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EDITORIAL

TRÃIREA CREDINÞEI ÎN SFÂNTA TREIME

Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Teologia despre Sfânta Treime este în mod inevitabil dificilã pentru

cã, ocupându-se de natura iubirii în persoanã (ºi în trei persoane),

vorbeºte despre o desãvârºire a modalitãþii de a fi persoanã care întrece

orice comuniune personalã. În cele din urmã, caracterul speculativ al

doctrinei trinitare depinde de faptul cã noi vedem taina lui Dumnezeu

întreit numai în oglinda (1Cor 13,12) experienþelor, conceptelor ºi

speranþelor noastre, ºi vorbim despre misterul comuniunii trinitare

pornind de la ele. O astfel de oglindã a devenit opacã ºi înºelãtoare

datoritã pãcatului lumii. Totuºi, ea ne permite sã pregustãm acea

desãvârºire a comuniunii de viaþã cu Dumnezeu întreit la care vom

ajunge cândva, aºa cum ne învaþã Revelaþia ºi Învãþãtura Bisericii. Este

vorba de comuniunea trinitarã: cu Tatãl divin care ne-a chemat la

existenþã ºi ne deschide un viitor, cu Fiul care a devenit fratele nostru ºi

ne-a deschis calea mântuirii, cu Duhul Sfânt care ne uneºte strâns cu Fiul

ºi ne deschide spre viitorul creat pentru noi de cãtre Tatãl.

Dar cum se înfãptuieºte acum ºi aici comuniunea noastrã cu Sfânta

Treime? În ce mod unitatea comunitarã a lui Dumnezeu întreit poate

inspira viaþa socialã ºi eclezialã?

De la Conciliul Vatican al II-lea ºi pânã astãzi, ecleziologia vorbeºte

tot mai mult despre Bisericã în termeni de koinonia, comuniune în Duhul

Sfânt, prin care credincioºii devin pãrtaºi la harul lui Isus Cristos ºi la

iubirea lui Dumnezeu (2Cor 13,13). Astfel, Biserica ºtie cã unitatea sa

este întemeiatã pe koinonia Fiului cu Tatãl în Duhul Sfânt. Iatã ce spune

Decretul despre ecumenism al Conciliului: „Duhul Sfânt, care locuieºte

în cei ce cred, care umple ºi conduce întreaga Bisericã, înfãptuieºte acea

minunatã comuniune a credincioºilor ºi îi uneºte atât de intim pe toþi în

Cristos, încât este Principiul unitãþii Bisericii. El realizeazã diversitatea

harurilor ºi slujirilor (1Cor 12,4-11), îmbogãþind cu diferite daruri
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Biserica lui Isus Cristos, „orânduindu-i pe sfinþi pentru a înfãptui lucrarea

slujirii spre zidirea Trupului lui Cristos” (Ef 4,12)”. Ceva mai departe, în

acelaºi decret, Conciliul adaugã: „Acesta este misterul sacru al unitãþii

Bisericii în Cristos ºi prin Cristos, sub acþiunea Duhului Sfânt ce

realizeazã diversitatea darurilor. Supremul model ºi principiu al acestui

mister este unitatea, în Treimea Persoanelor, a unicului Dumnezeu Tatãl

ºi Fiul în Duhul Sfânt” (UR 2). În termeni asemãnãtori vorbeºte ºi

Constituþia dogmaticã despre Bisericã: „Biserica universalã se

înfãþiºeazã ca popor adunat în comuniunea Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului

Sfânt” (LG 4). Aºadar, comuniunea trinitarã se oglindeºte în comuniunea

Bisericilor locale, unde membrii ierarhiei - în mod deosebit episcopii

uniþi cu papa -, au datoria de a sluji aceastã unitate.

Din pãcate, aceste formulãri au fost rãstãlmãcite, ici ºi colo (vezi

recentele doleanþe ale grupului de laici din Austria, intitulat

Kirchenvolksbegehren (Noi suntem Biserica) interpretându-se

comuniunea în sensul unei democratizãri a Bisericii, conform sloganului:

„dacã toþi spun cã este aºa, înseamnã cã e adevãrat!” De aceea,

considerãm cã este necesarã integrarea afirmaþiilor conciliare cu

modalitãþile de exprimare în concret ale comuniunii dintre Bisericile

locale, care sunt precizate de noul Cod de Drept Canonic. În legãturã cu

acesta, iatã ce spune Sfântul Pãrinte în documentul de promulgare a

noului Cod: 

Acest instrument, care este Codul, corespunde pe deplin cu natura
Bisericii, îndeosebi aºa cum este ea prezentatã de magisteriul
Conciliului Vatican al II-lea în general, ºi de cãtre doctrina
ecleziologicã a acestuia, în special. Mai mult, într-un anumit sens, acest
Cod nou poate fi considerat ca un mare efort de a traduce în limbaj
canonistic însãºi aceastã doctrinã, adicã ecleziologia conciliarã. Deºi,
practic, este imposibil sã se transpunã în mod perfect în limbaj
canonistic imaginea Bisericii, aºa cum este ea prezentatã de învãþãtura
Conciliului, totuºi Codul trebuie sã-ºi îndrepte mereu privirea spre ea
ca spre principalul sãu model, ºi din firea lui este þinut sã redea
conþinutul sau trãsãturile esenþiale ale acestei imagini .1

 IOAN PAUL II, constituþia apostolicã Sacrae disciplinae leges (25 ianuarie 1983).1
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Sã amintim câteva dintre aceste trãsãturi:„doctrina conform cãreia

Biserica este Popor al lui Dumnezeu (LG 2), iar autoritatea ierarhicã,

slujire (LG 3); apoi doctrina potrivit cãreia Biserica este comuniune, pe

baza cãreia se stabilesc relaþiile ce trebuie sã existe între Bisericile

particulare ºi Biserica universalã, între colegialitate ºi primat; de

asemenea, doctrina conform cãreia toþi membrii Poporului lui Dumnezeu

participã, fiecare în felul sãu specific, la tripla funcþie a lui Cristos: sacer-

dotalã, profeticã ºi regeascã; acestei învãþãturi i se alãturã ºi aceea

referitoare la îndatoririle ºi drepturile credincioºilor creºtini, îndeosebi

ale laicilor; în sfârºit, interesul pe care Biserica trebuie sã-l depunã faþã

de ecumenism” .2

Însã koinonia trinitarã nu se reflectã numai în Bisericã, ci ºi în creaþie,

prin instaurea unui þesut universal de relaþii, care permite tuturor sã þinã

cont unii de alþii în mod adecvat ºi sã întemeieze împãrãþia lui

Dumnezeu. Astfel, oamenii corespund planului lui Dumnezeu cu privire

la ei înºiºi în mãsura în care ies din împãrãþia pãcatului ºi intrã în þesutul

relaþiilor juste la nivel uman. Ei acþioneazã în Duhul lui Cristos când

contribuie la intensificarea relaþiilor dintre oameni ºi, în acelaºi timp, la

însãnãtoºirea lor în spiritul dreptãþii. În acest sens, credem cã teologia

româneascã are mult de fãcut ºi de spus.

De exemplu, corupþia care pãtrunde multe sectoare de activitate

trebuie sã constituie pentru teologi un motiv în plus de reflecþie trinitarã.

De fapt, situaþia în care se aflã acum majoritatea românilor nu poate fi

schimbatã dacã ea nu devine o imagine mai clarã a acelei realitãþi ce stã

la baza oricãrei comuniuni. Fãrã îndoialã, românii sunt moºtenitorii unei

situaþii de pãcat, care îi împiedicã sã fie în sens deplin imago a lui

Dumnezeu întreit ºi îi menþine în starea de prizonieri ai unor relaþii

nedemne în raport cu condiþia lor de creaturi umane. Angajarea pentru

depãºirea structurilor pãcatului presupune conºtiinþa cã omul e chemat la

comuniune cu Dumnezeu întreit ºi eliberat de puterea pãcatului prin

întruparea lui Isus Cristos. Nu vrem sã spunem cã teologul (preotul,

catehetul, profesorul de religie, credinciosul laic etc.) trebuie sã se

 IOAN PAUL II, constituþia apostolicã Sacrae disciplinae leges.2
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substituie instituþiilor abilitate sã combatã corupþia, ci cã el trebuie sã

punã în evidenþã ºi sã afirme cu mai multã insistenþã, pânã la crearea unui

curent de opinie, cã demnitatea umanã nu poate fi strivitã de nici o putere

(economicã, legislativã, executivã etc.), oamenii fiind destinaþi sã

participe la comuniunea cu Dumnezeu întreit.

În acest context al dimensiunii practice, trebuie sã ne referim pe scurt

la o altã problemã, ºi anume cã de cele mai multe ori discursul despre

Sfânta Treime, în special în catheze ºi omilii, este ocolit cu grijã sau

îmbrãcat în formule care nu mai spun nimic, atât celui care vorbeºte, cât

ºi celor care ascultã. Nu este locul potrivit pentru a analiza cauzele

acestei situaþii, totuºi observãm cã în unele cãrþi mai vechi de teologie

sau de catehism, când se spune ceva despre Sfânta Treime parcã ar fi

vorba de un fel de geometrie religioasã. Deºi cauzele nu trebuie reduse

doar la manualele mai vechi de teologie, credem cã acest mod rece ºi

distant de a vorbi despre Dumnezeu întreit a hrãnit prejudecata

referitoare la autosuficienþa speculativã ºi sterilitatea doctrinei trinitare.

În acest sens, trebuie spus cã un atare mod de abordare a discursului

despre Sfânta Treime a dus la consecinþe irelevante din punct de vedere

practic.

Cu ajutorul unei comparaþii, încercãm sã spunem mai bine lucrul la

care ne referim aici. Astfel, pentru mulþi dintre noi, reflecþia asupra lui

Dumnezeu întreit se aseamãnã cu comportamentul acelor telespectatori

care, dupã ce au deschis televizorul, rãmân uimiþi când vãd cã nu apare

nimic pe ecran. Aºteaptã puþin, schimbã canalele, controleazã teleco-

manda ºi, în cele din urmã, renunþã. Nu-ºi dau seama cã televizorul nu e

conectat la reþeaua electricã. Taina lui Dumnezeu nu poate deveni izvor

de bucurie ºi mântuire dacã nu este conectatã la reþeaua vieþii.

În consecinþã, revelaþia biblicã despre Sfânta Treime nu trebuie

rezervatã doar unui grup de tehnicieni care sã o studieze ºi sã o

aprofundeze ci, beneficiind de studiile lor ºi de credinþa comunitãþii celor

credincioºi, sã facem în aºa fel ca ea sã pãtrundã viaþa Bisericii ºi a

societãþii ca o sãmânþã plinã de rod.
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În continuare, redãm textul conferinþelor prezentate cu prilejul

simpozionului teologic ortodox - romano-catolic, organizat între 25 ºi 26

mai 2000 de cãtre Facultatea de Teologie Ortodoxã în Sala Coloanelor

din sediul acesteia, ºi la care au participat pãrinþii profesori ºi studenþii

teologi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi. Aºa cum s-a

spus de mai multe ori pe parcursul dezbaterilor, învãþãtura despre Sfânta

Treime este o moºtenire comunã a celor douã Biserici, ortodoxã ºi

romano-catolicã, modelul trinitar inspirând eforturile membrilor celor

douã comunitãþi creºtine spre comuniunea deplinã ºi vizibilã a tuturor

credincioºilor. Acest simpozion a fost considerat de organizatori ca o

etapã importantã în trecerea de la mentalitatea de creºtin despãrþit (certat)

la mentalitatea de creºtin împãcat cu Tatãl ºi cu fraþii prin Cristos în

Duhul Sfânt.





REVELAREA PERSOANELOR TREIMICE 

ªI A LUCRÃRII LOR ÎN CÃRÞILE BIBLICE

Pr. Prof. Dr. Petre Semen
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Este arhicunoscut cã întreaga creºtinãtate îºi fundamenteazã

învãþãturile religioase pe Biblie, pe care o ºi considerã înspiratã de

Dumnezeu. Dar nu numai creºtinismul îºi considerã cãrþile sfinte

inspirate. Cãrþile de bazã ale majoritãþii religiilor se bucurã de aceastã

calitate în ochii propriilor credincioºi. Deosebirea dintre Biblie ºi

celelalte cãrþi sacre este însã remarcabilã. Mai mult decât oricare altã

carte a lumii, Biblia ne vorbeºte despre Dumnezeu. ªi o face într-o

manierã cu totul aparte. N-o face într-un mod descriptiv, aºa cum

încearcã anumite discipline din diverse domenii ale ºtiinþei umane. Cu

toate cã Dumnezeul biblic s-a revelat ca un Dumnezeu personal, totuºi

Biblia nu conþine vreun tratat despre Dumnezeu , fiindcã Dumnezeul1

biblic scapã oricãrei posibilitãþi de investigaþie umanã. Multe alte religii

vorbesc descriptiv despre dumnezeii lor cãrora le atribuie slãbiciuni ºi

patimi omeneºti întrucât aceia nu sunt dumnezei adevãraþi, ci simple

plãsmuiri ale imaginaþiei lor, de aceea sunt uºor de descris. Sfânta

Scripturã, cu toate cã este rezultatul unei lucrãri sinergetice, nu ne

vorbeºte niciodatã descriptiv despre Dumnezeu, ci ne îndeamnã ºi învaþã

pur ºi simplu sã-l ascultãm când ne vorbeºte prin cei preferaþi ai sãi.

Conform referatului mozaic, Biblia ºi istoria lumii începe cu

Dumnezeu (Gen 1,1), iar ultimul cuvânt al Bibliei îl prezintã pe

Dumnezeu ca fiind „Alfa ºi Omega, Începutul ºi Sfârºitul, Cel dintâi ºi

Cel din urmã” (Ap 22,11). Prezenþa lui Dumnezeu în creaþie este unicã.

Biblia mãrturiseºte de nenumãrate ori cã Dumnezeu nu este niciodatã

 „Dieu”, în Vocabulaire de Théologie biblique, X.J. DUFOUR, ed., Cerf, Paris1

1988, 278.
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despãrþit de creaþia Sa. Fiind Duh (In 4,24; 2Cor 3,17), el este capabil în

mod absolut sã fie prezent în orice loc al lumii sale, vãzute ºi nevãzute.

Se poate spune cã în aceastã calitate poate þine sub control întreg

universul. De aceea, spre deosebire de alte religii ale lumii, cea

monoteistã ºi implicit ºi cea creºtinã, fundamentatã exclusiv pe Biblie, îºi

propune mai întâi sã-l asculte ca sã rãmânã în comuniune cu el. Cum

Dumnezeu s-a revelat prin profeþii sãi ca „începutul ºi sfârºitul” tuturor

(Is 41,4; 44,6; 48,12), ºi dacã nu era nimeni mai înainte de el, atunci nici

nu era necesar sã-ºi decline identitatea. A fãcut totuºi excepþie cu Moise

în faþa cãruia s-a prezentat ca „Cel ce este” (Ex 3,14). Însã, înainte de a

se fi definit astfel i-a spus cã este Dumnezeul pãrintelui sãu (Ex 3,6), iar

apoi „Dumnezeul pãrinþilor voºtri” (Ex 3,15), adicã cel ce l-a creat pe

Avraam, pãrintele lui Moise ºi, de fapt, pe toþi strãmoºii sãi.

Desigur, nu ne propunem sã analizãm toþi termenii legaþi de numele

lui Dumnezeu, dar se impune a aminti totuºi cã aghiografii biblici se fac

adesea exponenþii credinþei populare într-un Dumnezeu Persoanã pe care-

l numesc: „Dumnezeul nostru este viu” (Jud 8,19) sau „Dumnezeul Cel

viu” (1Sam 17,26; 2Rg 19,16).

1. Revelarea lui Dumnezeu ca Persoanã Unicã

Biblia insistã mult asupra raporturilor dintre poporul israelit, cel creat

din Avraam, conform fãgãduinþei (Gen 12,2), ºi cel revelat lui Moise ca

„Cel ce este” (Ex 3,14). De fapt, întreaga istorie a acelui popor are printre

alte roluri ºi pe acela de a se prezenta lumii ca o realã întâlnire a lui

Dumnezeu cu omul într-un timp ºi spaþiu bine determinat. De fapt, în

afara mãrturiilor biblice despre revelarea lui Dumnezeu, despre Persoana

ºi lucrãrile sale în lume nu avem alte mãrturii. La îndemnul Duhului,

psalmistul afirmã cã mai înainte de a se revela prin cuvânt, Dumnezeu s-a

revelat prin opera creaþiei . Aceastã descoperire era foarte limitatã. Câþi2

oare dintre oameni vor fi fost uimiþi de armonia creaþiei ºi vor fi exclamat

ca psalmistul: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi facerea mâinilor lui

o vesteºte tãria” (Ps 19,1). Incapacitatea omului de a ajunge la ideea

 „Dieu”, în Nouveau Dictionnaire Biblique revisé, Emmaus, Suisse 1992, 346.2
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existenþei lui Dumnezeu a sesizat-o iarãºi psalmistul care precizeazã cã

„Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor ca sã vadã dacã este cel ce

înþelege sau cel ce cautã pe Dumnezeu” (Ps 13,2). Prea ataºat de cele

pãmânteºti, omul, pãcãtos din fire, nici mãcar nu încerca sã-l caute pe

Dumnezeu. Chiar dacã Dumnezeu s-a revelat omului încã din zorii

istoriei, divinitatea nu-l preocupa prea mult încât, cu timpul, lumea a

început sã piardã sau sã deformeze datele revelaþiei, încât apostolul

neamurilor era îndreptãþit sã spunã cã o parte a lumii este fãrã Dumnezeu

(Ef 2,12). De aceea, Dumnezeu a luat iniþiativa revelãrii ca providenþã cu

totul aparte pentru strãmoºii poporului biblic, iar mai apoi ca legiuitor

suprem ce a dat lumii niºte norme comportamentale cu valenþe veºnice

ºi universale. În acest scop, s-a smerit pe sine, acceptând sã conlucreze

cu omul Moise ºi cu toþi profeþii. Revelaþia divinã este un act kenotic ce

a premers întrupãrii. Aceastã smerenie a divinului se reflectã în scrierile

profetice, care, mai mult sau mai puþin, sugereazã cã uneori, Dumnezeu

pur ºi simplu a negociat cu unii dintre trimiºii sãi ce s-au dovedit a fi prea

reticenþi la acceptarea mandatului (a se vedea textele: Ex 3,11-13; Ier 1,5-

10; 20,7-9; Am 7,14; Iona 1-2).

Lumea semitã ºi, cu mult mai mult, comunitatea israelitã, nu concepea

existenþa fãrã Dumnezeu. Dacã psalmistul scrie: „Zis-a nebunul în inima

lui: «nu este Dumnezeu»” (Ps14,1; 53,2), nu are în vedere negarea lui

Dumnezeu, ci, mai curând, starea anormalã a omului care nu crede cã

Dumnezeu nu se preocupã de felul în care trãieºte el. Numeroasele

referiri la minunile lui Dumnezeu asupra naturii au ca motivaþie prioritarã

nu dovedirea existenþei lui Dumnezeu, ci consolidarea convingerii

omului în implicarea directã sau indirectã a divinului în existenþa lui (Ex

4,1-7; Is 40,5; 42,12)” .3

N-ar fi exclus ca receptivitatea mai mare a acelui popor faþã de

revelaþie sã fi fost o cauzã a acceptãrii sale ca partener de dialog cu

Dumnezeu. Conform Bibliei, cu un singur popor a început revelarea lui

Dumnezeu ca creator (Ps 82,8; 72,11) unic (Ex 20,3; Dt 6,4; Is 40,48),

 D. BACH, „Dieu dans l’Ancien Testament”, în Dictionnaire Encyclopédique de3

la Bible, Brepols, Paris, 1987, 355.
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dar nu numai în calitate de creator s-a revelat, ci ºi ca pãrinte iubitor.

Biblia ni-l prezintã pe Dumnezeu ca Pãrinte în trei moduri

inconfundabile ºi anume:

1) ca pãrinte al tuturor prin creaþie (Ps 68,5; Dt 14,1; Is 64,8; Mal

2,10; Mt 5,45; 1 Pt 1,17);

2) ca pãrinte al Domnului Iisus într-un sens unic prin naºtere ºi

întrupare (Mt 11,25-27; Mc 14,36; Rom 2,15; Gal 4,6; 2Pt 1,17);

3) ca pãrinte al tuturor credincioºilor prin adopþie sau rãscumpãrare

(Mt 5,43-48; Lc 11,2.13; Gal 3,26) .4

Cãrþile celor douã Testamente ne vorbesc despre un Dumnezeu revelat

lumii ca pãrinte ºi creator, ca Fiu mântuitor ºi ca Duh Sfânt Mângâietor.

Prin urmare, învãþãtura Bisericii despre Sfânta Treime se fundamenteazã

pe Biblie, deºi unicitatea fiinþei divine nu exclude o oarecare deosebire

între Persoanele divine mai ales în ceea ce priveºte lucrarea. Adresându-

se unui popor simplu ºi mereu predispus idolatriei popoarelor pãgâne,

aghiografii Vechiului Testament au insistat mai mult asupra unicitãþii lui

Dumnezeu, iar pluralitatea Persoanelor este vãdit voalatã . Altfel spus,5

dacã profeþii nu le-ar fi vorbit israeliþilor despre un singur Dumnezeu, ar

fi cãzut uºor în pãcatul idolatriei în care s-au nãscut ºi au ºi trãit strãmoºii

lor. De fapt, nu numai prorocii, ci majoritatea aghiografilor primului

Testament au repetat neîncetat cã singur Domnul Dumnezeu Cel

descoperit lui Avraam, Isaac ºi Iacob este Dumnezeu ºi nu mai existã un

altul afarã de el (Dt 4,35; 6,4; Is 45,5.21), în ideea de a se adapta

slãbiciunii contemporanilor lor . Aceeaºi procedurã o va aplica ºi6

Apostolul Pavel care scria corintenilor vorbindu-le doar despre

Dumnezeu Tatãl zicând: „deºi sunt aºa-ziºi dumnezei, fie în cer, fie pe

pãmânt... totuºi pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatãl din care sunt

toate ºi noi întru el ºi un singur Domn Iisus Hristos (1Cor 8,5-6).

 A se vedea mai pe larg în J.W. EDDINS, Jr. and J. TERRY YOUNG, Holman Bible4

Dictionary, Nashville-Tennesse 1991, 561; A. COHEN, Talmudul, Hasefer, Bucureºti
1999,  69-71.

 „Dieu”, în Nouveau Dictionnaire Biblique, 347.5

 ST. J. CHRISOSTOME, Sur l’Incompréhensibilité de Dieu. I. Homélies I-V, Cerf,6

Paris 1970 , 291.2
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Apostolul nu-l aminteºte pe Duhul ºi insistã asupra cuvântului „singur”

întrucât vorbeºte unor credincioºi proveniþi din lumea pãgânã politeistã

ºi voia sã-i ajute sã nu revinã la vechea credinþã. Dacã Sf. Pavel a dat

Tatãlui numele de „Dumnezeu Unic”, spune Sf. Ioan Gurã de Aur, o face

nu pentru cã l-ar îndepãrta pe Fiul de la divinitate, iar pe Duhul nici nu-l

mai aminteºte, subliniem noi, o face pentru cã dorea sã întãreascã

slãbiciunea acelor oameni de curând convertiþi ºi sã nu aibã nici un temei

de a reveni la vechile credinþe . Atunci deci ºi tu, continuã acelaºi sfânt7

pãrinte, când auzi cuvintele „un singur” ºi „nimeni”, sau altele

asemãnãtoare, nu trebuie sã micºorezi slava Treimii, ci învaþã prin

acestea distanþa care o separã de creaþie. Cã s-a ºi spus în alt loc: „Cine

a cunoscut în adânc Duhul Domnului ºi cine l-a sfãtuit pe el? De aceastã

cunoaºtere nu poate fi exclus Fiul ºi nici Duhul Sfânt” . 8

În literatura de specialitate patristicã s-a fãcut caz de utilizarea

numelui divin la plural „Elohim” care ar fi o referire la pluralitatea

Persoanelor. Este de neînþeles însã de ce verbul (bara â - el a creat) este

la singular. Mai curând, sintagma: „Sã facem om dupã chipul ºi

asemãnarea noastrã (Gen 1,26; 40,28) are o mai mare încãrcãturã

teologicã ºi este destul de relevantã pentru cea dintâi intuire a pluralitãþii

Persoanelor divine. Verbul ebraic „maseh” la cohortativ plural ne

dezvãluie indubitabil cã la actul creaþiei a participat Treimea care este de

nedespãrþit în voinþã ºi lucrare cum nedespãrþitã este ºi în închinare .9

În pofida multiplelor forme de interpretare, ºi anume cã Dumnezeu ar

fi vorbit îngerilor (deºi e greu de crezut cã abia acum ºi i-ar fi asociat la

 ST. J. CHRISOSTOME, Sur l’Incompréhensibilité de Dieu, 291.7

 ST. J. CHRISOSTOME, Sur l’Incompréhensibilité de Dieu, 291.8

 A se vedea ºi P. M. DE LA CROIX, L’Ancien Testament. Source de vie spirituelle,9

Paris, 1952, 21; ca ºi textul masoretic, Septuaginta foloseºte singularul. Tradiþiile
rabinice spun însã cã textul care a precedat Septuaginta ar fi substituit pluralului
singularul pentru ca regele Ptolomeu al Egiptului sã nu gãseascã aici un argument în
favoarea politeismului printre iudei. Cf. D. BARTHÉLEMY, „Études d’histoire”, în La
Bible d’Alexandrie, ed. M. HARL, Cerf, 1986, 95. A se vedea ºi G. VON RAD, Old
Testament Theology, I, London, 1989, 145. Ideea enunþatã mai sus este interesantã dar
greu de acceptat ca înþelepciunea iudaicã sã fi fãcut o atât de mare concesie, fie ºi
unui suveran egiptean, de a schimba textul sacru.
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creaþie), slujitorilor sãi sau propriei înþelepciuni, creºtinii au vãzut

dintotdeauna în pluralul verbului o aluzie la Fiul sau la Treime. Nu este,

desigur, nici pentru creºtini argumentul forte. Ei sunt conºtienþi cã

revelaþia trinitarã a dumnezeirii nu s-a lãmurit pe deplin decât în perioada

celui de al doilea Testament (Mt 3,17; Mc 1,11).

O altã posibilã descoperire a Persoanelor treimice o aflãm tot în cartea

Genezei, care pentru creator foloseºte uneori cuvântul Jahve, tradus de

Septuaginta cu Domnul, alteori Elohim (pluralul maierstãþii), pentru a

sublinia, probabil, unele din atributele sale ca, de altfel, ºi puterea cu care

a adus toate la existenþã.

Dacã scrierile primului Testament vorbesc în chip destul de voalat

despre Treime, care nu putea fi bine cunoscutã, ea se putea totuºi desluºi

din marile evenimente ale istoriei mântuirii. În fiecare etapã a acesteia se

constatã o dezvoltare progresivã a revelaþiei divine. Este adevãrat cã nu

gãsim în textele primei pãrþi a Bibliei denumirile Persoanelor treimice,

ca Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt, însã prin lucrãrile divine în lume revelarea

Sfintei Treimi a fost pregãtitã . Spre exemplu, Cuvântul lui Dumnezeu10

a fost înþeles ºi recunoscut ca un coparticipant la creaþie de cãtre psalmist

când spune: „Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întãrit ºi cu duhul gurii

lui, toatã puterea lor... Cã el a zis ºi s-au fãcut, el a poruncit ºi s-au zidit”

(Ps 32,6-9).

Persoana Fiului, cu toate cã nu a fost nominalizatã, a fost identificatã

de autorul cãrþii Pildelor cu însãºi Înþelepciunea divinã (3,19).

Înþelepciunea este personificatã ºi apare ca fiind coeternã cu Dumnezeu:

„Când el a întemeiat cerurile, eu eram acolo, când el a tras bolta cerului

peste faþa pãmântului...” (8,27-28). Pãrintele Stãniloae sublinia cã

prezenþa ºi lucrarea Cuvântului a fost clarã ºi eficientã în Vechiul

Testament „prin cuvinte directe ºoptite în inimile profeþilor ºi prin fapte

care nu puteau fi confundate cu evenimentele naturale, ci erau

înfãptuirile unui Dumnezeu personal” . Patriarhii ºi prorocii, dupã cum11

 „Dieu et la révélation de la Trinité”, în Mysterium Salutis, Dogmatique de10

l’Histoire du Salut, II, ed. J. FEINER, Cerf, Paris, 1970, 82.
 D. STANILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, II, Editura Institutului Biblic ºi11

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1982, 16.
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ne spune Scriptura, au stat de multe ori faþã în faþã cu Persoana care li se

adresa în grai articulat pe înþelesul lor ºi care le-a anunþat faptele sale

trecute ºi cele viitoare . Într-adevãr, prezenþa ºi lucrarea Cuvântului în12

primul Testament, ca pregãtire a venirii sale cu trup asemenea nouã, era,

dupã spusele Sfântului Maxim Mãrturisitorul, o venire mai înainte de

venire, însã o venire mai voalatã, întrucât înainte de venirea vãzutã în

trup, Cuvântul lui Dumnezeu venea în mod spiritual la patriarhi ºi

proroci, preînchipuind tainele venirii lui” .13

2. Revelarea plenarã a Sfintei Treimi în cãrþile Noului Testament

Învãþãtura despre Sfânta Treime, specificã creºtinismului, este

consideratã ca o mare tainã a creºtinãtãþii , care depãºeºte puterea de14

înþelegere a omului. Cu toate cã revelarea deplinã a lui Dumnezeu nu s-a

fãcut dintr-o datã, ci pe etape, pentru cã omul nu l-ar fi putut înþelege în

pluralitate , în nici una din scrierile biblice nu gãsim o formulare15

sistematicã despre Treime, dar structura trinitarã apare bine conturatã în

scrierile neotestamentare în care se ºi afirmã cã Dumnezeu s-a manifestat

prin Iisus Hristos ºi prin mijlocirea Duhului Sfânt . Numai în Hristos s-a16

desãvârºit revelaþia. Epistola cãtre Evrei ne face într-adevãr cunoscut cã

Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, dupã ce odinioarã, în multe rânduri ºi în

multe chipuri a vorbit strãmoºilor poporului ales prin profeþi (1,1). De

aici, rezultã cã revelaþia a fost progresivã.

Cãrþile biblice neotestamentare, scrise dupã revelarea deplinã a lui

Dumnezeu, nu de puþine ori fac aluzii precise la unica fiinþã divinã în

care se disting cele trei Persoane. Mãrturiile cele mai relevante pot fi

grupate în unele pasaje dupã cum urmeazã: prima formulã trinitarã o

gãsim la Mt 28,19 cu ordinea arhicunoscutã a Persoanelor: Tatãl, Fiul ºi

 D. STANILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, II, 17.12

 SF. MAXIM MARTURISITORUL, Capete Dogmatice, II, 28, citat de D. STANILOAE,13

Teologia Dogmaticã Ortodoxã, II, 17.
 I. BRIA, „Treime-Trinitate”, în Dicþionar de Teologie Ortodoxã, A-Z, Editura14

Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1981, 385.
 „Dieu et la Révélation de la Trinité”, în Mysterium Salutis, II, 81.15

 J. M. HENRY, „Trinity”, în Holman Bible Dictionary, 371.16
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Duhul Sfânt, în numele cãrora se sãvârºeºte botezul creºtin. Acest pasaj

este referinþa biblicã clasicã de prezentare relativ sistematicã a Sfintei

Treimi. A doua menþiune o gãsim în formula de invocare a lui Dumnezeu

în trei ipostasuri de cãtre apostolul neamurilor, în 2Cor 13,14. O altã

formulã trinitarã aparþine Sfântului Petru care zice: „Aleºi dupã cea mai

dinainte ºtiinþa a lui Dumnezeu Tatãl ºi prin sfinþirea de cãtre Duhul, spre

ascultare ºi stropirea cu sângele lui Hristos, har nouã ºi pacea sã se

înmulþeascã” (1Pt 1,2). Este adevãrat cã Biblia nu conþine o expunere

detaliatã a doctrinei creºtine despre Treime, dar textele sfinte dispersate

pe tot cuprinsul ei o atestã. Cum este ºi firesc, textele neotestamentare

sunt mai prompte în afirmarea Persoanelor treimice, deºi unele se

fundamenteazã pe cele vechitestamentare.

În Evanghelia de la Ioan ni se spune cã Fiul însuºi îl numeºte pe

Dumnezeu pãrinte al sãu ºi al oamenilor (20, 17).

La rândul sãu, apostolul Petru, ca cel ce a mãrturisit primul

dumnezeirea Fiului, scrie cã lucrarea sfinþitoare a Duhului este o perfectã

cooperare cu Dumnezeu Tatãl ºi cu Dumnezeu Fiul, cel ce a întemeiat

Bisericile din Pont, Galatia, Capadocia, Asia ºi Bitinia prin sângele sãu

(1Pt 1,1-2). De asemenea, Persoana Fiului este numitã Dumnezeu de

cãtre evanghelistul Ioan (In 1,1; 1In 5, 20), iar când Toma exclamã plin

de uimire: „Domnul ºi Dumnezeul meu” (In 20,28), Iisus acceptã acest

apelativ.

Conlucrarea Persoanelor treimice în lucrarea mântuitoare este numitã

mântuire subiectivã. Acestea sunt invocate de apostolul Pavel ca sã-i

îndrepte calea cãtre tesaloniceni (1Tes 3,11). Unitatea lucrãrii

Persoanelor treimice se reflectã în textul în cauzã prin utilizarea verbului

êáôÝõèõíáé (katevtinai) la singular. Acest procedeu apare ca o excepþie

de la uzul gramaticii greceºti . Din perspectiva teologiei pauline, ideea17

nu-i chiar originalã, ci este, de fapt, o dezvoltare a sintagmei din

Evanghelia de la Ioan: „Eu ºi Tatãl una suntem” (10,30), adicã eu ºi

Tatãl, una suntem în voinþã, în slavã ºi în lucrare. De notat cã în aceeaºi

Evanghelie este exprimatã plenar lucrarea Fiului nedespãrþitã de cea a

 „Dieu”, în Nouveau Dictionnaire de la Bible, 344.17
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Tatãlui, care este nominalizat de 20 de ori în doar câteva versete, alãturi

de Cel de-al treilea ipostas, Duhul Sfânt numit uneori „Mângâietorul”,

alteori „Duhul Adevãrului”. Ideea egalitãþii Fiului cu Tatãl ºi cu Duhul

nu este specificã doar evanghelistului Ioan ºi Sf. Pavel, însã este mai bine

conturatã la ei faþã de alþi aghiografi neotestamentari. Apostolul Pavel

face o deosebire categoricã între Persoanele treimice în epistola cãtre

Efeseni (4,4-6).

