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În planul salvific al lui Dumnezeu, Biserica reprezintã, dupã Stãni-
loae, împlinirea economiei divine de mântuire1. Nãscutã în ziua de Ru-
salii prin revãrsarea Duhului Sfânt, ea a devenit un instrument de
mântuire ºi de sfinþire pentru toþi aceia care, prin credinþã, se deschid
lucrãrii lui Cristos. În acest sens, Biserica reprezintã „unirea fãrã de
confuzie” dintre Dumnezeu ºi omenire, sau, dupã cum scria el însuºi în
Teologia dogmaticã ortodoxã,

Biserica este un Eu uman comunitar în Hristos ca Tu, dar, în acelaºi timp,
eu-ul ei este Hristos...; Biserica este imanentul care are în ea transcenden-
tul, comunitatea treimicã de Persoane plinã de o nesfârºitã iubire faþã de
lume...; Biserica este Hristos extins cu trupul lui îndumnezeit în umani-
tate, sau umanitatea aceasta unitã cu Hristos ºi având imprimat în ea pe
Hristos cu trupul lui îndumnezeit2.

Fiind „unirea fãrã confuzie” dintre Dumnezeu ºi omenire, Biserica
are o „constituþie teandricã”3, al cãrei conþinut constã în Cristos unit,
dupã natura sa divinã, cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt ºi, dupã natura sa
umanã, cu oamenii. În ce priveºte aceastã identitate specialã a Bise-
ricii, pãrintele Stãniloae sublinia, într-un articol publicat în 1964, cã
Biserica „e o tainã care nu poate fi niciodatã cuprinsã complet într-o
definiþie”4. Din aceastã cauzã, atât sfântul Paul, cât ºi sfinþii pãrinþi ai
Bisericii s-au folosit de imagini pentru a exprima caracterul mistic al 
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Bisericii. Printre acestea, cea mai potrivitã, dupã el, este cea de „trup
al lui Cristos”, întrucât exprimã mai bine decât celelalte faptul cã, în Bise-
ricã, „suntem strâns uniþi atât cu Hristos, cât ºi întreolaltã”5. 

Însã imaginea Bisericii „trup al lui Cristos” nu este singura pe care
o foloseºte autorul nostru pentru a exprima raportul dintre Cristos ºi
Bisericã. Într-un articol publicat în 1966, în care trateazã despre aspec-
tul sacramental al Bisericii, pãrintele Stãniloae afirmã cã Biserica este
o „tainã” sau un „sacrament”:

Dacã taina sau sacramentul în sens larg este unirea lui Dumnezeu cu reali-
tatea vãzutã, în primul rând, cu realitatea umanã, Biserica este ea însãºi,
în totalitatea ei, o tainã, un sacrament, ca extensiune ºi prelungire în timp,
sau ca mediu de iradiere a tainei originare, care este Hristos6.

Dimensiunea sacramentalã a Bisericii rezultã din unirea sa cu „sacra-
mentul originar”, care este Cristos. De aceea, dupã Stãniloae, nu se
poate vorbi despre sacramente ca acþiuni ale Bisericii, fãrã sã se vor-
beascã despre valoarea sacramentalã a Bisericii în general, întrucât
aceasta se menþine ºi creºte, în calitatea sa de sacrament, prin inter-
mediul acþiunilor sacramentale, ºi invers: întrucât Biserica este un sa-
crament în totalitatea sa, existã posibilitatea manifestãrii sale în sacra-
mente.

Hristos, taina originarã, sacramentul originar ºi izvorul a toatã sacramen-
talitatea, îi dã Bisericii calitatea de sacrament ºi o face sã creascã ºi o men-
þine continuu în calitatea de sacrament, prin taine ca acte, unificând cu
sine sau cu trupul sãu tainic, care e Biserica, noi mãdulare ºi menþinându-le
ºi întãrindu-le în aceastã unitate pe cele existente7.

Biserica „trupul lui Cristos” ºi Biserica „sacrament al lui Cristos”
sunt principalele imagini pe care pãrintele Stãniloae le foloseºte pentru
a descrie fiinþa Bisericii. Celelalte imagini, de altfel, foarte dragi sfinþilor
pãrinþi ai Bisericii, ca, de exemplu, cea de „templu” sau de „mireasã”,
se pare cã nu au atras atenþia autorului nostru, chiar dacã trebuie sã
spunem cã ele apar din când în când, ici ºi colo, în scrierile sale. 

Þinând cont de aceste precizãri, sã contemplãm împreunã cu Stãni-
loae aceastã „locuinþã” a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, pornind
tocmai de la aceste imagini.
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6 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, StTeol 18 (1966) 531-532.
7 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532. Este interesant de notat
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O. CASEL, Glaube, Gnosis und Mysterium, 225. Dar ºi la Conciliul al II-lea din Vatican,
care spunea întocmai: „cum autem Ecclesia sit în Christo veluti sacramentum seu sig-
num et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis”
(LG 1).



1. Biserica, locuinþa lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor
Fiind „locuinþa” sau „cortul” pe care Dumnezeu l-a fixat în mijlocul

oamenilor pentru a-i face sã participe la viaþa sa, Biserica are un dublu
fundament: unul divino-trinitar ºi celãlalt natural-uman.

1.1. Fundamentul divino-trinitar al Bisericii
Primul fundament al Bisericii, cel intratrinitar, nu trebuie cãutat,

declarã autorul nostru, într-o realitate divinã distinctã de persoanele
divine, ci tocmai în misterul însuºi al vieþii comune a persoanelor
divine. ªi acest fundament trebuie înþeles „nu numai în sensul cã rela-
þiile trinitare divine sunt un model al relaþiilor dintre oameni ºi Bise-
ricã, ci ºi în sensul cã ele sunt o putere care produce ºi adânceºte aceste
relaþii, care se manifestã în ele”8.

Între persoanele divine existã relaþii de unire ºi de iubire care se extind
apoi ºi în viaþa Bisericii: „Ca toþi sã fie una, dupã cum tu, Tatã, eºti în
mine ºi eu în tine, pentru ca ºi ei sã fie una în noi” (In 17,21). Dupã Stãni-
loae, aceastã relaþie de unitate dintre Tatãl ºi Fiul este, pe de o parte,
model pentru unirea ce trebuie sã se realizeze între oameni ºi, pe de
altã parte, principiul interior al acestei uniri, în sensul cã oamenii pot
sã realizeze unirea între ei numai dupã ce s-au unit cu acel „noi” al per-
soanelor divine. De aceea, unitatea membrilor Bisericii devine tot atât
de profundã pe cât este cea dintre persoanele trinitare, chiar dacã
aceastã unitate este o unitate care se realizeazã „dupã har”, ºi nu
„dupã naturã”.

Unitatea membrilor Bisericii este ridicatã la nivelul unitãþii trini-
tare prin intermediul Fiului. Într-adevãr, la întrupare, „Fiul se uneºte
dupã har atât de mult cu oamenii, precum este unit dupã fiinþã cu
Tatãl, având faþã de ei aceeaºi iubire. ªi, desigur, Fiul, adunând în sine
pe oameni, Tatãl iubindu-l pe Fiul, îi iubeºte ºi pe ei cu aceeaºi dra-
goste”9.

Motivul pentru care iubirea intratrinitarã devine principiul consti-
tutiv al Bisericii prin intermediul Fiului constã, dupã Stãniloae, în fap-
tul cã Fiul, prin întrupare ºi recapitularea tuturor lucrurilor în el, îi face
pe oameni sã participe la aceeaºi iubire a Tatãlui de care se bucurã ºi
el ca om. Aceasta înseamnã cã Tatãl îi iubeºte pe oameni cu aceeaºi iu-
bire cu care îl iubeºte pe Fiul, ºi oamenii îl iubesc pe Tatãl cu aceeaºi
iubire a Fiului. Desigur, oamenii participã la iubirea trinitarã nu în baza
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gândurile sfântului Ciril de Alexandria care, în Discursurile 45 ºi 52, spunea cã Fiul lui
Dumnezeu, întrupându-se, se bucurã chiar ºi ca om de aceeaºi iubire a Tatãlui pe care
o avea mai înainte de întrupare, dar pe care acum o revarsã ºi asupra acelora ce sunt
uniþi cu el.
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naturii lor, ca ºi cum ar fi egali în dumnezeire cu Tatãl, ci o primesc
„dupã har”, adicã în dar. Prin urmare, fundamentul divin al Bisericii
nu este constituit numai de Sfânta Treime, în general, ci ºi de Fiul, în
particular.

Explicarea acestei afirmaþii e gãsitã de autorul nostru în reflecþia pe
care sfântul Grigore de Nyssa o face despre rãmânerea lui Moise pe Mun-
tele Sinai10. Lui Moise, care a intrat în negurile divine pe Muntele Sinai,
afirmã pãrintele Bisericii, i-a fost descoperit modelul cortului ºi al tem-
plului pãmântesc, ºi acest cort, care este Cristos, în calitate de putere
ºi înþelepciune a lui Dumnezeu, are o legãturã deosebitã cu Biserica
Fiului lui Dumnezeu. 

Dupã Stãniloae, douã sunt motivele pentru care sfântul Grigore de
Nyssa îl considerã pe Fiul ca model al cortului. Întâi de toate, pentru
cã Fiul este modelul omului, care reprezintã cortul pãmântesc. Acest
cort, ruinat de omul care a pãrãsit cortul ceresc, a fost refãcut de Fiul
lui Dumnezeu, care, la întrupare, a unit din nou cortul pãmântesc cu
cel ceresc. În al doilea rând, pentru cã Fiul lui Dumnezeu, care repre-
zintã cortul ceresc, a pus cortul sãu în omenire. Desigur, imaginea cor-
tului nu este în totalitate potrivitã pentru a exprima realitatea divinã,
însã reuºeºte sã ne facã sã înþelegem energia care pãtrunde tot ceea ce
existã ºi locul unde locuieºte plinãtatea dumnezeirii. Acest cort are, în
afarã de aceasta, o legãturã ºi cu Preasfânta Treime, întrucât în Fiul
este Tatãl ºi Duhul Sfânt. Calitatea de cort sau de templu este, în sfâr-
ºit, mai proprie Fiului, „atât pentru cã în el s-au fãcut toate ºi în el se
vor readuna toate, cât ºi pentru cã omul, care e ºi el un templu, templul
vãzut, are o conformitate deosebitã cu Fiul, legând ºi el, prin cugetare
ºi prin lucrare, totul cu sine”11.

Prin urmare, fundamentul divin al Bisericii se aflã în Dumnezeu, ºi
aceasta din douã motive: mai întâi, pentru cã Preasfânta Treime este
comuniunea perfectã de persoane ºi, al doilea, pentru cã Fiul este „loca-
ºul” de unde provin ºi în care sunt chemate sã se reuneascã toate crea-
turile. Astfel, fundamentul divin al Bisericii poate fi înþeles în douã
sensuri: cel de comuniune ºi cel de locaº. În primul sens, fundamentul
divin al Bisericii este constituit de Treimea imanentã; în al doilea sens,
acest fundament este constituit de Treimea economicã, deoarece în ea
va fi recapitulatã întreaga creaþie. Iar aici, un rol deosebit îi revine Fiului,
întrucât el este acela care realizeazã, atât în opera creaþiei, cât ºi în cea
a mântuirii, legãtura dintre Dumnezeu ºi lume. Între aceste douã sem-
nificaþii, însã, existã o strânsã legãturã: „Prin Fiul ca locaº, oamenii
sunt atraºi în viaþa Sfintei Treimi ca o comuniune, devenind ei înºiºi
comuniune. Prin Fiul, se extinde dragostea intratreimicã între oameni,
sau sunt ridicaþi ei la ea”12.
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13 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 273.
14 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 273.

Acest raport dintre cele douã aspecte ale fundamentului divin al Bi-
sericii are, dupã pãrintele Stãniloae, o anumitã rezonanþã chiar ºi în
experienþa umanã. Omul, fiind ºi el creat ca „templu”, dupã imaginea
Fiului, nu a fost creat ca persoanã solitarã, ci ca membru al unei comu-
nitãþi umane.

Omul e bisericã nu numai în sensul de locaº, ci ºi în sensul de membru al
comunitãþii, sau e locaº în sensul cã e destinat sã facã loc în sine semenilor
sãi, cã nu poate exista ca locaº gol: locaºul e loc de împreunã vieþuire ºi,
fãrã aceasta, locaºul nu-ºi împlineºte rostul de locaº. Astfel, ºi Fiul, fiind
model al omului locaº, e, în acelaºi timp, membru al unei comunitãþi trei-
mice, e locaº ce îi are în sine pe Tatãl ºi pe Duhul Sfânt. Precum omul nu
poate fi conceput ca existând singuratic, aºa, nici Fiul nu poate fi conceput
decât în unire cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt13.

1.2. Fundamentul natural-uman al Bisericii
Prin Fiul lui Dumnezeu, iubirea intratrinitarã îºi stabileºte locuinþa

în mijlocul oamenilor, mai întâi prin creaþie ºi, apoi, prin întruparea,
pãtimirea ºi învierea lui Isus Cristos. Însã dacã fundamentul divin se
reflectã în natura umanã, atunci putem vorbi ºi de un fundament natu-
ral-uman al Bisericii.

În acest sens, teologul român afirmã cã o primã Bisericã se afla deja
în paradisul pãmântesc, cu primii oameni, întrucât creaþia este deja o
pregãtire a Bisericii. Dupã pãcatul primilor oameni, Dumnezeu a pus
bazele acelei realitãþi care a fost numitã „Biserica vechii alianþe”. Cu
toate acestea, ºi în lumea pãgânã a continuat sã existe o „sterilã Bise-
ricã pãgânã”, deoarece, dupã pãcatul ºi distrugerea primei Biserici, în
om a mai rãmas o idee despre chemarea sa ºi, totodatã, ideea despre Bi-
sericã, chiar dacã aceasta era simþitã mai curând ca o „obsesie” decât
ca o realitate. Toate aceste forme de Biserici vor ajunge la plinãtatea
lor în Biserica fondatã de Dumnezeu în Isus Cristos, în ziua de Rusalii.

Fundamentul natural-uman al Bisericii, sau, mai bine zis, funda-
mentul eclezial al naturii omeneºti, ca reflex al fundamentului divin al
Bisericii, dupã pãrintele Stãniloae, constã „în unitatea firii ºi în plura-
litatea persoanelor care rãmân în aceastã unitate”14. E adevãrat cã
pãcatul a rupt aceastã unitate naturalã, transformând persoanele, care
la început erau unitãþi intercomunicante, în indivizi, adicã în „unitãþi”
dominate de dorinþa de a rupe legãtura naturalã dintre ele, însã nu a
putut s-o distrugã în totalitate. 

Deºi prezentã în creaþie, Biserica nu putea fi constituitã numai de ele-
mentul natural-uman, ci „din întâlnirea naturalului cu supranaturalul,
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a omenescului cu dumnezeiescul”15. Cu alte cuvinte, elementul uman
trebuia mai întâi sã intre în „locuinþa cereascã” a Fiului, pentru a deveni
apoi, împreunã cu acesta, Bisericã. În opinia autorului nostru, acesta
este motivul pentru care autorul Apocalipsului vede Biserica precum
Cetatea sfântã, Ierusalimul ceresc, care coboarã din înãlþime ºi care îºi
va dezvãlui în mod complet strãlucirea sa numai la sfârºitul veacurilor,
atunci când elementul divin va fi transfigurat în întregime elementul
uman (cf. Ap 21,2).

1.3. Fiinþa teandricã a Bisericii
Dacã Biserica este constituitã din unirea elementului divin cu cel

uman, aceasta înseamnã cã fiinþa Bisericii este teandricã. Fiinþa tean-
dricã a Bisericii, dupã pãrintele Stãniloae, trebuie înþeleasã în sensul cã,

numai în Fiul cel întrupat, temeiul intratreimic al Bisericii se întâlneºte cu
aspiraþia umanitãþii dupã ea, împlinind-o, dragostea intratreimicã se comu-
nicã real oamenilor ºi unirea între Tatãl ºi Fiul devine unire între Tatãl ºi
oameni în Hristos prin Duhul Sfânt, sau comuniunea treimicã devine ºi comu-
niune între Dumnezeu ºi oameni16.

Primul pas pentru „a extinde” viaþa trinitarã în lume ºi pentru a
înãlþa omenirea în „locuinþa cereascã” a fost fãcut de Fiul lui Dumnezeu
la întruparea sa, când dumnezeirea s-a unit hipostatic cu natura umanã.
Planul divin, însã, a fost dus la împlinire în ziua Rusaliilor, când

o seamã de persoane umane au devenit ºi ele locaºuri ale Duhului Sfânt, pre-
cum e Fiul ca persoanã treimicã din veci ºi precum a devenit ºi ca om în
mod deplin de la înãlþarea la dreapta Tatãlui. Cãci trebuia sã redevinã
omul locaº al lui Dumnezeu, ca, prin aceasta, sã redevinã locaº ºi pentru
semenii sãi. Trebuia sã se restabileascã comuniunea între el ºi Dumnezeu,
ca sã se poatã restabili ºi între el ºi semeni. Dar nu înainte de aceasta, ci deo-
datã. De aceea, nu s-a putut naºte Biserica numai printr-un singur om, ci
prin mai mulþi deodatã17.

Fiinþa Bisericii este teandricã ºi iniþiativa constituirii sale îi apar-
þine lui Dumnezeu. Plecând de aici, teologul român subliniazã cã Bise-
rica are un aspect „obiectiv”, divin, ºi unul „subiectiv”, uman. Primul 
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15 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 274. În aceastã privinþã, Stãniloae este de
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tat poartã în sine însuºi un trup nou, posedând o plinãtate necreatã ºi nelimitatã, pe
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conþine este harul, profunzimea energiilor divine, pentru care ºi prin care a fost creatã
lumea (...) Universul întreg e chemat sã intre în Bisericã, pentru a deveni Biserica lui
Cristos, pentru a fi transformatã, la sfârºitul veacurilor, în împãrãþia veºnicã a lui Dum-
nezeu. Creatã din nimic, lumea îºi aflã împlinirea ei în Bisericã”, V. LOSSKY, Essai de
la théologie mystique d'Orient, Paris 1944, 107-108.

16 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275.
17 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275.



vrea sã spunã cã Biserica a fost instituitã de Dumnezeu în Isus Cristos
ºi, în existenþa ei, depinde de Dumnezeu, ºi nu de oameni. Al doilea, în
schimb, se referã la faptul cã Biserica se constituie ºi continuã sã existe
nu numai prin opera lui Dumnezeu, ci ºi prin adeziunea oamenilor. Din
acest motiv, Biserica a fost instituitã o singurã datã: atunci când „ener-
giile divine”, manifestate sub forma limbilor de foc, au fost revãrsate
asupra apostolilor, ºi de atunci au rãmas ºi continuã sã fie active în Bise-
ricã.

