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Criza de sens în general a lumii de astãzi, dublatã, paradoxal, de o

cãutare spiritualã care, de multe ori, datoritã individualismului omului

contemporan, nu se articuleazã la dogma întemeiatã pe Revelaþia

Dumnezeului Treimic în istorie ºi la experienþa eclezialã, ne îndreptãþeºte

sã facem câteva consideraþii pe tema mãrturiei trinitare în viaþa

creºtinilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât o anumitã indiferenþã

religioasã, secularizarea sau pluralismul religios în societatea

contemporanã fac ca unele categorii de oameni sã nu se mai raporteze

teoretic la Dumnezeu. Astfel, chiar unii dintre semenii noºtri botezaþi în

numele Sfintei Treimi, datoritã unei apartenenþe neangajante, doar

formale la comuniunea eclezialã, îl înþeleg pe Dumnezeu ca pe o forþã

absolutã, impersonalã ºi nu ca pe Treimea de Persoane divine, Tatãl, Fiul

ºi Duhul Sfânt consubstanþiale, veºnice, egale în slavã ºi adorare.

Or, creºtinul participant activ la rugãciunea comunitarã, numind ºi

invocând permanent pe cele trei Persoane treimice, ºtie cã Dumnezeul

sãu este Treimea în numele cãreia se adunã la cultul public unde

experiazã întru celebrare liturgicã prezenþa luminoasã ºi mãrturisitoare

a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh. De fapt, atât în experienþa

rugãciunii publice, cât ºi a celei particulare „în numele Tatãlui ºi al Fiului

ºi al Sfântului Duh”, creºtinul se deschide întru invocarea prezenþei

mântuitoare a Sfintei Treimi. Numind Treimea în limbajul sãu specific,

creºtinul se deschide de fapt spre iubirea infinitã ºi veºnicã a lui

Dumnezeu Treime. De aceea, aºa cum spune un proverb, „a vorbi

înseamnã a iubi ºi a iubi înseamnã a vorbi”. A vorbi despre Treime

înseamnã a iubi Treimea, cãci „Dumnezeu este iubire” (1In 4,8) ºi din

iubirea Treimei se naºte atât discursul mãrturisitor, cât ºi experienþa
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spiritualã creºtinã ce au ca temei Revelaþia lui Dumnezeu în istorie,

evenimentul peren al întâlnirii mântuitoare a lui Dumnezeu cu omul în

orizontul existenþei sale de pelerin spre Împãrãþia lui Dumnezeu.

1. Discursul teologic trinitar

Specificitatea discursului teologic creºtin este de a fi un discurs

trinitar, o elaborare pe temeiul Revelaþiei ce culmineazã în Hristos,

exprimatã în cuvinte, simboluri, acte ce au ca temei Revelaþia divinã. De

aceea, doar Noul Testament constituie „Revelaþia Sfintei Treimi despre

Sfânta Treime” cum aratã teologul Justin Popovitch „tainã mai mare

decât toate celelalte taine ale creºtinitãþii” .1

Revelaþia Noului Testament, desãvârºind pe cea a Vechiului

Testament, când Dumnezeu se dãruise pe sine omului în evenimentul

întâlnirii cu Moise drept „Cel ce este” (Ex 3,14), în rugul aprins ºi auzirea

glasului divin, ne aratã nu numai cã existã un Dumnezeu în trei Persoane,

ci ºi cã aceste trei Persoane sunt o Dumnezeire unicã. Etern distincte între

ele prin proprietãþile lor personale, aceste Persoane sunt întru totul

identice, echivalente, egale ºi consubstanþiale dupã Dumnezeire, adicã

Tatãl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu ºi Sfântul Duh este Dumezeu .2

Mântuitorul Iisus Hristos îl descoperã pe Tatãl ºi promite pe Sfântul

Duh. Numeroase texte noutestamentare ilustreazã unicitatea relaþiei Tatã-

Fiu între Iisus din Nazaret ºi Tatãl – Abba – numele indicând aparent

superioritatea Tatãlui (Mt 24,36; Mc 13,32), dar majoritatea afirmând

unitatea de lucrare ce deschide spre unitatea fiinþialã a Fiului cu Tatãl,

existenþa lor din eternitate (In 1,1; 5,23; 17,21), ceea ce atrãgea furia

conaþionalilor evrei. 

