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PREFAŢĂ

Antropologia ocupă dintotdeauna un loc important în
practica şi doctrina Bisericii Ortodoxe. Sfânta Scriptură şi Sfân-
ta Tradiţie arată că fiecare om se bucură de o cinste deosebită
din partea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu vine şi Se face om
pentru a-l face pe om dumnezeu prin har. Prin Întrupare, Fiul
devine Fratele nostru întru umanitate, Singurul care ne oferă
viaţa din belşug (In 10, 10), iar prin Jertfa şi Învierea din morţi,
El ne smulge din ghearele morţii, pentru ca prin Înălţarea la
Cer să ne ridice la bucuria veşnicei comuniuni cu Tatăl cel Ce-
resc. De aceea, aşa cum ne dă mărturie întreaga Sfântă Scrip-
tură, Mântuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa (In
14, 6) tuturor oamenilor din toate locurile şi timpurile şi, prin
urmare, antropologia nu poate fi tratată în adevărata ei dimen-
siune decât din perspectiva hristologică. Numai prin Hristos
omul poate să se regăsească pe sine şi să se desăvârşească.

Astăzi, mai mult ca oricând, vedem că se duce o luptă acer-
bă împotriva concepţiei adevărate despre om. Prin glasul evo-
luţionismului, existenţialismului, hedonismului şi libertina-
jului, societatea contemporană vrea cu orice preţ să convingă
omul să renunţe la demnitatea şi veşnicia pe care i le oferă şi
asigură Creştinismul. Prin retezarea rădăcinilor originii sale
şi prin stoparea năzuinţelor de bine, postmodernismul a furat
omului adevărata identitate şi l-a expulzat într-o lume din
care lipseşte sensul şi viaţa. Progresul ştiinţific şi economic, în
loc să readucă omul la demnitatea cuvenită, a adâncit şi mai
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mult criza antropologică. S-a ajuns la obiectivizarea omului,
la definirea sa numai din punct de vedere somatic. Discredi-
tând veşnicia omului şi temporalizând în mod radical existenţa
sa, lumea contemporană reduce realitatea antropologică doar
la aici şi la acum. Altceva nu mai garantează.

Lucrarea P.C. Pr. Nicolae Răzvan Stan răspunde foarte
bine provocărilor lumii contemporane, reuşind să scoată în
evidenţă liniile definitorii ale antropologiei hristologice. Tema
este extrem de importantă şi de actualitate şi mai puţin tratată
în teologia românească. 

Lucrarea se deschide cu o Introducere în care autorul punc-
tează importanţa deosebită pe care antropologia a constituit-o
de-a lungul timpului pentru întreaga omenire, subliniind fap-
tul că adevărata sa valoare se regăseşte doar în Creştinism. 

Aprofundarea temei este structurată într-un număr de şa-
se capitole, grupate în două părţi: I. Bazele dogmatice ale
antropologiei creştine, şi II. Antropologia în dimensiunea
hristologică.

Punctul de plecare al primei părţi şi al Tratării propriu-
zise a lucrării este dat de capitolul: Originea şi constituţia omu-
lui. Creaţia nu apare ca o necesitate, ci este rezultatul deplinei
libertăţi şi iubiri a Sfintei Treimi. Pentru că vrea, Dumnezeu
creează, chemând astfel la existenţă şi alte subiecte care să par-
ticipe la comuniunea şi iubirea dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
Inspirându-se din gândirea Părintelui Profesor Dumitru Stă-
niloae, autorul reuşeşte în mod admirabil să prezinte învăţă-
tura ortodoxă despre lume şi om ca daruri ale lui Dumnezeu. 

Ca fiinţă personală şi relaţională, Adam a fost creat ca
având-o totodată în sine şi pe Eva. La rândul său, Eva nu a fost
născută de Adam, ci este creată tot de către Dumnezeu, din
acea coastă luată din Adam care este întregită sufleteşte şi
trupeşte. Fiecare este dat celuilalt ca un ajutor în vederea creş-
terii în iubirea lui Dumnezeu. Astfel, modelul iubirii dintre
Persoanele Sfintei Treimi este transpus şi la nivelul uman.
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Analiza antropologică este continuată, într-o expunere
autentică, cu capitolul despre chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.
Profunzimea dogmatică a autorului este transpusă într-o sin-
teză cu bogat conţinut duhovnicesc, chipul constituind, aşa
cum bine subliniază autorul, capacităţile ontologice necesare
realizării comuniunii cu Dumnezeu. Fiind Chipul Tatălui, Fiul
îl creează pe om drept chip al Său, imprimându-i de altfel şi
întreaga potenţialitate a filiaţiei. Între Fiul lui Dumnezeu şi
om se realizează chiar din momentul creaţiei o legătură onto-
logică. Ca Arhetip al omului, Fiul îl creează pe acesta după
chipul pe care El avea să-l asume prin Întrupare. Aşa se face
că încă din momentul aducerii la existenţă omul are imple-
mentată în structura sa ontologică zestrea hristologică.

