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Efortul de a înþelege raportul vital dintre Duhul Sfânt ºi Biserica însufleþitã

de el însuºi poate sã parã o ambiþie prea mare sau o muncã inutilã. A înþelege

prezenþa ºi acþiunea salvificã a Duhului Sfânt în Bisericã înseamnã un pas im-

portant fãcut în cunoaºterea teologiei ºi a vieþii noastre. Duhul Sfânt este izvorul,

premisa ºi instrumentul cunoaºterii lui Dumnezeu ºi a omului.

 Trãim în era Duhului Sfânt, din unicul eveniment al Rusaliilor, pe care

Mângâietorul, Duhul adevãrului, îl dezvoltã în Biserica lui Cristos pânã la Pa-

rusie. Epoca noastrã se prezintã a fi tot mai mult epoca Duhului Sfânt ºi, de

aceea, tema propusã pentru aceastã expunere este o temã importantã ºi de actu-

alitate. 

Dupã un timp de uitare a celei de-a treia persoane a divinitãþii, s-a trecut în

teologia contemporanã la o redescoperire a pneumatologiei. „Marele Necunoscut”

al teologiei este acum „Cel Apropiat” nouã, lumina ºi calea care ne conduce la

înþelegerea Sfintei Treimi ºi a misterului sfintei Biserici.

Tema propusã pentru aceastã conferinþã este Duhul Sfânt – sufletul Bisericii.

Datã fiind importanþa acestei teme, doresc prin articolul prezent sã intru în di-

namica Duhului Sfânt, pentru a înþelege mai bine misterul prezenþei ºi misiunii

sale în Bisericã. 

Prin expunerea care urmeazã, nu intenþionez sã fac o prezentare exhaustivã

a tot ceea ce se poate spune despre Duhul Sfânt, ci sã punctez doar unele aspecte

care mi se par mai importante ºi care ar putea constitui obiectul reflecþiei noas-

tre ºi al unor discuþii ulterioare. Pentru a înþelege raportul vital, esenþial care

existã între Duhul Sfânt ºi Bisericã, într-un prim moment, mã voi opri asupra

modului în care Duhul Sfânt este co-institutorul Bisericii. Dacã Duhul Sfânt in-

stituie împreunã cu Cristos Biserica, tot el este ºi cel care animeazã ºi sfinþeºte

Biserica. Duhul Sfânt este, aºadar, sufletul Bisericii ºi instrumentul sfinþirii

Bisericii ºi al membrilor acesteia. Voi încheia aceastã scurtã expunere cu o re-

flecþie asupra necesitãþii sfinþirii ºi reînnoirii Bisericii, semper reformanda.
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1. Duhul Sfânt co-instituie Biserica

Biserica este divinã, mai exact Biserica este trinitarã, raportatã, aºadar, în
mod extrinsec ºi intrinsec, la Sfânta Treime. 

Biserica este divinã în mod extrinsec deoarece a fost voitã de însuºi Dumnezeu
ºi a fost realizatã de Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, la plinãtatea timpului,
prin puterea Duhului Sfânt. Biserica este divinã în mod intrinsec pentru cã per-
soanele Sfintei Treimi fac parte din însãºi natura sa .1

În acest context trinitar, înþelegem cã Duhul Sfânt este unul dintre autorii
principali ai Bisericii, este chiar autorul numãrul unu, pentru cã Biserica este
prin definiþie communio sanctorum, comunitate a celor sfinþi ºi sfinþiþi de harul
lui Isus Cristos prin opera Duhului Sfânt. De fapt, tot ceea ce priveºte harul,
chiar dacã este rod al Sfintei Treimi, prin apropriere, aparþine Duhului Sfânt.

Biserica, în ceea ce priveºte originea ºi viaþa sa, este rodul a douã misiuni:
misiunea Cuvântului ºi misiunea Duhului Sfânt. Cuvântul ºi Duhul Sfânt fac
sã existe o nouã creaturã: sfânta Bisericã. 

