnezeirea 

tuturor celor care se angajează într-o relaţie cu El: “valul energiei spirituale cosmice, 

purtat de subiectele create, e purtat cu o deosebită eficacitate de Subiectul divin, 

transfigurându-l şi înfăptuind cea mai intimă apropiere şi întrepătrundere între 

Dumnezeu şi creaţiunea Sa, care este scopul ultim/suprem al întrupării Fiului lui 

Dumnezeu”44. Astfel putem concluziona că în actul Întrupării, fiind subiect divin, Fiul 

lui Dumnezeu devine agentul central al theosis-ului, unirea ipostatică realizând în 

Hristos apropierea şi comuniunea absolută a omului cu Dumnezeu45 şi rezolvă 

dualitatea diferenţei dintre cei doi, astfel Fiul întrupându-Se a venit să ne aşeze şi pe 

                                                
40 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993, p. 84, vezi şi Teologia 
Dogmatică Ortodoxă, vol.  II, pp. 9-10, de asemenea şi Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în 
teologia lui Dumitru Stăniloae, pp. 219-223, E. Bartoş vorbeşte despre o hristologie ontologică, de o 
nevoie după Hristos, înscrisă în noi, de unde şi tendinţa spre Dumnezeu, urcuşul (epanodos) spre El. 
41 John Meyendorff, Christ in Eastern Christian Thought, St. Vladimir’s Press, New York, 1975, p. 77. 
42 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Învăţătura ortodoxă despre mântuire şi concluziile ce rezultă din ea 
pentru slujirea creştină în lume, în rev. “Ortodoxia”, anul XXIV (1972),  nr. 2, p. 200. 
43 Vezi Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 235. 
44 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 127. 
45 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 238. 
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noi în raportul în care Se află El cu Tatăl, raportul tată-fiu, făcându-ne şi pe noi fii ai 

lui Dumnezeu. 

 În înţelegerea aspectului hristologic al îndumnezeirii trebuie scoasă în faţă şi 

pusă-n lumină legătura reală dintre Persoana şi lucrarea lui Hristos, lucrarea Lui fiind 

una tridimensională: de Profet (în care ne oferă mântuirea ca adevăr), de Preot (ne 

oferă mântuirea ca şi comuniune a lui Dumnezeu cu noi) şi de Împărat (ne oferă 

mântuirea ca transfigurare, dovedind că moartea Sa este o trecere spre Înviere)46. 

Vis-a-vis de aceasta Părintele Stăniloae afirmă că: “Persoana Sa (a lui Hristos) este 

prezentă în toate actele mântuitoare... faptele Sale sunt fapte istorice şi în acest sens 

ele devin un motiv pentru a crede în El ca o existenţă reală”, astfel nu putem separa 

lucrarea lui Hristos de Persoana Sa, căci prima e “manifestarea necesară a structurii 

Sale personale şi mântuirea persoanelor umane se face prin Persoana supremă (a 

lui Hristos)”47, Părintele Stăniloae nu limitează lucrarea lui Hristos la un act particular, 

ci lucrarea Sa este viaţa Sa pentru noi oamenii, este “viaţa lui Hristos trăită pentru 

omenire, făcând ceea ce omenirea nu putea face, biruind acolo unde omenirea a 

căzut...”48 şi ridicându-l realmente pe om de la pământ la cer, în comuniunea cu 

Dumnzeu. 

3. Aspectul pnevmato-eclesiologic al îndumnezeirii 
a) Îndumnezeirea în/prin Biserică (văzută ca icoană a Sfintei Treimi) 

 Dacă Hristos a realizat mântuirea în mod obiectiv în natura noastră, Duhul 

Sfânt este Cel  care o aplică în mod subiectiv persoanei noastre prin harul divin, prin 

Sfintele Taine în Biserică. Astfel planul de mântuire (iconomia divină) e împlinită prin 

iconomia Duhului, de aceea se spune despre Biserică, având ca model Sfânta 

Treime, că este icoană a acesteia: “principiul trinitar al vieţii este revelat Bisericii de 

Fiul şi de Duhul nu ca ceva abstract, ci ca modus vivendi, ca regulă de viaţă după 

modelul Sfintei Treimi”49. În teologia Părintelui Stăniloae nu se poate concepe 

Biserica în afara Treimii, ca o Biserică exclusivă al lui Hristos sau exclusivă a 

