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O privire retrospectivă asupra secolelor care au trecut în istoria omenirii desemnează 

societatea în care trăim drept o realitate aflată într-o perpetuă mişcare şi transformare. În 

raport cu aceste aspecte, Biserica şi-a exprimat mereu doctrina ei religioasă, în încercarea 

de a oferi o viziune cât mai echilibrată asupra persoanei umane, înţeleasă de către 

teologie nu doar ca un actor social şi politic ci mai ales ca un personaj invitat la o 

comuniune veşnică cu Dumnezeu. În acest context, percepţia exprimată în mod oficial de 

către Biserica Ortodoxă Rusă referitor la libertăţile promovate prin conţinutul drepturilor 

omului, acordul pe alocuri parţial venit din partea teologiei protestante şi catolice precum 

şi neclarităţile reclamate în discursul teologic ortodox rus reprezintă aspecte care necesită 

o atenţie deosebită. 

 

2. Actualitatea temei de cercetare 

 

În prima parte a lucrării, am realizat o prezentare a temei de cercetare în raport cu 

percepţia fiecărei confesiuni implicate în această dezbatere. Pentru Biserica Ortodoxă 

Rusă, noţiunea drepturilor omului se axează pe existenţa demnităţii umane, care, la 

rândul ei este înţeleasă, în mod deosebit, prin intermediul stării de moralitate a naturii 

umane. Din acest motiv, Patriarhul Kyrill este de părere că libertatea naturii umane, ca 

expresie a libertăţii lui Dumnezeu, işi îndeplineşte rolul ei autentic numai atunci când 

decide în favoarea moralităţii. În contrast cu acest aspect, legile Statului care se axează pe 

autonomia morală reprezintă forme indirecte de promovare a păcatului. Tocmai din acest 

motiv, Biserica Ortodoxă Rusă crede că este absolut necesară asocierea libertăţilor şi a 

drepturilor cu moralitatea fără de care aspecte ca libertatea, democraţia, drepturile omului 

sau demnitatea umană îşi pierd valoarea şi se pot transforma chiar în opusul lor. 

Noţiunea de demnitate umană, axată pe existenţa chipul lui Dumnezeu din om, modul în 

care această temă este interpretată precum şi consecinţele care reies din aceste aspecte în 

viziunea fiecărei confesiuni implicate în această dezbatere, reprezintă esenţa primei părţi 

a lucrării de faţă. În concepţia Bisericii Ortodoxe Ruse exprimată până în anul 2008, 

demnitatea naturii umane reprezintă o categorie morală, un rezultat al vieţii morale care 

porneşte de la existenţa chipului divin din natura umană, ca valoare intrinsecă şi veşnică a 

persoanei umane: “Valoarea este ceva dat, demnitatea este ceva ce trebuie câştigat”.  
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După anul 2008, teologii ruşi reformulează terminologia referitoare la demnitatea naturii 

umane renunţând la diferenţa dintre valoare şi demnitatea naturii umane şi susţind că 

demnitatea omului se axează în mod deosebit pe existenţa chipului divin din natura 

umană, care se păstrează neşters, chiar şi după căderea în păcat a protopărinţilor. Cu toate 

acestea, starea de demnitate a omului este asociată în mod direct unei vieţi morale, în care 

fiecare om depune eforturi personale pentru a depăşi păcatul şi a atinge puritatea şi 

virtutea. În egală măsură, Ortodoxia rusă susţine că libertatea naturii umane capătă 

valoare iar omul demnitate atunci când persoana umană alege săvârşirea binelui şi refuză 

înfăptuirea răului. În caz contrar, starea de imoralitate a naturii umane conduce la 

pierderea demnităţii şi la dispariţia libertăţii (cap. 1.5, 3.3.). 

În perpecţia mea, aspectele care au condus la reacţia venită din partea celorlalte 

confesiuni creştine sunt motivate de lipsa de claritate, de constanţă şi pe alocuri de 

coerenţă, în expunerea viziunii Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la noţiunea de 

demnitate umană şi la elementele care o formează. Terminologia neclară referitoare la 

structura chipului lui Dumnezeu din om precum şi condiţionarea existenţei chipului divin 

şi a liberului arbitru de starea de moralitate a persoanei umane au condus la reacţii 

vehemente în spaţiul ecumenic. 

