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1. Status quaestionis

Reflecþiile omului asupra Sfintei Treimi nu sunt la îndemâna oricui.

O dovadã în sprijinul acestei afirmaþii ne-o oferã Sfântul Augustin, care

ºi-a început renumitul sãu tratat De Trinitate în 399 ºi l-a terminat în 421.

Dacã lui i-au trebuit 22 de ani de cercetare, asta înseamnã cã tema

trinitarã nu se adreseazã tuturor oamenilor; ea comportã numeroase

dificultãþi. Iatã ce spune sfântul Învãþãtor în Confesiuni: „Cine poate sã

înþeleagã Treimea cea Atotputernicã? ªi cine nu vorbeºte despre Ea, dacã

totuºi abordeazã aceastã problemã? Rar este însã sufletul acela care,

atunci când vorbeºte despre Ea, ºtie ce vorbeºte” .1

Evident, tema în discuþie nu o gãsim doar la Sfântul Augustin; ea este

prezentã în cadrul teologiei patristice ºi apare într-un mediu spiritual

caracterizat de elemente teologice ºi filozofice aparþinând Orientului

antic, gândirii eleniste ºi iudaice. De fapt, în acest mediu deschis din

punct de vedere cultural ºi religios, se precizeazã învãþãtura despre om

ca imagine a lui Dumnezeu întreit prin definirea relaþiei prototip-copie,

model exemplar-imitaþie (imitor, imago) .2

Pentru Sfântul Augustin, ca ºi pentru Pãrinþii Bisericii din aceastã

perioadã, omul participã la fiinþa lui Dumnezeu; dovada acestei

participãri este elementul spiritual din om. Dar omul nu este numai spirit,

el este ºi trup. Spiritul se deosebeºte de suflet. Pentru a vedea care este

 SF. AUGUSTIN, Confesiuni, 13, 11, 12; trad. românã Sfântul Augustin, Confesiuni,1

Humanitas, Bucureºti 1998, 477.
 I. SANNA, Immagine di Dio e libertà umana, 157-184.2
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diferenþa dintre trup, suflet ºi spirit, sã ne oprim puþin asupra concepþiei

augustiniene despre om.

2. Antropologia augustinianã

Sufletul este principiul de viaþã al unui trup, aºa dupã cum pentru

plante principiul vital este sufletul vegetativ, iar pentru animale - sufletul

senzitiv. Între principiul de viaþã al fiinþelor însufleþite ºi cel al omului

existã numai o relaþie de analogie, întrucât sufletul uman nu este numai

principiu de viaþã senzitivã, dar ºi de viaþã spiritualã. Sufletul a fost creat

pentru a da viaþã unui anumit trup, deci nu poate sã intre în orice trup.

Urmeazã de aici cã, pe de o parte, sufletul este o entitate spiritualã care

îndeplineºte funcþia de principiu vital al trupului sãu; pe de altã parte,

viaþa trupeascã nu-i este strãinã, ºi cã deci activitatea senzitivã umanã

este specificã numai omului, deoarece în ea se aflã ºi o anumitã activitate

spiritualã. În plinãtatea lui, sufletul este o fiinþã spiritualã înzestratã cu

un principiu vital; ca atare tinde mereu sã se uneascã cu trupul sãu cu

care constituie acea unire substanþialã specificã omului. De fapt, acest

sau acel om, aceastã sau acea Persoanã reprezintã unirea dintre un suflet

(personal) ºi un trup (individual).

Sufletul uman prezintã un element cu totul aparte, mintea sau spiritul

capabil sã cunoascã adevãrul; datoritã acestei proprietãþi, sufletul uman

este cel mai perfect dintre toate sufletele - el este viu, sensibil,

cognoscibil. Dacã trupul uman este o sintezã organicã ºi elevatã a tuturor

perfecþiunilor lumii fizice, sufletul posedã în gradul cel mai înalt toatã

perfecþiunea actualã ºi potenþialã a lumii, care este o manifestare parþialã

ºi insuficientã a perfecþiunilor sale.

Sufletul se cunoaºte prin natura sa ºi, cunoscându-se, ºtie cã existã, dar

nu prin sine: ºtie cã simte, îºi aminteºte, gândeºte, voieºte ºi, mai ales,

ºtie cã a fost fãcut pentru a stãpâni un trup ºi a-i da viaþã. A da viaþã

trupului este o conotaþie esenþialã a sufletului .3

 M.F. SCIACCA, „Introduzione-Filosofia”, în Sant’Agostino. La Trinità, Città3

Nuova, Roma 1987 , XVVII-XVIII. De aici înainte, referinþa la aceastã lucrare a2

Sfântului Augustin se va face în formã prescurtatã: De Trinitate.
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Dintre toate activitãþile sufletului, cea mai elevatã este activitatea

minþii (mens sau, în sens biblic, spiritus). Astfel, dacã sufletul (anima)

este principiul însufleþitor al trupului vãzut în lumina funcþiei vitale pe

care o exercitã în el, spiritus este facultatea de formare, combinare ºi

disociere a ceea ce Sfântul Augustin numeºte similitudines corporales -

rod al activitãþii sufletului.

În conformitate cu natura sa, mens este alcãtuitã din douã facultãþi:

ratio ºi intelligentia. „Ratio est mentis motio, ea quae discuntur

distinguendi et connectendi potens”. Intelligentia, care nu se deosebeºte

de intellectus, este superioarã faþã de ratio, ºi luminatã de Dumnezeu.

Intellectus este principiul înþelegerii, iar ratio este un instrument de

cercetare care discerne, analizeazã ºi face conexiuni, sintetizeazã . 4

Mens sau gândirea (omul interior) este una: simplitatea esenþei

spirituale nu comportã diviziuni. Totuºi, pentru cã sufletul omului este

fãcut pentru a stãpâni un trup, îndeplineºte douã funcþii: una se referã la

acþiune, alta la contemplaþie. Cu ajutorul primei funcþii, raþiunea omului

aplicã adevãrurile cunoscute la lucrurile ºi la obiectele care îl solicitã; cu

ajutorul celei de-a doua funcþii, se îndreaptã cãtre ideile sau inteligibilul

pur, cãtre obiectele care sunt proprii minþii, cãtre contemplaþie, care este

finalitatea adevãratã a omului ºi în care constã înþelepciunea. Aceste douã

funcþii sunt indicate prin douã expresii: raþiunea inferioarã (scientia) ºi

raþiunea superioarã (sapientia) .5

 Ratio este facultatea discursivã; corecta întrebuinþare a raþiunii constituie4

scientia, care este o cunoaºtere sigurã a lucrurilor sensibile, iar intellectus se aplicã
în lumea inteligibilã: rezultatul activitãþii sale este sapientia. Intelectul este visio, iar
ratio este actul vederii; intelectul este intuiþia ideilor cele mai înalte, percepþia
supremã. Raþiunea conduce cãtre intelect. În ordinea naturalã, operaþia principalã pe
care o îndeplineºte inteligenþa este formarea cuvântului (verbum) mental, prin care
spiritul se exprima faþã de sine, în lumina adevãrurilor eterne, obiectul acesta sau
acela cunoscut de el, care îi este deja prezent. Verbul mental, mereu identic cu sine,
se transmite prin cuvânt ºi variazã în funcþie de limbi ºi þãri.