Teologia paulinã îl recomandã pe apostol ca pe un iudeu foarte bine

instruit în teologia biblicã a primului Testament, iar dupã iluminarea de

pe drumul Damascului ºi acceptarea sa de cãtre Domnul la apostolie,

fostul prigonitor al creºtinilor ºi-a însuºit atât de temeinic tainele

învãþãturii lui Hristos, încât cu greu s-ar spune cã n-a fost de la început

ucenic al Domnului.

Profund cunoscãtor al profeþiilor mesianice ºi al Bibliei în general,

Pavel aflase de la martori oculari cã în momentul botezului, Duhul lui

Dumnezeu a venit ºi a rãmas asupra lui (Mt 3,16-17). De aceea, în

abordarea teologicã a operei mântuitoare atribuite cu precãdere Fiului,

subliniazã cã aceasta nu poate fi în nici un fel despãrþitã de lucrarea

Duhului sau a Tatãlui. În epistola cãtre Evrei (atribuitã de mulþi exegeþi

apostolului neamurilor) se precizeazã cã „Fiul s-a adus pe sine jertfã prin

Duhul cel veºnic” (8,14).

Am arãtat deja cã despre conlucrarea Fiului cu Tatãl ºi cu Duhul

vorbeºte la fel de bine Sfântul Ioan. Acesta are în vedere, mai întâi,

momentul Cincizecimii, când Duhul supradenumit Mângâietorul va fi

trimis în lume, în primul rând, peste apostolii care trebuiau consolaþi

imediat de cãtre Tatãl, în numele Fiului ºi în locul acestuia (In 14,26), iar

în al doilea rând, pentru a continua lucrarea Fiului ºi care-l va mãrturisi

pe Fiul (15,26).

Dacã din scrierile vechitestamentare aflãm doar indirect despre

lucrarea tuturor Persoanelor treimice prin Persoana Tatãlui, în cele

neotestamentare, Dumnezeu Tatãl ºi Dumnezeu Fiul sunt amintiþi

împreunã cu Duhul sau singuri, în special în epistola paulinã cãtre

Romani: „Iisus Hristos Domnul nostru a fost rânduit Fiu al lui

Dumnezeu” (1,4). Prin Duhul sfinþeniei, Iisus este rânduit Fiu al Tatãlui

întru putere... Sfinþii Pãrinþi au interpretat pneumatologic hristologia
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textului paulin, punând accent în primul rând pe rolul Duhului în

raporturile intertrinitare .18

Cât despre Duhul Sfânt ca a treia Persoanã divinã, el este identificat

cu Dumnezeu de cãtre Sfântul Luca atunci când prin gura lui Petru spune

cã cel ce a minþit Duhului, a minþit chiar lui Dumnezeu (Fap 5,3-4). Cu

toate cã în alte texte este numit doar Domn (2Cor 3,18; 1Cor 2,10,11; 3,

16), El este menþionat alãturi de celelalte douã Persoane divine în

arhicunoscuta formulã baptismalã (Mt 28,19-20), precum ºi în

binecuvântãrile pauline (1Cor 12,4, 6; 2Cor 13,13; Ef 4,4-6). Este

adevãrat cã în unele binecuvântãri (Rom 1,7), apostolul Pavel nu

menþioneazã direct cea de-a treia Persoanã a Sfintei Treimi, dar face

aluzie indirectã la izvorul sfinþeniei când îi numeºte pe creºtinii romani

„sfinþii din Roma” (1,4). Ori, sfinþii n-au putut primi harul „care vine de

la Tatãl ºi Fiul decât prin Duhul Sfânt (6,23) , cãci dacã Fiul - „Cuvântul19

nu a lipsit niciodatã Tatãlui (Rom 9,6), nici Duhul nu a lipsit vreodatã

Cuvântului” . Prin Duhul Sfânt numit de Sfântul Pavel: „Duhul Fiului”,20

„Duhul lui Hristos” (Rom 8,9), „Duhul Înfierii” (8,15), „Duhul vieþii”

(8,10), „Duhul Sfinþeniei” (1,4), „Duhul lui Dumnezeu” (9,9), „Duhul

Sfânt” (5,5; 8,9; 14,17; 15,16.19) sau numai „Duhul” (8, 5.11.15.16.

26.27), creºtinul care nu mai vieþuieºte doar dupã trup poate intra în

dialog cu Dumnezeu pentru cã a primit Duhul înfierii (Rom 8,14).

Punctul forte al gândirii teologice pauline îl constituie nu numai

sublinierea, prin utilizarea atât de deasã a cuvântului ðíÝõìá, ci ºi 

accentuarea lucrãrii pnevmatologice în lume ºi participarea Duhului la

chiar opera ºi jertfa lui Hristos ºi recunoaºterea profeþiei lui Isaia despre

revãrsarea Duhului lui Dumnezeu peste cel numit Odraslã (Is 44,3) pe

care o numeºte „revãrsarea Duhului peste creaþie” 5,5). Revãrsarea

Duhului în inimile ucenicilor, dupã împlinirea actului mântuitor de cãtre

Fiul, avea pe de o parte, darul de a le reaminti ºi de a-i face sã înþeleagã

 D. VIEZUIANU, Hristologia Epistolei cãtre Romani a Sfântului Apostol Pavel,18

Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea 1999, 74.
 D. VIEZUIANU, Hristologia Epistolei cãtre Romani..., 74.19

 SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, 17.20
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faptele lui Iisus , iar, pe de alta, menirea de a stabili un nou raport al21

omului cu Dumnezeu ºi, de fapt, cu toate Persoanele Sfintei Treimi. Din

epistola cãtre Romani, în mod special apare ideea cã, prin jertfa lui

Hristos ºi datoritã ºi Duhului, omul ajunge la o nouã viaþã, la un nou

raport cu Dumnezeu conceput ca Pãrinte iubitor al tuturor celor care-l

mãrturisesc pe Hristos ca Fiu al sãu. ªi în primul Testament Dumnezeu

s-a revelat omului ca Pãrinte (Ier 3,19; Num 11,12; Is 63,16; 64,7; Mal

1,6 etc.), însã, abia prin Hristos ºi Duhul, omul se poate adresa liber lui

Dumnezeu ºi cu încredere de Fiu. De aceea, cãrþile neotestamentare nici

nu mai folosesc atât de abundent termenul de slugã (eved) pentru cã prin

conlucrarea Persoanelor treimice, omul este destinat libertãþii. Prin

Hristos de acum credinciosul poate într-adevãr ºi trebuie sã se apropie de

Dumnezeu cu aceeaºi libertate ºi încredere ca ºi Hristos de Pãrintele

divin . Tot din epistolele pauline se detaºeazã clar ideea cã Hristos22

Domnul nu þine numai pentru sine dreptul de filiaþie, ci îl împarte cu

credincioºii pe care-i doreºte fraþi ai sãi. El devine pentru noi un frate mai

mare, dar vrea, totodatã, sã se constituie ºi într-un model pe care trebuie

sã-l imitãm parcurgând ºi noi aceeaºi cale a ascultãrii desãvârºite de

Pãrintele ceresc . Hristos Domnul ca Fiu primeºte totul de la Tatãl ºi ne23

face ºi pe noi pãrtaºi deschizându-ne, în acelaºi timp, calea unei noi ºi

sporite relaþii cu Dumnezeu, iar Duhul Sfânt ne descoperã noua noastrã

stare, din interiorul nostru, fiind el însuºi strigãtul fiinþei noastre care-i

zice: „Ava”, adicã Pãrinte (Rom 8,15) .24

În concluzie, se impune a sublinia cã Persoanele Sfintei Treimi,

mãrturisite de întreaga creºtinãtate ºi, în mod special, de cele douã mari

Biserici istorice, pot constitui fundamentul dialogului ecumenic. Într-

adevãr, conform mãrturisirii de credinþã, nu ne putem mântui fãrã a-l

mãrturisi pe Dumnezeu cel unul în fiinþã ºi întreit în Persoane. În dialogul

ecumenic între cele douã Biserici inaugurat în 1980 la Rodos ºi Patmos,

 M. MAGGIONI, „Expérience spirituelle dans la Bible”, în Dictionnaire de la vie21

spirituelle, ed. S. DE FIORES - F. GAFI, Cerf, Paris 1987, 407.
 M. MAGGIONI, „Expérience spirituelle dans la Bible”, 407.22

 M. MAGGIONI, „Expérience spirituelle dans la Bible”, 407.23

 M. MAGGIONI, „Expérience spirituelle dans la Bible”, 407.24
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ca ºi în a doua Adunare generalã de la München, 1982, în documentul

final s-a menþionat, printre altele, ºi aspectul trinitar al soteriologiei ºi al

dialogului bilateral. Cum Bisericile sunt chemate la unitate, se impune ca

temeiul unitãþii ecleziale sã fie unitatea treimicã.

Résumé 

On sait déja que la plupart des religions prétend que leurs livres
fondamenteaux sont saints. La religion chrétienne n'en fait pas
excéption. La Bible est bien différente d'autres. Bien qu'elle nous parle
d'un Dieu personnel, elle ne l'a jamais fait à la manière descriptive.
Simplemcnt elle nous invite à suivre ses commendements. Il faut
souligner aussi que la Bible nous parle non seulement de la révélation
de Dieu, mais elle nous rappelle maintes fois d' une révélation
kénotique de Dieu qui a anticipé l' Incarnation du Christ - la kénose par
excélence. Sauf la Bible il n’ y a pas d' autres temoins de Dieu. La
révélation divine comme un act kénotique se reflècte surtout dans les
écrits prophétiques. Ainsi ils nous disent plusieurs fois que Dieu a du
même négocier avec les homme en les invitant d' aller en mission (voir
Isaïe 6,8; Jér l,5-7; Exode 3,11-14).
Premièrement Dieu s' est révélé à Israël parce qu' Il l' a préféré pour le
fait qu’ il était plus recéptive à la révélation divine. Pourtant, tout au
long de l' histoire de ce peuple, Dieu ne s' est pas encore révélé comme
Trinité. I1 a connu le danger de ce peuple de retomber en idolatrie d'
autres peuples.
La littérature patristique a précisé qu' on peut entrevoir la Trinité même
dans les premières pages de la Bible. On peut citer la syntagma
„Faisons l’ homme à notre réplique, selon notre rassemblance” (Genèse
1,26). Bien sûr que les personnes de la Trinité se sont pleinement
révélés après la Nouvelle Alliance (voir Mt 3,17; Marc 1,11). Comme
l’ enseignement sur la Sainte Trinité est un mystère de la chrétienté, il
dépasse toujours la possibilité de compréhension.
Les livres de la Nouvelle Alliance Nous disent maintes fois de la
révélation de Dieu unique en trois personnes (Mt28,19; 2 Cor 13,13;
1Pierre 1,2). De fait, l’ apôtre Pierre a confessé pour la première fois
la divinité de Jésus et c’est lui aussi qui remarque l’oeuvre
sacramentelle de l’ Esprit qui n’ est pas du tout détachée de celle du
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Père et du Fils. De son côté, saint Jean souligne aussi la coopération du
Fils avec le Père et le Saint Esprit. Premièrement il dit que l’ Esprit sera
envoyé au monde pour consoler les apôtres au nom du Fils (Jean 14,26)
et de continuer l’ oeuvre du Fils (15,26). C’ est pourquoi le Saint Esprit
est diversement nommé par saint Paul: „L’ Esprit du Fils, „l’ Esprit du
Christ” (Rom 8,9), „l’ Esprit de la vie” (8,10), „l’ Esprit de la Sainteté
(1,4), „l’ Esprit de Dieu” (9,9) etc.
En conclusion il faut préciser que les personnes trinitaires ont réalisé
ensemble 1a grande oeuvre du salut, et par elles - mêmes les chrétiens
reçoivent la nouvelle qualité des fils de Dieu. C’ est pourquoi tous ceux
qui confèssent le même Dieu comme Père deviennent frères dans la foi.
C’ est donc bien justifié que les personnes trinitaires deviennent la base
du dialogue oecuménique d’ aujourd’ hui. On se souviennt que dans le
dialogue bilatérale de deux Eglises historiques inauguré à Rhodos
(1980) et à Patmos et puis, à l’ occasion de la seconde assemblée gé-
nérale de Munich (1982), dans le document final on a mentionné
l’aspect trinitaire et sotériologique du dialogue.





PREASFÂNTA TREIME MÂNTUITOARE

Pr. Prof. Dr. Eduard Ferenþ
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Revelaþia Noului Testament este întrepãtrunsã de la un capãt la altul

de taina lui Dumnezeu (1Cor 2,1), adicã de misterul lui Cristos. Acesta,

fiind în toatã structura lui salvific, e firesc ca ºi Marea lui Revelaþie -

Preasfânta Treime - sã fie tot salvificã. Preasfânta Treime este un mister

mântuitor, altminteri nici nu ne-ar fi fost revelatã.

Tratând despre economia mântuirii, sfântul Irineu spune cã Fiul ºi

Duhul Sfânt sunt manus ambae Patris, cele douã mâini ale Tatãlui cu

care El nu numai cã a creat lumea, dar continuã sã sãvârºeascã în ea

lucrarea sa mântuitoare . Sintetizând toatã Tradiþia Apostolicã, în altã1

parte, acelaºi Pãrinte al teologiei mãrturiseºte: „Credinþa noastrã este

aceasta: în toate ºi peste toate nu existã decât un singur Dumnezeu Tatã,

un singur Cuvânt, un singur Duh ºi o singurã mântuire pentru toþi aceia

care cred în El” .2

Tertulian, la rândul sãu, spunea cam în aceeaºi perioadã: „Pater, Filius

et Spiritus Sanctus sunt sponsores salutis nostrae”: „Tatãl, Fiul ºi Duhul

Sfânt sunt garanþii mântuirii noastre” . Cã Preasfânta Treime este3

misterul central al credinþei creºtine, cã pe ea se întemeiazã toatã viaþa

Bisericii, cã ea este autoarea mântuirii noastre, e ceea ce ne învaþã ºi

 SF. IRINEU, Contra ereziei lui Hermogen, 45,l. Textul este atribuit sfântului Irineu1

de F. LOOFS, „Theophilus von Antiochien Adversus Marcionem und die anderen
theologischen Quellen bei Irinaeus”, în Texte und Untersuchungen, Leipzig 1930, 41,
2. Pr. Dr. Dumitru Fecioru se îndoieºte dacã sfântul Irineu s-ar fi folosit de aceastã
carte a lui Teofil dinAntiohia. Cf. Trei cãrþi cãtre Autolic, în Apologeþii de Limbã
Greacã, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortotodxe Române,
Bucureºti 1997, 361.

 SF. IRINEU, Adversus haereses, IV, 6 - 7, SChr 100, Cerf, Paris 1965, 455.2

 Q.S.F. TERTULIANUS, De baptismo 6, SChr 35, Cerf, Paris 1952. 3
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Conciliul Vatican al II-lea:

Planul mântuirii decurge din izvorul iubirii, adicã din caritatea lui

Dumnezeu Tatãl care, fiind începutul fãrã de început, din care se naºte

Fiul ºi de la care purcede Duhul Sfânt prin Fiul, creându-ne în mod

liber în nemãrginita ºi îndurãtoarea sa bunãtate ºi, mai mult, chemându-

ne în mod gratuit la împãrtãºirea cu El în viaþa ºi în gloria sa, ºi-a

revãrsat cu dãrnicie bunãtatea divinã ºi nu înceteazã sã o reverse, aºa

încât el, care este Creatorul a toate, sã fie în cele din urmã „totul în toþi”

(1Cor 15, 28) procurând în acelaºi timp gloria sa ºi fericirea noastrã . 4

Din aceste mãrturii reiese cã, pentru sfânta Bisericã ºi pentru toþi

creºtinii, Preasfânta Treime este taina Treimii mântuitoare. Cu alte

cuvinte, în economia Revelaþiei ºi a mântuirii avem o manifestare a

ordinii trinitare consubstanþiale . De la manifestãrile Treimii economice,5

de la viaþa ºi lucrãrile sale - ad extra -, în afarã, revelate nouã în Sfintele

Scripturi, putem sã ne urcãm la viaþa treimicã ad intra, la Treimea

imanentã sau teologicã, recunoscând din ce în ce mai clar cã Preasfânta

Treime este izvorul originar ºi transcendent al istoriei mântuirii. Între

fiinþa lui Dumnezeu în sine ºi fiinþarea Sa pentru noi nu existã nici

rupturã ºi nici opoziþie, deoarece Dumnezeul cel viu ºi adevãrat nu se

reveleazã altfel decât este de fapt. Fiinþa adevãratã ºi deplinã lucreazã ad

extra dupã cum este în sine.

1. Ritmul lucrãrii mântuitoare a Treimii economice

Prezentându-ne lucrarea mântuitoare, în mod statornic comunã, a celor

trei ipostasuri dumnezeieºti, Pãrinþii Bisericii ne spun cã ea pleacã de la

 CONCILIUL VATICAN II, Decretul despre activitatea misionarã a Bisericii, Ad4

Gentes (AG), nr. 2, EV 1, 1091.
 Cf. M.J. LE GUILLOU, Le mystère du Père. Libraire Arthème Fayard, Paris 1973;5

trad. italianã Il mistero del Padre, Jaca Book, Milano 1979, 101; F. BRUNO, Trinità
come storia. Saggio sul Dio cristiano, Paoline, Alba (Cuneo) 1988), 94º.u.
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Tatãl ºi ajunge la noi prin Fiul în Duhul Sfânt ºi ne conduce iarãºi în

Duhul prin Fiul la Tatãl. Noi, Latinii, spunem cã totul porneºte “ab

Patre, per Filium, in Spiritu Sancto, ad Patrem” .6

Acest ritm trinitar marcheazã toatã istoria mântuirii, începând, mai

ales, de la momentul central al acesteia, Întruparea Cuvântului. Misterul

pascal al lui Cristos este profund trinitar în ambele momente ale sale: atât

în intrarea sa în lume - åÇòïäïò -, cât ºi în ieºirea sa din lumea aceasta -

§îïäïò -, prin participarea celor trei Ipostasuri divine. Isus, Fiul lui

Dumnezeu, vine în lume de la Tatãl, trimis de El. Se face carne prin

intervenþia creatoare a Duhului Sfânt. Se boteazã în Iordan în timp ce

vocea Tatãlui rãsunã, iar Duhul coboarã asupra lui din nou, în formã de

porumbel. La Schimbarea la Faþã, vocea Tatãlui rãsunã din nou, în timp

ce Duhul Sfânt, sub formã de nor luminos, îi dezvãluie strãlucirea

Dumnezeirii, învãluindu-l din nou împreunã cu cei trei apostoli. În timpul

pãtimirii, se oferã Tatãlui ca jertfã de împãcare, sub înrâurirea Duhului

etern (Evr 9,14). Plecând din lumea aceasta, se întoarce la Tatãl sãu în

puterea Duhului care l-a înviat din morþi (Rom 8,11), constituindu-l în

starea glorioasã de Kyrios, de Domn ºi Cristos (cf. Rom 1,4; Fil 2,9-11;

Fap 2,36). Lucrarea mântuirii noastre, aºadar, asemenea vieþii Cuvântului

întrupat, este profund trinitarã: este decisã de Tatãl în Sfatul sãu veºnic

de la care începe, este sãvârºitã prin Fiul ºi este desãvârºitã în Duhul

Sfânt, Duhul adevãrului ºi al harului (cf. Evr 10,29) .7

Pentru a ilustra acest ritm trinitar al istoriei mântuirii, voi apela la o

altã mãrturie a sfântului Irineu. Apãrând Regula credinþei apostolice,

Pãrintele teologiei interpreteazã în sens trinitar un text de-al sfântului

Paul, text care la prima vedere nu apare astfel. E vorba de versetul din Ef

 Cf. C. VAGAGGINI, Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica6

generale, Paoline, Roma 1965, 290-212; G. BUNGE OSB, Der andere Paraklet. Die
Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit des Malermönchs Andrej Rubliov, Der Christliche,
Würzburg 1994; trad. românã Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov sau
Celãlalt Paraclet, Deisis, Sibiu 1996, 77 ºi 89; E. FERENT, Dumnezeul cel viu, unic
în fiinþã ºi întreit în Persoane. Presa Bunã, Iaºi 1997, 231º.u.

 Cf. E. FERENT, Dumnezeul cel viu..., 256-261. Se pot vedea cele trei capitole7

dedicate Celor trei Ipostasuri divine, Ibidem, 207º.u.
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4,6: „Existã un singur Dumnezeu, Pãrinte al tuturor, care este peste toate,

prin toate ºi în toþi”.

Dupã ce a prezentat textul paulin, Irineu împarte cele trei pãrþi ale

versetului ºi cele trei prepoziþii, ¦ðß, äéÜ, ¦í, între cele trei Persoane ale

Treimii, zicând:

Cãci peste toate - ¦ðß - este Tatãl, ºi prin toate - äéÜ - este Cuvântul, cãci
prin intermediul sãu totul a fost creat de cãtre Tatãl; dar în noi toþi - ¦í -
este Duhul, care strigã: Abba, Pãrinte!, ºi îl formeazã pe om dupã
asemãnarea lui Dumnezeu. Aºadar, Duhul ne manifestã Cuvântul ºi de
aceea profeþii îl vesteau pe Fiul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul ni-l
manifestã pe Duhul Sfânt, vorbeºte profeþilor ºi îl înalþã pe om la
Dumnezeu .8

Valoarea acestei exegeze pe care o inaugureazã Irineu constã în aceea

cã el elaboreazã o nouã metodã teologicã pe care o vor prelua Sfinþii

Pãrinþi. Desigur, la Paul, versetul nu se referã direct decât la Tatãl, dar El

fiind de o fiinþã ºi nedespãrþit de Fiul, texte ca cel din Ef 4,6 ºi Rm 11,36:

„Cãci de la el ºi prin el ºi întru el sunt toate” se pot spune ºi despre Fiul

ºi despre Duhul Sfânt. Regãsim, astfel, tema atât de iubitã de Irineu,

aceea a Dumnezeului unic în fiinþã care, deºi este unic, cu toate acestea

nu este solitar.

Avem aici un principiu teologic fundamental, acela al primatului

inþiativei lui Dumnezeu Tatãl. Irineu stabileºte acea prioritate a

bunãvoirii - åÛäïêßá -, fãcând o distincþie între cunoaºterea lui Dumnezeu

în sine, dupã mãreþia ºi cunoaºterea lui Dumnezeu faþã de noi, dupã

iubirea sa .9

Expresia dupã bunãvoirea tatãlui - êáôÜ ô¬í åÛäïêßáí ôïØ ÐáôñÎò10

(cf. Lc 2,14; 12,32; Mt 11,26; Ef 1,5) are o deosebitã valoare teologicã.

Ea ne trimite la o alegere dumnezeiascã, alegere care, la rândul ei, face

parte din planul iubitor al Tatãlui conceput din veºnicie, plan dupã care

 SF. IRINEU, Démonstration de la prédication apostolique, 5-7, SChr 62, Cerf,8

Paris 1959, 37-40.
 Cf. M.J. LE GUILLOU, Il Mistero del Padre, 46-48.9

 Cf. SF. IRINEU, Adversus haereses, IV, 26, 2, SChr 100, Cerf, Paris 1965, 719.10
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se desfãºoarã toatã economia mântuirii oamenilor. În istoria mântuirii,

totul este orânduit conform acestei voinþe binevoitoare a Tatãlui. El este

cel care cunoaºte inimile, care alege Apostolii pentru a-i face pãrtaºi de

misterul lui Cristos ºi de darul sãu pascal, Duhul Sfânt. Biserica, Noul

Israel, chematã dupã bunãvoirea Tatãlui, instituitã de Isus Cristos, ziditã

pe sfinþii Apostoli, nu poate subzista decât prin darul Duhului Sfânt, care

se transmite din generaþie în generaþie prin succesiunea apostolicã .11

În acest mod, în viaþa Bisericii totul se desfãºoarã organic, dupã libera

alegere divinã, dupã liberul ºi iubitorul plan al Tatãlui. Totul apãrã ºi dã

mãrturie despre lucrarea comunã a Treimii Preasfinte în vederea

mântuirii noastre. Aceasta este, de fapt, însãºi structura vieþii noastre

creºtine: mãrturia trinitarã.

Sfântul Vasile cel Mare a exprimat cel mai bine acest adevãr atunci

când a spus cã noi credem ºi trãim dupã cum am fost botezaþi:

Noi credem dupã cum am fost botezaþi ºi-l preamãrim pe Dumnezeu
dupã cum credem. Aºadar, pentru cã ne-a fost dãruit un Botez de cãtre
Mântuitorul în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfânt, noi
facem mãrturisire de credinþã conform cu acest Botez ºi o doxologie
conform cu aceastã credinþã, preamãrindu-l pe Duhul Sfânt împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, deoarece suntem convinºi cã el nu este strãin de
natura divinã .12

Aºadar, în cadrul economiei stabilite în Dumnezeu, realizarea

cotidianã a mântuirii noastre constã în mãrturisirea Treimii nedespãrþite.

Toatã viaþa noastrã creºtinã constã în a ne lãsa introduºi în Misterul

trinitar ºi în a trãi din el. Odatã umpluþi de Treime, suntem chemaþi la o

statornicã strãdanie de a nu cãdea din Treime.

Adevãratul creºtin se deosebeºte tocmai prin credinþa integrã în unicul

Dumnezeu atotputernic, Principiul tuturor lucrurilor ºi în Fiul lui

Dumnezeu, Isus Cristos, Domnul nostru, cauza imediatã a tuturor

 Cf. HIPOLIT, La Tradition Apostolique, ed. B. BOTTE, OSB, SChr 11 bis, Cerf,11

Paris 1968, 26-29.
 SF. VASILE CEL MARE, Lettres, II, ed. Z. COURTONNE, Cerf, Budé 1961, 86. Cf.12

E. FERENT, Dumnezeul cel viu..., 493.
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fãpturilor; prin încrederea nestrãmutatã în economiile prin care Fiul lui

Dumnezeu s-a fãcut om, ca ºi prin credinþa adevãratã în Duhul Sfânt,

izvorul adevãratei gnoze, care manifestã economiile Tatãlui ºi ale Fiului

fiecãrei generaþii, dupã bunãvoirea Tatãlui .13

Cel care în orice epocã va recunoaºte acelaºi Dumnezeu, acelaºi

Cuvânt al lui Dumnezeu, acelaºi Duh al lui Dumnezeu ºi acelaºi neam

omenesc în sânul cãruia trãieºte, va dobândi mântuirea Treimii. În

economia trinitarã a misterului mântuirii ni se manifestã, aºadar, ordinea

treimicã a Persoanelor divine, modul lor de a fi consubstanþial: Tatã, Fiu

ºi Duh Sfânt (Mt 28,19). Din clipa în care Persoanele divine decid sã

lucreze în afarã, nu pot lucra decât în conformitate cu ceea ce sunt în

Treimea imanentã sau teologicã.

În principiul teologic enunþat de Irineu în textul anterior, întâlnim

însuºi obiectul formal al credinþei noastre trinitare, motivul pentru care

a crezut el ºi toþi Pãrinþii Bisericii. Acest obiect formal este, de fapt, un

subiect, este însuºi Dumnezeul cel viu care, în cuvântul sãu încredinþat

Bisericii, se reveleazã pe El însuºi ºi planul conform cãruia a decis sã

creeze în mod liber, sã adopte ºi sã salveze omenirea în Fiul sãu. În

lumina acestui plan, omul se descoperã în Cristos ca fãptura adoptatã de

Dumnezeu încã din veºnicie; descoperã legãtura dintre aceste douã

dimensiuni ale mântuirii, a creaþiei ºi a adopþiunii, în unicul mister care

este Cristos, centrul hermeneutic catolic al Revelaþiei. Pentru sfântul

Irineu, acest obiect formal al Revelaþiei constituie însãºi norma credinþei.

Normativitatea acesteia nu este lãsatã la bunul nostru plac, deoarece

provine din misterul trinitar care lucreazã permanent în Bisericã. Datoritã

ei, Duhul Sfânt dispune de o memorie escatologicã ºi menþine în Bisericã

actualitatea mãrturisirii credinþei: „Duhul însuºi dã mãrturie sufletului

nostru cã suntem fii ai lui Dumnezeu” (Rom 8,16) .14

Norma credinþei trinitare este coloana vertebralã a teologiei lui Irineu.

Opunându-se gnozei invadatoare din timpul sãu, învaþã cã:
În toate acestea ºi prin toate apare un singur ºi acelaºi Dumnezeu Tatãl:
El a modelat omul ºi a promis pãrinþilor noºtri moºtenirea pãmântului.

 Cf. SF. IRINEU, Adversus haereses, IV, 33, 7-9.15, SChr 100, 817 - 821; 843-847.13

 Cf. M. J. LE GUILLOU, Il mistero del Padre..., 21-2314
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El o va dãrui la învierea drepþilor ºi va împlini fãgãduinþele în împãrãþia
Fiului sãu; el este acela care, în sfârºit, va dãrui dupã paternitatea sa,
aceste bunuri pe care ochiul nu le-a vãzut, pe care urechea nu le-a auzit
ºi care n-au urcat pânã la inima omului (1Cor 2,9). Nu existã,
într-adevãr, decât un Fiu, care a împlinit voia Tatãlui ºi un singur neam
omenesc în care se împlinesc economiile, misterele lui Dumnezeu.
Aceste mistere, îngerii înºiºi doresc sã le contemple (1Pt 1,12), dar ei
nu pot pãtrunde Înþelepciunea lui Dumnezeu, prin lucrarea cãreia opera
modelatã de el este fãcutã asemãnãtoare ºi concorporalã Fiului: cãci
Dumnezeu a voit ca Odrasla sa (Progenies), Cuvântul, Întâiul nãscut,
sã coboare spre creaturã, adicã spre opera modelatã ºi sã fie cuprinsã de
el, iar creatura, la rândul ei, sã cuprindã Cuvântul - ut capiatur ab eo,
et factura iterum capiat Verbum - ºi sã se înalþe spre el, depãºind astfel
îngerii ºi devenind dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu .15

Înþelepciunea vie a Tatãlui, la Irineu, este însuºi Duhul Sfânt. Aºadar,

toatã doctrina conþinutã în Adversus haereses se terminã într-o

perspectivã economico-trinitarã: omul nu poate sã ajungã la Tatãl decât

devenind asemenea Fiului, asemãnare pe care i-o poate dãrui numai

Duhul Sfânt.

Din cele spuse reiese unirea în Persoana Fiului a condiþiei trinitare ºi

a celei economice: invizibil în filiaþia eternã dupã naturã, în sânul Tatãlui,

Fiul s-a fãcut vizibil în timp, iar prin Întruparea sa ne-a fãcut vizibil pe

Tatãl cel nevãzut, fãcându-ne pãrtaºi de viaþa sa dumnezeiascã: 

Adevãrul s-a manifestat când Cuvântul lui Dumnezeu s-a fãcut om,
devenind asemenea omului ºi fãcând omul asemenea lui, pentru ca, prin
asemãnarea cu Fiul, omul sã devinã preþios în ochii Tatãlui. Odinioarã
se spunea cã omul a fost fãcut dupã chipul lui Dumnezeu, dar aceasta
nu apãrea - non autem ostendebatur -, deoarece Cuvântul era încã
invizibil, El, dupã chipul cãruia fusese fãcut omul: pentru acest motiv
a pierdut uºor asemãnarea. Dar, când Fiul lui Dumnezeu s-a fãcut trup,
a întãrit atât una, cât ºi cealaltã: a manifestat chipul adevãrat, devenind
El însuºi ceea ce era chipul sãu ºi a restabilit asemãnarea în mod stabil,
fãcând omul cu totul asemenea Tatãlui celui nevãzut prin intermediul

 SF. IRINEU, Adversus haereses, V, 36, 3, SChr 153, 465-467.15
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Cuvântului de acum vizibil .16

În Cristos, oamenii întâlnesc Persoana Fiului, chipul desãvârºit al

Tatãlui, cu care sunt înrudiþi încã de la creaþie. Tocmai în virtutea acestei

rudenii, Isus însuºi, în conformitate cu voinþa îndurãtoare a Tatãlui, le

iese în întâmpinare pentru a le reface chipul întunecat ºi a le restitui

asemãnarea pierdutã.

Toatã aceastã bogãþie teologicã n-a fost asimilatã suficient. Sfântul

Irineu n-a cunoscut problemele pastorale ale lui Augustin ºi ale

capadocienilor de mai târziu. El a beneficiat, am putea spune, de mai

multã liniºte, deºi gnosticii i-au dat ºi lui de furcã. Fiind în contact direct

cu Policarp ºi cu cei care au lucrat împreunã cu Clement Romanul ºi cu

Iustin, ca om apostolic ºi apologet ce era, s-a adãpat din plin din izvorul

cristalin al Tradiþiei Apostolice. De aceea, teologia sa este mereu

proaspãtã, nespus de actualã, mai ales în acest moment ecumenic.

Asimilându-i învãþãtura apostolicã, am putea evita în liniºte ºi adevãr

unele aspecte conflictuale apãrute de-a lungul veacurilor între noi,

creºtinii.

Rãmânând în câmpul catolic, trebuie sã recunosc cu bucurie

reîntoarcerea multor teologi catolici actuali la asemenea izvoare. Printre

ei, vrednici de amintit sunt Henri de Lubac SJ (1896 - 1991), Louis

Bouyer, Card. Jean Daniélou SJ (1905 - 1974), Urs von Balthasar (1905 -

1988), Yves Congar OP (1904 - 1994) ºi Karl Rahner SJ (1904 - 1984).