De asemenea, înainte de patima, moartea ºi Învierea Sa, Mântuitorul

Hristos promite ucenicilor Sãi pe Mângâietorul, Duhul Sfânt (In 15,26)

într-un limbaj ce sugereazã ºi confirmã identitatea ºi continuitatea

dinamicã în spaþiul ºi timpul istoriei umane a mântuirii lui Dumnezeu.

 J. POPOVITCH, Philosophie orthodoxe de la verité. Dogmatique de l’Eglise1

Orthodoxe, I, L’Age de l’homme, Paris 1992, 157-167.
 J. POPOVITCH, Philosophie orthodoxe de la verité..., 170.2
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Paracletul este cel ce purcede din eternitate din Tatãl, El ajutã ºi

confirmã, întãrind ºi susþinând pe ucenici, Biserica, întru acelaºi adevãr

dumnezeiesc revelat de Hristos ºi conducând la tot adevãrul (In 16,16) . 3

 Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu este prezent ºi lucrãtor în lume în

maniera în care Iisus Hristos era prezent în istoria Israelului, dar aceasta

într-o manierã trinitarã, „Dumnezeu cu noi”, în tot timpul Bisericii ce se

va deschide la parusie spre revelarea plenarã a Împãrãþiei lui Dumnezeu.

Putem spune într-o ordine cronologicã cã enunþurile hristice reprezintã

temeiul învãþãturii trinitare a Bisericii ce se raporteazã în mãrturia ºi

celebrarea ei dintru început la Dumnezeu-Treime revelat deplin în timpul

lucrãrii mesianice a lui Hristos, fie prin cuvintele Sale, fie prin actele de

autocomunicare, de autorevelare de la Botez ºi Transfigurare.

Comunitatea creºtinã post-pascalã ºi, mai precis, dupã Cincizecime

celebreazã ºi mãrturiseºte prezenþa ºi lucrarea Dumnezeului întreit în

mijlocul ei, iar teologia neotestamentarã, a epistolelor Noului Testament,

cumulatã cu enunþurile evanghelice, reprezintã temeiul pe care, în

contextul cultural ºi spiritual greco-latin, se va formula ulterior dogma

trinitarã. Astfel, dintru început, Biserica, Trup al lui Hristos, plinã de

Duhul Sfânt, într-o diversitate harismaticã debordantã ºi rugãtoare întru

invocare Pãrintelui ceresc, conþine „un fel de program genetic în care se

aflã închis într-o unitate simplã, nu numai totalitatea conþinutului

credinþei (care se va exprima progresiv în Simbolurile de credinþã), ci ºi

ansamblul criteriilor ºi reperelor autenticitãþii Sale (ordinea tradiþiei

apostolice, Canonul Scripturilor), ca ºi cel al instanþelor de reglare

(succesiune apostolicã ºi episcopalã) care vor permite comunitãþilor

creºtine sã rãmânã în fidelitate faþã de tradiþia primitã” . Înainte de a fi o4

reflecþie într-un orizont cultural mai larg, mãrturisirea Treimei într-un

context liturgico-pastoral de cãtre comunitãþile creºtine prin rostirea, mai

ales la Botez ºi în Liturghia euharisticã, în mod corect a formulei de

credinþã trinitare (êáíãí ôò ðéóôÝùò - regula fidei), cu numirea Tatãlui

ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh pe baza Sfintei Scripturi ºi a Tradiþiei,