Biserica nu e numai comuniune de oameni, întemeiatã la un moment dat
de ei înºiºi, pentru a cultiva sentimentul religios, ci o realitate întemeiatã
în ziua Cincizecimii de Hristos ºi în Hristos prin Duhul Sfânt. Locaºul ce-
resc, ambianþa divinã, mediul divin al Bisericii a fost pus la dispoziþia oame-
nilor în ziua aceea când s-a produs ºi prima comunitate între oameni. De
atunci, toþi cei ce vor sã facã parte din Bisericã intrã în acel locaº, care e
Hristos, intrând prin aceasta sub lucrarea Duhului Sfânt18.

Pãrintele Stãniloae subliniazã apoi cã, în ce priveºte fiinþa teandricã
a Bisericii, trebuie sã se þinã împreunã dimensiunea cristologicã ºi cea
pneumatologicã, deoarece prima îi oferã Bisericii un aspect de stabili-
tate, iar a doua, unul dinamic. Astfel, pentru toþi aceia care cred, Bise-
rica este locaºul divin, stabil, iar pentru cei care locuiesc în acest locaº,
ea este „laboratorul” unde se realizeazã îndumnezeirea lor.

Iisus Hristos îi poartã pe toþi în sine ca locaº sfânt ºi sfinþitor, aºteptând ca
toþi sã vadã frumuseþea lui. Sau Hristos e în toþi ca o comoarã ce aºteaptã
sã fie descoperitã de conºtiinþa celor în care se aflã el. Lucrarea aceasta se
atribuie cu deosebire Duhului Sfânt. El îi face pe cei din Hristos sã-ºi dea
seama cã sunt în el. Hristos e în adâncul credincioºilor de la botez, dar
adâncul acesta devine sensibil la prezenþa lui prin Duhul Sfânt, care pune
în miºcare voia omului19.
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18 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275. Realitatea teandricã a Bisericii se mani-
festã în douã sensuri: de locaº ceresc ºi de comuniune. De aceea, Stãniloae este critic
faþã de ecleziologia catolicã ºi cea protestantã, care, prima, concepe Biserica, pur ºi sim-
plu, ca o societate juridicã dintre oameni – suntem în 1955 –, uitând cã „locaºul” comu-
nitãþii umane este pãtruns de prezenþa divinã, în timp ce a doua, afirmând posibili-
tatea comuniunii unui singur individ cu Dumnezeu, uitã cã comuniunea dintre oameni
este o componentã esenþialã a Bisericii ºi reduce Biserica la o sumã de „monade” care comu-
nicã în mod exclusiv cu Dumnezeu. Cf. Ibidem.

19 D. STÃNILOAE, „Sintezã ecleziologicã”, 275-276. Aceste douã aspecte, cristologic ºi
pneumatologic, explicã, în viziunea lui Stãniloae, paradoxul cã în Bisericã existã pãcã-
toºi, dar, în acelaºi timp, ea este nepãtatã. Mai mult, pãcãtoºii în Bisericã sunt diferiþi
de cei care nu fac parte din Bisericã, adicã ereticii ºi schismaticii. Primii pot sã se
îndrepte, întrucât, neîndreptãþind pãcatele lor, recunosc autoritatea Bisericii, ceilalþi,
în schimb nu. Într-adevãr, nemairecunoscând Biserica de mamã ºi învãþãtoare, se situ-
eazã deasupra autoritãþii sale. Cf. Ibidem, 276.
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2. Biserica, trupul mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt
Dintre diferitele imagini pe care tradiþia biblicã ºi patristicã le-a folo-

sit pentru a exprima raportul de unitate ºi distincþie dintre Cristos ºi Bise-
ricã, am notat cã pãrintele Stãniloae l-a preferat pe cel de „trup al lui
Cristos”, sau, mai precis, pentru a folosi cuvintele lui: „trup mistic al
lui Cristos în Duhul Sfânt”. Noþiunea de Bisericã, trup mistic al lui
Cristos, în concepþia autorului nostru, subliniazã faptul cã „unul nu
poate fi vãzut fãrã altul ºi nu se poate vorbi despre unul fãrã celãlalt”20. 

Dacã Biserica este „trupul”, atunci Cristos este „capul” ei21. În cali-
tate de cap al Bisericii, adicã de fundament ºi izvor al vieþii dumneze-
ieºti, rolul lui Cristos constã mai ales în a uni mãdularele Bisericii ºi în
a fi modelul acestora, fãcându-le asemenea lui.

2.1. Fiul lui Dumnezeu întrupat, fundamentul Bisericii
Fiul lui Dumnezeu a început sã-i adune pe oameni în trupul sãu ºi

sã-i modeleze dupã imaginea sa încã de la întrupare. Aceasta înseamnã
cã în natura umanã luatã de Cristos este prezentã în mod potenþial Bi-
serica întreagã ºi, deci, întruparea reprezintã „fundamentul potenþial”
al Bisericii, întrucât în acel moment el a intrat, chiar dacã într-un mod
imperfect, în comuniune cu oamenii. Comuniunea perfectã s-a realizat,
în schimb, o datã cu misterul pascal al lui Cristos. În sprijinul acestei
teze, teologul român aduce textul sfântului Atanasiu, care, vorbind des-
pre întruparea Fiului lui Dumnezeu, spunea:

Domnul a luat un trup care este primiþia Bisericii (...) Aºadar, primiþia, pri-
mind un nume care este mai presus de orice alt nume, a înãlþat în mod poten-
þial ºi amestecul, care s-a aºezat alãturi de el. De aceea, ºi cei înãlþaþi împre-
unã cu el au primit harul de a se numi dumnezei ºi fii ai lui Dumnezeu. Mai
întâi, aºadar, Domnul a înviat din morþi ºi a înãlþat în sine trupul sãu. Apoi
va înãlþa ºi membrele trupului sãu, întrucât este Dumnezeu, tot ceea ce a
luat cu Întruparea22.

Teologul grec I. Karmiris, la care pãrintele Stãniloae face referinþã,
spunea la fel:
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20 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 209.
21 Pentru a argumenta aceastã afirmaþie, pãrintele Stãniloae face referinþã la o

seamã de texte pauline, în care sfântul Paul afirmã în mod explicit fie cã Cristos este
capul Bisericii (Col 1,18.24; Ef 1,22-23; 4,5-16; 5,23), fie cã Biserica este trupul lui Cris-
tos (Rom 12,4-8; 1Cor 6,15-16; Ef 1,22-23, Col 2,18-19). Fãrã a face o analizã a acestor
texte, autorul nostru se limiteazã sã sublinieze cã sfântul Paul, numindu-l pe Cristos
cap al Bisericii, vrea sã precizeze cã, „datoritã acestui fapt, trupul este împlinit, hrãnit
în creºterea sa ºi armonizarea sa, fiind mântuit de Cristos”, D. STÃNILOAE, Teologia
dogmaticã ortodoxã, II, 211. Apoi, citându-l pe I. Karmiris, spune cã Cristos este capul
trupului Bisericii, pentru cã „în acest trup se trãieºte noua viaþã a lui Cristos în Duhul
Sfânt, ºi în el se oferã tuturor membrelor trupului harul, mântuirea ºi viaþa divinã a
Capului”, Ibidem.

22 ATANASIU DE ALEXANDRIA, De Incarnatione Verbi, 12: PG 25, 10.



Deja de la întrupare, în natura asumatã de Cristos a fost cuprinsã întreaga rea-
litate umanã, ca un tot unitar, modelând astfel trupul sãu mistic, organis-
mul divino-uman al Bisericii, al cãrui cap este Cristos, prin intermediul cã-
ruia aceastã realitate decãzutã s-a unit din nou cu Dumnezeu, reînnoitã ºi
sfinþitã ca o creaþie nouã. Aºadar, Biserica, în calitate de trup al lui Cristos,
a fost modelatã de puterea prezentã în natura noastrã luatã de Cristos,
care îi cuprinde ºi îi încorporeazã pe toþi aceia care cred în el, în baza uni-
tãþii întregii fiinþe umane, cãreia îi aparþine ºi natura umanã a lui Dum-
nezeu-Cuvânt23.

Dacã Cristos adunã ºi modeleazã în sine însuºi întreaga realitate
umanã, atunci rolul sãu, în calitate de cap al trupului, este ca cel al
unui principiu (arché), care are în sine însuºi puterea de a duce la înde-
plinire aceastã lucrare.

Astfel, Hristos, în calitate de cap al Bisericii, e „izvorul pururi curgãtor al
vieþii dumnezeieºti ºi al harului din ea” [Karmiris], al Sfântului Duh care
din Hristos curge necontenit în Bisericã, fiind ca un fel de „suflet al trupu-
lui”. Curge energia Duhului din Hristos-Capul, cum curge mirul pe barba
lui Aron, pe marginea veºmintelor lui, ajungând la toþi cei pãrtaºi la el,
care participã ºi la ungerea lui, „fiecare cât poate cuprinde”. Biserica este,
aºadar, singura care are cu Hristos o legãturã totalã ºi imediatã. Tocmai
prin aceastã legãturã se constituie Biserica24.

2.2. Cristos-Capul, principiul ºi modelatorul vieþii credincioºilor
Isus Cristos este capul Bisericii, adicã este izvor ºi model de viaþã

pentru credincioºii uniþi cu el. Cristos a dobândit aceastã calitate în
momentul în care a înãlþat „pârga” naturii umane la stare de sacrificiu
ºi de înviere, stare care îi permite sã se „imprime”, prin Duhul Sfânt,
în credincioºi ºi sã-i facã asemenea lui.

Hristos a devenit capul Bisericii prin faptul cã Ipostasul divin ºi-a asumat
chipul uman, pârga firii noastre, luând ca om o poziþie centralã între
oameni. Dar aceastã poziþie devine eficientã numai întrucât ne poate
comunica, prin Duhul, în formã omeneascã, puterea dumnezeiascã ºi ne
poate face sã ne imprimãm de el ca de modelul adevãrat al omului, de omul
îndumnezeit25.

Isus Cristos poartã imprimate în trupul sãu starea de jertfã ºi de învi-
ere, pentru a înãlþa ºi omenirea la starea de jertfã ºi de înviere, intro-
ducând-o astfel în comuniunea divinã. Într-adevãr, dupã cum scrie auto-
rul nostru, „numai prin jertfã, predându-ne lui Dumnezeu, dãrâmãm 
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23 I. KARMIRIS, „Ej:" OD4FJ@b Ó XFJ4< Z t+6680F\"”, t+6680F\", 15-16 (1962)
367, citat în D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 185.

24 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 185.
25 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 210.
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zidurile care ne închid în mãrginirea noastrã ºi intrãm în comuniune
deplinã cu Dumnezeu ºi cu semenii”26. 

Mergând pe linia sfinþilor pãrinþi ai Bisericii, teologul român subli-
niazã, apoi, cã Isus Cristos a devenit cap al Bisericii în urma misterului
întrupãrii, pãtimirii ºi învierii, momente care nu trebuie înþelese ca
fiind separate între ele, ci unite.

Prin Întrupare, Hristos a pus numai prima temelie a Bisericii, luând „pârga
firii noastre”. Trupul asumat de el devine temelia deplinã a Bisericii, întru-
cât el a trecut prin moarte ºi înviere. Numai astfel trupul lui e izvorul de
unde curge în noi puterea morþii pentru pãcate ºi a învierii; numai aºa,
trupul lui, devenit deplin pneumatizat ºi transparent pentru infinita viaþã
dumnezeiascã, se face mediul prin care primim aceastã viaþã ºi noi27.

Ca sã poatã deveni capul Bisericii, Cristos trebuie sã aibã ceva în co-
mun cu cei care constituie trupul sãu ºi, în acelaºi timp, ceva care îl dis-
tinge de ei. Elementul comun dintre Cristos ºi omenire este natura
umanã pe care el a luat-o o datã cu întruparea, în timp ce elementul ce
îl distinge este dumnezeirea sa. Astfel, Cristos poate sã comunice tru-
pului sãu o viaþã ºi o luminã mult mai intensã decât cea pe care un cap
uman poate sã o comunice trupului sãu.

Prin calitatea sa de Dumnezeu, dar ºi prin calitatea trupului sãu înviat,
Hristos e capul prin excelenþã al întregii creaþiuni, fiind ridicat mai presus
de tot ce e omenesc ºi creat, neavând mai presus de sine un alt cap. Dar el
este în mod special capul umanitãþii adunate în el, pentru cã s-a fãcut ºi om
ºi a înviat ca om28.

Însã, pentru a intra într-o legãturã organicã cu omenirea ºi pentru
a-i împãrtãºi viaþa divinã, Fiul lui Dumnezeu trebuie sã aibã în sine
ceva care sã-l facã potrivit pentru aceasta, dupã cum ºi omenirea tre-
buie sã aibã ceva în sine care sã-i permitã Fiului lui Dumnezeu de a se
întrupa ºi de a deveni capul ei. În acest mod, Fiul lui Dumnezeu putea
sã comunice omenirii, în forme omeneºti, lumina ºi viaþa divinã, dar
fãrã sã o nimiceascã în el însãºi. Este vorba, deci, de o anumitã „adec-
vare” între Cristos ºi omenire ºi dintre omenire ºi Cristos, dupã cum a
avut loc mai întâi în unirea ipostaticã, atunci când natura umanã ºi
natura divinã s-au unit în persoana Cuvântului lui Dumnezeu.

Asumându-ºi umanitatea ca trup al sãu, Cuvântul divin o face aseme-
nea lui ºi, apoi, devenind capul Bisericii, face astfel ca umanitatea fiecã-
rui membru al Bisericii sã devinã mereu tot mai asemenea lui. Dar, no-
teazã pãrintele Stãniloae, aceasta nu are loc fãrã colaborarea omului,
întrucât fiinþele umane, care formeazã edificiul Bisericii, sunt, dupã
expresia sfântului Ciril de Alexandria, „pietre inteligente”:
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26 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 210.
27 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 213.
28 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 213.



Aceste pietre inteligibile, fiind fiinþele umane înzestrate cu minte, iar min-
þile fiind la fel ca mintea omeneascã a lui Hristos ºi putându-se deschide
spre infinitul dumnezeiesc, acest infinit le vine prin mintea lui Hristos, care,
fiind purtatã de Ipostasul vieþii ºi luminii dumnezeieºti infinite, poate trans-
mite, de fapt, prin sine minþilor omeneºti ºi fiinþelor omeneºti întregi
aceastã infinitate de viaþã ºi de luminã29.

În acest sens, „slava” Bisericii este superioarã slavei „templului strã-
vechi”, pentru cã, declarã teologul român, în timp ce templul de la Ieru-
salim era construit din pietre materiale ºi slava Domnului se rãspân-
dea într-un anumit sens din exterior, templul Bisericii este construit
nu numai din „pietre inteligibile”, ci, în acest edificiu, însuºi Fiul lui Dum-
nezeu se pune ca „piatrã unghiularã”, care susþine ºi este inseparabilã
de comunitatea umanã. Mai mult, în Bisericã, slava lui Dumnezeu se
transmite prin mintea umanã a lui Isus Cristos ºi, deci, ea participã în
mod imediat la slava lui Dumnezeu. Astfel, Cristos este „Pantocra-
torul” Bisericii într-un mod diferit de cum este „Pantocratorul” crea-
þiei. Într-adevãr, Cristos are în sine însuºi Biserica ca un trup unitar ºi
personal ºi este într-un dialog imediat ºi „simfonic” cu fiecare membru
al acestui trup ºi cu toþi împreunã.

Este adevãrat cã omenirea fusese deja creatã ca un „trup dialogic”,
însã, dupã ce a fost adunatã în Cristos, ea a devenit un trup dialogic
mult mai „simfonic”, întrucât

fãrã un cap care, pe de o parte, sã fie un cap din rândul membrilor ei ºi, pe
de alta, un cap superior ei, capul absolut, omenirea nu poate actualiza de-
plin calitatea de corp, cãci mãdularele din care e constituit, fiind egale, nu
acceptã uºor unitatea sub un cap dintre ele, pentru cã nici unul dintre ele
ne le deschide un orizont mai presus de ele ºi nu le ridicã în acest orizont
ºi nu le pune în legãturã cu puterile de viaþã infinitã30.

În calitate de cap al Bisericii, aºadar, Cristos nu eliminã calitatea de
persoanã a membrilor Bisericii, dimpotrivã, participând la lumina ºi la
energia care emanã din el, persoanele umane sunt responsabilizate în
creºterea lor ºi, deci, în realizarea lor personalã. În acest fel, afirmã
Stãniloae, persoanele umane regãsesc în Cristos armonia unui trup pe
deplin realizat, recunoscând în el unicul izvor al luminii transcendente
în care pot cu adevãrat sã se înalþe.

Avându-l pe Hristos cap ºi fiind constituitã astfel Bisericã, umanitatea are
prin aceasta transcendenþa ultimã în legãturã intimã cu sine, ca ipostas viu
ºi iubitor al ei; ea se poate transcede pe sine, ajutatã de acest ipostas funda-
mental, ºi totuºi, coborât în rândul ipostasurilor umane; ea se aflã prin el
într-o nesfârºitã transcendere31.
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29 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 215.
30 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 216-217.
31 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 217-218.
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De aici rezultã cã Biserica trãieºte o viaþã diferitã de cea pe care o
trãieºte omenirea naturalã. „Slava” care umple edificiul Bisericii coin-
cide cu faptul cã membrii sãi au primit demnitatea fiilor lui Dumnezeu,
adicã cea mai înaltã comuniune cu Tatãl. Însã demnitatea fiilor, care
constã nu numai în a vedea, ci ºi în a participa la slava pe care o posedã
Cuvântul lui Dumnezeu întrupat ºi ca om, se obþine, dupã pãrintele Stã-
niloae, prin transcenderea vieþii naturale ºi limitate cãtre lumina infi-
nitã a lui Dumnezeu, cãtre intimitatea relaþiei filiale cu el. Acesta este
un progres permanent ºi drumul cãtre înviere ºi nemurire începe deja
în timpul vieþii pãmânteºti.

Aºadar, în viziunea autorului nostru, Cristos a devenit capul Bisericii
mai întâi la întrupare, atunci când a luat „pârga” naturii umane, ºi
apoi prin misterul sãu pascal, când, acceptând starea de sacrificiu ºi învin-
gând moartea, a putut sã le comunice ºi oamenilor aceastã stare
sacrificalã, pentru a-i elibera de limitele lor ºi pentru a-i face sã intre
în comuniune cu viaþa divinã prezentã în trupul sãu. Astfel, Biserica
este o viaþã nouã în Cristos ºi în Duhul Sfânt, o unitate de viaþã caris-
maticã, un organism viu ºi unitar, din capul cãruia curge în toate mem-
brele trupului noua viaþã spiritualã, prin Duhul Sfânt.

2.3. Unirea sponsalã a Bisericii cu Cristos
Între Cristos ºi Bisericã existã, deci, o unitate perfectã, cvasi-orga-

nicã. Reflectând asupra acestei uniri, teologia patristicã a dezvoltat con-
ceptul paulin al Bisericii ca „pleroma” lui Cristos, în sensul cã ome-
nirea credincioasã unitã cu Cristos reprezintã „împlinirea” lui Cristos-
capul. De exemplu, sfântul Ioan Gurã de Aur spunea cã „Cristos, în cali-
tate de cap, are nevoie de membrele sale. Aceasta înseamnã: capul va
fi complet atunci când trupul sãu va fi complet”32. Sau formula deja fai-
moasã a sfântului Augustin: „Fit totus Christus caput et membra et ex
multis unus”, adicã Cristos este întreg numai în plinãtatea Bisericii:
„totus Christus în plenitudine Ecclesiae”33.

