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Tributară concepției umaniste clasice care îl înțelegea pe om ca 
măsură a tuturor lucrurilor, antichitatea clasică atribuia intrinsec 
filantropia omului ca ființă superioară restrângând-o doar la cei 
bogați și exceptându-i pe sclavi care nu erau considerați oameni, 
umaniștii și iluminiștii din epoca modernă reactualizând această 
concepție după ce în întreg Evul Mediu iubirea caritas a patronat 
iubirea aproapelui și a semenului uman în cadrul eclesial creat 
de Biserică și de puterea monarhului teocrat ca reprezentant al 
lui Dumnezeu pe pământ. 

Dacă în era creștină, filanthrôpía clasică fusese înlocuită 
cu iubirea ca și caritate (Caritas – Agapis) sau dragoste 
altruistă, dezinteresată, izvorâtă din dragostea de Dumnezeu 
și din porunca, pilda și jertfa Lui până la moarte pe Cruce 
pentru neamul omenesc, odată cu Renașterea, Umanismul și 
Iluminismul, rolurile sunt reschimbate, marii gânditori moderni 
redefinind filantropia strict în relație cu individul și societatea 
umană, iluminismul și apoi comunismul dând filantropiei și 
asistenței sociale o fundamentare secularizată, bazată nu pe 
un umanism divino-uman hristocentric, ci pe un umanism 
antropocentric și autosuficient.1 

Pe la anul 1600, Sir Francis Bacon considera filanthrôpía ca 
echivalentă „bunătății”, inspirat fiind de concepția aristotelică 
despre virtuți, înțelese în viața cetății ca deprinderi și obiceiuri 
comportamentale valoroase cultivate prin efort conștient. Deja, 

față de concepția religioasă, centrarea actului de iubire se face 
în omul care e subiect liber și conștient, în aceeași perspectivă 
definind și anglicanul Samuel Johnson (1709-1784) filantropia 
drept „iubirea omenirii” și însăși „natura bună”2, dând glas noii 
filosofii a burgheziei în afirmare, conform căreia însuși „obiectul 
filosofiei era de a lega oamenii printr-un comerț de idei și 
printr-un exercițiu al binefacerii perpetue”.3 Astfel, dragostea de 
oameni (filantropia) încetează sã mai fie înțeleasă ca izvorând din 
sinergia omului cu Dumnezeu prin manifestarea harului divin, 
devenind, în concepția iluminiștilor, o înclinație naturalã a ființei 
umane, identificată cu însuși filosoful filantrop. 

Iluminiștii și, începând cu ei, întreaga epocă modernă și 
postmodernă au pus, așa cum îl rezumă pe Diderot, Catherine 
Duprat, filantropia sub imperiul “progresului, a înmulțirii 
bogãției, a binelui social ca izvor al fericirii sociale. Prin ea se face 
simțitã o dublã rupturã fațã de gestul caritabil. Întâi utilitatea 
socialã; filantropia recunoaște superioritatea actului eficace în 
timp ce caritatea, în însuși principiul sãu constitutiv, nu e lucrare 
asupra lumii, ci mãrturie a iubirii de Dumnezeu. Apoi valoarea 
gestului caritabil este inerentã motivației sale: manifestarea 
iubirii de Dumnezeu, îndeplinirea datoriei de a face milostenie, 
solicitarea grației divine. Nimic din toate acestea la filantrop; el 
nu așteaptã nimic de la Dumnezeu, nici mãcar de la cei cãrora le 
face bine; pentru el a face bine este în sine o fericire.”4 

Agape, or Intra-Trinitary Love - The Ultimate Foundation of Real Philanthropy 

The study provides a brief overview of the evolution of the understanding of philanthropy from several original, ancient sources 
to its metamorphoses into modernity and postmodernity. The cause of the defective metamorphosis of philanthropy based on 
divine caritas or agapis in aberrant forms such as philanthrocapitalism, is the loss of a theological understanding of the terms 
that expressed the phenomenon of love in the ancient world, and the fact that the ultimate foundation of true philanthropy 
is intratrinitary love or caritas – agapis, and the guidance of human eros as an impulse or goodwill of man towards deeds 
of philanthropy or charity is achieved through divine agapic love which alone can lead and sustain the realization of true 
philanthropy
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Perspectiva antropocentristă și evdemonistă asupra 
filantropiei inaugurată de umanism și iluminism dăinuie fiind și 
astăzi adesea citată mai mult la genul neutru drept „dragoste de 
umanitate”5, filantropia revendicându-se diferită și superioară 
față de caritate, ca una ce încearcă să abordeze cauza principală 
a problemei, și nu doar să amelioreze durerea unei anumite 
probleme așa cum face caritatea.6 