 W. KASPER, Le Dieu des chrétiens, Cerf, Paris 1985, 303.3

 B. SESBOÜÉ - J. WOLINSKI, „Le Dieu de Salut”, în Histoire des dogmes, ed. B.4

SESBOÜÉ, I, Desclèe, Paris 1994, 19.
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constituie cadrul structurãrii doctrinare ºi a experienþei Dumnezeului-

Treimic într-o perspectivã soteriologicã ºi îndumne-zeitoare . 5

Modurile provenienþei din eternitate a Fiului ºi Duhului din singurul

principiu necauzat, Tatãl, prin naºtere ºi purcedere, au fost, în general,

interpretate de Pãrinþii Bisericii, influenþaþi de unele curente filosofice ale

vremii, mai ales platonism ºi aristotelism, în sensul Revelaþiei, pentru cã

la baza credinþei evanghelice stã mãrturisirea ºi adorarea lui Dumnezeu

Tatãl, lui Dumnezeu Fiul ºi lui Dumnezeu Sfântul Duh, trei Persoane,

Dumnezeirea unicã invizibilã în slavã, cinste în esenþã ºi în domnie.

Astfel, reflectã în acest sens Sfântul Grigorie de Nazianz:

Închipuiþi-vã Treimea ca o perlã care este aceeaºi pe toate pãrþile ºi care
strãluceºte printr-o luminã unicã. Dacã cineva rupe perla, toatã
frumuseþea sa dispare. Tot aºa ar fi dacã veþi coborî pe Fiul pentru a
arãta adorarea voastrã pentru Tatãl: Tatãl n-ar primi adorarea voastrã.
Tatãl nu este slãvit prin omiterea adorãrii Fiului, adorarea Fiului
constituie o adorare a Tatãlui. Dacã veþi coborî pe Duhul Sfânt, Fiul nu
primeºte adorarea voastrã. Cãci deºi Duhul Sfânt nu vine din Tatãl în
acelaºi fel ca Fiul, El e totuºi Tatãl Lui Însuºi. Sau adorãm Treimea
toatã sau o dispreþuim toatã pentru a fi consecvenþi .6

Pentru marele teolog al Bisericii, ce mediteazã în limitele raþiunii

umane la misterul insondabil al Treimii, în temeiul Revelaþiei

scripturistice, gândirea la Divinitate se miºcã între numerele unu, doi ºi

trei, un model geometric trinunghiular ce redã întregul, fiecare unghi

situându-se în faþa celorlalte douã, regãsindu-se în ele, încheind astfel o

structurã unitarã, întreagã. Astfel, Monada se îndreaptã cãtre Diadã ºi se

opreºte la Triadã fiind una , iar formulele consacrate de la, prin ºi în (¦ê,7

äé�, ¦í) redau dinamica intersubiectivitãþii trinitare, comuniunea deplinã

a celor Trei Persoane în miºcarea eternã de naºtere din Tatãl a Fiului ºi

 J. PELIKAN, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine.5

I. The Emergence of the Catholic Tradition (100-600), Chicago and London 1971,
216.

 SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Omilia 37,18, PG 36, 304 AB.6

 J. KOVALEVSKY, Initiation trinitaire, Les Editions Friant, Paris 1982, 142.7
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de purcedere din Tatãl a Duhului .8

Nici nu am început sã cuget la unitate ºi Treimea mã ºi scaldã în slava
sa. Nici nu am început bine sã cuget la Treime ºi Unitatea mã ºi
cuprinde din nou. Când unul din cei Trei mi se înfãþiºeazã, îmi vine sã
cred cã este totul, într-atât ochiul mi se umple ºi într-atât ceea ce este
mai presus de ochi îmi scapã, cãci în mintea mea, prea mãrginitã spre
a pricepe mãcar de unul singur, nu mai rãmâne loc pentru ceea ce este
mai presus. Când adun pe Cei Trei în aceeaºi cugetare, vãd o singurã
flacãrã, fãrã a putea împãrþi sau analiza lumina unificatã . 9

Discursivitatea teologicã se împleteºte aºadar foarte strâns în actul

raþional al sondãrii misterului divin cu experienþa tainicã a copleºirii de

Absolutul dumnezeiesc suprapersonal ºi supraesenþial. 