Căderea în păcat şi consecinţele ei antropologice sunt tra-
tate într-un nou capitol, autorul reuşind cu prisosinţă să lă-
murească unele aspecte de extremă importanţă pentru antro-
pologia hristologică: perfecţiunea primordială, înţelesul teologic
al pomului vieţii şi al pomului cunoştinţei binelui şi răului, actul
căderii în păcat şi consecinţele lui pe plan antropologic. Căderea are
consecinţe ontologice, ea ducând la îmbolnăvirea firii umane.

Partea a doua a lucrării plasează antropologia în dimen-
siunea hristologică şi se deschide cu capitolul Iisus Hristos –
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu cel Întrupat. Aici, după ce se vor-
beşte despre prezenţa permanentă a Logosului Divin în consti-
tuţia omului şi a lumii chiar şi după cădere, accentul principal
cade pe Întruparea Logosului. În comparaţie cu darurile crea-
ţiei, Mântuitorul Iisus Hristos este Darul absolut pe care Tatăl
îl face omenirii în vederea mântuirii. 

În continuare, printr-o analiză de profundă investigaţie
patristică şi teologică, ne este prezentată învăţătura despre
enipostazierea firii umane de către Fiul lui Dumnezeu şi con-
secinţele ce decurg din unirea firii dumnezeieşti cu cea uma-
nă în ipostasul unic al Fiului. Având acelaşi ipostas, pe cel al
Fiului lui Dumnezeu întrupat, firea dumnezeiască şi firea
omenească se găsesc în intimă legătură, fiecare comunicând
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celeilalte însuşirile proprii. Chenoza mântuitoare a Fiului are
ca revers îndumnezeirea firii umane asumate şi a umanităţii
întregi. Hristos este „Centrul de viaţă” din care se hrăneşte
omenirea. Numai prin El omul îşi descoperă vocaţia veşniciei
şi a îndumnezeirii.

Reflecţiile hristologice de până aici sunt adâncite în ca-
pitolul Iisus Hristos – Logosul răscumpărător şi îndumnezeitor.
Acest capitol se prezintă ca o performanţă teologică de excep-
ţie, reuşind să afirme într-un mod unic bogăţia de sensuri şi
de conţinut ce se revarsă din aspectul ontologic al Răscum-

părării. Plecând de la adevărul mântuirii obiective, exprimat
de Biserică prin cuvintele: „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca
omul să fie făcut dumnezeu”, autorul arată că prin Hristos
lumea a fost recreată şi repusă în nestricăciune. Hristos este
Noul Adam, Cel care aduce viaţa şi sfinţenia. Asumând firea
umană, în integritatea elementelor ei, o restaurează şi o în-
dumnezeieşte în întregime. Aşa se face că afectele firii Sale
umane sunt transfigurate, chipul este restaurat, iar asemăna-
rea cu Dumnezeu e împlinită.

Mergând pe linia Sf. Chiril al Alexandriei, a Sf. Maxim Măr-
turisitorul şi a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, autorul
nostru dezvoltă în mod admirabil ideea potrivit căreia fiecare
act din activitatea răscumpărătoare a lui Hristos ocupă un rol
bine definit în îndumnezeirea firii umane asumate. Dacă prin
Întrupare umanitatea este repusă în curăţia stării primordiale,
prin Jertfa de pe Cruce ea este eliberată în mod deplin şi defi-
nitiv de către Hristos de întreaga potenţialitate pătimitoare
a afectelor de plăcere şi de durere. La rândul său, Învierea în-
lătură orice urmă de mortalitate din umanitate, pentru ca în
final, prin Înălţarea la Cer şi şederea de-a dreapta Tatălui, Mân-
tuitorul Iisus Hristos să-Şi ridice firea umană la starea maxi-
mei îndumnezeiri.