Dacã aceºti teologi rãspândesc prin operele lor prospeþimea Evangheliei,

se datoreazã în mare parte teologiei Pãrinþilor din care s-au inspirat. Unul

dintre ei, Karl Rahner, aprofundând revelaþia noutestamentarã în privinþa

Preasfintei Treimi, ca sã rãmânem la tema noastrã, ºi asociind-o cu

mãrturia Pãrinþilor, a dedus marea sa axiomã trinitarã despre care vreau

sã tratez în cel de-al doilea paragraf.

2. Treimea imanentã este Treimea economicã

 SF. IRINEU, Adversus haereses, V, 16, 2, SChr 153, 217.16
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Lucrarea mântuirii noastre este lucrarea comunã a Treimii

nedespãrþite. Dupã ce Isus Cristos, Fiul celui Preaînalt, Fiul lui

Dumnezeu (cf. Mt 1,24; Lc 1,35), a fãcut toatã viaþa ucenicia ascultãrii

faþã de Tatãl (cf. In 6,38; 10,17; 14,31; 19,30), oferindu-se Tatãlui ca

jertfã pentru iertarea pãcatelor noastre (cf. Evr 9,26; 9,14; 10,12), ne-a

dãruit ca Mângâietor pe Duhul Sfânt, ca sã fie cu noi în veac (In 14,16;

15,26)  . Cine primeºte pe Duhul Sfânt care de la Tatãl purcede (In17

15,26), prin suflarea celui Înviat (cf. In 20,22; 1In 4,13), acela devine

templul Duhului Sfânt (cf. 1Cor 6,19), un lãcaº viu al nedespãrþitei

Treimi (cf. 1Cor 3,16). Aºadar, cine este în Cristos Isus, este o fãpturã

nouã; lucrurile vechi ºi tot omul cel vechi dispar ºi apar altele noi (cf.

2Cor 5,17). Toatã aceastã lucrare îndumnezeitoare a omului e sãvârºitã

de Treimea economicã sau mântuitoare. Din misiunile temporale ale

Fiului ºi Duhului Sfânt, ca ºi din lucrãrile lor din care transpar caracterele

proprii ale acestor Ipostasuri Divine ne putem urca cu ajutorul Duhului

harului (Evr 10,29) spre viaþa intratrinitarã a Treimii imanente sau

teologice. E ceea ce a fãcut pãrintele Karl Rahner ºi alþi teologi catolici

care l-au urmat pe acest drum anevoios .18

Prin Treimea teologicã înþelegem fiinþa lui Dumnezeu în sine, misterul

intratrinitar ca atare. Treimea economicã este fiinþarea ºi lucrarea Treimii

pentru noi în istoria mântuirii. Altfel spus, numai de la misiunile trinitare

în istorie ale Fiului ºi ale Duhului Sfânt ne putem urca ºi putem cunoaºte

originile lor eterne, relaþiile care manifestã ultima raþiune a propriului lor

caracter personal.

 Toatã pneumatologia Evanghelistului Ioan, ca rod pascal al Mielului înjunghiat17

pentru pãcatele noastre, am tratat-o aparte în E. FERENT, Pneumatologia. Duhul Sfânt,
Domnul ºi de viaþã Fãcãtorul, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureºti
1999, 145-186.

 Cf. K. RAHNER, „Bemerkugen zur Gotteslehre in der katolische Dogmatik”, în18

Schriften, IV, 103-133; IDEM , „Il Dio Trino come fondamento originario e
trascendente della storia della salvezza”, în Mysterium Salutis, III, Queriniana,
Brescia 1972 , 413-416; IDEM , Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff3

des Christentums, Herder, Freiburg im Breisgau 1976; trad. italianã Corso
fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Paoline 1977 ,2

186-188. Citez aceastã ediþie.
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Sfântul Toma de Aquino spune: „Misiunea include purcederea din

Principiu..., include purcederea eternã ºi adaugã ceva, adicã un efect

temporal: raportul Persoanei divine cu Principiul sãu nu poate fi decât

veºnic” .19

Teologia apuseanã vede în economia mântuirii o manifestare a ordinii

trinitare consubstanþiale. Modul ipostatic de a fi al Persoanelor este

acelaºi, fie în purcederea consubstanþialã, fie în misiunea economicã. De

aceea, Sfânta Treime este un mister al mântuirii, altminteri nici n-ar fi

fost revelatã de Isus Cristos. Teologia, în acest caz, trebuie sã arate de ce

este Preasfânta Treime mister mântuitor. Mai mult, din toate tratatele de

dogmaticã trebuie sã reiasã cã realitãþile salvifice considerate de ele nu

pot fi recunoscute fãrã a recurge la acest mister originar al creºtinismului.

Principiul care aratã cã Preasfânta Treime este mysterium salutis ºi

dovedeºte aceastã legãturã între tratatele de dogmaticã este tocmai

axioma Pãrintelui Rahner: Treimea economicã este Treimea imanentã ºi

invers. Doctrina misiunilor temporale este punctul de plecare al acestei

axiome, al acestei învãþãturi.

În cazul celei de-a doua Persoane, de exemplu, existã o misiune

temporalã, o prezenþã în lume, o realitate economico-salvificã, care nu

este doar apropriatã acestei Persoane divine, dar îi este proprie. Logosul

este prin însãºi fiinþa sa acela care poate fi exprimat. Este Cuvântul

Tatãlui, acela în care Tatãl se poate manifesta. Ceea ce Cuvântul întrupat

este ºi face ca om constituie existenþa Logosului ca mântuire a noastrã

lângã noi, pentru noi, prezenþã care reveleazã Logosul însuºi. Cu alte

cuvinte, Logosul, care este din veºnicie spre sânul Tatãlui în viaþa

intradivinã, este Logosul economic, Cuvântul exprimat ºi întrupat. De

aceea, cunoaºterea Treimii imanente nu poate proveni decât din

cunoaºterea Treimii economice sau mântuitoare. Altfel spus, pornind de

la Treimea misiunilor temporale externe ajungem la Treimea

purcederilor interne, intradivine, consubstanþiale, veºnice ºi necesare,

 „Missio importat processionem a principio..., includit processionem aeternam19

et aliquid addit scilicet temporalem effectum: habitudo enim divinae Personae ad
suum principium non est nisi ab aeterno”, SF. TOMA DE AQUINO, Summa Theologiae,
I, q. 43, a. 2 ad 3.
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mãrturisind cu gura ºi crezând cu inima cã Tatãl este ºi era din veºnicie

Tatãl slavei (Ef 1,17), cã Cuvântul este strãlucirea slavei sale (Evr 1,3),

iar Duhul Sfânt este Duhul slavei (1Pt 4,14). Modul lor ipostatic de a fi

în economie manifestã natura lor divinã.

Din Revelaþie vedem cã existã o atribuire de caracter istorico-salvific

care, în cazul de faþã, se poate face numai unei singure Persoane divine.

Logosul divin este cu adevãrat om, el ºi numai el, nu ºi Tatãl ºi Duhul

Sfânt. Este, de aceea, adevãrat în veci cã tot ceea ce trebuie sã mãrturisim

despre Logos în sine este ºi implicã o afirmaþie economicã . Din20

Revelaþie ºtim cã tocmai a doua Persoanã divinã exercitã o funcþie

ipostaticã, o realã unire ipostaticã cu o realitate creatã, cu natura umanã

asumatã de Ipostasul Cuvântului întrupat.

Tatãl care este Fiinþa fãrã principiu, cel nevãzut din principiu, se

reveleazã, se manifestã ºi apare în lume prin Cuvântul sãu. Acesta este

revelaþia Tatãlui, aºa încât o revelaþie a sa fãrã Logos ºi întruparea

acestuia, ar fi acelaºi lucru cu un discurs fãrã cuvinte. Altfel, între

misiunea temporalã a Logosului ºi viaþa intratrinitarã n-ar mai exista nici

o legãturã realã, ceea ce ar contrazice toatã Scriptura. În lumina acesteia,

Logosul este în sine, aºa cum apare în Revelaþie, ca revelatorul lui

Dumnezeu Treime, graþie fiinþei sale personale proprie numai lui, de

Logos al Tatãlui .21

Concluzie

Din cele spuse, reiese cã Treimea economicã în istoria Revelaþiei ºi a

mântuirii este Treimea imanentã sau teologicã, deoarece în

autocomunicarea sa creaturii prin Întrupare ºi har, Dumnezeu se dãruieºte

real pe sine însuºi ºi apare aºa cum este în sine. Þinând cont de aspectul

economico-salvific atestat în istoria autorevelãrii lui Dumnezeu în Primul

 Cf. K. RAHNER, „Il Dio trino come fondamento originario e trascendente della20

storia della salvezza”, 415-416.
 Despre purcederea eternã a Duhului Sfânt din Tatãl prin Fiul, ca dintr-un singur21

Principiu ºi despre misiunea sa temporalã am tratat în E. FERENT, Pneumatologia.
Duhul Sfânt, Domnul ºi de viaþã Fãcãtorul, 451-471.
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ºi în Noul Testament, putem spune cã în istoria mântuirii se face prezent

unicul Dumnezeu în unitatea ºi imutabilitatea sa absolutã.

Întrucât el a venit în centrul cel mai tainic al fiinþei fiecãrui om ca

mântuire, ca har care ne îndumnezeieºte, noi îl numim real ºi în adevãr

Duh Sfânt. Întrucât acelaºi ºi unic Dumnezeu este prezent fizic în Isus

Cristos, întrucât este prezent pentru noi în el însuºi, el, ºi nu o putere

reprezentativã, îl numim Logos sau Fiu, per antonomasiam. Întrucât acest

Dumnezeu care vine la noi ca Spirit ºi Logos e Taina negrãitã ºi sfântã,

fundamentul ºi originea incomprehensibilã a venirii sale în Fiul ºi în

Duhul ºi se comportã ca atare, îl numim Dumnezeu unul, Tatãl. Duhul,

Logosul-Fiu ºi Tatãl, trei ipostasuri distincte, sunt, în sens strict, unicul

Dumnezeu în fiinþã, în posesia nelimitatã a unicei dumnezeiri, a unicei

esenþe divine.

Aºadar, afirmaþia care susþine cã unicul ºi acelaºi Dumnezeu existã

pentru noi ca Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt sau cealaltã: Tatãl ni se dãruieºte

printr-o autocomunicare absolutã prin Fiul în Duhul Sfânt, trebuie

înþelese în sens strict ca afirmaþii care-l privesc pe Dumnezeu aºa cum

este El în sine. În caz contrar, n-ar mai fi afirmaþii care sã se refere la

autocomunicarea lui Dumnezeu. Participând, aºadar, prin har, în istoria

mântuirii ºi a Revelaþiei, la Treimea mântuitoare sau economicã,

experiem ºi participãm la însãºi Treimea imanentã în ea însãºi.

Dumnezeul cel viu, unic în fiinþã, nu este un Dumnezeu solitar, ci

Dumnezeu Treime, mântuirea noastrã.

RIASSUNTO

La struttura della vita cristiana è trintiaria. Difatti, noi crediamo e
viviamo come siamo stati battezzati. Benchè sin dal Battesimo siamo
stati riempiti dalla Trinità, tuttavia non sempre ne abbiamo la coscienza
trinitaria della vita e della fede che salva.
La stessa cosa capita anche nell’ambito degli studi teologici. Una volta
spiegato il trattato sulla Santissima Trinità, questo non si tocca più,
restando piuttosto isolato nello insieme della Dogmatica. La sua
funzione nel complesso della Dogmatica è vista solo confusamente.
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La causa? La spiegazione sta nel fatto che la Santissima Trinità viene
presentata ancora, anche 35 anni dopo il Concilio Vaticano II - o, come
un mysterium logicum e non come mysterium salutis. In questa
prospettiva, Il Dio Trino rimane un trattato sterile, un tema riservato
piuttosto agli specialisti in teologia.
Non questa era la condizione della fede trinitaria dei Padri della Chiesa.
Essi erano convinti profondamente che la vita cristiana è di per sè
trinitaria. Così come non si diventa cristiano che confessando la fede
nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, così pure nessun
battezzato non arriva alla salvezza che vivendo nella comunione con il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Dato il valore salvifico della nostra fede, in questa Relatio presento la
Trinità economica come sorgente permanente della nostra salvezza.
Nella prima parte viene esposto il ritmo dell’opera della salvezza della
Trinità economica. Dall’ordine economico della Rivelazione globale
scopriamo che l’Essere vero e pieno opera ad extra così come è in se
stesso, e che nella economia della storia della salvezza abbiamo una
manifestazione dell’ ordine trinitario consostanziale.
Il ritmo dell’ opera della nostra salvezza è questo: tutto comincia dalla
benevolenza del Padre, si realizza mediante l’obbedienza amorosa del
Figlio ed è portato alla perfezione dalla grazia dello Spirito Santo: ab
Patre, per Filium, in Spiritu Sancto, ad Patrem.
L’ordine salvifico trinitario viene presentato sia seguendo i diversi
momenti del mistero di Cristo, sia mediante le testimonianze dei Padri,
specialmente di Sant’Ireneo.
La seconda parte è dedicata all’ assioma fondamentale circa l’unità
della Trinità economica e immanente. Qui la Trinità appare come un
mistero di salvezza. Altrimenti essa non sarebbe stata rivelata. La
Trinità come mysterium salutis viene formulata dal Padre Karl Rahner
così: la Trinità economica è la Trinità immanente e viceversa.
La tesi afferma che ciascuna delle tre persone divine si partecipa
all’uomo, per grazia, nella sua particolarità e distinzione personale,
come partecipazione delle persone. Questo è il fondamento ontologico
della vita della grazia nell’ uomo e della visione immediata delle tre
divine persone, nello stato finale. Una visione immediata delle persone
divine, che quindi non può venir pensata mediata da una species
impressa creata, ma solamente dalla realtà ontologico-reale
contemplata in se stessa.
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Le tre auto-partecipazioni mediante la grazia sono la auto-
partecipazione dell’unico Dio nel triplice modo relativo, nel quale Dio
sussiste. Il Padre si da dunque a noi come Padre, cioè precisamente per
il fatto e nel fatto che egli, esistendo proprio in se stesso, si esprime e
così communica Il Figlio come la sua propria auto-manifestazione
personificata. Per il fatto e nel fatto che il Padre e il Figlio accettandosi
nello amore, essendo uno nell’altro, così si communicano come coloro
che sono accolti nell’amore, cioè come Spirito Santo, essendo l’amore
la stessa vita della natura divina.
Questi mediatori modi di esistere di Dio presso di noi non sono né
esseri creati intermedi, né potenze angeliche o cosmiche create, ma una
vera auto-partecipazione di Dio. Questa realtà communicata di natura
divina nella dimensione della economia è una effettiva realtà
communicata nella vita stessa trinitaria. La trinità dell’ atteggiamento
salvifico di Dio verso di noi nell’ordine della grazia dello Spirito è già
la realtà di Dio, come è in se stessa: tripersonalità.
Questa Trinità viene in noi, è proprio assegnata a noi come sorgente
della salvezza e della grazia. Dunque, quanto meno una dottrina
trinitaria ha paura di essere economico-salvifica, tanto più ha la
prospettiva di dire l’essenziale circa la Trinità teologica.



REVELAÞIA TRINITARÃ ÎN ÎNVÃÞÃTURA PAULINÃ

Pr. Prof. Dr. Vladimir Petercã

Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mântuitorul.

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

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

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

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

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

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

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

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

rãstignit - înviat ºi insistând asupra misterelor fundamentale ale vieþii

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

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

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

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

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

avea dreptul sã punã la îndoialã semnificaþia acestei misiuni. Asupra

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

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

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

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

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

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

eficacitatea perimatã din punct de vedere teologic sunt discutate aprins.

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

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

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

când este vorba de învãþãtura paulinã în ceea ce priveºte teologia

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

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

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

afirma cu toatã certitudinea cã creºtinismul practicat ºi predicat de Paul

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

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

apostoli.

1. Tatãl ºi Fiul

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

dogma fundamentalã a strãmoºilor sãi, este vorba de credinþa sa

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

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

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

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

exterioarã a creaþiei: nemurirea pãgânilor înseamnã pedeapsa ignoranþei

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

aceste cuvinte profunde ale Apostolului, pentru a sesiza profunzimea

gândirii pauline în domeniul monoteismului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prin excelenþã, aºa încât nu era permis niciodatã pronunþarea numelui

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

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

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

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

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

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

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

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

Gal 4,5-6).

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

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

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

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

Dumnezeul ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, Pãrintele îndurãrilor

ºi Dumnezeul a toatã mângâierea. El ne mângâie în orice stâmtorare a



44 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

noastrã...” (2Cor 1,3-4). Mai mult încã, tot ceea ce existã în cer ºi pe

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

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

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

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

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

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

incontestabil al învãþãturilor pauline: „Când însã a sosit împlinirea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8,29).

2. Cristos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cristos, în viziunea paulinã, este preexistent totuºi la împlinirea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

texte din scrisorile redactate în captivitate:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



47RECENZII

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

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

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

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

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

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

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

kenozei Mântuitorului nostru.

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

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

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

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

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

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

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

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

faptul cã Pliniu cel Tânãr în scrisoarea adresatã Împãratului Traian face

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ce a primit.

3. Duhul Sfânt

Din capul locului trebuie spus cã în scrierile pauline Sfântul Duh

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

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

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

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

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

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

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

Atunci când Paul vorbeºte despre marile opere ale Duhului nu pregetã

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

multitudine de referinþe neotestamentare, Paul repetã neobosit întreaga

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

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

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

ca rãspunzând adevãratelor probleme cu care se confruntau respectivele

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

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

ºi de o inspiraþie mai mult decât binevenitã:

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

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

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

poate singur sã ne dãruiascã cunoaºterea lui Dumnezeu. Trebuie sã

spunem cã în gândirea paulinã existã un paralelism foarte riguros între

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

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

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

mintea noastrã poate sã le înþeleagã.

În altã parte, Paul declarã deschis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aceastã existenþã este sortitã morþii din cauza pãcatului, pe când

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

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

Testament, Paris 1975. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Sfânta Treime

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

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

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

întotdeauna gãsim în scrierile sale, reunite prin intermediul unor formule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trebuie spus cã este deja mult faptul cã Sfântul Paul numeºte

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

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

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

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

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

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

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

destul de numeroase ºi care formeazã un adevãrat labirint în scrierile

pauline:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deosebiri ale modului de acþiune dar acelaºi este Dumnezeu care le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 F. PRAT, La théologie de saint Paul, II, 199-200.2
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cã majoritatea Sfinþilor Pãrinþi greci privesc cele trei cuvinte ca aplicate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pecetea care garanteazã moºtenirea noastrã de fii ai lui Dumnezeu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luate separat este adevãrat despre toate trei luate împreunã. Aceastã

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

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

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

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

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

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

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

Persoana care acþioneazã imediat prin respectivul spirit de reînnoire,

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

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

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

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

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

Toate cele trei Persoane divine colaboreazã astfel la opera unicã ºi

comunã a mântuirii noastre ºi a cãrei iniþiativã se datoreazã exclusiv

Tatãlui.

ªirul exemplelor ar putea continua cu analiza altor nenumãrate texte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nedespãrþite.

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

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

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

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

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

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

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

polemice. Speranþa înseamnã lucru separat, cuvântul credinþã înseamnã

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

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

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

evanghelizarea neamurilor, adevãrata grandoare a misterului lui Cristos,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apostols Paul und insbesondere seine Beziehungen zu den Jerusalemer

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

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

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

Gemeinden hat er treu diese Lehre immer verteidigt und gepredigt,

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

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

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

3,5).

Der gegenwärtige Vortrag enthält mehrere Teile, bevor Paul direkt über

das Thema der Dreifaltigkeit berührt. Im diesem Sinne spricht er

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

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

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

erwähnen, im Christentum dagegen war Gott dem Menschen nahe,

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

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

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

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

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

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

obwohl er nur gelegentlich darüber schreibt. Auch diesbezüglich Paul

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

dieses Heiligen Geistes im Bezug auf unsere Gerechtigkeit schildert. 

Endlich spricht Paul über die Dreifaltigkeit, er benützt eine direkte

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

späteren Jahrhunderten entwickelt sich die Dreifaltigkeitstheologie.

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

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

will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der

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

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

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

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

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

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

in den drei Personen des einen göttlichen Wesens.



SFÂNTA TREIME, TEMEI AL MÃRTURIEI ªI

EXPERIENÞEI SPIRITUALE CREªTINE

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Petraru

Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

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



65RECENZII

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.
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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.



OMUL CA IMAGINE A SFINTEI TREIMI

dupã Sfântul Augustin

Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

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.



71RECENZII

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
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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.



RÃSÃRITUL ªI APUSUL CREªTIN ÎN APÃRAREA

DOGMEI SFINTEI TREIMI ÎN SECOLUL AL IV-LEA

Pr. Lect. Dr. Nicolae Chifãr

Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

În secolul al IV-lea, istoria Bisericii a fost marcatã pe plan teologic de

disputele ariene ºi pnevmatomahe care au determinat derularea unei

acþiuni susþinute ºi eficiente pentru combaterea ºi condamnarea acestor

erezii, dar, mai ales, pentru formularea doctrinei trinitare care, aprobatã

de Sfinþii Pãrinþi întruniþi la Niceea (325) ºi Constantinopol (381) ºi prin

consensul Bisericii, a devenit teologie normativã pentru secolele

urmãtoare ºi pentru contextul ecumenic de astãzi. În acelaºi timp,

Biserica, prin ºcolile ei teologice, apelând ºi la tezaurul extraordinar

oferit de cultura ºi filosofia greacã ºi latinã pe care l-a pus în folosul ei,

încreºtinându-l, a format personalitãþi teologice care prin gândirea,

scrisul ºi trãirea lor spiritualã de excepþie au conturat secolul de aur al

literaturii patristice.

În prim plan, s-a situat teologia trinitarã care trebuia sã ofere

creºtinilor garanþia cunoaºterii ºi mãrturisirii adevãrurilor de credinþã

mântuitoare. Biserica abia ieºise de sub teroarea ultimului val de

persecuþii declanºat de împãratul Diocleþian (284-305) prin care se

urmãrea desfiinþarea ei, lucru chiar crezut de cei care s-au poticnit în

credinþã ºi au preferat în locul martirajului negarea lui Hristos Domnul.

Dintre cei care au fãcut aceasta, unii au fost convinºi cã nu au tãgãduit

credinþa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi Dumnezeu adevãrat, ci pe

omul Iisus nãscut din Maria . O astfel de concepþie nu însemna altceva1

decât negarea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos ºi, implicit, a

Sfintei Treimi.

 E. DASSMANN, Kirchengeschichte, I, Kohlhammer-Studienbucher Teologie, Bd.1

10, Stuttgart 1991, 154.
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Fãrã îndoialã cã Biserica a combãtut atât antitrinitarismul dinamic sau

subordinaþionist susþinut de Teodot Curelarul, Teodot cel Tânãr ºi Pavel

de Samosata, cât ºi antitrinitarismul modalist sau monarhianist susþinut

de Noet, Praxeas ºi Sabeliu. Apariþia ereziilor antitrinitare a determinat

conturarea teologiei trinitare care afirma unitatea fiinþei dumnezeieºti ºi

personalitatea Fiului ca ipostas divin, ca Logosul întrupat, apãrând atât

dumnezeirea, cât ºi umanitatea lui. Chiar dacã la unii teologi ca Iustin

Martirul ºi Filosoful, Irineu, Hipolit, Tertulian, Origen ºi alþii, apare o

dozã de subordinaþionism argumentatã pe textul de la Ioan 14, 28: „Tatãl

este mai mare decât mine”, Biserica nu ºi-a însuºit aceastã învãþãturã, ci

a condamnat printr-o serie de sinoade, þinute în a doua jumãtate a

secolului al III-lea, antitrinitarismul .2

Lipsitã de libertate de manifestare din partea stãpânirii romane,

Biserica n-a putut întruni sinoade de amploare care sã formuleze definiþii

teologice recunoscute unanim ºi care sã constituie învãþãturã normativã

pretutindeni, acceptatã dintotdeauna ºi de toþi (quod ubique, quod

semper, quod ab omnibus creditum est) . Prin urmare, convulsiile celor3

trei secole de creºtinism au favorizat menþinerea unor nuclee teologice

eretice care au susþinut ideile antitrinitariste. Libertatea creºtinismului,

acordatã prin edictul de la Mediolanum, emis de împãraþii Constantin cel

Mare (306-337) ºi Licinius (308-324) în anul 313, a însemnat, pe de o

parte, libera manifestare a grupãrilor eretice ºi schismatice de

pretutindeni, iar pe de altã parte, pãtrunderea masivã prin convertirea la

creºtinism a elementului pãgân greco-roman în Bisericã, care aducea cu

el ºi numeroase concepþii religioase ºi filosofice manifestate, în general,

în sistemele gnostice. În felul acesta, adevãrurile de credinþã creºtine erau

supuse uneori unei analize filosofice bazate pe raþionalism, încercându-se

pãtrunderea ºi explicarea misterului creºtin prin cunoaºtere raþionalã.

 Cf. W. MARCUS, Der subordinatianismus, München 1963; G. GROSU, „Aspecte2

doctrinare din scrierile creºtine ale secolului al II-lea”, Glasul Bisericii 3-4 (1965)
37º.u.

 Cf. VINCENTIU DIN LERIN, Comonitoria, 2,5, citat de B. ALTANER-A. STUIBER,3

Patrologie. Leben, Scriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg im Breisgau 1978,
454.
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Arianismul ºi pnevmatomahismul care au tulburat Biserica aproape întreg

secolul al IV-lea, cu ecouri izolate pânã în secolul al VII-lea, au fost

produsul unei astfel de gândiri .4

Pentru Arie, preotul alexandrin care a iniþiat ºi dezvoltat erezia arianã

ca o continuare a antitrinitarismului subordinaþionist, Iisus Hristos a fost

creat din voinþa Tatãlui, din nimic, fiind prima sa creaturã, schimbabil,

mãrginit, imperfect, aproape capabil de a pãcãtui, bucurându-se de o

mare cinstire, deoarece prin el a fost creat universul ºi timpul. Prin

urmare, Fiul este conceput în manierã gnosticã, ca intermediar între

Dumnezeul suprem ºi materia rea în sine, care a primit puterea creatoare

a Tatãlui devenind, astfel, Fiul adoptiv al Tatãlui. El posedã o divinitate

pe care ºi-a dobândit-o însã prin participare la divinitatea Tatãlui, ºi nu

prin naºtere din fiinþa Tatãlui. Deºi el a fost creat înainte de timp, nu are

existenþã veºnicã. Prin urmare, Arie nega dumnezeirea, egalitatea ºi

consubstanþialitatea Fiului cu Tatãl . Ori, aceastã învãþãturã punea la5

îndoialã opera de mântuire pentru cã nu se putea accepta realizarea

mântuirii oamenilor printr-un om, printr-o creaturã. De aceea, Sfinþii

Pãrinþi participanþi la Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325 ºi

chiar împãratul Constantin cel Mare au insistat asupra includerii formulei

Òìïïýóéïò ôè Ðáôñß (deofiinþã cu Tatãl) atât în simbolul de credinþã, cât

ºi în definiþia dogmaticã. Deºi s-a obiectat cã acest termen nu se gãseºte

în Sfânta Scripturã, cã ar crea premisele reactivãrii antitrinitarismului

dinamic promovat de Pavel de Samosata care a întrebuinþat pentru prima

datã termenul Òìïïýóéïò sau a antitrinitarismului modalist promovat de

Sabeliu, Sfântul Atanasie cel Mare, susþinut de Marcel de Ancyra,

Eustatie al Antiohiei, Osius de Cordoba ºi alþii, a demonstrat cã termenul

Òìïïýóéïò a fost folosit în sens ortodox încã din secolul al III-lea de

teologi ca Tertulian (†dupã 220), Clement Alexandrinul (†215) Origen

(†254), Dionisie al Alexandriei (248-264), Dionisie al Romei (258-268)

 Cf. I. ORTIZ DE URBINA, Nicée et Constantinople, Paris 1963; I. RAMUREANU,4

„Sinodul I ecumenic de la Niceea de la 325. Condamnarea ereziei lui Arie. Simbolul
Niceean”, Studii Teologice 1-2 (1977) 15-60.

 I. RAMUREANU, „Sinodul I ecumenic de la Niceea”, 16-18.5
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ºi alþii . Se constatã astfel cã elenismul, care armoniza conceptul ºi6

simbolul, era pus în slujba teologiei patristice, devenind un element

organic al Tradiþiei, iar schema aristotelicã care punea în legãturã

conceptul de fiinþã cu cel de ipostas, ducea la concluzia cã Treimea este

un Dumnezeu dupã identitatea fiinþei ºi cã ipostasurile perfect identice

sunt moduri personale de a poseda aceeaºi unicã fiinþã .7

Dintre Pãrinþii rãsãriteni care au apãrat doctrina despre Sfânta Treime

aºa cum a fost ea formulatã la Sinodul I ecumenic ºi, implicit, a

termenului Òìïïýóéïò, s-a remarcat în mod deosebit în spaþiul egiptean

Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei (328-373). Nãscut la

Alexandria în anul 295, instruit în spiritul culturii profane antice,

admirator al cugetãrii filosofilor atenieni ºi al teologiei creºtine, ales

episcopul vestitei metropole a Egiptului la numai 33 de ani, Sfântul

Atanasie, sintetizatorul culturii greco-egiptene ºi al credinþei ºi

spiritualitãþii creºtine, s-a remarcat ca mare personalitate care a îmbinat

armonios înþelepciunea ºi claritatea elenistã cu energia egipteanã. Pentru

el, apãrarea dumnezeirii Fiului a constituit þelul suprem al episcopatului

sãu pentru realizarea cãruia ºi-a pus adeseori în pericol viaþa. De aceea,

adversarii termenului Òìïïýóéïò ºi deci indirect ai crezului niceean au

fãcut tot posibilul ca el sã fie scos din scena disputelor teologice trinitare.

Dupã ce în anul 330, sinoadele de la Antiohia ºi Constantinopol au

suprimat rezistenþa ortodoxã a episcopilor Eustatie al Antiohiei ºi Marcel

al Ancyrei, arienii au declanºat o puternicã ofensivã împotriva Sfântului

Atanasie. Refuzul acestuia de a-l primi pe Arie în comunitatea Bisericii,

aºa cum cerea împãratul, a dus la convocarea unui sinod la Tyr în anul

335. Sinodul dominat de episcopi arieni a decis depunerea Sfântului

Atanasie din treapta episcopalã. Nici intervenþia la împãrat nu i-a fost

favorabilã, aºa încât la 5 februarie 336 el lua drumul primului sãu exil,

la Treveri în Galia, din care a reuºit sã se întoarcã abia dupã moartea

împãratului Constantin cel Mare, la 23 noiembrie 337.

Încercãrile episcopilor arieni de a-l câºtiga de partea lor pe papa Iulius

 I. RAMUREANU, „Sinodul I ecumenic de la Niceea”, 40º.u..6

 P. EVDOKIMOV, Prezenþa Duhului Sfânt în Tradiþia Ortodoxã, Anastasia,7

Bucureºti 1995, 47.



93RECENZII

al Romei (337-352), l-au determinat pe Sfântul Atanasie sã pãrãseascã

pentru a doua oarã Alexandria la 23 martie 339, venind la Roma. Sinodul

convocat de papa Iulius la Roma între anii 340-341, la care au fost

prezenþi marii apãrãtori ai Sinodului niceean Atanasie cel Mare, Marcel

de Ancyra, Pavel de Constantinopol, Osius de Cordoba ºi preoþii Vitus

ºi Vincentius (delegaþii papei Silvestru la Sinodul I ecumenic), a hotãrât

reprimirea lui Marcel de Ancyra în comunitatea Bisericii ºi recunoaºterea

Sfântului Atanasie ca singur episcop al Alexandriei ales canonic .8

Refuzul episcopilor rãsãriteni, întruniþi în sinodul de la Antiohia din

anul 341 de a accepta deciziile sinodului de la Roma ºi dorinþa celor doi

auguºti, Constanþiu (337-361) al Orientului, sprijinitor al arianismului,

ºi Constans (337-350) al Occidentului, sprijinitor al Ortodoxiei niceene,

de a pune capãt disputelor trinitare, au motivat convocarea Sinodului de

la Sardica din anul 343.

Din pãcate, acest sinod care se dorea a fi un al doilea sinod ecumenic

în favoarea credinþei niceene, a scindat episcopatul pentru cã episcopii

orientali prezenþi aici n-au acceptat participarea episcopilor Atanasie al

Alexandriei, Marcel al Ancyrei ºi Asclepius al Gazei la lucrãrile

sinodului ºi au þinut un sinod separat la Philippopolis în Thracia,

acuzându-l pe papa Iulius de dezordinea provocatã ºi de reprimirea în

comunitatea Bisericii a episcopilor depuºi de sinoadele de la Tyr,

Ierusalim ºi Constantinopol .9

Totuºi, sinodalii de la Sardica, avându-l ca mentor principal pe

episcopul Osius de Cordoba, au menþinut poziþia lor faþã de Sfântul

Atanasie, Marcel de Ancyra ºi Asclepius de Gaza. 

Personalitatea Sfântului Atanasie domina în continuare teologia

trinitarã iar perseverenþa, curajul, dar, mai ales, prestaþia sa teologicã l-au

impus chiar ºi în faþa adversarilor. Exilat de cinci ori (335-337 la Trier

în Galia; 340-346 în Italia ºi Roma; 356-362 în Palestina, Siria, Asia

Micã ºi Occident; 362-363 în pustiul Egiptului, 365-366 în suburbia

 Cf. Scrisoarea papei Iulius cãtre episcopii orientali, citatã de SF. ATANASIE,8

Apologie contra arienilor, 27-35, PG 25, 292-308.
 Cf. I. RAMUREANU, „Sinodul de la Sardica din anul 343, Studii Teologice 3-49

(1962) 163.
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Alexandriei), condamnat ºi depus de mai multe sinoade (Tyr-335;

Antiohia-339; Arles-353; Milan-355), acuzat de imoralitate ºi crimã

împotriva unui cleric, a împãratului ºi a oraºului Alexandria, învinuit de

încãlcarea canoanelor sau disciplinei administrative, el a rezistat ca o

stâncã în faþa uraganelor, neclintit ºi impermeabil la tranzacþii, intimidãri

ºi ameninþãri .10

Sfântul Atanasie n-a scris o lucrare propriu -zisã despre Sfânta Treime

însã aproape toatã opera lui este dominatã de învãþãtura trinitarã

fundamentatã scripturistic.