Sfântul Irineu, vorbind despre aceste douã misiuni – a Cuvântului ºi a Du-
hului Sfânt, prin care ia naºtere Biserica ºi fiecare om, dupã chipul ºi asemã-
narea lui Dumnezeu, foloseºte imaginea poeticã ºi simbolicã al celor douã mâini
ale lui Dumnezeu . 2

Împreunã cu Isus, Duhul Sfânt este creatorul principal al Bisericii sale, este
co-institutorul Bisericii, al fiinþei sale originare ºi al întregii sale dezvoltãri
ulterioare. 

În ordinea cauzelor transcendente care privesc originea Bisericii, dupã Cristos
ºi prin iniþiativa sa, intervine ca agent principal Duhul Sfânt. Pânã la coborârea
sa la Rusalii, Biserica era prezentã doar în germen; Biserica ia naºtere numai
când Duhul Sfânt coboarã asupra apostolilor în cenacol; numai atunci apostolii
devin conºtienþi în mod definitiv cã formeazã noul popor al lui Dumnezeu,
avându-l pe Cristos cap al trupului Mistic, iar pe Duhul Sfânt co-institutor .3

Duhul Sfânt este 

divinul ºi gloriosul Spirit, autor, conducãtor ºi promotor al Biserici, este co-institu-
torul unei realitãþi prezente în structurile sale, în sacramentele sale, în ministerul
transmis de la apostoli (succesiunea apostolicã, aºadar). Duhul Sfânt este cel care
lumineazã ºi conduce Biserica în determinarea, trãirea sacramentelor, în perpe-

 Cf. Y. CONGAR, Credo nello Spirito Santo, Queriniana, Brescia 1998, 220º.u.1

 IRINEU DE LYON , Adversus Haereses, V, 6, 1; 28, 4.2

 Cf. G. B. MONDIN , La Chiesa, primizia del regno, EDB, Bologna, 1989, 200-202.3
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tuarea succesiunii apostolice, în înþelegerea ºi proclamarea sfintelor Scripturi, în
discernerea, în sânul Bisericii, a funcþiilor instituþionale ºi a diferitelor carisme
particulare cu care trupul unic ºi mistic al Cristos este îmbogãþit.
Din cele spuse pânã acum, înþelegem cã, o datã realizatã opera rãscumpãrãtoare
a lui Isus în aceastã lume, devine necesarã prezenþa ºi misiunea Bisericii. Dar
aceastã misiune salvificã a Bisericii este posibilã, pentru prima oarã, numai dupã
învierea ºi înãlþarea lui Isus, prin Duhul Sfânt trimis de el. Acþiunea de rãscumpã-
rare ºi reconciliere a lui Isus devine eficientã ºi rodnicã numai prin opera Duhului
Sfânt. Duhul Sfânt este cel care formeazã astfel bazele existenþei Bisericii ºi o face
pneumaticã în esenþa sa; trebuie astfel sã se admitã cã Biserica îi datoreazã Du-
hului Sfânt viaþa ºi sfinþenia sa, originea ºi existenþa sa, forma sa ºi subzistenþa sa,
acelui Duh care din timpul ºi prin glorificarea lui Cristos, primeºte ºi desãvârºeºte,
reuneºte ºi conduce pe toþi credincioºii ºi pe toþi cei renãscuþi din Botez . 4

Dacã Duhul sfânt este cel care co-instituie Biserica lui Cristos, sã vedem acum
raportul care existã între Bisericã ºi Duhul Sfânt.

Biserica anticã avea o cunoaºtere profundã a prezenþei Duhului Sfânt ºi a
eficacitãþii misiunii sale în mijlocul membrilor sãi. Aceastã cunoºtinþã pneuma-
tologicã ºi salvificã este observatã de Bisericã nu numai în formele sale extraor-
dinare (atunci atât de frecventã în carisme), dar ºi ca un eveniment fundamental
ºi constant al vieþii creºtine. Toatã comunitatea se simþea copleºitã de Duhul
Sfânt (1Cor 3,16); la fel, fiecare din membrii sãi în parte (1Cor 6,19). Comuni-
tatea discipolilor lui Cristos devine Bisericã numai în virtutea Duhului Sfânt. 