Înălţarea la Cer nu se constituie însă ca o părăsire a lumii
de către Hristos, ci, din contră, prin ea se realizează trece-
rea lui Hristos de la prezenţa văzută din timp şi spaţiu la



17Antropologia din perspectiva hristologică

atotprezenţa pnevmatică prin care fiecare om devine subiect
al comuniunii cu Sine. Unirea cu Hristos se realizează prin
Biserică, Trupul Său tainic. Sfintele Taine reprezintă întâlni-
rile personale cu Hristos în momentele cele mai importante
ale existenţei noastre, iar harul pe care ele ni-l conferă ne ajută
să trecem prin toate fazele desăvârşirii umanităţii lui Hristos.
Aceste aspecte sunt tratate în ultimul capitol al părţii a doua:
Actualitatea şi prezenţa permanentă a lui Hristos cel Înviat şi Înăl-
ţat în omenirea istorică.

Axată pe o bibliografie exhaustivă şi de calitate, cerce-
tarea de faţă se prezintă ca o valoroasă contribuţie la clarifica-
rea problematicii abordate. Puterea de analiză şi de sinteză
a autorului imprimă lucrării o notă de eleganţă şi de înaltă ţi-
nută intelectuală. Se vede clar că Părintele Nicolae Răzvan
Stan nu este un începător întru cele ale teologiei. El stăpâneşte
doctrina Bisericii Ortodoxe, viziunea largă şi curată a temei
dezbătute reuşind să se materializeze într-o lucrare de mare
clasă şi de substanţă. Rigoarea ştiinţifică şi dăruirea spirituală
a autorului duc la realizarea unui adevărat compendiu de teo-
logie sistematică pe care se fundamentează viaţa duhovnicească.

În ceea ce priveşte stilul lucrării, putem spune că acesta este
clar şi curgător, cu puţină tentă poetică, ceea ce face lectura
antrenantă, vie şi neplictisitoare.

Date fiind cele menţionate, recomandăm cu toată respon-
sabilitatea şi căldura ca lucrarea să fie citită şi studiată de toţi
cei ce sunt preocupaţi să descopere ce reprezintă persoana
umană cu adevărat şi cum poate fi ea împlinită prin Hristos.

Pr. Prof. Univ. Dr. DUMITRU RADU
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INTRODUCERE

Problema antropologică a constituit dintotdeauna o preo-
cupare fundamentală pentru întreaga omenire. Fiecare per-
soană, indiferent de gradul de cultură, a încercat să-şi explice
rolul său în univers, să înţeleagă cine este şi de unde vine.
Aceste întrebări primordiale constituie, de fapt, punctul de
plecare al oricărei filosofii.

Însă adevărata valoare şi înţelegere a antropologiei a fost
oferită de Creştinism. Aici omul a descoperit că el nu este pro-
dusul hazardului şi nici rezultatul evoluţiei unei alte specii
animale sau vegetale. El este modelat de „mâinile” lui Dum-
nezeu şi de suflarea „gurii” Sale (Fc. 2, 7). Aici se vede măreţia
omului, deoarece el se bucură de un act cu totul special în
aducerea sa la viaţă. Dumnezeu îl creează altfel decât pe ce-
lelalte vieţuitoare şi îi conferă o demnitate superioară faţă
de acestea. 

Omul nu este un animal, ci o persoană, după modelul Sfin-
tei Treimi, Care este comuniune de persoane: Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh – Comuniunea iubirii depline. Şi numai pentru
că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh trăiesc în mod absolut iubirea
Unuia faţă de Altul se poate explica şi originea şi menirea omu-
lui. Dumnezeu nu-l creează pe om dintr-o necesitate, ci din
iubire. El este creat „după chipul lui Dumnezeu” (Fc. 1, 26),
adică este subiect capabil de comunicare şi comuniune. Iar
menirea sa este de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin
iubire şi sfinţenie.
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Observăm că dacă alte concepţii antropologice nu reu-
şesc nici măcar să explice existenţa omului, Creştinismul nu
numai că arată cine este omul, ci descoperă şi vrednicia la care
el este chemat. Dacă aceste concepţii se folosesc de om ca de
un mijloc în încercarea de soluţionare a problemei antropo-
logice, Creştinismul este singurul care asigură permanent ade-
vărul şi valoarea antropologiei, deoarece numai aici omul este
mântuit prin Hristos.