Contemplând misterul perfectei uniri dintre Cristos ºi Bisericã, pãrin-
tele Stãniloae scrie: „Nici Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, nu-ºi poate
actualiza ºi manifesta toate splendorile divinitãþii sale ºi nici noi nu ne
putem arãta integritatea posibilitãþilor noastre fãrã Hristos”34. La baza
acestei convingeri se aflã afirmaþia sfântului Augustin care spunea cã
Cristos ºi credincioºii formeazã „unus homo”, „una eademque persona”.
Acelaºi gând îl exprima ºi teologul grec Karmiris atunci când scria cã
Cristos este, într-un anumit sens, „eu-l” Bisericii, întrucât ea nu are
persoanã proprie (hypostasis), ci este o unicã persoanã a lui Cristos ºi
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32 IOAN GURÃ DE AUR, Homilia ad Ef., III, 2.
33 AUGUSTIN DE HIPPONA, Ennarrationes in Psalmos, 74, 4; 52, 1; 60, 1; 30, 4; ºi

IDEM, De doctrina christiana, 3, 37. 55.
34 D. STÃNILOAE, „Autoritatea Bisericii”, 186.



a membrelor sale. Cu toate acestea, autorul nostru se simte îndreptãþit
sã mai nuanþeze aceste afirmaþii de fond pentru a scoate în evidenþã
diferenþa ce existã între persoana individualã ºi modul în care Cristos
trãieºte în oameni ca în ceva care aparþine persoanei sale, precum ºi
modul în care oamenii se simt în el ca într-o singurã persoanã. În
aceastã privinþã, el noteazã cã sfântul Ioan Gurã de Aur, chiar dacã
insistã asupra unirii dintre Bisericã ºi Cristos, evitã totuºi sã-i dea
acestei unitãþi numele de persoanã35.

Prin urmare, scrie pãrintele Stãniloae, dacã spunem cã între Cristos
ºi Bisericã existã o unire perfectã, aceasta nu înseamnã cã Biserica s-a
transformat în Cristos. Oricât de divinizatã ar putea sã fie umanitatea
credincioºilor, ea nu este schimbatã în Cristos-Capul, nici nu devine
vreodatã parte constitutivã a lui Cristos, aºa cum a devenit natura sa
umanã personalã, ci rãmâne doar „trup” al capului. Într-adevãr, ome-
nirea este unitã cu Cristos nu în mod ipostatic, ci prin energiile care
izvorãsc din el, iar credincioºii îºi însuºesc opera salvificã a lui Cristos,
ºi nu persoana sa.

Aºadar, pentru a exprima unirea Bisericii cu Cristos ºi pentru a
salva existenþa celor douã pãrþi, dupã autorul nostru, trebuie sã folo-
sim formula Conciliului din Calcedon ºi sã spunem cã omenirea este
unitã cu Cristos „fãrã confuzie ºi fãrã schimbare”. Avem, deci, o „tai-
nicã perihorezã”, care nu trebuie confundatã cu perihoreza existentã
dintre cele douã naturi ale lui Cristos. Prin urmare, expresia trebuie
folositã, aici, numai într-un mod analogic, deoarece, în timp ce în uni-
rea ipostaticã formula aratã raportul dintre cele douã naturi ale lui
Cristos, în cazul nostru, în schimb, ea se referã nu numai la raportul
dintre Cristos ºi Bisericã, ci ºi la cel dintre Cristos ºi persoanele credin-
cioºilor, precum ºi la cel al relaþiei dintre credincioºi. Iatã cum explicã
pãrintele Stãniloae aceastã analogie:

Precum în Hristos firile sunt unite între ele într-o persoanã, fãrã ca ele
însele sã înceteze de a mai exista, aºa în Bisericã persoanele umane credin-
cioase sunt unite cu persoana lui Hristos tot mai mult în lucrare ºi voinþã
ºi, prin aceasta, într-o unitate care le înglobeazã, fãrã ca persoanele sã se
contopeascã într-o singurã persoanã. Fiecare dintre ele se miºcã în jurul celei-
lalte ºi în cealaltã, într-o perihorezã, într-o interioritate reciprocã, care le
salveazã existenþa de sine, ba chiar le-o dezvoltã36.

Perihoreza dintre Cristos ºi omenire se realizeazã numai dacã Cristos
reprezintã centrul gravitaþional al credincioºilor, adicã dacã el este pre-
zent în toþi ca „soarele” care îi uneºte pe oamenii prezenþi în el. ªi au-
torul nostru exprimã toate acestea cu o imagine foarte frumoasã. Bise-
rica, spune el, este o „simfonie pluripersonalã”, în care fiecare persoanã,
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asemenea unei note muzicale, este legatã de celelalte. În aceastã sim-
fonie, Cristos e ca un laitmotiv care uneºte ºi dã o direcþie acestor note
muzicale, în timp ce toate contribuie la concretizarea ºi la revelarea
acestui laitmotiv, precum ºi la reciproca lor valorizare. Prin urmare,
unirea fãrã confuzie a umanitãþii cu Cristos este o unire de relaþie, ase-
mãnãtoare unirii dintre persoanele care se iubesc.

Fiecare persoanã din relaþia de iubire o poartã pe cealaltã în sine, dar, în
acelaºi timp, o are ca pe un tu deosebit, iar dacã sunt mai multe persoanele,
ca pe un voi deosebit. În Bisericã se întreþes relaþiile eu-tu, eu-voi, noi-tu,
noi-voi. Dar relaþia care le dominã ºi le susþine pe toate este aceea de: noi-
Tu, adicã noi, credincioºii, ºi Tu, Hristoase, ºi în cadrul ei: eu-Tu, adicã eu,
credinciosul, ºi tu, Hristoase. Hristos, în relaþiile acestea, care constituie Bise-
rica, este superior relaþiilor între credincioºii din Bisericã. El e capul supe-
rior trupului; Biserica ca o comunitate de eu-ri, ca un noi colectiv, priveºte
la el în sus37.

Sfântul Paul, pentru a exprima raportul dintre Cristos ºi Bisericã, s-
a folosit de imaginea nupþialã a mirelui ºi a miresei. Între aceºtia, uni-
rea este perfectã, dar persoanele nu se confundã, fapt pentru care uni-
rea nu este staticã, ci dinamicã. Aceasta înseamnã cã, în timp ce Bise-
rica, pe de o parte, este unitã cu Cristos, pe de altã parte, aspirã cãtre
Cristos, îl invocã, în rugãciune, ca mireasa din Cântarea Cântãrilor, sau
doreºte o unire mereu mai profundã. Biserica, aºadar, trãieºte într-o per-
manentã epiclezã, iar respiraþia ei este rugãciunea.

2.4. Relaþia Bisericii cu Tatãl
În viziunea pãrintelui Stãniloae, deci, Cristos era capul Bisericii încã

de la întrupare, însã aceasta nu era suficientã pentru a face din Cristos
capul care îi duce pe oameni la mântuire ºi la slava fiilor lui Dumnezeu,
deoarece umanitatea pe care ºi-a asumat-o prin întrupare nu avea încã
toate atributele necesare pentru ca el sã poatã locui în oameni ºi, astfel,
sã-i umple de lumina ºi de energia care sã-i conducã la viaþa incorupti-
bilã ºi veºnicã a lui Dumnezeu.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu constituie doar primul act al „dra-
mei” prin care el devine cap al omenirii în vederea mântuirii. În conti-
nuare, era necesar ca ºi natura umanã asumatã de el sã fie transfor-
matã pentru ca Fiul lui Dumnezeu sã-ºi poatã asuma rolul de cap al
omenirii ºi ca om. Autorul nostru se referã aici la faptul cã

natura umanã în Hristos trebuia sã învingã prin ascultarea desãvârºitã ºi
iubitoare de voia dumnezeiascã, una cu voia Tatãlui, sau prin conformarea 
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cu ea ºi prin suportarea morþii pe cruce, afectele înrobitoare intrate în firea
noastrã prin pãcat ca tot atâtea slãbiciuni, ºi moartea ca ultimã consecinþã
a lor, deschizându-se astfel vederii neîmpiedicate a orizontului infinit al dumne-
zeirii ºi participãrii la el ºi vieþii în el, stare care este obþinutã prin înviere38.

Cu alte cuvinte, natura umanã pe care Cristos ºi-a luat-o prin întru-
pare a fost condusã la comuniunea divinã prin misterul pãtimirii ºi în-
vierii sale. Dupã aceste evenimente, Cristos a ajuns cap al umanitãþii ºi
ca om. Drumul parcurs de natura umanã în Cristos a fãcut posibil ºi
drumul umanitãþii în Bisericã, deoarece este vorba de aceeaºi creºtere
pentru a ajunge la relaþia intimã cu Dumnezeu ºi la eliberarea de scla-
via stricãciunii, ca urmare a pãcatului. În aceastã perspectivã, mântu-
irea oamenilor va fi desãvârºitã numai atunci când

vom face în mod liber, sub conducerea Capului-Hristos, un drum asemãnã-
tor aceluia pe care l-a fãcut pârga noastrã în el pentru a ajunge la starea de-
plinei îndumnezeiri. Numai aºa s-a putut bucura natura asumatã de el de
toatã transcenderea peste ea însãºi în Dumnezeu, pe care i-o putea oferi
Ipostasul dumnezeiesc în care a fost asumatã, ºi numai fãcând ºi noi aºa,
din puterea concentratã în ea, datoritã ºi efortului ei, putem fi înãlþaþi în
mod real spre participarea la ceea ce ne poate procura Capul-Hristos: infi-
nitatea vieþii dumnezeieºti ºi libertatea în ea39.

Umanitatea lui Cristos, aºadar, s-a deschis comuniunii cu Dumnezeu
prin starea de sacrificiu ºi, astfel, a putut sã comunice Bisericii viaþa dum-
nezeiascã. Dupã autorul nostru, de aici derivã o consecinþã importantã
pentru oameni, ºi anume: ei se pot deschide comuniunii cu Tatãl numai
dacã îºi însuºesc sacrificiul lui Cristos. Aceasta înseamnã cã, pentru a
intra într-o relaþie de iubire cu Dumnezeu, oamenii trebuie sã-i aducã
lui Dumnezeu jertfa lor, adicã sã renunþe la ei înºiºi ºi sã i se ofere lui
cu întrega lor viaþã. Iar locul cel mai potrivit pentru a face aceasta este
Biserica, deoarece în ea oamenii sunt purificaþi de pãcate ºi participã la
jertfa lui Cristos.

Aducându-ne în Hristos jertfã, sau renunþând la egoismul care ne mãrgineºte,
ne punem în relaþie de pace ºi de iubire desãvârºitã, sau într-o relaþie de des-
chidere deplinã cu Dumnezeu Tatãl, ne deschidem prin iubire infinitãþii iubi-
toare a lui, asemenea Fiului sãu întrupat. Prin aceasta ne sfinþim. Iar aceasta
are loc în Bisericã, în ambianþa comuniunii credincioºilor cu Hristos cel jert-
fit, întreolaltã. În Bisericã, dobândim în Hristos starea de jertfã sau de pre-
dare a lui faþã de Tatãl, starea de deschidere faþã de Cel din care pornesc valu-
rile vieþii ºi iubirii nesfârºite. Tatãl ne deschide obiectiv intrarea la sine, la rela-
þia cu sine în iubire, dar ºi noi trebuie sã înlãturãm subiectiv piedicile din
calea apropierii de Dumnezeu, piedici care ne închid în noi înºine40.
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Credincioºii îi oferã lui Dumnezeu jertfa lor prin Cristos ºi cu Cristos
în Bisericã, întrucât, scrie pãrintele Stãniloae, ea este cea care se oferã
ca jertfã Tatãlui, principiul suprem de la care primeºte existenþa ºi iubi-
rea. Astfel, Biserica este o comuniune de iubire, care participã la iubi-
rea trinitarã. În baza întrupãrii, oamenii sunt deja uniþi cu Cristos, dar,
participând la jertfa sa, unirea lor devine ºi mai intensã, pentru cã pri-
mesc o energie care îi ajutã sã se ofere Tatãlui, renunþând la egoismul
lor, pentru a intra astfel într-o relaþie de iubire infinitã cu Dumnezeu
ºi cu semenii lor. Prin urmare,

cei ce se sfinþesc mai mult prin jertfire mai continuã ºi mai deplinã sunt
mai aproape, în trupul lui Hristos, de mintea ºi de inima lui; sunt mai
intim introduºi în infinitatea de viaþã ºi de putere care se miºcã în trupul
lui... Dar, prin aceasta, ei sunt mai iubiþi ºi de Tatãl ºi trãiesc în conºtiinþa
lor în mod mai simþit valurile de viaþã ºi de iubire ale Tatãlui, care se revarsã
spre Fiul ºi din Fiul, prin Duhul Sfânt, în inimile noastre41.

Pe lângã aceasta, dacã în Bisericã „suflã” Duhul iubirii reciproce din-
tre Tatãl ºi Fiul, care a creat lumea ºi apoi a reînnoit-o în Bisericã, atunci,
declarã teologul român, Duhul este cel care conduce ºi trezeºte în inima
oamenilor iubirea filialã faþã de Tatãl ºi iubirea Tatãlui faþã de Fiul ºi,
prin el, faþã de aceia care s-au unit cu el, în trupul sãu, care este Bise-
rica. 

La rândul sãu, Cristos, oferind jertfa sa iubitoare Tatãlui, nu vrea sã
rãmânã singur în aceastã dãruire, nici sã þinã numai pentru sine însuºi
iubirea Tatãlui, ci vrea sã o comunice ºi fraþilor sãi în umanitate. Prin
urmare, el doreºte ca oamenii, pe care îi iubeºte infinit de mult, sã i se
asocieze în aceastã jertfã, ºi atunci când se prezintã înaintea Tatãlui în
aceastã stare de sacrificiu, el nu se aratã numai pe sine însuºi, ci ºi pe
oamenii îndepãrtaþi dinaintea feþei Tatãlui, din cauza neascultãrii ºi a
pãcatului. Astfel, participând la jertfa ºi la învierea lui Cristos, oamenii
pot sã se prezinte din nou înaintea Tatãlui ºi, deci, sã participe la iubi-
rea sa. Desigur, oamenii nu trebuie sã sufere moartea crudã la care a
fost supus Cristos, deoarece, aºa cum scrie pãrintele Stãniloae, moar-
tea nu a fost învinsã în trupul oamenilor, ci în „pârga” omenirii. Totuºi,
în voinþa lor de a renunþa la pãcate ºi de a creºte în virtute, înþelese ca
depãºire a egoismului ºi deschidere cãtre Dumnezeu, este inclusã în
mod virtual dispoziþia de a muri în mod fizic pentru Dumnezeu ºi pen-
tru aproapele.

Jertfa noastrã, fiind renunþare continuã la pãcate, ca forme ale egoismului,
ia forma virtuþilor ºi sporirii continue în ele, ia forma deschiderii iubitoare
spre Dumnezeu ºi spre semeni, dat fiind cã toate virtuþile sunt însufleþite
de iubire faþã de Dumnezeu ºi de oameni ºi sfârºesc într-o iubire culminantã

44

40 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 222.



ºi fãrã sfârºit. Ca atare, jertfa noastrã, sau virtuþile noastre au un caracter
dinamic ºi neîntrerupt42.

Dupã Stãniloae, aºadar, prin jertfa virtuþilor, înþelese ca deschidere
spre Dumnezeu ºi cãtre aproapele, se realizeazã în mod concret Bise-
rica, „trupul extins” al lui Isus Cristos, unde se experimenteazã iubirea
trinitarã a lui Dumnezeu. Oamenii se deschid Tatãlui prin credinþã, ascul-
tare, rãbdare, umilinþã etc., ºi aceste virtuþi reprezintã tot atâtea trepte
pe calea pe care omul trebuie sã o parcurgã pentru a-ºi depãºi limitele
ºi pentru a creºte, în unire cu semenii sãi, în iubirea infinitã a lui Dum-
nezeu, deschisã lor de cãtre Fiul lui Dumnezeu întrupat.

2.5. Biserica spiritualizatã de Duhul lui Cristos cel înviat
Prin întruparea ºi pãtimirea lui Isus Cristos, deci, are loc fondarea

„potenþialã” a Bisericii, deoarece, prin aceste douã evenimente, au fost
puse bazele „obiective” pentru realizarea mântuirii. Deplina „actuali-
zare” a lui Cristos-Cap al Bisericii a avut loc însã o datã cu învierea ºi înãl-
þarea sa la dreapta Tatãlui, ºi ca om. Începând din acest moment, el „se
extinde cu trupul sãu, prin Duhul sãu Sfânt, în cei care cred ºi se des-
chid lui, devenind din capul virtual, capul actual al Bisericii”43.

Învierea ºi înãlþarea lui Isus Cristos reprezintã, aºadar, în viziunea
pãrintelui Stãniloae, începutul existenþei reale a Bisericii, momentul
când ea primeºte de la Cristos-Capul principiul vieþii veºnice ºi arvuna
mântuirii. Biserica primeºte „virtualitatea” învierii, întipãritã nu
numai în trupul personal al lui Cristos, care locuieºte în ea, ci ºi în fiinþa
membrilor care alcãtuiesc trupul sãu mistic. Apoi, Duhul lui Cristos
înviat umple cu energia sa sufletele credincioºilor, ºi aceºtia, prin sacra-
mentele Bisericii ºi o viaþã în Duhul Sfânt, dobândesc capacitatea de a
conduce chiar ºi trupurile lor, la sfârºitul veacurilor, la o viaþã incorup-
tibilã: „Duhul lui Hristos cel jertfit e una cu Duhul lui Hristos cel înviat
ºi, primindu-l pe acesta în viaþa de acum, primim, o datã cu puterea auto-
jertfirii, ºi arvuna învierii. De aceea, Duhul lui Hristos cel jertfit ºi
înviat îi conduce la înviere pe cei ce ºi-l însuºesc”44.

În aceastã perspectivã, Stãniloae afirmã cã Biserica este „locul” sau
„laboratorul” învierii. Cu aceasta vrea sã spunã cã principalul aspect al
Bisericii este cel escatologic, adicã sufletul credincioºilor se umple de o
putere mereu mai mare asupra trupului, care se va manifesta la sfârºit
în învierea trupului. Este vorba, deci, de o „pneumatizare” a membrilor
Bisericii, care merge spre învierea lor cu Cristos. 

