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Sfântul Paul a fãcut din religia creºtinã pentru prima datã o religie de

masã care, trecând dincolo de hotarele limitate ale Palestinei, a avut

curajul ºi a reuºit sã se opunã legii iudaice, propunând o alternativã nouã,

aceea a „libertãþii creºtine” cu care a învins lumea. A fost un teolog care,

înainte de toate, a ºtiut sã combine tradiþia cu noutatea, elementul vechi

cu elementul nou, reuºind ca nimeni altul sã învigoreze creºtinismul,

dându-i perenitate ºi soliditate. În câmpul vast al învãþãturii trinitare,

trebuie spus din capul locului cã Paul continuã, cu multã vigoare ºi spirit

creator, aceeaºi învãþãturã pe care o predicau ºi ceilalþi apostoli, el

ocupând un loc primar în istoria creºtinismului. Apostolul, aºa cum se

ºtie deja, nu a fost martor al vieþii pãmânteºti a lui Isus Cristos, el nu l-a

urmat pe Isus în ministerul sãu public, probabil, nu l-a întâlnit niciodatã

pe Isus în decursul vieþii sale publice. Întâlnirea sa cu Mântuitorul a avut

loc, în schimb, pe drumul Damascului. A fost o întâlnire decisivã ºi-n

acelaºi timp tainicã, care s-a transformat într-o convertire totalã pentru

Paul, prilej unic în care Isus cel glorificat identic cu Mântuitorul suferind,

i-a vorbit inimii sale cãutãtoare de nou. El nu aºteaptã pãrerea celorlalþi

apostoli, o datã convertit la religia creºtinã, îl predicã numaidecât pe Isus

Mântuitorul.

Activitatea sa va fi întreruptã pe neaºteptate, el refugiindu-se în

deºertul Arabiei, unde rãmâne vreme de trei ani. De abia dupã aceea se

hotãrãºte sã plece la Ierusalim, pentru a se întâlni acolo cu ceilalþi

apostoli ºi, în primul rând, cu Petru (Gal 1,18). În acest interval de timp

scurt, cât a durat ºederea sa la Ierusalim, el se ruga ºi medita primind în

acelaºi timp ºi din cer revelaþiile sale minunate. Am fi ispitiþi sã credem,

bineînþeles, e doar o presupunere, cã acest vãzãtor, acest mistic prin

excelenþã, propunea o învãþãturã care îi aparþinea cu adevãrat.
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Paul predica ceea ce predicau ºi ceilaþi apostoli, vestindu-l pe Isus cel

rãstignit - înviat ºi insistând asupra misterelor fundamentale ale vieþii

sale, patima, moartea ºi învierea sa. El învaþã ceea ce a primit, aºa cum

declarã el de mai multe ori în scrisorile sale. Astfel, învãþãtura sa era o

tradiþie care se cerea pãstratã cu strãºnicie ºi transmisã cu fidelitate mai

departe. Desigur, lui Paul i-a revenit misiunea de a rãspândi printre

pãgâni misterul pe care Dumnezeu i l-a revelat prin Fiul sãu; nimeni nu

avea dreptul sã punã la îndoialã semnificaþia acestei misiuni. Asupra

acestui punct al învãþãturii sale trinitare, cei Doisprezece se gãsesc într-

un acord unanim. Fie cã se aflã în Galaþia, fie cã se aflã la Tesalonic, la

Corint, la Efes sau la Roma, se gãsesc întotdeauna oameni care discutã

ceea ce aud sau, pur ºi simplu, fac opoziþie la tot ceea ce învaþã el.

Teologia sa nu este pusã nici un moment la îndoialã. În schimb,

atitudinea sa faþã de legea veche, autoritatea ce i se atribuia pe nedrept ºi

eficacitatea perimatã din punct de vedere teologic sunt discutate aprins.

Paul se aparã în toate împrejurãrile, invocând cele mai diverse argumente

pe care atât noua religie creºtinã, cât ºi vechea religie mozaicã, il le

ofereau din plin. Aceste lucruri sunt foarte importante de ºtiut atunci

când este vorba de învãþãtura paulinã în ceea ce priveºte teologia

trinitarã. La acestea, se adaugã o mulþime de revelaþii succesive pe care

Paul le-a primit pe tot parcursul vieþii sale ºi asupra cãrora el a meditat

îndelung în momentele sale de unire cu Dumnezeu. În concluzie, se poate

afirma cu toatã certitudinea cã creºtinismul practicat ºi predicat de Paul

nu era cu totul nou, era aceeaºi învãþãturã pe care o propusese mai înainte

Isus ºi preluatã, fãrã a fi modificatã sau transformatã, de cei Doisprezece

apostoli.

1. Tatãl ºi Fiul

În toatã activitatea sa misionarã, Paul nu a pus niciodatã la îndoialã

dogma fundamentalã a strãmoºilor sãi, este vorba de credinþa sa

monoteistã, la care a þinut pe tot parcursul vieþii sale ºi de care el nu se

ruºineazã sã dea mãrturie: „circumcis la opt zile, din viþa lui Israel, din

tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, fariseu dupã lege...” (Fil 3,5). Mai

mult încã, în epistola cãtre Romani aminteºte cum atributele invizibile ale
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lui Dumnezeu, adicã pe Dumnezeu însuºi, îl putem cunoaºte din lumea

exterioarã a creaþiei: nemurirea pãgânilor înseamnã pedeapsa ignoranþei

lor (cf. Rom 1,18). Într-adevãr, trebuie sã citim ºi sã recitim cu atenþie

aceste cuvinte profunde ale Apostolului, pentru a sesiza profunzimea

gândirii pauline în domeniul monoteismului. 