Dar, din păcate, în decursul timpului, omenirea nu a cău-
tat totdeauna să se ghideze după principiile antropologiei creş-
tine. Aşa se face că omul a început să se definească fără a mai
lua în calcul învăţătura scripturistică şi patristică, iar viaţa şi-a
orientat-o fără a mai ţine cont de voinţa divină.

Secolele XVIII-XIX, prin umanismul şi naturalismul Re-
naşterii, reprezintă începutul luptei de dezumanizare a omu-
lui. Omul încearcă să-L înlocuiască pe Dumnezeu, să se pună
în locul Său, fără a-şi da seama că prin această acţiune renunţă
la Cel care-i garantează propria-i identitate. Friedrich Nietzsche
(1844-1900) se înşela amarnic atunci când a declarat „moartea
lui Dumnezeu”, de fapt afirmaţia sa reprezenta certificatul de
deces al umanităţii care a renunţat la Dumnezeu1.

Revenind la lumea de azi, observăm cu stupoare cum post-
modernismul a coborât omul în lumea obiectelor. Omului i
s-a pus un preţ prin care este vândut pentru anumite acţiuni.

1 „Ca persoane umane, noi nu ne cuprindem taina existenţei în mod
exclusiv în noi înşine. Omul fără Dumnezeu nu mai constituie în mod
autentic umanul, ci devine subuman. Noi Îl avem pe Dumnezeu ca pe cel
mai profund centru interior al fiinţei noastre, elementul determinant al
umanităţii noastre. Ca oameni, noi suntem creaţi pentru frăţietate şi co-
muniune cu Dumnezeu, or dacă ignorăm sau refuzăm această solidari-
tate şi comuniune cu Dumnezeu, ne negăm propriul nostru sine. Ateis-
mul conduce spre dezumanizare, precum ne-au arătat atât de clar lagărele
de concentrare ale lui Stalin. Mărturisind umanul, mărturiseşti de aseme-
nea şi Divinul; negând Divinul, în mod egal negi şi umanul” (METROPO-

LITAN KALLISTOS WARE, Orthodox Theology in the Twenty-First Century,
WCC Publications, Geneva, 2012, p. 37).
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Se vinde inteligenţa, se vinde trupul sau anumite organe. Omul
este disecat şi se ia din el numai ceea de ce este nevoie. El este
un produs comercial de care se foloseşte fiecare după necesitate.

Lumea de azi doreşte cu orice preţ ca omul să nu mai fie
om, ci animal, obiect, maşină, orice altceva, însă nu om. În
mass-media de zi cu zi se vorbeşte despre animalitatea uma-
nă. Crime, desfrâuri, violuri – acesta este modelul promovat,
nimic altceva. La rândul ei, ştiinţa, prin manipulările genetice,
a ajuns să vorbească despre mecanica umană. Ca oricare ma-
şină, omul poate fi reparat prin schimbarea „piesei” defecte.
În acest caz, nu mai contează dacă moare cineva, important
este ca maşina de „marcă” să funcţioneze, ca cel care este mai
de „preţ” să rămână viu.

Pentru societatea progresistă a zilelor noastre, omul este
valoros numai atâta timp cât poate să ofere ceva, după aceea
nu mai contează. Este pus la un aparat care va fi deconectat
în cele din urmă fără pic de remuşcare.

Lăsat cu aceste concepţii, omul nu poate decât să se piar-
dă. Unul desconsideră pe altul şi ambii sunt desconsideraţi
de un al treilea, şi aşa la nesfârşit. În aceste condiţii, singura
perspectivă care-i mai rămâne omului este cea a morţii. Prin
sine însuşi, omul nu poate dezlega şi rezolva problema exis-
tenţei. Concepţiile antropologice formulate în afara lui Dum-
nezeu n-au cuprins nimic din măreţia, potenţialitatea şi com-
plexitatea omului. Prin urmare, omul nu poate fi înţeles decât
raportat la Dumnezeu. Filosofia speculează, îşi dă cu părerea,
ştiinţa operează numai cu materialul, doar Sfânta Scriptură
relatează adevărul, prezintă cele spuse de Dumnezeu despre
om: „Singură antropologia biblică şi creştină corespunde doc-
trinei integrităţii omului, a originii şi menirii lui”2.