 M.F. SCIACCA, „Introduzione-Filosofia”, XXXIII-XXXIV, nota 1.5
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3. Prototipul creaþiei omului

În tradiþia catolicã, Sfântul Augustin este primul care a depãºit

interpretarea cristologicã  a creaþiei omului din primul capitol al Genezei6 7

ºi a susþinut cã prototipul creaþiei omului nu este Cuvântul vizibil, cum

spunea Sfântul Irineu , sau Cuvântul invizibil, cum spunea Origene , ci8 9

Sfânta Treime .10

El ajunge la aceastã concluzie pornind de la mãrturisirea de credinþã

din simbolul Quicumque , care nu comportã schema întreitã din simbolul11

baptismal sau din simbolul niceno-constantinopolitan. În lumina

simbolului amintit, sfântul Învãþãtor enunþã întâi de toate unitatea ºi

egalitatea Treimii; afirmã deosebirea Persoanelor divine; aminteºte cã nu

Treimea, ci numai Fiul s-a întrupat, dupã cum numai Tatãl ºi-a fãcut auzit

glasul pe Tabor ºi numai Duhul Sfânt a coborât asupra discipolilor în

ziua de Rusalii; în fine, mãrturiseºte cã lucrãrile Treimii sunt inseparabile

dupã cum inseparabilã este fiinþa lor . Evident, în aceastã profesiune de12

 Cf. Col 1, 15: „El [Isus Cristos] este icoana Dumnezeului nevãzut”.6

 Cf. Gen 1, 27: „ªi a fãcut Dumnezeu pe om dupã imaginea sa; dupã imaginea lui7

Dumnezeu l-a fãcut”. Am subliniat cuvântul imagine, deoarece în traducerea ortodoxã
din 1982 avem cuvântul chip. Între cuvântul chip de origine maghiarã ºi cel de
imagine de origine latinã, l-am preferat pe acesta din urmã. Motivele vor fi prezentate
pe parcursul conferinþei.

 IRINEU, Adversus haereses, V, 16, 2; trad. italianã Contro le eresie, Milano 1981,8

442: „În timpurile din urmã se spunea totuºi cã omul a fost fãcut dupã imaginea lui
Dumnezeu, dar nu apãrea ca atare, deoarece era încã invizibil Cuvântul, dupã
imaginea cãruia a fost fãcut: tocmai de aceea cu uºurinþã a pierdut asemãnarea. Dar
când Cuvântul lui Dumnezeu s-a fãcut trup, a confirmat atât un lucru cât ºi pe celãlalt:
a arãtat cu adevãrat imaginea, devenind el însuºi ceea ce era imaginea sa, ºi a
restabilit cu putere asemãnarea, fãcând omul asemãnãtor cu Tatãl invizibil prin
Cuvântul care se vede”, citat de I. SANNA, Immagine di Dio e libertà umana, Città
Nuova Editrice, Roma 1990. Cf. A. ORBE, Antropología de San Ireneo, Madrid 1969.

 „Dacã este imagine a lui Dumnezeu invizibil, atunci este imagine invizibilã”,9

ORIGENE, Comm. Gv., II, 2, citat de I. SANNA, Immagine di Dio e libertà umana, 160.
Cf. H. CROUZEL, Théologie de l’image de Dieu chez Origéne, Paris 1956.

 Cf. A. TRAPÈ, „Introduzione-Teologia”, în De Trinitate, XIX-XXV.10

 Cf. DS 75.11

 De Trinitate, 1, 4, 7.12



73RECENZII

credinþã punctele de pornire sunt douã: unitatea ºi egalitatea de naturã a

Treimii ºi inseparabilitatea lucrãrilor ad extra.

Pentru a afirma unitatea ºi egalitatea de naturã a Sfintei Treimi,

episcopul din Hippona repetã deseori urmãtoarea formulã: Dumnezeu-

Treime „suscipiemus ... reddere rationem quod Trinitas sit unus et solus

et verus Deus” ; „Deus ipsa Trinitas intellegitur non tantumomodo de13

Patre ... sed de uno et solo Deo, quod est ipsa Trinitas” . Dar aceastã14

unitate ºi egalitate pare sã fie contrazisã de anumite texte din Sfânta

Scripturã. De aceea, Sfântul Augustin formuleazã câteva reguli pentru a

înþelege textele Scripturii în contextul Scripturii însãºi. Cea mai

importantã dintre ele este regula canonicã, numitã astfel pentru cã este

acceptatã ºi folositã în mod obiºnuit de interpreþii Scripturii .15

Totuºi, aceastã regulã nu poate de una singurã sã clarifice toate textele

Scripturii; existã alte texte care se referã la misiunile divine  ºi la16

 De Trinitate, 1, 2, 4.13

 De Trinitate, 1, 6, 10.14

 De Trinitate, 2, 1, 3; 2, 2, 4. Regula canonicã conþine urmãtoarele puncte: a)15

existã texte în Scripturã care aratã unitatea ºi egalitatea desãvârºitã dintre Tatãl ºi Fiul
(In 10,30; Fil 2,6); b) existã texte care aratã inferioritatea Fiului faþã de Tatãl, dar
dupã natura umanã pe care a asumat-o (In 14,28; 5,22.27); c) existã texte care nu aratã
nici inferioritatea, nici egalitatea, dar numai ordinea de origine, întrucât Fiul are tot
ceea ce are prin naºtere; deci „non inaequalitas, sed nativitas eius ostenditur” (In
5,19.26); d) existã texte de interpretare ambiguã, care se pot referi fie la natura
umanã, fie la naºterea veºnicã (In 7,16: „Învãþãtura mea nu este a mea, ci a Aceluia
care m-a trimis”).

De Trinitate, 4, 20, 29. Pentru Sfântul Augustin, misiunile nu înseamnã16

inferioritate sau subordonare a unei Persoane divine faþã de o alta. În schimb,
comportã douã adevãruri mari ºi luminoase, dintre care unul se referã la Sfânta
Treime în sine, sau cum se spune astãzi, Treimea imanentã; altul la manifestãrile
Tremii în lume sau la Treimea economicã. În Treimea însãºi, misiunile divine aratã
numai ordinea de naturã, care este ordinea de origine a unei Persoane divine dintr-o
alta. Misiunea divinã aratã în acelaºi timp ºi purcederea unei Persoane din alta ºi un
nou mod de a fi al acestei Persoane în timp. Însã aceastã modalitate este dublã,
vizibilã ºi invizibilã. Fiul s-a manifestat vizibil în Întrupare ºi se manifestã invizibil
în justificare. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre Sfântul Duh. ªi misiunea Duhului
Sfânt este dublã, vizibilã (ziua de Rusalii) ºi invizibilã (în justificare).“În veºnicie este
dar, în timp este dãruit”. Cf. De Trinitate, 5, 16, 17.
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teofanii . Este vorba de anumite texte a cãror importanþã este17

fundamentalã în înþelegerea manifestãrii Sfintei Treimi în istoria

mântuirii.