Privind la învierea lui Cristos, membrii Bisericii descoperã semnifi-
caþia unei vieþi trãite în ascultare pânã la moarte, adicã eliberare de
egoism ºi deschidere cãtre relaþia iubitoare cu Dumnezeu. Astfel, ei
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înþeleg cã, pentru a ajunge la înviere, trebuie sã trãiascã ºi într-o ascul-
tare iubitoare ºi sã creascã în virtute, însã ei pot sã meargã pe acest
drum numai întrucât Cristos parcurge cu ei calea care duce cãtre înviere.
Cu alte cuvinte, Biserica este „pelerinã cãtre cer, pentru cã Hristos este
calea spre cer ºi Cel ce cãlãtoreºte cu ea ºi în ea spre cer”45.

Dacã spunem cã Biserica este pelerinã cãtre cer, dupã autorul nos-
tru, aceasta nu înseamnã cã membrii ei rãmân inactivi pe pãmânt. Dimpo-
trivã, activitatea lor pãmânteascã este o pregãtire la comuniunea cu Fiul
întrupat al lui Dumnezeu ºi cu aproapele.

Fiind în Bisericã sau în Hristos, ei nu rãmân prin moarte definitiv pe pã-
mânt, ci Biserica îi conduce la viaþa de veci. Murind, ei rãmân în Hristos. Cãci
moartea lor nu e deplinã ºi nici definitivã, ci ei rãmân cu sufletul pentru viaþa
viitoare ºi vor învia cu trupul în Hristos, având în vedere cã sufletele lor în
viaþa viitoare se aflã în Hristos cel înviat cu trupul46.

Membrii Bisericii, aºadar, trãiesc pe pãmânt cu speranþa învierii. Ei
cred cã Fiul lui Dumnezeu întrupat, rãstignit ºi înviat este „Ipostasul
veºnic” care parcurge împreunã cu ei, în Bisericã, aceeaºi cale pe care
el a parcurs-o în timpul vieþii sale pãmânteºti. Mai mult, speranþa lor
în înviere se bazeazã pe arvuna pe care Isus Cristos le-a dat-o, arvunã
ce constã 

în începutul pneumatizãrii lor, care nu se face fãrã Cruce, dar nici fãrã Duhul;
în începutul de realizare a unei transparenþe prin care vãd viaþa infinitã a
lui Hristos ºi se împãrtãºesc în parte de ea. Aceasta le vine din trupul înviat,
deci pneumatizat ºi subiectivat la culme al Mântuitorului, din relaþia cu
Hristos ajunsã la o mare intensitate datoritã acestei pneumatizãri ºi subiec-
tivãri accentuate a trupului lor47.

Dupã autorul nostru, Cristos înviat locuieºte în Bisericã numai în
mãsura în care aceasta este un trup constituit din membre pe cale de
spiritualizare ºi în vederea acestei spiritualizãri. Spiritualizarea mem-
brilor Bisericii înseamnã, pe de o parte, eliberarea lor de pãcatul care
îi face sclavi ºi de legea naturalã ce duce trupul lor la o distrugere defi-
nitivã ºi, pe de altã parte, relaþia filialã cu Tatãl. De aceea, spiritua-
lizarea deschide ochii credincioºilor sã vadã în mod liber slava lui Cristos
„pneumatizat”, adicã sã-l vadã „transparent” unii în ceilalþi, fiecare
fiind transparent în Cristos. În acest sens, Biserica ºi, în ea, fiecare
membru al sãu, e ca „rugul aprins, dar nemistuit de focul inepuizabil
al iubirii aduse oamenilor în umanitatea lui Hristos. Cãci Hristos cel
înviat lumineazã din ea ºi o înflãcãreazã la nesfârºit, dar nu o consumã,
aºa cum a fãcut ºi face cu firea sa”48.
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În Bisericã, aºadar, Cristos îºi descoperã iubirea ºi îi încurajeazã pe
oameni sã se apropie de el, pentru a intra într-o relaþie de iubire cu el.
Fiind purtatã de Cristos ºi trãind la lumina iubirii reciproce dintre
Cristos ºi membrii sãi, Biserica trãieºte pe un alt plan, în planul vieþii
infinite a lui Dumnezeu.

2.6. Cele trei „funcþii” ale lui Cristos în Bisericã
Biserica este trupul viu al lui Cristos cel înviat, care conduce omeni-

rea spre comuniunea trinitarã ºi, deci, spre învierea finalã. Însã Bise-
rica se bucurã de acest privilegiu nu numai pentru cã persoana divinã
a Fiului lui Dumnezeu întrupat, mort ºi înviat ºi-a stabilit în ea locu-
inþa sa, ci ºi pentru cã Cristos îºi continuã prin ea întreita sa slujire, de
mare preot, rege ºi profet.

Dacã prezenþa ºi lucrarea lui Cristos în Bisericã se manifestã prin
aceste trei funcþii (munera), dupã pãrintele Stãniloae, aceasta nu în-
seamnã cã Biserica este vãzutã de Cristos ca un „obiect”, ci ca un par-
tener liber. Fiind constituitã din persoane libere, care sunt chemate la
libertate ºi la comuniunea iubitoare cu el, Biserica, pe de o parte, pri-
meºte învãþãtura, jertfa ºi conducerea lui Cristos, dar, pe de altã parte,
îi rãspunde în mod liber ºi pozitiv, ca la o chemare, învãþând, jertfind
ºi cãlãuzind ea însãºi oamenii la mântuire. 

De fapt, acesta este ºi sensul preoþiei regale a credincioºilor: chemaþi
sã-l vesteascã pe Cristos ºi sã trãiascã în Duhul Sfânt, credincioºii parti-
cipã la cele trei funcþii ale lui Cristos.

Trupul lui Hristos, format el însuºi din capete, se umple de lumina ce-i vine
din capul suprem ºi rãspândeºte aceastã luminã, întrucât o trece mãdula-
relor lui ºi altora, ce se înalþã prin participarea la jertfa ºi la învãþãtura lui
la o viaþã de jertfã a tuturor mãdularelor, cãtre Dumnezeu ºi întreolaltã. Ea
se supune conducerii lui ºi ºi-o însuºeºte, conducând ea însãºi în acelaºi
duh de iubire mãdularele sale personale, ºi acestea conducându-se unul pe
altul ºi învãþându-se unul pe altul ºi îndemnându-se la jertfã49.

Funcþia (munus) magisterialã al lui Cristos constã, pe de o parte, în
a lumina Biserica în înþelegerea învãþãturii sale ºi a operei sale salvi-
fice, în contextul fiecãrei epoci, ºi, pe de altã parte, în a-i îndemna din
interior pe credincioºi, prin Duhul Sfânt, sã se instruiascã unii pe alþii.
În acest fel, Biserica întreagã este ucenicã ºi învãþãtoare. Ministeriul
magisterial al Bisericii are o dimensiune profeticã, în sensul cã, prin
vestirea sa, Biserica îi conduce pe oameni tot mai aproape de modelul
lor, Cristos, ºi contribuie la crearea de raporturi de dreptate ºi frater-
nitate între ei.

În ce priveºte funcþia regalã a lui Cristos, autorul nostru subliniazã
faptul cã Cristos, pe de o parte, îi conduce pe oameni la o relaþie tot mai 
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strânsã cu el ºi, pe de altã parte, le dã oamenilor capacitatea de a se con-
duce unii pe alþii. În acest fel, Cristos îi ajutã pe oameni sã se elibereze
de toate acele elemente, îndeosebi de limitele naturii umane, pãcatul ºi
moartea, care îi þin departe de el.

În sfârºit, funcþia sacerdotalã se referã la faptul cã Cristos îºi oferã
Tatãlui trupul sãu jertfit ºi, o datã cu acesta, jertfa trupului sãu mistic.
În cazul lui Cristos, subliniazã pãrintele Stãniloae, cel care oferã se con-
fundã cu jertfa sa, în sensul cã însãºi persoana sa este jertfã, ºi jertfa
este persoana sa, fapt pentru care nu se poate separa starea pasivã a
jertfei de dispoziþia activã a celui care oferã.

Cristos îi invitã pe oameni sã-l urmeze în aceastã stare permanentã
de jertfã, însã, ducându-i pe oameni înaintea Tatãlui, el nu-i oferã ca
obiecte, ci ca subiecte, ca persoane care se oferã în mod liber pe ei în-
ºiºi. În acest fel, jertfa oamenilor, care constã în sfinþirea vieþii prin
rugãciune, fapte de caritate ºi participare la opera salvificã a Bisericii,
e bine primitã de Dumnezeu, pentru cã jertfa lor este asemenea jertfei
lui Cristos, adicã este însãºi persoana lor care se oferã ºi rãmâne activã
în starea pasivã a jertfei oferite lui Dumnezeu.

2.7. Preoþia ministerialã
Participând la cele trei funcþii ale lui Cristos, toþi membrii Bisericii

sunt preoþi ºi victime, învãþãtori ºi cãlãuze pentru mântuire. Totuºi,
atunci când oferã jertfa rugãciunii ºi a vieþii lor personale, dupã pãrin-
tele Stãniloae, credincioºii nu au o „responsabilitate formalã” pentru
comunitatea eclezialã. Semnificativ în acest sens este faptul cã, în
afarã de rugãciunile personale ºi faptele de caritate oferite pentru bi-
nele celorlalþi, credincioºii încredinþeazã o parte din rugãciunile ºi ofer-
tele lor cuiva care îl oferã pe Cristos ca jertfã, care uneºte jertfa lor cu
jertfa lui Cristos.

Acest „cineva” este preotul, ministrul Bisericii, ºi el este cel care are
o responsabilitate formalã faþã de comunitatea eclezialã. Dupã autorul
nostru, preotul are misiunea de a arãta comunitãþii ecleziale cã jertfa
lui Cristos este „pentru toþi” ºi, deci, cã toþi au nevoie de Cristos ca Mijlo-
citor. Dacã fiecare credincios ar fi putut sã ofere jertfa lui Cristos, nu s-ar
mai înþelege bine cã aceastã jertfã este pentru toþi, ci fiecare ar putea
sã o ofere pentru el însuºi. Preotul aratã, în schimb, cã „omul nu poate
sã intre prin sine în relaþia infinitã ºi iubitoare cu Dumnezeu”50. De
aceea, slujirea sacerdotalã, magisterialã ºi regalã a credincioºilor, de
caracter individual, are nevoie de preoþia ministerialã a Bisericii.

Preoþia ministerialã, înþeleasã ca „activare în planul sensibil a
preoþiei nevãzute a lui Hristos, sau a mijlocirii lui la Dumnezeu”51, este
un dar dumnezeiesc. De fapt, noteazã pãrintele Stãniloae, dupã cum
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Cristos nu a luat de la sine însuºi slujirea de Mijlocitor între Dumnezeu
ºi oameni, ci a primit-o de la Tatãl (cf. Evr 5,4-6), tot astfel, nici cel care
a fost consacrat sã simbolizeze mijlocirea lui Cristos nu poate sã ia
acest ministeriu sacru de la sine sau de la comunitate. Dacã preotul ar
putea sã-ºi ia de la sine acest ministeriu sacru, atunci nu ar mai fi
adevãrat cã preotul este chemat de Dumnezeu ºi, deci, nu s-ar mai recu-
noaºte cã în preot este simbolizat Cristos, ca cineva diferit de credin-
cioºi ºi ca mijlocitor al lor la Tatãl. Apoi, preotul nu primeºte acest minis-
teriu nici din partea comunitãþii, deoarece membrii ei nu sunt preoþi.
În plus, comunitatea trebuie sã recunoascã faptul cã Cristos, în calitate
de cap, este diferit de trupul sãu, Biserica, ºi, deci, cã ºi ea are nevoie
de Cristos ca mijlocitor. ªi acest adevãr se manifestã prin preotul minis-
tru ºi mijlocitor.

Atât credincioºii, ca persoane individuale, cât ºi comunitatea trebuie sã se
refere la Hristos ca la Mijlocitorul deosebit de ei ºi de ea, prin preoþii care
nu sunt rânduiþi preoþi de comunitate, ci sunt rânduiþi de Dumnezeu ase-
menea lui Hristos, ca chipuri vizibile ale lui Hristos, sau ca organe ale lui52.

Prin urmare, aºa cum Cristos a fost trimis de Tatãl ca Mijlocitor, la fel,
ºi miniºtrii sacri sunt trimiºi de Cristos. Domnul înviat l-a revãrsat asu-
pra lor pe Duhul Sfânt (cf. In 20,23), pentru ca, prin ei, sã poatã înde-
plini în mod vizibil lucrarea sa mântuitoare. Respingând preoþia minis-
terialã, protestantismul, observã autorul nostru, a respins ºi necesi-
tatea participãrii oamenilor la jertfa lui Cristos ºi, deci, necesitatea ofe-
ririi ei în Bisericã. Cristos, însã, rãmâne întotdeauna prezent cu jertfa
sa în Bisericã ºi, prin aceasta, cheamã mereu noi miniºtri sacri.

2.7.1. Succesiunea preoþiei lui Cristos în preoþia ministerialã
Apostolii, în calitate de martori oculari ai lui Cristos înviat ºi funda-

ment al Bisericii, se bucurã de o poziþie unicã în Bisericã ºi, în acest
sens nu au succesori. Însã, în calitate de deþinãtori ai plinãtãþii minis-
teriului salvific al Bisericii, îi au ca succesori pe episcopi, printr-o succe-
siune neîntreruptã. 

Legãtura dintre episcopi ºi apostoli este argumentatã de pãrintele
Stãniloae prin mãrturia trasmisã de pãrinþii apostolici. De exemplu, sfân-
tul Clement Romanul le scria creºtinilor din Corint:

Apostolii ne-au vestit evanghelia primitã de la Domnul Isus Hristos; iar Hristos
a fost trimis de Dumnezeu. Hristos, dar, a fost trimis de Dumnezeu, iar apos-
tolii, de Hristos (...) Predicând, dar, în þãri ºi în cetãþi, au pus episcopi ºi
diaconi, pentru cei ce aveau sã creadã, pe cei care au crezut întâi, dupã ce
au fost probaþi de Domnul53.
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Fiecare episcop, noteazã autorul nostru, „este urmaºul tuturor aposto-
lilor, cãci fiecare apostol se afla în comuniune cu toþi ceilalþi apostoli”54.
Fiind consacrat de mai mulþi episcopi, în numele întregului episcopat,
episcopul primeºte acelaºi har ºi aceeaºi învãþãturã de credinþã pe care
le-au primit toþi apostolii ºi toþi episcopii. De aceea, episcopul poate sã
comunice preoþilor sãi ºi, prin aceºtia, credincioºilor din dieceza sa ace-
laºi har ºi aceeaºi învãþãturã, care se aflã în întreaga Bisericã ºi, deci,
de a-i pune în comuniune cu acelaºi Cristos care se oferã Tatãlui ºi care
þine umanitatea sa în comuniunea iubitoare cu Tatãl.

Referindu-se la „succesiunea neîntreruptã” a harului apostolic, care
îi leagã pe episcopi de apostoli, pãrintele Stãniloae subliniazã cã aceasta
trebuie înþeleasã nu numai în sensul cã

râul harului sau al dragostei nesfârºite a lui Hristos vine numai din trecut,
din persoanele care au mijlocit-o, în mod orizontal, printr-un lanþ de inter-
mediari. Dacã cel ce lucreazã prin orice sãvârºitor al unei taine este Hristos
însuºi, sau dacã Hristos însuºi îºi comunicã prin el iubirea sa faþã de Tatãl
ºi faþã de cei ce primesc tainele, în episcopii care hirotonesc un nou episcop
lucreazã Hristos însuºi cel aflãtor în cer ºi în Bisericã, comunicându-i
aceastã iubire. Harul vine de sus de fiecare datã55.

Cu alte cuvinte, prin succesiunea apostolicã se înþelege faptul cã
Cristos, care a lucrat începând de la apostoli în toþi episcopii ce s-au suc-
cedat pânã acum, continuã sã lucreze, prin episcopii consacratori, ºi asu-
pra noului episcop, ºi în sacramentele pe care acesta le va celebra. Pen-
tru noul episcop, Isus Cristos este o prezenþã directã, aºa cum a fost ºi
pentru episcopii precedenþi. Prin urmare, Cristos e acela care îi consa-
crã în mod direct ºi vizibil, prin episcopii consacratori, pe episcopi, pe
preoþi ºi pe diaconi. Aceºtia îl primesc pe Duhul Sfânt din trupul lui
Cristos, dar îl primesc ca urmare a rugãciunii apostolilor ºi a episcopi-
lor56.

În transmiterea slujirii sacre avem, deci, o dimensiune a trecutului:
continuitatea însãºi a lui Cristos, dar ºi una a prezentului: realitatea
vie a celor care transmit harul Duhului Sfânt, prin credinþa lor. Astfel,
un credincios primeºte harul lui Cristos printr-un preot care a primit,
la rândul sãu, în baza credinþei sale în Cristos, harul hirotonirii, printr-
un episcop, care era ºi el credincios. De aceea, „o datã cu succesiunea
harului de la apostoli, avem ºi succesiunea credinþei de la ei”57.

Prin urmare, rolul miniºtrilor sacri constã în a mijloci „obiectiv”
prezenþa lui Cristos ºi în a actualiza pentru oamenii de pretutindeni ºi 
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din toate timpurile jertfa lui Cristos58. De aici, însã, subliniazã autorul
nostru, nu trebuie sã se tragã concluzia cã miniºtrii sacri, ca persoane
individuale, nu ar avea nevoie de rugãciune ºi de jertfa personalã. Dim-
potrivã, celebrând jertfa lui Cristos pentru comunitate, împreunã cu
rugãciunile credincioºilor, ei oferã ºi rugãciunile lor. Mai mult, orice
slujitor sacru le cere altor slujitori sã se roage pentru el în timpul cele-
brãrii euharistice. În caz contrar, îºi riscã propria mântuire.

2.7.2. Rolul miniºtrilor sacri în pãstrarea unitãþii Bisericii
Preoþia lui Cristos continuã în Bisericã prin preoþia ministerialã, care,

încã din timpurile apostolice, este exercitatã în trei grade: episcopatul,
prezbiteratul ºi diaconatul. Miniºtrii sacri, mijlocind „obiectiv” prezenþa
lui Cristos ºi actualizând pentru toþi oamenii jertfa sa iubitoare, contri-
buie la pãstrarea unitãþii Bisericii. Prezentând rolul pe care îl au miniº-
trii sacri în susþinerea unitãþii Bisericii, pãrintele Stãnilaoe se referã,
în principal, la funcþia prezbiterilor ºi a episcopilor.

Preotul realizeazã unitatea unei comunitãþi locale, deoarece îi „adunã”
pe membrii comunitãþii sale ºi rugãciunile lor în jurul jertfei Domnului.
La rândul sãu, episcopul realizeazã unitatea atât în interiorul Bisericii
locale, cât ºi între aceasta ºi Biserica universalã. În dieceza sa, episco-
pul pãstreazã unitatea dintre comunitãþile parohiale, întrucât e cel
care hirotoneºte preoþii acestor comunitãþi. Legãtura de unitate dintre
Biserica sa ºi Biserica universalã este asiguratã de episcop prin faptul
cã este consacrat de mai mulþi episcopi, ca reprezentanþi ai întregii Bise-
rici, ºi, deci, se aflã în comuniune cu întregul episcopat.