Deºi taina Sfintei Treimi a cunoscut în cursul disputelor cu ereziile

primelor veacuri, modaliste, antitrinitare, arianã sau pnevmatomahã un

proces de precizare terminologicã necesar la care, prin reflecþie teologicã

ºi experienþa spiritualã a iluminãrii Duhului prezent în Bisericã (Fap

15,28), ºi-au adus contribuþia marii teologi ai epocii patristice, Sfinþii

Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Grigorie

Teologul, Didim cel Orb, Augustin, totuºi învãþãtura trinitarã ortodoxã,

influenþatã de distincþiile ulterioare dintre natura divinã inaccesibilã

raþiunii ºi simþirii umane ºi energiile divine necreate, a viziunii lui

Dumnezeu în lumina taboricã „este inseparabilã de experienþa spiritualã

cea mai concretã a Bisericii” . Aceastã experienþã a luminii dumnezeieºti10

prin exerciþiul ascetic al purificãrii de patimi, prin desãvârºirea în virtute

cu ascultarea ºi împlinirea poruncilor lui Hristos ºi unirea misticã,

îndumnezeitoare este, de fapt, calea regalã a înþelegerii misterului trinitar

ca viaþã în Dumnezeu, întru vederea suprasensibilã ºi suprainteligibilã a

slavei sale veºnice.

2. Experienþa spiritualã creºtinã

 D. STANILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã, I, Bucureºti 1978, 300-301.8

 SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Omilia 40,4. In Sanctum Baptisma, PG 36, 417 B. 9

 B. BOBRINSKOI, Le mystère de la Trinité, Cerf, Paris 1996, 317.10
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Viaþa creºtinã înseamnã deodatã cunoaºtere a lui Dumnezeu ºi, în

acelaºi timp, experienþa eclezialã a comuniunii, a relaþiei iubitoare ºi

îndumnezeitoare pentru om cu Dumnezeu. Cunoaºterea lui Dumnezeu

prin dogmele Bisericii, învãþãtura mântuitoare a creºtinismului în

formularea lor în propoziþii cu valoare de adevãr nu se limiteazã, în

perspectiva credinþei creºtine, doar la dimensiunea unui limbaj religios

formulat într-un timp oarecare al întâlnirii creºtinismului cu alte contexte

culturale decât cel al Revelaþiei, ci ea presupune experienþa trãitã, vie, a

lui Dumnezeu în comuniunea eclezialã, într-un dialog eu-tu cu valoare

existenþialã, o cutremurare sacrã în faþa misterului divin. De aceea,

limbajul dogmatic poate ºi trebuie sã pregãteascã experienþa  creºtinã a11

iubirii de Dumnezeu, a comuniunii cu El, dupã cum experienþa însãºi

pregãteºte formularea dogmaticã aºa cum s-a petrecut aceasta în Biserica

primului mileniu. În experienþa religioasã creºtinã, Dumnezeu nu este

numai obiect al unei reflecþii, al unui schematism raþionalist, ci se oferã,

se dãruieºte pe Sine ca Subiectul absolut care este cu omul într-o relaþie

de iubire, relaþie care implicã din partea acestuia din urmã un salt spre

abisul divin, întru încredere perfectã ce presupune chiar sacrificiul

raþiunii, a exigenþei de raþionalitate ºi acceptarea misticã a

supraraþionalului, pe Dumnezeu cel ce interpeleazã subiectul copleºindu-l

de darul prezenþei sale mântuitoare. Experienþa spiritualã ca eveniment

personal ºi eclezial al interpelãrii divine ºi al aprofundãrii comuniunii cu

Dumnezeu care ne invitã la comuniunea cu Sine are pentru Ortodoxie ºi

pentru creºtinism, în general, valoare gnoseologicã, cognitivã ºi ea se

manifestã în rugãciunea liturgicã, în împãrtãºirea harului în Sfintele

Taine care sunt întâlniri personale ºi ecleziale în Duhul Sfânt cu Hristos,

cu Dumnezeul cel în Treime adorat.