Cât priveºte inseparabilitatea lucrãrilor ad extra ale Sfintei Treimi,

Sfântul Augustin explicã acest principiu susþinând cã unitatea fiinþei

comportã unitatea acþiunii. Astfel, Treimea a lucrat inseparabil în actul

creaþiei, în teofaniile Vechiului ºi Noului Testament.

Dar cea mai mare dificultate pe care o întâmpinã raþiunea umanã

atunci când reflecteazã asupra tainei trinitare este urmãtoarea: dacã Tatãl

este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, dacã Duhul Sfânt este Dumnezeu,

cum de nu sunt trei dumnezei, ci un singur Dumnezeu ?18

În rãspunsul sãu, episcopul Hipponei precizeazã cã în Dumnezeu

existã nu doar predicatul substanþei, ci ºi relaþiile care, deºi nu intrã în

predicamentul substanþei, nu sunt accidentale, ca în creaturi. Cheia de

boltã a doctrinei augustiniene despre relaþii ºi, am putea spune, a

doctrinei augustiniene despre Treime, este un principiu enunþat în De

 Referitor la teofaniile din V.T., rãspunsul Sfântului Învãþãtor este urmãtorul: a)17

Sfânta Scripturã nu ne autorizeazã sã precizãm dacã Treimea a apãrut în sine, sau
numai o singurã Persoanã divinã, sau odatã una, altãdatã alta ( Cf. De Trinitate, 2, 18,
35); b) întreaga Treime este invizibilã, de aceea nu poate sã aparã cu natura sa în ochii
trupului; prin urmare, teofaniile V.T. au avut loc prin intermediul creaturilor care,
supuse voinþei divine, au slujit pentru aceastã finalitate (Cf. De Trinitate, 2, 9, 16; 3,
11,21-22); c) teofaniile V.T. au avut loc prin intermediul Îngerilor, care au vorbit ºi
acþionat ex persona Dei (Cf. De Trinitate, 3, 11, 22; 3, 11, 27).

 Ocazia pentru a rãspunde la aceastã obiecþie este oferitã de argumentãrile18

filozofice ale arianilor. Discipolii lui Arius credeau cã sunt singurii care apãrã
unitatea lui Dumnezeu, adicã monarhia, cum spuneau ei, acuzând pe catolici cã admit
douã principii, falsificând Categoriile lui Aristotel. Sfântul Augustin rãspunde: în
Dumnezeu existã numai categoria substanþei, nu ºi categoriile accidentelor; deci tot
ceea ce se spune ºi se gândeºte despre Dumnezeu, se spune ºi se gândeºte în funcþie
de substanþã, ºi nu de accidente. Dar credinþa învaþã cã Tatãl este nenãscut ºi Fiul este
nãscut; a fi nenãscut ºi a fi nãscut sunt douã lucruri diferite; deci diferitã este
substanþa Tatãlui ºi a Fiului (Cf. De Trinitate, 5, 3, 4). De asemenea, episcopul
Hiponei spune cã în Dumnezeu nu sunt perfecþiuni accidentale. „Nihil accidens in
Deo, quia nihil mutabile” (De Trinitate, 5, 4, 5). Deci, nu existã nimic schimbãtor în
fiinþa, inteligenþa, voinþa divinã.
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Civitate Dei: „Dumnezeu este tot ceea ce are, cu excepþia relaþiilor prin

care Persoanele se raporteazã una la alta. De fapt, nu este îndoialã cã

Tatãl îl are pe Fiul, dar totuºi Tatãl nu este Fiul; la fel Fiul îl are pe Tatãl,

dar totuºi Fiul nu este Tatãl” .19

Din prima parte a principiului - Dumnezeu este tot ceea ce are -, derivã

urmãtoarele consecinþe: Dumnezeu este Fiinþa însãºi; toate perfecþiunile

în Dumnezeu se identificã cu fiinþa divinã; Persoanele divine având sau

fiind toate aceeaºi fiinþã, sunt perfect egale; fiecare Persoanã divinã este

prezentã reciproc în alta (perihorezã).

Din a doua parte a principiului - cu excepþia relaþiilor prin care

Persoanele se raporteazã una la alta -, avem urmãtoarele consecinþe: în

Dumnezeu, trebuie sã facem distincþie între perfecþiunile absolute ºi

relaþiile reciproce; relaþiile sunt reale, deoarece þin de ordinea opoziþiei

ºi nu a perfecþiunilor absolute, de aceea, spun numai deosebire ºi nu

diversitate de perfecþiune între o Persoanã ºi alta; relaþiile fiind simultane,

Persoanele divine sunt veºnice în mod egal ºi, în raport cu creaturile,

constituie un singur principiu.

Teologia augustinianã a relaþiilor, care comportã simultaneitate ºi

opoziþie, dar nu perfecþiune, întrucât sunt relaþii, oferã cheia pentru a

concilia imutabilitatea divinã cu manifestãrile lui Dumnezeu ad extra:

creaþia, întruparea, justificarea ºi glorificarea. Toatã teologia este

tributarã acestui concept ºi acestei doctrine. În orizontul acestei teologii

se aflã alte douã probleme pe care Sfântul Augustin le clarificã:

purcederea  ºi numele divine .20 21

 AUGUSTIN, De Civitate Dei, 11, 10, 11.19

 Purcederea constituie temeiul relaþiilor. Scriptura reveleazã nu numai cã Fiul20

este trimis de Tatãl (misiune), dar ºi cã Fiul purcede de la Tatãl ºi purcede prin
naºtere. Totuºi, în legãturã cu purcederea Fiului, Sfântul Augustin nu prezintã noutãþi
deosebite, aºa cum este cazul cu Sfântul Duh. În aceastã privinþã, deja Tertulian
cunoaºte douã formule: “a Patre per Filium” ºi „a Patre et Filio” (Cf. TERTULIAN,
Adversus Praxeam, 4, 8, PL 2, 182, 187), dintre care prima mai folositã în Orient ºi
a doua în Occident. Episcopul de Hippona le uneºte pe amândouã, subliniind motivul
primeia ºi puterea celei de-a doua. Astfel, conform Sfintei Scripturi, Duhul Sfânt nu
este numai de la Tatãl sau de la Fiul, dar de la ambele Persoane (Cf. De Trinitate, 15,
17, 27; 4, 20, 29; 15, 26, 45). Apoi, declarã cã purcede de la Tatãl ºi de la Fiul ca de
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Pentru formularea dogmei trinitare, Sfântul Augustin fixeazã o

anumitã regulã de limbaj, fiindcã este vorba de lucruri divine, ºi, în cazul

acesta, cuvintele sunt inferioare gândirii, dupã cum gândirea este

inferioarã realitãþii . Aceastã regulã comportã trei aspecte: numele care22

indicã perfecþiuni absolute - adicã cele care se predicã conform substanþei

ºi nu relaþiilor -, se folosesc la singular când se vorbeºte despre fiecare

Persoanã în parte ºi tot la singular când se vorbeºte despre toate trei

la un unic principiu (Cf. De Trinitate, 5, 14, 15); în fine, afirmã cã purcede
principaliter de la Tatãl. Principaliter vrea sã spunã aici în mod originar, ca din
primul izvor (Cf. De Trinitate, 15, 26, 47). Deci, pentru Sfântul Augustin rãmâne
sigur faptul cã Tatãl este izvorul primordial ºi principiul întregii divinitãþi (Cf. De
Trinitate, 4, 20, 29).