 

3. Reacţii şi percepţii teologice asupra viziunii ortodoxe ruseşti 

 

În partea a doua a acestei lucrări sunt expuse diferite reacţii pe care celelalte confesiuni 

creştine le-au avut la punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Ruse. Prima reacţie a venit 

din partea Uniunii Bisericilor Evanghelice din Europa (GEKE) care a emis un document 

în anul 2009, prin care îşi exprimă numai acordul parţial cu teologia rusă. În viziunea 

GEKE, demnitatea naturii umane se axează pe crearea omului de către Dumnezeu şi pe 

înzestrarea acestuia cu chipul Său, motiv pentru care faptele săvârşite sunt irelevante în 

stabilirea demnităţii fiecărei persoane în parte (3.1). Demnitatea naturii umane reprezintă 

un Tabu, care nu trebuie condiţinat de starea morală a naturii umane şi care stă la baza 

instituţiei seculare a drepturilor omului, drepturi percepute ca norme sociale de 

convieţuire într-o societate pluralistă, în continuă schimbare şi nicidecum ca set de legi 

dedicate desăvârşirii spirituale a naturii umane (3.2). 
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Pentru unii dintre reprezentanţii teologiei catolice, condiţionarea existenţei chipului divin 

– şi implicit a demnităţii naturii umane – de starea de moralitate a omului reprezintă 

aspecte care trebuie evitate, mai ales datorită faptului că punctul de vedere al Bisericii 

Ortodoxe Ruse este clar în acest sens. Pentru alţii, punctele de vedere exprimate de 

teologii ruşi referitoare la conţinutul drepturilor omului reprezintă o dovadă veritabilă a 

lipsei de viziune, singura lor încercare fiind aceea de a-şi impune exigenţele specifice 

teologiei şi tradiţiei lor în raport cu o temă atât de importantă(3.3). 

Pentru unii teologi ortodocşi greci, drepturile omului reprezintă o modalitate deosebit de 

importantă prin intermediul căreia Ortodoxia ar putea sa-şi aducă aportul asupra unei 

teme atât de centrale pentru umanitate.  

Pentru teologia ordodoxă românească, chipul divin din natura umană fundamentează 

teologic şi ontologic demnitatea fiecărei persoane. Demnitatea omului nu este o realitate 

condiţionată ci este un dar şi un dat divin, care nu poate fi limitat sau distrus de nimeni şi 

nimic, nici măcar de moartea trupului. Însă, dacă darul chipului divin din natura umană 

este comun tuturor oamenilor, asemănarea cu Dumnezeu (la nivel etic) se realizează 

numai de cei care rămân în comuniune cu El. Prin urmare, demnitatea etică este înţeleasă 

ca o completare a demnităţii ontologice a naturii umane. 

 

Întrebările care au condus analiza temei de faţă sunt următoarele: 

 

1. Care sunt, în teologia ortodoxă, elementele constitutive ale chipului lui Dumnezeu din 

natura umană? Există în constituţia chipului elemente care se pot pierde? 

1. Se poate vorbi în Ortodoxie despre o distrugere a liberului arbitru în cazul alegerilor 

imorale? 

2. În ce măsură prezenţa chipului lui Dumnezeu din om este condiţionată de faptele 

morale sau imorale ale unei persoane umane?  

3. Se poate vorbi în teologia ortodoxă despre o manifestare dinamică a chipului lui 

Dumnezeu din om? Este dimensiunea etică o expresie a dinamismului?  

 

Analiza acestor neclarităţi va fi realizată prin prisma viziunii antropologice a Sf. Grigorie 

de Nyssa şi a pr. Dumitru Stăniloae. Motivul pentru care am ales să consult antropologia 
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Sf. Grigorie de Nyssa este dat de faptul că percepţia acestui autor este folosită drept 

argument în expunerea teologilor ortodocşi ruşi şi pentru că viziunea Sf. Grigorie de 

Nyssa este reprezentativă pentru antropologia ortodoxă. Hotărârea de a consulta şi 

viziunea pr. Dumitru Stăniloae a fost motivată de autoritatea teologică recunoscută a pr. 

profesor în spaţiul teologic şi ecumenic; în acelaşi timp, pr. Dumitru Stăniloae face parte 

din contextul cultural şi din teologia ortodoxă românească, aspect care poate aduce o 

contribuţie substanţială la tema de cercetare, prin asemănările tradiţionale şi spirituale 

dintre Ortodoxia românească şi Ortodoxia rusească. 