Tertulian, pe la anul 200, ºi, împreunã cu el, Biserica anticã exprimã în
aceºti termeni unitatea dintre Duhul Sfânt ºi Bisericã: „Deoarece mãrturia cre-
dinþei ºi garanþia mântuirii au în comun unitatea celor trei Persoane, în mod ne-
cesar se gãseºte adãugatã mijlocirea Bisericii. De fapt, unde sunt cele trei per-
soane, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, acolo este ºi Biserica, care este trupul celor
trei” . 5

Conciliul din Niceea adaugã, apoi, imediat dupã dogma despre Duhul Sfânt,
adevãrul de credinþã despre Bisericã, una, sfântã, catolicã ºi apostolicã. Sfântul
Augustin uneºte Biserica Duhului Sfânt, numind-o „templul Duhului” . 6

Pãrinþii ºi teologii Bisericii au tratat pe larg despre Duhul Sfânt, nu numai
în sine însuºi, dar ºi ca instrument care unificã, sfinþeºte, face apostolicã ºi ca-
tolicã Biserica.

 P. SCHNACKENBURG, La Chiesa nel Nuovo Testamento, 170-171.4

 TERTULIAN , De baptismo, 6: CSEL 20, 206.5

 AUGUSTIN DE H IPONA, De fide et symbolo: PL 40, 193.6
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Biserica istoricã ºi vizibilã, al cãrui creator permanent este Cristos, este sus-
þinutã de Duhul Sfânt care îi dã viaþã ºi o face sã creascã deoarece este Trupul
însuºi al lui Cristos.

Dacã Duhul Sfânt este co-institutorul Bisericii, iar raportul dintre Duhul Sfânt
ºi Bisericã este atât de strâns, atunci putem conclude cele spuse pânã acum
împreunã cu Irineu din Lyon. „Unde este Biserica, acolo este Duhul Sfânt; unde
este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica ºi toate harurile” . 7

2. Duhul Sfânt – sufletul Bisericii

Duhul Sfânt este sinteza iubirii Tatãlui ºi a Fiului, expresia dãruirii lor reci-
proce; este iubirea infinitã, care nu poate sã nu iubeascã, se nu se comunice, sã
nu se dãruiascã. Duhul Sfânt care este Iubirea prezentã în mod permanent, în
toate momentele economiei salvifice, cea care reuºeºte sã intre pânã în adâncul
fiinþei noastre, pentru a împãrþi cu noi bogãþia ºi plinãtatea sa. 

Duhul Sfânt prezent în Bisericã ca ºi sufletul în trup este mai mult decât su-
fletul pentru întregul nostru trup ºi pentru fiecare parte a acestuia; Duhul Sfânt
este cel care însufleþeºte ºi dã viaþã Bisericii ºi fiinþei noastre; astfel, Duhul este
vocea conºtiinþei Bisericii ºi a fiecãrui membru al Bisericii, este lumina gân-
durilor noastre, cãlãuza sentimentelor noastre cele mai bune.

Sfinþii Pãrinþi ºi Învãþãtorii Bisericii au considerat cã Duhul Sfânt este „su-
fletul Bisericii”. 

Sfântul Ioan Crisostomul spune: „Dupã cum într-un trup nu este decât un
singur suflet care þine unite toate membrele diferite ale trupului, tot astfel ºi
Duhul Sfânt în Bisericã este cel care a fost dãruit pentru a uni pe cei care erau
separaþi de diferenþele de rasã ºi tradiþii” . 8

Sfântul Augustin foloseºte destul de des expresia „suflet al Bisericii”, refe-
ritor la Duhul Sfânt, ºi justificã aceastã expresie demonstrând cã Duhul Sfânt
îndeplineºte în Bisericã aceleaºi activitãþi pe cere sufletul le îndeplineºte în tru-
pul uman: 

Principiul spiritual care dã viaþã tuturor oamenilor, care dã viaþã fiecãrui om în
parte, se numeºte suflet. Observaþi ceea ce face sufletul în trupul sãu: el dã viaþã
tuturor membrelor sale..., el este în acelaºi timp prezent în toate membrele sale ºi
în fiecare în parte pentru a le da viaþã. Misiunile membrelor sunt diferite, viaþa lor
însã este unicã. Aºa ºi Biserica lui Dumnezeu: în unii sfinþi, Biserica sãvârºeºte