                                                
46 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 283 ş.u. 
47 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 204, vezi şi Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol.  II, pp. 110-111,  
48 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 322, la aceasta se mai 
adaugă şi reflecţia lui G. Florovsky care spune că “tot ceea ce a făcut Hristos de-a lungul vieţii Sale 
pământeşti a fost să Se bazeze pe presupoziţia că umanitatea era deja mântuită ţi îndumnezeită, încă 
din momentul concepţiei Sale în pântecele Mariei, prin lucrarea Duhului Sfânt” G. Florovsky, Creation 
and Redemption, p. 101 apud M. Aghiorgoussis, “The Dogmatic Tradition in the Orthodox Church”, în 
A Companion to the Greek Orthodox Church, Ed. Department of Communication Greek Orthodox 
Archdiocese of North and South America, New York, 1984, p. 163.   
49 Ibidem, p. 339. 
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Duhului50, ci primind viaţa din viaţa Treimii, Biserica are rolul de a reflecta acest 

adevăr în viaţa ei, de a fi o prezenţă iconică a lui Dumnezeu în lume realizând 

trecerea simbolică a misterului trinitar în lume şi cea a lumii în acest mister. La acest 

rol se mai adaugă şi cel de a continua lucrarea mântuitoare a lui Hristos în lume, fiind 

condusă şi asistată de Hristos, prin harul Duhului Său, astfel viaţa/comuniunea 

trinitară e inserată în viaţa Bisericii51. Însă -şi aici- trebuie afirmat faptul că Biserica 

(icoană a Treimii) se reflectă şi în dimensiunea ei cosmică, nu numai asupra omului; 

misiunea fundamentală a Duhului Sfânt este să aducă întreaga creaţie în unire cu 

Hristos, în acest sens Părintele Stăniloae explică relaţia dintre Sfântul Duh, Hristos şi 

Biserică: “Duhul Sfânt este Cel ce restabileşte... unitatea slăbită a între elementele 

structurii create, dar o unitate care nu le confundă, tocmai prin faptul că o restabileşte 

în Logosul întrupat în care se cuprind toate sensurile... Duhul Se răspândeşte din 

Capul Bisericii, ca un Duh de viaţă unitar în toate mădularele Bisericii, aşa cum curge 

sângele prin toate celulele ţinându-le în legătură”52. Misiunea esenţială a Bisericii 

este de a ne introduce în sfera vieţii trinitare pentru a intra în relaţie cu Hristos şi 

Duhul Sfânt şi pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu; iar în această realitate teandrică 

suntem chemaţi la îndumnezeire prin har: “ideea comuniunii Bisericii ca icoană a 

comuniunii trinitare, înseamnă a experia noua viaţă divină din noua creaţie a Sfintei 

Treimi (adică Biserica), astfel comuniunea orizontală între membri Bisericii se 

realizează pe baza structurii comuniunii verticale a Sfintei Treimi, comuniunea 

Bisericii e impregnată de comuniunea trinitară53. Reflecţiile Părintelui Stăniloae cu 

privire la comuniunea Bisericii având ca model comuniunea trinitară, l-au făcut pe 

Părintele I. Bria să afirme: “Părintele Dumitru Stăniloae introduce pentru prima dată 

în teologie, ideea de «sobornicitate deschisă» sau «comuniune deschisă»... realizată 

de Biserică în spaţiu şi timp pentru toţi membri ei, în reciprocitate şi 

complementaritate”54. Aşadar Biserica în calitatea ei de icoană a Sfintei Treimi este şi 

icoană a Împărăţiei lui Dumnezeu în expansiune, sau mergere spre această 

Împărăţie, în care se manifestă Duhul Sfânt, încât Biserica devine mediul de 

manifestare al energiilor divine. 
                                                
50 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sobornicitatea deschisă, în rev. “Ortodoxia”, anul XXIII (1971), nr. 2, p. 
180. 
51 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 340. 
52 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, în rev. “Ortodoxia”, anul XVI 
(1964), nr. 1, pp. 46-47.  
53 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 368. 
54 Vezi Ion Bria, Spaţiul îndumnezeirii, , în rev. “Ortodoxia”, anul VL (1993), nr. 3-4, p. 97, şi N. 
Chiţescu, Condiţiile însuşirii mântuirii, , în rev. “Studii Teologice”, anul II (1950), nr. 1-2, pp. 7-9. 
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b) Îndumnezeirea prin har (în Biserică) 

 În învăţătura ortodoxă în general, lucrarea Duhului Sfânt este identificată cu 

harul divin. Prezenţa energiilor necreate s-a înregistrat chiar de la începutul Bisericii 

şi cu toate că Duhul a fost trimis în timp de către Fiul, manifestarea Lui a fost 

considerată veşnică55. Cu toate că planul de mântuire este o lucrare comună a 

Sfintei Treimi, harul esteenergeia/lucrarea îndumnezzeitoare a Duhului Sfânt. 

Părintele Stăniloae numeşte harul energia divină care este adusă în suflete de către 

Duhul, devenind în oameni capacitatea de cunoaştere şi de iubire a lui Dumnezeu56. 