Dacã Dumnezeu este izvor ºi luminã ºi Tatã, învaþã el, nu e îngãduit sã
se spunã cã izvorul este uscat, cã lumina e fãrã strãlucire, cã Dumnezeu
e fãrã Cuvânt (Raþiune), ca sã nu fie Dumnezeu neînþelept, neraþional
ºi fãrã strãlucire, iar Tatãl fiind veºnic, este necesar ca ºi Fiul sã fie
veºnic. Cãci cele ce le înþelegem în Tatãl este fãrã îndoialã cã sunt ºi în
Fiul. De fapt, însuºi Fiul a spus: Toate câte le are Tatãl sunt ale Mele
ºi Toate ale Mele sunt ale Tatãlui (In 16,15). Deci, dacã Tatãl este
veºnic, veºnic este ºi Fiul, cãci prin el s-au fãcut veacurile (Evr 1,2).
Tatãl este cel ce este ºi dacã el este cel ce este, este necesar sã fie ºi
Fiul. Cãci Tatãl este cum a spus Pavel: „Cel ce este peste toate
Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin”. (Rom 2,5). Dacã nu este
permis sã se spunã despre Tatãl: a fost cândva când n-a fost, nu este
permis sã se spunã nici despre Fiul: a fost cândva când n-a fost.
Atotþiitor este Tatãl, Atotþiitor este deci ºi Fiul, cãci spune Ioan; „Cel
ce este, cel ce era, cel ce va veni, Atotþiitorul” (Apoc 1,8). Tatãl este
luminã deci Fiul este strãlucire ºi luminã adevãratã. Tatãl este
Dumnezeu adevãrat; Dumnezeu adevãrat este deci ºi Fiul. Cãci a scris
Ioan: „Suntem întru Cel adevãrat ; întru Fiul Lui, Iisus Hristos. Acesta
este Dumnezeu Cel adevãrat ºi viaþa veºnicã” (1In 5,20) peste tot nu
este nimic din ceea ce are Tatãl, care nu este al Fiului. De aceea, Fiul
este în Tatãl ºi Tatãl în Fiul. Fiindcã cele ce sunt ale Tatãlui, acelea sunt
în Fiul ºi iarãºi acestea se înþeleg în Tatãl. Aºa se înþelege ºi cuvântul:
Eu ºi Tatãl una suntem (In 10,30). Fiindcã nu sunt alte în Tatãl ºi alte
în Fiul, ci cele ce sunt în Tatãl, acelea sunt ºi în Fiul. ªi dacã vezi în
Tatãl, cele ce vezi în Fiul, bine se spune: „Cel ce Mã vede pe Mine

 I. G. COMAN, Patrologie, III, Bucureºti 1988, 96.10
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vede pe Tatãl (In 14,9) . 11

Astfel de demonstraþii întâlnim în toatã opera atanasianã ºi ceea ce a

scris despre dumnezeirea Fiului ºi egalitatea lui cu Tatãl dezvoltã ºi

pentru Sfântul Duh învãþând despre unitatea de fiinþã a Sfintei Treimi.

Existã, spunea el, o Treime Sfântã ºi desãvârºitã recunoscutã ca
Dumnezeu în Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh. Ea nu conþine nimic strãin,
nici un amestec din afarã. Ea nu este formatã din Creator ºi creaturã, ci
este în întregime Putere creatoare, producãtoare, asemenea ei însãºi,
neîmpãrþitã prin firea ei, unicã în acþiunile ei. Tatãl sãvârºeºte toate
lucrurile prin Logos în Duhul Sfânt ºi, astfel, unitatea Sfintei Treimi
este pãstratã, iar în Bisericã este predicat un singur Dumnezeu, „care
este mai presus de toate, lucreazã prin toate ºi este în toþi” (Ef 4,6); mai
presus de toþi ca Tatã, principiu ºi izvor, prin toate, ca Logos, în toþi în
Duhul Sfânt. Sfânta Treime existã, Ea nu este limitatã la un nume sau
la aparenþa unui cuvânt, ci Ea este Treime în adevãr ºi în realitate. Dupã
cum Tatãl este cel ce existã, tot astfel ºi Logosul sãu este cel ce existã
ºi Dumnezeu mai presus de toate, iar Sfântul Duh existã ºi el cu
adevãrat . 12

Deºi Sfântul Atanasie nu face distincþie clarã între termenii ïÛóßá

(fiinþã) ºi ßðüóôáóéò (ipostas), el aratã cã deofiinþimea Persoanelor

treimice nu duce nici la triteism, nici la modalism sabelian.

Arienii, scria el, nu ºtiu cã Tatãl, pentru a fi Tatã, nu poate fi despãrþit
de Fiul, Fiul nu poate fi separat de Tatãl, pentru cã denumirea de Tatã
înseamnã comuniunea lor. Sfântul Duh stã la îndemâna Celor doi,
pentru cã nici Cel ce-l trimite, nici Cel ce-l aduce nu pot fi separaþi sau
lipsiþi unul de altul. Astfel, noi întindem Monada în Triadã ºi iarãºi
contragem în Monadã Triada, care nu poate fi împuþinatã .13

Pentru el, unitatea de fiinþã a Persoanelor treimice trebuie privitã

 SF. ATANASIE, Epistola a doua cãtre Serapion, împotriva celor care declarã pe11

Fiul creaturã”, II; Pãrinþi ºi Scriitori bisericeºti (PSB) 16, Bucureºti 1988, 68-69.
 SF. ATANASIE, Epistola cãtre Serapion despre Sfântul Duh, 28, PSB 16, 58-59.12

 SF. ATANASIE , Despre pãrerea episcopului Dionisie al Alexandriei, 16-17, PG13

25, 504 CD-505A, citat de I. G. COMAN, Patrologie, III, Bucureºti 1988, 184.
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ontologic ºi nu fenomenologic. Taina Sfintei Treimi rãmâne un mister

care nu poate fi dezlegat, datoritã limitãrii capacitãþii omului de a

pãtrunde cu mintea tainele dumnezeieºti, aºa încât exprimãrile noastre

sunt doar rezultatul acestei cugetãri mãrginite. 

Într-adevãr, învãþa Sfântul Atanasie, Fiul existã în Tatãl, pe cât se poate
înþelege, pentru cã tot ceea ce este Fiul aceasta este propriu fiinþei
Tatãlui, aºa cum strãlucirea vine din luminã, cum fluviul vine din izvor,
aºa încât Cel ce vede pe Fiul vede ce este propriu Tatãlui ºi înþelge cã
Fiul este în Tatãl, având existenþa din Tatãl. Dar ºi Tatãl este în Fiul,
pentru cã ceea ce este propriu din Tatãl, aceea este Fiul, aºa cum
soarele este în strãlucirea sa, mintea în cuvânt ºi izvorul în fluviu. Tot
aºa, cine vede pe Fiul vede propriul fiinþei Tatãlui ºi înþelege cã Tatãl
este în Fiul, chipul ºi dumnezeirea Tatãlui fiind ceea ce este Fiul,
urmeazã cã Fiul este în Tatãl ºi Tatãl în Fiul. De aceea, pe drept s-a
spus mai înainte: „Eu ºi Tatãl una suntem” (In 10,30) ºi s-a adãugat:
„Eu sunt în Tatãl ºi Tatãl este în Mine”, ca sã se arate identitatea
dumnezeiascã ºi unitatea fiinþei .14

Prin urmare, pentru Sfântul Atanasie ºi pentru toþi apãrãtorii ortodoxiei

niceene renunþarea la termenul Òìïïýóéïò în favoarea lui Òìïéïýóéïò

înseamnã negarea egalitãþii ºi consubstanþialitãþii Persoanelor Sfintei

Treimi. Învãþãtura trinitarã a Sfântului Atanasie a devenit astfel

normativã pentru apãrãtorii ortodoxiei niceene atât în Rãsãrit, cât ºi în

Apus.

Recunoscând identitatea fiinþei, învãþa Sfântul Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379), admitem deofiinþimea, ºi
pentru Dumnezeire nu admitem ideea de compus pentru cã cel care,
dupã fiinþã, este Dumnezeu ºi Tatã a nãscut pe cel care, dupã fiinþã, este
Dumnezeu ºi Fiu. Acest fapt este cel care ne îngãduie sã evidenþiem
consubstanþialitatea sau deofiinþimea .15

El insistã în mod deosebit ºi asupra coeternitãþii Fiului cu Tatãl tot ca

argument în favoarea deofiinþimii Persoanelor treimice comentând textul

 SF. ATANASIE, Cuvânt împotriva arienilor, III, 3, PSB 15, 328.14

 SF. VASILE CEL MARE, Epistola a VIII-a, PSB 12, 133.15
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de la In 1,1: „La început era Cuvântul”. 

Dacã era la început atunci când nu era?... Ereticii spun:
Nu era înainte de a se naºte. ªtii oare, când s-a nãscut ca sã poþi fixa în
timp cuvintele înainte de? Cuvintele înainte de sunt cuvinte care aratã
timpul ºi situeazã un timp înaintea altui timp în ce priveºte vechimea.
Este oare bine gândit sã spui cã Creatorul timpului îºi are naºterea în
categoriile timpului .16

Pentru a sublinia existenþa din veºnicie a Fiului cu Tatãl, el recurge la

o analogie extrem de sugestivã.

Dupã cum strãlucirea vine de la flacãrã, fãrã ca lucrarea ei sã se
producã în urma flãcãrii, ci flacãra strãluceºte în acelaºi timp în care
strãluceºte ºi lumina, tot aºa ºi Fiul vine din Tatãl, fãrã ca vreo
întindere sau vreun interval sã despartã pe cel Unul-Nãscut de existenþa
Tatãlui, vrând astfel ca deodatã cu cauza sã fie conceput ºi Cel care
provine din ea .17

Învãþãtura despre coeternitatea Fiului cu Tatãl, o întâlnim ºi la Sfântul

Grigorie de Nazianz sau Teologul († 390). „Fiindcã nu era o datã când

Tatãl nu era fãrã Cuvânt, învãþa el, nici nu era o datã când nu era Tatãl,

nici nu era o datã când Tatãl nu era adevãrat sau înþelept, când era fãrã

putere, lipsit de viaþã sau de strãlucire sau de bunãtate”  cãci „toate câte18

le are Tatãl, sunt ale Fiului (In 16,15), precum ºi invers, cele ale Fiului

sunt ale Tatãlui. Nimic nu e deci propriu unuia singur, pentru cã toate

sunt comune. Fiindcã ºi existenþa însãºi este comunã ºi de aceeaºi

valoare, deºi Fiul o are de la Tatãl. De aceea, se ºi spune: Eu înviez

pentru Tatãl (In 6,58) nu pentru cã viaþa ºi existenþa lui sunt susþinute de

Tatãl, ci pentru cã existã fãrã început ºi necauzat de la Tatãl” .19

Observãm cã Sfântul Grigorie Teologul stabileºte cu precizie

 SF. VASILE CEL MARE, Omilia a XVI-a, PSB 17, 516.16

 SF. VASILE CEL MARE, Epistola a XXXVIII-a, PSB 12, 184.17

 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, „A treia cuvântare teologicã”, 17, în Cele 518

cuvântãri teologice, Anastasia, Bucureºti 1993, 66.
 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, „A patra cuvântare teologicã”, 11, în Cele 519

cuvântãri teologice, 79-80.
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raporturile interpersonale în Sfânta Treime ºi specificul fiecãrei

Persoane. Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh au comun fiinþa, necreare ºi

dumnezeirea. Fiul ºi Duhul Sfânt au comun faptul cã sunt dinTatãl, Fiul

prin naºtere (ãÝííçóéò), iar Duhul Sfânt prin purcedere (¦êðüñåõóéò).

Marele merit de a fi precizat sensul termenilor fiinþã ºi persoanã sau

ipostas, care la Sfântul Atanasie aveau acelaºi înþeles, îi revine Sfântului

Grigorie de Nyssa (†394). Prin folosirea formulei „o singurã fiinþã, trei

ipostase”  el aratã clar cã fiinþa este substanþa sau esenþa unicã ºi20

neîmpãrþitã a Dumnezeirii, iar prin ipostas se înþelege o fiinþã de sine

stãtãtoare caracterizatã prin însuºiri proprii, subzistând ca individ sau

Persoanã. Astfel, el atribuie Tatãlui paternitate, Fiului filiaþia ºi Sfântului

Duh sfinþenia.

El aratã cã deosebirea Persoanelor divine rezidã numai în relaþiile lor,

cãci lucrarea lor în afarã este comunã. Persoanele umane nu au o

existenþã continuã din una ºi aceeaºi persoanã, ci unele din aceasta, altele

din cealaltã, iar cauzele se prezintã în multe ºi felurite elemente faþã de

cele cauzate. În Sfânta Treime, continuã el, este una ºi aceeaºi Persoanã

a Tatãlui din care Fiul se naºte ºi Sfântul Duh purcede. De aceea, noi

zicem cã unicul Dumnezeu este la propriu, singura cauzã a celor cauzaþi

de el, întrucât el coexistã cu ei. Persoanele Dumnezeirii nu se separã

unele de altele nici prin timp, nici prin loc, nici prin voinþã, nici prin

ocupaþie, nici prin lucrare, nici prin afecþiune, nici prin nimic din cele ce

se iau în considerare la oameni. Deosebirile, dacã poate fi vorba de aºa

ceva la Persoanele treimice, sunt nu de naturã sau fiinþã, ci de relaþie.

Tatãl este Tatã ºi nu Fiu, Fiul este Fiu ºi nu Tatã, iar Sfântul Duh nu este

nici Tatã, nici Fiu. Iatã de ce nu se poate spune cã cele trei Persoane sunt

trei Dumnezei. Tatãl este cauza, Fiul este Cel din cauzã iar Sfântul Duh

este Cel ce vine prin Cel din cauzã, cele trei Persoane având comun

dumnezeirea iar Fiul ºi Sfântul Duh au comun ºi faptul cã amândoi sunt

din Tatãl. Fiul este cauzat de Tatãl prin naºtere iar Sfântul Duh prin

 Tratatul Despre distincþia între fiinþã ºi ipostas care aparþine Sfântului Grigorie20

din Nyssa se gãseºte inclus în Scrisoarea a XXXVIII-a a Sfântului Vasile cel Mare.
Cf. R. HUBNER, „Gregor von Nyssa als Verfasser der sogenannten Epistola 38 des
Basilius”, în Epektatis, Fs. Cardinal Danielou, Paris 1972, 463-490.
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purcedere .21

Pentru a explica coexistenþa ºi interferenþa Persoanelor în Sfânta

Treime, Didim cel Orb (†398), un alt remarcabil apãrãtor al

pnevmatologiei ºi teologiei trinitare ortodoxe, afirmã cã fiinþa

dumnezeiascã e simplã, necompusã ºi spiritualã, fãrã membre ºi organe.

Persoanele Sfintei Treimi iau fiinþã unele din altele, dar nu este una care

dã ºi alta care primeºte, fiindcã toate sunt aceeaºi fiinþã . Sfântul22

Grigorie de Nyssa precizeazã cã „unirea nemijlocitã dintre Tatãl ºi Fiul

nu exclude voinþa Tatãlui, ca ºi cum Tatãl ar fi primit pe Fiul prin vreo

necesitate a naturii ºi împotriva voinþei sale. Pe de altã parte, rezultatul

voinþei (zãmislirea Fiului) nu aduce separaþie între cei doi (Tatãl ºi Fiul),

ca ºi cum acest rezultat al voinþei ar constitui vreo distanþã între cei

doi” .23

Datoritã disputelor ariene care au tulburat Biserica încã o jumãtate de

secol dupã Sinodul I ecumenic, unii Sfinþi Pãrinþi, printre care ºi Sfântul

Vasile cel Mare ºi întreg episcopatul prezent la Sinodul al II-lea

ecumenic þinut la Constantinopol în anul 381 au evitat din motive

practice folosirea termenului Òìïïýóéïò pentru a defini egalitatea ºi

consubstanþialitatea Sfântului Duh cu Tatãl ºi cu Fiul folosind formulãri

ca „de aceeaºi cinstire”, „împreunã mãrit cu Tatãl ºi cu Fiul”, „Domnul

de viaþã fãcãtor” ºi altele. Termenul nu a fost însã complet eliminat din

referirile fãcute la Persoana Duhului Sfânt pentru cã astfel s-ar fi creat

premisele eliminãrii lui ºi din formula niceeanã cu referire la Persoana

Fiului.

În timp ce chiar Sfântul Atanasie, mãrturisind dumnezeirea Sfântului

Duh foloseºte expresii ca: Duhul Sfinþeniei ºi al reînnoirii, Domnul de

viaþã fãcãtor prin care devenim participanþi la fiinþa divinã ºi suntem

îndumnezeiþi, cel ce este neschimbabil, invariabil, nestricãcios, fãcându-l

prezent în toate pe Logosul cu care este de o fiinþã , dar evitã formula24

Òìïïýóéïò ôè Ðáôñß ºi pentru Sfântul Duh, Didim cel Orb declarã fãrã

SF. GRIGORIE DIN NYSSA, Cuvânt împotriva grecilor, PG 45, 180 BD.21

 DIDIM CEL ORB, Despre Duhul Sfânt, 35, 27, PG 39, 1033-1086.22

 SF. GRIGORIE DIN NYSSA, Contra lui Eunomiu, III, IV, 16, PG 22, 776 D-777A.23

 Scrisoarea I cãtre Serapion, 27, 58.24
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reþinere cã Duhul Sfânt este deofiinþã ºi de aceeaºi cinstire cu acela din

care purcede, egal ºi asemeneaTatãlui ºi Fiului pentru cã el are, ca ºi

aceºtia, drept templu, omul, ºi cine este sãlaº al Tatãlui, este ºi sãlaºul

Fiului ºi al Duhului Sfânt, cã el purcede de la Tatãl ºi se sãlãºluieºte

dumnezeieºte în Fiul al cãrui chip este aºa cum Fiul este chipul Tatãlui,

cã este Duhul Fiului, al Logosului, al Mântuitorului, deofinþã cu Tatãl ºi

cu Fiul aºa cum Fiul este deofiinþã cu Tatãl... Persoanele trinitare,

sãvârºind aceeaºi lucrare, reflectã aceeaºi fiinþã, cãci acolo unde este o

singurã fiinþã nu este decât o singurã lucrare, potrivit principiului cã orice

lucru deofiinþã ºi consubstanþial cu aceeaºi fiinþã sau substanþã posedã

aceeaºi lucrare. Ipostasele având aceeaºi onoare ºi aceeaºi lucrare, nu se

deosebesc nici în Dumnezeire, nici în putere. Cine are harul lui Hristos,

îl are ºi pe acela al Tatãlui prin lucrarea Sfântului Duh. Vestita

binecuvântare paulinã: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, ºi

dragostea lui Dumnezeu-Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh” (2Cor

13,13) reflectã un singur har al întregii Sfinte Treimi izvorât din Tatãl ºi

din Fiul, harul este împãrtãºit de Sfântul Duh. Nu existã un har special al

Tatãlui, altul al Fiului ºi altul al Sfântului Duh .25

Observãm, prin urmare, cã Rãsãritul creºtin, deºi era dominat de

sinoade ariene care cãutau sã elimine pe toþi apãrãtorii crezului niceean

înlocuind termenul Òìïïýóéïò cu termeni arieni sau semiarieni ca

�íüìïéïò (neasemãnãtor), Òìïéïýóéïò (asemãnãtor), Óìïéïò  (asemãnãtor

în toate), êáô� ðÜíôá Óìïéïò êáô� ô�ò ÃñáöÜò (asemãnãtor dupã

Scripturi), mari personalitãþi teologice ca Atanasie cel Mare, Didim cel

Orb, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Chiril al

Ierusalimului, Epifanie de Salamina în Cipru ºi alþii au menþinut prin

scrierile lor, prin curajul lor, prin lupta lor dârzã soldatã cu multe

neajunsuri ºi exilãri, credinþa niceeanã neºtirbitã pe care au completat-o

ºi au întãrit-o, Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol ºi sinodul

de la Aquileea, þinute în anul 381, condamnând pnevmatomahismul.

Apãrarea ºi promovarea adevãratei doctrine despre Sfinta Treime prin

 Aceastã sintezã a doctrinei trinitare a lui Didim cel Orb formulatã în tratatele25

Despre Sfânta Treime, PG 39, 269-992 ºi Despre Sfântul Duh, PG 39, 1033-1086 a
fost preluatã de la I. G. COMAN, Patrologie, III, 230-231.
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condamnarea arianismului ºi pnevmatomahismului s-a realizat prin

formarea unui front comun al rezistenþei niceene în Rãsãrit cu apãrãtorii

Ortodoxiei trinitare în Apus.

Disputele ariene au cauzat noi confruntãri teologice care, pe de o

parte, au trezit rivalitãþi între Orient ºi Occident, între Constantinopol ºi

Roma, iar pe de altã parte, au constituit subiect de discuþie pentru alte

sinoade.

De data aceasta, pentru mai bine de un deceniu centrul disputelor

trinitare l-a constituit oraºul Sirmium (Mitroviþa, în Serbia) capitala

prefecturii Illyricum, iar în secolul al IV-lea, reºedinþã imperialã. Aici

pãstorea, probabil din anul 344, episcopul arian Fotin, condamnat ca

eretic antitrinitar la sinodul de la Antiohia din anul 344. El învãþa cã

Logosul divin nu este decât raþiunea impersonalã a lui Dumnezeu sau o

dilatare-extindere a Dumnezeirii (ðëáèééóìüò) urmatã apoi de o

contracþie sau restrângere (óõóôïëÞ). Logosul trebuie numit Logopater

sau Verbipater, adicã Tatã ºi Cuvânt în acelaºi timp, pentru cã Logosul

a devenit Hristos ºi Fiu al lui Dumnezeu numai dupã întrupare din

Fecioara Maria.  Sinoadele þinute la Sirmium între anii 351-358 au26

redactat mai multe formule de credinþã care însã exprimau diferite

variante ale doctrinei ariene.

Imperiul Roman, dominat de împãratul Constanþiu ca singur august

din anul 350 ºi sprijinitor al arianismului, tindea sã se arianizeze, Sfântul

Atanasie, papa Liberius (352-366) ºi Osius de Cordoba luând drumul

exilului. Ba, mai mult decât atât, Osius de Cordoba într-un moment de

slãbiciune ºi papa Liberius, dorind sã se întoarcã din exil, au semnat

formula arianã de la Sirmium din anul 357 prin care se afirmã cã Fiul lui

Dumnezeu este “neasemãnãtor în toate ºi dupã fiinþã” (�íüìïéïò êáÂ

êáô� ðÜíôá êáÂ êáô’ Ïõóßáí) cu Tatãl. Protestul Sfântului Ilarie de

Pictavium (†367) a rãmas fãrã efect. Exilat în Frigia între anii 356-360

de cãtre împãratul Constanþiu pentru intransingenþa sa în luptele cu

arienii, Sfântul Ilarie ºi-a însuºit limba greacã ºi cultura patristicã

 SF. ATANASIE, „Despre Sinoadele de la Rimini ºi Seleucia”, XXVI, PSB 16,26

136; ºi I. RAMUREANU, „Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348 ºi 358. Condamnarea
lui Fotin de Sirmium”, Studii Teologice 5-6 (1963) 285-286.
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rãsãriteanã, dar ºi subtilitãþile speculaþiilor ariene ºi ortodoxe pe care le-a

transmis Occidentului prin lucrarea De Trinitate. Revenind în Galia, a

continuat acþiunile de sprijinire a Ortodoxiei niceene. Tot în acest scop,

a plecat în Italia unde, împreunã cu episcopul Eusebiu de Vercelli, a

luptat timp de doi ani pentru restabilirea credinþei niceene .27

Sinoadele de la Rimini (Italia), Seleucia (Isauria) din anul 357 ºi

Constantinopol din anul 360 au aprobat formula arianã moderatã cum cã

Fiul este asemãnãtor cu Tatãl în toate ºi dupã Scripturi, fãcându-l pe

Fericitul Ieronim sã spunã: „Tot universul a suspinat ºi a constatat cu

mirare cã este arian” . Faptul cã Sfântul Ilarie, fãrã a renunþa la crezul28

niceean, a fãcut unele concesii arienilor moderaþi a atras critica

episcopului Lucifer de Cagliari (†370/371), un alt exponent al rezistenþei

niceene în Apus .29

Schimbãrile politice au adus la conducerea imperiului pe împãraþii

Valens (364-378) pentru Orient ºi Valentinian I (364-375) pentru

Occident. Pe lângã papa Damasus (366-384), Occidentul ºi-a câºtigat ca

mare personalitate în apãrarea Ortodoxiei niceene pe Sfântul Ambrozie

al Milanului (373-397), care distruge rezistenþa arianã formatã de

predecesorul sãu Auxenþiu.

Teologia trinitarã ortodoxã în Apus a fost dominatã în aceastã perioadã

de prestaþia marelui ierarh milanez care, deºi nu prezenta o teologie

trinitarã autenticã, a contribuit ca un al doilea Atanasie la condamnarea

ultimelor rezistenþe ariene ºi mai ales a ereziei pnevmatomahilor. De o

mare importanþã în acest sens sunt cele douã tratate: Despre credinþã

(378-380) ºi Despre Sfântul Duh (381) adresate împãratului Graþian, pe

care l-a câºtigat pentru Ortodoxia niceeanã.

În scrierile sale, Sfântul Ambrozie insistã în special asupra

dumnezeirii Sfântului Duh, egalitãþii ºi consubstanþialitãþii acestuia cu

Tatãl ºi cu Fiul, fãrã a evita sã accentueze în continuare ºi dumnezeirea

Fiului. Considerând ca argument forte pentru dumnezeirea Sfântului

Duh, el insistã asupra lucrãrii, voinþei, cinstirii, prezenþei în lume,

 I. G. COMAN, Patrologie, Bucureºti 1956, 227.27

 Dialogus contra Luciferianus, 19, PL 23, 181 BC.28

 B. ALTANER-A. STUIBER, Patrologie, 363.29
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atribute comune celor trei Persoane. „Cine îndrãzneºte oare sã spunã cã

Sfântul Duh este deosebit de Dumnezeu-Tatãl ºi de Hristos, de vreme ce

prin El Însuºi ne învrednicim sã ajungem la chipul ºi asemãnarea lui

Dumnezeu ºi prin el însuºi ne facem pãrtaºi firii dumnezeieºti?”  sau30

„Cine poate sã despartã Duhul Sfânt de Tatãl ºi de Fiul, de vreme ce nu

putem invoca pe Tatãl ºi pe Fiul fãrã Duhul?”  Apoi continuã: „Existã31

o singurã Dumnezeire, o singurã mãreþie, un singur nume al Tatãlui ºi al

Fiului ºi al Sfântului Duh”  sau „o singurã lucrare, o singurã judecatã,32

o singurã locuinþã, o singurã însufleþire, o singurã sfinþire ºi chiar o

singurã domnie a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh” .33

Egalitatea ºi consubstanþialitatea celor trei Persoane treimice o

exprimã sfântul Ambrozie folosindu-se de unele analogii: „Se cuvine sã-

þi imaginezi cã orice râu porneºte dintr-un izvor, dar cu toate acestea, el

are o singurã naturã, o singurã strãlucire ºi un singur har. La rândul tãu,

spune ºi tu cu credinþã cã Duhul Sfânt este de o singurã naturã cu Fiul

lui Dumnezeu ºi cu Dumnezeu-Tatãl, de o singurã strãlucire ºi de singurã

mãrire” , „cãci dupã cum Tatãl este putere, la fel ºi Fiul este putere ºi34

Duhul Sfânt este putere” .35

Egalitatea Sfântului Duh cu Tatãl ºi cu Fiul reiese ºi din formula

baptismalã, iar dumnezeirea ºi demnitatea lui din aceea cã pãcatul

sãvârºit împotriva lui nu este iertat . „Aºadar nelimitat ºi nesfârºit este36

Duhul Sfânt, pe care nimic nu pote sã-l întreacã sau sã-l înºele” .37

Din afirmaþiile sale, Sfântul Ambrozie lasã sã se înþeleagã cã el nu

poate concepe Sfânta Treime decât ca o unitate de fiinþã ºi triadã de

Persoane. „Existã o singurã fiinþã ºi o singurã cunoaºtere a Tatãlui, a

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 80; trad. rom., Anastasia, Bucureºti 1997,30

61. 
 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 24.31

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 133.32

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 25.33

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 160.34

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 19.35

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 31.36

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 82.37
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Fiului ºi a Sfântului Duh” , cãci „Luminã este Tatãl, Luminã este Fiul38

ºi Luminã este Duhul Sfânt. Sã înþelegem cã Tatãl este viaþã, viaþã este

Fiul ºi viaþã este Duhul Sfânt” .39

ªirul citatelor ar putea continua dar credem cã au fost suficiente ca sã

ne convingem de aportul indiscutabil pe care l-a avut Sfântul Ambrozie

la combaterea pnevmatomahismului ºi la mãrturisirea doctrinei ortodoxe

despre Sfânta Treime.

Teologia sa a dominat teologia trinitarã apuseanã alãturi de cea a

Sfântului Ilarie de Pictavium, a papilor Iulius ºi Damasus ºi a episcopilor

Osius de Cordoba, Eusebiu de Vercelli ºi Lucifer de Cagliari, care s-a

înscris în aceleaºi coordonate. Ea s-a îmbinat armonios cu cea a Sfântului

Atanasie ºi cea a capadocienilor inspiratã, la rândul ei, din teologia

atanasianã.

El a dominat doctrinar sinodul de la Aquileea din anul 381, fãcând ca

împreunã cu sinodul de la Constantinopol din acelaºi an sã se adopte în

toatã Biserica învãþãtura despre egalitatea ºi consubstanþialitatea

Persoanelor Sfintei Treimi.

Acest model de mãrturisire comunã a adevãrului de credinþã trebuie

sã constituie un puternic imbold pentru refacerea unitãþii creºtine pe baza

credinþei nealterate pãstratã în Bisericã, mãrturisitã de Sinoadele

ecumenice ºi de Sfinþii Pãrinþi ºi transmisã din generaþie în generaþie de-a

lungul secolelor pânã astãzi. E moºtenirea noastrã comunã pãstratã cu

sfinþenie de Biserica una, sfântã, soborniceascã ºi apostolicã, în care

mãrturisim dumnezeirea, egalitatea ºi consubstanþialitatea Persoanelor

Sfintei Treimi.

Zusammenfassung:

Mit dem Konzil von Nizäa sollte der arianische Streit natürlich
entschieden und beendet werden. Die von Konstantin erhoffte Einheit

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 125.38

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 151.39
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der Religion war dem Schein nach erreicht, in Wirklichkeit aber
motteten die Parteigegensätze weiter und sollten sehr bald wieder neu
aufflamen. 
Der Hl. Athanasius von Alexandrien lehrte unerschutert, obwohl er fünf
mal in die Verbannung gehen musste, dass die Gottheit des Sohnes und
des Heiligen Geistes uneingeschränkt geglaubt wird. Unsere Erlösung
wäre nichts wert, wenn der zu uns gekommene Gottessohn in
Wirklichkeit ein Geschöpf, veränderlich und damit im Prinzip uns
ähnlich gewesen wäre, denn das Heil für uns Menschen besteht darin,
dass die Kraft der Unsterblichkeit in unsere Welt eingedrungen und
damit unsere Todverfallenheit und Sündhaftigkeit geheilt worden ist
durch Christus. Wie soll aber dieses Heilswerk von einem anderen
wahrhaft vollbracht worden sein, als von dem, der selbst wahrhaft Gott
und somit in der Lage war, die Mängel des Geschöpfs aufzuheben?
Wer leugnet, dass der ins Fleisch gekommene wesenhaft Gott ist, also
der Sohn von Gottes eigenem Wesen, der verleugnet überhaupt den
christlichen Glauben. Wenn der Erlöser doch nur ein untergeordnetes
Wesen gegenüber dem wahren Gott ist, so ist er eben nicht Erlöser,
sondern bestenfalls so etwas wie ein Prophet. In der Trinitätslehre der
drei grossen Kappadozier wird die volle Göttlichkeit des Sohnes
gelehrt, ebenso die volle Göttlichkeit des Heiligen Geistes, dessen
dogmatische Stellung nach der Jahrhundertmitte mit in die Diskussion
gezogen worden war. Diese Lehre wurde nicht nur von den ägyptischen
und kappadozianischen Bischöfe sondern auch im Abendland vertreten
und verteidigt, vor allem von den Päpste Julius I (337-352) und
Damasus (366-384) und von den Bischöfe Hilarius von Pictavium,
Hosius von Cordoba, Eusebius von Vercelli und Luzifer von Cagliari.
Am wirkungsvollsten wurde im Westen die nizäanische Orthodoxie
von Bischof Ambrosius von Mailand unterstützt. Durch seine Wirkung
auf die Konzilien von Sirmium (378) und Aquileea (381) hat die
abendländische Kirche einen entgültigen Sieg gegen die letzten
Uberreste des Arianismus in Illyricum erreicht. Auch seine Schriften,
De fide ad Gratianum und De Spiritu Santo, zeigen seine Lehre über
ein Wesen Gottes (usia) in der göttlichen Trinität aber drei
selbstständige Existenzformen (Hypostassen) oder über eine Substanz
und drei Personen. Diese Lehre, die in dem vom Konzilsverhandlungen
in Konstantinopol (381) verwendeten Glaubensbekenntnis erhalten ist,
wird als Ausdruck der damit erreichten dogmatischen Einheit zwischen
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Osten und Westen betrachtet.