 IRINEU DE LYON , Adversus Haereses, III, 38, 1-2.7

 IOAN CRISOSTOM UL, Epistole, 9, 3.8
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minuni, în alþii propovãduieºte adevãrul, în alþii exaltã castitatea, în alþii valoarea
cãsãtoriei; fiecare are un lucru de îndeplinit, dar toþi au aceeaºi viaþã, acelaºi duh.
Duhul Sfânt este pentru trupul lui Cristos – Biserica – ceea ce este sufletul pentru
trupul omului. Duhul Sfânt realizeazã în toatã Biserica ceea ce sufletul realizeazã
în toate membrele trupului.

Sfântul Grigore cel Mare completeazã aceastã reflecþie augustinianã în
aceeaºi termeni: „Dupã cum este doar un singur suflet care dã viaþã diferitelor
membre ale trupului, tot astfel un singur Duh vivificã ºi lumineazã Biserica
întreagã”. 

În sfârºit, sfântul Toma de Aquino aratã cã „aºa cum omul nu are decât un
suflet ºi un singur trup, compus din diferite membre, tot astfel Biserica catolicã
nu formeazã decât un trup compus din diferite membre: singurul sufletul care
vivificã acest trup este Duhul Sfânt” . 9

Din tradiþia patristicã ºi scolasticã, formula „Duhul Sfânt-sufletul Bisericii”
a fost asimilatã de magisteriul Bisericii. Leon al XIII-lea, în enciclica Divinum
illud munus, declarã: „Cristos este capul Bisericii, Duhul Sfânt este sufletul Bi-
sericii”. Pius al XII-lea, în Mystici corporis atribuie Duhului Sfânt activitãþile
proprii ale sufletului: 

Acestui Duh al lui Cristos i se atribuie pe bunã dreptate unirea tuturor membrelor
trupului între ele ºi cu capul lor. El este principiul oricãrei acþiuni vitale ºi mân-
tuitoare în diferite pãrþi componente ale Trupului Mistic. Duhul Sfânt a fost trimis
ºi rãmâne în Bisericã – aceastã realitate divino-uman, externã ºi internã, care este
trup ºi spirit în acelaºi timp –, tocmai pentru a-i fi ca suflet ºi lege supremã.

Dar cum trebuie sã înþelegem aceastã frumoasã expresie „suflet al Bise-
ricii”? Când vorbim despre Duhul Sfânt – suflet al Bisericii, departe de noi
gândul cã Duhul Sfânt întrã în compoziþie cu Biserica precum sufletul uman
(substanþã perfectã) intrã în compoziþie cu trupul (substanþã imperfectã). 

Expresia „sufletul Bisericii” trebuie înþeleasã în mod analogic, iar acest sens
analogic va trebui precizat în cele douã accepþiuni normale: atribuirea extrin-
secã ºi proporþionalitatea metaforicã care se bazeazã pe ordinea cauzalitãþii
eficiente ºi finale, singurele ordine de cauzalitate proprii Duhului Sfânt (în ra-
port cu Biserica), ºi trupului (în raport cu trupul).

De aceea, Duhul Sfânt este suflet al Bisericii ca ºi cauzã eficientã, finalã ºi
ca agent principal.

 TOMA DE AQUINO , Summa theologiae, 2, 2, 183, 2.9
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Duhul Sfânt este suflet pentru Bisericã ca ºi cauzã eficientã. Papa Paul al
VI-lea îl numeºte „agent principal al trupului mistic” . Duhul Sfânt, de fapt,10

în ziua Rusaliilor, consacrã, formeazã ºi introduce Biserica în lume ºi-i dãru-
ieºte mijloacele de sfinþire a sa ºi a membrilor sãi.

Duhul Sfânt este sufletul Bisericii ca ºi cauzã finalã. Biserica lui Cristos a
fost creatã pentru a primi vocea Duhului Sfânt, aºa cum trupul omului a fost
creat pentru a primi viaþa sufletului. Considerat sub acest aspect, Duhul Sfânt
este legea supremã, cauza finalã, sufletul însuºi al Bisericii, prezent, cunoscut,
posedat. 