Amintim toate aceste lucruri, pentru cã au existat critici la adresa

Apostolului, cum cã ar fi preluat anumite idei din ambientul pãgân cu

care el, mai târziu, sã poatã justifica credinþa sa în Isus Cristos. Lucru

imposibil de dovedit, cãci este ºtiut de toþi cã Paul nu a fãcut niciodatã

nici cel mai mic compromis în ceea ce priveºte prozelitismul. Între

Cristos ºi idoli nu a admis nici un fel de concesie, nici cea mai

neînsemnatã, dimpotrivã, creºtinul trebuie sã fie matur ºi sã ia o atitudine

personalã ºi conºtientã ºi, de asemenea, sã facã alegerea în consecinþã.

Cel ce crede cu adevãrat în Isus Cristos trebuie, înainte de toate, sã

renunþe la cultul idolilor ºi sã adere la adevãratul Dumnezeu, la

Dumnezeul unic, cunoscut ºi adorat ºi de evrei. Acest Dumnezeu este

Tatãl nostru, cãci „în el doar trãim, ne miºcãm ºi suntem” (Fap 17,28).

Acest Dumnezeu ne-a transformat în copiii sãi adoptivi, lucru nemaiauzit

de evrei mai înainte. Pentru ei, Dumnezeu era cu totul inaccesibil ºi sfânt

prin excelenþã, aºa încât nu era permis niciodatã pronunþarea numelui

sãu. În creºtinism, Dumnezeu este acea mânã paternã care este mereu

aproape: „Toþi aceia care au fost conduºi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii

lui Dumnezeu. Voi nu aþi primit un spirit de sclavie, ca din nou sã vã fie

teamã, ci aþi primit Duhul înfierii, prin care strigãm: «Abba! Tatã!»

Spiritul însuºi dã mãrturie împreunã cu spiritul nostru cã suntem copii ai

lui Dumnezeu. Dar dacã suntem copii, suntem ºi moºtenitori, moºtenitori

ai lui Dumnezeu ºi comoºtenitori ai lui Isus Cristos, de vreme ce cu el

suferim, ca împreunã cu el sã ajungem la mãrire” (Rom 8,14-17; idem în

Gal 4,5-6).

Dumnezeu este, de asemenea, tatã în raport cu întreaga creaþie, pentru

cã providenþa sa pãrinteascã se extinde la toate fiinþele raþionale pe care

el le copleºeºte de binefaceri prin faptul cã el coboarã asupra lor

încontinuu mila ºi binecuvântarea sa de pãrinte: „binecuvântat sã fie

Dumnezeul ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, Pãrintele îndurãrilor

ºi Dumnezeul a toatã mângâierea. El ne mângâie în orice stâmtorare a
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noastrã...” (2Cor 1,3-4). Mai mult încã, tot ceea ce existã în cer ºi pe

pãmânt formeazã o familie, care nu este decât umbra sau mai bine zis, un

fel de copie a dragostei sale paterne (cf. Ef 3,14).

În sfârºit, într-o manierã unicã ºi exclusivã, Dumnezeu este Tatãl

Domnului nostru Isus Cristos, adicã Tatã dupã natura sa divinã. În mod

deosebit, Paul revine asupra acestei doctrine, o face cu maximum de

claritate ºi obiectivitate. Iatã douã texte care ne confirmã acest adevãr

incontestabil al învãþãturilor pauline: „Când însã a sosit împlinirea

timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul sãu, nãscut din femeie, supus legii,

ca sã rãscumpere pe cei ce erau sub lege” (Gal 4,4-5).

„Dumnezeu, trimiþându-l pe Fiul sãu într-un trup asemãnãtor cu acela

al pãcatului ºi în vederea pãcatului, a osândit pãcatul în trup” (Rom 8,3). 

Evident, Fiul nu primeºte acest titlu adevãrat unic, pentru cã el este

trimis în lume, dar el este trimis de Tatãl, pentru cã este Fiul sãu. Prin

venirea sa în lume, Fiul s-a nãscut dupã trup din viþa lui David însã a fost

declarat Fiul lui Dumnezeu prin învierea sa glorioasã din morþi (cf. Rom

1,3). Aceastã declaraþie nu schimbã cu nimic natura sa ºi nici nu

introduce nimic nou: Isus este Mântuitor, preamãrit prin biruinþa sa

asupra morþii, dobândeºte o demnitate cu adevãrat unicã. Astfel, Cristos

este Fiul propriu al lui Dumnezeu (Rom 8,32), Fiul sãu pentru el (Rom

8,3), Fiul dragostei sale (Col 1,13). Într-un sens analog, Cristos posedând

spiritul de adopþiune real, se poate spune cã noi suntem comoºtenitori ai

lui, el fiind primul nãscut între mulþi fraþi. Bineînþeles, a nu se confunda

filiaþia noastrã adoptivã cu filiaþia naturalã ºi veºnicã a lui Cristos: „Pe

care dinainte i-a ºtiut, dinainte i-a ºi hotãrât sã fie asemenea cu icoana

Fiului sãu, ca acesta sã fia primul nãscut dintr-o mulþime de fraþi” (Rom

8,29).