Pentru că Dumnezeu S-a descoperit pe Sine, a ieşit la dia-
logul cu omul, poate, la rândul său, şi omul să-şi facă o idee

2 NIKOLAI BERDIAEV, Despre menirea omului, trad. Daniel Hoblea, Ed.
Aion, Oradea, 2004, p. 76. „Religia e doar recunoaşterea în acelaşi timp
a dumnezeirii lui Dumnezeu şi a dumnezeirii omului însuşi. Religia este
aflarea lui Dumnezeu în tine şi a ta în Dumnezeu, iar ateismul nu e numai
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despre propria persoană şi despre relaţia pe care trebuie să
o aibă cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul se confundă cu
lucrurile lumii şi nu mai prezintă nicio importanţă: 

Acolo unde nu este Dumnezeu, nu mai există nici om. Pier-
derea chipului lui Dumnezeu antrenează dispariţia omului ade-
vărat, dezumanizează lumea, înmulţeşte demonizaţii. Absenţei
lui Dumnezeu i se substituie apăsătoarea prezenţă a unui ob-
sedat de sine însuşi, a unui auto-idol, şi tristele lui utopii riscă
să modifice pe termen lung tipul antropologic. Omul pierde
dimensiunea profunzimii3. 

Numai reîntors la Dumnezeu omul poate să descopere
adevărul despre sine, poate să-şi cunoască originea, comple-
xitatea şi posibilitatea de dezvoltate a propriei persoane.

Teologia ortodoxă a atras atenţia în mod constant asupra
acestor realităţi. Atât la Sfinţii Părinţi, cât şi la teologii contem-
porani, antropologia a constituit şi constituie o preocupare de
bază. Biserica a luptat şi luptă mereu pentru a apăra demnitatea
umană şi a asigura drepturile fundamentale ale persoanei.

3

3 PAUL EVDOKIMOV, Vârstele vieţii spirituale, trad. Pr. Prof. Ion Buga, Ed.
Christiana, Bucureşti, 1993, p. 76. „După moartea lui Dumnezeu, urmează
moartea persoanei umane. Acolo unde nu există Dumnezeu, nu există
decât lucruri, structuri, scheme şi în niciun caz fiinţe umane” (IDEM, Hris-
tos în gândirea rusă, trad. Pr. Ion Buga, Ed. Symbol, Bucureşti, 2001, p. 207).

necredinţa în Dumnezeu, ci, necondiţionat, necredinţa şi în om, necre-
dinţa în tine însuţi, necredinţa în valoarea absolută şi în veşnicia absolută
a ta. Ateismul socoteşte că eul – acest trup al meu, pasiunile mele, dorinţele,
mişcările şi acţiunile mele în această lume sunt trecătoare şi pieritoare şi se
împrăştie ca fumul. Pentru ateism nu există un «eu însumi», o identitate ade-
vărată a mea... ateismul este negarea centrului tainic al personalităţii şi, în
virtutea acestui fapt, negarea centrului tainic al lumii... ateismul este cea mai
banală concepţie despre lume, concepţia cea mai fără farmec” (B. VÎŞESLAVŢEV,
„Însemnătatea inimii în religie”, trad. Dr. Dumitru Stăniloae, în Revista Teolo-
gică, nr. 1-2/1934, pp. 33-34). Vezi şi: PAUL EVDOKIMOV, „Mystère de la per-
sonne humaine”, în Contacts, nr. 68/1969, pp. 272-273; LEO SCHEFFCZYK,
L’uomo moderno di fronte alla concezione antropologica della Bibbia, trad. Giorgio
Mion, Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1970, pp. 5-22, 81-110.
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Dar, observăm că astăzi problema antropologică necesită
o şi mai mare atenţie din partea noastră. Episcopul ortodox
Kallistos Ware a subliniat acest aspect şi a precizat că dacă pen-
tru secolul XX cercetările teologilor au fost centrate pe pro-
blema ecleziologică, în secolul XXI teologii trebuie să se foca-
lizeze pe doctrina antropologică. Secolul nostru prezintă un
mare pericol pentru desconsiderarea persoanei umane. De
aceea, teologii trebuie să-şi concentreze toate forţele pentru
a da un răspuns tuturor provocărilor antropologice care vin
din partea globalizării, tehnologiei, ingineriei genetice şi crizei
ecologice. Iar în acest răspuns, spune Kallistos Ware, trebuie
să se accentueze: unicitatea omului şi valoarea sa infinită; ca-
racterul alterităţii persoanei umane şi nevoia de celălalt; per-
sonalismul uman, precum şi calitatea şi vocaţia omului de
preot al creaţiei4.