Relaþia dintre miniºtrii sacri ºi comunitatea eclezialã, dupã autorul
nostru, trebuie sã fie condusã de legea comuniunii, ºi aceasta din douã
motive. În primul rând, pentru cã episcopul nu e numai mijlocitor al lui
Cristos, ci ºi membru al Bisericii.

Nici un episcop nu se singularizeazã, nu devine substitut vãzut exclusiv al
unicului cap, Hristos. De aceea, Hristos a lãsat la conducerea vãzutã a Bise-
ricii comuniunea apostolilor ºi, dupã ei, comuniunea episcopilor, ca urmaºi
ai comuniunii apostolilor, nu pe Petru singur ºi pe urmaºii lui. Prin aceasta,
episcopul este încadrat nu numai în comunitatea Bisericii, ci ºi în comuniu-
nea episcopatului, între ele fiind o strânsã legãturã59.
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În al doilea rând, pentru cã adevãratul celebrant al Euharistiei este
Cristos însuºi. Dacã Cristos este, în acelaºi timp, ºi jertfã, ºi cel care
jertfeºte, atunci, în sens propriu, Cristos nu e jertfit de episcop sau de
preot, ci se jertfeºte el însuºi. De fapt, „prefacerea darurilor în trupul
ºi sângele lui Hristos se sãvârºeºte prin Duhul lui Hristos, dar pe
Duhul îl trimite Hristos ºi împreunã cu Duhul este ºi el de faþã”60. De
aceea, chiar dacã este de dorit ca miniºtrii sacri sã aibã o viaþã exem-
plarã, Cristos, oricum, nu face dependentã oferirea trupului ºi a sânge-
lui sãu de demnitatea miniºtrilor: „nevrednicia lor nu e nevrednicia lui
Hristos ºi a Bisericii ca trup al lui Hristos, care se aflã în relaþia iubirii
nesfârºite cu Dumnezeu”61. 

Aºadar, dacã Cristos se aflã într-un raport direct cu credincioºii, mij-
locirea miniºtrilor sacri trebuie sã fie înþeleasã mai degrabã ca o mijlo-
cire transparentã, ºi nu ca o „luare în posesie” a darului lui Cristos ºi
a transmiterii sale la credincioºi. Pe de altã parte, dacã acþiunea lui
Cristos se exercitã în mod independent de demnitatea ministrului sa-
cru, aceasta nu înseamnã cã preotul sau episcopul se pot folosi în mod
arbitrar de darul care se transmite prin ei. Ei trebuie sã tindã la o iden-
tificare a vieþii lor personale, subiective, cu „obiectivitatea” lui Cristos. 

2.7.3. Slujirile ecleziale ale miniºtrilor sacri
Miniºtrii sacri ai Bisericii au o responsabilitate formalã faþã de comu-

nitatea încredinþatã lor, precum ºi faþã de Biserica universalã. Aceastã
responsabilitate, exercitatã într-un spirit de comuniune, se manifestã
atât în celebrarea sacramentelor, cât ºi în vestirea evangheliei ºi în con-
ducerea spiritualã a credincioºilor. Dupã pãrintele Stãniloae, funcþia
magisterialã ºi cea pastoralã a miniºtrilor hirotoniþi este o consecinþã fi-
reascã a funcþiei sacerdotale. 

Prima responsabilitate a miniºtrilor sacri constã în iluminarea comu-
nitãþii creºtine cu învãþãtura lui Isus Cristos ºi, deci, în apãrarea ei de
rãtãcirile doctrinare. Ei trebuie sã se pregãteascã pentru aceasta nu
numai studiind învãþãtura revelatã, ci ºi purificându-se de pãcate. În
afarã de aceasta, ei trebuie sã fie însufleþiþi ºi de o mare cunoaºtere ºi
iubire faþã de oameni, deoarece

toatã învãþãtura pe care o dã trebuie sã se refere la relaþia omului cu
Dumnezeu, sau a lui Dumnezeu cu omul, cãutând sã intensifice aceastã
relaþie, sã-l pregãteascã pe om pentru ea, ajutându-l sã se purifice de
patimi, de egoism, de tot ce-l mãrgineºte ºi-l închide în sine ºi în lumea
aceasta. Este o învãþãturã teandricã, urmãrind înfãptuirea ºi adâncirea
legãturii omului cu Dumnezeu, pânã la unirea lor. Cãci aceasta este
învãþãtura care mântuieºte, care-i asigurã omului veºnicia în legãturã cu
Dumnezeu cel netrecãtor62.
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Dacã funcþia magisterialã ºi cea pastoralã sunt strâns legate de func-
þia sacramentalã, atunci, afirmã autorul nostru, fãcând aluzie la epis-
copul Romei, un episcop nu poate sã aibã în Bisericã primatul juris-
dicþional ºi infailibilitatea doctrinarã fãrã sã aibã „suportul acestui pri-
mat într-o tainã specialã, adicã fãrã dreptul de a sãvârºi unele taine în
exclusivitate, sau fãrã o supremaþie în sãvârºirea unor Taine”63. Dar,
întrucât dreptul episcopilor în celebrarea sacramentelor este egal ºi
consacrarea fiecãruia dintre ei este fãcutã de mai mulþi episcopi în comu-
niune, rezultã cã ºi funcþia magisterialã a episcopilor se exercitã în
comuniune. Învãþãtura care este propusã de miniºtrii sacri nu este ruptã
de sacramente, deoarece prin ea se exprimã „lucrarea mântuitoare a lui
Hristos în Bisericã, lucrare ce se sãvârºeºte în mod principal prin
taine”64. Dacã apoi adevãratul subiect care vesteºte ºi explicã învãþãtura
mântuitoare este Cristos însuºi prin Duhul Sfânt, aceasta înseamnã cã

Hristos învaþã prin toate mãdularele trupului sãu tainic, cãci în toate lu-
creazã ºi în toate se lumineazã înþelesul acestei lucrãri ºi caracterul ei ºi,
în mod principal, prin treptele ierarhiei, pe baza sãvârºirii tainelor de cãtre
ea, iar ºi mai special prin episcopat, în comuniunea actualã cu tot corpul Bise-
ricii. Cãci în tot corpul lucreazã Hristos ca Arhiereu-Miel, ca Învãþãtor ºi
Pãstor prin mijlocirea vizibilã a ierarhiei65.
Fiind strâns legatã de celebrarea sacramentelor, lucrarea pastoralã

a miniºtrilor sacri trebuie sã se desfãºoare într-un spirit de slujire, ºi
nu de stãpânire. Prin urmare, funcþia pastoralã are un caracter spiri-
tual ºi urmãreºte sã-i conducã pe credincioºi la mântuire. În aceastã
privinþã, pãrintele Stãniloae îi îndeamnã pe miniºtrii sacri sã urmeze
exemplul lui Isus Cristos, care „nu a venit ca sã fie slujit, ci ca sã slu-
jeascã” (Mt 20,25-28), sau pe cel al apostolului Paul, care se considera
„slujitor” (diakonos), „frate”, „colaborator”, unul care nu vrea „sã stã-
pâneascã asupra credinþei” creºtinilor, întrucât aceºtia sunt chemaþi la
libertate (cf. 1Cor 3,5; Gal 5,13; 2Cor 1,24). Îndeosebi episcopul, dupã
cum scrie Origene, nu trebuie sã uite cã „cine este chemat la episcopat
nu este chemat la stãpânirea (ad principatum), ci la slujirea (ad
servitutem) întregii Biserici”66.
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63 D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, II, 247. Referindu-se la primatul ºi
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nu poate fi privilegiul unei singure persoane. ªi apoi, faptul de a merge în întâmpi-
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tatea, ceea ce înseamnã cã fiecare vrea sã se lase condiþionat de ceilalþi, vrea sã ia în con-
siderare ºi pãrerea celorlalþi, chiar ºi în slujire. Cf. D. STÃNILOAE, Teologia dogmaticã
ortodoxã, II, 249.
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2.7.4. Preoþia ministerialã ºi caracterul vizibil al Bisericii
Prin „mijlocirea obiectivã” a miniºtrilor hirotoniþi se exprimã „mijlo-

cirea obiectivã” a lui Isus Cristos la Tatãl. De fapt, afirmã pãrintele
Stãniloae, fãrã întreita slujire a lui Cristos, care continuã în preoþia
ministerialã, Biserica nu ar putea sã existe, deoarece Cristos este
prezent în Bisericã nu doar ca cel care o pãstreazã vie ºi unitã, ci ºi ca
Mijlocitorul ei care o introduce în comuniunea trinitarã.

Fiul lui Dumnezeu a luat trupul nostru ºi s-a fãcut ca unul dintre noi,
arãtând cã mântuirea nu ne-o putem dobândi noi înºine, prin stãri su-
biective care ne pot înºela. Aceastã mijlocire obiectivã neamãgitoare o acti-
veazã Hristos prin mijlocirea obiectivã vizibilã a unor persoane, ca sã nu
facem dependentã mântuirea noastrã de sentimente subiective nesigure67.

În aceastã perspectivã, preoþia ministerialã reprezintã o confirmare
a realei întrupãri a Fiului lui Dumnezeu, precum ºi a calitãþii sale de
mijlocitor al omenirii la Dumnezeu. Negarea preoþiei ministeriale
duce, în schimb, nu numai la negarea semnificaþiei întrupãrii pentru
mântuirea omenirii, ci ºi a dimensiunii corporale a mântuirii. De aceea,
întruparea ºi preoþia ministerialã sunt dovadã cã

Dumnezeu þine seama cã noi suntem ºi trupuri ºi nu putem fi mântuiþi ca
oameni adevãraþi dacã Fiul lui Dumnezeu nu a lucrat ºi asupra trupului
sãu ºi nu lucreazã ºi asupra trupului nostru. Dar lucrãrile pornite din tru-
pul sãu nu se pot exercita asupra trupului nostru decât prin mijlocirea
actelor sensibile sãvârºite de persoane vãzute sau de preoþi, ca chipuri ale
Mijlocitorului Hristos, îmbrãcaþi în trup, odatã ce trupul lui Hristos prin
pneumatizarea lui nu se mai aflã în planul vizibil68.

Negarea preoþiei ministeriale înseamnã, de asemenea, negarea
Bisericii ca „ambianþã obiectivã” a mântuirii, care adunã trãirea su-
biectivã a omenirii ºi îi dã o valoare realã.

Comuniunea noastrã în Hristos nu poate sã nu se arate ºi în manifestãrile
noastre vizibile, deci harul lui Hristos, sau nesfârºita lui iubire faþã de noi,
care vrea sã ne adune pe toþi în aceastã iubire a lui ºi întreolaltã, nu se
poate sã nu se manifeste ºi în manifestãrile noastre vizibile, deci în
Bisericã, drept comuniune între noi69.

Afirmarea dimensiunii vizibile a Bisericii nu trebuie sã ducã la
concluzia cã, în Bisericã, totul este vizibil. De exemplu, prezenþa lui 
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oþiei ministeriale este motivul care a dus, în protestantism, la slãbirea aspectului vizi-
bil al Bisericii în favoarea unei Biserici invizibile, în timp ce slãbirea credinþei în întru-
parea Fiului lui Dumnezeu a dus la contestarea efectelor pe care opera salvificã a lui
Cristos o are asupra trupului uman. Cf. Ibidem.



Cristos înviat ºi a Duhului Sfânt are un caracter invizibil. Însã, no-
teazã pãrintele Stãniloae, tocmai pentru cã se crede în caracterul vizi-
bil al Bisericii, se crede ºi în prezenþa realã a lui Cristos ºi a Duhului
Sfânt în ea. Astfel, în Bisericã,

vãzutul în ea se prelungeºte în nevãzut, nevãzutul penetreazã vãzutul cu
dumnezeirea lui. Vãzutul e un chip sensibil al nevãzutului, e plin de nevã-
zut. Propriu-zis, vãzutul capãtã o semnificaþie nouã în lumina nevãzutului.
El devine pentru ochii credinþei vas al nevãzutului. Iar nevãzutul devine
vãzut, într-un fel, prin partea vãzutã a Bisericii, cãci multe se aratã în Bise-
ricã transfigurate (trupul oamenilor duhovniceºti). Dar chiar ºi cele care
nu se aratã transfigurate, credem cã sunt transfigurate prin efectele ce le
au asupra credincioºilor (apa sfinþitã, pâinea ºi vinul euharistic etc.). De
aceea, în Bisericã, vãzutul, fiind transfigurat, e mai mult decât vãzut, fãrã
sã fie desfiinþat ca vãzut70.

În Bisericã, aºadar, dimensiunea obiectivã este una spiritualizatã,
iar spiritualizarea ei nu poate fi redusã la cauze imanente. De exemplu,
sacramentele nu sunt simple acte vizibile, îmbrãcate de subiectivitatea
umanã cu energii imaginare, ci ele sunt însoþite de energii divine, inde-
pendent de faptul daccã sunt trãite ca atare de subiectivitatea umanã.
Energia divinã, care izvorãºte din Cristos, se extinde ºi asupra elemen-
telor cosmice vizibile, de care este legatã viaþa creºtinului, ºi acesta
poate sã participe, prin ele, la viaþa divinã. 

Dacã sacramentele, prin aspectul lor vizibil, semnificã opera salvi-
ficã a lui Dumnezeu, dupã pãrintele Stãniloae, rezultã cã ºi miniºtrii
sacri, care celebreazã sacramentele, trebuie sã fie aleºi de Dumnezeu
printr-un act vizibil, hotãrât de Dumnezeu ºi umplut de energia sa ºi,
deci, au un rol esenþial în viaþa Bisericii. Prin preoþia ministerialã,
primitã de o persoanã umanã, ca mijlocitor al harului divin, se pune în
luminã nu numai realitatea teandricã a Bisericii, care nu se reduce la
o simplã subiectivitate umanã, ci ºi valoarea ºi importanþa persoanei
umane pentru mântuirea celorlalþi.

Redus la o purã subiectivitate schimbãtoare ºi capricioasã, eu însumi nu
mai sunt sigur de mine, odatã ce nu mai însemn nimic nici pentru altul. Eu
ºtiu cã exist ºi capãt siguranþa mântuirii pentru viaþa veºnicã prin faptul
cã Fiul lui Dumnezeu s-a fãcut om, sau semen al meu, ºi cã mã uneºte cu
sine nu individual, nu lucrând în interiorul meu pur subiectiv, ci în „cor-
pul” umanitãþii credincioase, care constã din suflete îmbrãcate în trupuri.
El mã pune prin aceasta în luminã nouã ºi pe mine însumi ºi dã consistenþã
sigurã realitãþii mele, constituitã din suflet ºi trup ºi activatã ºi realizatã
în actele de relaþie cu ceilalþi oameni. Eu devin real la maximum în Hristos,
pentru cã toþi sunt reali în el, pentru cã suntem reali împreunã. ªi suntem
reali împreunã pentru cã unii dintre noi sunt preoþi sau mijlocitori ai 
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Cuvântului întrupat ºi, ca atare, Mijlocitorul, pentru cã unii dintre noi
sunt aleºii lui Dumnezeu ca sã ne uneascã prin ei cu Cuvântul lui Dum-
nezeu, care s-a fãcut el însuºi om, sau „Mijlocitorul”suprem între noi ºi
Dumnezeu, pentru cã a rãmas ºi Dumnezeu71.

3. Biserica, Sacrament al lui Cristos
Din cele prezentate pânã acum, rezultã cã pãrintele Stãniloae a tra-

tat tema ecleziologicã într-o perspectivã trinitarã, care, în teologia ori-
entalã, este cunoscutã cu numele de theosis, adicã „îndumnezeirea”
omenirii în Isus Cristos prin Duhul Sfânt. Iar pentru a exprima reali-
tatea teandricã a Bisericii, el s-a folosit de imaginea Bisericii, „trup
mistic al lui Cristos în Duhul Sfânt”, întrucât i s-a pãrut a fi cea mai
potrivitã. Cu toate acestea, autorul nostru s-a folosit ºi de un alt con-
cept pentru a vorbi despre realitatea misticã a Bisericii, ºi anume, cel
de „sacrament”.

Înainte de a prezenta consideraþiile autorului nostru despre concep-
tul de sacrament, dorim sã precizãm cã pãrintele Stãniloae nu a dedi-
cat studii speciale temei „Biserica, sacrament al lui Cristos”, ci a tratat
aceastã temã în cadrul teologiei sacramentelor. Prima referinþã la acest
argument o gãsim, de fapt, într-un articol dedicat aspectului sacramen-
tal al Bisericii72, unde ia poziþie împotriva opiniei protestante, care, de
la Barth încoace, susþine cã Bisericile sacramentale sunt Biserici insti-
tuþionale ºi, deci, uniforme, orizontale, statice. De aceea, ele nu sunt în
mãsurã sã-i ofere omului o întâlnire mereu reînnoitã cu Dumnezeu,
aºa cum are loc, în schimb, în Bisericile unde accentul se pune pe cu-
vântul lui Dumnezeu, în care omul experimenteazã prezenþa lui Dum-
nezeu în forme tot mai noi. Provocat de aceastã atitudine, pãrintele
Stãniloae îºi propune în acest studiu sã demonstreze cã tocmai în viaþa
sacramentalã a Bisericii se realizeazã adevãrata întâlnire a omului cu
Dumnezeu.

Câþiva ani mai târziu, autorul nostru revine asupra temei sacra-
mentalitãþii Bisericii cu un scurt articol, în care vorbeºte despre trans-
parenþa Bisericii în viaþa sacramentalã73. Observând cã „încorporarea
în Bisericã” echivaleazã cu „încorporarea în Cristos”, el aprofundeazã
semnificaþia acestei transparenþe în sensul cã Cristos e imprimat în
Bisericã ºi cã aceasta îl reflectã pe Cristos, pentru a afirma apoi cã
aceastã transparenþã este o misiune ºi o datorie pentru Bisericã.

Amintim, în sfârºit, capitolul introductiv la teologia sacramentarã
din al treilea volum al Teologiei dogmaticii sale74. Aici, explicând sem-
nificaþia ºi rolul sacramentelor în Bisericã, pãrintele Stãniloae se 
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opreºte asupra dimensiunii cristologice ºi ecleziologice a sacramente-
lor, subliniind aspectul sacramental al Bisericii ºi legãtura ei strânsã cu
misterul creaþiei ºi cu cel al lui Cristos.

Dupã aceste precizãri, prezentãm în continuare dimensiunea sacra-
mentalã a Bisericii, din perspectiva autorului nostru. Într-o primã sec-
þiune, vom analiza fundamentul sacramentalitãþii Bisericii, dupã care
vom trata transparenþa sacramentalã a Bisericii pentru Cristos ºi, în
sfârºit, ne vom ocupa de raportul dintre sacramentalitatea Bisericii ºi
actele ei sacramentale.