MÃRTURISIREA MISTERULUI PREASFINTEI TREIMI 

ÎN EPOCA POST-MODERNÃ1

Pr. Lect. Dr. ªtefan Lupu
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

1. „Preasfânta Treime” este numele cu care tradiþia eclezialã

bimilenarã a credinþei creºtine a mãrturisit adevãrul chipului descoperit

în economia salvificã a lui Isus din Nazaret, Fiul veºnic fãcut om.

Printr-un tragic eveniment de suferinþã ºi moarte, culminat în glorioasa

experienþã a învierii lui Isus Cristos, JHWH a revelat în mod definitiv ºi

ultim «misterul» vieþii sale, esenþa sa profundã, identitatea sa radicalã,

gloria sa: el este din veºnicie o „comuniune de iubire”, Tatã, Fiu ºi Duh

Sfânt.

Prin revelaþia creºtinã, Dumnezeul unic al monoteismului ebraic se

aratã în istorie cu o ineditã vitalitate: dincolo de singurãtatea unului,

Dumnezeul creºtinilor este o treime de persoane în unitatea naturii.

Monoteismul creºtinilor este un monoteism concret, specific, particular:

este monoteismul unicului Dumnezeu, care este Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt

sau este monoteismul Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt, care sunt

unicul Dumnezeu.

Biserica catolicã, rugându-se ºi aducând multumiri în liturgia

euharisticã, mãrturiseºte astfel:

Cu unicul tãu Fiu ºi cu Duhul Sfânt eºti un singur Dumnezeu, un singur
Domn, nu în unitatea unei singure persoane, ci în Treimea unei singure
substanþe. Noi credem ceea ce ai revelat despre gloria ta, ºi cu aceeaºi
credinþã, fãrã deosebire, afirmãm despre Fiul tãu ºi despre Duhul Sfânt.
Iar proclamându-te pe tine Dumnezeu adevãrat ºi veºnic, noi adorãm

 Aceastã comunicare este o prelucrare dupã A. STAGLIANÒ, Il mistero del Dio1

vivente. Per una teologia dell’Assoluto trinitario, Bologna 1996, 15-51.
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Treimea persoanelor, unitatea naturii, egalitatea unitãþii dumnezeieºti
(Prefaþa de la Liturghia pentru Sf. Treime).

Expresia dogmaticã este precisã, fiind rodul unui lung efort istoric ºi

cultural care, de la evenimentul neotestamentar pânã astãzi, a pãstrat

aceeaºi credinþã în Sfânta Treime, perfecþionând-o ºi îmbogãþind-o

conceptual ºi lingvistic.

2. „Preasfânta Treime”, res nostra agitur. Revelarea chipului trinitar

al lui Dumnezeu are o încãrcãturã soteriologicã: nu este o doctrinã pentru

minte, ci este o putere salvificã care izvorãºte din evenimentul pascal al

lui Cristos. Nu este atât un mysterium logicum cât, mai ales, un

mysterium salutis. Faptul cã Dumnezeu este o tri-unitate se reflectã în

mod clar asupra modului de a concepe omul, aventura lui eticã, existenþa

lui socialã ºi politicã, destinul sãu, pe lângã faptul cã recere o anumitã

viziune despre medierea acestei mântuiri în Bisericã. De aceea,

mãrturisirea Preasfintei Treimi nu este fãrã semnificaþie pentru istoria

umanã, fiind lumina care ilumineazã adevãratul ei sens, indicând scopul

ei definitiv, destinul ei ultim: totul vine de la Treime ºi totul aspirã spre

Treime ca ºi spre împlinirea sa semnificativã.

Prin urmare, orice îndepãrtare a conºtiinþei trinitare de experienþa

credinþei, orice eliminare a prezenþei sale din viziunea creºtinã despre

lume, slãbeºte creºtinismul în avantajul necredinþei, al indiferenþei

religioase, dacã nu pune chiar premisele teoretico-practice pentru

afirmarea solidã a ateismului. O Treime „sechestratã”, blocatã ºi

împiedicatã, închide în faþa teologiei posibilitatea de a justifica în mod

critic credinþa creºtinã în plinãtatea ei. Dacã creºtinii rãmân monoteiºti,

dar fãrã sã fie trinitari, va fi greu de depãºit acea crizã de identitate

culturalã a creºtinismului, manifestatã în drama contemporanã a separãrii

dintre credinþã ºi culturã, dintre Evanghelie ºi viaþã. Dupã K. Rahner

însã: 
Este necesar sã se aminteascã faptul, întrucât este urgent pentru
creºtinul ºi predicatorul de astãzi, cã doctrina Treimii, deºi deseori este
exaltatã ca misterul fundamental al creºtinismului, în viaþa concretã a



109RECENZII

creºtinului ºi în predicã are o funcþie foarte modestã, în caz cã o are .2

Dovada constã în greutatea pe care o întâmpinã creºtinul, chiar ºi în

viaþa spiritualã, de a se raporta în mod autentic ºi personal la Treimea lui

Dumnezeu, ca ºi viaþã a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Duhului Sfânt. În

rugãciune avem impresia cã creºtinul se adreseazã unei „divinitãþi”

indistincte, unui Tu generic ºi abstract, ºi nu persoanei Tatãlui, izvor ºi

scop al oricãrei invocaþii rugãtoare, prin Fiul în Duhul Sfânt. În acest

mod, Treimea va fi mãrturisitã doar verbal. Rãmânând neoperativã, ea va

fi o «ipotezã inutilã», fãrã de care esenþa religiei ar rãmâne neschimbatã

ca ºi viaþa eticã a omului. Dogma Sfintei Treimi ar rãmâne irelevantã la

nivelul experienþei. Aºa scria I. Kant:

Din doctrina Sf. Treimi, luatã literal, nu este posibil sã extragi absolut
nimic pentru practicã, chiar dacã cineva crede cã o înþelege, ºi, cu atât
mai puþin, dacã apoi îºi dã seama cã ea depãºeºte orice concept uman .3

Din acest punct de vedere, angajamentul teologiei ar trebui sã fie acela

de a stimula folosirea unui limbaj mai puþin generic ºi indistinct despre

 K. RAHNER, „Teologia della Trinità”, în Sacramentum mundi, VIII, Brescia 1977,2

460. K. Rahner este convins de faptul cã mulþi creºtini, „în ciuda exactei profesiuni
de credinþã a Preasfintei Treimi, sunt numai «monoteiºti» în practica vieþii lor
religioase. Am putea sã spunem cã, dacã ar fi sã se suprime, ca falsã, doctrina
trinitarã, chiar ºi dupã o astfel de intervenþie, o mare parte a literaturii religioase ar
putea rãmâne neschimbatã... Am putea bãnui cã, pentru catehismul minþii ºi al inimii
(spre deosebire de catehismul tipãrit), reprezentarea întrupãrii din partea creºtinului
nu ar trebui sã se schimbe deloc, în caz cã nu ar mai fi Treimea”, K. RAHNER, „Il Dio
trino come fondamento originario e trascendente della storia della salvezza”, în
Mysterium salutis, III, Brescia 1969, 404. Dupã pãrerea lui J. Moltmann: „Pare cã nu
are mare importanþã, atât în doctrina credinþei cât ºi în eticã, dacã Dumnezeu este unul
sau întreit. De aceea, în scrierile apologeþilor moderni, care vor sã ilustreze în mod
inteligibil contemporanilor creºtinismul, nu gãsim nici mãcar o doctrinã trinitarã. Nici
noile aºezãri ale teologiei fundamentale nu încep de la Preasfânta Treime. Fie cã e
vorba de teologia hermeneuticã sau de teologia politicã, de teologia procesului sau
epistemologia teologicã: doctrina trinitarã, în aceste încercãri menite sã motiveze
reflecþia teologicã curentã, nu are nici o importanþã de fond”, J. MOLTMANN, Trinità
e regno di Dio, Brescia 1983, 11-12.

 I. KANT, Il conflitto delle facoltà, Genova 1953, 47.3
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Dumnezeu, repunând Preasfânta Treime la locul ei, adicã în „centrul”, în

„inima” credinþei, ºi, prin urmare, a reflecþiei teologice. Efortul critic al

teologiei ar trebui sã ducã la „rãscumpãrarea” Preasfintei Treimi în

avantajul credinþei trãite, pentru ca ea sã structureze ºi sã pãtrundã orice

miºcare credincioasã, liturgicã (rugãciunea), mãrturisitoare (martiriul),

kerigmatico-cateheticã (predica), teoreticã (inteligenþa teologicã a

credinþei). Nevoia urgentã a înculturãrii credinþei, reafirmatã cu autoritate

astãzi de relansarea misionarã a unei „noi evanghelizãri”, impune aceastã

rãscumpãrare trinitarã.

Într-adevãr, teologii sunt la lucru . Ei se strãduiesc sã recupereze4

dimensiunea trinitarã la toate nivelele tratãrii teologice: doctrina despre

creaþie, despre har, despre sacramente, despre Bisericã ºi despre revelaþie.

De asemenea, ei dau o atenþie mai mare specificului creºtin trinitar în

antropologie, cristologie ºi escatologie. În sintezã, marele proiect care ar

fi de realizat este acela de a depãºi criza teocentrismului trinitar,

determinatã de o excesivã „concentrare” asupra problemei cristologice . 5

 Evoluþia reflecþiei teologice recente este caracterizatã de aceastã secvenþã: „dacã4

anii ’60 au fost marcaþi, în special, de un interes ecleziologic, în anii ’70 atenþia s-a
îndreptat spre tema cristologicã, pentru a se dezvolta apoi, în anii ’80, într-o
aprofundare prevalent orientatã spre mysterium Trinitatis”, M. SERENTHÀ, „La
teologia trinitaria oggi”, în La scuola cattolica 118 (1990) 90.

 Cf. N. CIOLA, La crisi del teocentrismo trinitario nel Novecento teologico, Roma5

1993. O cristologie care nu ar avea un fundament trinitar îºi rateazã scopul ºi e în
mare mãsurã riscantã pentru credinþã. Aceastã lamentare a lui Manaranche este mai
mult decât o plângere nostalgicã; este identificarea unui pericol serios, teologic
relevant, de la care ar trebui sã derive angajamentul teologic de a fi din punct de
vedere lingvistic mai preciºi, strãduindu-ne sã bazãm «evocarea cuvântului» pe
realitatea ºi adevãrul conþinutului de comunicat, învãþat în credinþã. Orice expedient
retoric trebuie sã fie pãtruns de problema criticã referitoare la corespondenþa ei cu res
tratatã pentru a nu cãdea în nominalismul flatus vocis: „În alte timpuri, cine se apropia
de Biserica catolicã ºtia bine cã regãsea aici pe Dumnezeul lui Isus Cristos. Din
pãcate, astãzi a devenit posibil sã vorbeºti despre Isus fãrã sã faci cea mai micã aluzie
la trascendent, ºi, chiar mai mult, sã-l contrapui acesteia din urmã. Prin urmare, Isus
din Nazaret, dulce sau violent dupã diferiþii comentatori, este redus la o simplã
oglindã a valorilor umane ale epocii. Fiind fãrã un fundament trinitar, i se poate da
îmbrãcãmintea care se vrea”, A. MANARANCHE, Il monoteismo cristiano, Brescia
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3. Dumnezeu, cel de trei ori sfânt, absolut trascendent, indisponibil,

s-a arãtat în Cristos aproape de om, ca tovarãºul sãu de drum, atent la

dramele ºi suferinþele sale. Aceasta înseamnã cã el este, într-un anumit

mod, disponibil, exprimabil chiar în calitatea sa de Dumnezeu inefabil.

Prin urmare, misterul sãu nu este întuneric de nepãtruns, ci plinãtate de

luminã care ilumineazã existenþa umanã, arãtând istoriei o nouã

semnificaþie, dând un rãspuns inedit la orice întrebare umanã, însã,

oricum, totdeauna în sintonie ºi în continuitate cu întrebãrile radicale ale

oamenilor din toate timpurile.

De aceea, pentru om este imposibil sã nu vorbeascã despre Dumnezeu,

deoarece Dumnezeu este sensul ultim, definitiv ºi necondiþionat al

existenþei sale. Ilustrarea adevãrului semnificativ al monoteismului

trinitar reprezintã angajamentul misionar al credinþei creºtine, care

recunoaºte în unitatea Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt identitatea

concretã a vieþii lui Dumnezeu, mântuitorul oamenilor. Dumnezeu ºi-a

revelat adevãratul chip în istorie pentru a-l mântui pe om, pentru a-l face

pe deplin fericit. În acest sens, este important a vorbi despre Dumnezeul

creºtin, a-l transmite altora, explicând noutatea lui revelatoare. Dacã

misterul lui Dumnezeu este rãspunsul la misterul omului, orice

interpretare a misterului omului implicã înþelegerea Preasfintei Treimi,

ca descoperire a lui Dumnezeu cel ascuns, spre care tinde inima

neliniºtitã a fiecãrui om, în cãutarea pãcii.

Dar cum sã vorbeºti astãzi despre Preasfânta Treime? Cum sã satisfaci

condiþiile unei comunicãri care trebuie sã facã disponibil ceea ce este

indisponibil ºi sã exprime în limbajul uman ceea ce este veºnic inefabil?

Cum sã faci sã intre în imaginaþiile totdeauna categoriale, ºi, uneori,

echivoce, ale muritorilor plinãtatea absolutã ºi trascendentã a lui

Dumnezeu? Acþiunea este evident paradoxalã. Este important însã sã

notãm cã paradoxul este doar în al doilea rând logic; în primul rând, el

este „istoric”. Credinþa creºtinã mãrturiseºte o datã cu întruparea prezenþa

realã a Fiului lui Dumnezeu în istoria oamenilor. O datã cu creºtinismul,

absolutul a devenit concret, infinitul are un spaþiu posibil în finit,

1988, 81-82.
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Cuvântul veºnic al lui Dumnezeu a luat chip omenesc ºi, ca rãspuns

semnificativ la întrebarea umanã dupã sens, a devenit „comunicabil”. În

orice „aici” ºi în orice „unde” al existenþei umane, Treimea lui

Dumnezeu, inaccesibilul de trei ori sfânt, s-a apropiat personal de fiecare

om din orice timp, înãuntrul ºi în afara oricãrei geografii teritoriale ºi

culturale.

Polii care trebuiesc pãstraþi într-o permanentã tensiune sunt:

1. adevãrul lui Dumnezeu absolut ºi trascendent:

2. instanþa realã a istoriei concrete a oamenilor din toate timpurile.

Teologia îºi asumã aceastã tensiune, promovând în mod critic

posibilitãþile ei teoretice ºi practice. Adevãrul aceluia care se sustrage

totdeauna devenirii istorice trebuie sã fie spus ºi relatat, gândit ºi trãit

dupã diferitele modalitãþi culturale care apar din când în când în

schimbãrile epocale ale orizonturilor de cunoaºtere. Sarcina hermeneuticã

care se naºte de aici nu este deloc uºoarã. Teologia trebuie sã se

strãduiascã pentru aceasta în numele credinþei ºi al semnificaþiei sale. De

fapt, aceasta este ºi misiunea salvificã a Bisericii care trebuie sã

descopere oamenilor adevãratul chip al lui Dumnezeu, sã-i conducã la el,

desigur, în respectul libertãþii ºi al conºtiinþei lor critice. 

De aici, rezultã nevoia unui limbaj adecvat, pentru ca aceastã

comunicare sã fie cât mai incisivã ºi mai provocatoare. Treimea lui

Dumnezeu nu este, de fapt, un rãspuns generic la instanþe umane

indeterminate ºi abstracte. Dumnezeul cel Unul ºi Întreit este împlinirea

plenarã a nevoilor concrete ºi reale ale omului. De aceea, omul

contemporan trebuie sã fie «înþeles» în acele trãsãturi particulare în care

se exprimã astãzi neliniºtile ºi speranþele sale, temerile ºi dificultãþile

sale, dramele ºi aspiraþiile sale spre propria realizare ºi fericire,

suferinþele ºi dorinþa de a depãºi orice limitã care îl blocheazã, nevoia

urgentã a propriei emancipãri, conºtiinþa ieºirii din starea de minoritate

intelectualã, socialã, politicã, ºi pretenþia de a avea condiþii de viaþã mai

juste, mai drepte, mai fraterne, mai solidare, dincolo de orice

constrângere nedreaptã la mizerie economicã, moralã ºi culturalã.

4. Indicarea sinteticã a provocãrilor culturale ale timpului prezent

rezultã, prin urmare, interesantã pentru ca teologia sã-ºi împlineascã
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misiunea ei de mediere criticã a credinþei trinitare a Bisericii „astãzi”. De

fapt, cultura actualã este plinã de provocãri care interpeleazã sensul

însuºi al mãrturisirii, deschizându-i noi cãi de afirmare inteligentã, acolo

unde Treimea îºi pierde trãsãturile de «teoremã cereascã» pentru a se

îmbrãca cu hainele de adevãr istorico-salvific. Este provocarea pe care

credinþa eclezialã în Dumnezeul unul ºi întreit o lanseazã oricãrei

expresii culturale.

Naºterea conºtiinþei istorice apare ca o trãsãtura caracteristicã a

culturii occidentale, de care teologia nu poate face abstracþie. Ea

reprezintã „cea mai importantã revoluþie pe care am avut-o de la apariþia

epocii moderne. Încãrcãtura ei spiritualã o depãºeºte probabil pe cea pe

care noi o recunoaºtem ºtiinþelor naturale” .6

Omul este tot mai mult conºtient de propria temporalitate, conºtiinþã

pe care o dobândeºte din experienþa individualã a existenþei sale, din

schimbarea permanentã a formelor sociale de agregare, din evoluþia

însãºi a universului cosmic cu o istorie de miliarde de ani. Atenþia faþã de

culturile particulare, faþã de diferenþierea ºtiinþelor, faþã de multiplele

posibilitãþi ºtiinþifice ºi tehnologice deschide omului de astãzi o lume

surprinzãtor de bogatã, policromã, mereu mai vastã, care sporeºte

siguranþa incapacitãþii umane de „a o defini o datã pentru totdeauna”, de

a o cuprinde într-o singurã privire. 

Destinul filozofiei metafizice - cea care îºi propunea sarcina de a fixa

teoretic unitatea realitãþii, readucând multiplicitatea la unicul sãu

fundament - apare astãzi ca definitiv depãºit. De la orientarea spre

subiect (Cogito ergo sum), pe care orice reconstrucþie a istoriei filozofiei

o pune pe seama lui Carteziu (+1650), pânã la afirmarea postmodernã a

principiului pluralitãþii ºi al transversalitãþii, care integreazã diferenþele

prezente în realitate ºi justificã gândirea dispersivã a epocii

contemporane, existã un fir subtil ºi tenace de continuitate.

Refuzând mitul iluminist al unei raþiuni totalizante, doritoare de a

ilumina orice lucru cu propria luminã, curentul postmodern se orienteazã

spre recunoaºterea multiplicitãþii raþionalitãþilor, care sunt între ele

 H. G. GADAMER, Il problema della coscienza storica, Napoli 1969, 7.6



114 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

incomensurabile, neomolagabile, eterogene . Marile metanaraþiuni, cu7

care a fost interpretatã istoria occidentalã în timpul modernitãþii -

emanciparea omenirii (iluminismul); teleologia Spiritului (idealismul);

hermeneutica sensului (istoricismul) - dupã ce au legitimat practici

politice ºi sociale, instituþii, legislaþii, moduri de gândire ºi comportãri

etice, au devenit desuete, ducând la apusul unei lumi încadrate, unitare,

omogene ºi la aurora unui nou mod de a se înþelege pe sine ºi realitatea,

lume în care dominã „conºtiinþa inconciliabilitãþii”, cu o specialã

accentuare a „pozitivitãþii pluralitãþii” . Adevãrul este multiplu, polimorf.8

Monolitismul modernitãþii cedeazã locul eterogeneitãþii viziunilor despre

lume, fãcând referinþã la trãirile singulare ale indivizilor ºi ale grupurilor,

care sunt în mod ireducibil autonome. În acest context, se consumã acea

extinsã pierdere de experienþã care este cauza semnificativã a crizei de

sens ºi de orientare a epocii contemporane.

5. E uºor de intuit cã toate acestea duc la o „metamorfozã a raþiunii”,

la o nouã înþelegere a raþionalitãþii, care are nevoie de o regândire a

tuturor categoriilor cu care se interpretau în mod tradiþional lumea,

istoria, viaþa ºi Dumnezeu. În câmpul ºtiinþei, al eticii ºi al politicii,

cultura actualã ºi-a luat adio de la acea raþionalitate care cãuta un

fundamentum inconcussum, o autoritate sau un criteriu decisiv la care sã

facã referinþã pentru „a justifica” în mod universal propriile poziþii

teoretice ºi practice. Failibilitatea, conjuncturalitatea, necesitatea

metodicã a combaterii (K. R. Popper) sunt noile cuvinte cheie în jurul

cãrora se elaboreazã teoria raþiunii concrete, care înainteazã printre erori

ºi falimente, apropiindu-se de adevãr totdeauna prin aproximare, fãrã sã

mai aibã pretenþia de a demonstra ca absolut adevãratã orice fel de

teorie . Aºadar, gândirea este conºtientã de propria slãbiciune, ºtie cã nu9

 Cf. T. W. ADORNO - M. HORKHEIMER, Dialettica dell’Illuminismo, Torino 1993.7

 Cf. J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano8

1979.
 În „Prefaþa” la ediþia italianã din 1970 a cãrþii sale Logica della scoperta9

scientifica, Popper afirmã referitor la metoda sa criticã: „ea constã în a propune
ipoteze îndrãzneþe ºi în a le expune la criticile cele mai severe pentru a descoperi unde
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mai este o „gândire puternicã”, o „gândire metafizicã”. Este o „gândire

slabã”, satisfãcutã în mod dramatic de propria incapacitate de a oferi

dovezi de necontestat pentru orice: existenþa lui Dumnezeu, nemurirea

sufletului etc.

Relativismul gnoseologic, etic, politico-democratic, pare sã asigure

convieþuirea civilã în interiorul unui sistem de toleranþã care integreazã

diferenþele celui care este diferit, respectând caracterul tipic al oricãrui

om ºi al oricãrei culturi, singularitatea de nerenunþat a individului. Însã,

pe plan psihologic, social ºi cultural se pare cã consecinþele au avut o

mare influenþã asupra acelei crize de sens spre care se îndreaptã omul

contemporan, ca ºi crizã de orientare în timpul transformãrilor rapide.

Totul apare ca atras într-un vârtej frenetic, aparent de neguvernat.

Fragmentul intereseazã mai mult decât totalitatea. De aceea, au crescut

posibilitãþile de alegere, însã, în aceeaºi mãsurã, a scãzut ºi capacitatea

noastrã de decizie. Ceea ce este provizoriu bucurã mai mult decât ceea

ce este durabil, ceea ce este schimbãtor mai mult decât ceea ce este stabil.

Nu mai este înþeles angajamentul pentru ceva definitiv: dãruirea de sine

„pânã la moarte” sau „pentru veºnicie” se pare cã a devenit o experienþã

cu gust arhaic, care nu mai poate fi trãitã în concreteþea de astãzi. Nimic

nu este ireversibil. Revenirea asupra propriilor decizii este consideratã ca

o creºtere în maturitate. ªi totuºi se moare în relaþii umane ºi sociale care

nu mai ating profunzimea inimii. Se cade în superficial. Alegerile apar

lipsite de conþinuturi de valori. Par tot mai autonome în comparaþie cu

dogmele, religiile, tradiþiile, ºi totuºi devin tot mai precare din cauza

lipsei unei semnificaþii autentice ºi a unui fundament ultim.

s-a greºit”. Cãutarea începe totdeauna cu punerea sub semnul întrebãrii a ceea ce se
ºtie: „Ne aflãm totdeauna situaþi într-un anumit orizont de probleme ºi alegem o
problemã pe care sperãm sã o rezolvãm. Soluþia, tot mai avansatã prin încercãri,
constã într-o teorie, într-o ipotezã, într-o conjuncturã. Diferitele teorii rivale sunt
confruntate ºi discutate în mod critic, cu scopul de a scoate la ivealã greºelile”. Este
vorba de metodologia falsificãrii care, pentru Popper, a devenit «parte ºi patrimoniu
al filozofiei de astãzi», K. R. POPPER, Logica della scoperta scientifica. Il carattere
autocorrettivo della scienza, Torino 1970, XIV-XV.
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6. E ca ºi cum ar reapãrea din profunzimea dramei ºi a crizei istorice

a omului problema teoreticã dintotdeauna: cea a concilierii necesare

dintre multiplu ºi unul. Uni-pluralitatea sau pluri-unitatea apar ca

structuri formale ale existenþei, ca transcendentale inevitabile. Cu alte

cuvinte, fiecare experienþã umanã pare sã cearã, pentru împlinirea ei

fericitã, ca unitatea interioarã sã nu ducã la o închidere în sine, ci la o

deschidere faþã de celãlalt. Diversitatea nu poate sã ducã la împrãºtiere,

pentru cã ar cãdea în abisul singurãtãþii disperate. Unitatea nu poate fi o

omologare aplatizantã ºi reductivã. Istoria ºi gândirea umanã ating

posibilitatea unei trãiri care realizeazã la orice nivel al existenþei istorice

unitatea în multiplicitate, pluralitatea în unitate. Omul de astãzi se miºcã,

evident, într-o tensiune neîncetatã pe care am putea-o numi „unitrinitarã”.

Cãderea ideologiilor a fost semnul depãºirii principiului totalitar în

cadrul cãruia era interpretatã conºtiinþa modernã. Însã dincolo de

paradigma modernã a unitãþii, pluralismul fragmentat al postmodernitãþii

duce la o periculoasã crizã a identitãþii individuale ºi colective,

justificând ºerpuitoarele ºi necesarele nostalgii de unificare universalã

din timpul prezent. Pierderea rapidã a punctelor de referinþã ideologicã

îi lasã pe toþi mai mult sau mai puþin dezorientaþi. Oamenii au nevoie de

direcþii, de sens. Dar, ce e mai important, ei trebuie sã le gãseascã pe cele

juste. Apoi, nu e chiar atât de adevãrat cã astãzi existã o crizã de valori.

Cel puþin, dacã le luãm în consideraþie pe cele despre care se vorbeºte

mai mult: dreptate, legalitate, pace, solidaritate, condiviziune ºi chiar

sacrificiu, iubire, dãruire de sine. Aceºtia însã au devenit termeni goi, rod

al unei retorici verbale cu care ne-am obiºnuit ºi care fac imposibilã

comunicarea realitãþii care se aflã în ºi nu în afara acestor cuvinte. 

Trãim într-o epocã, într-un timp istoric care este clar fragmentat.

Sociologilor le place sã foloseascã imaginea de labirint sau de arhipeleag

pentru a descrie societatea noastrã care a moºtenit din trecut marea

disoluþie a zidurilor cãzute. Þinem în mâini pietre sfãrâmate, care,

aparent, nu mai pot fi reunite. Este situaþia contradictorie a epocii

postmoderne cãreia nu-i place, sau, chiar ºi mai mult, se îngrozeºte de

sistemele unitare, de punctele de referinþã, deoarece acestea recer

prioritãþi, ierarhii, judecãþi de evaluare. „Eu”-ul nostru, în mod voit

«slab», nu suportã sã fie condus forþat în cadrul aprofundãrii teoretice, ci
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se opreºte la suprafaþa informaþiilor care bombardeazã capacitãþile sale

receptive. Nu conteazã ce gândeºti, important e sã fie informat. Pentru a-

þi pãstra propria imagine, important este sã cunoaºti ºtirile, eventual fãrã

efortul unui supliment de reflecþie, care ar putea sã creeze unitate,

armonie între diferitele ºi contradictoriile izvoare informative. Toleranþa

este tensiunea necesarã.

7. În acest mod, se înþelege motivul care a dus la propunerea unei etici

mondiale, în mãsurã sã fondeze pe un minimum comun speranþele de

pacificare universalã .10

Nu e vorba de reducerea religiilor la un fel de minimalism etic, ci de

a focaliza mai bine acel minimum pe care religiile lumii îl posedã în

domeniul etic. Într-un timp în care încã nu s-au stins rãzboaiele dintre

naþiuni, sângeroasele conflicte dintre rase, într-o lume în care puterea

aparatului politico-economic înlãnþuieºte toate popoarele în zalele unei

distrugeri constante a ecosistemului, apare exigenþa unei viziuni largi

care sã fie capabilã sã «uneascã» societãþile pe scarã mondialã. E nevoie

nu atât de o religie sau de o ideologie a unitãþii, ci, mai curând, de norme,

valori, scopuri, idealuri care unesc .11

 Tentativa fãcutã de H. Küng în 1990 cu proiectul sãu de eticã mondialã (H.10

KÜNG, Projekt Weltethos, München 1990) corespunde, deºi într-o perspectivã diferitã,
fiind elaboratã în cadrul problemei religiilor din toatã lumea, celei a filozofului ºi
bioeticului american H. Tristram Engelhardt Jr. care era în cãutarea unei morale
comune (H. T. ENGELHARDT, Bioethics and Secular Humanism. The Search for a
Common Morality, London 1991). Pentru amândoi, este problematicã referinþa la
credinþa religioasã: credinþa ebraicã, creºtinã ºi islamicã exprimã un crez monoteist
însã sunt profund diferite între ele, la fel cum sunt ºi credinþele non monoteiste ale
multor religii asiatice (taoismul, confucianismul, budismul, hinduismul) cu diferitele
lor forme religioase ºi morale.

 H. KÜNG ºi K. J. KUSCHEL au editat în acelaºi timp cu cartea lor Weltfriede11

durch Religionsfrieden, München 1993, ºi Erklärung zum Weltethos, München 1993.
Pentru prima datã în istoria religiilor, un parlament al religiilor din toatã lumea, reunit
la Chicago de la 28 august la 4 septembrie 1993, a pronunþat ºi semnat o declaraþie
referitoare la etica mondialã, elaboratã în comun, ca punct de plecare pentru o mai
mare ºi concretã determinare a conþinutului ei însã deja cu speranþa de a produce o
schimbare globalã a conºtiinþei.
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Lumea traverseazã o gravã crizã - criza economiei mondiale, a

ecologiei mondiale ºi a politicii mondiale - care se exprimã în suferinþa

a sute de milioane de oameni sub povara lipsei locului de muncã, a

mizeriei, a foametei ºi a distrugerii familiei. În faþa acestei crize, capii ºi

membrii religiilor lumii au datoria moralã de a refuza orice formã de

agresiune, de fanatism, de urã ºi de ostilitate faþã de ceilalþi, care încã,

adesea mai constituie o cauzã de confruntãri violente ºi sângeroase, în

care religia este instrumentalizatã cu scopuri de putere politicã. De aici,

nevoia urgentã de a ajunge la un consens fundamental între religii, care

sã poatã furniza bazele pentru o eticã mondialã adresatã tuturor

oamenilor, chiar ºi celor fãrã religie. O eticã mondialã care sã uneascã pe

baza unui consens fundamental minimal cu privire la valori ºi la mãsuri

inamovibile ºi la comportãri morale fundamentale .12

9. E posibil, totuºi, în condiþiile de astãzi, sã te gândeºti la o

convieþuire umanã planetarã, capabilã sã organizeze viaþa oamenilor din

secolul nostru într-un cadru de referinþã «comun» din punct de vedere

etic? E posibil astãzi, între multiplele manifestãri ale culturilor ºi ale

religiilor, ale societãþilor ºi ale politicii, sã ajungi la un consens

 Principiile unei etici mondiale sunt astfel schematizate: 1. siguranþa cã nici o altã12

ordine mondialã nu este posibilã fãrã o eticã mondialã; 2. afirmarea unei cereri care
nu poate fi eliminatã, ºi anume cã orice om trebuie sã fie tratat omeneºte; 3.
precizarea a patru indicaþii inamovibile: a) obligaþia faþã de o culturã a non violenþei
ºi a respectului oricãrei vieþi; b) obligaþia unei culturi a solidaritãþii ºi a unei ordini
economice juste; c) obligaþia unei culturi a toleranþei ºi a unei vieþi trãite în adevãr;
d) obligaþia unei culturi a egalitãþii în drepturi ºi a reciprocitãþii dintre bãrbat ºi
femeie; 4. urgenþa unei schimbãri de conºtiinþã. Mai ales în apelul la aceastã
schimbare a inimii apare abstracþia metodologicã a unei etici mondiale astfel
orientate. Un consens universal pentru multe întrebãri particulare în domeniul etic (de
exemplu, a bioeticii ºi a eticii sexuale, a eticii ºtiinþei, a economiei ºi a statelor) nu e
numai greu, ci, de fapt, imposibil. O eticã mondialã poate fi o dorinþã umanã
semnificativã însã impracticabilã. Suferim cu toþii astãzi din cauza caracterului
absolut gol al termenilor lingvistici folosiþi în vocabularul zilnic. În nominalismul
actual, expresii precum „just”, „ordine economicã justã”, „adevãr”, „respect”,
„solidaritate” intrã în chinul veºnicului conflict al interpretãrilor, fãrã sã se ajungã la
o unitate semanticã.
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fundamental care sã fie, pentru viaþa oamenilor din timpul nostru, ca un

fel de „limbaj comun”, dincolo de babel-ul imposibilei comunicãri? E

posbilã astãzi depãºirea disperatei fragmentãri comunicative care apare

ca simptomul cel mai vizibil al slãbiciunii ºi al contradicþiei unei omeniri

tot mai mult apropiatã de sistemele tehnologice ale medierii lingvistice

ºi, paradoxal, tot mai mult devenitã „satul global” al singurãtãþii

persoanelor? Va fi, aºadar, imposibilã depãºirea agoniei unei lumi care

moare în propriile „diferenþe”, deoarece îi vine greu sã recunoascã, în

practicã, bogãþia multiformã, ºi interpreteazã categoria diferenþei sub

semnul arogant al diviziunii ºi sub ideea totalitarã de dominare?