Duhul Sfânt realizeazã în Bisericã ºi pentru Bisericã, într-un mod perfect,
cu capacitatea sa de comunicare ºi dãruire (a iubirii infinite), ceea ce face su-
fletul pentru trup, adicã devine principiu al activitãþii ºi al comuniunii sale,
„izvorul oricãrui dar ºi al oricãrui har creat” , „cel care dã întregului trup viaþã11

ºi unitate” (LG 7). 
Duhul Sfânt este sufletul dãtãtor de viaþã, sfinþitor, unificator, ºi pentru

aceasta sufletul prezent în Bisericã; Biserica devine astfel, în realitatea sa fizio-
logicã ºi morfologicã, operã ºi instrument, semn ºi mãrturie a Duhului adevã-
rului, edificiul ºi creatura sa.

Trei sunt funcþiunile sau activitãþile prin care Biserica construieºte ºi perpe-
tueazã misiunea lui Cristos, pentru a aduce luminã ºi viaþã întregului creat:
acþiunea profeticã (sau de evanghelizare), acþiune liturgicã ºi acþiunea pastoralã.
Sufletul dãtãtor de viaþã sau principiul viu, animator al acestor trei acþiuni este
tocmai Duhul Sfânt.

a) Duhul Sfânt este principiul intern, dinamic, istoric, care interpreteazã ade-
vãrul evanghelic, garantând transmiterea fidelã ºi vitalitatea cuvântului. 

„Eu v-am fãcut cunoscute acestea pe când eram împreunã cu voi; dar Mân-
gâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatãl îl va trimite în numele meu, el vã va învãþa
tot adevãrul ºi vã va aminti tot ceea ce v-am spus eu” (In 14,25-26).

Biserica realizeazã în acest mod, prin puterea Duhului Sfânt, opera sa pro-
feticã, amintind ºi proclamând, pe de o parte, ceea ce Cristos a spus ºi ceea ce
„noi am auzit” (In 13, 14.26), pentru ca sã nu se îndepãrteze de adevãr, iar, pe
de altã parte, analizând în mod continuu în istorie acel Cuvânt pronunþat o
singurã datã, în aºa fel încât „sã îl înþeleagã tot mai mult ºi sã îl aplice în mod
mai deplin în viaþã” (LG 9).

 PAUL AL VI-LEA, Evangelium Nuntiandi, 75.10

 PIUS AL XII-LEA, Mystici Corporis, I, 7.11
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b) Puterea Duhului Sfânt acþioneazã în sacramente, în toate ºi în fiecare în
parte, realizând în liturgia Bisericii sfinþirea poporului lui Dumnezeu ºi aducând
cultul cuvenit Sfintei Treimi. 

c) Duhul Sfânt coopereazã mereu cu ierarhia Bisericii, constituitã de însuºi
Cristos, pentru a asigura validitatea acþiunilor sale principale, atât în pãstorii ei,
cât ºi în credincioºii poporului condus de pãstorul suprem, Cristos. Este acest
Spirit inventiv, care trezeºte în Bisericã orice tip de iniþiative ºi de opere, de
miºcãri, fie de adaptare, fie de renovare sau reformã. Duhul Sfânt este cel care
creeazã mereu în mod nou Biserica („Emite Spiritum tuum et creabuntur”) .12

Duhul Sfânt nu este doar cel care dã viaþã Bisericii, nu este doar sufletul Bi-
sericii, ci este ºi un Duh sfinþitor. 

3. Duhul Sfânt – principiu de sfinþire al Bisericii

Biserica lui Cristos care este apostolicã, adicã conformã apostolilor, este ºi
sfântã ºi sfinþitoare. Dacã prima caracteristicã – apostolicã – se referã la dimen-
siunea istoricã, cea de-a doua caracteristicã – sfântã – evocã în mod imediat di-
mensiunea spiritualã, supranaturalã a Bisericii. 