Expresia extremă a acestei filantropii moderne este 
filantrocapitalismul ce concepe modele de afaceri orientate 
spre profit, care funcționează pentru binele umanității ajutând 
la dezvoltarea și furnizarea programelor de învățământ, la 
consolidarea propriilor afaceri ale filantropilor și la îmbunătățirea 
perspectivelor de muncă ale oamenilor angajați la trusturile 
productive ale acelorași filantropi7, îmbunătățindu-se, astfel, 
atât rezultatele sociale, cât și, prin chiar acestea, rezultatele 
economice și chiar politice ale sponsorilor filantropi.

Astfel, filantrocapitalismul reprezintă forma de îndepărtare 
maximă a filantropiei originare de caritatea creștină, fiind 
specific capitalismului global, care folosește filantropia ca 
fațadă și propagandă pentru idealurile hegemonice și de 
globalizare. Pentru marii filantrocapitaliști, de obicei bancheri 
și multimiliardari ascunși sub sigla unor prestigioase fundații, 
filantropia nu este vrednică de importanță dacă organizațiile 
de filantropie nu pot obține vreun beneficiu economic, atât din 
perspectivă socială, cât și privată, filantropia fiind folosită ca 
un instrument de susținere a creșterii economice și a creșterii 
proprii a firmei, selectând, pregătind prin filantropie și angajând 
în interes propriu capitalul uman fidelizat prin filantropie.8 

Această evoluție a înțelegerii filantropiei în modernitate și 
în postmodernitatea actuală, ca expresie a unei tot mai mari 
adânciri a separației dintre puterea seculară și cea religioasă, ne 
invită la o revizitare și reinventariere a câtorva texte sursă care 
descriu conținutul originar al termenilor agape și filantropia 
pentru a arăta că, de fapt, în concepția filosofică și religioasă 
antică cei doi termeni erau mult mai înrudiți ca și conținut 
ideatic și factic. 

Iubirea „philia” şi omul “anthropos”
Philia, dragostea ca prietenie, este termenul care se bucură de 
cea mai mare consideraţie în limba greacă nereligioasă9. Philia 
desemnează iubirea faţă de semeni, prietenia, tovărăşia ce 
împărtăşeşte comuniunea de idealuri şi taine, amiciţia. El descrie 
o relaţie caldă, intimă, de încredere, delicată, a trupului, a minţii 
şi a spiritului, incluzând totodată partea fizică a dragostei. Grecii 
foloseau termenul philia pentru a exprima iubirea, ataşamentul, 
pasiunea, prietenia, intimitatea lor cu orice obiect, deprindere 
sau disciplină preţuită ca valoroasă dintr-un oarecare punct de 
vedere. Pentru grecii antici philia nu înseamnă numai prietenie, 
ci este şi dragoste, atracţie şi aspiraţie către desăvârşire. 
Rezumând ceea ce însemna philia pentru un gânditor grec, 
Constantin Noica arată ca philia se trage din rădăcina phi 
care dă pe phyo – a produce , a face să se nască , a creşte , 
şi pe physis, adică natura în sensul larg .Ceea ce este evident 
este că philia are un sens cuprinzător. Noţiunea de philia 
a sfârşit prin a exprima atât de bine atracţia de prietenie 
pentru ceva, încât sub forma prefixului phil a dat nenumăraţi 

compuşi (philophilos – cel care iubeşte prietenia şi philechtros 
– cel care iubeşte duşmănia, etc). Filologii nu găsesc în philia 
numai accepţia de afecţiune prietenească opusă dragostei, ci 
şi pe cea de prietenie în sens de dragoste. Atât philia cât şi 
verbul philein, a iubi, închid în ele această dublă semnificaţie. 
Verbul philein sfârşeşte prin a însemna uneori: a da un semn 
de prietenie, a săruta; philotes va fi “împreunare” şi philtron, 
“filtru al dragostei, mijloc de a se face iubit”. 10