 

4. Sf. Grigorie de Nyssa – perspectivă dogmatică şi morală 

 

În raport cu întrebările adresate temei de cercetare, viziunea antropologică a Sf. Grigorie 

de Nyssa confirmă, în cea mai mare parte, percepţia teologilor ruşi referitoare la noţiunea 

de demnitate umană axată pe chipul lui Dumnezeu din om. În raport cu posibilitatea 

pierderii libertăţii de alegere, a demnităţii personale şi implicit a chipului divin prin 

intermediul stării de imoralitate, antropologia Sf. Grigorie nu oferă detalii care să 

confirme această ipoteză. Însă în ciuda lipsei de claritate iniţială, viziunea Bisericii 

Ortdodoxe Ruse poate fi acum corect interpretată prin intermediul antropologiei Sf. 

Grigorie de Nyssa, care afirmă că alegerile imorale nu conduc la distrugerea chipului 

divin şi nici a libertăţii de alegere. Manifestarea dinamică a chipului divin din natura 

umană
1
 este percepută ca o redescoperire a asemănării în virtute a omului cu Dumnezeu. 

Această stare spirituală se poate obţine prin subordonarea afectelor părţii raţionale din 

natura umană, creată pentru o comuniune permanentă cu Dumnezeu cel raţional. Pentru 

Sf. Grigorie de Nyssa, modelul de virtute oferit de către persoana întrupată a Mântuitorul 

Hristos reprezintă centrul vieţii spirituale şi etice a naturii umane şi premiza 

redescoperirii asemănării omului cu Dumnezeu. 

 

5. Pr. Dumitru Stăniloae – perspectivă dogmatică şi morală 

 

                                                 
1 Prin „dinamism” mă refer la modul în care elementele spirituale ce formează chipul divin din om 

influenţează viaţa spirituală şi morală a fiecărei persoane umane în raport cu ceilalţi oameni, cu natura 

înconjurătoare şi cu Dumnezeu. 
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Pr. Stăniloae nu expune în mod clar elementele care formează chipul lui Dumnezeu din 

om, pentru că „ultimul mister al persoanei nu-şi poate afla expresie în concepte”.  În sine, 

chipul divin din om se referă la toate capacităţile spirituale ale naturii umane, încununate 

de cunoaşterea raţională şi de libertatea naturii umane. Pe baza acestor însuşiri spirituale, 

natura umană este invitată să intre într-un dialog veşnic cu Dumnezeu.  

Astfel, în percepţia pr. Stăniloae, vizibilitatea şi claritatea chipului divin din om depinde 

de participarea naturii umane la viaţa divină, prin cunoaşterea sensurilor divine care stau 

la baza lumii create şi prin folosirea responsabilă a liberului arbitru. În caz contrar, 

depărtarea de Dumnezeu conduce la o lipsă de vizibilitate cât mai accentuată a chipului, 

însă nicidecum la o distrugere a acestuia Prin urmare, viziunea antropologică a pr. 

Dumitru Stăniloae nu susţine posibilitatea pierderii chipului divin, despre care autorul 

afirmă că nu se poate să dispară nici măcar în cazul morţii pentru că „Dumnezeu nu poate 

lăsa să se piardă vreuna din entităţile purtătoare ale peceţii Fiului Său”. O stare de imoralitate 

persoanei umane conduce la o ambiguitate sau duplicitate a chipului, care poate fi astfel 

acoperit de neiubire şi dispreţ poate deveni hidos însă niciodată pierdut, pentru că 

Dumnezeu nu mai lasă să dispară oamenii pe care El i-a creat din nimic ca persoane 

unice, după chipul Cuvântului Său.  

Dinamismul chipului divin presupune înţelegerea sensurilor divine pe baza cărora 

Dumnezeu a creat întreaga creaţie şi, prin aceasta, actualizarea permanentă a comuniunii 

omului cu Dumnezeu. La nivelul vieţii spirituale, manifestarea chipului divin din om 

presupune, ca şi la Sf. Grigorie de Nyssa, imitarea modelului de virtute oferit de către  

persoana întrupată a Mântuitorului Hristos: “Hristos reprezintă omul aşa cum trebuie să 

fie […] să fii ca Hristos, asta este ţinta vieţii omeneşti”. Acest stadiu al vieţii spirituale se 

întrepătrunde cu stadiul etic al vieţii, aşa încât, întreaga existenţă umană, este chemată, în 

viziunea pr. Stăniloae, la o sfinţire autentică şi la o comuniune interpersonală 

neîntreruptă: “Chipul lui Hristos imprimat în noi şi transparent prin noi se arată în 

simţirile, în gândurile, în faptele noastre, în virtuţile noastre, într-un etic înnoit”.  