2. Cristos

Rãsfoind scrisorile sale nu este deloc exagerat dacã se afirmã cã Paul

este înainte de toate apostolul lui Isus Cristos. Cu acest titlu de onoare

Paul se autodefineºte în cuvântul de salut în mai multe scrisori ale sale.
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Aceastã expresie se referã la faptul cã Paul este trimisul Domnului ºi cã

misiunea sa este de a-l face cunoscut popoarelor pe Domnul nostru Isus

Cristos, Fiul lui Dumnezeu (Rom 1,4; 1Cor 1,9).

Nu avem de gând sã insistãm aici asupra cristologiei apostolului Paul.

De altfel, toþi criticii sãi sunt de acord asupra acestui punct, pentru a

scoate în relief abisul, care se pare cã-l separã pe Isus, pe care îl prezintã

ºi sinopticii, de Cristos cel rãstignit pe Calvar, în faþa cãruia Paul ne

invitã sã ne plecãm genunchii în semn de adoraþie. În acelaºi timp,

trebuie sã recunoaºtem cã Paul, departe de a neglija fizionomia istoricã

a Mântuitorului, vede în cruce, kenosis, punctul culminant al activitãþii

sale mântuitoare. Cu alte cuvinte, ce-ar însemna creºtinismul predicat de

Paul fârã rãstignirea ºi învierea lui Cristos din morþi? Într-advãr, misterul

morþii ºi misterul gloriei lui Cristos sunt indisolubil legate între ele.

Cristos, în viziunea paulinã, este preexistent totuºi la împlinirea

timpurilor” (Gal 4,4), el se face om devenind asemenea nouã pentru a-i

salva pe oameni (1Tim 1,15). Era bogat însã s-a fãcut pentru noi sãrac

pentru a ne îmbogãþi cu sãrãcia sa (cf. 2Cor 8,9). Schimbul de bogãþii din

cer cu cele ale sãrãciei de pe pãmânt presupune un mod de existenþã

anterior momentului întrupãrii. De aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul

sãu (Rom 8,3; Gal 4,4) din înãlþimile cerului în sânul unei femei pentru

a lua trup asemenea nouã. Cu alte cuvinte, existenþa Fiului o precedã pe

aceea pãmânteascã, adicã cea petrecutã în timp. Mai exact încã, aceastã

preexistenþã a Fiului este din veºnicie. La aceasta se referã minunatele

texte din scrisorile redactate în captivitate:

În el noi avem rãscumpãrarea, iertarea pãcatelor; el este icoana
Dumnezeului nevãzut, nãscut înainte de orice fãpturã,cãci toate au fost
create în el, în cer ºi pe pãmânt, ºi vãzutele ºi nevãzutele, fie Tronuri,
fie Domnii, fie Cãpetenii, fie Puteri. Toate prin el ºi pentru el au fost
create. El este înaintea tuturor ºi toate au fiinþã în el, iar el este capul
Trupului, Întâiul-Nãscut dintre cei morþi, ca între toþi el sã fie fruntea.
Deoarece lui Dumnezeu i-a plãcut ca întrega plinãtate sã locuiascã în
el ºi prin el ºi pentru el sã le reîmpace toate, fie pe pãmânt, fie în cer
aducând pacea prin sângele crucii sale (Col 1,14-20).

Cuvinte înãlþãtoare scrie Paul ºi creºtinilor comunitãþii din Filipi:
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Nutriþi în voi aceleaºi simþãminte care erau în Cristos Isus. El, care din
fire este Dumnezeu, nu a socotit ca o cucerire egalitatea sa cu
Dumnezeu, ci s-a despuiat de sine însuºi, a luat fire de sclav ºi s-a fãcut
de o asemãnare cu oamenii, dupã felul lui de a fi, a fost socotit ca un
om. S-a umilit pe sine însuºi ºi s-a fãcut ascultãtor pânã la moarte,
moartea pe cruce. De aceea l-a ºi înãlþat Dumnezeu ºi i-a dãruit Numele
ce stã deasupra oricãrui nume, ca la numele lui Isus sã se plece tot
genunchiul, al celor din cer, de pe pãmât ºi de sub pãmânt, iar orice
limbã sã dea mãrturie cã Domnul este Isus Cristos, spre mãrirea lui
Dumnezeu Tatãl (Fil 2,6-11).

Aceste texte sunt fapte cunoscute, iar comentarea lor ar cere fãrã

îndoialã un spaþiu prea lung, însã e clar cã ele confirmã preexistenþa realã

a lui Cristos (ºi, de ce nu) ºi preexistenþa divinitãþii sale:

Cristos este Fiul preaiubit în mod necesar unic, dispunând în aceastã
calitate a împãrãþiei Tatãlui sãu ca de împãrãþia sa proprie. El este
chipul lui Dumnezeu invizibil, portret viu al Tatãlui ceresc, singur
perfect asemenea arhetipului ºi singur capabil sã se reveleze oamenilor,
pentru cã singur el îl cunoaºte aºa cum este cunoscut. El este întâiul
nãscut a toatã creatura, deoarece el exista înaintea oricãrei creaturi. El
este creatorul, atotputernic ºi atotºtiutor, a tot ce existã ºi nici o fiinþã
creatã, oricât de sus pusã ar fi în ierarhia cereascã, nu se poate înstrãina
de activitatea sa creatoare ºi nici de providenþa sa... El posedã toatã
bogãþia harurilor necesare pentru a îndeplini rolul de reconciliator ºi
pacificator universal. În sfârºit, întrega plinãtate a divinitãþii locuieºte
în el fizic. Nu trebuie confundatã aceastã formulã cu precedenta, ea e
cu totul diferitã. Acolo este vorba de plinãtatea harului, aici este vorba
de plinãtatea divinitãþii; în primul caz, era vorba de plinãtate, care se
resfrângea asupra Persoanei lui Cristos, în al doilea rând, este vorba de
plinãtate, care se afla în amintirea lui Cristos. Cuvântul folosit de
Sfântul Paul este clar, toatã plinãtatea divinitãþii nu poate fi decât
natura divinã în ea însãºi .1

Textul paulin era, fãrã îndoialã, puþin retoric ºi cu intenþii vãdit

educative, noi însã avem aici cu totul alte gânduri din partea lui Paul:

 F. PRAT, La théologie de saint Paul, II, 186.1



47RECENZII

„Cristos subzista în condiþia unui Dumnezeu. El nu a considerat acest

lucru ca o uzurpare de egalitate cu însuºi Dumnezeu”. Respectivele

expresii sunt cu adevãrat semnificative; dacã ele au un sens, ele nu pot

sã se refere decât la dumnezeirea lui Isus Cristos. Cu alte cuvinte, Cristos

nu a pierdut ºi nici n-a câºtigat nimic prin faptul cã a devenit om. De

bunã voie ºi conºtient a renunþat pentru un timp în mod voit la cinstea pe

care o avea mai înainte. Avem, în acest caz, exemplul cel mai grãitor al

kenozei Mântuitorului nostru.

În scrisorile Sfântului Paul avem ºi alte nenumãrate texte, care au fost

scrise urmând aceeaºi linie, credinþa sa în dumnezeirea lui Isus Cristos.

De exemplu, sunt cunoscute doxologiile din Rom 9,5; Tit 2,13-14; 2Tim

4,18; Ef 5,19 etc. Sã luãm totuºi un exemplu din 1Tim 3,16: „el s-a

manifestat în carne, a fost vãzut în lume, a fost ridicat în glorie”. Foarte

probabil, avem aici exemple de rugãciuni ritmate foarte vechi, cântate ca

atare de primii creºtini sub forma unui imn sau crez. Cel care intona o

astfel de cântare nu se gândea decât la Cristos. Este interesant de notat

faptul cã Pliniu cel Tânãr în scrisoarea adresatã Împãratului Traian face

aluzie la imnul de acest gen, referindu-se la creºtinii, care cântau imnuri

în cinstea lui Cristos, adresându-se lui ca unui Dumnezeu.

S-ar putea aduce aici alte nenumãrate exemple, dar trebuie spus cã nici

un critic serios al scrisorilor pauline nu pune la îndoialã caracterul divin

recunoscut ºi atribuit de apostol lui Cristos. Desigur, acest lucru nu îi

împiedicã pe teologi de a cerceta cu de-amãnuntul care sunt explicaþiile

care l-au determinat pe apostol sã afirme cã Domnul care ºade de-a

dreapta lui Dumnezeu-Tatãl este identic cu Rãstignitul de pe Calvar. Este

un lucru clar: Sfântul Paul nu a inventat nimic din ceea ce susþine

referitor la dumnezeirea lui Isus Cristos, a primit toate acestea ºi nu se

mulþumeºte niciodatã sã repete ºi sã înveþe cã el a dat mai departe ceea

ce a primit.

3. Duhul Sfânt

Din capul locului trebuie spus cã în scrierile pauline Sfântul Duh

ocupã un loc important ºi privilegiat. În toate comunitãþile fondate de

Paul, ca, de altfel, în prima comunitate de la Ierusalim, erau cunoscute
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toate manifestãrile extraordinare ale Duhului Sfânt. Scrisoarea cãtre

Corinteni, mai ales în primele sale capitole, este destinatã sã explice

înþelegerile greºite ale manifestãrii Duhului. Cu toate acestea, este destul

de dificil sã intuim astãzi adevãrata stare de lucruri în sânul acestei

comunitãþi. Este vorba despre spiritul lui Dumnezeu, dar ºi de Duhul

înþeles ca Persoanã sau, pur ºi simplu, ca un atribut divin.

Atunci când Paul vorbeºte despre marile opere ale Duhului nu pregetã

nici un moment sã scoatã în relief lucrãrile Duhului Sfânt. În aceastã

multitudine de referinþe neotestamentare, Paul repetã neobosit întreaga

doctrinã în legãturã cu Duhul Sfânt aºa cum ne confirmã ºi nenumãratele

referinþe biblice. Se ºtie cã scrisorile sale au fost ocazionate de motivaþii

oarecum conjuncturale ºi, ca atare, ele nu pot fi considerate decât în parte

ca rãspunzând adevãratelor probleme cu care se confruntau respectivele

comunitãþi. În orice caz, nu trebuie sã credem cã apostolul ar fi avut vreo

îndoialã asupra Duhului Sfânt. Iatã un exemplu semnificativ în acest sens

ºi de o inspiraþie mai mult decât binevenitã:

nouã ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul sãu, cãci Duhul toate le
cerceteazã, chiar ºi adâncurile lui Dumnezeu. Care dintre oameni
cunoaºte oare lãuntrul omului, în afarã de sufletul omului, care este în
el? Tot aºa ºi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le cunoaºte, în afarã de
Duhul lui Dumnezeu. Noi nu am primit spiritul lumii, ci Duhul care
vine de la Dumnezeu, ca sã ne cunoaºtem darurile ce ni le-a fãcut
Dumnezeu” (2Cor 2,10-12).