Philia înseamnă o vastă mişcare către ceva, o năzuinţă, o 
atracţie, iar repulsia faţă de rău apare ca o condiţie a atracţiei 
exercitată de bine. Philia devine sufix de compunere a numelor 
unor deprinderi sau discipline faţă de care spiritul uman se 
ataşează. Astfel exista prosphiles, plăcut cuiva, apropiat cuiva, 
în stare să inspire prietenie, etc, philantropia, ca iubire de 
oameni, exprimând, în aparenţă, una din aceste polarizari şi 
ataşări ale sufletului sau spiritului. Însă, ţinând cont că în cazul 
philantropiei omul e atât subiectul cât şi obiectul acestei iubiri, 
philantropia se poate confunda cu philavtia – iubirea de sine, o 
formă periculoasă de iubire ce îl poate închide pe om în egoismul 
extrem. De aceea philantropia nu poate fi practicată în mod 
authentic decât cu ajutorul lui Dumnezeu, după ale Cărui chip 
şi asemănare a fost creat omul, pentru că doar Dumnezeu poate 
deschide firea omenească infinitului şi veşniciei, unind-o cu Sine 
şi scoţând-o din limitările şi temniţa patimilor şi păcatelor, dintre 
care iubirea de sine (philavtia) reprezintă egoismul absolut. 

Philavtia sau iubirea de sine fără un etalon sau model superior 
de imitat şi egalat, devine o capcană şi temniţă a împătimirii şi 
blocării într-un proiect limitat doar la aspectele materiale ale 
existenţei umane. Acest fapt îl presupunea, implicit, Aristotel, 
atunci când întemeia philia pe: utilitate, plăcere şi virtute, 
deoarece iubirea întemeiată pe utilitate nu preţuieşte persoana 
iubită pentru valoarea sa proprie, ci pentru foloasele ce pot fi luate 
de la aceasta, iar iubirea întemeiată pe plăcere reduce persoana 
la statutul de obiect al plăcerilor, dorind-o pentru plăcerile pe 
care le poate oferi. Aceste două forme de philia-iubire, nu pot 
fi adevărate şi veşnice, deoarece plăcerea hedonică şi avantajele 
utilitariste sunt prin natura lor materiale, limitate şi trecătoare. 
Ele corespund mai mult unei definiri a omului pornind de la 
latinescul humus – lut (Adam, adamah-pământ, ), exprimând 
iubirea de oameni mai mult ca “homophilie”, decât de la grecescul 
Anthropos – mod înălţat de existenţă, realizat, mai ales prin 
cultivarea virtuţilor, exprimând iubirea de oameni ca filantropie. 
Tocmai de aceea philia iar nu erosul are puteri procreatoare, 
pentru că un mod înălţat de existenţă nu se realizează printr-o 
iubire impersonală, printr-o forţă cosmică impersonală cum 
e erosul, ci printr-o forţă a devenirii, a propăşirii întru fiinţă 
polarizată spre o existenţă superioară. Filantropia e iubirea de 
oameni ce vrea să îndumnezeiască oamenii împărtăşindu-le 
iubirea agapică stabilă, statornică şi continuă a lui Dumnezeu.

Philantropia presupune, aşadar, întemeierea iubirii (philia) 
pe virtutea dumneazeiască a dragostei (agape), pentru că omul-
anthropos este înzestrat cu un dinamism al înălţării şi devenirii 
de la chip la asemănare prin viaţa virtuoasă; pentru că omul 
este o fiinţă epectatică chemată să înainteze din slavă în slavă, 
iar iubirea, virtutea şi slava sunt expresia comuniunii şi dăruirii 
reciproce totale (perihorezei) a fiecăreia din cele trei Persoane 
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ale Sfintei Treimi una către alta, dăruire din care izvorăşte plusul 
de fiinţă inteligibilă (ousia noera) revărsat ad extra spre creaţie 
şi făpturi spre a le susţine în existenţă. Iar dacă omul e după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar cosmosul-creaţia sunt 
un macroanthropos, această iubire agapică sau surplus de fiinţă 
inteligibilă este singura compatibilă pentru edificarea spirituală 
a omului, pentru că doar iubirea agapică e iubirea desăvârşită 
ce întemeiază virtutea perfectă, ce are acces la izvorul tuturor 
virtuţilor – Dumnezeu, singurul care o poate susţine şi îi poate 
dărui veşnicia. 