Speranþa umanã de supravieþuire demnã apare legatã de o singurã

temã: „firul Ariadnei” care însufleþeºte ºi susþine orice cãutare, exprimat

de câteva cuvinte care sunt numai în aparenþã generice, precum

„globalizare”, „mondializare”. Cu acestea, este rechematã direcþia

obligatorie de urmat actualmente pentru depãºirea relelor ºi a dramelor

care îi cuprind pe oamenii timpului prezent ºi care pot fi observate cu

uºurinþã, dacã ne îndreptãm cu ochii minþii la durerea foamei ºi a

rãzboaielor lumii, la nedreptãþile ºi discriminãrile economice, la

tensiunile sociale ºi politice care strãbat þãrile ºi oraºele, regiunile ºi

naþiunile, popoarele pãmântului.

Mai ales criza politicii a trimis în mod constant la problema eticã ca

la un fel de supapã de siguranþã. Cât priveºte, apoi, în ce mãsurã acest

apel a fost ori ar fi respectuos faþã de etica însãºi este o întrebare fãrã

rãspuns. E adevãrat cã nici un serviciu fãcut oamenilor dintr-un oraº

(polis) nu poate fi practicat fãrã normativitatea atitudinilor fundamentale,

a mãsurilor ºi a regulilor obligatorii, fãrã valorile etice. O reînnoire eticã

a activitãþii politice poate permite o politicã care sã realizeze atitudinea

ei originalã, cea a slujirii creºterii binelui comun al societãþii, producând

acele condiþii de libertate concretã ºi de solidaritate extinsã care sunt

minimale pentru a construi o civilizaþie demnã de om.

Totuºi, etica este ceva cu totul deosebit. Este ca un vârtej: când te

apropii de suprafaþã eºti atras ºi înghiþit. Apelul la valori, sau la valorile

etice, pune problema fundamentului lor ºi acesta împinge gândirea spre

recunoaºterea unui Dincolo personal, fãrã de care orice fundament

proxim apare ca nefondat autentic ºi, de aceea, ca o reformulare a durerii



120 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

lumii. În general, etica umanã nu poate fi elaboratã ºi practicatã fãrã

fundamentul religios al unui Absolut trascendent care, în acest context,

apare ca instanþa ultimã, capabilã sã garanteze obiectivitatea convieþuirii

umane, în ºi dincolo de încleºtãrile particulare ºi subiective.

Toate acestea cu o observaþie teologicã importantã, ºi anume de a nu-l

coborî pe Dumnezeu la o „funcþie de rezolvare” a problemelor noastre

existenþiale ºi teoretice. Moartea, caracterul finit, suferinþa, vina sunt

experienþe care deschid omul spre misterul lui Dumnezeu. Teologia

articuleazã în mod critic rãspunsul credinþei la întrebãrile dupã sens ale

omului cu atenþia de a nu-l instrumentaliza în mod funcþional pe

Dumnezeu: „Acolo unde Dumnezeu serveºte (numai) la ceva, acolo el

este deja deformat de acesta la care serveºte” . Împlinirea ºi satisfacerea13

oricãrei aspiraþii ºi cãutãri umane de cãtre Dumnezeu este totdeauna

neaºteptatã ºi nesperatã.

În acest sens, revelaþia trinitarã a lui Dumnezeu în istoria lui Isus

Cristos poate fi teologic reînþeleasã ca actualizare a deschiderii omului

faþã de absolut. Omul este, prin definiþie, deschidere faþã de misterul lui

Dumnezeu, a cãrui manifestare rãmâne liberã ºi indeductibilã, absolut

ineditã ºi nouã, deºi capabilã sã corespundã profund aºteptãrilor umane,

fãcându-le sã explodeze ºi atrãgându-le spre þinte ºi finalitãþi adecvate (ºi

totuºi mereu inadecvate) adevãrului chipului lui Dumnezeu, iubirea

Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt care sunt unicul Dumnezeu.

 De aceea, „credinþa ºi teologia desfãºoarã, pe bunã dreptate, funcþii importante13

referitoare la soluþionarea problemelor vieþii individuale ºi sociale. Însã, când se
vorbeºte de funcþia credinþei în Dumnezeu ar trebui sã fim atenþi: într-adevãr, dacã
problema lui Dumnezeu s-ar epuiza în încercarea de a ilumina aceastã funcþie a lui
Dumnezeu în raport cu viaþa noastrã, am pierde deja din vedere adevãrata lui
dumnezeire”, D. SATTLER - TH. SCHNEIDER, „Dottrina su Dio”, în Nuovo corso di
dogmatica, I, ed. TH. SCHNEIDER, Brescia 1995, 67.



SFÂNTA TREIME ÎN LITURGIA ROMANÃ

Pr. Conf. Claudiu Dumea
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

„Prin Cristos, cu Cristos ºi în Cristos,
 þie, Dumnezeule, Tatã atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt,

 toatã cinstea ºi mãrirea în toþi vecii vecilor. Amin”.
(Doxologia finalã a canonului roman)

Existã o cale pe care Dumnezeu o strãbate venind la noi ºi pe care noi

o strãbatem întorcându-ne la Dumnezeu. Aceastã cale nu o alegem noi,

dupã bunul nostru plac, ci e trasatã de însuºi Dumnezeu. Noi o cunoaºtem

din revelaþie, din Sf. Scripturã. Revelaþia ne spune cã Dumnezeu este un

Dumnezeu treimic. Tatãl vine la noi prin Fiul, în prezenþa Duhului Sfânt,

iar noi strãbatem în sens invers acelaºi traseu: ne întoarcem la Tatãl, prin

Fiul, în prezenþa Duhului Sfânt. Întreaga structurã a liturgiei þine cont de

aceastã dublã miºcare pe un singur traseu.

E un lucru clar faptul cã în trãirea noastrã zilnicã ºi în rugãciunea

noastrã liturgicã simþul trinitar este foarte anemic. Ni s-a spus mereu la

predici cã Sf. Treime este adevãrul cel mai profund ºi cel mai nepãtruns

al credinþei noastre. Am auzit de nenumãrate ori la predicã exemplul cu

sf. Augustin care, plimbându-se pe þãrmul mãrii ºi chinuindu-se sã

înþeleagã misterul Sfintei Treimi vede un copil misterios cu o scoicã în

mânã. „Ce faci ?” – îl întreabã. „Vreau sã bag cu scoica aceasta toatã apa

mãrii în gaura pe care am fãcut-o în nisip”.  „N-o sã reuºeºti”. „Nici tu

n-o sã reuºeºti sã bagi în capul tãu misterul nemãrginit al Sfintei Treimi”.

Ca atare, Sf. Treime rãmâne un adevãr de credinþã abstract cu care nu are

rost sã-þi baþi capul, care nu ar avea un impact deosebit în viaþa de fiecare

zi ºi în trãirea liturgicã.

ªi încã ceva. În rugãciunea liturgicã în mod obiºnuit ne adresãm cu

apelativul: Dumnezeule! Dar puþini ºtiu cã apelativul acesta se referã la

prima Persoanã a Sfintei Treimi, la Dumnezeu Tatãl. În loc de:
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Dumnezeule! putem spune: Tatã! De aceea, pentru foarte mulþi creºtini,

Dumnezeul invocat în rugãciunea liturgicã e mai puþin Dumnezeul

creºtin treimic: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ºi este mai mult Dumnezeul

filosofilor, pe care raþiunea umanã nu-l poate descoperi în trei Persoane

sau este Dumnezeul Vechiului Testament care iarãºi nu a fost revelat ca

fiind în trei Persoane.

1. Sf. Treime în Noul Testament ºi la Sfinþii Pãrinþi

E necesar sã aruncãm o privire asupra felului în care Noul Testament

prezintã cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, deoarece liturgia reflectã,

în linii mari, modelul pe care îl oferã Sf. Scripturã.

Sf. Scripturã nu este preocupatã sã prezinte în primul rând structura

interioarã, ontologicã, a celor trei Persoane, sã descrie ce este fiecare

Persoanã în ea însãºi, nici sã descrie relaþiile ad intra, intratrinitare dintre

cele trei Persoane. Ci prezintã, în primul rând, ceea ce teologia numeºte

„economia” trinitarã, adicã acþiunile celor trei Persoane ad extra, în afarã,

acþiunile extratrinitare, relaþiile lor cu lumea, intervenþiile, acþiunile

fiecãrei Persoane divine în istoria lumii ºi în istoria fiecãrui om în parte. 

Totuºi, nu putem spune cã în Noul Testament nu avem indicaþii cu

privire la natura intimã a celor trei Persoane divine; dar acestea sunt

puþine ºi nu ele deþin primul loc.

În cãrþile Noului Testament, gãsim aceastã schemã: totul ne vine – e

vorba, în primul rând, de mântuirea noastrã – de la Tatãl (a Patre), prin

Fiul (per Filium), în Duhul Sfânt (in Spiritu Sancto).

Iatã un exemplu din nenumãratele exemple care s-ar putea aduce.

Apostolul Pavel scrie efesenilor: 

Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus Cristos care
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântãri duhovniceºti… El ne-a
rânduit sã fim înfiaþi mai dinainte prin Isus Cristos… Prin el (prin
Cristos) avem rãscumpãrarea, prin sângele lui, iertarea pãcatelor… ªi
voi aþi fost pecetluiþi cu Duhul Sfânt, care fusese fãgãduit ºi care este
o arvunã a moºtenirii noastre (Ef 1,3-14). 

Textul ne spune cã toatã binecuvântarea, toatã mântuirea, vine de la
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Tatãl (a Patre), prin Cristos (per Christum), care ºi-a vãrsat sângele

pentru noi, în Duhul Sfânt (in Spiritu Sancto), care pecetluieºte, ne

garanteazã mântuirea. Iar noi ne întoarcem la Tatãl (ad Patrem) cu

rugãciunea noastrã de adoraþie, de mulþumire, de cerere, pe aceeaºi cale.

Citez pentru exemplificare aceeaºi scrisoare a sf. Pavel cãtre efeseni:

„Fiþi plini de Duh (Sfânt)… Mulþumiþi totdeauna lui Dumnezeu Tatãl,

pentru toate lucrurile, „în numele Domnului nostru Isus Cristos” (adicã

prin Isus Cristos) (Ef 5,18.20).

Învãþãtura Scripturii îºi gãseºte ecoul la sfinþii Pãrinþi ai Bisericii.

Scrie sf. Grigore de Nyssa: „Orice lucrare care ajunge de la Dumnezeu

la creaturã… porneºte de la Tatãl, se continuã prin Fiul ºi se desãvârºeºte

în Duhul Sfânt” (Quod non sint tres dii). ªi traseul invers este descris

astfel de sf. Irineu: „Aceasta este ordinea ºi dispoziþia pentru cei care se

mântuiesc…; ei înainteazã parcurgând aceste etape: prin Duhul Sfânt

ajung la Fiul ºi prin Fiul urcã la Tatãl” (Adv. Haer. V, 36, 2).

2. Sfânta Treime în liturgie

Cu privire la Sf. Treime, liturgia reflectã la rândul ei Sf. Scripturã ºi

tradiþia patristicã iniþialã.

Unitatea naturii divine este prezentã în textele liturgice. Liturgia

foloseºte textele Vechiului Testament care vorbesc despre un Dumnezeu

unic. Dar liturgia nu uitã cã acest Dumnezeu care s-a revelat în Vechiul

Testament în unitatea naturii sale este un Dumnezeu în trei Persoane

distincte, care s-a revelat în Noul Testament.

De aceea, liturgia dã un sens trinitar textelor din Vechiul Testament pe

care le foloseºte. De exemplu, încreºtineazã psalmii punând la sfârºitul

fiecãruia doxologia trinitarã: Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sf. Duh. Ca ºi în

Sf. Scripturã, în Noul Testament, liturgia scoate în evidenþã raporturile

ad extra, extratrinitare, cu lumea, în lucrarea de mântuire pe care o

înfãptuiesc cele trei Persoane divine, lãsând pe planul al doilea relaþiile

ad intra, intratrinitare, ºi natura unicã a celor trei Persoane.

În acest sens, se poate spune cã nu existã în liturgie un cult al

Dumnezeului unic, dupã cum nu existã vreo sãrbãtoare dedicatã unei

singure Persoane din Sf. Treime: sãrbãtoarea Tatãlui sau sãrbãtoarea
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Fiului ori sãrbãtoarea Duhului Sfânt, ci întotdeauna sunt celebrate

acþiunile ad extra, lucrãrile de mântuire a lumii, înfãptuite de cele trei

Persoane divine.

În secolul al IV-lea, intervine o oarecare modificare în tradiþia

liturgicã. În aceastã perioadã, a apãrut erezia arianã care nega divinitatea

lui Isus Cristos ºi egalitatea sa cu celelalte Persoane divine. 

Ca reacþie, liturgia e preocupatã sã scoatã mai bine în evidenþã

structura ontologicã, intimã a naturii divine, ca ºi relaþiile intratrinitare,

de exemplu egalitatea între Persoanele divine, spre a combate astfel

erezia arianã. Fiindcã erezia arianã s-a nãscut ºi a bântuit în Orient,

aceastã schimbare de perspectivã, aceastã modificare a tradiþiei, a avut

loc în liturgiile orientale iar în Occident, în acele liturgii care aveau

contacte mai strânse cu Orientul, de pildã, liturgia spaniolã, cea galicanã

ºi în cea ambrozianã, ºi mai puþin în liturgia romanã, (având în vedere

faptul cã ereziile nu au avut niciodatã prizã la Roma).

Sã vedem cum apare Sfânta Treime concret în diferite sectoare ale

liturgiei.

3. Rugãciunile

Potrivit regulii generale, rugãciunile sunt adresate Tatãlui, prin Fiul,

în Duhul Sfânt: ad Patrem, per Filium, in Spiritu Sancto. Conciliul din

Hipona (393), la care sf. Augustin a luat parte ca simplu preot, a hotãrât:

„Cum altari assistitur, semper ad Patrem dirigatur oratio” (Când eºti la

altar, întotdeauna rugãciunea sã fie îndreptatã cãtre Tatãl). Rugãciunea

începe cu apelativul Dumnezeule sau Doamne, adresat primei Persoane

a Sfintei Treimi. Desigur cã ºi Fiul este Dumnezeu ºi Duhul Sfânt este

Dumnezeu, dar în rugãciunea liturgicã apelativul Dumnezeule este

rezervat primei Persoane a Sfintei Treimi. 

Iniþial, toate rugãciunile se încheiau cu formula scurtã: „Per Christum

Dominum nostrum”. Ulterior, formula de încheiere s-a lungit, fiind

menþionat ºi Duhul Sfânt, devenind: „Per Dominum nostrum Iesum

Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus

Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum”. Este evident cã formula

prelungitã apare ca reacþie la erezia arianã; în ea se exprimã credinþa
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corectã: unitatea naturii divine, egalitatea ºi eternitatea celor trei

Persoane divine.

ªi tot ca reacþie la erezia lui Arius, spre a se arãta cã Fiul este

Dumnezeu ca ºi Tatãl, acum încep sã se facã excepþii de la regula

respectatã riguros mai înainte, adicã rugãciunea nu este adresatã exclusiv

Tatãlui, ci ºi lui Isus Cristos: Doamne Isuse Cristoase. Iar la aceste

rugãciuni adresate Fiului a fost necesar sã se schimbe ºi formula de

încheiere care devine: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate

Spiritus Santi, Deus, per omnia saecula saeculorum.

Aceastã modificare a tradiþiei liturgice s-a fãcut, cum am spus, în

Orient, unde bântuia arianismul, ºi foarte puþin la Roma. În liturghierul

roman avem o mie de rugãciuni (colecte, asupra darurilor ºi dupã

împãrtãºanie). Dintre acestea, numai 64 se adreseazã Fiului; din aceste

64, 17 iniþial erau adresate Tatãlui, iar ulterior au fost modificate,

schimbându-li-se destinatarul.

4. Doxologiile

Doxologiile sunt rugãciuni de laudã ºi preamãrire. În Vechiul

Testament ºi, mai ales, în Noul Testament gãsim doxologii la tot pasul.

Din doxologiile biblice s-au nãscut doxologiile în liturgie. Liturgiile

orientale, urmând în aceastã privinþã liturgia iudaicã, încheie orice

rugãciune liturgicã cu o doxologie. Liturgia romanã nu a urmat aceastã

tradiþie, dar a stabilit o doxologie ca încheiere pentru toate rugãciunile

care compun canonul liturghiei: Prin Cristos, cu Cristos ºi în Cristos, Þie

Dumnezeule, Tatã atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toatã cinstea ºi

mãrirea în toþi vecii vecilor. Este o doxologie trinitarã. 

De asemenea, Liturgia romanã cunoaºte un numãr de doxologii

independente, care nu sunt legate de o altã rugãciune, de pildã: Gloria

Patri, Te decet, Gloria in excelsis, Te Deum, toate urmând schema

trinitarã, inclusiv Gloria în excelsis Deo ºi Te Deum care în prima parte

se adreseazã Tatãlui, în a doua Fiului ºi se încheie cu menþionarea

Duhului Sfânt.

Urmând regula generalã, doxologiile se adresau Tatãlui, prin Fiul, în

Duhul Sfânt: ad Patrem, per Filium, in Sancto Spiritu. Dar, din aceastã
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formulare, arianii trãgeau concluzia cã Fiul este subordonat, inferior,

Tatãlui. Din acest motiv, în secolele IV-V, formularea doxologiilor în

Orient se schimbã. Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto devine

Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Doxologia: Te decet laus, te decet

hymnus, tibi gloria Deo Patri per Filium in Spiritu Sancto in saecula

saeculorum devine Tibi gloria Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Conjuncþia „et” pune toate Persoanele divine pe picior de egalitate.

Liturgia romanã, din motive de solidaritate, sã zicem, ecumenice, a

preluat ºi ea noua formulare antiarianã a doxologiilor.

5. Liturghia

Sf. Liturghie este în mod esenþial structuratã dupã schema trinitarã: de

la Tatãl prin Fiul în Duhul Sfânt ºi la Tatãl prin Fiul în Duhul Sfânt.

Aceastã structurã apare în partea centralã a liturghiei, numitã

rugãciune euharisticã sau canon sau anaforã (de la introducerea la prefaþã

pânã la doxologie inclusiv). 

Pentru exemplificare sã luãm cea mai veche rugãciune euharisticã care

se cunoaºte. E cea din Traditio apostolica a sfântului Hipolit (cca. 220),

din care provine actuala rugãciune euharisticã II din liturghia romanã:

Îþi mulþumim, Dumnezeule, prin slujitorul tãu iubit, Isus Cristos, pe
care, în timpurile de pe urmã, ni l-ai trimis ca Mântuitor ºi
Rãscumpãrãtor ºi crainic al voinþei tale; el este Cuvântul tãu
nedespãrþit, prin care ai creat totul ºi pe care ai binevoit sã-l trimiþi din
cer în sânul Fecioarei; el fiind zãmislit în sânul ei, s-a întrupat ºi s-a
arãtat ca Fiu al tãu nãscut de la Duhul Sfânt din Fecioarã. Împlinind
voinþa ta ºi dobândindu-þi un popor sfânt, el ºi-a întins mâinile în timp
ce pãtimea pentru a-i elibera de suferinþe pe cei care au crezut în tine.
Atunci când, vândut fiind, a fost dat de bunã voie pãtimirii, pentru a
distruge moartea ºi a rupe capcanele diavolului, pentru a învinge iadul,
pentru a-i lumina pe cei drepþi, pentru a restabili ordinea ºi a vãdi
învierea, luând pâinea ºi mulþumind a zis: luaþi, mâncaþi: acesta este
trupul meu care se frânge pentru voi; de asemenea, luând potirul a zis:
acesta este sângele meu care se varsã pentru voi. Când faceþi aceasta s-o
faceþi ca memorial al meu.
Fãcând, aºadar, memorialul morþii ºi învierii sale, îþi oferim aceastã
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pâine ºi acest potir, mulþumindu-þi cã ne-ai fãcut vrednici sã stãm
înaintea ta ºi sã-þi slujim ca preoþi. ªi te rugãm sã-l trimiþi pe Duhul tãu
Sfânt asupra ofrandei Sfintei Biserici. Unindu-i, dãruieºte tuturor celor
care se împãrtãºesc din aceste lucruri sfinte sã se umple de Duhul Sfânt
pentru întãrirea credinþei lor întru adevãr ca sã te lãudãm ºi sã te
preamãrim prin slujitorul tãu, Isus Cristos, prin care sã-þi fie cinste ºi
mãrire împreunã cu Duhul Sfânt în Biserica ta sfântã, acum ºi în vecii
vecilor. Amin.

Se poate observa clar structura trinitarã ºi lucrarea extratrinitarã a celor

trei Persoane: în prima parte, mântuirea ne vine de la Tatãl; ea se

înfãptuieºte prin Fiul în a doua parte ºi se desãvârºeºte în Duhul Sfânt în

a treia parte. În finalul rugãciunii cinstea ºi mãrirea iau cale inversã: ele

se îndreaptã spre Tatãl, prin Fiul, în Duhul Sfânt.

Deºi formulate diferit, toate canoanele Liturghiei în Orient ºi Occident

urmeazã aceastã structurã trinitarã. Erezia arianã a provocat ºi aici ca

reacþie unele modificãri în sensul celor înfãptuite de doxologii, în scopul

evidenþierii egalitãþii dintre Persoanele divine.

6. Botezul ºi mirul

E uºor de observat structura trinitarã a botezului. Felul în care se

administra botezul în primele secole ale creºtinismului este descris astfel

de Hipolit în Traditio apostolica:

Dupã ce cel care trebuie sã fie botezat a coborât în apã, cel care boteazã
sã punã mâna peste el ºi sã spunã: „Crezi în Dumnezeu, Tatãl
atotputernicul ?” Cel care este botezat sã spunã: „Cred”. Apoi sã-l
scufunde pentru prima datã, þinând mâna pe capul lui.
Apoi sã spunã: „Crezi în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, nãscut de la
Duhul Sfânt din Fecioara Maria, care s-a rãstignit sub Ponþiu Pilat, a
murit (ºi a fost îngropat), a treia zi a înviat din morþi, s-a suit la ceruri,
ºade de-a dreapta Tatãlui ºi va veni sã judece pe cei vii ºi pe cei morþi
?” Dupã ce a rãspuns : „Cred”, sã-l scufunde pentru a doua oarã.
Apoi sã spunã iarãºi: „Crezi în Duhul Sfânt prezent în sfânta Bisericã
spre învierea trupului ?” Cel care e botezat sã spunã: „Cred” ºi sã-l
scufunde pentru a treia oarã”.
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Din aceastã triplã mãrturisire de credinþã de la botez avea sã se

dezvolte ulterior Simbolul apostolilor ºi Crezul niceno –

constantinopolitan pe care îl recitãm la liturghie. Aceasta era,

pretutindeni, în primele veacuri ale Bisericii, unica formã de administrare

a botezului.

Din intenþia vãditã de a combate arianismul, în jurul anului 350, apar

douã formule recitate dupã tripla mãrturisire de credinþã ºi tripla

scufundare: „Se boteazã X în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului

Duh” ºi „Eu te botez în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh”.

Prima formulã s-a impus în liturgia orientalã imediat. A doua, s-a impus

în Occident abia dupã secolul al VIII-lea.

Mirul este o întãrire, o consolidare ºi o pecetluire a botezului. Aceastã

consolidare a ceea ce au înfãptuit cele trei Persoane divine la botez apare

nu atât în formula de miruire: „X, primeºte pecetea Duhului Sfânt care

îþi este dãruit”, cât mai ales în rugãciunea rostitã înainte de ungere.

7. Pocãinþa

În forma în care se administreazã în prezent sacramentul pocãinþei,

caracterul trinitar este exprimat de douã ori în formula de dezlegare:

„Dumnezeu, Tatãl îndurãrilor care a împãcat lumea cu sine prin moartea

ºi învierea Fiului sãu ºi a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea pãcatelor,

prin puterea acordatã Bisericii sã-þi dãruiascã iertare ºi pace. Iar eu te

dezleg de pãcatele tale în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh”.

8. Sacramentaliile - ierurgiile

Caracterul trinitar al sacramentaliilor sau binecuvântãrilor apare atât

în rugãciunile pentru diferite binecuvântãri, de exemplu, la

binecuvântarea untdelemnului pentru bolnavi, la binecuvântarea altarului

ºi a bisericii, la consacrarea fecioarelor, cât ºi în invocarea Sfintei Treimi

care însoþeºte semnul crucii cu care se dã binecuvântarea: în numele

Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. 

Intervenþiile extratrinitare ale celor trei Persoane divine apar foarte

clar, de pildã, în rugãciunea de recomandare a sufletului: “Suflete creºtin,

pãrãseºte aceastã lume, în numele lui Dumnezeu Tatãl atotputernicul care
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te-a creat, în numele lui Isus Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu care a

pãtimit pentru tine, în numele Duhului Sfânt care a fost revãrsat în tine”.

9. Ciclurile liturgice

Anul liturgic are douã cicluri fundamentale: ciclul pascal ºi ciclul

Crãciunului. Ambele au o structurã trinitarã, scoþând în evidenþã, în

ordinea ºi dupã schema cunoscutã, intervenþiile fiecãrei Persoane divine

în istoria mântuirii lumii. Ciclul pascal începe cu Miercurea cenuºii ºi se

încheie cu Rusaliile.

În prima parte a ciclului, de la Miercurea cenuºii pânã la duminica

Patimilor (Florii), textele liturgice îºi îndreaptã atenþia spre Tatãl care

creeazã lumea, îl creeazã pe om; dupã ce omul cade în pãcat, promite ºi

pregãteºte în Vechiul Testament mântuirea lumii.

În a doua parte a ciclului liturgic, de la Duminica Patimilor la Înãlþare,

în textele ºi celebrãrile liturgice vine în prim plan Isus Cristos care

realizeazã planul de mântuire al Tatãlui prin patima, moartea, învierea ºi

înãlþarea sa la cer.

În a treia fazã a ciclului pascal, de la Înãlþare la Rusalii, liturgia îºi

îndreaptã atenþia spre Duhul Sfânt care continuã în lume lucrarea de

mântuire înfãptuitã de Cristos.

În prima duminicã dupã Rusalii, avem în liturgia romanã solemnitatea

Sfintei Treimi. Aceastã sãrbãtoare a apãrut în unele pãrþi ale Imperiului

carolingian în secolele VIII-X. Roma a respins-o multã vreme. A fost

aprobatã pentru întreaga Bisericã abia în 1334 de papa Ioan al XXII-lea. 

Deoarece liturgia nu celebreazã dogme sau adevãruri de credinþã

abstracte, ci adevãruri de credinþã concretizate în fapte de mântuire,

solemnitatea Sfintei Treimi trebuie consideratã ca un rezumat al

lucrãrilor de mântuire înfãptuite de cele trei Persoane divine celebrate în

cele trei faze ale ciclului pascal.

Al doilea ciclu al anului liturgic, ciclul Crãciunului – din prima

duminicã a Adventului pânã la Botezul Domnului - are aceeaºi structurã.
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În prima fazã, în Advent, în centrul liturgiei e Tatãl care în Vechiul

Testament prevesteºte ºi pregãteºte venirea Fiului sãu. 

În a doua fazã – de la Crãciun pânã la Botezul Domnului – liturgia

celebreazã naºterea ºi viaþa lui Isus pânã la începerea activitãþii publice.

Ciclul se încheie cu Botezul Domnului, când Duhul Sfânt coboarã ºi

rãmâne asupra lui Isus, însoþindu-l ºi impulsionându-l în tot cursul vieþii

sale publice.

În încheiere, putem spune cã liturgia are un dublu scop. Pe de o parte,

prin celebrãrile liturgice lucrarea de mântuire continuã sã vinã la noi de

la Tatãl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, pe de altã parte, adoraþia, mulþumirea,

rugãciunea noastrã se îndreaptã fãrã încetare spre Tatãl, prin Fiul, în

Duhul Sfânt ca rãspuns la lucrarea de mântuire.

Prin liturgie, creºtinul trãieºte astfel într-un contact intim ºi permanent

cu cele trei Persoane ale Sfintei Treimi.

Acestea sunt cele douã dimensiuni ale liturgiei: dimensiunea

descendentã, coborâtoare, catabazicã ºi dimensiunea ascendentã,

urcãtoare, anabazicã.
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Riassunto

La via per cui Dio viene a noi e noi andiamo a Dio non è lasciata alla
nostra scelta, ma è segnata da Dio stesso. La rivelazione ci ammonisce
che ogni bene ci viene dal Padre, per mezzo del suo Figlio incarnato,
Gesù Cristo, nella presenza dello Spirito Santo e tutto deve ritornare al
Padre per mezzo del Figlio incarnato, Gesù Cristo, nella presenza dello
Spirito Santo e tutto deve ritornare al Padre per mezzo del del Figlio
incarnato, Gesù Cristo, nella presenza dello Spirito Santo. A Patre, per
Filium eius, Jesum Christum, in Spiritu Sancto, ad Patrem, per Filium
eius, Jesum Christum, in Spiritu Sancto: sotto questo aspetto il Nuovo
Testamento, specie S. Paolo e S. Giovanni, parla dalla Trinità.
Un secondo fatto: la preocupazione primaria dalla Scrittura non è di
sapere cos’è la Trinità in se stessa, la sua struttura interna,
intratrinitaria, ma piuttosto di conoscere quali sono le relazioni delle tre
Persone divine col mondo, le relazioni „ad extra”.
Questa prospettiva è presente nella tradizione patristica: „Il Padre fa
tutto per mezzo del Verbo nello Spirito Santo” (S. Atanasio).
La liturgia adotta la visuale della Scrittura e della tradizione patristica,
seguendo lo schema: „a, per, in, ad”.
La liti antiariana hanno ocasionato alcune modifiche nelle liturgie, nel
senso che viene moltiplicato l’affermazione della ugualianza
intratrinitaria delle Persone stesse, ugualianza negata appunto
dall’eresia ariana. Cosi l’antica dossologia Gloria Patri per Filium in
Spiritu Sancto, interpretata dagli ariani in senso di subordinazione del
Figlio al Padre, diventa: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Le
orazioni indirizzate prima tutte al Padre, ora vengono indirizzate anche
al Figlio.
La struttura trinitaria della preghiera cristiana è evidente in tutti i settori
della liturgia.
Tutte le preghiere eucaristiche o anafore hanno una struttura trinitaria.
La struttura trinitaria appare negli inni Gloria in excelsis Deo, Te deum
ecc., in tutti i sacramenti e sacramentali; è evidente sopratutto nella
professione di fede battesimale e nei simboli della fede da essa
provenienti.
La struttura trinitaria è presente nei due cicli dell’ anno liturgico: il
ciclo liturgico pascquale e quellor natalizio. Nella prima parte del ciclo
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al primo piano dell’attuazione della liturgia è il Padre che promise il
Redentore e preparò la redenzione nell’Antico Testamento. Nella
seconda parte del ciclo il primo piano passa la realizzazione della
redenzione portataci da Cristo. Nell’ultima fase del ciclo è, finalmente,
lo Spirito Santo che balza al primo piano dell’attenzione della liturgia.



SFÂNTA TREIME - TEMEI ªI CENTRU AL CULTULUI 

DIVIN ORTODOX

Pr. Lect. Viorel Sava
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

1. Sfânta Bisericã - spaþiul în care sãlãºluieºte Dumnezeu cel în   

       Treime slãvit

Contextul în care Biserica îºi desfãºoarã misiunea la acest sfârºit de

mileniu ne oferã imaginea unei lumi fãrãmiþate, predispusã la dezbinãri,

dar ºi pe cea a dorinþei de unitate ºi armonizare. Aceasta din urmã ne este

oferitã de dialogul inter-bisericesc ºi interteologic cultivat tot mai intens

în ultimele decenii ºi fundamentat pe rugãciunea Mântuitorului Iisus

Hristos : „Ca toþi sã fie una, dupã cum Tu, Pãrinte, întru Mine ºi eu întru

Tine, aºa ºi aceºtia în Noi sã fie una” (In 17,21). În cuvintele citate sunt

cuprinse câteva adevãruri importante pe care Mântuitorul ni le adreseazã

spre a le reþine ºi a le împlini. Mai întâi, Hristos ne aratã cã misiunea

Bisericii în lume este aceea de a unifica persoana umanã, de a o aduna

din risipire ºi a o armoniza cu sine, cu semenii ºi cu Dumnezeu, de a

armoniza persoana privitã separat, dar ºi integratã în comunitatea

rugãtoare, de a armoniza, în cele din urmã, comunitãþile rugãtoare

aparþinând diferitor tradiþii . Totodatã, rugãciunea Mântuitorului vizeazã1

unitatea bisericii care trebuie sã reflecte unitatea ºi modul de vieþuire al

Sfintei Treimi. Biserica reflectã unitatea ºi modul de viaþã al Sfintei

 Toate acestea se reflectã în Sfânta Liturghie, în special în ectenia mare ale cãrei1

prime patru cereri vizeazã realitãþile amintite: Cu pace, (în pace cu noi înºine),
Domnului sã ne rugãm; Pentru pacea de sus (pacea cu Dumnezeu)..., Pentru pacea a
toatã lumea, pentru bunãstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici ºi pentru unirea
tuturor...; iar în partea finalã a Sfintei Liturghii, înainte de rostirea rugãciunii Tatãl
nostru, rugãciune comunã tuturor tradiþiilor creºtine, ne rugãm pentru unirea credinþei.
Cf. Liturghier, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti 1980, 105-106.145.
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Treimi ºi, totodatã, este modul de viaþã ºi de unitate al Sfintei Treimi

fãcute accesibile nouã.