Experienþa creºtinã are o valoare mistagogicã , ea introduce în taina12

lui Dumnezeu. Problema care se pune este aceea a posibilitãþii

universalizãrii unei astfel de experienþe ºi a valorii ei pentru toþi.

 J. LADRIÈRE, L’articulation du sens. II. Les langages de la foi, Cerf, Paris 1984,11

81.
 H. WALDENFELS, Manuel de théologie fondamentale, Cerf, Paris 1990, 211.12
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Experienþa este ceva personal. Experienþa Sfântului Pavel pe calea

Damascului este ceva personal, experienþa extaticã a sfinþilor este

personalã. Însã ea se articuleazã în memoria ºi experienþa eclezialã care

este, de fapt, o rodire diversã a darurilor unuia ºi aceluiaºi Duh al lui

Dumnezeu (1Cor 12). Experienþa religioasã a Dumnezeului Treimic are

valoare universalã pentru cã logic ºi ontologic existã un singur

Dumnezeu (Ex 20,2-3; In 17,3), aºa cum existã o unicã credinþã

mântuitoare prin care omul se deschide iubirii divine, ca act personal ºi

eclezial ºi un spaþiu sacru al experienþei, Biserica, aria lucrãrii Harului

îndumnezeitor (Ef 4,4-6). ªi, aºa cum spunea P. Florenski, dacã Adevãrul

existã, atunci calea singurã spre adevãr este experienþa, „experienþa

religioasã vie ca singurul mijloc legitim de cunoaºtere a dogmelor” .13

Experienþa spiritualã este o experienþã structuratã teologic, eclezial,

sacramental, liturgic ºi canonic, fiind, de fapt, conºtientizarea unei relaþii

gândite, simþite ºi voite cu Dumnezeu  ca Persoanã ce invitã la iubire ºi14

oferã iubirea Sa tainicã, infinitã.

Dupã cum în relaþia dialogalã fiecare percepe prezenþa celuilalt, îl

vede ºi îl aude, tot aºa, în experienþa spiritualã creºtinã, subiectul

interpelat de Dumnezeu îl vede ºi îl aude pe acesta. Textele Revelaþiei

sunt elocvente în aceastã privinþã. Vechiul Testament ne oferã într-o

proporþie mai mare modelul auditiv al ascultãrii de Dumnezeu, al

„auzirii” lui Dumnezeu cel Unul de cãtre profetul chemat sã transmitã

comunitãþii porunca divinã (Ier 1,2; Sof 1,1; 1Rg 17,2), dar ºi acela al

viziunii, un model iconic de cunoaºtere a lui Dumnezeu a cãrui poruncã

se adreseazã întregii comunitãþi a lui Israel (Is 1,1; Ez 1,1).

În Noul Testament, Iisus Hristos, Logosul etern al Tatãlui, ce

ipostaziazã firea umanã spre a o readuce mântuitã în ordinea „harului ºi

a adevãrului” (In 1,17), este „strãlucirea slavei ºi chipul fiinþei” lui

Dumnezeu (Evr 1,3; Col 1,15). În Hristos, sub chipul smerit al omului

(Fil 2,6), aºa cum el declarã, avem „vederea” lui Dumnezeu, cunoaºterea

 P. FLORENSKI, Stâlpul ºi temelia adevãrului. Încercare de teodicee ortodoxã în13

douãsprezece scrisori, Polirom, Iaºi 1999.
 J. MOUROUX, L’experience chrétienne. Introduction à une théologie, Aubier,14

Paris 1952, 25-26.
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Pãrintelui ceresc: „Cel ce m-a vãzut pe mine a vãzut pe Tatãl” (In 14,9).