Astăzi, mai mult ca oricând, pentru a salva omul de ata-
curile postmodernismului, trebuie să ne întoarcem la doctrina
antropologică a Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, deoarece,
aşa cum bine observă Părintele Stăniloae, numai o astfel de
antropologie poate oferi omului „normativul existenţei sale”5.

Mult timp, omul a încercat să se explice şi să se împlinească
prin sine, iar finalitatea acestor acţiuni a fost de fiecare dată
moartea. Niciun mort nu a putut învia niciodată un alt mort.
Prin urmare, prin sine însuşi, omul nu poate fi garantul antro-
pologiei. Soluţia nu poate veni niciodată de la noi, ci de la Hris-
tos, Cel ce este mai tare decât moartea. În acest sens, Panayo-
tis Nellas spune că antropologia poate să-şi descopere conţi-
nutul şi să-şi probeze autenticitatea doar în lumina hristologiei6.

4 METROPOLITAN KALLISTOS WARE, Orthodox Theology in the Twenty-First
Century, pp. 25-27.

5 D. STĂNILOAE, „Elemente de antropologie ortodoxă”, în: Prinos închi-
nat Înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii
a optzeci de ani de vârstă, cincizeci ani de preoţie şi şapte de patriarhat, Bucureşti,
1946, p. 243.

6 PANAYOTIS NELLAS, „De la Mère de Dieu”, în Contacts, nr. 164/1993,
pp. 251-252.
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De la vestita formulă a lui Protagoras: „Omul, măsura tu-
turor lucrurilor”, s-a ajuns astăzi la principiul exclusivist: „Omul
şi numai omul”. Dar tuturor acestor încercări nereuşite de a
soluţiona problema antropologică le este dată o singură so-
luţie: Hristos – măsura tuturor oamenilor şi a întregii creaţii. Hris-
tos şi numai Hristos este răspunsul care se dă tuturor între-
bărilor şi aşteptărilor antropologice. El are puterea desăvâr-
şită, deoarece este şi Dumnezeu, şi om, nesupunându-Se nici
spaţiului şi nici timpului (Evr. 13, 8). Cuvintele pe care El le-a
spus ucenicilor Săi: „Fără Mine nu puteţi face nimic” (In 15, 5),
rămân mereu actuale şi sunt valabile pentru orice persoană,
familie, cultură, civilizaţie sau naţiune.

Hristos este singura cale prin care putem depăşi în mod
deplin contrastele, relativităţile, rutina şi moartea, deoarece
este şi unica Persoană care le-a învins pe acestea în Sine şi prin
Sine. Prin Întrupare, Fiul a venit în maxima noastră apropiere,
făcând din firea umană asumată „mediul fundamental” prin
care toţi oamenii pot să participe la îndumnezeirea la care ea
a fost ridicată7. Hristos este puntea care ne uneşte cu Tatăl.
Este unic în felul Său, deoarece nu e un om simplu, ci Dum-

nezeu cel Unit cu umanitatea. Prin urmare, mântuirea şi în-
dumnezeirea noastră nu pot avea decât o singură sursă, pe
Hristos.

Prin Hristos se realizează omul desăvârşit8. Cade supra-
omul lui Nietzsche, existenţialismul fără de sens şi antiuma-
nismul actual. Toate aceste concepţii îşi găsesc sfârşitul în faţa
lui Hristos. Nicio altă concepţie nu poate oferi vreo perspec-
tivă antropologiei în afară de Hristos. Hristos este Taina dum-
nezeiesc-omenească prin care omul dobândeşte descoperirea

7 PR. PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.
1, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 37.

8 PR. PROF. IOAN G. COMAN, „Şi Cuvântul trup S-a făcut”. Hristologie şi
Mariologie patristică, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1993, p. 302.
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tainei sale: „Prin Taina Întrupării, Fiul lui Dumnezeu S-a fă-
cut Taina omului”9.