Biserica este sfântã, întâi de toate, în virtutea iniþiativei libere ºi personale
a lui Dumnezeu Tatãl care îi conferã calitatea de loc ºi instrument al mântuirii.
Principiul unitãþii care constituie Biserica ºi principiul sfinþirii Bisericii sunt de
ordin divin. Este Cristos, care prin botezul în moartea sa, face din toþi oamenii
membre vii ale trupului sãu mistic ºi este mereu el cel care, prin mijlocirea Du-
hului Sfânt, sfinþeºte, dã viaþã ºi îi face conºtienþi pe toþi membrii Trupului mis-
tic sã îndeplineascã misiunea lor profeticã, regalã ºi sacerdotalã. 

Sfinþenia Bisericii, realizatã prin puterea Duhului Sfânt, trebuie sã fie înþe-
leasã în sens subiectiv ºi obiectiv.

În sens obiectiv, Biserica este copleºitã de Dumnezeu cu plinãtatea mijloa-
celor salvifice care o constituie sacrament de mântuire: cuvântul lui Dumnezeu,
sacramentele, ministeriile, diferitele ºi bogatele carisme cu care fiecare credin-
cios ºi Biserica întreagã sunt înzestraþi. Cu aceste daruri, Duhul Sfânt continuã
„reînnoirea” Bisericii lui Cristos: descoperã trecutul, analizeazã prezentul fãcând
un constant ºi matur discernãmânt în raport cu celelalte biserici, proiecteazã po-
porul lui Dumnezeu în viitor, spre realizarea deplinã a fãgãduinþelor fãcute. Bi-
serica realizeazã, din acest punct de vedere, comuniunea tuturor realitãþilor
sfinte ºi sfinþitoare. Aceste realitãþi sunt daruri ale lui Dumnezeu, aparþin,

 Cf. A. BENI, La nostra Chiesa, Firenze 1981, 211-213.12
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obiectiv, sferei de sfinþenie a lui Dumnezeu, independent de sfinþenia personalã
a creºtinilor.

În sens subiectiv, Biserica este ºi communio sanctorum, comuniunea sfinþilor,
întrucât creºtinii au fost sfinþiþi de Dumnezeu prin Botez, devenind astfel po-
porul ales al lui Dumnezeu. Darul sfinþeniei acordat creºtinilor cere o conformi-
tate din partea lor; toþi sunt chemaþi la sfinþenie, în mod comunitar ºi personal.
Aceastã operã de sfinþire a Bisericii ºi a credincioºilor se realizeazã sub puterea
Duhului Sfânt. Sfinþenia este, astfel, înþeleasã ca un dar din partea lui Dumnezeu
ºi ca un angajament din partea credinciosului.

Duhul Sfânt a fost trimis pentru a sfinþi Biserica în mod continuu ºi constant,
pentru a o reînviora, pentru a o reînnoi, pentru cã Biserica lui Cristos „est sem-
per reformanda”. 

Iatã cum sintetizeazã Conciliul al II-lea din Vatican opera de sfinþire a Bise-
ricii prin puterea Duhului Sfânt. 

O datã împlinitã lucrarea pe care Tatãl a încredinþat-o Fiului pe pãmânt, în ziua
Rusaliilor a fost trimis Duhul Sfânt pentru a sfinþi necontenit Biserica ºi astfel cei
care cred sã ajungã la Tatãl, prin Cristos, într-un singur Duh. El este Duhul vieþii,
izvorul apei dãtãtoare de viaþã veºnicã... Duhul locuieºte în Bisericã ºi în inimile
credincioºilor ca într-un templu ºi în ei se roagã ºi dã mãrturie despre înfiere. El
cãlãuzeºte Biserica spre tot adevãrul, o uneºte în comuniune ºi slujire, o înzes-
treazã ºi o conduce cu diferite haruri ierarhice ºi carismatice ºi o împodobeºte cu
roadele sale. Prin puterea Evangheliei, o reînnoieºte fãrã încetare ºi o duce la uni-
rea desãvârºitã cu Mirele ei (LG 4).

Duhul Sfânt este, aºadar, principiu de sfinþire al Bisericii ºi mijloc de reali-
zare a sfinþeniei, atât comunitar, cât ºi personal, dupã porunca lui Dumnezeu.
Biserica lui Cristos este sfântã ºi sfinþitoare, cãlãuzitã de Duhul Sfânt, dar for-
matã din oameni.