 Numele divine revelate de Sfânta Scripturã indicã proprietãþile Persoanelor21

divine, exprimã relaþiile reciproce care se aflã între ele ºi aratã modul deosebit prin
care fiecare se manifestã în istoria mântuirii. Astfel, numele primei Persoane sunt trei:
Tatã, Principiu, Nenãscut - numai primul este biblic, celelalte derivã din limbajul
tradiþional (Cf. De Trinitate, 15, 26, 47). Numele celei de-a doua Persoane sunt la fel
tot trei: Fiu, Cuvânt, Imagine - de data aceasta toate numele sunt biblice. De
asemenea, alte trei nume pentru a treia Persoanã: Duh Sfânt, Dar, Iubire. În cazul
acesta, contribuþia Sfântul Augustin este importantã atât pentru teologia trinitarã, cât
ºi pentru teologia spiritualã. De fapt, numai primul nume este biblic, celelalte nu se
gãsesc în limbajul tradiþional, iar episcopul Hiponei le desprinde din lucrãrile ad extra
pe care Scriptura le atribuie Sfântului Duh.

 Despre problema limbajului în general, Sfântul Augustin a vorbit în De Magistro22

(Cf. SF. AUGUSTIN, De Magistro, Editura Institutului European, Iaºi 1995) iar despre
limbajul teologic în De doctrina christiana. Astfel, temeiul ontologic al limbajului în
teologie este cauzalitatea ºi exemplaritatea divinã (Cf. IDEM , Confesiuni, 1, 6, 9; De
Trinitate, 12, 14, 23), iar drumul de la creaturi la Dumnezeu comportã trei planuri: via
affermativa, negativa, eminentiae (Cf. Confesiuni, 10, 6, 8; 1, 4, 4). Dacã vorbeºte
mult despre docta ignorantia, lucrul acesta nu se datoreazã faptului cã nu admite o
cunoaºtere pozitivã a lui Dumnezeu, ci pentru cã, fiind convins de inefabilul
divinitãþii, considerã cã este deja un mare pas spre înþelepciune cunoaºterea a ceea ce
Dumnezeu nu este (Cf. De Trinitate, 5, 1, 1). Pe acest temei teologico-filozofic al
cunoaºterii lui Dumnezeu, Sfântul Augustin fixeazã un mod precis ºi disciplinat
pentru ca ambiguitãþile cuvintelor sã nu ducã la o confuzie a ideilor atunci când se
vorbeºte despre Sfânta Treime ºi apoi abordeazã problema semnificaþiei ºi valorii
formulelor în uz.
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împreunã ; numele care aratã o relaþie imanentã - Tatãl, Fiul, Cuvântul23

etc. -, se folosesc la singular când este vorba despre Persoana cãreia îi

aparþin ºi în nici un fel despre o alta, nici despre Treimea în ansamblu ;24

vorbind despre Treime se poate folosi pluralul numai cu numele care

aratã relaþiile reciproce .25

Dar aici apare o problemã. Existã un nume comun care sã exprime cele

Trei Persoane ce subsistã într-o unicã naturã divinã? Deci, un nume care

sã se poatã folosi la plural? Pentru a exprima unitatea de naturã avem

destule nume: esenþã, naturã, fiinþã, substanþã, realitate (res). Sfântul

Augustin le foloseºte pe toate, dar preferã numele de fiinþã, pentru cã este

numele propriu al lui Dumnezeu. Dar pentru a indica Treimea? Grecii au

folosit formula: mia ousia treis iupostaseis; latinii: o esenþã, trei

Persoane. Care din cele douã formule este mai bunã? Pentru Sfântul

Augustin ambele sunt la fel de bune, pentru cã numele acestea -

persoanã, ipostazã, prosopon - nu sunt proprii, ci adaptate, adicã nãscute

din necesitatea de a spune ceea ce gândirea intuieºte, dar limba nu poate

sã exprime. Deci, ºi numele de Persoanã în cazul Treimii este un nume

adaptat. De fapt, acest nume nu este predicat despre cei Trei nici dupã

gen, nici dupã specie, nici dupã individ . Argumentarea augustinianã26

este urmãtoarea: conceptul de persoanã, pentru a fi aplicat în sens

propriu la Treime, trebuie sã aibã douã condiþii: sã arate relaþiile, pentru

cã prin relaþiile reciproce cei Trei sunt deosebiþi; sã arate relaþiile proprii

ºi incomunicabile, care îi constituie pe cei Trei în individualitatea lor.

Sfântul Augustin spune cã nu gãseºte în termenul persoanã nici una din

aceste douã condiþii; termenul indicã o perfecþiune absolutã, nu relativã.

Prin urmare, nu este adecvat Persoanelor Treimii. Dar, chiar dacã

termenul persoanã ar indica o relaþie, tot nu s-ar putea folosi la

Persoanele Treimii. Episcopul Hiponei ne aminteºte cã avem aici o tainã

ºi nu putem sã o cuprindem cu mintea noastrã. Prin urmare, termenul

persoanã indicã o perfecþiune absolutã, un subiect concret,

 De Trinitate, 5, 8, 9.23

 De Trinitate, 5, 11, 12.24

 De Trinitate, 7, 6, 12.25

 De Trinitate, 7, 4, 7 - 6, 11.26
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incomunicabil. Numai folosirea termenului în Bisericã a pregãtit acest

termen pentru a indica relaþiile subzistente în Treime; intenþia teologilor

a fost aceea de a pune la îndemânã o formulã scurtã pentru a exprima

taina inefabilã .27

Aºadar, lucrãrile lui Dumnezeu ad extra, deci ºi crearea omului, sunt

atribuite nu doar unei singure Persoane, dar întregii Sfinte Treimi. Omul,

dupã Sfântul Augustin, este imaginea lui Dumnezeu întreit, ºi nu doar a

Cuvântului, la fel dupã cum este ºi fiu adoptiv al Treimii. Titlul

„imagine”, atribuit Cuvântului, pãstreazã doar validitate trinitarã (imago

qua Verbum, qua Filius); dispare sensul lui Cristos imagine ca noul

Adam ºi omul ceresc, specific Sfântului Irineu, ºi Sfântului Paul.

Originalitatea teologiei augustiniene constã mai ales în analogiile

trinitare ale imaginii lui Dumnezeu. În acest sector avem însã precedente.