Din cele prezentate până aici, se poate uşor deduce că an-
tropologia creştin-ortodoxă trebuie să fie tratată din perspec-
tiva hristologică: 

Adevărul omului constă în deiformitatea sau mai exact în
hristomorfismul (christoeideia) şi hristocentrismul lui. În con-
secinţă, antropologia ortodoxă trebuie să-şi caute alcătuirea în
ce priveşte substanţa, dar şi metoda şi forma, în perspectiva
antropologiei hristologice. Hristologia creştină ortodoxă este
propriu-zis o „teantropologie”10.

Hristos împlineşte întreaga operă răscumpărătoare, deoa-
rece este preocupat de condiţia umană. Ba mai mult, Se dă pe
Sine pentru binele omului. Din această cauză, aşa cum bine
observă Simon Frank, Creştinismul este prin excelenţă religia
umanităţii autentice. Iar Berdiaev, la rândul său, spune că
Întruparea Fiului lui Dumnezeu constituie faptul fundamen-
tal al antropologiei11.

Omul nu poate să se împlinească nici prin sine, nici prin
lucrurile materiale şi nici prin altceva. Singura sa perspectivă
rămâne Hristos. Numai Hristos afirmă valoarea persoanei
umane: „Omul este om adevărat numai prin Dumnezeul-Om
şi în Dumnezeul-Om”12.

9 Ibidem, p. 169.
10 PANAYOTIS NELLAS, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o

antropologie ortodoxă, ediţia a III-a, trad. Diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu,
2002, p. 138.

11 La TOMÁŠ ŠPIDLÍK, Spiritualitatea Răsăritului Creştin. IV. Omul şi destinul
său în filozofia religioasă rusă, trad. Maria-Cornelia Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu,
2002, pp. 22-23.

12 ARHIM. IUSTIN POPOVICI, Omul şi Dumnezeul-Om. Abisurile şi culmile
filozofiei, trad. Pr. Prof. Ioan Ică şi Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997,
p. 62. Ibidem, pp. 97, 102, 110-111, 122, 130, 150; IDEM, Comentariu la Epis-
tola întâia către Tesaloniceni, trad. Drd. Sabin Preda, Ed. Bizantină, Bucu-
reşti, 2005, pp. 58-59.
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Plecând de la aceste realităţi, am considerat că este nece-
sară regândirea doctrinei antropologice ortodoxe din perspectiva
hristologică. Este clar, fără Hristos, omul nu poate fi definit.
De aceea, am căutat ca pe baza Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Pă-
rinţi şi a mărturiilor teologilor creştini să trasăm principalele
linii doctrinare ale antropologiei şi Hristologiei şi să desco-
perim principalele puncte comune ale acestora.

Lucrarea de faţă – Antropologia din perspectiva hristologică.
Bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti – este structurată în două
părţi. Obiectul de cercetare al primei părţi – Bazele dogmatice
ale antropologiei creştine – îl formează originea, constituţia şi
menirea omului, precum şi rolul lumii şi raporturile omului
cu aceasta. În tratarea acestor teme am pornit cu capitolul: Ori-
ginea şi constituţia omului. Numai pentru că există Dumnezeu
cel Atotputernic şi pururea iubitor putem să înţelegem actul
creării lumii şi a omului şi perfecţiunea pe care El a aşezat-o
în acestea. De asemenea, în această parte, mai este tratată pro-
blema chipului dumnezeiesc din om şi cea a asemănării. Ast-
fel, am încercat să arătăm că omul este o fiinţă complexă nu
numai în ceea ce priveşte structura ontologică, ci şi în poten-
ţialităţile nesfârşite pe care le are. Partea întâi se încheie cu ca-
pitolul: Căderea în păcat şi consecinţele ei antropologice.

Partea a doua – Antropologia în dimensiunea hristologică –
tratează problema restaurării ontologice a omului de către Hris-
tos şi posibilităţile desăvârşirii. Pentru că Fiul lui Dumnezeu
creează omul după chipul Său (vezi partea întâi), tot El este
Cel care vine să-l restaureze, să-l vindece de boala ce intrase
în firea umană prin păcatul strămoşesc. Fiul este prezent şi
înainte de Întrupare în lume pentru a o pregăti spre primirea
Sa. Întruparea constituie cea mai mare cinste care-i este acor-
dată omului. 