Aºa cum noi ne cunoaºtem pe noi înºine prin spiritul nostru, tot aºa

Dumnezeu se cunoaºte pe sine însuºi prin Duhul sãu. Acest Spirit divin

poate singur sã ne dãruiascã cunoaºterea lui Dumnezeu. Trebuie sã

spunem cã în gândirea paulinã existã un paralelism foarte riguros între

spiritul nostru, care ne învaþã doar lucruri din afarã de noi ºi din lumea

înconjurãtoare, ºi Duhul lui Dumnezeu, prin care ni se reveleazã

Dumnezeu însuºi ºi viaþa sa lãuntricã, adicã toate misterele sale, atât cât

mintea noastrã poate sã le înþeleagã.

În altã parte, Paul declarã deschis:

Voi însã nu sunteþi trupeºti, ci spirituali, de vreme ce Duhul lui
Dumnezeu locuieºte în voi. Dar dacã cineva nu are Duhul lui Cristos,
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acela nu este al lui. Dacã însã Cristos este în voi, trupul, (omul întreg
în existenþa sa) ce este drept, este mort, datoritã pãcatului, dar spiritul
trãieºte datoritã dreptãþii. Iar dacã Duhul Aceluia care l-a înviat pe Isus
Cristos din morþi, locuieºte în voi, acela care l-a înviat pe Isus Cristos
din morþi le va da viaþã ºi trupurilor voastre muritoare, prin Spiritul sãu
care locuieºte în voi (Rom 8, 9-11).

Duhul lui Cristos locuieºte în noi ca un principiu de viaþã nouã, astfel

cã fãrã acest Spirit noi suntem morþi din punct de vedere spiritual. Nu

numai cã sufletul nostru nu poate sã trãiascã pentru dreptate sau, mai bine

zis, pentru justificare, însã nici trupul nostru (în sens de corp) nu este

capabil de a învia din morþi. Totuºi, trebuie spus cã Apostolul nu este

destul de clar, aºa cum am dori-o. În acelaºi context al spiritului nostru

care este un principiu de viaþã cu totul firesc, Spiritul lui Dumnezeu sau

Spiritul lui Cristos, care ne dãruieºte dreptatea supranaturalã, nedatoratã,

va face astfel ca trupurile noastre muritoare sã fie mereu vii. Deosebirea

între cele douã duhuri este dificilã ºi greu de înþeles pentru un muritor.

Aici Paul nu înþelege doar omul întreg în existenþa lui actualã în lume.

Aceastã existenþã este sortitã morþii din cauza pãcatului, pe când

existenþa lui nouã, suprafireascã, a harului ºi a vieþii Spiritului tinde spre

viaþa veºnicã, nota despre toate acestea Pr. Dr. Emil Pascal, în Noul

Testament, Paris 1975. 

Este adevãrat cã fãrã Duh noi nu putem avea parte nici o clipã de

Cristos: „dacã cineva nu are Spiritul lui Cristos, acela nu este al lui”

(Rom 8,9). Cu alte cuvinte, dacã unirea oamenilor din carne se realizeazã

în carne, unirea creºtinului în Domnul, care este Spirit, se realizeazã în

spirit. Prin urmare, formulele a trãi în Cristos înseamnã, practic, a trãi în

Spirit. Aºadar, Paul îndeamnã pe credincioºii sãi sã rãmânã mereu în

Domnul (Fil 4,1) ºi în Duhul Sfânt (Fil 1,27). El vorbeºte de asemenea

de bucuria, de dreptatea, de credinþa, de dragostea în Cristos ºi în Spirit

(Fil 3,1; Rom 14,19; Gal 3,26; 1Cor 12,9; Rom 8,39; Col 1,8). El îi invitã

pe creºtini de a fi pãrtaºi cu Fiul (1Cor 1,9) ºi cu Duhul Sfânt (2Cor

13,13; Fil 2,1). Aceste formule ºi multe altele nu ne permit sã tragem o

concluzie asupra identitãþii Duhului Sfânt. Doar Fiul lui Dumnezeu, care

s-a întrupat, a avut o existenþã istoricã, care s-a terminat cu moartea pe

cruce. Paul ezitã sã vorbeascã explicit despre Duh. Ne putem întreba,
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dacã Spiritul nu este în Cristos principiul vieþii, aºa cum el este ºi în noi.

Noi trãim datoritã spiritului nostru, Isus însã a trãit prin prezenþa în el a

unui Spirit divin sau, mai exact, a Spiritului divin.