În calitatea ei de icoanã a Sfintei Treimi Biserica nu se zideºte ca o
icoanã paralelã sau independentã de Sfânta Treime, ci ca participare la
viaþa treimicã ºi ca strãlucire (reflectare) în lume a acestei participãri.
Când cineva devine creºtin sau membru al Bisericii, aceasta se face prin
Botezul în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Iar numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh înseamnã Persoana Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh. Aºadar, a deveni creºtin înseamnã a restabili
sau a începe comuniunea cu Sfânta Treime .2

Unitatea Bisericii dupã modelul Treimii nu este numai scop care

trebuie atins, ci ºi realitate care a fost creatã de Dumnezeu: „El a creat-o

(Biserica) dupã chipul Sãu”, iar „unitatea Bisericii nu este o consecinþã

a gândirii, ci un reflex al unitãþii mistice a Sfintei Treimi” . 3

Din cele de mai sus, biserica ne apare ca locaº în care sãlãºluieºte

Dumnezeu cel în Treime slãvit. In acest fel a fost vãzutã ºi înþeleasã încã

din primele secole creºtine. Origen, spre exemplu, a spus cã „Biserica

este plinã de Treime” . Tâlcuitorii liturgici de mai târziu vor dezvolta4

aceste idei ºi vor arãta cã Biserica este chipul vãzut al împãrãþiei lui

Dumnezeu, este locul în care Dumnezeu petrece împreunã cu Sfinþii sãi

ºi cu toþi aceia care voiesc sã se sfinþeascã. In secolul al VIII-lea, Sfântul

Gherman, patriarhul Constantinopolului, în tâlcuirea sa duhovniceascã

a consemnat urmãtoarele: „Biserica este cerul pe pãmânt, în care

locuieºte ºi se preumblã Dumnezeu, care este în cer; ...ea este preaslãvitã

mai mult decât Cortul Mãrturiei lui Moise, a fost preînchipuitã de

patriarhi, întemeiatã de Sfinþii Apostoli..., vestitã de proroci ºi

împodobitã de ierarhi, desãvârºitã de cãtre martiri ºi aºezatã pe sfintele

 D.I. CIOBOTEA, „Dorul dupã Biserica nedespãrþitã sau apelul tainic ºi irezistibil2

al iubirii treimice”, Ortodoxia 34/4 (1982), 593.
 Arhimandritul VASILIOS, Intrarea în Împãrãþie. Iniþiere în taina liturgicã a3

unitãþii Ortodoxiei, Deisis, Sibiu 1996, 42.
 ORIGENE, Selecta în Psalm, 23, 1, PG 12, 1265, citat de D.I. CIOBOTEA, „Dorul4

dupã Biserica nedespãrþitã...”, 593.
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moaºte ale acestora, ca pe un tron” . În Rânduiala sfinþirii bisericii noi se5

spune cã biserica este locul în care Dumnezeu ascultã rugãciunile robilor

Sãi . 6

Sfântul Simeon al Tesalonicului merge ºi mai departe precizând faptul

cã sfinþenia bisericii este datã de prezenþa lui Dumnezeu în ea, iar cele

trei pãrþi principale ale locaºului de cult (altar, naos ºi pronaos) au în

viziunea aceluiaºi tâlcuitor, o semnificaþie trinitarã: „Ca o casã a lui

Dumnezeu, biserica închipuieºte toatã lumea, pentru cã Dumnezeu este

pretutindeni ºi peste toate, ºi biserica, arãtând aceasta, se împarte în trei,

cãci ºi Dumnezeu este Treime...” . 7

Dupã afirmaþia unui teolog al secolului nostru, Biserica este rãspunsul

dat de Dumnezeu nostalgiei omului dupã raiul pierdut . Acolo,8

protopãrinþii petreceau contemplând mãreþiile lui Dumnezeu în prezenþa

Tatãlui care îºi purta paºii prin rai în rãcoarea serii, în prezenþa Fiului,

cuvântul care se rostea oamenilor ºi în prezenþa Duhului Sfânt, care se

purta pe deasupra apelor încãlzind ºi dând viaþã. Aici, în Bisericã, cei ce

cred, îl iubesc pe Dumnezeu ºi pãzesc poruncile lui sunt încãlziþi sub

aripile Duhului Sfânt prezent din ziua Cincizecimii ºi pânã la sfârºitul

veacurilor, sunt martorii Jertfei ºi Învierii Mântuitorului Hristos ºi pãrtaºi

 GHERMAN AL CONSTANTINOPOLULUI, „Descriere a Bisericii ºi tâlcuire misticã”,5

Mitropolia Olteniei 5-6 (1964) 357.
 „Stãpâne, Doamne Dumnezeul nostru, nãdejdea tuturor marginilor pãmântului,6

auzi-ne pe noi pãcãtoºii, rugãmu-ne þie ºi trimite pe Sfântul Duh cel închinat ºi
atotputernic ºi sfinþeºte locaºul acesta. Umple-l pe el de lumina cea veºnicã ºi-l alege
pe el locaº plãcut þie, fã-l pe el a fi liman celor înviforaþi, tãmãduire patimilor, scãpare
bolnavilor, izgonire diavolilor. Sã fie ochii tãi deschiºi cãtre el ziua ºi noaptea, ºi
urechile tale luând aminte spre rugãciunile celor ce cu fricã ºi cu smerenie intrã în el
ºi cheamã preacinstitul ºi de mare cuviinþã numele tãu. ªi oricâte vor cere, tu vei auzi
în cer, sus, ºi vei face milã ºi milostiv vei fi lor”, Arhieraticon, Bucureºti 1993, 161.

 SIMEON, Arhiepiscopul Tesalonicului, „Despre bisericã ºi târnosirea ei” ºi7

„Explicare despre Sfânta Bisericã”, în Tratat asupra tuturor dogmelor credinþei
noastre ortodoxe, ed. T. TEODORESCU, Bucureºti 1865-1866, 121.253. Cf. ºi E.
BRANISTE, Liturgica generalã, Bucureºti 1993 , 390.2

 P. EVDOKIMOV, Ortodoxie, Neuchâtel 1965, 212, citat de E. BRANISTE, Liturgica8

generalã, 389-390.
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la ospãþul Stãpânului ºi îl descoperã pe Tatãl pe care însuºi Hristos îl

aratã întru sine .9

În cele din urmã, referindu-ne la rugãciunea Mântuitorului, trebuie sã

scoatem în evidenþã o realitate mai puþin pusã în valoare de bisericile ºi

confesiunile mai noi rezultate din Reformã ºi din fragmentarea acestora.

Când Mântuitorul îºi exprimã dorinþa de unitate a Bisericii, unitate care

trebuie sã fie dupã modelul Sfintei Treimi, el exprimã aceastã dorinþã

rugându-se. Aceasta înseamnã cã Hristos ne oferã nu numai modelul

unitãþii Bisericii, ci ºi obiectul, temelia ºi centrul rugãciunii. Iar aceasta

este Sfânta Treime. De aici, se desprind douã idei esenþiale: mai întâi,

aceea cã spaþiul liturgic este spaþiul sãlãºluirii Treimei celei de-o fiinþã

ºi nedespãrþite ºi al preamãririi ei prin rânduielile de cult. În al doilea

rând, se desprinde ideea cã împlinirea dorinþei Mântuitorului este, în cele

din urmã, rezultatul rugãciunii stãruitoare, prin care pe toate le dobândim

ºi toate sunt posibile. Astfel, între Bisericã ºi rugãciunea ei existã o

legãturã foarte strânsã ºi foarte profundã, amândouã având ca temelie ºi

centru Sfânta Treime. „Biserica e treimicã, pentru cã e liturgicã sau

liturghisitoare, pentru cã slujeºte Dumnezeului întreit ºi se uneºte cu el

în Taine; sau, numai fiindcã e treimicã poate fi liturghisitoare, dând

putinþa membrilor sã se dãruiascã prin Fiul în Duhul, Tatãlui, ºi unii

altora...” . 10

Un teolog liturgist contemporan  a afirmat cã o contribuþie majorã în11

miºcarea ecumenicã ºi la apropierea dintre Biserici o poate aduce

cunoaºterea vieþii liturgice în vederea descoperirii patrimoniului comun

 In anafora liturgicã din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se exprimã acest9

adevãr. Hristos este prezentat aici ca: „...chipul bunãtãþii Tale (al Tatãlui), pecete
asemenea chipului, care întru sine te aratã pe tine, Tatã, Cuvânt viu, Dumnezeu
adevãrat, înþelepciune mai înainte de veci, viaþã, sfinþire, putere...”, Liturghier, 197.

 D. STANILOAE, Spiritualitate ºi Comuniune în Liturghia Ortodoxã, Mitropolia10

Olteniei, Craiova 1986, 394.
 Este vorba de Profesorul Philip Harnoncourt de la Facultatea de Teologie11

Catolicã din Graz care a însoþit pe Eminenþa sa Cardinalul Christoph Von Schonborn
în vizita fãcutã în Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei ºi la Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Iaºi, în perioada 8-9 mai 2000.
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al elementelor unificatoare. ªi aceasta pe bunã dreptate, dacã avem în

vedere cã argumentarea istoricã, biblicã ºi dogmaticã au fost adesea

polemice. Cunoaºterea manifestãrilor liturgice, a tezaurului liturgic oferã

ºansa întâlnirii în duhul pãcii, stare specificã rugãciunii, ea însãºi fiind

un mod al prezenþei ºi manifestãrii Duhului Sfânt, „care se roagã în noi

cu suspine negrãite” (Rom 8,26). 

2. Sfânta Liturghie - imn de laudã a Sfintei Treimi 

    ºi rugãciune de mãrturisire a credinþei în Sfânta Treime.
 

În cadrul cultului divin, dogma devine rugãciune, iar rugãciunea face

dogma accesibilã ºi ne ajutã sã ne adâncim în cunoaºterea lui Dumnezeu.

Acesta, de altfel, este ºi sensul arhicunoscutei formule: „Dacã eºti teolog,

roagã-te ºi dacã te-ai rugat cu adevãrat, atunci eºti teolog”. 

Sfânta Liturghie este imnul de slavã desãvârºit pe care Biserica îl

aduce Sfintei Treimi ºi, totodatã, rânduiala de slujbã în care rugãciunea

devine formulã de credinþã, instrument de mãrturisire ºi de apãrare a

credinþei în ºi despre Sfânta Treime.

Întreaga Sfântã Liturghie... este o introducere spiritualã progresivã în
Împãrãþia sau Comuniunea Sfintei Treimi. Împãrtãºirea (comuniunea)
euharisticã cu Trupul ºi Sângele lui Hristos este, de fapt, culmea acestei
comuniuni cu Treimea în viaþa sacramentalã. Prin invocarea Sfântului
Duh (Epicleza), pâinea ºi vinul devin Trupul ºi Sângele lui Hristos cel
din Treime. Astfel, Sfântul Duh reveleazã euharisticul ca fiind trinitar
ºi eclezialul ca fiind euharistic .12

În Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur, Persoanele Sfintei

Treimi sunt pomenite la un loc de 25 de ori , iar separat sau câte douã13

 D.I. CIOBOTEA, „Dorul dupã Biserica nedespãrþitã...”, 593.12

 În formula de binecuvântare: „Binecuvântatã este împãrãþia a Tatãlui ºi a Fiului13

ºi a Sfântului Duh...”; de 11 ori în ecfonise, rostite cu voce tare sau în tainã, în
primele douã antifoane; în imnul: „Pe Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh, Treimea cea
de o fiinþã ºi nedespãrþitã”; în crez; în formula de binecuvântare a credincioºilor:
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl...” (preluatã
din 2Cor 13,13); în imnul: „Cu vrednicie ºi cu dreptate este a ne închina Tatãlui ºi
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deodatã în 19 locuri . 14

Preamãrirea Sfintei Treimi ºi mãrturisirea credinþei în ea începe chiar

cu formula de binecuvântare: „Binecuvântatã este împãrãþia Tatãlui ºi a

Fiului ºi a Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor”. În aceastã

formulã de binecuvântare, Pãrintele Stãniloae descoperã ºase înþelesuri:

a) Lauda Împãrãþiei Sfintei Treimi exprimã voinþa comunitãþii

rugãtoare de a intra în ea, cãci cel ce laudã ceva doreºte sã se împãrtã-

ºeascã de ceea ce laudã;

b) Impãrãþia pe care o binecuvântãm este Împãrãþia Tatãlui ceresc

iubitor, a Fiului devenit prin întrupare Fratele cel mai iubitor al nostru ºi

a Duhului Sfânt, curãþitorul nostru de pãcate ºi eliberatorul de patimi;

c) Fiind împãrãþia dragostei, ea are sensul unei comuniuni a celor ce

Fiului ºi Sfântului Duh, Treimei celei de o fiinþã ºi nedespãrþitã ºi în rugãciunea cititã
de preot în tainã în timpul acestui imn”; în imnul: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Savaot!...” ºi în rugãciunea cititã de preot în tainã în timpul cântãrii lui; în imnul:
„Am vãzut lumina cea adevãratã...”; în finalul rugãciunii amvonului ºi în troparul: „În
mormânt cu trupul...” rostit atât în finalul Proscomidiei, în timpul cãdirii, cât ºi dupã
Vohodul Mare.

 Persoana Fiului este pomenitã în imnul: „Veniþi sã ne închinãm...”, în14

rugãciunea din timpul cântãrii heruvimice, în ectenia cererilor la sãrutarea pãcii în
formula de binecuvântare a credincioºilor: „ªi sã fie milele merelui Dumnezeu”, în
rugãciunile care preced împãrtãºirea, în rugãciunile care însoþesc punerea pãrticelelor
NI ºi KA în Sfântul Potir ºi a miridelor pentru cele nouã cete de sfinþi, în rugãciunea
Plinirea Legii... ºi în rânduiala apolisului.

 Persoana Tatãlui ºi a Fiului sunt pomenite împreunã în rugãciunea pentru cei
chemaþi, în rugãciunea: „Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase...” care precede
împãrtãºirea ºi în imnul Unul Sfânt...

Persoana Tatãlui ºi a Sfântului Duh sunt pomenite în rugãciunea întâia pentru
credincioºi, în rugãciunea punerii - înainte rostitã dupã aºezarea Cinstitelor Daruri pe
Sfânta Masã, în ectenia cererilor care precede rugãciunea Tatãl nostru, în stihul: „Ca
iubitorul de oameni...”,

Persoana Fiului ºi a Sfântului Duh sunt pomenite în rugãciunea Ceasului III care
precedã Epicleza.

Persoana Tatãlui este pomenitã în formula de introducere a rugãciunii Tatãl
nostru.

Persoana Duhului Sfânt este pomenitã în stihul luat din Ps 50 „Nu mã lepãda de
la faþa Ta...” intercalat întreitei rostiri a rugãciunii Ceasului III ºi în Epiclezã.
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fac parte din ea, comuniune ce sporeºte cu fiecare Sfântã Liturghie;

d) Rostirea acestei formule de binecuvântare ne deschide perspectiva

eshatologicã a fericirii veºnice în împãrãþia veºnicã a Sfintei Treimi;

e) Împãrãþia aceasta ni s-a deschis prin Fiul lui Dumnezeu care prin

Jertfã a biruit moartea. Prin aceasta ne-a arãtat iubirea veºnicã ºi

nesfârºitã a lui Dumnezeu cel în Treime, cât ºi modul prin care putem

intra în acea Împãrãþie; 

f) Ca o concluzie la cele de mai sus, Liturghia de la începutul ei ne

apare ca o sãrbãtoare adevãratã, plinã de luminã în prezenþa Sfintei

Treimi . Aceastã luminã a Sfintei Treimi este mai întâi anunþatã, cerutã15

apoi în rugãciune, când spunem: „Strãluceºte în inimile noastre,

Iubitorule de oameni, Stãpâne, lumina cea curatã a cunoaºterii

Dumnezeirii Tale...”  ºi experimentatã, în cele din urmã, de participanþii16

la Sfânta Liturghie: „Am vãzut lumina cea adevãratã, am primit Duhul

cel ceresc, am aflat credinþa cea adevãratã, nedespãrþitei Sfintei Treimi

închinându-ne, cã aceasta ne-a mântuit pe noi”,  exclamãm în finalul17

Sfintei Liturghii, dupã ce ne-am împãrtãºit.

Unele dintre imnurile pe care le întâlnim în prima parte a Sfintei

Liturghii, Liturghia Catehumenilor, ºi care au conþinut trinitar, au vârste

venerabile ºi apar aici din douã motive: pe de o parte, pentru a face din

întreaga Sfântã Liturghie un imn de preamãrire adresat Sfintei Treimi, iar

pe de altã parte, pentru a propãvãdui participanþilor la slujbã învãþãtura

despre Sfânta Treime, având în vedere cã aceastã primã parte a Sfintei

Liturghii are un pronunþat caracter didactic. Ne referim aici la imnul:

„Unule-Nãscut...” a cãrui alcãtuire este atribuitã împãratului Justinian

(527-565)  ºi la imnul Trisaghion despre care toþi tâlcuitorii spun cã este18

adresat Sfintei Treimi. Astfel, expresia „Sfinte Dumnezeule”, este

adresatã lui Dumnezeu-Tatãl, existenþa absolutã. Cel ce a grãit lui Moise:

„Eu sunt Cel ce sunt”; expresia “Sfinte tare” este adresatã lui Dumnezeu-

 D. STANILOAE, Spiritualitate ºi Comuniune în Liturghia Ortodoxã, 134.15

 Din rugãciunea care precede citirea Sfintei Evanghelii, Liturghier, 115.16

 Liturghier, 156.17

 GHERMAN AL CONSTANTINOPOLULUI, „Expunere despre bisericã ºi studiu mistic18

despre Liturghie”, citat de P. VINTILESCU, Liturghierul explicat, Bucureºti 1998 , 170.2
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Fiul, „Cel viu ºi lucrãtor” (Evr 4,12), care a biruit pe diavol ºi ne-a dat

puterea sã-l biruim ºi noi; expresia „Sfinte fãrã de moarte” este adresatã

lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, cel fãcãtor de viaþã; iar formula de încheiere

„miluieºte-ne pe noi” se adreseazã uniunii treimice . Dacã originile19

acestui din urmã imn nu sunt sigure, se ºtie cu certitudine cã el a fost

introdus în rânduiala Sfintei Liturghii în secolul V . 20

Anafora liturgicã este precedatã de o serie de elemente care pregãtesc

pe slujitori ºi întreaga comunitate în vederea participãrii la cele douã

momente care urmeazã: sfinþirea darurilor ºi împãrtãºirea. Aceste

elemente pregãtitoare constau în dialogul dintre preotul slujitor ºi

comunitate, concretizat în formula: „Sã ne iubim unii pe alþii ca într-un

gând sã mãrturisim”, rostitã de preot, iar comunitatea (corul) rãspunde:

„Pe Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinþã ºi

nedespãrþitã; urmeazã apoi sãrutarea pãcii ºi rostirea Crezului. Toate

aceste trei elemente au în comun ideea cã Sfânta Treime este temeiul

iubirii ºi comuniunii inter-umane, dar ºi modelul ºi sursa iubirii ºi

comuniunii. Iubirea ºi comuniunea sunt mãrturii vãzute, concrete ale

credinþei în Sfânta Treime care, ea însãºi, este iubire ºi comuniune.

Forma vãzutã este sãrutarea pãcii întâlnitã ca act liturgic încã de la

jumãtatea secolului II , rânduialã restrânsã, în ritualul ortodox, din21

motive de ordin practic, doar la slujitorii altarului, însã pãstratã mai bine

în forma ei primarã în ritualul catolic. 

Mãrturisirea Crezului este un moment foarte important în structura

Sfintei Liturghii.

În centrul Simbolului de credinþã stau articolele în care mãrturisim
opera Sfintei Treimi pentru mântuirea noastrã, care, din nesfârºita sa
iubire de oameni, a trimis pe Unicul Fiu al Tatãlui ceresc spre a ne

 GHERMAN AL CONSTANTINOPOLULUI, „Expunere despre bisericã ºi studiu mistic19

despre Liturghie”, citat de P. VINTILESCU, Liturghierul explicat, 181. Cf. ºi SF.
I. DAMASCHIN, Dogmatica, III, 10; trad. românã în Izvoarele Ortodoxiei, I, 169-172.
N. CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, Bucureºti 1989 , 58-59.2

 P. VINTILESCU, Liturghierul explicat, 181.20

 SF. IUSTIN, Apologia I, LXV, 2-3, PSB 2, 70. „Încetând rugãciunile, spune Sf.21

Iustin, noi ne îmbrãþiºãm unii pe alþii cu sãrutarea pãcii”.
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rãscumpãra ºi a ne împãca cu Dumnezeu, împãrtãºirea noastrã de

roadele mântuirii îndeplinindu-se sub lucrarea Duhului Sfânt . 22

Elementele menþionate scot în evidenþã douã adevãruri esenþiale adânc

înrãdãcinate în Noul Testament ºi în Tradiþia Sfântã, ºi anume:

comuniunea de iubire cu Dumnezeu ºi cu semenii este condiþie

fundamentalã pentru participarea la sãvârºirea Sfintei Jertfe ºi la

împãrtãºirea din ea. Urmarea cea dintâi a cãderii este „instabilitatea în

iubire” , pierderea comuniunii cu Dumnezeu ºi dezbinarea. Din acest23

motiv, în primele secole creºtine, disciplina canonicã, comunã Rãsãritului

ºi Apusului, interzicea participarea la sãvârºirea Sfintei Jertfe ºi, cu atât

mai mult, împãrtãºirea din ea, a celor care sãvârºiserã pãcate grave sau

erau certaþi ºi în duºmãnie cu semenii lor . Al doilea adevãr este acela24

potrivit cãruia nu poate exista comuniune euharisticã fãrã comuniunea în

credinþa confirmatã ºi întãritã de Sinoadele ecumenice ºi concentratã în

Simbolul de credinþã niceno-constantinopolitan. Acest adevãr este

subliniat, o datã în plus, în Liturghia ortodoxã, înainte de ritualul

împãrtãºirii, prin cuvintele: „Unirea credinþei ºi împãrtãºirea Duhului

Sfânt cerând, pe noi înºine ºi unii pe alþii ºi toatã viaþa noastrã lui Hristos

Dumnezeu sã o dãm”. Aceasta înseamnã cã nu poate exista unire în jurul

Sfântului Potir fãrã unitate de credinþã.

Cea mai importantã parte a Sfintei Liturghii este anaforaua liturgicã

sau Rugãciunea Sfintei Jertfe, cu cele patru pãrþi componente ale ei:

marea rugãciune euharisticã, anamneza, epicleza ºi dipticele. Conþinutul

acestei rugãciuni este trinitar. Aceasta înseamnã cã dacã inima Sfintei

Liturghii este Sfânta Treime, Liturghia toatã este plinã de Sfânta Treime.

 P. VINTILESCU, Liturghierul explicat, 226.22

 D.I. CIOBOTEA, „Dorul dupã Biserica nedespãrþitã...”, 587.23

 În rânduiala rugãciunilor de pregãtire pentru primirea Sfintei Împãrtãºanii,24

întâlnim urmãtoarea povãþuire: „Trupul Stãpânului vrând sã-l primeºti spre hranã, fii
cu fricã sã nu te arzi, cã foc este; Sângele lui vrând sã-l bei spre împãrtãºire mergi ºi
cu cei ce te-au întristat te împacã, ºi aºa îndrãzneºte de ia hrana sfântã”, Liturghier,
280. Vezi ºi Mt 5,22-24. Din ambele texte rezultã clar cã se impune cu atât mai mult
împãcarea atunci când tu l-ai întristat pe celãlalt.



142 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

Prima parte a rugãciunii euharistice (numitã rugãciunea teologicã) este

adresatã Tatãlui , a doua parte (numitã rugãciunea hristologicã) este25

adresatã Fiului , iar epicleza nu este altceva decât invocarea Sfântului26

Duh ca sã sfinþeascã darurile de pâine ºi vin . Dipticele (rugãciunea de27

mijlocire generalã pentru cei vii ºi pentru cei adormiþi) pomeneºte pe toþi

aceia care au adormit întru dreaptã credinþã care nu este alta decât cea

mãrturisitã înainte de sfinþirea darurilor, iar dintre cei vii este pomenit în

primul rând episcopul locului, garantul pãstrãrii ºi propãvãduirii corecte

a învãþãturii de credinþã, pentru care comunitatea se roagã ca Dumnezeu

sã-l dãruiascã Sfintei Biserici, drept învãþând cuvântul adevãrului . 28

În finalul Sfintei Liturghii, credinciosul care a lãudat pe Dumnezeu în

Treime ºi a experimentat comuniunea de iubire cu Dumnezeu ºi cu

semenii, trãieºte starea de luminare, ca împãrtãºire din Lumina cea cu trei

strãluciri. De aceea, cântã: „Am vãzut lumina cea adevãratã, am primit

Duhul cel ceresc, am aflat credinþa cea adevãratã, nedespãrþitei Sfintei

Treimi închinându-ne, cã Aceasta ne-a mântuit pe noi”.

Concluzionând, putem spune cã „la fiecare moment al ei,

Dumnezeiasca Liturghie ne aduce aminte (ºi reactualizeazã n.n.)

dimensiunea trinitarã (deci iubitoare) a lui Dumnezeu” , Care ni se oferã29

ca model de iubire ºi comuniune pentru relaþiile dintre noi spre a ne

atrage tot mai mult în comuniunea de iubire cu El.

3. Sfânta Treime în rugãciunile ºi imnurile ortodoxe
 

Cãrþile de cult ortodox cuprind un numãr foarte mare de rugãciuni ºi

imnuri cu conþinut trinitar. Prezentarea lor necesitã un spaþiu mult mai

 Cf. „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, în Liturghier, 196-197.25

 Cf. „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, 198-200.26

 Cf. „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, 201-202.27

 Cf. „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, 204-205. Pe larg despre Rugãciunea28

Sfintei Jertfe, cf. P. VINTILESCU, Liturghierul explicat, 239-284. De asemenea, despre
conþinutul trinitar al Sfintei Liturghii, cf. B. BOBRINSKOY, Împãrtãºirea Sfântului
Duh, Bucureºti 1999, 95-103.

 D. STANILOAE, Spiritualitate ºi Comuniune în Liturghia Ortodoxã, 392.29
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mare decât cel pe care ni-l oferã momentul de faþã, de aceea, ne vom opri

asupra celor mai semnificative pentru tema de faþã.

În rânduiala actualã a Vecerniei ni s-a pãstrat unul din cele mai vechi

imnuri cu conþinut trinitar. Ne referim la imnul „Luminã Linã...” a cãrui

vechime, dupã afirmaþiile unor istorici, urcã pânã în secolele II - III. Este

un imn adresat Mântuitorului Hristos, dar în care se afirmã clar distincþia

Persoanelor Sfintei Treimi ºi unitatea lor în Dumnezeire: „... lãudãm pe

Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh, Dumnezeu...”. Sfântul Vasile cel Mare,

citând într-una din lucrãrile sale un fragment din acest imn, îl numeºte

cântare veche . Se considerã cã alcãtuirea acestui imn a fost determinatã30

de ereziile hristologice ºi trinitare din secolele III - IV , când Biserica a31

folosit imnurile liturgice pentru a propaga, întãri ºi apãra adevãrurile de

credinþã. Vechimea acestui text este susþinutã ºi de existanþa lui în

rânduiala Vecerniei din Biserica Sirianã Iacobitã ºi cea Coptã .32

În rânduiala slujbei Miezonopticii din duminici predominã lauda ºi

preamãrirea Sfintei Treimi. Dupã partea introductivã a rânduielii de

slujbã urmeazã Canonul  Sfintei Treimi al glasului de rând, dupã care se33

cântã Troparele Treimice din Ceaslov. Ideile cuprinse în aceste canoane

au conþinut dogmatic, în ele reflectându-se învãþãtura privitoare la

Treimea Persoanelor ºi la unitatea de fiinþã, la lucrãrile multe ºi de multe

feluri ale lui Dumnezeu Cel în Treime, manifestate în raport cu lumea

creatã, dar ºi atitudinea de bucurie, smerenie, uimire ºi pocãinþã a omului

copleºit de lumina slavei lui Dumnezeu . Canoanele Sfintei Treimi care34

 SF. VASILE CEL MARE, Despre Sfântul Duh, XXIX, 73, citat de E. BRANISTE,30

Liturgica Specialã, Bucureºti 1980, 63.
 E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 63.31

 E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 63.32

 Succesiune de imnuri pe diferite teme încadrate în rânduiala Laudelor33

bisericeºti.
 Prezentãm aici câteva exemple dintr-un Canon al Sfintei Treimi în care se34

regãsesc cele afirmate: „Pe firea cea întreitã ºi una stãpânitoare a Dumnezeirii, cu
cântãri sã o lãudãm, grãind: Ca ceea ce ai din fire noian nesecat de îndurare, pãzeºte
pe cei ce se închinã þie, ºi-i mântuieºte ca un iubitor de oameni”; „Pãrinte, cel ce eºti
izvor ºi rãdãcinã, ca un pricinuitor al Dumnezeirii celei de o fire în Fiul ºi în Sfântul
Duh, izvorãºte inimii mele lumina cea cu trei luminãtori, ºi o lumineazã cu
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în prezent sunt parte componentã a Octoihului Mare sunt alcãtuite de

Sfântul Ioan Damaschinul (sec.VIII) în perioada în care imnografia de

inspiraþie pur creºtinã cunoaºte apogeul. Troparele Treimice sunt de datã

mai recentã, alcãtuirea lor fiind atribuitã Sfântului Grigore Sinaitul

(1310). 

Despre consistenþa ºi profunzimea teologicã a acestor imnuri vorbeºte

însuºi textul lor. Redãm aici spre exemplificare douã dintre ele: „Cuvine-

se cu advãrat a lãuda pe Treimea cea întru tot dumnezeiascã; pe Tatãl Cel

fãrã de început ºi a toate lucrãtor, pe Cuvântul Cel împreunã fãrã de

început, Care din Tatãl mai înainte de veci fãrã stricãciune S-a nãscut ºi

pe Sfântul Duh, cel ce din Tatãl fãrã de ani purcede” sau „Tatãlui Celui

fãrã de început ºi Dumnezeu, Cuvântului celui împreunã fãrã de început

ºi Duhului mã închin. Fiinþa cea nedespãrþitã, una împreunatã, Unimea

cea întreit numãratã, cu laude sã o cinstim” . 35

Miezonoptica din duminici se încheie cu o rugãciune adresatã Sfintei

Treimi, alcãtuirea acestei rugãciuni fiind datoratã Sfântului Marcu

Monahul . Aceastã slujbã, datoritã elementelor care o compun, este una36

din puþinele slujbe ºi forme de expresie directã a cultului de adorare a

Sfintei Treimi, cu accentuat caracter doxologic. Concluzia pe care o

desprindem de aici este aceea cã duminica, ziua învierii Domnului, este

ziua prin excelenþã de preamãrire a Sfintei Treimi ºi cã împãrãþia lui

Dumnezeu spre care ne îndreptãm, a cãrei venire se apropie, fapt pe care

împãrtãºirea strãlucirii celei dumnzeieºti strãlucitoare”; „Treime neapropiatã,
împreunã-veºnicã, dumnezeiascã stãpânie, împreunã fãrã de început ceea ce eºti
neschimbatã întru toate..., destramã tot sfatul cel rãu al potrivnicilor ºi meºteºugirile
demonilor, nevãtãmat pãzindu-mã pururea, Doamne al tuturor” - Din cântãrile 1 ºi 8
ale Canonului Sfintei Treimi, glasul 2, cf. Octoih Mare, Bucureºti, 1975 , 108.111.6

Cu privire la învãþãtura despre Sfânta Treime ºi la modul cum aceasta se reflectã în
cãrþile de cult ale Bisericii Ortodoxe, vezi: N. BUZESCU, „Eccleziologia triadocentricã
în canoanele Octoihului”, Ortodoxia 28/2 (1976) 349-364; N. BUZESCU, „Premise
ecumeniste în unele cãrþi de cult ortodox (partea a III-a)”, Ortodoxia 27/4 (1975) 614-
632; I. IONITA, „Însuºirile lui Dumnezeu exprimate în cultul Bisericii Ortodoxe”,
Mitropolia Banatului 26/9-12 (1976) 629-642.

 Ceaslov, Bucureºti 1990 , 42-43.35 2

 E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 100.36
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ni-l aminteºte rugãciunea de la miezul nopþii, este împãrãþia Sfintei

Treimi.

O altã rugãciune care se adreseazã Sfintei Treimi este cea care încheie

rânduiala Ceasului III. Dupã unii, ea a fost alcãtuitã de Sfântul Mucenic

Mardarie , iar dupã unele manuscrise greceºti ea a fost alcãtuitã de37

Sfântul Gherman I, patriarhul Constantinopolului . 38

Am amintit faptul cã Octoihul Mare, cartea de slujbã de bazã pentru

cea mai mare parte a anului liturgic, conþine un mare numãr de imnuri

închinate Sfintei Treimi.

Perioada Triodului  perioada celor 10 sãptãmâni premergãtoare39

Sfintelor Paºti) ne oferã spre rugãciune ºi meditaþie Canonul cel Mare

alcãtuit de Sfântul Andrei Criteanul, canon a cãrui slujbã este oficiatã de

douã ori în Postul Mare: în prima sãptãmânã, în cadrul Pavecerniþei celei

Mari, ºi în sãptãmâna a V-a, miercuri seara în cadrul deniei. Acest canon

are un profund caracter ºi conþinut penitenþial. Fiecare cãutare a acestui

canon se încheie cu un imn adresat Sfintei Treimi , arãtând prin aceasta40

cã pocãinþa ºi dorinþa de iertare sunt adresate Sfintei Treimi de a Cãrei

comuniune ne-am despãrþit prin pãcat.

Perioada Penticostarului (perioada de opt sãptãmâni care urmeazã

Sfintelor Paºti) se încheie ºi ea cu o sãrbãtoare închinatã Sfintei Treimi,

situaþie comunã Ortodoxiei ºi Romano-Catolicismului.

 E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 153.37

 E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 153, nota 39.38

 O lucrare de o valoare deosebitã care explicã semnificaþiile liturgice ºi39

duhovniceºti ale acestei perioade aparþine Ieromonahului Makarios Simonopetritul,
Triodul explicat, mistagogia timpului liturgic, Deisis, Sibiu 2000.