Nimeni niciodată, oricât de filantrop s-ar fi dat, n-a arătat
o mai mare cinste faţă de om decât cea acordată de Hristos.
Fiul nu asumă umanitatea din necesitate, pentru că a avut ne-
voie într-un fel sau altul de aceasta, ci pentru că vrea ca ome-
nirea să primească întreaga Sa iubire. Sf. Dionisie Areopagitul
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spune, în acest sens, că Hristos este Filantropul Desăvârşit
Care prin coborârea Sa în istorie a redat omenirii adevărata
demnitate: 

A venit mânat de iubirea de oameni până la fire şi S-a făcut
cu adevărat fiinţă şi a trăit supradumnezeiescul ca om, ca să fie
lăudate cele luate de la noi ca mai presus de minte şi raţiune.
Şi în acestea arată ceea ce e mai presus de fire şi mai presus
de fiinţă, nu numai întrucât Și-a făcut comune ale noastre în
mod neschimbat şi neamestecat, nepătimind nimic în suprapli-
nătatea Lui de la chenoza (deşertarea) negrăită, ci, ceea ce e şi
mai nou decât toate cele mai noi, era mai presus de fire în cele
fireşti ale noastre, mai presus de fiinţă în cele conforme fiinţei,
având toate ale noastre din noi mai presus de noi13.

La rândul său, Sf. Grigorie de Nyssa mărturiseşte şi el acest
adevăr, spunând că Hristos este Cel ce a dovedit cea mai mare
preocupare faţă de om şi Cel care i-a oferit acestuia cele mai de
preţ daruri: libertatea, demnitatea, viaţa, veşnicia etc.14 Fiul este
Samarineanul milostiv care coboară în lume pentru a căuta şi
a vindeca umanitatea bolnavă. El devine unul ca noi pentru
a ne face şi pe noi ca pe Sine15.

Firea umană asumată este trăită de către Fiul lui Dumne-
zeu în adevărata ei dimensiune. Nicio cădere, niciun eşec. Atât
de mult a fost angajată această fire în împlinirea voii divine
încât toate cele ale ei le-a pus sub ascultarea Ipostasului care
i-a dat viaţa. Firea umană nu are un subiect diferit de cel al Fiu-

13 SF. DIONISIE AREOPAGITUL, Despre numirile dumnezeieşti, II, 10, în: SF.
DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Pai-
deia, Bucureşti, 1996, p. 143.

14 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Omilii la Ecclesiast, III, în Scrieri, partea a doua,
PSB 30, trad. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998,
p. 216.

15 IDEM, Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor, XIV, în Scrieri, par-
tea întâia, PSB 29, trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1982, pp. 312-313.
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lui lui Dumnezeu. Ea nu are un eu uman care să dorească ceva
ce ar putea fi în contrarietate cu Dumnezeu. Toate ale sale
sunt şi ale lui Dumnezeu. Fiul lucrează prin ea cu puterea Sa
dumnezeiască.

Mântuitorul Hristos ne descoperă adevărata menire a vie-
ţii. El este Omul adevărat, Singurul care activează firea umană
în modul cel mai autentic cu putinţă16, fiind, prin urmare, unica
„persoană omenească împlinită în mod culminant”17.

Hristos este permanent în lume. Biserica e Trupul Său cel
tainic plin de Duhul Sfânt şi fiecare om poate, prin Sfintele
Taine, să devină un mădular al acestui Trup. Din cinste în cinste,
omul este ridicat spre o cinste şi mai mare. Dacă la început
a primit darul vieţii, prin Întrupare omul primeşte Darul cel
mai de preţ, primeşte pe Însuşi Dumnezeu, pentru ca în cele
din urmă să fie ridicat la cinstea unirii cu Dumnezeu, la slava
îndumnezeirii prin har. Hristos a făcut tot ceea ce se putea
pentru binele şi fericirea omenirii, însă depinde de aceasta cum
valorifică darurile primite.

Dar pentru a ne învrednici de unirea cu Hristos trebuie
să ne fundamentăm întreaga noastră acţiune morală pe învă-
ţătura autentică de credinţă. Numai ţinând la adevărul de
credinţă putem să ajungem la Adevărul-Hristos, deoarece El
este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14, 6). Din acest punct de
vedere, putem spune că, prin lucrarea de faţă, am căutat să
trasăm şi liniile doctrinare care stau la baza realizării vieţuirii
în Hristos.

16 PR. PROF. DR. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.
2, ediţia a doua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 30.

17 Ibidem, p. 32.