3.1. Fundamentul sacramentalitãþii Bisericii
Conceptul de sacrament sau tainã poate fi definit, în sens larg, ca

„unirea lui Dumnezeu cu realitatea vizibilã, în primul rând, cu realita-
tea umanã”75, ºi se bazeazã pe faptul cã Dumnezeu poate sã acþioneze
asupra ºi prin realitatea vizibilã a creaþiei. În realizarea acestei uniri,
pãrintele Stãniloae distinge trei momente: creaþia, întruparea Cuvân-
tului lui Dumnezeu ºi Biserica.

3.1.1. Misterul creaþiei
Prima unire a lui Dumnezeu cu realitatea creaturalã a avut loc în

momentul creaþiei. Dupã autorul nostru, aceastã unire a fost posibilã
datoritã prezenþei Cuvântului lui Dumnezeu în „raþiunile” fiinþelor
create ºi a lucrãrii sale, prin care susþine ºi conduce creaturile la de-
plina lor unire cu Dumnezeu. Prin urmare, în cadrul acestui mister de
unire, care începe cu actul creaþiei ºi care va fi împlinit atunci când „Dum-
nezeu va fi totul în toþi” (1Cor 15,28), fiecare element îmbracã un carac-
ter sacramental.

Dintre toate aceste elemente, un rol deosebit îi revine omului. Fiind
deja în el însuºi o unitate de materie ºi spirit, omul reprezintã o „ima-
gine” a misterului de unire dintre Logos ºi întreaga creaþie ºi, deci, este
capabil de a uni în sine întreaga creaþie ºi pe aceasta cu Dumnezeu.
Întrucât adunã în sine toate elementele creaþiei, omul reprezintã, dupã
autorul nostru, „inelul” creaþiei ºi, de aceea, este „capul þesutului raþi-
onal ºi unitar al lumii”. Dacã apoi spiritul uman „trasfigureazã mate-
ria cu care e unit de la început, organizând-o în trup, ca mediu de lu-
crare a spiritului”76, atunci se poate spune cã toate pãrþile componente
ºi toate funcþiile omului sunt „taine”, întrucât participã la misterul
omului ca unitate.

Astfel, omul exprimã caracterul paradoxal al misterului, în sensul
cã uneºte în el însuºi spiritul cu materia, subiectivitatea cu obiectivi-
tatea, finitul cu infinitul. De fapt, el a fost creat
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ca sã aducã ºi din partea fãpturii o contribuþie hotãrâtoare la menþinerea
ºi desãvârºirea tainei atotcuprinzãtoare a unirii lui Dumnezeu cu creaþi-
unea, sau sã fie mijlocul conºtient ºi voluntar prin care Dumnezeu menþine
ºi desãvârºeºte aceastã unire77.

3.1.2. Misterul întrupãrii Cuvântului divin
Creaþia constituie, aºadar, fundamentul „natural” al sacramentali-

tãþii Bisericii. Însã acest prim mister de unire a fost slãbit de om care,
prin pãcatul sãu voluntar ºi din cauza intimei sale legãturi cu întreaga
creaþie, a introdus în lume principiul diviziunii, separând-o astfel de
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, în schimb, scrie pãrintele Stãni-
loae, a hotãrât sã realizeze o nouã ºi o mai strânsã unire a creaþiei cu
sine, folosind în acest scop tot fiinþa umanã. Cuvântul divin s-a fãcut
om, pentru a le da oamenilor „un centru dintre ei, care nu se mai poatã
despãrþi de Dumnezeu ºi sã nu mai tindã sã se despartã de ceilalþi oa-
meni ºi sã împartã creaþiunea”78. În acest sens, întruparea Fiului lui
Dumnezeu înseamnã un nou „mister” de unire, care duce la culme
prima unire dintre Dumnezeu ºi lume. 

Întruparea reprezintã punctul culminant al misterului de unire
dintre Dumnezeu ºi lume, deoarece, în misterul lui Cristos, „Dum-
nezeu însuºi este ºi om, Creatorul este ºi creaturã..., infinitul se face ºi
finit, umplându-l pe cel din urmã de cel dintâi. Prin aceasta, orizontul
infinit al cunoaºterii realitãþii supreme se face deplin strãveziu pentru
om”79. 

Fiul lui Dumnezeu, aºadar, luând natura umanã, a unit mai profund
în sine fiinþele umane ºi întreaga creaþie. Astfel, el a actualizat poten-
þialitãþile omului, de a fi acel inel de legãturã între Dumnezeu ºi creaþie
ºi, pentru aceasta, a fãcut din el instrumentul cel mai adecvat în vede-
rea operei unificatoare a Cuvântului divin.

Prin spiritul omenesc, Cuvântul lui Dumnezeu poate exercita nu numai
acþiunea sa de spiritualizare, ci ºi de îndumnezeire a simþirilor trupului.
Prin faptul cã nu s-a unit cu un ipostas uman, ci s-a fãcut el însuºi iposta-
sul naturii umane, cu deschiderea lui dumnezeiascã spre toatã realitatea
creatã ºi cu capacitatea lui supremã de comuniune umanã, a fãcut din uma-
nitatea asumatã mijlocul de unire ºi de îndumnezeire a întregii umanitãþi
ºi creaþii în Dumnezeu80.
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3.1.3. Misterul Bisericii
Unirea „virtualã” dintre Dumnezeu ºi realitatea creaturalã, înfãp-

tuitã prin misterul întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, este actualizatã în
Bisericã. Dupã pãrintele Stãniloae, prin Bisericã, Cuvântul lui Dum-
nezeu „restabileºte ºi ridicã la o treaptã mai accentuatã unirea sa cu
lumea înfiinþatã prin actul creaþiei, dar slãbitã prin pãcatul omului”81.
În acest sens, se poate spune cã însãºi creaþia este o Bisericã, sau cã
Biserica este creaþia restabilitã sau în curs de restabilire ºi împlinire.
Dacã prin „mister” se înþelege unirea contrariilor, atunci Biserica este
„misterul ultim”, întrucât ea este forma unitãþii supreme dintre Dum-
nezeu ºi creaturi. Iar atunci când va fi pe deplin desãvârºitã în viaþa
viitoare, ea va reprezenta modul de a fi „totul în toate” a lui Dum-
nezeu.

Prin urmare, chiar dacã misterul Bisericii presupune misterul crea-
þiei, totuºi, dupã autorul nostru, Biserica îºi are existenþa numai din
misterul lui Cristos, întrucât ea reprezintã „extensiunea tainei lui
Hristos”82. De aceea, misterul Bisericii nu poate fi separat de misterul
lui Cristos, nici misterul lui Cristos de misterul Bisericii, deoarece

Biserica nu e decât extensiunea tainei lui Hristos ºi taina lui Hristos nu
stã, de la Cincizecime, desfãcutã de taina Bisericii ºi odatã ce taina lui Hris-
tos nu a luat fiinþã decât pentru a se extinde în taina Bisericii. Aceste douã
taine pot fi distinse teoretic, dar nu despãrþite în realitate. Hristos e capul
real, sau ipostasul fundamental al Bisericii, pe care o constituie ºi o susþine
imprimând continuu viaþa lui în ea, sau în mãdularele ei, þinute unite între
ele ºi el83.

3.2. „Transparenþa” Bisericii pentru Cristos
În misterul Bisericii se actualizeazã, aºadar, misterul unirii dintre

Dumnezeu ºi creaþie, unire dusã la punctul ei culminant de întruparea
Fiului lui Dumnezeu. Fiind Biserica „extensiunea” misterului lui Cris-
tos, cele douã mistere nu pot fi separate, ci numai distinse teoretic. În
aceastã perspectivã, pãrintele Stãniloae vorbeºte despre „transparen-
þa” Bisericii pentru Cristos, transparenþã care este, în acelaºi timp, un
dat de fapt ºi o misiune pentru Bisericã. 

Transparenþa Bisericii pentru Cristos poate fi înþeleasã în douã sen-
suri. Primul se referã la faptul cã Biserica este atât de „subtilã” încât
prin ea nu se vede decât Cristos, sau cã ea nu-l vede decât pe Cristos.
În al doilea sens, Biserica este transparentã, pentru cã Cristos este „im-
primat” în fiinþa sa ºi, deci, ea nu-l reflectã decât pe Cristos.
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Aceste douã aspecte ale transparenþei Bisericii sunt strâns legate ºi
fundamentul lor a fost pus, dupã autorul nostru, o datã cu Botezul. De
fapt, în acest sens trebuie înþelese numele ºi imaginile pe care tradiþia
biblicã ºi patristicã le-a dat Bisericii. Unele dintre acestea subliniazã
mai mult transparenþa Bisericii, în sensul cã Cristos este centrul Bise-
ricii, fãrã de care nu ar putea sã existe, altele, în schimb, cã Biserica
poartã imprimat în ea chipul lui Cristos.

3.2.1. Cristos, centrul Bisericii

Primul sens al transparenþei Bisericii este pus în luminã tocmai de
numele „ekklesia”, pe care Noul Testament îl dã Bisericii84. Dupã pãrin-
tele Stãniloae, acest cuvânt înseamnã cã Biserica este „comunitatea
celor chemaþi din lume la Hristos, sau în jurul lui”85 ºi, deci, în mod in-
direct, aratã cã Isus Cristos este centrul Bisericii. Aceeaºi semnificaþie
se poate vedea ºi în numele de „popor al lui Dumnezeu”86.

Aceastã comunitate nu s-ar putea înþelege fãrã Hristos ca izvorul ei de
viaþã ºi ca centrul tuturor preocupãrilor ei. Cei ce fac parte din ea trãiesc
interior aceastã concentrare a privirilor lor sufleteºti spre Hristos. Privirile
lor spirituale sunt aþintite spre el, întrucât cei ce cred în el, ca în Fiul lui
Dumnezeu cel întrupat ºi înviat, care le asigurã viaþa eternã ºi, prin
aceasta, dã un sens deplin vieþii lor. Fãrã acest centru, nu s-ar fi putut înte-
meia ºi nu s-ar putea menþine aceastã comunitate, în unitatea ei. O Bise-
ricã în care ar slãbi aceastã concentrare a privirilor ei spre Hristos ca cen-
trul lor ºi aceste priviri s-ar îndrepta spre scopuri pãmânteºti, ar slãbi ca
Bisericã, devenind o societate cu accentuat caracter autonom87.

În definiþia Bisericii, referinþa la Cristos, ca centru al ei, este un fac-
tor esenþial. Din acest motiv, sfântul Paul îi îndemna pe creºtinii din
Colose sã nu se separe de Capul-Cristos, de la care „tot trupul, susþinut
ºi unit prin încheieturi ºi ligamente, primeºte creºterea lui Dumnezeu”
(Col 2,19). Comentând acest text, sfântul Ioan Gurã de Aur spunea:

De aici îºi ia existenþa sa trupul ºi buna sa existenþã. De ce, aºadar, pãrã-
seºti capul, alãturându-te membrelor? Dacã tu cazi de acolo, de unde de-
pinde tot trupul tãu, eºti pierdut (...) Întreaga Bisericã creºte atât timp cât
rãmâne ataºatã de cap88.

La rândul sãu, pãrintele Stãniloae subliniazã cã Biserica este Bise-
ricã numai în mãsura în care se uitã pe ea însãºi ºi este preocupatã în 
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84 Cf. Fap 5,11; 1Cor 4,17; 12,28; 14,4; 15,9; Gal 1,13; Fil 3,6; Ef 1,22; 5,23; 1Tim
3,15; Evr 12,23.

85 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 501.
86 Cf. Tit 2,4; Evr 4,9.
87 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 502.
88 IOAN GURÃ DE AUR, Epistola cãtre Col., 19, 100.



mod esenþial de Cristos. Iar acest aspect rezultã, îndeosebi, din imagi-
nea Bisericii, Mireasa lui Cristos. Creºtinii, fiind înrãdãcinaþi împre-
unã în Cristos, formeazã Biserica numai dacã privesc împreunã la el.

În viziunea autorului nostru, aºadar, fundamentul sau esenþa Bise-
ricii constã tocmai în credinþa comunã în Cristos, în referirea comunã
la Cristos. Aceastã referinþã, însã, nu are prioritate temporalã în ceea
ce priveºte Biserica, ci numai o prioritate de fundament, în sensul cã
reprezintã preocuparea directã ºi esenþialã a credincioºilor. Aceºtia pot
intra într-o relaþie personalã cu Cristos numai dacã intrã în „câmpul”
unde este prezentã „energia unificatoare ºi sfinþitoare a Duhului Sfânt”,
adicã în Bisericã.

3.2.2. Chipul lui Cristos imprimat în Bisericã
Al doilea sens al transparenþei Bisericii poate fi dedus tot din figu-

rile biblice ºi patristice cu care este descrisã Biserica. Imaginea Biseri-
cii, trup al lui Cristos, aratã atât poziþia centralã a lui Cristos în Bise-
ricã, cât ºi manifestarea sa prin intermediul Bisericii, deoarece, scrie au-
torul nostru, „trupul este format dupã chipul capului ºi îndeplineºte
intenþiile lui; ºi fiecare mãdular, deºi e altfel decât celelalte, serveºte capu-
lui ºi are imprimat în sine specificul capului”89.

Biserica-Trup reprezintã, deci, o continuã ºi efectivã expresie a lui
Cristos-Cap, aºa cum rezultã ºi din textele pauline referitoare la Bote-
zul creºtin. De exemplu, comentând afirmaþia sfântului Paul, cã cei
care primesc botezul devin un „trup” sau membre ale trupului unic al
lui Cristos (cf. 1Cor 12,12), pãrintele Stãniloae noteazã cã, „prin aceasta,
devenim mãdulare ale trupului cel unul al lui Hristos, deci ne adãugãm
într-un mod oarecum organic Bisericii”90. Dar ºi mai profund, când
sfântul Paul spune cã unirea cu Cristos ºi cu ceilalþi, realizatã la botez,
înseamnã o participare la moartea ºi învierea lui Cristos (cf. Rom 6,3-
8), dupã autorul nostru, aceasta aratã cã „Hristos se reflectã nu ca o
simplã Persoanã stãpânitoare în credincioºi, ci ca o Persoanã definitã
prin moartea ºi învierea sa”91.

În aceastã perspectivã, dacã se ia în considerare faptul cã, pentru
sfântul Paul ºi sfinþii pãrinþi ai Bisericii, aspectul ontologic comportã ºi
un aspect etic, ºi invers, dacã aspectul etic comportã unul ontologic,
dupã pãrintele Stãniloae, rezultã cã moartea ºi învierea lui Cristos,
„având în ele concentratã o viaþã nouã sub raport etico-spiritual, iradi-
azã o forþã spiritualã-eticã din ele”92. Cu alte cuvinte, dacã moartea ºi
învierea lui Cristos înseamnã o oferire continuã de sine însuºi Tatãlui,
credincioºii primesc o energie spiritualã pentru a trãi ºi ei în aceastã
stare de dãruire faþã de Tatãl, ºi dacã apoi aspectul etic al morþii ºi al 
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89 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 503.
90 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 504.
91 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 504.
92 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 504.
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învierii lui Cristos comportã aspectul ontologic al morþii ºi învierii, care
au transformat natura sa umanã, credincioºii, care participã realmente
la misterul pascal al lui Cristos, primesc energia de a muri pentru viaþa
coruptibilã de mai înainte ºi de a învia la o viaþã nouã. 

La acest punct apar inevitabil douã întrebãri. Prima: cum trebuie
înþeles faptul cã, la botez, credincioºii nu mor din punct de vedere fizic,
cu trupul, ci îºi continuã existenþa lor pãmânteascã? ªi a doua: cum e
posibil ca Cristos, care nu poate sã mai moarã odatã ce a înviat, sã fie
totuºi în stare de moarte atunci când cineva este botezat, pentru a-l
face sã participe la moartea sa?

Pentru a rãspunde la prima întrebare, autorul nostru porneºte de la
faptul cã între moartea „omului vechi” al creºtinului ºi moartea lui
Cristos cu trupul sãu pe cruce existã o anumitã legãturã:

Are ºi moartea omului vechi din noi un caracter ontologic, dar un caracter
spiritual sau etic-ontologic, care se hrãneºte din învierea lui ºi duce la învi-
erea noastrã cu trupul. Moartea noastrã, deºi „în asemãnarea morþii lui
Hristos”, e totuºi realã, cãci aºa cum vom învia cu adevãrat cu Hristos care
a înviat ºi arvuna o avem în „înnoirea vieþii” noastre, aºa a trebuit sã mu-
rim în mod real cu el, care a murit93.

Moartea credinciosului cu Cristos aparþine, aºadar, trecutului, în
momentul botezului, pe când învierea este o perspectivã de viitor. Între
aceste douã momente existã însã reînnoirea vieþii, care reprezintã o
anticipare a învierii ºi constituie omul ca „imagine a lui Cristos”, mort
ºi înviat. Desigur, scrie Stãniloae, aceasta nu înseamnã cã omul botezat
este unul care nu mai pãcãtuieºte, dar puterea pãcatului, care repre-
zenta o stare contradictorie pentru fiinþa umanã, a fost distrusã prin
Botez. Prin urmare, avem o eliberare potenþialã de pãcat, care se actu-
alizeazã prin colaborarea omului. Dar o datã cu distrugerea structurii
pãcatului, a fost întãritã ºi voinþa omului de a nu mai pãcãtui. În acest
mod, omul a primit o structurã ontologicã nouã, sau, mai bine zis, a
fost restabilitã cea autenticã.

Prin botez, aºadar, omul, pe de o parte, a fost „despuiat de trupul
cãrnii” (Col 2,11), adicã de complexul de patimi cu care fusese copleºit
dupã pãcat, pentru a fi îmbrãcat din nou cu sentimentele curate care
sãlãºluiesc în trupul lui Cristos. Pe de altã pare, omul a primit energia
învierii lui Cristos, care nu e numai o forþã eticã, ci ºi una ontologicã,
prin care natura umanã este aºezatã pe calea învierii.

În ce priveºte a doua întrebare, autorul nostru apeleazã la semni-
ficaþia ontologico-eticã a morþii94. Dacã Cristos nu are pãcat, atunci, 
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93 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 505.
94 La aceastã întrebare a încercat sã dea un rãspuns ºi O. Casel, care vorbeºte despre

o „moarte misticã”, o moarte ce se produce „pe cale sacramentalã", ca o lucrare a lui
Cristos prin intermediul Duhului (cf. O. CASEL, Mysteriengegenwart, 155-158). Comen-
tând aceastã afirmaþie, pãrintele Stãniloae, deºi îºi exprimã mulþumirea cã teologul
catolic a vãzut aici Biserica drept „o comunitate în Cristos, ºi nu ruptã de Cristos”, 



moartea pe cruce nu reprezintã o moarte pentru pãcat, iar prelungirea
stãrii sale sacrificale nu înseamnã prelungirea unei stãri care se opune
pãcatului. Moartea lui Cristos, în schimb, „a fost o predare totalã Tatã-
lui ca om ºi el continuã sã fie în aceastã stare. Ea înseamnã, însã, o
stare total contrarã faþã de ceea ce s-ar putea numi pãcat”95. Dacã apoi,
în Dumnezeu, existenþa se identificã cu binele, rezultã cã Cristos a
înãlþat natura sa umanã la aceastã stare, unde persistenþa în bine echi-
valeazã cu confirmarea ei în adevãrata existenþã în Dumnezeu, stare
arãtatã de abandonarea totalã Tatãlui. În Botez, deci, Cristos îi comu-
nicã omului aceastã stare de abandonare totalã Tatãlui, ca moarte
pentru pãcat ºi ca putere pentru a nu mai cãdea în pãcat.