Creºtinismul stã pe adevãrul lui Dumnezeu ce se descoperã ºi îi

încredinþeazã despre aceasta pe toþi cei ce-L primesc cu credinþã ºi iubire,

un adevãr specific al întâlnirii Persoanei divine, al adorãrii lui Dumnezeu

ca Prezenþã suprapersonalã, ca Luminã ºi Bucurie, mediat sacramental de

Bisericã ce se raporteazã mereu la „început” ºi face prezent acest

„început”, de fapt, Eternitatea divinã ce atrage permanent din timpul

istoriei umane pe cei ce vor sã-l vadã pe Dumnezeu,

Ce era de la început, ce am auzit, ce am vãzut cu ochii noºtri, ce am
privit ºi mâinile noastre au pipãit despre Cuvântul vieþii - ºi Viaþa S-a
arãtat ºi am vãzut-O ºi mãrturisim ºi vã vestim Viaþa de veci, care era
la Tatãl ºi S-a arãtat nouã – Ce am vãzut ºi am auzit, vã vestim ºi vouã
ca ºi voi sã aveþi împãrtãºire cu noi. Iar împãrtãºirea noastrã este cu
Tatãl ºi cu Fiul Sãu, Iisus Hristos (1In 1,1-3).

Mãrturia creºtinã presupune, astfel, vederea lui Dumnezeu, o vedere

spiritualã ºi sacramentalã în Biserica lui Hristos prin Duhul Sfânt, o

viziune a slavei lui Dumnezeu, o primã înþelegere a acesteia oferindu-ne

chiar relatarea biblicã despre primul martir: „Iar ªtefan, fiind plin de Duh

Sfânt ºi privind la cer, a vãzut slava lui Dumnezeu ºi pe Iisus stând de-a

dreapta lui Dumnezeu” (Fap 7,55).

„Vederea” ºi „auzirea”  lui Dumnezeu trebuie sã cumuleze15

întotdeauna cunoaºtere ºi experienþã, raþionalitate ºi iubire, teologie ºi

spiritualitate cu conºtiinþa perenã a incapacitãþii umane de a cuprinde

vreodatã abisul dumnezeiesc, dar cu încrederea cã Dumnezeu se face

cunoscut prin har, în energiile divine necreate, celor ce se lasã cãlãuziþi

ºi pãtrunºi de taina Sa. Sfântul Simeon Noul Teolog dã mãrturie despre

realitatea cunoaºterii ºi a experienþei creºtine astfel:

Tu ai binevoit sã-mi împãrtãºeºti adâncurile Tale ºi bucuria Ta, sã vãd
slava neasemuitã a feþei Tale ºi sã mã bucur din belºug de lumina Ta
cea neapropiatã, sã gust bucuria ºi desfãtarea unei nespuse fericiri,
împãrtãºindu-mi, Stãpâne, nespusa Ta frumuseþe. În desfãtãrile acestei

 H. FRIES, Fundamentaltheologie, Styria, Graz-Wien-Köln 1985, 75.15
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lumini nespuse fremãtam, mã bucuram de Tine, care m-ai creat ºi m-ai
format, simþind în mod neînþeles frumuseþea feþei Tale .16

Experienþa creºtinã se articuleazã, aºadar, la Revelaþia Dumnezeului

Treimic, cuprinsã în Sfânta Scripturã ºi actualizatã în Tradiþia Bisericii

ca viaþã în Hristos prin Duhul Sfânt ce culmineazã în sfinþenia celor aleºi,

sfinþii, iar creºtinii dintotdeauna conºtienþi de limita cunoaºterii ºi a

iubirii lor se deschid cu credinþã ºi speranþã oceanului iubirii divine cu

rugãciune puternicã spre milostivirea divinã: Miluieºte-mã Doamne (Mt

15,22; Mc 7,25).