Origene, de exemplu, spunea cã darul fiinþei vine de la Tatãl,

raþionalitatea vine de la Fiul, sfinþenia de la Duhul Sfânt .28

4. Locul imaginii

În teologia Sfântului Irineu, care apãrã unitatea omului, imaginea este

în omul întreg; la Origene ºi pentru ºcoala alexandrinã, imaginea este în

suflet (nous, sau mens). Plecând de la învãþãtura din Gen 1,26 care

reveleazã creaþia omului dupã imaginea lui Dumnezeu, ºi de la

interpretarea pe care Apostolul o dã Gen 1,26 în Ef 4,23 ºi Col 3,9,

sfântul Augustin aprofundeazã definiþia imaginii, fãcând deosebire între

 Definiþia conceptului de persoanã se face mai târziu ca rod al controverselor27

cristologice: Boethius ºi Sfântul Toma în Occident, Leonþiu din Bizanþ în Orient.
Totuºi, chiar dacã nu dã o definiþie, Sfântul Augustin face deosebire între naturã ºi
persoanã: în cristologia augustinianã, natura indicã ceea ce este specific lui Dumnezeu
ºi ceea ce este specific omului, iar persoana indicã subiectul care le posedã pe
amândouã. Însã aceastã unire a naturilor în Persoana Cuvântului nu comportã o
confuzie de naturi. În doctrina trinitarã, natura indicã fiinþa divinã, dumnezeirea, iar
persoana indicã subiectul subzistent care o posedã. Cf. A. TRAPÈ, „Introduzione-
Teologia”, XXXVII.

 ORIGENE, De Principiis, I, 3, 8.28
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imago ºi similitudo ; aratã cã imaginea lui Dumnezeu este imprimatã în29

omul interior, adicã în sufletul raþional ca atare ; precizeazã cã ea constã30

în faptul cã omul, datoritã inteligenþei sale ºi puterii sale de a iubi, poate

sã fie înãlþat pânã la vederea imediatã a lui Dumnezeu - homo capax

Dei  -, spune cã aceastã imagine este naturalã ºi, în consecinþã,31

indestructibilã, pentru totdeauna imprimatã în substanþa nemuritoare a

sufletului .32

 Similitudo spune mai puþin decât imago. O imagine este asemãnarea dintre un29

obiect ºi oglindirea lui în ceva (de exemplu, reprezentarea unei persoane într-o
oglindã sau într-un tablou), dar nu este adevãrat ºi contrarul, pentru cã nu tot ceea ce
este asemenea cu un lucru este ºi imaginea sa (doi gemeni seamãnã, dar unul nu este
imaginea celuilalt). Pentru ca o similitudo sã fie ºi imago trebuie sã fie asemãnare
între cauzã ºi efect: „Omnis imago etiam similitudo est, non omnis similitudo etiam
imago est” (Cf. SF. AUGUSTIN, Quaest. in Deut., 5, 4).

Cu ajutorul postulatului participãrii ºi exemplaritãþii din cadrul metafizicii, Sfântul
Augustin afirmã cã toate lucrurile se aseamãnã cu Dumnezeu, întrucât sunt creaturi
în care Dumnezeu a lãsat urmele paºilor sãi ºi sigiliul perfecþiunilor sale, dar numai
în om a lãsat imaginea lui vie. Dacã în celelalte lucruri asemãnarea este micã, sãracã,
nesigurã, obscurã, în om avem o expressa similitudo: „Nu tot ceea ce în creaturi este
asemenea cu Dumnezeu trebuie prin acest fapt sã se spunã imagine a sa. Adevãrata
imagine este numai aceea care, dincolo de sine, o are numai Dumnezeu. Asemãnarea
directã cu Dumnezeu este numai atunci când între o imagine ºi Dumnezeu nu se
interpune nici o creaturã” (Cf. De Trinitate, 11, 5, 8).

Aºadar, imaginea este asemãnare ºi constituie o misterioasã trinitate. Dar aceastã
asemãnare, deºi umple sufletul de stupoare, comportã ºi o mare neasemãnare. „Mare
distanþã” care separã imaginea de modelul exemplar constã în aceasta: memoria,
inteligenþa, voinþa sunt în om ºi ale omului, dar nu sunt ele însele omul; câtã vreme
nu se poate spune cã Treimea se aflã în Dumnezeu sau cã este ceva din Dumnezeu,
pentru cã ea însãºi este Dumnezeu. Apoi, existã o altã diferenþã: omul îºi aminteºte
prin intermediul memoriei, înþelege prin intermediul intelectului, iubeºte prin
intermediul voinþei, dar în Dumnezeu nu se poate spune cã Tatãl înþelege prin Fiul sau
iubeºte prin Duhul Sfânt. Aceste trei prerogative: a-ºi aduce aminte, a înþelege, a iubi
sunt specifice fiecãreia din Persoanele divine, întrucât fiecare le posedã într-un mod
diferit în funcþie de relaþia lor proprie cu celelalte Persoane divine (Cf. De Trinitate,
15, 7, 11-13).

 De Trinitate, 12, 7, 12.30

 De Trinitate, 14, 8, 11; 14, 4, 6.31

 De Trinitate, 14, 4, 6.32
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Prin urmare, omul creat dupã imaginea lui Dumnezeu înseamnã omul

creat dupã imaginea Treimii: „non ad solius Patris, aut solius Filius, aut

solius Spiritus Sancti, sed ad ipsius Trinitatis imaginem factus est

homo” . Aceste cuvinte dintr-un comentariu la cartea Genezei (393),33

reprezintã primul indiciu cã Sfântul Augustin, reflectând asupra Sfintei

Treimi, îºi îndreaptã atenþia lui spre om. Primele roade ale acestei

reflecþii le gãsim în Confesiuni unde, pentru prima datã, este prezentat

sufletul omului ca imagine a Treimii. De fapt, sufletul nostru este,

cunoaºte ºi iubeºte; ºtie cã este, cunoaºte, iubeºte; iubeºte sã fie, sã

cunoascã, sã iubeascã. 

Aºadar, în aceste trei stãri ale fiinþei sã încerce sã vadã cel care este în
stare, cât este de inseparabilã viaþa, deºi existã ºi într-un mod separat
o singurã viaþã, o singurã minte ºi o singurã fiinþã; altfel spus, cât de
inseparabilã este fiecare distincþie, în ciuda faptului cã distincþia existã.
Cu tot curajul sã stea fiecare în faþa lui însuºi, sã-ºi încordeze atenþia
asupra sa, sã vadã ºi sã-mi spunã .34

Expunerea sistematicã a acestei teme o gãsim în De Trinitate, unde

episcopul Hipponei vorbeºte despre omul exterior ºi omul interior.

Referitor la omul exterior, simþurile exterioare ºi simþurile interioare -

simþurile interioare aparþin omului exterior -, reveleazã urmãtoarele

triade: realitate, vedere, intenþie; memorie (senzitivã), vedere interioarã,

voinþã. Aici, lipsind egalitatea termenilor ºi identitatea substanþei, nu

existã o imagine a Treimii. Existã numai o urmã, utilã totuºi, pentru a

exercita sufletul ºi a-l pregãti pentru reflecþii mai înalte. Deci, în omul

exterior existã o urmã, nu o imagine a Treimii.

Imaginea Sfintei Treimi se aflã în omul interior, dar nu în omul

interior învãþat (savant, expert în fizicã, chimie, matematicã sau chiar

teologie, ca ºtiinþã), ci în omul interior contemplativ (acela care intuieºte

adevãrurile eterne ºi se îndreaptã spre contemplarea lor), în omul

 SF. AUGUSTIN, De Gen. ad litt. op. imp., 61.33

 SF. AUGUSTIN, Confesiuni, 13, 11, 12.34
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înþelept . Imaginea Treimii în omul interior se exprimã prin aceastã35

triadã: A) mens, B) notitia, C) amor.