Referitor la caracteristica sfinþitoare a Bisericii, Noul Testament nu vorbeºte
despre o Bisericã „sfântã”, ci trateazã despre Bisericã în mod indirect, folosind
termeni precum: „mireasã a lui Cristos” (Ef 5,26) sau „templul sfânt al lui
Dumnezeu” (1Cor 3,16). 

3.1.  Biserica – templul sfânt al lui Dumnezeu

Sfântul Toma de Aquino considerã Biserica „sfântã” – (ca fiind) „adunarea
tuturor credincioºilor”, unde fiecare credincios este un membru viu, activ al Bi-
sericii însãºi. Templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu suntem noi,
cei chemaþi la sfinþenie (cf. 1Cor 3,17). De aici, continuã doctorul angelic,
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expresia „templul lui Dumnezeu”, pentru cã este format din toþi oamenii che-
maþi la sfinþenie, cãci prin Cristos putem sã ne prezentãm Tatãlui într-un singur
Spirit. Astfel, nu vom mai fi strãini, nici oaspeþi, ci vom fi concetãþeni ai sfin-
þilor ºi familiari ai lui Dumnezeu, edificaþi pe temelia apostolilor ºi a profeþilor,
având ca piatrã unghiularã pe însuºi Isus Cristos. 

Templul lui Dumnezeu, Trupul Mistic al lui Cristos, templul Duhului Sfânt,
Biserica nu poate sã nu beneficieze de sfinþenia sa. Duhul Sfânt care lumineazã
ºi conduce Biserica, este sfinþenia în persoanã . Întreaga tradiþie greacã ºi la-13

tinã a Bisericii atribuie în mod unanim ºi formal sfinþenia ºi opera de sfinþire
a Duhului Sfânt în misiunea sa ca Persoanã divinã. 

Cultul creºtin se realizeazã în Bisericã, care este templul Duhului Sfânt al
lui Dumnezeu, prin puterea apei vii care este Duhul Vieþii, credinþa se cele-
breazã în Botez ºi iubirea în Euharistie. Liturgia Bisericii care cuprinde timpul
ºi spaþiul gloriei lui Dumnezeu, reuneºte întreg universul sub un singur cap –
Cristos, în care au crezut credincioºii care au primit însemnul Duhului Sfânt
(cf. Ef 1,11). 

Biserica este sfântã pentru cã este formatã în mod substanþial ºi este vivifi-
catã de sfânta Treime, de Dumnezeu (Tatãl, Fiul ºi, în mod deosebit, Duhul
Sfânt); dar ea este formatã ºi din adunarea credincioºilor, „pietre vii” (Ef 2,20),
„neam sfânt”, „templu sfânt” (Rom 12,13; 1Pt 2,5; Ef 2,21). Biserica, locuinþa
lui Dumnezeu cel viu, este sacramentul mântuirii oamenilor.

3.2.  Biserica – mireasã

Pãrinþii Bisericii, urmând tradiþia neotestamentarã, au contemplat misterul
legãturii nupþiale între Cristos ºi Biserica sa (omenirea). Acest inefabil mister
este, înainte de toate, o alegere a harului, printr-o chemare ºi un rãspuns,
printr-un act de iubire clar: este decizia liberã a Cuvântului de a asuma natura
noastrã umanã prin întruparea sa, realizând prin aceastã legãturã nupþialã o
perfectã purificare, fundamentatã pe botezul ºi pe moartea sa, comunicând
astfel Spiritul sãu Bisericii. Pe temelia Botezului ºi a Duhului Sfânt, Biserica
– mireasã devine trupul lui Cristos ºi formeazã cu el, în mod spiritual ºi mis-
terios (mistic) „o singurã carne”. 

Biserica este mireasa lui Cristos prin alegerea sa plinã de iubire, iar acest act
nupþial a fost celebrat ºi sigilat de Duhul Sfânt. Aceastã unire, realizatã prin
membrii pãcãtoºi ai Bisericii, nu este pe deplin perfectã: Biserica este mireasã,

 GRIGORE DE NAZIANZ, Sermone, 25, 16. 13



57BISERICA LUI CRISTOS, ÎNSUFLEÞITÃ DE DUHUL SFÂNT

dar nu întru totul purã. Va trebui ca ºi Biserica sã trãiascã un paºte al morþii ºi
al învierii prin puterea Duhului sfânt. Aceastã legãturã de iubire între mirele
Cristos ºi mireasa sa Biserica, prin sigiliul Duhului Sfânt, va fi perfectã doar
escatologic, dar, deja acum, în Duhul Sfânt, pregustã primiþia completã a unirii
glorioase: „ºi am vãzut cetatea sfântã, noul Ierusalim, coborând din cer, gata ca
o mireasã împodobitã pentru mirele ei” (Ap 21,2).