4. Sfânta Treime

În acest caz, noi trebuie sã þinem cont de acele pasaje în care Sfântul

Paul invocã în acelaºi timp ºi în mod distinct cele trei Persoane ale

Sfintei Treimi. Nu avem nici un motiv sã ezitãm vreun moment, deoarece

întotdeauna gãsim în scrierile sale, reunite prin intermediul unor formule

unice, cele trei Persoane ale Treimii nedespãrþite, Tatãl, Fiul ºi Sfântul

Duh. Pe de altã parte, noi nu trebuie sã aºteptãm de la Paul o teologie

dezvoltatã ºi foarte precisã în acest sens, înzestratã cu fineþea unui limbaj

tehnic ºi o terminologie, care nu lasã loc la nici un fel de ezitãri sau dubii.

Toate acestea vor fi create cu multã trudã ºi pas cu pas în secolele ce au

urmat. Prin urmare, în teologia paulinã nu poate fi vorba nici de

substanþã, nici de subzistenþã, nici de Persoanã, nici de purcedere, nici

de perihorezã sau întrepãtrunderea trinitarã a Persoanelor etc. etc. Acest

lucru face ca doctrina trinitarã sã fie deosebit de dificilã ºi greu de

priceput. Respectivii termeni care s-au menþinut pânã în zilele noastre, nu

au trecut totuºi în limbajul obiºnuit, dimpotrivã, ei continuã ºi astãzi sã

fie folosiþi de câþiva specialiºti, care mânuiesc toate fineþile de vocabular

ºi toate aplicaþiile lui. Pentru cel ce crede, totul i se pare mai uºor pentru

autoritatea de necontestat ºi veºnicã a lui Dumnezeu. În definitiv, Paul

vorbeºte ca un om pãtruns de credinþã, adresându-se tuturor acelora care

acceptã ca ºi el Treimea: „cãci este un lucru bun ºi plãcut în ochii lui

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care vrea ca toþi oamenii sã se

mântuiascã ºi sã ajungã la cunoaºterea adevãrului” (1Tim 2,3-4).

Trebuie spus cã este deja mult faptul cã Sfântul Paul numeºte

împreunã Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, ca Persoane distincte, deosebindu-le

fundamental ºi statornicindu-le, fãrã nici o ambiguitate, în taina lui

Dumnezeu. În acelaºi timp, noi trebuie sã ne arãtãm foarte prudenþi cu

limbajul folosit de Paul, în care respectiva triadã este frecventã ºi

caracteristicã numai stilului sãu. Astfel, apostolul se complace în a grupa,
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în numãr de trei, expresiile pe care le foloseºte; avem cazul clasic al celor

trei virtuþi teologale (cf. 1Cor 13,13).

Sã luãm câteva exemple, care vorbesc de la sine; acestea sunt deja

destul de numeroase ºi care formeazã un adevãrat labirint în scrierile

pauline:

1) „Harul Domnului Isus Cristos ºi dragostea lui Dumnezeu ºi

împãrtãºirea Duhului Sfânt sã fie cu voi toþi” (2Cor 13,13). Avem în

acest caz una din cele mai trinitare formule din întreg Noul Testament;

este posibil ca Paul sã se fi inspirat aici din viaþa liturgicã a Bisericii.

Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt numite toate trei, ca Persoane

distincte ºi cauzatoare ale rãscumpãrãrii noastre. Duhul Sfânt uneºte într-

un tot unitar ºi activ Persoanele Sfintei Treimi în acþiune. Aici

Paul atribuie Fiului singur harul pe care el îl raporteazã de fapt ºi
Tatãlui ºi Fiului. Paul merge la sursa primarã a harului, care este
dragostea activã a Tatãlui ºi care rezumã ºi reprezintã întreaga naturã
divinã. De asemenea, el distribuie efectiv harurile sale, care înseamnã
Duhul Sfinþeniei. Cele trei Persoane contribuie deci împreunã, fiecare
în mod propriu, la opera mânuirii noastre .2

2) „Sunt deosebiri în daruri, dar unul ºi acelaºi este Spiritul. De

asemenea, sunt deosebiri în ministere, Domnul însã este acelaºi. Sunt ºi

deosebiri ale modului de acþiune dar acelaºi este Dumnezeu care le

înfãptuieºte toate în toþi” (1Cor 12,4-6). Este necesarã, înainte de toate,

o punctualizare a textului nostru. Þinând cont de capitolele 12 ºi 15 ale

aceleaºi scrisori, darurile, îndeosebi darul limbilor ºi al tãlmãcirilor, sunt

atribuite Duhului Sfânt. Modul de acþiune, fãptuirile, vindecãrile ºi

minunile îi revin Tatãlui. Ministerele, slujirile, apostolatul, profeþia,

învãþãtura, conducerea Bisericii, îi revin, pentru modul nostru de a vorbi,

lui Isus Cristos. De aceea, nu trebuie sã vedem aici un har ascendent în

care Duhul Sfânt ar fi prezentat într-o situaþie inferioarã în raport cu

celelalte douã Persoane divine. De altfel, este dificil sã se deosebeascã

nuanþele exacte care existã între lucrãri, ministere ºi carisme. Menþionez

 F. PRAT, La théologie de saint Paul, II, 199-200.2



52 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

cã majoritatea Sfinþilor Pãrinþi greci privesc cele trei cuvinte ca aplicate

la acelaºi subiect. Cu alte cuvinte, toate aceste haruri pot fi atribuite atât

uneia, cât ºi alteia dintre Persoanele Sfintei Treimei, dupã împrejurãri.