A) Mens nu este sufletul, dar ceea ce in anima excellit , adicã spiritus36

sau animus . Spiritus se aflã numai în om ºi reprezintã partea superioarã37

a sufletului. În aceastã zonã a sufletului uman se aflã în mod natural alte

douã facultãþi umane, ºi anume ratio ºi intelligentia (sau intellectus).

Intelligentia este vederea interioarã, intuiþia intelectualã, lumina de

adevãr; de aceea, intelectul este principiul înþelegerii ºi ochiul sufletului.

Ratio este aspectus animi (nu al sufletului, dar al pãrþii superioare a

sufletului - animus -, ºi deci tot al minþii), prin care se cunosc lucrurile

sensibile.

Aºadar, intellectus este intuiþia adevãrului primordial, adicã nu

aspectus animi, ci lux mentis. Cu alte cuvinte, mens este sufletul superior

în fiinþa sa, cu conþinutul ei de adevãr despre sine, fiinþa însãºi a

sufletului superior; intellectus este facultatea, al cãrei obiect este adevãrul

inteligibil, adicã lumina minþii, faþã de care ratio, care nu se deosebeºte

de inteligenþã, este aspectus animi sau mentis, care primeºte luminã de

la intelect prin intermediul altei facultãþi a minþii, ºi anume voluntas.

Când mintea îºi aduce aminte de sine ºi ºtie cã îºi aminteºte, aceastã

ºtiinþã este act al inteligenþei, mai exact primul act care o specificã drept

autoconºtiinþã, dupã cum autovoirea este primul act al voinþei.

B) Notitia este cunoaºterea de sine în sens ontologic, actul intelectului

prin care mens se cunoaºte pe sine. Mintea, care este sufletul superior în

totalitatea sa, se cunoaºte iniþial prin ºi în actul intelectual al

autocunoaºterii, esenþial minþii însãºi ºi facultãþii inteligenþei. Intelectul

 De Trinitate, 12, 4, 4; 12, 15, 25. Înþelepciunea se deosebeºte de ºtiinþã: ºtiinþa35

este cunoaºterea cu ajutorul raþiunii a lucrurilor temporale ºi schimbãtoare, ochiul
nostru asupra lumii; înþelepciunea este cunoaºterea adevãrurilor veºnice ºi este
specificã inteligenþei. Totuºi, nu sunt douã facultãþi, ci una singurã, dar se exprimã
prin douã funcþiuni diferite. De asemenea, chiar dacã nu sunt separate ele se opun:
una înseamnã acþiune, alta înseamnã contemplaþie; una se referã la lucrurile
temporale, alta la lucrurile veºnice. Cf. De Trinitate, 12, 12, 17 - 14, 22-23.

 De Trinitate, 15, 7, 11.36

 Cf. M. F. SCIACCA, „Introduzione-Filosofia”, XCV-CIX.37
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este act, nu potenþã, act în sens ontologic, adicã este cunoaºterea pe care

mintea o are despre sine; intelectul este specificare a actualitãþii gândirii

în actul autocunoaºterii: autocunoaºterea este coesenþialã gândirii . Cu38

siguranþã, sufletul nu este actul sau actele sale ºi nici nu se identificã cu

nici unul din ele sau cu toate împreunã, nici cu actul autocunoaºterii,

care, spre deosebire de altele, îi este coesenþial. Nici mens, nici intellectus

nu sunt acest act: mens nu este nici facultãþile sale, deoarece plinãtatea

de sine nu poate fi actualizatã de la sine: toatã activitatea sufletului ºi a

omului întreg nu poate sã cuprindã acea luminã infinitã a adevãrului care

îl face sã gândeascã ºi sã cunoascã ºi, deºi îl constituie ca mens, în

raportul cu omul este superioarã, transcendentã .39

C) Mintea, care se cunoaºte pe sine, se iubeºte. În cazul acesta, a)

mens nu s-ar putea cunoaºte pe sine, dacã nu ar fi deja; întrucât este

minte, mens este înzestratã cu facultatea intelectului, care este luminã

 Aici cunoaºterea de sine este cunoaºtere actualã, nu aducere aminte sau38

cunoaºtere în general.
 Problema care se pune aici intrã în orizontul altei probleme mai generale39

referitoare la raportul dintre credinþã ºi raþiune, a cãrei intimitate confirmã distincþia
ºi exclude separarea. Adevãrul de credinþã face numai sã aparã problema minþii una-
întreitã, dar nu-i condiþioneazã argumentãrile raþionale ºi aprofundãrile speculative.
Astfel, cercetarea asupra naturii sufletului se face numai în baza experienþei interioare
ºi a raþiunii; rezultatul nu se întemeiazã pe adevãrul de credinþã, care este numai o
invitaþie, o deschidere spre cercetare; de aceea, rezultatul este valid în sine, chiar ºi
pentru cel care nu crede în acel adevãr. Pentru cine crede, acel rezultat este o
confirmare indirectã a credinþei sale, ca o luminã, deºi slabã, proiectatã spre
impenetrabilitatea tainei, fãrã ca adevãrul de credinþã sã fie înlocuit de adevãrul
raþiunii, care valoreazã numai pentru cunoaºterea naturii sufletului - imaginea Treimii
în noi - ºi nu pentru a pãtrunde raþional taina trinitarã, care rãmâne mereu adevãr de
credinþã; dar ceea ce cunoaºtem prin raþiune despre sufletul nostru spiritual este
adevãr raþional. Raportul dintre imaginea Treimii în noi ºi Divina Trinitate este intim,
dupã cum intim este acela dintre raþiune ºi credinþã - douã lumini, de nemãsurat,
ambele necesare pentru ca omul sã cunoascã destinaþia sa ºi sã posede deplina
inteligibilitate în legãturã cu sine -, dar o asemenea intimitate confirmã distincþia ºi
ireductibilitatea celor douã ordine de adevãr. În acest sens, cercetãrile Sf. Augustin
cu privire la profunzimile sufletului uman nu au fost întrecute de nimeni. Cf. M. F.
SCIACCA, „Introduzione-Filosofia”, XCVI.
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pentru a lumina adevãrul; deci autocunoaºterea este generatã de mintea

însãºi; b) mens nu s-ar putea iubi pe sine, dacã nu ar fi fost ºi nu s-ar fi

cunoscut deja (nu existã voinþã de nimic); deci, autovoirea sau actul prim

al voinþei, o altã facultate a minþii, presupune mintea ºi autocunoaºterea

ºi purcede din una ºi din cealaltã. Pe de altã parte, dupã cum mintea nu

se identificã cu cunoaºterea de sine, la fel autovoirea sau iubirea de sine

nu se identificã cu una ºi cu cealaltã, nici acestea douã cu ea, deºi

formeazã o unitate.