Prezenţa harului în om cunoaşte două niveluri: o putere imprimată în om, a cărei 

prezenţe este identificată cu lucrarea Duhului, şi o prezenţă întrutotul asimilată şi 

percepută de om ca o lucrare prin propria sa lucrare57. 

 Procesul îndumnezeirii este continuat de Duhul începând de la Cincizecime, la 

nivel eclsiologic, prin har, unde îl uneşte pe om cu Hristos. Ca rezultat al colaborării 

omului cu harul, diferitele daruri se evidenţiază corespunzător cu capacităţile 

omului58. Lucrarea divină necreată se asociază ea însăşi cu lucrarea umană încât 

darul nu este (numai)  energeia Duhului, ci şi energema Duhului (adică efectul 

energeia-ei, pecetluit de un anumit dinamism în baza colaborării omului cu Duhul) în 

firea umană (I Cor. 12, 4-9): “intimitatea aceasta între Duh şi omul care crede face pe 

omul duhovnicesc să nu-L simtă pe Duh ca pe un «Tu», ci de câte ori zice «eu» să 

audă şi pe Duhul spunând «Eu»... sunt două eu-uri interpenetrate: Eu-ul Duhului 

imprimat în eu-ul omului ca să dezvolte eu-ul acestuia, astfel puterile Duhului devin şi 

puterile omului”59. Astfel Duhul comuniunii devine Eu-ul Bisericii, încât, ca lucrare a 

Duhului, harul se mişcă în Biserică, iar Duhul Se mişcă în noi ca un Eu comun. Dar 

lucrarea Duhului comportă şi presupune o lucrare de colaborare liberă între 

credincioşi şi Duhul Sfânt, fiind necesară o relaţie între harul divin şi libertatea 

umană, relaţie ce se manifestă bineînţeles în dragoste. Harul este prezenţa Duhului 
                                                
55 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, “The Proccesion of the Holy Spirit from the Father and his relation to the 
Son, as the Basis of our Deification and Adoption”, în Spirit of God, Spirit of Christ. Ecumenical 
Reflections on the Filioque Controversy, Faith and Order Paper, nr. 103, Geneva: WCC, 1981, p. 178.  
56 Idem, The Holy Spirit în the Thology and Life of the Orthodox Curch, în per. Sobornost, 7:1, 1975, p. 
5: “Duhul aduce în profunzimile omului energia divină care ne face una cu Fiul şi care ne face părtaşi 
ai relaţiei dintre Fiul şi Tatăl” (p. 15). 
57 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  II, p. 304: “harul divin este o putere inepuizabilă care ne 
vine din dumnezeirea infinită sălăşluită în umanitatea lui Hristos, pentru a împlini dorinţa noastră după 
trandcendenţa infinită”. 
58 În “dar” este implicată nu numai lucrarea Duhului, ci şi actul de acceptare din partea omului, o 
predilecţie spre acel dar şi un efort de-al dezvolta cu ajutorul Duhului, vezi în acest sens Emil Bartoş, 
Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 377. 
59 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.  II, p. 308. 
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în noi, ori a fi în har este identic cu a fi în Hristos sau în Duhul şi acest har e primit 

numai în relaţia liberă şi intimă cu Hristos60. 

În loc de concluzii... 

Prezenţa lui Dumnezeu într-o comunitate concretă implică o hristologie 

pnevmatologică. Numai prin harul Duhului putem percepe prezenţa lui Hristos în 

Biserică şi numai aşa putem fi părtaşi la comuniunea în iubire cu Dumnezeu. Biserica 

devine comuniunea credincioşilor care posedă o viaţă specială în Hristos, prin Duhul 

Sfânt şi tocmai din aceste motive Biserica nu este şi nu poate fi un mijloc mecanic cu 

ajutorul căruia se ajunge la un sfârşit sau un instrument instituţional care comunică 

numai adevăruri de credinţă, ci e comuniunea oamenilor cu Dumnezeu, este 

evenimentul Rusaliilor fără sfârşit, Cincizecimea Permanentă sau o extensie a vieţii 

divine în umanitate. Astfel putem deduce foarte uşor că doctrina despre Biserică este 

strâns legată de Sfânta Treime, căci modul în care înţelegem pe cât este cu putinţă 

omului relaţiile trinitare determină concepţia noastră despre planul de mântuire al lui 

Dumnezeu, manifestat în Biserică prin Hristos şi Duhul Sfânt, mai pe scurt spus, 

îndumnezeirii omului îi este inerentă Sfânta Treime- taina supremei iubiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Sfântul Ioan Damaschin, De Fide Orthodoxa, I, 13 P.G. 94:856 apud Emil Bartoş, Conceptul de 
îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, p. 384. 
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