3) Alteori, alte texte scot în relief relaþiile veºnice ºi misiunile

temporale ale Persoanelor divine. „Când însã a sosit împlinirea timpului,

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul sãu, nãscut din femeie, supus legii, ca sã

rãscumpere pe cei de sub lege ºi sã dobândim înfierea. Deoarece voi

sunteþii fii, Dumnezeu a trimis în inimile voastre Duhul Fiului sãu, care

strigã: «Abba! Tatã!» Astfel, nu mai eºti sclav, ci fiu, iar dacã eºti fiu,

eºti ºi moºtenitor datoritã lui Dumnezeu” (Gal 4,4-6). La acest text

trebuie raportat ºi cel paralel din Rom 8,14: „Toþi cei duºi de Spiritul lui

Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Voi doar nu aþi primit un spirit de

sclavie, ca din nou sã fiþi cu teamã, ci aþi primit Spiritul înfierii, prin care

strigãm: «Abba! Tatã!» Spiritul însuºi dã mãrturie cu spiritul nostru cã

suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar dacã suntem copii suntem ºi

moºtenitori, moºtenitori ai lui Dumnezeu ºi comoºtenitori ai lui Cristos.” 

Autorii ezitã în privinþa scrierii cuvântului «Spirit». Scris cu literã

micã, poate însemna dragostea filialã ce o avem faþã de Dumnezeu. Scris,

în schimb, cu literã mare, se referã la Duhul Sfânt, care înfãptuieºte

înfierea noastrã prin sãlãºluirea lui realã în noi. Aceastã locuire este

pecetea care garanteazã moºtenirea noastrã de fii ai lui Dumnezeu.

Textele de mai sus se completeazã reciproc; Dumnezeu-Tatãl trimite pe

Fiul sãu în aceastã lume. El trimite, de asemenea, ºi Duhul, care este

Spiritul Fiului. Prin acest Spirit, credincioºii devin fii adoptivi, iar

Spiritul care locuieºte în noi, strigã cãtre Dumnezeu dându-i numele de

Tatã. Paul deosebeºte între Fiul ºi Spiritul, dat fiind cã acela singur se

întrupeazã. S-ar putea sã ne întrebãm dacã Spiritul nu este cumva Fiul în

gloria sa, dupã momentele învierii ºi ale înãlþãrii la cer? În acest caz, am

fi tentaþi sã conchidem cã Spiritul este acela al Fiului ºi cã prin el noi

primim spiritul adopþiei filiale. Distincþia este realã între Fiul ºi Spiritul,

pe de o parte, ºi rolul fiecãruia dintre ei, pe de altã parte, care, evident,

este diferit. În egalã mãsurã, este adevãrat cã cele trei Persoane ale

Trinitãþii sunt inseparabile, astfel cã, ce se afirmã despre una dintre ele

luate separat este adevãrat despre toate trei luate împreunã. Aceastã

remarcã este întru totul adevãratã, mai ales când este vorba de sfinþirea
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sufletelor noastre. Astfel, în epistola cãtre Tit, referitor la cele spuse mai

sus, citim urmãtoarele: „Dar când s-a arãtat bunãtatea lui Dumnezeu,

Mântuitorul nostru ºi dragostea de oameni, el ne-a mântuit, nu datoritã

faptelor drepte pe care le-am îndeplinit, ci din îndurarea lui, prin baia de

renaºtere ºi reînnoirea datoritã Duhului Sfânt. El l-a revãrsat din plin

asupra noastrã prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3,4-6). Toþi am

fost mântuiþi prin botez, care ne reînnoieºte întruna. Duhul Sfânt este

Persoana care acþioneazã imediat prin respectivul spirit de reînnoire,

adicã este vorba de reînnoirea Duhului Sfânt. Totuºi, Isus Cristos,

Mântuitorul nostru, este mijlocitorul harului, pe care Dumnezeu l-a trimis

de bunãvoie ca expresie a bunãvoinþei sale asupra noastrã. Pe de altã

parte, autorul primar al sfinþeniei noastre este Dumnezeu, Tatãl, care ºi-a

manifestat bunãtatea ºi dragostea sa faþã de noi trimiþându-l pe Fiul sãu.

Toate cele trei Persoane divine colaboreazã astfel la opera unicã ºi

comunã a mântuirii noastre ºi a cãrei iniþiativã se datoreazã exclusiv

Tatãlui.

ªirul exemplelor ar putea continua cu analiza altor nenumãrate texte.

Aº vrea sã mai susþin atenþiei noastre un singur text: „Existã un singur

Trup ºi un singur Duh, dupã cum ºi voi aþi fost chemaþi de o singurã

speranþã a chemãrii voastre. Existã un singur Domn, o singurã credinþã,

un singur botez, un singur Dumnezeu ºi Pãrinte al tuturor, care este peste

toþi, ºi prin toþi” (Ef 4,4-6). Ceea ce ne loveºte înainte de toate la citirea

acestor texte, este afirmarea unitãþii celor trei Persoane trinitare. Paul

vorbeºte aici de trupul mistic al lui Cristos ºi al Bisericii, care este unicã

ºi de neatins, de altfel, aceastã temã este dragã apostolului, nimic fiindu-i

mai aproape de inima sa decât unirea tuturor credincioºilor. Aceastã unire

trebuie sã se inspire ºi sã ia ca model unitatea de o fiinþã a Sfintei Treimi

nedespãrþite.