 

 

6. O privire de ansamblu asupra temei de cercetare 
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În această parte a lucrării este trecut în revistă întregul parcurs al cercetării. Metoda de 

lucru folosită aici se bazează pe reactualizarea viziunii Bisericii Ortodoxe Ruse şi pe 

aspectele care au fost exprimate ambiguu în documentele publicate de către Patriarhia 

Moscovei între anii 2000-2008. Clarificarea învăţăturii ortodoxe referitoare la tema de 

faţă este realizată prin oferirea unui răspuns sistematizat la fiecare întrebare adresată 

cercetării în partea a doua a lucrării. 

 

7. Concluzii finale 

 

Crearea omului de către Dumnezeu şi înzestrarea naturii umane cu chipul Său, reprezintă 

atât pentru Sf. Grigorie de Nyssa cât şi pentru pr. Dumitru Stăniloae, cel mai autentic 

argument în afirmarea demnităţii persoanei umane. Existenţa chipului divin poate fi 

dezvoltată prin intermediul unei vieţi morale corespunzătoare sau poate fi întunecată prin 

intermediul stării de păcat. Dar şi în acest caz, motivaţia reală a demnităţii umane rămâne 

relaţia cu Dumnezeu pe care omul o poate (re)dezvolta în virtutea chipului divin raţional, 

pe baza căruia păstrează în mod permanent posibilitatea participării la divin, la lumina 

dumnezeiească, chiar dacă nu o mai vede la fel de clar.  

În contextul creării omului de Dumnezeu şi al înzestrării cu chipul Său, persoana umană 

reprezintă cel mai înalt etalon al demnităţii pe care Creatorul o arată faţă de întreaga 

creaţie. De fapt, chipul lui Dumnezeu din om este chipul Fiului Său, care, spune pr. 

Stăniloae nu poate lăsa fiinţa umană să dispară în veci, chiar şi când aceasta se află în cea 

mai joasă stare de păcat. Pe baza acestei realităţi, se axează şi demnitatea de nedistrus a 

naturii umane, pentru că – spune pr. Stăniloae – infinitatea lui Dumnezeu nu va sfârşi să i 

se arate omului şi nici nu va lăsa să se piardă vreuna din entităţile purtătoare ale Chipului 

Fiului Său, chiar dacă aceasta se va arata foarte ştearsă în cei ce duc o viaţă imorală. 

Demnitatea naturii umane este motivată de „înrudirea” omului cu Dumnezeu, înrudire 

care subliniază adâncimea persoanei umane ce-şi soarbe infinitatea din infinitatea lui 

Dumnezeu.
2
  

Ca ideal creştin, asemănarea cu Dumnezeu reprezintă scopul vieţii în trup aspect pe care 

atât Sf. Grigorie de Nyssa şi pr. D. Stăniloae îl au în centrul antropologiei lor. Persoana 

                                                 
2 Cf. Idem, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, pp. 161-163. 
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Mântuitorului Hristos este modelul pe care ambii autori îl oferă întregii omeniri, fără 

deosebire, spre obţinerea desăvârşirii şi – conform teologilor ruşi – a demnităţii morale 

personale. Dar aceste aspecte ale desăvârşirii morale rămân justificate atâta timp cât sunt 

asociate asemănării cu Dumnezeu şi cât timp nu presupun pierderea chipului divin prin 

lipsa prezenţei lor. Dacă în acest punct ortodocşii ruşi ar fi accentuat mult mai clar 

imposibilitatea pierderii chipului divin din natura umană şi nu ar fi condiţionat 

demnitatea ontologică a omului de starea sa de moralitate, aportul lor – indiscutabil de 

mare valoare – ar fi fost mult mai bine receptat.  

În acelaşi context, consider că posibilitatea de distrugere a liberului arbitru pe baza 

alegerilor imorale nu se identifică cu ceea ce teologii ruşi au dorit să exprime, cu atât mai 

puţin ceea ce învaţă în mod real în cadrul credinţei ortodoxe pe care o reprezintă. Deşi pe 

baza textului publicat de către Patriarhia Moscovei în anul 2008, dispariţia liberului 

arbitru reprezintă o posibilitate reală de interpretare, totuşi ansamblul documentelui 

publicat în acest an nu susţine acest lucru. În acest caz, punctul de vedere al Bisericii 

Ortodoxe Ruse presupune necesitatea stringentă de eliminare a ambiguităţilor şi a 

neclarităţilor dogmatice, pentru a putea fi considerat un aport autentic al Bisericii lui 

Hristos la provocările societăţii contemporane. 

 

Cuvinte cheie: demnitate, natură umană, libertate, responsabilitate, imagine, chip divin, 

păcat, mântuire, etică, moralitate, drepturi.  
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