Experienþa religioasã reprezintã, de fapt, trãirea credinþei cu o

intensitate ce anuleazã subiectul cunoscãtor pentru a lãsa obiectul

credinþei, de fapt, Persoana absolutã divinã în care se crede, sã devinã

centrul propriei Persoane aºa cum spunea Sfântul Apostol Pavel: „Nu

mai trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine” (Gal 20).

De aceea, dogma, deºi formulare teoreticã a actelor mântuitoare divine

în istoria oamenilor, exprimã, pentru Ortodoxie, mai întâi, experienþa

Bisericii, nu o experienþã personalã a credinþei prin convertire, ca în

pietism, ci o experienþã în Bisericã prin participare la cultul divin, prin

practica ascezei ºi a rugãciunii, prin împãrtãºirea de harul Sfintelor

Taine, prin viaþa de sfinþenie personalã ca dar divin prin ascultarea de

poruncile lui Dumnezeu întru iubire filialã.

Experienþa religioasã creºtinã este una eclezialã, pentru cã Biserica,

„Stâlp ºi temelie a adevãrului” (1Tim 3,15), este spaþiul comuniunii cu

Dumnezeu, al vieþii înnoite, restaurate în Duhul lui Hristos. În Bisericã,

creºtinul „vede” lumina Treimii ºi „aude” glasul lui Hristos urcând

ascetic pe muntele duhovnicesc, Sinaiul interior, spre cunoºtinþa Sfintei

Treimi întru aºteptarea pogorârii slavei divine. Experienþa spiritualã este

o Liturghie personalã a omului pregãtit mental ºi cu inima încãlzitã de

 SF. SIMEON NOUL TEOLOG, Imne, 49, 22-29, citat de B. KRIVOCHEINE, În lumina16

lui Hristos. Sfântul Simeon Noul Teolog. Viaþa, Spiritualitatea, Învãþãtura, Editura
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti 1997, 252.
Cf. D. STANILOAE, Sfântul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieºti, Craiova
1991, 641.



66 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

har spre a aduce în templul interior jertfa rugãciunii curate: „Templul

inteligibil este mintea curatã având acum în ea însãºi înþelepciunea lui

Dumnezeu cea în multe chipuri; Templul lui Dumnezeu este cel ce vede

sfinþita Unicitate ºi altarul lui Dumnezeu e contemplarea Sfintei

Treimi” .17

Biserica cunoaºte în elaborarea practicilor spirituale accente mai

spiritualiste, inspirate de dualismul platonic spirit-materie, suflet-trup,

dar ºi de dimensiunea sacramentalã a vieþii spirituale. Prima direcþie

poate fi exemplificatã cu un text macarian care aratã cã 

toatã iconomia arãtatã a Bisericii lui Dumnezeu are loc pentru fiinþa vie
ºi înþelegãtoare a sufletului raþional fãcut dupã chipul lui Dumnezeu
care este Biserica vie ºi adevãratã a lui Dumnezeu… Cãci Bisericã a lui
Hristos ºi Templu al lui Dumnezeu ºi jertfelnic adevãrat ºi jertfã vie
este omul lui Dumnezeu .18