Aºa cum este un singur Dumnezeu, aºa este ºi un singur trup; existã

un singur Domn, în care credem ºi în care noi am fost botezaþi ºi în care

vom fi ºi mântuiþi. Nu existã decât un singur Spirit, care leagã membrii

între ei ºi-i întrepãtrunde cu viaþa sa din belºug. Noul Testament

(Traduction Oecumenique de la Bible) noteazã, printre altele, în legãturã

cu acest verset: „Influenþa acestui pasaj asupra simbolului de la Niceea

este evidentã. Versetul 6 se terminã printr-o doxologie inspiratã din
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formulele stoice . Nu trebuie exclus din acest pasaj nici anumite accente

polemice. Speranþa înseamnã lucru separat, cuvântul credinþã înseamnã

în acest caz mãrturisirea credinþei (nota r, ediþia din 1973).

Astfel se prezintã, într-o perfectã coerenþã ºi în puþine cuvinte,

doctrina trinitarã la Sfântul Paul. Om de acþiune apostolicã, însãrcinat cu

evanghelizarea neamurilor, adevãrata grandoare a misterului lui Cristos,

Paul nu se preocupã sã scruteze profunzimile vieþii divine, despre care el

însuºi mãrturiseºte: „O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei: Cât

de nepãtrunse sunt judecãþile lui ºi neînþelese cãile lui!” (Rom 9,33-34). 

Nici unul, aici pe pãmânt, nu poate sã-l cunoascã pe Dumnezeu, aºa

cum este el în sine, ºi viaþa sa divinã. De aceea, este inutil de a cãuta sã

aprofundãm secretele pe care ochiul omului nu le-a contemplat ºi urechea

nu le-a auzit. Din contra, este esenþial pentru cel ce crede de a ºti care

sunt relaþiile sale cu Dumnezeu ºi cum el îi dãruieºte mântuirea, gratuit

ºi fãrã nici un merit personal. Atunci când suntem cu adevãrat mântuiþi,

ne dãruieºte nemeritat acest har ºi acest lucru înseamnã cã nu mai trãim

noi, dar Cristos este cel care trãieºte în noi ºi, împreunã cu Tatãl ºi cu

Sfântul Duh, a luat în posesie sufletele noastre. Paul este inepuizabil

atunci când este vorba despre viaþa divinã în noi; aici este în acþiune

întreaga Treime. In numele lui Cristos suntem purificaþi, sfinþiþi,

justificaþi, ºi în Spiritul Dumnezeului nostru, suntem ceea ce suntem.
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Zusammenfassung

In dem ersten Teil des Beitrags ist das Leben und Tätigkeit des

Apostols Paul und insbesondere seine Beziehungen zu den Jerusalemer

Apostel dargestellt. In diesem wichtigen Punkt seiner Lehre zeigt Paul,

daß er nur das überliefert, was er „durch die Offenbarung Jesu Christi

empfangen hat“ (Gal 1,12). Überall in seinen von ihm gegründeten

Gemeinden hat er treu diese Lehre immer verteidigt und gepredigt,

ohne daß er auf seine Identität zu verzichten: „ich wurde am achten Tag

beschnitten, bin aus dem Volk Israels, vom Stamm Benjamin, ein

Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz...“(Phil 

3,5).

Der gegenwärtige Vortrag enthält mehrere Teile, bevor Paul direkt über

das Thema der Dreifaltigkeit berührt. Im diesem Sinne spricht er

zunächst über den Vater und den Sohn und bringt mehrere Zitaten, die

diese These bestätigen sollen, Röm 8,14-17; 8,29; Gal 4,5-6; 2Cor 1,3-

4; u.s.w. Für die Hebräer war es verboten, den Name Gottes zu

erwähnen, im Christentum dagegen war Gott dem Menschen nahe,

sodaß er ihn Abba, d.h. Vater nennen durfte. Der Sohn Gottes kam in

die Welt, den Menschen zu retten und dadurch hat für uns die

Sohnschaft erlangt. Christus ist der Sohn, und, als die Zeit erfüllt hat

(Gal 4,4), wurde er Mensch und dadurch hat über sich die kenosis

völlig übernommen (Phil 2,6-11). So gelangen wir über die dritte

Person zu sprechen, über die Paul ein wichtiger Platz zuschreibt,

obwohl er nur gelegentlich darüber schreibt. Auch diesbezüglich Paul

stellt zwei Texte vor, 2Cor 2,10-12 und Rom 8,9-11, indem er die Tiefe

dieses Heiligen Geistes im Bezug auf unsere Gerechtigkeit schildert. 

Endlich spricht Paul über die Dreifaltigkeit, er benützt eine direkte

Sprache, es ist die Sprache eines gläubigen Menschen. Ernst in die

späteren Jahrhunderten entwickelt sich die Dreifaltigkeitstheologie.

Paul spricht einfach allen, die, wie er selbst, akzeptieren diese

einmalige Wahrheit: „das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter; er

will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der

Wahrheit gelangen“ (1Tim 2,3-4).
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Texten aus 2Cor 13,13; 1Cor 12,4-6 und Gal 4,4-6 vertiefen dieses

Geheimnis, indem die ganze Rettung der ganzen Welt enthält: „ein

Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine

gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, eine Glaube, eine Taufe,

ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem

ist“ (Eph 4,4-6). Paul hält daran fest, Gott ist eins und zur gleichen Zeit

in den drei Personen des einen göttlichen Wesens.