Filantropia, prelungirea în plan uman şi social a iubirii 
agapice intratrinitare divine
Această înțelegere a raportului dintre philantropie și iubirea 
agapică face parte din tradiția filosofică și religioasă antică, 
greco-romană, ecourile ei regăsindu-se în vechi scrieri 
bisericești, precum Scrierile Pseudo-Clementine, dar și la marii 
Sfinți Părinți din epoca de aur patristică. 

În Scrierile Pseudo-Clementine, dialogul dintre Clement 
Romanul și Sf. Apostol Petru cu privire la milostenia sau purtarea 
de grijă primită de la o simplă femeie de mama acestuia după un 
naufragiu, ne prezintă în ce anume constă philantropia, diferența 
acesteia față de prietenie, și articularea și asemănarea ei cu 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Cele două capitole, 25 și 26 
din Scrierile Pseudo-Clementine,11 ce conțin acest dialog despre 
philantropie, sunt  aproape unice prin modul cum exemplifică 
diferențierea philantropiei de simpla milă, compasiune, grijă de 
oameni, virtuți sau atitudini ce pot izvorâ din alte considerente 
decât din supraplinul iubirii agapice dumnezeiești. 

Conform acestor capitole filantropia este iubirea de oameni 
extinsă către tot omul, indiferent de calitățile sau defectele sale, 
indiferent de păcate sau chiar de virtuți, indiferent de rasă, gen, 
neam sau apartenență socială, politică sau partinică, indiferent 
de acțiunea sau atitudinea sa filantropică sau dușmănoasă sau 
chiar ucigașă de oameni. “Filantropia, în afară de convingerea 
fizică, iubește și aduce beneficii fiecărui om, pentru simplu fapt de 
a fi om.” Dar a iubi și a face bine celui pe care îl știi că vrea să 
te omoare, implică, așa cum afirmă această definiție, să fii mai 
presus de planul fizic al existenței, să izvorăști această iubire 
nu din sentimente deprinderi și instincte umane existente sau 
cultivate pe plan fiziologic sau psihologic uman, să fii deja pe un 
plan suprauman, mai presus de moarte, să “ai putere să îți pui 
viața pentru cineva și să ai putere să o iei” (In 10, 18) așa cum 
doar Dumnezeu Cel coborât printre oameni a avut. Aceasta este 
de fapt perspectiva ultimă pe care vrea să o reliefeze Clement 
prin aceste afirmații extreme puse în gura Sf. Apostol Petru. 
Filantropia nu o poate practica cu adevărat decât cel ce are 
sălășluit în sine pe Dumnezeu – Sfânta Treime ca izvor al unei 
puteri ce transfigurează și potențează bunăvoința iubitoare a 
omului. Asemănarea filantropiei cu revărsarea razelor soarelui 
și cu acoperământul protector al cerului asupra întregii creații, 
făpturi și umanități, arată tocmai înrădăcinarea filantropiei 
practicate de om în iubirea agapică, proniatoare a lui Dumnezeu 
care trebuie să își găsească în om, ca chip și asemănare a lui 
Dumnezeu, un alt punct de origine și afirmare. Iar dacă această 
iubire proniatoare se revarsă „și peste cei buni și peste cei răi”, 

filantropia e și ea „dincolo de bine și de rău”, citând o expresie 
a marelui filosof nihilist Friederick Nitzsche, nu în sensul că 
e amorală sau imorală, ignorând imoral orice axiologie, ci în 
sensul de depășire transcendentă a oricăror asemenea categorii, 
întocmai cum Dumnezeu le depășește, pentru că El pe toate le-a 
făcut „bune foarte” din bunătatea sau iubirea sa agapică înțeleasă 
ca surplusul de ființă inteligibilă (ousia noera) revărsat ad extra 
spre creație și făpturi spre a le pronia și susține în existență. 