Hristos, primind o datã moartea, nu mai moare, pentru cã a consolidat prin
ea firea sa umanã definitiv în rezistenþa la orice ispitã, într-o definitivã
moarte faþã de orice ispitã. Starea aceasta ne-o comunicã ºi nouã prin Bo-
tez. Iar dacã rãmânem în ea, nici noi nu vom mai muri, pentru cã suntem
definitiv morþi pãcatului, ci vom învia la viaþa eternã. În aceastã stare de
jertfã a lui Hristos, ca într-un ocean al puritãþii ºi al puterii de rezistenþã
împotriva ispitelor, suntem sãdiþi noi prin botez96.

Prin participarea la moartea ºi învierea lui Cristos, cei botezaþi
poartã împreunã imprimat în ei chipul lui Cristos. Noul lor chip este
chipul lui Cristos, care s-a imprimat în ei ºi, prin ei, în Bisericã. Dupã
autorul nostru, deci, asemãnarea celor botezaþi cu Cristos este de ordin
spiritual ºi constã în faptul cã, din „trupeºti”, au devenit „spirituali”,
în sensul cã Duhul Sfânt a transformat modul lor de a fi ºi de a acþiona
dupã modelul umanitãþii luate de Cristos.

Transparenþa Bisericii pentru Cristos se manifestã, aºadar, într-o
viaþã trãitã dupã exemplul lui Cristos, întrucât Cristos s-a imprimat în
ea cu energia umanitãþii sale exemplare. În acest sens, Biserica devine
transparentã pentru Cristos prin „subþierea” dimensiunii sale umane,
adicã prin moartea „omului vechi”, împovãrat de dorinþe ºi patimi, ºi
abandonarea totalã în mâinile lui Dumnezeu.

Toate acestea reprezintã transparenþa atât în sensul de subþirime a uma-
nului, cât ºi în sensul de reflectare pozitivã a lui Hristos. Cãci aceste sen-
suri ale transparenþei sunt puteri ºi moduri de manifestare ale divinului,
care e bunãtate, îngãduinþã, respect al libertãþii omului, smerenie, iubire 
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observã cã O. Casel nu a arãtat în mod suficient întâlnirea ce are loc în botez între cel
care se boteazã ºi Cristos care moare ºi învie, din cauza separãrii pe care teologia occi-
dentalã o face între aspectul ontologic ºi cel etic. Dupã el, aceastã separare nu se gã-
seºte în sfântul Paul, nici în sfinþii pãrinþi ai Bisericii. Pentru aceºtia, aspectul onto-
logic îl implicã pe cel etic, ºi invers, aspectul etic modificã natura, iar natura trans-
formatã se manifestã în comportamente etice. Cf. D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii
în viaþa sacramentalã”, 505-506.

95 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 507.
96 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 507-508.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

ºi voinþã de slujire a semenilor, prin omul în care ele se aratã ºi care a ajuns
la conºtiinþa lucrãrii lui Dumnezeu în el. Cu un cuvânt, Biserica îl are pe
Hristos transparent în conºtiinþa sa ºi-l face transparent celorlalþi oameni
prin iubirea ºi slujirea de oameni întru toatã semerenia, fãrã nici o preten-
þie de a i se sluji. Prin aceasta se conformeazã capului ei care nu a venit sã
i se slujeascã, ci sã slujeascã, ºi voieºte sã facã aceasta ºi prin trupul sãu
tainic97.

3.3. Biserica, sacrament al lui Cristos, ºi sacramentele Bisericii
Dupã cum am vãzut, conceptul de sacrament a fost definit de auto-

rul nostru, în sens larg, ca unire a lui Dumnezeu cu realitatea vizibilã
creatã ºi, în aceastã perspectivã, a considerat Biserica drept „sacra-
ment” în totalitatea ei, întrucât este „extensiunea ºi prelungirea în
timp”, sau „mediul de iradiere a tainei originare, care este Hristos”98.
Tratând apoi despre raportul dintre sacramentalitatea Bisericii ºi
actele sale sacramentale, pãrintele Stãniloae subliniazã cã sacramenta-
litatea Bisericii este atât „rezultatul” actelor sacramentale, cât ºi con-
diþia principalã pentru existenþa sacramentelor99. Însã ceea ce îi dã
Bisericii caracterul sacramental este Cristos: 

Hristos, taina originarã, sacramentul originar ºi izvorul a toatã sacramen-
talitatea, îi dã Bisericii calitatea de sacrament, prin taine ca acte, unificând
cu sine sau cu trupul sãu tainic, care e Biserica, noi mãdulare ºi menþinân-
du-le ºi întãrindu-le în aceastã unitate pe cele existente100.

3.3.1. Sacramentalitatea Bisericii, 
rezultat ºi condiþie a sacramentelor

Dacã prin „sacrament” se înþelege „semnul sensibil” prin care i se
transmite omului harul divin, adicã „energia necreatã” care emanã din
fiinþa treimicã a lui Dumnezeu, ºi se realizeazã unirea omului cu Dum-
nezeu prin Cristos în Duhul Sfânt, dupã autorul nostru, sacramenta-
litatea Bisericii poate sã fie definitã ca „unirea realizatã între Dum-
nezeu ºi totalitatea credincioºilor” ºi actele sacramentale ca „mijloace
prin care se extinde ºi se menþine în mod continuu aceastã legãturã
care constituie fiinþa Bisericii”. În acest sens, se spune cã sacramentali-
tatea Bisericii este un „rezultat” al actelor sacramentale:

Biserica, în calitatea ei de sacrament în totalitate, e un rezultat continuu
al sacramentelor ca acte ce se sãvârºesc, pentru cã mãdularele ei se
înnoiesc continuu ºi-ºi întãresc legãtura lor cu Hristos ºi întreolaltã prin
sacramente ca acte101.
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97 D. STÃNILOAE, „Transparenþa Bisericii în viaþa sacramentalã”, 509.
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99 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532.
100 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 532.
101 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.



Pe de altã parte, însã, continuã pãrintele Stãniloae, sacramentali-
tatea Bisericii nu poate fi redusã la actele sacramentale, deoarece, în
acest caz, ar fi posibil ca cineva sã devinã membru al Bisericii ºi prin
sacramentele ce se celebreazã în afara ei. Sacramentele, în schimb,
trebuie sã fie vãzute ca acte sãvârºite de Bisericã împreunã cu Cristos,
sau, mai exact, sunt acte sãvârºite de Cristos din ºi prin Bisericã. În
acest sens, Biserica este „condiþia” sacramentelor:

Biserica nu e numai un rezultat al sacramentelor, ci ºi o condiþie a lor, un
fel de sursã mediatã, instrumentalã a lor. Sacramentele, ca acte, îºi au
sursa, cel puþin mediatã, în Bisericã, ca sacrament, în faptul cã Biserica-
sacrament este ea însãºi o realitate plinã de Hristos, sacramentul general
sau mediul necesar de comunicare a lui. Se poate spune cã tainele sunt res-
piraþia continuã a Bisericii, prin care ea îl inspirã ºi expirã neîncetat pe
Duhul Sfânt102.

Dupã autorul nostru, motivul pentru care sacramentalitatea Bise-
ricii nu poate fi vãzutã, pur ºi simplu, ca rezultat al actelor sacramen-
tale reiese din dimensiunea pneumatologicã a Bisericii. Într-adevãr,
scrie el, Biserica nu e doar o „sumã de structuri deja date”, ci un orga-
nism dinamic, în sensul cã, în cadrul acestor structuri, existã o miºcare
continuã de aprofundare, susþinutã de Duhul Sfânt. Cu aceasta vrea sã
spunã cã Biserica are darul Duhului Sfânt, dar continuã sã-l invoce
mereu: „Biserica, plinã de puterea divinã, trãieºte în acelaºi timp cu
sentimentul Divinitãþii care o transcede, pe care o cheamã, spre care
nãzuieºte ºi se înalþã prin fiecare tainã ce o sãvârºeºte”103.

Vãzute în perspectivã pneumatologicã, sacramentele nu sunt simple
repetãri ale unor formule sau rubrici, ci ocazia unei reînnoite invocaþii
ºi revãrsãri a Duhului Sfânt104. Revãrsarea Duhului Sfânt a avut loc o
singurã datã, în momentul instituirii Bisericii, în ziua de Rusalii. Dupã
acest eveniment, în schimb,

Duhul lui Hristos, care a întemeiat Biserica ºi sãlãºluieºte în ea,
menþinând-o ca pe un sacrament în totalitatea ei, o face datoritã acestei
calitãþi, sursã a actelor sacramentale, însã ºi rezultat mereu înnoit al lor,
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102 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.
103 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 533.
104 În legãturã cu aceasta, pãrintele Stãniloae îl felicitã pe teologul reformat J.J. von
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cã sacramentele Bisericii Catolice ºi Ortodoxe erau structuri statice, pe când accentul
pus de protestantism pe cuvânt îi dãdea un aspect profetic, acum, teologia protestantã
redescoperã aspectul profetic ºi dinamic al sacramentelor. Cf. J.J. VON ALLMEN,
Prophétisme sacramentel, Neuchâtel 1964, 9-57, citat de D. STÃNILOAE, „Din aspectul
sacramental al Bisericii”, 534, nota 6.
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ceea ce pune în evidenþã faptul cã Biserica, avându-l în ea pe Hristos din
care iradiazã continuu Duhul, continuã, în acelaºi timp, sã-l primeascã pe
Duhul, sã fie îmbogãþitã, înnoitã ºi împrospãtatã de el prin sacramente105.

În concepþia pãrintelui Stãniloae, aºadar, Biserica nu este un rezul-
tat al sacramentelor, ci al unui act exclusiv divin, care transcende
actele sacramentale. De aceea, nu sacramentele fac sã se nascã Bise-
rica, ci Biserica este cea care „condiþioneazã” celebrarea sacramen-
telor, întrucât acestea se nasc din ea ºi harul, pe care ele îl transmit,
provine de la ea.

3.3.2. Harul sacramental al Bisericii
Dacã Biserica este condiþia ºi izvorul sacramentelor, dupã pãrintele

Stãniloae, aceasta înseamnã cã ea a primit, o datã pentru totdeauna, ca
într-un „depozit”, harul necesar pentru toþi aceia care îl primesc prin
sacramente106. Concepþia ortodoxã despre har, ºi anume cã harul este
„fluidul spiritual al întâlnirii ºi comuniunii personale mereu noi a lui
Hristos cu credinciosul prin Duhul Sfânt”107, îl ajutã pe autorul nostru
sã înþeleagã legãtura dintre continua reînnoire a Bisericii prin actele
sacramentale ºi faptul cã numai în cadrul Bisericii ºi al orânduirii sale
epicletico-sacramentale se poate realiza comuniunea omului cu Cristos.
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105 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 534.
106 Aceastã idee, afirmã autorul nostru, era proprie ºi teologiei catolice de mai îna-

inte, ca, de exemplu, în schema De Ecclesia, distribuitã, la 21 ianuarie 1870, pãrinþilor
conciliari participanþi la primul Conciliu din Vatican: „Cum igitur Deus ac Salvator
noster totius salutiferiae doctrinae veritatem et mediorum salutis thesauros in
Ecclesiam suam quasi depositorum dives contulerit ut omnes sumant ex ea potium
vitae”. (J.D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 51, 539) As-
tãzi, însã, continuã el, aceastã idee a fost în mare parte abandonatã de teologia catolicã,
mai întâi pentru cã ea considerã harul ca rupt de Dumnezeu ºi, apoi, pentru cã harul
prezent în „depozitul” Bisericii e vãzut ca ºi „creat”, chiar dacã trebuie sã fie nesfârºit,
pentru a putea sã fie împãrtãºit la atâþi alþi credincioºi ºi în atâtea alte ocazii. Dupã el,
este dificil sã se înþeleagã un har creat care sã fie ºi nesfârºit, ºi apoi, aceasta presu-
pune un anumit imobilism sau o stare virtualã a harului mai înainte de a fi împãrþit
credincioºilor. De aceea, aceastã idee a fost înlocuitã cu ideea unei Biserici aproape
complet identice cu Cristos (Christus et Ecclesia una eademque persona). În aceastã
perspectivã, Cristos, care este Persoana proprie a Bisericii, poate sã creeze la infinit
harul în fiecare credincios atunci când acesta primeºte un sacrament. Dar, în acest fel,
harul, „produs printr-un act de creaþie, ori de câte ori este oferit, nu reprezintã, ca în
Biserica Ortodoxã, un fluid personal divin, o iradiere a intimitãþii fiinþei persoanelor
divine ºi, deci, o întâlnire a lui Cristos însuºi cu credinciosul cãruia i se oferã ºi înce-
putul unei comuniuni cu el, o întâlnire ºi o comuniune mereu nouã, mereu diversi-
ficatã, ca orice întâlnire ºi comuniune personalã, ci o legãturã a credinciosului cu o pu-
tere creatã, uniformã, separatã de Cristos, produsul unui act de creaþie repetat în mod
identic. Ea rãmâne apoi în credincios ca un „efect de har” identic cu moartea lui
Cristos, ºi nu o colaborare a lui Cristos cu credinciosul prin sacramente. Cf. D.
STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 535.

107 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 535.



Într-adevãr, scrie el, unirea Bisericii cu Cristos este totodatã stabilã
ºi dinamicã, asemenea unirii dintre douã persoane. În ciuda persistenþei
legãturii lor, unirea trebuie sã fie mereu „reîmprospãtatã”, prin inter-
mediul noilor întâlniri ºi a unei intime comuniuni. Întâlnirea ºi comu-
niunea sunt mai uºor de realizat între persoanele care sunt în legãturã,
decât între cele separate. Progresul în comuniune presupune apoi o le-
gãturã persistentã, prin care, dacã se doreºte sã se aibã o adevãratã co-
muniune, este nevoie nu atât de stabilitatea „cadrului”, cât de reînnoi-
rea „întâlnirii” ºi, prin aceasta, a comuniunii. 

Înþelegerea harului ca un „fluid spiritual personal”, care se mani-
festã ca întâlnire ºi comuniune cu Cristos, ajutã ºi la înþelegerea persis-
tenþei efectului unui sacrament într-un credincios care s-a rãcit din
punct de vedere spiritual108. Stabilitatea întâlnirii ºi a comuniunii, expli-
cã autorul nostru, creeazã o „legãturã”109 durabilã, chiar dacã poate sã
devinã rece din punct de vedere spiritual. În plus, ea uºureazã viitoarea
întâlnire ºi, deci, reînnoirea comuniunii care, la rândul ei, aprofun-
deazã ºi reîncãlzeºte legãtura deja existentã.

Prin sacramente, aºadar, se reînnoieºte unirea dintre Bisericã ºi Dum-
nezeu. În aceastã privinþã, pãrintele Stãniloae nu este de acord cu acei
teologi ortodocºi care afirmã cã reînnoirea adusã de sacramente în-
seamnã numai un progres în întâlnirea ºi în reînnoirea comuniunii cu
Duhul Sfânt; dimpotrivã, el spune cã aceastã reînnoire este ºi un pro-
gres în întâlnirea ºi în comuniunea cu Cristos însuºi. Într-adevãr, în
celebrarea unui sacrament, nu se poate avea unirea cu Cristos fãrã a
avea, în acelaºi timp, o unire cu Duhul Sfânt. În afarã de aceasta, nece-
sitatea reînnoirii continue a Bisericii, realizatã de Duhul Sfânt, nu se
explicã numai prin faptul cã în Bisericã sunt pãcãtoºi sau pentru cã
fiecare epocã cere o adaptare din partea Bisericii la noile cerinþe110, ci
ºi de necesitatea creºterii spirituale sau de aplatizarea ce se produce de
fiecare datã când lipseºte aceastã creºtere. Prin urmare, adevãrata
reînnoire a Bisericii nu se realizeazã 

prin schimbarea de cuvinte, sau de metode, care sunt de ordin mai mult
imanent ºi superficial, ci prin trãirea realã, reîmprospãtatã, a efluviilor 
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108 Dupã Stãniloae, existenþa acestei „legãturi” spirituale în credinciosul care a pri-
mit unul sau mai multe sacramente explicã de ce Botezul nu trebuie repetat pentru un
apostat întors la credinþã, precum ºi recunoaºterea validitãþii Botezului pentru aceia
care nu aparþin Bisericii Ortodoxe. Necesitatea reînnoirii sau a reluãrii legãturii exis-
tente, autorul o vede confirmatã de sfântul Paul care îi spune lui Timotei sã reaprindã
„darul lui Dumnezeu” (2Tim 1,6). Dacã ar fi vorba despre un har în sine, rupt de Dum-
nezeu, ar fi dificil sã se înþeleagã sensul acestei reaprinderi. O legãturã, în schimb, se
poate reaprinde. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 536.

109 Aceastã „legãturã” e înþeleasã de autorul nostru ca o „prezenþã spiritualã per-
manentã” a unuia pentru celãlalt, realizatã ca urmare a uneia sau a mai multor întâl-
niri ºi reînnoiri ale comuniunii. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bise-
ricii”, 537.

110 Autorul nostru face aluzie aici la H. KÜNG, The Council and Reunion, London
1966, 34-52.
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Duhului, care poate avea loc, în primul rând, prin taine, prin tainele din-
totdeauna ale Bisericii. În felul acesta, pot avea loc înnoiri profunde chiar
atunci când nu se produc mari schimbãri ale rânduielilor dintotdeauna ale
Bisericii, înnoiri mai profunde ca cele pe care le poate produce o simplã îmbo-
gãþire de limbaj, sau metode mai „moderne” de comportament ºi înfãþiºare.
„Înnoirea” adevãratã nu e decât aceea care are loc în Duh ºi din Duh, nu
în forme, deºi o oarecare utilitate are ºi aceasta când e însoþitã de înnoirea
în Duh, sau când anumite forme vechi poartã pecetea mentalitãþii unor
epoci cu trãsãturile lor111.

În perspectiva sacramentelor ca instrumente de har, care duc la re-
înnoirea unirii dintre Cristos ºi membrele Bisericii, trebuie sã se înþe-
leagã ºi succesiunea apostolicã a harului sacerdotal, precum ºi harul
fiecãrui sacrament. În ce priveºte succesiunea apostolicã a harului sacer-
dotal, autorul nostru spune cã ea nu trebuie înþeleasã ca

o curgere orizontalã de sine a unui râu de har de-a lungul istoriei Bisericii,
în care Dumnezeu nu mai are nici un rol..., ci ca un continuu rãspuns al lui
Dumnezeu la cererea Bisericii..., rãspuns prin care el însuºi îºi reîmpros-
pãteazã, pentru persoanele peste care ea cheamã Duhul, aceeaºi legãturã
de încuviinþare ca ºi pentru persoanele anterioare, ca sã rosteascã epicleza
în numele comunitãþii, ºi aceeaºi asigurare cã, prin epicleza lor, va împros-
pãta totdeauna întâlnirile sale cu mãdularele comunitãþii în cadrul ei112.