Însã omul este un întreg alcãtuit din trup ºi suflet, iar mântuirea ca

viaþã veºnicã prin învierea spiritualã a sufletului în harul Sfintelor Taine

ºi învierea trupului la Parusie este un dar divin, iar reflecþia teologicã

ulterioarã a integrat omul întreg experienþei duhovniceºti

îndumnezeitoare. În acest sens, demn de remarcat este teologul bizantin

N. Cabasila care „a unit Euharistia interioarã care este invocarea

neîntreruptã a preasfântului Nume al lui Iisus cu împãrtãºirea deasã de

Pâinea cea cereascã care este rãdãcina sacramentalã a prezenþei lui

Hristos în inima credinciosului… prezenþã realã a lui Hristos atât prin

invocarea numelui cât ºi prin Cuminecãturã .19

Viaþa creºtinã ca mãrturisire a Dumnezeului Treimii înseamnã, a

însemnat ºi trebuie sã însemne pentru creºtini o înþelegere a propriei

existenþe spirituale în planul lui Dumnezeu revelat în istorie, a

Dumnezeului-Iubire care ne-a mântuit prin Jertfa Fiului Sãu Iisus Hristos

 K. CH. FELMY, Dogmatica experienþei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe17

contemporane, Editura Deisis, Sibiu 1999, 49.
 EVAGRIE PONTICUL, Capetele gnostice, 5, 94, citat de A. GOLITZIN, Mistagogia18

experienþei lui Dumnezeu în Ortodoxie, Deisis Sibiu, 1998, 59.
 A. GOLITZIN, Mistagogia experienþei lui Dumnezeu în Ortodoxie, 59.19
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ºi o experienþã a iubirii de Dumnezeu prin Duhul Sfânt exprimatã în

comuniunea eclezialã.

În contextul actual, creºtinii sunt chemaþi spre a-ºi contura identitatea

lor religios-spiritualã, la cunoaºterea mãrturisitoare, adicã la proclamarea

credinþei trinitare, a lui Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, ce începe

cu Botezul, uºa de intrare în Biserica lui Hristos, cu numele Cãruia se

numesc (Fap 11,26) ºi se continuã toatã viaþa prin participarea la viaþa

liturgico-sacramentalã ce culmineazã cu unirea cu Hristos în Euharistie,

experienþa spiritualã în rugãciune ºi iubire de Dumnezeu ºi de oameni.

Contextul pluralist ideologic ºi religios în care revenirea religiosului

este mai curând o propunere neognosticã ºi neopãgânã sau

indiferentismul religios ºi secularizarea pretind din partea Bisericii ºi a

creºtinilor o luare de poziþie în plan teologic ºi spiritual prin care sã se

diferenþieze credinþa cea dreaptã mântuitoare a creºtinismului de toate

falsele experienþe spirituale, de apostazia de la Hristos ºi acceptarea altor

universuri religioase, necreºtine, de individualismul omului contemporan

ce nu se mai raporteazã într-o tradiþie vie la experienþa întemeietoare ce

se actualizeazã într-o dinamicã a integrãrii ecleziale spre Împãrãþia lui

Dumnezeu din generaþie în generaþie.

Credinþa trinitarã ca fidelitate ºi încredere întru iubire faþã de

Dumnezeu este un temei solid pentru angajarea creºtinã într-un praxis

social, în respectarea valorii omului, a unor relaþii comunitare corecte,

drepte din care sã se excludã marginalizarea, decalajele nejustificate între

categorii sociale, un echilibru acceptat liber prin care oamenii sã poatã

înþelege cã, de fapt, lumea, existenþa lor este un dat, un dar ce vine de

dincolo de ei, din transcendent, de la Dumnezeul Treimii, în limbajul

teologiei creºtine, a învãþãturii Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Biserica ºi viaþa creºtinã în orice context constituie o autenticã „grilã

interpretativã” a adevãrului Evangheliei, a adevãrului ºi vieþii veºnice,

daruri ale lui Dumnezeu. 
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Résumé

Le texte présente d’une manière théologique la foi trinitaire de L’Eglise

qui toujours doit être une témoignage vive, avec la conscience d’une

relation dans l’amour avec les Persones de la Sainte Trinité: Père, Fils

et Saint Esprit. Expérience chrétienne comme communion avec Dieu

partagé dans les Sacrements, la prière, la Liturgie et action dans la

societé est le critère de la verité de l’Evangile, du Dieu partout et

toujours.