Ca iubire masculo-feminină pentru aproapele și compasiune, 
filantropia e expresia polarizării armonioase a puterii spirituale 
a sufletului către întreaga creație, de aproape și de departe, către 
om și către toate făpturile și întreg cosmosul ce se recapitulează 
în om. Împreună pătimirea sau compasiunea pe care o presupune 
și o exprimă filantropia este expresia unei stabilități și tensiuni 
echilibrate echidistante și nepartinice a sufletului uman față de 
cei și cele din jur, întocmai ca ale iubirii agapice divine exprimată 
în icoana Sfintei Treimi a lui Andrei Rubleov. Este iubirea față de 
cei sau cele mai intime ale omului, și aici filantropia umană ca 
și compasiune se întâlnește și se orientează total spre Hristos-
Omul prezent în inima omului credincios în modul cel mai intim 
și organic, împlinind și aspectul ei de iubire a aproapelui. Această 
iubire agapică e diferită de iubirea sau erosul uman descris 
de Platon ca tensiunea sau „dorința desăvârșirii proprii” a 
individului uman ce-l poate polariza unilateral și nearmonios pe 
om pe calea unei propășiri spirituale egoiste sau chiar autarhice 
în afara lui Dumnezeu. Iubirea agapică ca echilibru și filantropia 
lui Dumnezeu ca răsfrângere și împărtășire sunt exprimate în 
mod fericit prin icoana Răstignirii Domnului Hristos, în care îi 
iartă pe cei de aproape, pe oamenii de sub cruce și din întreaga 
lume, ca pe unii ce „nu știu ce fac”, și culminează transfigurarea 
patimilor firii umane asumate în compasiune sau împreună 
pătimire pentru neamul omenesc. De aceea putem concluziona 
interpretarea capitolelor 25 și 26 din scrierile Clementine 
afirmând că filantropia e expresia fericită a sinergiei divino-
umane, continuând în plan uman și creațional lucrarea iubirii 
agapice izvorâte din comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi. 

Această perspectivă e afirmată și de alți mari filosofi, sfinți 
părinți și scriitori bisericești care înțeleg iubirea agapică divină 
ca o supraabundență12, prin care Dumnezeu iese din Sine Însuși 
într-o „bunăvoință” (evnoia) și chiar „dor” (pothos) după creația 
Sa, și din care Dumnezeu împărtășește făpturilor energiile Sale 
necreate susținătoare ale existenței. Creștinismul depășește 
astfel concepția antică despre Dumnezeu ca ființă indiferentă 
față de creația sa, desăvârșită în singurătatea și autosuficiența 
sau autarhia sa, „fericită fără a avea nevoia și posibilitatea 
de a-și face prieteni”13, iubirea sau prietenia cu oamenii sau 
filantropia lui Dumnezeu fiind continuarea logică, ad extra, pe 
planul creației, a iubirii sale lăuntrice, intratrinitare, agapice, 
extinderea comuniunii perfecte intratreimice la nivelul creației 
ajunsă căzută spre a o ridica și desăvârși. Filantropia reprezintă 
deschiderea supraplinului comorii iubirii agapice lăuntrice către 
făptura și creația chemată să înainteze în desăvârșirea pe care 
doar Creatorul i-o poate oferi prin această iubire. „Creatorul 
firii omenești – spune Sf. Grigorie de Nyssa – n-a fost împins de 
nici o necesitate să-l creeze pe om... Omul a fost chemat la viață 
pentru a se împărtăși de bunurile lui Dumnezeu”.14
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„Bunurile sau bunătățile lui Dumnezeu” sunt „harul întrupat 
în virtuți” (Is. 45. 24; Is. Sir. 45. 10), „bogăția slavei” (Rm 9. 23, Ef 1. 
18, 3. 16; Col 1. 27), „adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei 
lui Dumnezeu” (Rm 11. 33) identificat cu Hristos în aceste versete, 
pentru că scopul vieții omului e „să cunoască iubirea lui Hristos, 
cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea 
lui Dumnezeu” (Ef. 3. 19). Virtutea, slava și iubirea au la bază una 
și aceeași realitate a energiilor divine ce manifestă voința unică 
a dumnezeirii exprimând ființa – ousia – bogăția acesteia prin 
Cele Trei Ipostasuri în mod distinct și personal. De aceea aici 
avem de a face nu cu o iubire asemănătoare erosului uman ci 
cu „iubirea ca manifestare a ființei lui Dumnezeu” în perihoreza 
celor trei Ipostase, iubirea ca „actul Lui substanțial”15, fapt ce l-a 
făcut pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să exclame „Fraților, 
Dumnezeu este iubire” (1In 4, 8, 16), și aceasta nu numai în ființa 
Sa, ci și în relație cu creaturile Sale și cu lumea. Această iubire 
este „slava pe care a avut-o Hristos la Tatăl mai înainte de a fi 
lumea” (In 17, 5), pentru că „în aceasta este dragostea, nu fiindcă 
noi am  iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a  iubit pe noi (cel 
dintâi) și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre.” (I Ioan 4, 10, 19) „Aceasta e iubirea mai de înainte de a fi 
lumea („proagapan”) sau, cu termenul preferat al părinților greci, 
„iubirea de oameni” (philanthropia) ce se manifestă de a lungul 
întregii istorii a mântuirii.”16” 