În cazul apostolilor, Duhul Sfânt a fost revãrsat în mod direct, fãrã
mijlocirea vreunui sacrament, pentru cã, scrie Stãniloae, încã nu exista
o Bisericã ce sã celebreze sacramentele. Dupã evenimentul Rusaliilor, în
schimb, Duhul lui Cristos este revãrsat prin sacramentele celebrate de
Bisericã, în baza legãturii pe care el o are cu Biserica. Aceasta înseamnã
cã Duhul, fiind prezent în Bisericã, este revãrsat nu numai prin Bise-
ricã, ci ºi de Bisericã asupra persoanelor care îi sunt prezentate de cãtre
miniºtrii aleºi de Bisericã pentru celebrarea sacramentelor.

În concepþia autorului nostru, aºadar, sacramentele, ca mijloace ºi
ocazii ale întâlnirii ºi ale comuniunii oamenilor cu Dumnezeu, presu-
pun o ambianþã religioasã, un cadru stabil, o legãturã a comunitãþii cu
divinitatea. De aceea, Biserica, în calitatea ei de condiþie ºi rezultat al
sacramentelor, nu este o simplã ambianþã religioasã care are o origine
imanentã, naturalã, ci o instituþie care are o legãturã permanentã cu
Dumnezeu, care o îmbogãþeºte ºi o cheamã încontinuu la comuniunea
cu el. Dinamismul sacramental înseamnã, de aceea, nu numai continua
revãrsare a Duhului asupra Bisericii ºi asupra credincioºilor care pri-
mesc sacramentele, ci ºi creºterea spiritualã a Bisericii ºi a membrilor
ei în Cristos. În acest sens, sacramentele pot fi înþelese ca o „mimezã”113

68

111 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 537.
112 D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 537.
113 Dupã Stãniloae, „mimeza” sau imitaþia, în sensul original al termenului, înseam-

nã o „urmare realã”. Aºa a fost înþeleasã de sfântul Paul în Ef 5,1; Fil 3,17; 1Tes 1,6; 



a faptelor lui Cristos, prin care el a înãlþat umanitatea sa la slava
divinã.

Concluzie
În al treilea capitol al lucrãrii noastre, am voit, aºadar, sã concen-

trãm reflecþiile pãrintelui Stãniloae despre Bisericã, trupul mistic al lui
Cristos în Duhul Sfânt. Dupã ce, în al doilea capitol, am prezentat pers-
pectiva istorico-salvificã din care el contemplã realitatea teandricã a
Bisericii, aici ne-am oprit asupra perspectivei ontologice, urmând ca în
capitolul urmãtor sã o vedem pe cea fenomenologicã.

În ce priveºte perspectiva ontologicã, consideraþiile autorului nostru
s-au concentrat asupra naturii ºi modului în care se poate exprima mis-
terul unirii dintre Cristos ºi Bisericã. În acest sens, el a ales dintre dife-
ritele imagini referitoare la Bisericã, prezente în tradiþia biblicã ºi pa-
tristicã, pe cea de trup ºi de sacrament (mysterion) al lui Cristos, situân-
du-se astfel pe linia care merge de la sfântul Paul la pãrinþii capado-
cieni ºi la teologia bizantinã. E regretabil cã pãrintele Stãniloae nu a
dat suficientã atenþie ºi celorlalte modele ecleziologice, ca, de exemplu,
cel al templului, arcei, poporului lui Dumnezeu, prezente în Noul Testa-
ment ºi dezvoltate de sfinþii pãrinþi ai Bisericii. Aceasta ar fi evitat un
anumit aspect de unilateralitate care caracterizeazã ecleziologia sa, în
sensul cã l-ar fi condus la considerarea nu numai a dimensiunii spiri-
tuale a Bisericii, ci ºi a celei sociale ºi misionare.

Oricum, în ceea ce priveºte natura Bisericii, am remarcat insistenþa
teologului român asupra faptului cã aceastã „locuinþã” a lui Dumnezeu
în mijlocul oamenilor are un dublu fundament: unul divino-trinitar ºi
unul natural-uman. Fundamentul divino-trinitar al Bisericii e consti-
tuit de iubirea intratrinitarã ºi are douã semnificaþii: model ºi forþã
care realizeazã ºi intensificã relaþiile dintre oameni. În primul sens,
fundamentul divin al Bisericii e constituit de Treimea imanentã, comu-
niune perfectã de persoane, al doilea, în schimb, de Treimea econo-
micã, lãcaºul de unde provin ºi în care trebuie sã se reuneascã toate
creaturile, ºi acest rol îi revine în mod deosebit Fiului lui Dumnezeu
întrupat. Fundamentul natural-uman reprezintã reflexia celui divin-
trinitar în umanitate ºi constã în unitatea naturii umane în diversi-
tatea persoanelor.

Din întâlnirea fundamentului divino-trinitar cu cel natural-uman,
întâlnire care a început cu întruparea Fiului lui Dumnezeu ºi a ajuns
la punctul sãu culminant cu revãrsarea Duhului Sfânt în ziua de
Rusalii, rezultã constituþia teandricã a Bisericii. Aceasta înseamnã cã
Biserica are un aspect „obiectiv-divin” ºi unul „subiectiv-uman”. Primul
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2Tes 3,9; Rom 5,9. Aceastã urmare include efortul voinþei de a imita modelul, dar
aceasta poate sã aibã loc pentru cã însuºi modelul comunicã energia sa persoanei care
a hotãrât sã-l imite. Cf. D. STÃNILOAE, „Din aspectul sacramental al Bisericii”, 538.
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se referã la faptul cã Biserica a fost instituitã de Dumnezeu în Isus
Cristos, datoritã cãruia, în existenþa sa, ea depinde de Dumnezeu, ºi nu
de oameni. Al doilea, în schimb, la faptul cã Biserica se constituie ºi
continuã sã existe nu numai prin opera lui Dumnezeu, ci ºi prin adezi-
unea oamenilor. În afarã de aceste douã aspecte, Biserica posedã o
dimensiune cristologicã ºi una pneumatologicã. Prima îi oferã Bisericii
aspectul unei locuinþe stabile pentru toþi aceia care cred, în timp ce al
doilea aspect, pe acela al unui „laborator” în care se împlineºte îndum-
nezeirea celor care locuiesc acolo.

Realitatea unirii lui Cristos cu omenirea este un mister atât de
mare, încât nu poate fi cuprins într-o definiþie, ci numai ilustrat prin
imagini. Dintre acestea, dupã cum am spus, Stãniloae a preferat-o pe
cea de trup ºi sacrament al lui Cristos.

În calitate de cap al Bisericii, Cristos este principiul (arché) care
uneºte membrii Bisericii ºi modelul care se imprimã în ei, fãcându-i
asemenea lui. La rândul sãu, Biserica, în calitate de trup al lui Cristos,
este plinãtatea sa (pleroma), în sensul cã Cristos nu poate sã-ºi mani-
feste splendoarea dumnezeirii sale fãrã Bisericã, nici Biserica nu poate
sã actualizeze integritatea potenþialitãþilor sale fãrã Cristos. Perfecta
unire dintre Cristos ºi Bisericã nu înseamnã însã o transformare a
Bisericii în Cristos. Biserica nu devine niciodatã parte constitutivã a lui
Cristos, aºa cum a devenit natura sa umanã, ci rãmâne întotdeauna
„trup” al capului. De aceea, unirea dintre Cristos ºi Bisericã trebuie sã
se exprime, în mod analogic, prin conceptul de unire „fãrã amestec ºi
fãrã schimbare”. Este vorba, deci, de o tainicã „perihorezã”, în care
Cristos este centrul gravitaþional al Bisericii, sau de o unire sponsalã,
în care persoanele nu se confundã ºi unirea lor nu este staticã, ci dina-
micã.

Prin întrupare, Cristos a devenit capul „virtual” al Bisericii, însã de-
plina actualizare a acestei calitãþi a avut loc ca urmare a misterului
pãtimirii, morþii ºi învierii sale, atunci când natura umanã asumatã a
fost spiritualizatã de Duhul Sfânt ºi, astfel, introdusã în comuniunea
trinitarã. În acest sens, întruparea reprezintã fondarea „potenþialã” a
Bisericii, întrucât Fiul lui Dumnezeu a intrat, chiar dacã într-un mod
imperfect, în comuniune cu oamenii. Misterul pascal al lui Cristos re-
prezintã, în schimb, deplina actualizare a Bisericii, pentru cã, începând
din acest moment, Cristos începe efectiv sã-i readune ºi sã-i modeleze
pe oameni în ºi conform modelului naturii sale umane.

Natura umanã a lui Cristos a fost ridicatã la comuniunea trinitarã
prin jertfa crucii, deoarece ea trebuia sã învingã mai întâi, printr-o desã-
vârºitã ascultare ºi conformare la voinþa Tatãlui, toate urmãrile pãca-
tului ºi sã se deschidã, prin înviere, la viaþa divinã. Dacã umanitatea
lui Cristos s-a deschis la comuniunea cu Tatãl prin starea de jertfã ºi în
aceastã stare le împãrtãºeºte oamenilor viaþa dumnezeiascã, aceasta
înseamnã cã ºi oamenii, dacã vor sã intre în comuniune cu Tatãl, tre-
buie „sã se jertfeascã” pe ei înºiºi, adicã trebuie sã renunþe la ei înºiºi
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pentru a i se oferi lui Dumnezeu. Inspiraþi de Duhul Sfânt, oamenii îi
oferã Tatãlui jertfa lor prin Cristos ºi cu Cristos, în Bisericã.

Învierea ºi înãlþarea lui Cristos reprezintã, deci, începutul existenþei
reale a Bisericii, pentru cã, în acest moment, o datã cu revãrsarea Du-
hului Sfânt, ea primeºte de la capul sãu principiul vieþii veºnice ºi ar-
vuna învierii. „Virtualitatea” învierii a fost imprimatã nu numai în
trupul personal al lui Cristos, care locuieºte în Bisericã, ci ºi în trupul
credincioºilor. Aceasta înseamnã cã aceºtia, prin sacramentele Bisericii
ºi o viaþã în Duhul Sfânt, dobândesc capacitatea de a purta ºi în trupu-
rile lor, la sfârºitul timpurilor, o viaþã incoruptibilã. Membrii Bisericii
trãiesc în speranþa învierii, întrucât cred cã Fiul lui Dumnezeu întru-
pat reparcurge împreunã cu ei ºi în Bisericã aceeaºi cale pe care a par-
curs-o el în timpul vieþii sale pãmânteºti, pentru a conduce umanitatea
sa la starea de îndumnezeire. Aceastã speranþã se bazeazã, în plus, pe
arvuna pe care Cristos le-a dat-o membrilor Bisericii ºi care constã în
începutul spiritualizãrii lor ºi începutul unei transparenþe, prin care ei
vãd ºi participã, în parte, la viaþa divinã în trupul glorificat al lui Cristos.

Biserica este trupul lui Cristos nu numai pentru cã Cristos ºi-a sta-
bilit în ea locuinþa sa, ci ºi pentru cã el continuã prin ea întreitul sãu
ministeriu de mare preot, profet ºi rege. În exercitarea acestor trei
munera, Cristos nu considerã Biserica drept un „obiect” pasiv, ci ca un
partener care rãspunde în mod liber la chemarea sa. Preoþia regalã a
credincioºilor constã, de aceea, în participarea la cele trei munera ale
lui Cristos. Munus magisteriale al lui Cristos se referã la faptul cã el
lumineazã Biserica în înþelegerea învãþãturii sale ºi a operei sale
salvifice, îndemnându-i, în acelaºi timp, pe membrii Bisericii sã se
lumineze reciproc în aceastã înþelegere. Munus regale înseamnã cã
Cristos îi conduce pe credincioºi la comuniunea cu el în împãrãþia
cerurilor, dar le oferã ºi acestora capacitatea de a se cãlãuzi reciproc pe
aceastã cale. În sfârºit, munus sacerdotale înseamnã cã Cristos îi oferã
în mod continuu Tatãlui trupul sãu jertfit ºi trupul sãu mistic, invitând
membrii Bisericii sã participe la jertfa sa. 

Participarea membrilor Bisericii la cele trei munera ale lui Cristos
nu le conferã o responsabilitate formalã faþã de comunitatea eclezialã,
ci priveºte numai viaþa lor personalã. Responsabilitatea formalã, în
relaþiile comunitãþii ecleziale, îi priveºte pe miniºtrii hirotoniþi tocmai
pentru aceastã funcþie. Preoþia ministerialã, înþeleasã ca activare sen-
sibilã a preoþiei invizibile a lui Cristos, este un dar divin, fapt pentru
care nimeni nu-l poate lua de la sine însuºi sau de la comunitate. Într-
adevãr, Cristos este acela care i-a chemat mai întâi pe apostoli, apoi pe
episcopi ºi, prin intermediul acestora, pe preoþi ºi pe diaconi. Ca mar-
tori oculari ai lui Cristos cel înviat ºi fundament al Bisericii, apostolii
au o poziþie unicã în Bisericã, dar ca miniºtri ai operei salvifice a Bise-
ricii, îi au ca succesori pe episcopi printr-o succesiune neîntreruptã.
Succesiunea neîntreruptã a harului apostolic are nu numai o dimen-
siune istoricã, în sensul cã harul lui Cristos vine din trecut printr-un
lanþ de intermediari, ci ºi una transcendentã, în sensul cã Cristos 
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acþioneazã actualmente ºi în mod direct prin episcopii care consacrã un
nou episcop.

Misiunea miniºtrilor sacri constã, întâi de toate, în a media „în mod
obiectiv” prezenþa lui Cristos Mijlocitor pe lângã Tatãl ºi în a actualiza
pentru toþi oamenii, din orice loc ºi din toate timpurile, jertfa lui Cris-
tos, fãcându-i sã participe la ea. Aceastã responsabilitate formalã a
miniºtrilor sacri, care se exercitã într-un spirit de comuniune între ei
ºi poporul eclezial, se manifestã în celebrarea sacramentelor, vestirea
cuvântului ºi conducerea spiritualã a credincioºilor.

În al doilea rând, miniºtrii hirotoniþi au rolul de a menþine unitatea
vizibilã a Bisericii. Preotul menþine aceastã unitate întrucât adunã mem-
brii unei comunitãþi în jurul jertfei lui Cristos. Episcopul îndeplineºte
acest rol la nivelul diecezei sale, hirotonind preoþi pentru comunitãþile
de credincioºi prezente pe teritoriul sãu, ºi la nivelul Bisericii univer-
sale, întrucât, consacrat de alþi episcopi, se aflã în comuniune cu între-
gul episcopat.

În sfârºit, prin preoþia ministerialã se manifestã caracterul vizibil al
Bisericii. În acest sens, prezenþa preoþiei ministeriale în Bisericã repre-
zintã o confirmare a realei întrupãri a Fiului lui Dumnezeu ºi a calitãþii
sale de mijlocitor al omenirii pe lângã Dumnezeu, în timp ce negarea ei
înseamnã o negare a dimensiunii corporale a mântuirii, precum ºi a
Bisericii, ca ambianþã obiectivã a mântuirii. În afarã de aceasta, preo-
þia ministerialã pune în luminã realitatea teandricã a Bisericii ºi valoa-
rea persoanei umane pentru mântuirea celorlalþi.

Alãturi de imaginea de „trup”, pãrintele Stãniloae a folosit ºi con-
ceptul de „sacrament”, pentru a exprima misterul unirii lui Dumnezeu
cu omenirea în Isus Cristos. Aceastã afirmaþie se bazeazã pe faptul cã
Dumnezeu poate sã acþioneze asupra ºi prin realitatea vizibilã a crea-
þiei. Într-adevãr, o primã unire s-a realizat în creaþie, datoritã prezenþei
Cuvântului divin în „raþiunile” fiinþelor create, ºi îndeosebi în cea a
omului, prin care conduce creaturile la deplina unire cu Dumnezeu.
Aceastã primã unire, slãbitã de pãcat, a fost dusã la culme în misterul
întrupãrii Fiului lui Dumnezeu ºi a fost pe deplin actualizatã în mis-
terul Bisericii. 

Prin urmare, sacramentalitatea Bisericii presupune creaþia, dar îºi
trage existenþa numai de la Cristos (Ur-Sakrament), întrucât este „ex-
tensiunea” misterului întrupãrii sale. Misterul Bisericii nu poate sã fie
separat de misterul lui Cristos, ci numai distins din punct de vedere
teoretic, fapt pentru care se poate vorbi de o anumitã transparenþã a
Bisericii pentru Cristos. Aceastã transparenþã poate sã fie înþeleasã în
douã sensuri. Primul se referã la faptul cã Biserica este aºa de subþire,
încât prin ea nu se vede decât Cristos. Aceasta înseamnã cã Cristos este
centrul Bisericii, ºi referinþa comunã la Cristos este un factor existen-
þial pentru Bisericã. Al doilea se referã la faptul cã Cristos s-a imprimat
în fiinþa Bisericii, fapt pentru care ea reflectã numai chipul persoanei
sale, definitã prin pãtimire, moarte ºi înviere.
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Cristos se imprimã cu chipul sãu în membrii Bisericii prin sacra-
mente. În acest sens, sacramentalitatea Bisericii nu este doar rezulta-
tul actelor sacramentale, ci ºi condiþie necesarã a existenþei lor. Sacra-
mentalitatea Bisericii este rezultatul actelor sacramentale, pentru cã,
prin intermediul sacramentelor, se menþine ºi se extinde unirea lui
Dumnezeu cu membrii Bisericii. Biserica este o condiþie necesarã pen-
tru existenþa sacramentelor, întrucât acestea sunt acte sãvârºite de
Cristos din ºi prin Bisericã. De aici rezultã cã Biserica nu este o sumã
de structuri deja date, ci ºi un organism dinamic ce posedã ºi îl invocã
continuu pe Duhul Sfânt. La rândul lor, sacramentele nu sunt o simplã
repetare de formule ºi gesturi, ci ºi o reînnoitã invocare ºi revãrsare a
Duhului Sfânt.

Dacã Biserica este condiþie ºi izvor al sacramentelor, aceasta în-
seamnã cã ea a primit, o datã pentru totdeauna, ca într-un „depozit”,
harul ce se transmite prin sacramente. Acest har sacramental al Bise-
ricii se referã la „fluidul” întâlnirii ºi al comuniunii mereu reînnoite
dintre Cristos ºi credincios prin Duhul Sfânt. De aici rezultã cã Bise-
rica se reînnoieºte în mod continuu prin sacramente ºi numai în cadrul
Bisericii se realizeazã comuniunea omului cu Dumnezeu. Prin urmare,
dinamismul sacramental al Bisericii priveºte nu numai continua revãr-
sare a Duhului Sfânt asupra Bisericii prin sacramente, ci ºi creºterea
sa spiritualã în Cristos.
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