Aºadar, prima triadã care se manifestã în interioritatea noastrã este

constituitã din minte, autocunoaºtere ºi autovoire. Dar este aceasta o

imagine a Trinitãþii Divine? Dacã da, s-a descoperit - printr-un procedeu

speculativ, prin experienþã ºi raþiune, fãrã supoziþiile credinþei - nu doar

natura profundã a fiecãrui suflet, dar s-a ºi confirmat pe cale raþionalã

ceea ce se cunoaºte pe calea Revelaþiei, adicã faptul cã omul este creat

dupã imaginea lui Dumnezeu. Deci, calea interioritãþii descoperã omul

ºi Dumnezeu, omul pentru Dumnezeu, fericirea sa ºi prin aceasta se

indicã itinerarul minþii în cele douã facultãþi ale intelectului ºi ale voinþei,

datoritã cãruia toate cunoºtinþele întemeiate pe inteligenþã ºi pe

autocunoaºtere ºi toate iniþiativele interioare întemeiate pe voinþã ºi pe

autovoire au o unicã finalitate, converg în consensul Fiinþei, care este

Binele Suprem - pace ºi odihnã.

Însã, în sufletul uman existã o evidentior trinitas , ºi anume memoria,40

intelligentia, voluntas, care, având un obiect dublu, - cunoaºterea de sine

ºi cunoaºterea lui Dumnezeu - se împarte în douã: memoria, intelligentia,

voluntas sui ; memoria, intelligentia, voluntas Dei .41 42

Evidentior trinitas este o aprofundare a primei imagini a Treimii din

omul interior. Dacã în primul caz, se analizeazã actele esenþiale ale minþii

- autoconºtiinþa ca specificare a inteligenþei ºi autovoirea ca specificare

a voinþei -, de data aceasta se continuã analiza, considerând ca dovedit

faptul cã intelligentia ºi voluntas sunt douã acte prime presupuse de orice

activitate a minþii în sine ºi a facultãþilor sale.

 De Trinitate 15, 3, 5.40

 De Trinitate, 10.41

 De Trinitate, 14-15.42
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În cazul de faþã, mens este numitã de Sfântul Augustin cu numele de

memoria. De fapt, mintea se cunoaºte pe sine în mãsura în care îºi

aminteºte, cunoaºte ºi vrea; nu ar putea sã se cunoascã ca atare dacã nu

ar exista aceºti trei termeni ai memoriei, care sunt mintea însãºi ,43

inteligenþa ºi voinþa. Ei bine, aceste trei realitãþi reveleazã o clarã

asemãnare cu Trinitatea Divinã care este definitã de credinþã. Aici sunt

trei ºi o singurã Fiinþã; memoria , inteligenþa ºi voinþa sunt trei, dar o44

singurã viaþã; nu trei minþi, dar o singurã minte; în consecinþã, nu sunt

trei substanþe, dar o unicã substanþã . Memoria, întrucât este viaþã-45

raþiune-substanþã, se exprimã faþã de ea însãºi; întrucât este memorie de

sine, este relativã la un alt lucru. La fel se poate spune cât priveºte

inteligenþa ºi voinþa, deoarece se spun astfel întrucât se exprimã în relaþie

cu altceva, diferit de sine. În ele însele, fiecare în parte este viaþã-raþiune-

substanþã; toate trei, prin faptul cã sunt o unicã viaþã, o unicã minte, o

unicã substanþã, formeazã o singurã realitate. Prin urmare, ceea ce se

referã la fiecare din ele sau la toate împreunã se exprimã la singular ºi nu

la plural. Sunt trei conform relaþiilor lor reciproce: se cunosc în raport la

toate altele, se cunosc una câte una ºi fiecare le cunoaºte pe celelalte.

Ceea ce nu-mi amintesc cu memoria mea, nu este în ea: nimic nu existã

în ea atât de prezent ca memoria însãºi; prin urmare, mi-o amintesc în

integralitatea ei. La fel, ºtiu cã înþeleg ceea ce înþeleg, cã vreau tot ceea

ce vreau ºi îmi amintesc tot ceea ce ºtiu. În consecinþã, îmi amintesc toatã

inteligenþa mea ºi voinþa mea; înþeleg aceste trei lucruri ºi toate în acelaºi

timp. Nu existã nimic inteligibil pe care eu sã nu-l înþeleg cu excepþia a

 Mintea este numitã de Sf. Augustin memoria în sensul cã, deºi este prezentã43

sieºi, nu se percepe pe sine întotdeauna. În cazul acesta, ea are cunoaºtere de sine fãrã
sã se gândeascã în mod actual (cogitatio).

 Termenul memoria nu are o semnificaþie univocã. Memoria poate sã însemne44

viaþa, mintea, substanþa. În sens propriu, memoria este un act intelectual propriu când
amintirea se referã la mintea însãºi, la facultãþile sale ºi la actele sale interioare (îmi
amintesc cã îmi amintesc, îmi amintesc de inteligenþa mea, de voinþa mea; înþeleg
ceea ce cunosc, îmi amintesc ºi iubesc; vreau sã-mi amintesc, sã înþeleg ºi sã iubesc
ºi, în acelaºi timp, îmi amintesc oricare din aducerile mele aminte, inteligenþa ºi
voinþa). Deci, termenul memoria are douã sensuri.

 De Trinitate, 10, 11, 18.45
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ceea ce eu ignor; ºi ceea ce ignor nu-mi amintesc ºi nici nu vreau. De

aceea, tot ceea ce nu înþeleg despre inteligibil nu-mi amintesc, nici nu

iubesc; dimpotrivã, tot inteligibilul pe care mi-l amintesc ºi iubesc este

pentru mine comprehensibil. Voinþa a ceea ce înþeleg ºi amintesc include

inteligenþa ºi memoria mea. În concluzie, când toate ºi fiecare se înþeleg

reciproc, existã egalitate între tot ºi parte ºi cele trei constituie o unitate:

o unicã viaþã, minte ºi fiinþã.

Prezenþa minþii se dã de la sine în memoria sa, în inteligenþa sa ºi în

voinþa sa; ºi, dacã se admite cã mereu se cunoaºte ºi mereu se iubeºte,

mereu îºi aminteºte ºi înþelege cã se cunoaºte ºi se iubeºte, deºi nu mereu

se crede deosebitã de alte lucruri care nu sunt ea, de aceea este greu sã

faci deosebire în ea între amintire ºi înþelegerea de sine. S-ar pãrea cã nu

sunt douã facultãþi, dar numai una exprimatã prin douã nume distincte,

din moment ce apar atât de unite în minte încât una nu purcede din alta

în timp . Cu alte cuvinte, mintea - care este însãºi memoria când se46

exprimã ad se ipsam - constã în memoria de sine (act intelectual), în

inteligenþã ºi în voinþã. Lucrul acesta ne face sã înþelegem de ce ea mereu

se cunoaºte ºi iubeºte pe sine ºi, în acelaºi timp, mereu se gândeºte

deosebitã de aceste acte care nu sunt ceea ce ea este, în ciuda faptului cã

îi sunt coesenþiale. De aici, dificultatea de a deosebi în minte

autoamintirea ºi autocunoaºterea, douã acte intelectuale care, ca

inteligenþa ºi voinþa, îi sunt naturaliter inerente, adicã conaturale ºi

coesenþiale.

Prin urmare, memoria, inteligenþa ºi voinþa se opun una alteia ca

termeni ai unor relaþii reale, fãrã multiplicarea substanþei. În Divina

Trinitate existã o adevãratã circuminsessio a fiecãreia din cele trei

realitãþi, cu o perfectã egalitate a termenilor; tot la fel, existã o minunatã

analogie între natura spiritului uman ºi Divina Trinitate.