Călăuzirea erosului uman prin iubirea agapică divină în 
adevărata philantropie - 
Așa cum am văzut, postmodernitatea a viciat filantropia 
întemeiată pe caritas divină, inventând noi forme de filantropie 
cointeresată de idealuri de dezvoltare socială și de câștig 
financiar și chiar politic. Filantrocapitalismul e de fapt o formă 
de prozelitism partinic și politic și prin aceasta o contrafacere a 
adevăratei filantropii. Pe de altă parte, așa cum am demonstrat 
mai sus, adevărata filantropie ca și manifestare și prelungire 
pe plan uman a iubirii desăvârșite divine este foarte greu, dacă 
nu chiar imposibil de realizat doar prin forțe umane. Omul nu 
are prin sine o asemenea putere pentru a susține prin forțe 
proprii o asemenea iubire. Deși filosofia antică definea erosul 
ca aparținând doar omului ca dorință a acestuia de a se înălța 
spre a contempla tărâmul ideilor și formelor, Frumosul fizic 
fiind cel ce răpește și călăuzește sufletul uman către Frumosul 
metafizic sau spiritual, totuși un asemenea eros uman nu are 
prin sine însuși forța necesară unirii cu Dumnezeul cel Adevărat. 
De aceea a fost nevoie de iubirea lui Dumnezeu, iar Răstignirea 
Fiului e expresia iubirii nebune (eros manikos) a lui Dumnezeu 
pentru omul căzut și pentru lumea aflată sub puterea celui rău. 
Erosul divin e manifestarea în putere a iubirii agapice divine 
țintind împlinirea actelor esențiale ale iconomiei mântuirii 
obiective și răpirea făpturii raționale și a lucrurilor lumii spre 
frumusețe pentru ca pe cele urâte să le facă frumoase. Abia 
prin întruparea Fiului lui Dumnezeu iubirea-agape divină își 
manifestă întreaga sa putere în lume, deoarece „se prezintă 
personalizată, în persoana unui semen, cu care omul putea veni 
în contact direct”17. Sfinții Evangheliști Îl prezintă pe Mântuitorul 
ca fiind descoperirea iubirii lui Dumnezeu, iar Sf. Apostol Pavel 
îl numește „Dumnezeul dragostei” (2 Co 13, 11 ) pe „Hrisos cel 

răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie” (1 
Co 1, 23), tocmai pentru că prin Hristos se arată lumii „iubirea 
nebună” a lui Dumnezeu, chemându-i la împărtășirea din ea. 
Această iubire nebună izbucnește și se manifestă punctual în 
istoria mântuirii din supraplinul continuu al iubirii agapice, 
în Dumnezeu la baza iubirii-eros stând iubirea-agape, iar 
filantropia divină e doar manifestarea uniformă continuu, ca 
pronie a aceleiași iubiri agapice. Erosul divin, deși cu neputință 
de înțeles rațional ca orice eros, poate doar impulsiona, prin 
pildă și prin emoție iubirea sau erosul uman spre săvârșirea de 
fapte filantropice. Însă la om, nu există un supraplin al unei iubiri 
agapice autonome; această agape umană ce se vrea autonomă, 
nu poate fi alimentată decât din erosul, dorința sau tensiunea 
proprie spre cineva sau ceva întemeiate pe forța proprie dar 
limitată. Mai mult, erosul uman e în principal expresia unei 
lipse ce se vrea împlinită prin comuniune și alteritate. De aceea 
e nevoie de alimentarea erosului uman din supraplinul iubirii 
agapice divine manifestate ca filantropie sau iubire de oameni. 
Erosul uman trebuie să se împletească cu filantropia divină 
pentru a da naștere unei iubiri agapice umane care să susțină o 
adevărată filantropie, după modelul celei divine.

În această perspectivă putem înțelege mai bine de ce a 
eșuat, în modernitate odată cu Renașterea, Umanismul și 
Raționalismul cartezian, filantropia inițială întemeiată pe caritas 
sau agape divină, pornind romantic și optimist să se emancipeze 
de caritas-agape divină, spre a sfârși în forme de cointeresare 
materială precum filantrocapitalismul. Filantropia se poate 
păstra dezinteresată doar dacă se alimentează din agape divină 
care este o iubire dezinteresată, pentru că e infinită și veșnică. 
Iubirea interesată există doar atâta timp cât există și interesul. 
Odată satisfăcut acesta, încetează și această iubirea imperfectă, 
cointeresată dealtfel.18 

Iubirea-agape a lui Dumnezeu pentru noi, deși act ontologic 
constant și continuu, este totuși una plină de suferință, tocmai 
pentru că nu e primită să conlucreze cu puterile omului. Omul 
refuzând sinergia cu Dumnezeu nu își dezvoltă puterile sufletești 
după chipul treimic din om, nu se dezvoltă spiritual ca persoană 
în comuniunea cu alte persoane care e mediul de manifestare 
al filantropiei umane. Astfel erosul sau iubirea umană e lipsit 
de eficiență și chiar de rost, „eros fără agape fiind doar trudă 
și zbucium zadarnic, iar agape fără eros este forță fără rodire, 
fără valoare practică”19, acest lucru trebuind să îl aibă în vedere 
filantropia modernă și postmodernă. Filantropia postmodernă 
cu origini în protestantism, e de fapt fie o expresie a activismului 
social specific acestei facțiuni religioase creștine, fiind eros 
sau râvnă omenească fără forța iubirii agapice divine, care e 
indispensabilă pentru mântuire, fie o expresie a pietismului 
fiind iubire agapică doar umană fără impulsul sau fermitatea 
voinței sau hotărârii erosului ca inițiator, mediator și potențator 
al iubirii agapice divine. 

Filantropia postmodernă exprimă cu elocvență amestecul 
egoismului în viața omului, „multe din formele iubirii avându-
și rădăcinile înfipte în solul instinctelor, trebuințelor firii 
omenești”20. Fără iubirea-agape divină ca iubire purificatoare 
total lipsită de egoism, total dezinteresată, primind deschis riscul 
suferinței, având adânc inserată în ființa sa dispoziția și hotărârea 
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de a sluji altuia cu riscul celor mai grele jertfe, iubirea umană ca 
eros sau impuls sau dorință de săvârșire a binelui nu se poate 
defini, potența, întări, și nici purifica. Aceasta e cauza pentru 
care așa zisa filantropie modernă riscă să slujească, mai degrabă, 
pe de o parte satisfacerii orgoliilor proprii ale filantropului 
postmodern, iar pe de altă parte unei înregimentări și chiar 
manipulări lumești a subiecților acestei filantropii, fiind total 

străină de intenția sau lucrarea lui Dumnezeu prin iubirea sa de 
oameni, anume al unei pedagogii cerești adresată oamenilor sau 
copiilor/fiilor săi creați după Chipul Său și chemați la asemănare 
prin această filantropie. 
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