3.3.  Biserica sfântã a pãcãtoºilor ºi comuniunea sfinþilor

Cum am afirmat deja, Biserica este izvor de unitate ºi mijloc de sfinþire, este
templul Duhului Sfânt, dar constituit din oameni pãcãtoºi. Trãim între Genezã
ºi Apocalips, sub asistenþa Duhului Sfânt dãruit nouã ca primiþie. În viaþa noas-
trã personalã ºi în viaþa Bisericii însãºi, existã o luptã continuã între Spirit ºi
carne . Biserica are ca suflet pe Duhul Sfânt, „Marele Necunoscut”, pe lângã14

Cristos, dar deseori nu a citit ºi nu a înþeles semnele timpului, s-a lãsat marcatã
de preocupãri formaliste, de structuri de putere ºi de imobilism.

Afirmaþiile tradiþionale referitoare la sfinþenia Bisericii se lovesc de o evi-
denþã: existenþa pãcãtoºilor în sânul poporului sfânt al lui Dumnezeu. Pãcatul
este prezent în toþi membrii Bisericii, cãci nimeni nu se poate considera fãrã
pãcat. 

Conciliul al II-lea din Vatican, rezumând reflecþia constantã a întregii tradiþii
a Bisericii, afirmã cã Biserica este „sancta simul et semper purificanda”, o co-
muniune de sfinþi ºi, totodatã, o comunitate de pãcãtoºi, este o casta meretrix,
dupã paradoxalul gând al Sfinþilor Pãrinþi.

Concluzie

Þinând cont de faptul cã Biserica nu a realizat mereu idealul sãu de sfinþe-
nie, a avut ºi va avea nevoie mereu de un timp al înnoirii, un timp al reformei.
Conciliul al II-lea din Vatican reprezintã o sintezã a acestor eforturi ale Bise-
ricii, propunând, în acelaºi timp, o reînnoire comunitarã ºi o reformã structuralã
în toate domeniile, într-o continuã confruntare cu Evanghelia ºi cu semnele
timpului. Toate acestea, cu rãbdare, umilinþã ºi caritate, sub inspiraþia ºi puterea
Duhului Sfânt, pentru ca tot poporul lui Dumnezeu sã creascã în sfinþenie, pânã
la împlinirea escatologicã.

Cf. Y. CONGAR, Credo nello Spirito Santo, 262º.u.14 
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Credem, aºadar, cã, „în vreme ce Cristos, sfânt, nevinovat ºi fãrã patã (Evr
7,26) a venit pentru a ispãºi pãcatele poporului (Evr 2,17), Biserica, incluzând
în sânul ei oameni pãcãtoºi, deopotrivã sfântã ºi având mereu nevoie de puri-
ficare, vesteºte ºi trãieºte necontenit pocãinþa ºi reînnoirea” (LG 8). 

Duhul Sfânt este cel care se aflã înaintea noastrã ºi cheamã pe fiecare om ºi
întreaga Bisericã cãtre moºtenirea deplinã a Împãrãþiei. El este cel care conduce
cauza Evangheliei, trezind în Bisericã, sub lumina sa, marile iniþiative reforma-
toare, misiunea Bisericii, numeroasele opere ºi reforme mereu înnoitoare. Tre-
buie deci sã ascultãm vocea Spiritului Sfânt, sufletul ºi viaþa Sfintei Biserici,
trebuie sã colaborãm la opera Domnului, trebuie sã percepem prezenþa sa ºi sã
ne lãsãm transfiguraþi dupã imaginea sa. Biserica devine, în acest mod, o antici-
pare a împãrãþiei în care Dumnezeu va fi toate în toþi.