Concluzie

Pentru Sfântul Augustin, sufletul uman este prin natura sa imagine vie

a Divinei Trinitãþi, adicã a lui Dumnezeu; de aceea, omul se cunoaºte cu

 De Trinitate, 10, 12, 19.46
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adevãrat când ºtie cã este creat de Dumnezeu ºi dupã imaginea sa. De

aici, întreaga semnificaþie profundã a ascezei ºi a misticii, care nu este

numai teologicã, ci ºi filozoficã. Efortul vieþii spirituale (minte,

inteligenþã, voinþã) ºi al vieþii sensibile (omul integral, spirit-trup), este

orientat în conformitate cu natura omului (ale cãrui rezistenþe sunt

datorate pãcatului) sã gândeascã tot mai mult la Dumnezeu, sã-l cunoascã

ºi sã-l iubeascã mai desãvârºit: meminerim tui, intelligam, diligam te .47

Aºadar, itinerarul omului este marcat de structura interioarã a fiinþei

sale - minte, inteligenþã, voinþã -, de caracterul integral al vieþii sale care

se exprimã în fiecare din actele sale. Faptul cã omul este chemat sã-ºi

aminteascã, sã cunoascã ºi sã-l iubeascã tot mai mult pe Dumnezeu

înseamnã cã el este capabil de o desãvârºire infinitã. Finalitatea la care

el aspirã este vederea directã a lui Dumnezeu, iar aceastã vedere îi este

conferitã creaturii numai de Dumnezeu; abia atunci asemãnarea creaturii

cu Dumnezeu este perfectã .48

Deocamdatã, starea în care se aflã omul, caracterizatã de pãcat, face

din el o fiinþã împãrþitã, simþindu-se atras simultan în douã direcþii

diferite. Astfel, omul nu se gândeºte numai la Dumnezeu ºi la iubirea lui,

care este perfecþiunea sa, dar, cum spune Sfântul Augustin, „multae sunt

cogitationes meae, tales quales nosti, cogitationes hominum, quoniam

vanae sunt” . De aceea, omul trebuie sã-ºi reînnoiascã opþiunea pentru49

Dumnezeu în fiecare clipã a vieþii. Garanþia drumului bun este iubirea:

intensitatea iubirii aratã proporþia imaginii Trinitãþii în om. Prin iubire,

Duhul Sfânt locuieºte în noi ºi, prin El, Treimea însãºi .50

Spuneam la început cã tema trinitarã este grea ºi nu se adreseazã

oricui. Totuºi, având anumite dispoziþii sufleteºti - o mare iubire de

adevãr, o mare înclinaþie spre studiu, o mare umilinþã -, cineva se poate

apropia de aceste lucruri tainice. Având în vedere aceste condiþii ale

reflecþiei trinitare, vreau sã spun cã, deºi în cazul de faþã eroarea este cea

 De Trinitate, 15, 28, 51.47

 De Trinitate, 14,17, 23.48

 De Trinitate, 15, 28, 51.49

 De Trinitate, 15, 18, 32.50
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mai periculoasã, iar cãutarea cea mai dificilã , nu trebuie sã ocolim o51

asemenea temã.

Din experienþa pregãtirii mele pentru aceastã conferinþã, am înþeles cã

o rugãciune, lecturã sau meditaþie, oricât de micã, în legãturã cu Sfânta

Treime are o mare putere de rodire spiritualã.

Riassunto

Il presente saggio sfrutta le riflessioni di Sant’Agostino sulla
Santissima Trinità, formulate nel suo famoso libro De Trinitate. Prima
di entrare nel cuore dell’argomento, vengono presentati alcuni elementi
dell’antropologia agostiniana. In questa parte introduttiva, si mette in
evidenza il fatto che per Sant’Agostino l’uomo è una unità sostanziale,
costituita dall’unione della sua anima (personale) e dal suo corpo
(individuale). L’anima sa di esistere e conosce che esiste, però non
esiste per se stessa. Tramite le attività dell’anima, la più alta è l’attività
della mente, che viene chiamata anche col nome di spiritus - la facoltà
di formare, di comppore e di dividere le similitudines corporales che
sono frutto dell’attività dell’anima. Nella mente ci sono naturaliter
altre due facoltà: ratio e intelligentia. La ratio è uno strumento di
ricerca, di analisi, di sintesi - per la ratio si arriva alla scientia;
l’intelligentia oppure l’intellectus è il principio della comprensione -
per l’intellectus si arriva alla sapientia. Aggiungiamo che per
Sant’Agostino l’anima dell’uomo è creata per governare un corpo;
l’attività dell’anima comporta due funzioni: una fa riferimento
all’azione, altra alla contemplazione. Queste funzioni sono indicate per
due espressioni: ratio inferior, il cui risultato è la scientia, e ratio
superior, il cui risultato è la sapientia. Dunque, l’uomo agostiniano è
diviso in due, ma non in modo radicale: l’uomo esteriore e l’uomo
interiore. Poiché l’immagine della Divina Trinità si trova nell’uomo
interiore - nell’uomo esteriore troviamo soltanto un vestigio della
Trinità -, le domande che spingono avanti la presente ricerca sono due:
chi è il prototipo della creazione dell’uomo e dove si trova nell’anima

 De Trinitate, 1, 3, 5.51
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dell’uomo l’immagine della Santissima Trinità?
La risposta alla prima domanda segue sempre il pensiero agostiniano.
Di conseguenza, partendo dalla confessione di fede espressa nel
simbolo Quicumque, si arriva alle seguenti due tesi fondamentali: nella
Trinità esiste unità, ugualianza e diversità - unità di natura e diversità
di Persone; le opere ad extra della Santissima Trinità sono inseparabili,
così come inseperabile è il loro essere.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta di Sant’Agostino
è precisa: per poter trovare l’immagine della Trinità bisogna entrare
nell’uomo interiore, dove incontriamo una prima immagine: mens,
notitia, amor. Poi Sant’Agostino identifica un’altra immagine, che
viene chiamata evidentior trinitas: memoria, intelligentia, voluntas. La
manifestazione della prima immagine nell’interiorità dell’uomo
conduce ad una conclusione molto importante: con la ragione e con
l’esperienza si conferma il contenuto della Rivelazione, cioè il fatto che
l’uomo è stato creato ad immagine di Dio Trino. La seconda immagine
mette in evidenza un’altra verità: la memoria, l’intelligenza e la volontà
si oppongono una ad altra come termini di relazioni reali, senza la
moltiplicazione della sostanza. Tenendo conto del fatto che nella
Divina Trinità esiste una vera circuminssessio di ciascuna delle tre
realtà, con una perfetta ugualianza dei termini, possiamo arrivare alla
meravigliosa analogia tra la natura dell’anima umano e la Santissima
Trinità.
In conclusione, l’anima umano è per la sua natura immagine viva della
Divina Trinità. L’uomo conosce se stesso in verità quando sa che è
stato creato da Dio e, per Dio, a sua immagine. Da qui il significato
profondo dell’ascesi e della mistica, che non è soltanto teologica ma
anche filosofica.