 În unele dintre aceste imnuri se implorã iertarea: „Treime fãrã de început,40

neziditã, nedespãrþitã Unime, primeºte-mã pe mine cel ce mã pocãiesc, ºi mã
mântuieºte pe mine cel ce am greºit; a Ta zidire sunt, nu mã trece cu vederea; ci mã
iartã ºi mã izbãveºte de osânda focului”; în altele este preamãritã Treimea: „Treime
neamestecatã, nedespãrþitã, de o fiinþã ºi fire una; lumini ºi luminã, ºi trei sfinte, ºi
unul sfânt, este lãudatã Treimea, Dumnezeu. Laudã ºi preaslãveºte, suflete, viaþã ºi
vieþi, pe Dumnezeul tuturor”, Triodul, Bucureºti 1970 , 408.423. Cf. ºi S. PASCARIU,7

Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Adrei Criteanul, editat de Schitul
Crasna-Prahova, 1997.
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4. Conþinutul trinitar al simbolismului liturgic

În cultul divin ortodox existã o mulþime de gesturi, acte ºi formule

liturgice care se repetã de trei ori. În aceastã categorie putem menþiona:

rugãciunile sau formulele liturgice „Doamne miluieºte”, „Dumnezeule,

curãþeºte-mã pe mine pãcãtosul ºi mã miluieºte”, „Aliluia”, rostite foarte

frecvent de trei ori, grupele de câte trei închinãciuni sau trei metanii,

cãdirea de trei ori spre Sfânta Masã, spre icoane sau spre credincioºi,

înconjurarea de trei ori a sfintei biserici în anumite zile de peste an ,41

aprinderea a trei lumânãri în sfeºnicele cu trei braþuri, adunarea celor trei

degete când ne însemnãm cu Sfânta Cruce, semnul binecuvântãrii fãcut

de trei ori peste anumite materii liturgice  în rânduiala unor ierurgii42

(sacramentalii), împãrþirea anului în cele trei perioade liturgice (a

Penticostarului, a Octoihului ºi a Triodului) ºi altele, sunt exprimãri

simbolice ale aceluiaºi adevãr: mãrturisirea credinþei în Sfânta Treime ºi

preamãrirea ei atât prin textul liturgic, cât ºi prin actele ºi gesturile

liturgice.

Tâlcuitorii liturgici au atribuit semnificaþii ºi simbolism trinitar ºi unor

grupe, de câte trei texte, de regulã biblice, ca ºi unor grupe de laude

bisericeºti. Ceasurilor III, VI ºi IX Sfântul Ciprian al Cartaginei le dãdea

urmãtoarea explicaþie:

Noi vedem cã la facerea rugãciunilor Daniil cu trei tineri tari în credinþã
ºi biruitori în robie, au pãzit Ceasul al treilea, al ºaselea ºi al nouãlea ca
pentru Taina Sfintei Treimi, care avea sã se arate în timpurile mai din
urmã. Cãci întâiul pânã la al treilea (ceas) aratã numãrul Treimii
depline; de asemenea, al patrulea pânã la al ºaselea o altã treime ºi de
la al ºaptelea pânã la al nouãlea alta, aºa cã Treimea deplinã se aratã ca
de trei ori trei ceasuri... .43

 

Grupele de câte trei psalmi citiþi în rânduiala fiecãrui ceas au aceeaºi

semnificaþie. Se citesc câte trei psalmi “pentru cinstea Treimii ºi pentru

 La Prohodul Domnului ºi la Înviere. 41

 La sfinþirea untdelemnului din Rânduiala binecuvântãrii casei noi, cf.42

Molitfelnic, Bucureºti 1998, 330.
 De dominica oratione, 34-35, citat de E. BRANISTE, Liturgica Specialã, 148.43
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cunoºtinþa tainei ce s-a fãcut într-acel ceas”, interpreteazã Sfântul Simeon

al Tesalonicului .44

 Însuºi locaºul de cult, în care petrece Dumnezeu Cel în Treime ºi în

care se oficiazã slujbele ºi rânduielile sfinte cu un bogat conþinut trinitar

ºi spre slava Sfintei Treimi, împãrþit în pronaos, naos ºi altar are, în

interpretarea aceluiaºi tâlcuitor liturgic, simbolism trinitar.

5. Concluzii
 

Din cele prezentate mai sus, rezultã câteva concluzii importante pentru

viaþa noastrã trãitã în perspectiva mântuirii, pentru viaþa liturgicã la care

suntem chemaþi sã participãm ºi pentru dialogul interteologic. 

Prin însuºi actul Botezului sãvârºit în numele Sfintei Treimi,

credinciosul este invitat ºi fãcut pãrtaº la un nou mod de viaþã

fundamentat pe iubire ºi comuniune. Prin acelaºi act el dobândeºte o

„conºtiinþã treimicã” ce-l determinã la o viaþã plinã de iubire ºi care tinde

mereu spre comuniune. „Pierderea conºtiinþei treimice înseamnã cãderea

din Bisericã” . Misiunea fiecãrui mãdular în parte ºi a întregului trup45

tainic al lui Hristos astãzi impune consolidarea permanentã a conºtiinþei

treimice.

Întreaga viaþã liturgicã ortodoxã este un imn adresat permanent Sfintei

Treimi. Prin viaþa liturgicã Sfânta Treime sãlãºluieºte printre noi ºi în

noi, împãrãþia lui Dumnezeu devenind pentru fiecare o realitate prezentã.

Prin cultul divin, plin de Treime, Biserica face din lume cer. „Scopul ei

(al Bisericii) este sã rãmânã pe pãmânt, nu sã fugã de lume, pânã când nu

o ia împreunã cu ea, pânã când nu o face cer” .46

În dialogul interteologic ºi interbisericesc este necesar ca unele

confesiuni sã descopere cã Sfânta Treime este modelul unitãþii Bisericii,

dar ºi temeiul ºi centrul manifestãrilor liturgice. Când acest fapt va fi

 SF. SIMEON AL TESALONICULUI, „Despre sfintele rugãciuni”, 327, în Tratat44

asupra tuturor dogmelor credinþei..., 212.
 Arhimandritul VASILIOS, Intrarea în Împãrãþie. Iniþiere în taina liturgicã a45

unitãþii Ortodoxiei, Deisis, Sibiu 1996, 45.
 Arhimandritul VASILIOS, Intrarea în Împãrãþie..., 47. 46
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conºtientizat de toþi, crezut ºi trãit de toþi, nu numai Biserica va fi plinã

de Treime, ci ºi viaþa noastrã ºi relaþiile dintre noi. În acest stadiu al

cunoaºterii ºi al relaþiilor dintre creºtini nu va fi vorba “de învingãtori ºi

învinºi, ci de fraþi împãcaþi între ei, care preamãresc cu adevãrat Treimea

ca structurã a supremei iubiri” .47

 

Summary

„Holly Trinity - the basis and the center of the Orthodox cult”, the study
presented within the framework of the Orthodox-Romano-Catholic viva
voce, organised in Iassy in May 2000, is structered on four chapters, as
it follouws:
Chapter I intituled „Holly Trinity - the space within God lives,
emphasizes the idea that the Church organization is elaborated
following the Holly Trinity model and it is the visual icon of the Holly
Trinity. The Church is at the same time the place where God is present
to the end of the ages. In the second part of this chapter I relieved the
way in which Jesus Christ refered to the Church unity. He conceived
the Church having the Holly Trinity as prototype - and He refered to
this by praying. This means that Jesus Christ offers us not only the
model of the Church unity, but also the basis, the centre and the goal of
the prayer, which is the Holly Trinity. From this idea, we can
emphasize two major aspects: first is that the liturgical space is the one
in which the Holly Trinity lives, and the second aspect is that the prayer
is the only way to fulfil the unity God’s will.
Chapter II is about the Holly Liturgy, which is seen both as a glory
hymn to God and as a prayer in which we avow our believe in the Holly
Trinity. The prayers and the hymns of Orthodox Liturgy have a Trinity
content. The Creed, which is delivered at the Holly Liturgy and which
has a Trinity content in the first its part, shows that only the person who
avow his believe in the Holly Trinity may receive the Eucharist.
In the third chapter I relieved that in all Orthodox divine services, the
Holly Trinity dogma is affirmed and preached in the content of the

 D.I. CIOBOTEA, „Dorul dupã Biserica nedespãrþitã...”, 598. 47
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hymns and prayers.
Chapter the fourth is about the Trinity symbolism of the Orthodox
worship. 
In conclusion I emphasized that within the inter-theological and inter -
Churches dialog is necessary for some denominations to descover that
the Holly Trinity is the icon of the Church unity and also the basis and
the centre of all liturgical deeds. When this fact is understood by
everybody, believed and experienced by everybody, not only the
Church will be full of Trinity, but also people lives and the
relationships betwen them. On this stage of knowledge and of the
relationships betwen christians there won’t be „winers and defeateds,
but brothers getting on together, worshiping the Trinity in truth as the
structure of the supreme love”. 

 

 





ÎNNOIREA MORALÃ ªI SPIRITUALÃ: 

O EXIGENÞÃ ACTUALÃ 

PE CALEA UNITÃÞII CREªTINE

Pr. Conf. Gheorghe Popa
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

1. Situaþia moralã ºi spiritualã a timpului prezent

Majoritatea cercetãtorilor recunosc faptul cã foarte multe din

problemele morale ºi spirituale cu care se confruntã omul de astãzi nu

constituie o noutate . Dimpotrivã, ele au existat din momentul cãderii1

omului în pãcat ºi, probabil, vor însoþi omul pânã la sfârºitul istoriei. 

Totuºi, în societatea modernã, aceste probleme au un specific aparte

pe care trebuie sã-l înþelegem, dacã dorim sã inspirãm o cale creºtinã

pentru înnoirea sa moralã ºi spiritualã.

În primul rând, trebuie sã precizãm cã societatea modernã se

caracterizeazã printr-o tensiune acutã între morala tradiþionalã creºtinã

ºi morala post-tradiþionalã secularã.

Într-o societate tradiþionalã toate instituþiile care se ocupã de

problemele omului condamnã aceleaºi vicii ºi patimi ºi încurajeazã

aceleaºi virtuþi. Societatea post-tradiþionalã, în schimb, este greu de

definit, dar am putea-o defini ca fiind o consecinþã a destrãmãrii valorilor

morale tradiþionale.

Într-o asemenea societate, apare o anumitã omogenizare socialã,

oamenii sunt supuºi aceloraºi influenþe publicitare, iar valorile morale

devin realitãþi convenþionale, care pot fi acceptate sau nu, dupã bunul

plac al fiecãruia. În aceastã situaþie, foarte mulþi oameni devin vulnerabili

din punct de vedere moral ºi spiritual ºi pot fi exploataþi ºi manipulaþi de

 M. DESPLAND , Le choi des Miracles, L’Age d’Homme, Laussane 1973, 22.1
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indivizi abili, care cunosc foarte bine psihologia maselor ºi ºtiu sã facã

propagandã pentru a profita tot mai mult . 2

Într-un context post-tradiþional sau postmodern, morala îºi pierde,

aºadar, caracterul ei normativ ºi devine o realitate convenþionalã, legatã

de categoriile sociale ale binelui ºi rãului ºi nu de realitatea ontologicã a

omului. Aºa se explicã de ce existã astãzi, alãturi de morala creºtinã, ºi

alte sisteme de moralã care-ºi disputã întâietatea în influenþarea ºi crearea

unui anumit comportament uman. 

Dacã pe planul discursiv pluralismul este un factor pozitiv, pe planul

moral, pluralismul poate deveni, în timp, un factor negativ, conducând la

relativism ºi libertinism moral ºi spiritual.

Acest relativism se poate observa destul de evident în devierile morale

contemporane, care afecteazã profund atât individul, cât ºi societatea.

Cele mai grave ni se par a fi devierile morale care afecteazã profund viaþa

de familie: divorþul, abandonul copiilor, avortul, homosexualitatea ºi cele

care afecteazã viaþa individului: agresivitatea sexualã, prostituþia,

drogurile, alcoolismul etc. 

Relativismul moral este, de asemenea, în strânsã relaþie cu relativismul

spiritual, care se manifestã, în mod deosebit, prin ateism, indiferentism

religios ºi sectarism.

Dacã analizãm dintr-o perspectivã teologicã toate aceste devieri,

ajungem la concluzia cã ele exprimã, de fapt, un comportament idolatru.

Un comportament de tip idolatru are nevoie de un sistem etic, pentru

a oferi un minim de protecþie omului, pentru a promova un minim de

dreptate individualã ºi socialã. Aºa au apãrut sisteme diferite de eticã:

etica raþiunii practice (Kant), etica biologicã (Spencer), etica sociologicã

(Lévy Bruhl), etica existenþialistã (Sartre) etc.

Toate aceste sisteme se sprijinã pe antropologii distincte care, de fapt,

nu sunt decât fenomenologii ale omului. În acest caz, trecerea de la o

moralã fenomenologicã la o moralã ontologicã este destul de greu de

fãcut ºi nu se poate face decât printr-o convertire a comportamentului

 J. ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris 1954, 17.2
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„idolatru” într-un comportament de tip filial, în care locul „idolului” este

luat de Dumnezeu. 

Totuºi, nici comportamentul de tip filial nu este scutit de amprenta

comportamentului idolatru. Inchiziþia medievalã, pietismul modern sau

anumite forme ale teologiei politice sunt un argument în acest sens. 

Trecerea de la fenomenologie la ontologie, de la un comportament

idolatru la un comportament filial ºi fratern rimeazã, din punctul nostru

de vedere, cu trecerea de la eticã la sfinþenie sau cu trecerea de la

Decalog la Fericirile Noului Testament. Aceasta nu înseamnã însã cã

Decalogul dispare. Mai ales, la nivelul macro-social Decalogul rãmâne

prioritar, deoarece nivelul social este format din indivizi care încã au un

comportament de tip idolatru. Cu alte cuvinte, nivelul macro-social nu

reprezintã doar o extindere a individului, ci el este o realitate în sine,

generatoare de dreptate sau nedreptate. Curentul teologiei politice, de

care am amintit mai sus, este foarte sensibil la aceste aspecte.

Evident cã reprezentanþii teologiei politice au dreptate dacã avem în

vedere faptul cã nedreptatea a pãtruns, astãzi, adânc nu doar în conºtiinþa

individualã, ci ºi în structurile socio-politice, mai ales în þãrile cu o

democraþie fragilã. Teologii occidentali acuzã pe cei din þãrile ex-

comuniste cã au neglijat acest aspect al eticii sociale ºi nu au avut o

atitudine criticã faþã de el. Din punctul nostru de vedere, aceastã acuzã

este, însã, parþial justificatã. 

Desigur cã nu putem nega ºi necesitatea unei atitudini critice, atunci

când structurile socio-politice devin asupritoare ºi lezeazã libertatea ºi

demnitatea omului, însã atitudinea criticã poate deveni la fel de

asupritoare când orizontul ei nu este libertatea duhovniceascã a harului.

Cu alte cuvinte, atitudinea criticã trebuie sã fie o consecinþã a libertãþii

harului. 

Harul Duhului Sfânt inspirã, cu certitudine, un angajament etic în

structurile sociale însã acest angajament, ca atare, depãºeºte dorinþa de

reuºitã socialã, dorinþa de putere a unei clase, a unui partid, a unei etnii

sau chiar a unei comunitãþi religioase. 
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Primatul harului, al libertãþii ºi solidaritãþii iubitoare determinã o

apropiere faþã de toþi oamenii dar, mai ales, faþã de cei aflaþi în suferinþã:

sãracii, bolnavii, asupriþii, marginalizaþii societãþii.

Aceastã apropiere nu poate deveni, însã, scop în sine, pentru cã

suferinþa nu este o condiþie pentru înnoirea moralã ºi spiritualã. Doar

suferinþa liber consimþitã are o putere înnoitoare. Dimpotrivã, suferinþa

impusã datoritã structurilor sociale nedrepte este un izvor permanent de

tristeþe ºi disperare. 

De aceea, creºtinul trebuie sã demaºte aceste structuri care, în

societãþile totalitare, nu sunt decât proiecþia idealã a unui individ sau a

unui grup, unit pe bazã de interese comune, ºi a cãrui propagandã

ideologicã mascheazã setea sa de putere sau, cu alte cuvinte,

comportamentul idolatru al multora dintre cei care-l constituie.

Demascarea comportamentului idolatru ºi atitudinea criticã faþã de

anumite structuri care-l susþin vor provoca, cu siguranþã, un anumit

conflict, o anumitã atitudine represivã sau „revoluþionarã”. 

Demascând comportamentul idolatru, creºtinul trebuie sã evite totuºi

riscul de a adopta el însuºi acest comportament, care duce conflictul ºi

violenþa pânã la distrugerea „adversarului”. 

Comportamentul creºtinului trebuie sã rãmânã, pânã la sfârºit, un

comportament fratern, care demascã rãul, dar are un respect deosebit faþã

de persoanã. Altfel spus, creºtinul trebuie sã fie ferm în atitudinile sale

de demascare a rãului moral, fermitate care ar putea fi suspectatã de

„agresivitate”, însã în intimitatea conºtiinþei sale, creºtinul trebuie sã

poarte în rugãciune pe toþi „adversarii” sãi. Aceasta presupune, în

existenþa concretã a creºtinului, o relaþie profundã între iubire ºi dreptate,

între lege ºi faptã, între moralã ºi spiritualitate. 

Astãzi, mai mult ca oricând, o moralã autonomã, separatã de

spiritualitate, sau o spiritualitate separatã de disciplina moralã sunt

inoperabile în planul moral ºi spiritual. De aceea, este nevoie de o sintezã

între moralã ºi spiritualitate, între dreptate ºi sfinþenie, mai ales în planul

concret al activitãþiiºi vieþii creºtine. Aceastã sintezã poate fi înnoitoare,

aºa cum am mai subliniat, pentru sistemele de eticã seculare care acordã

fie o prioritate logicã individului, afirmând cã societatea este doar suma

indivizilor ce o compun (etica liberalã), fie o prioritate societãþii,



155RECENZII

afirmând cã individul nu are valoare decât în mãsura în care se dedicã

societãþii, binelui comun (etica socialã).

Din perspectivã teologicã, tensiunea aceasta dintre individ ºi societate

nu poate fi depãºitã decât în spaþiul sacramental ºi liturgic al Bisericii, în

care fiecare îºi descoperã valoarea ºi demnitatea sa personalã în

comuniune cu Hristos ºi, în Hristos, cu celelalte persoane purtãtoare de

Hristos.

2. Câteva coordonate teologice ale înnoirii morale ºi spirituale

Rãmânând fideli principiului personalist al Evangheliei ºi al Sfinþilor

Pãrinþi, noi credem cã înnoirea moralã ºi spiritualã, atât în planul vieþii

individuale, cât ºi în planul vieþii sociale, este posibilã prin asumarea

concretã a celor trei vocaþii specifice vieþii creºtine: vocaþia împãrãteascã,

vocaþia sacerdotalã ºi vocaþia profeticã. Cu alte cuvinte, avem nevoie

astãzi de o moralã regalã sau împãrãteascã, sacerdotalã ºi profeticã . 3

Aceastã moralã este un dar al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care a

fost arhiereu, profet ºi împãrat, ºi, în acelaºi timp, o datorie a fiecãrui

creºtin de a fi preot, profet ºi împãrat al propriei sale fiinþe, restauratã în

Hristos, ºi al cosmosului întreg, care suspinã dupã mântuire.

2.1. Vocaþia regalã sau împãrãteascã a creºtinului

Aceastã vocaþie este expresia suveranitãþii persoanei asupra necesitãþii

ºi determinismului natural. 

Dintru început, omul a avut vocaþie împãrãteascã. Chiar ºi dupã

cãderea în pãcat, omul poartã pecetea demnitãþii sale împãrãteºti, dar

devine un împãrat decãzut, un împãrat „cerºetor”.

Restaurat în har, omul îºi redobândeºte libertatea sa împãrãteascã. El

are din nou posibilitatea sã nu mai fie sclavul instinctelor ºi al

necesitãþilor unei naturi autonome. În acest sens, Sfântul Ioan Scãrarul

îndeamnã pe fiecare creºtin: „Sã fii ca un rege în inima ta, înãlþându-te

în smerenie”. Înaintea Sfântului Ioan, Macarie Egipteanul afirma, la

 CH . YANNARAS, La liberté de la morale, Labor et Fides, Genève 1982, 79.3
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rândul sãu: „Creºtinismul nu este o întâmplare. Taina sa este mare.

Recunoaºte deci nobleþea ta. Recunoaºte cã ai fost chemat la o demnitate

regalã” .4

Manifestarea concretã a demnitãþii împãrãteºti a creºtinului se

manifestã în mod deosebit prin experienþa asceticã a vieþii spirituale, prin

care creºtinul are posibilitatea sã transfigureze dezordinea unei vieþi

autonome ºi sã o reorienteze spre ordinea iubirii ºi comuniunii, printr-o

folosire euharisticã a lumii. Folosirea euharisticã a lumii presupune însã

asumarea celei de a doua vocaþii: vocaþia sacerdotalã sau preoþeascã.

2.2. Vocaþia sacerdotalã sau preoþeascã a creºtinului

Dacã vocaþia regalã sau împãrãteascã a creºtinului are ca scop

eliberarea persoanei de necesitãþile unei naturi autonome, prin menþinerea

afectelor ireproºabile în limitele lor fireºti, vocaþia sacerdotalã are ca

scop transfigurarea acestor afecte ºi unificarea naturii umane prin

energiile necreate, pentru ca aceastã naturã sã devinã loc al întâlnirii

dintre Dumnezeu ºi creaþie.

Creºtinul devine prin botez, mirungere ºi euharistie preot al propriei

sale naturi ºi al cosmosului întreg. Preoþia aceasta virtualã pe care o

primeºte prin tainele de iniþiere, trebuie actualizatã, în timp, printr-o

recapitulare, am putea spune, a creaþiei naturale în persoana sa. Prin

aceasta, creºtinul devine mijlocitor „între extreme”, adicã „inel” de

legãturã între creat ºi necreat, între lumea sensibilã ºi lumea inteligibilã,

cum se exprimã Sfântul Maxim Mãrturisitorul.

Vocaþia sacerdotalã deschide, astfel, creaþia spre scopul sãu euharistic.

Aceastã deschidere nu anuleazã energiile proprii ale creaþiei, ci,

dimpotrivã, le descoperã adevãratul lor sens, adevãratul lor „logos”, care

„suspinã” dupã Logosul lui Dumnezeu.

Creºtinul, asumându-ºi vocaþia sacerdotalã, anticipeazã, în timp,

Împãrãþia lui Dumnezeu care trebuie sã vinã, anticipare legatã, de

asemenea, de a treia vocaþie specificã vieþii creºtine, vocaþia profeticã.

 Citat de CH . YANNARAS, La liberté de la morale, 86.4
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2.3. Vocaþia profeticã a creºtinului

Vocaþia profeticã în viaþa creºtinã nu constã în a „vesti” lucruri care

se vor întâmpla în viitor, ci în a înþelege ºi a trãi, încã de acum, viitorul

eshatologic al creaþiei, care, în mod paradoxal, se aflã deplin realizat în

trecut, în umanitatea înviatã a lui Hristos. 

Deci, s-ar putea spune cã vocaþia profeticã a creºtinului se referã la

modul în care el trebuie sã perceapã valoarea timpului pentru viaþa sa .5

Pentru creºtinul conºtient de vocaþia sa, tot ceea ce se sãvârºeºte în

timp are consecinþe veºnice. De aceea, orientarea profeticã a timpului,

orientarea sa eshatologicã întemeiazã autentica valoare a timpului. El

devine dar al lui Dumnezeu, izvor de binecuvântare ºi mãsurã a calitãþii

relaþiei personale cu Hristos ºi Biserica lui. 

În aceastã perspectivã, vocaþia profeticã a creºtinului nu se mãrgineºte

la ameliorarea formelor trecãtoare de supravieþuire temporalã, ci ea

implicã o experienþã a timpului, asumatã în orizontul crucii lui Hristos. 

Astfel, timpul, în întreita sa dimensiune, este asumat ca timp al

pocãinþei, sau al convertirii ºi înnoirii permanente, încheindu-se sau, mai

bine spus, dezmãrginindu-se, treptat, în orizontul Împãrãþiei harului Prea

Sfintei Treimi.

Din punctul nostru de vedere, înþelegerea ºi asumarea corectã a acestor

trei vocaþii constituie exigenþe prioritare pentru înnoirea vieþii morale ºi

spirituale contemporane. Prin ele, fiecare creºtin poate deveni un centru

de iradiere spiritualã ºi înnoire moralã pentru societatea noastrã pluralistã

ºi secularizatã ºi, în acelaºi timp, un model existenþial pentru toþi cei care

doresc sã se implice, conºtient ºi responsabil, în efortul ecumenic de

regãsire a unitãþii ºi comuniunii creºtine.

 CH . YANNARAS, La liberté de la morale, 87. Cf. D.I. CIOBOTEA, „Timpul ºi valoarea lui5

pentru mântuire”, Ortodoxia 2 (1977) 203.





IMAGINI ALE SFINTEI TREIMI 

ÎN ARTA RELIGIOASÃ EUROPEANÃ

(Exerciþiu de contemplare)

Dominte G. Meriºor – S.Onica
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Cine voieºte sã deprindã meºtesugul zugrãvirii sã-l înveþe mai întîi
cu ochii ºi sã-l încerce o vreme de unul singur, desenînd chiar fãrã
cunoaºterea canoanelor, pînã ce va ajunge priceput. Apoi facã
închinare cãtre Domnul nostru Iisus Hristos ºi o rugãciune dinaintea
icoanei Maicii Domnului Hodighitria. Iar preotul sã binecuvînteze si
inchinîndu-se sã rosteascã tare: Domnului sã ne rugãm (Dionisie din
Furna, Carte de picturã).

O încercare de a parcurge doar o infimã parte din reprezentãrile

vizuale ale artei creºtine presupune, în primul rînd, o decizie asupra

modului de abordare. Într-un timp în care viteza ºi sinteza se impun drept

jaloane, receptarea prin contemplare ºi empatia cu semnificaþia imaginii

religioase solicitã extinderea unui rãgaz mãcar pînã la durata celui

necesar reprezentãrii sacralitãþii. În asemenea autoimpunere idealã am

simþi nu numai cu ochii fizici, ci ºi cu cei ai sufletului acele armonii

incluse în realizãrile artistice creºtine, acea geometrie subsidiarã formelor

ºi pãrþilor compoziþionale din mozaicuri, fresce, icoane, miniaturi,

tablouri religioase ori obiecte de cult.

În sens ideatic ºi aplicativ plastic, o triadã inclusã existã permanent în

cadrul oricãrei armonii compoziþionale, în indisolubila legãturã dintre

parte, grup ºi întreg. Interdependenþa lor o întîlnim, de fapt, în cadrul

fiecãrei forme în parte, nu numai în cadrul relaþiilor dintre elementele de

limbaj plastic ºi dintre zonele compoziþiei. La fel, structurarea graficã,

cromaticã ºi a procedeelor tehnice de realizare artisticã implicã existenþa

triadei.

Modalitãþile de organizare a unor semne ori simboluri plastice (forme

componente) într-o configuraþie plasticã (compoziþie, suprasemn) sunt
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multiple datoritã interacþionãrilor diferite dintre factorii ce genereazã ºi

compun configuraþiile. Totuºi, forma totalã a unei imagini se structureazã

prin cei trei timpi sau prin cele trei etape clasice – generalizarea formelor

constitutive, reprezentarea lor analiticã ºi sinteza acestora sau imaginea

ultimã, globalã, cu esenþializãrile de rigoare. Deci, forma totalã, adicã

compoziþia imaginii sau configuraþia plasticã se poate compara cu un

ansamblu unitar ideatic ºi aplicativ, care totalizeazã la fiecare nivel,

concomitent ºi triadic: subsisteme de relaþii produse în cadrul pãrþilor sale

componente (fiecare parte fiind formatã la rîndul ei din diverse pãrþi), un

sistem dublu, biunivoc ºi cuprinzãtor de relaþii, structurat ca urmare a

relaþiilor dintre pãrþi si a relaþiilor dintre ele ºi întregul imaginii.

Astfel, configurarea formei totale a imaginii se realizeazã treptat ºi pe

etape, în procesul actului de creaþie artisticã.

Etapele configurãrii deliberate a imaginii sunt ºi ele trei: 1. schema

compoziþionalã sau scheletul imaginii, stabilit prin linii de forþe

directoare ce pun în evidenþã anumite direcþii, sensuri, tensionãri, care sã

conducã la închegarea caracterului sau ideii de bazã a întregului context;

2. structura compoziþionalã care rezultã din relaþiile elementelor imaginii

ºi exprimã însuºirile geometrice ale formelor componente (include

schema ºi coordonarea elementelor cu centrul-centrele de interes); 3.

forma totalã a compoziþiei, reprezentatã de întreaga configuraþie a ei ce

apare din þesãtura relaþiilor care sudeazã detaliile formelor plastice

componente (parte) cu celelalte relaþii ale structurii ei (grup), ca ºi cu

ansamblul imaginii (întreg). 

Constatãm astfel cã alãturi de primatul gîndului-cuvînt hotãrâtor în

structurarea ºi transmiterea unei doctrine religioase, imaginea ce-i

exprimã substanþa nu e doar o prelungire sau un adaos; simultan, ea este

transpunere a credinþei ºi restituire a acesteia cãtre privitor printr-un alt

limbaj decît cel vorbit sau scris, prin limbajul vizual. Acesta, ca orice

limbaj, îºi are coordonatele sale specifice de formare, amplificare ºi

perfecþionare a modalitãþilor prin care se transmit mesajele incluse

imaginilor. O caracteristicã evidentã a acestora trebuie sã fie elocinþa lor,

dat fiind faptul cã procentul cel mai ridicat de receptare a informaþiilor

este datorat vederii. In asemenea situaþie arta religioasã este, poate, cea

care comportã dificultãþi maxime în realizare, deoarece deciziile artistului
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sunt condiþionate de o serie de factori de care trebuie sã þinã cont. Pentru

a-ºi contopi creativitatea cu cerinþele acestora, efortul sãu presupune o

disciplinã riguroasã a muncii, similarã cu cea a unui sportiv de

performanþã.

Dacã ne gîndim la cel care priveºte, receptarea artei religioase se

înscrie de la sine într-un registru aparte; imaginilor ei creºtinul le taºeazã

o sublimare, independent ºi indiferent de valoarea lor artisticã. De aceea,

concordanþa dintre formã ºi mesaj, aspect ºi conþinut, este tocmai marea

problemã de rezolvat pentru arta ce-ºi propune reprezentarea sacralitãþii.

Opera apare cînd aceastã concordanþã dintre mijloc ºi scop e evidentã

prin normalitatea ei. De fapt, marea artã e ca o rãsuflare spontanã ce nu

lasã sã transparã toatã truda îndelungatã care a precedat-o.

Gestul plastic apare astfel neobosit, direct, sigur deci spontan,

generînd certitudinea cã nimic nu se mai poate adãuga întregului ºi nimic

nu trebuie îndepãrtat. Fiecare detaliu poate transmite separat o tot atât de

mare intensitate emoþionalã ca ºi ansamblul.

În asemenea situaþii, am putea spune cã faþã de arta reprezentãrilor

creºtine ale sacralitãþii trãim aceeaºi stare ca cea imprimatã în sinele

fiecãruia de consubstanþialitatea Sfintei Treimi.

In spaþiul european creºtin, tema Sfintei Treimi îºi are diversificatã

reprezentarea imagisticã în funcþie de înþelesurile desprinse din baza

teologicã. Propunînd doar o introducere în problematicã, cu intenþia

aprofundãrii ei ulterioare, nu vom dezvolta aici comparatii sau/ºi

ierarhizãri artistice valorice ori analize iconografice care sã punã în

evidenþã vederile doctrinare, ci vom sugera privitorului sã simtã în primul

rînd ceea ce uneºte reprezentãrile Sfintei Treimi, adicã acel principiu

arhitectonic (deja prezentat) al armoniei imaginii fie ea, din spaþiul

ortodox sau din cel catolic.

Pornind de la nivelul unei directe observãri întreprindem, de fapt, o

cãlãtorie a privirii care încearcã sã ne transmitã cã e necesar a învãþa

permanent sã vedem: o vedere simultanã spre exterior ºi interior prin

intermediul prototipului iconografic. Pentru început, este de constatat

cum în timp, in spaþiul european, atât în Est cât ºi în Vest, imaginile

suportã unele modificãri vizuale mai subtile sau mai evidente, în funcþie
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atât de cultura religioasã ºi generalã, cât ºi de posibilitãþile concrete,

artistice ºi tehnice de vizualizare a temei Sfintei Treimi.

„Ori dacã drumul pelerinului e sortit sã fie fãrã odihnã, cine oare îl

pune pe drumuri fãrã nevoie?… Prin chip pictat, Dumnezeu se îndurã ºi

dãruieºte sãnãtate dupã credinþa celor ce-ºi îndreaptã paºii spre locurile

sfinte” (Leonardo da Vinci-Tratat despre picturã).

Prin imagini ale Sfintei Treimi, succinta „cale cu modele artistice” (a 

cãror valoare plasticã e deja recunoscutã) are rolul ºi de a sublinia faptul

cã ideea, oricât de generoasã ar fi ea, dacã nu este susþinutã plastic

adecvat, riscã sã-ºi diminueze puterea de transmitere a mesajului propus;

o extindere (care nu se integreazã în cadrul prezentãrii de aici, datoritã

amplitudinii fenomenului), este situaþia contaminãrii cu impuritãþi gen

kitsch, surogate care solicitã minima pregãtire ºi receptivitate cultural-

artisticã ºi care au tot mai mult succes de piaþã. Deducem astfel cã

independent de codul ideatic ce se integreazã unei imagini, ea trebuie sã

reziste, în primul rând, vizual; elementele plastice ce o structureazã

trebuie sã fie în acord, imaginea creându-ºi adecvarea pãrþilor faþã de

întreg ºi a întregului în raport cu pãrþile ce i se includ. Din experienþa

vizualã pe care fiecare o dobândeºte în timp constatãm, nu o datã, cã o

imagine gânditã ºi realizatã armonios rezistã estetic, chiar ºi atunci când

s-a pierdut sau nu s-a descifrat încã cheia codului ce a generat-o sau îi

este inclus.

Pentru arta religioasã, cheia e constituitã din principii iconografice

directoare, fundamentate dogmatic, precum sunt indicaþiile erminiilor în

ortodoxie. O datã cunoscutã aceastã „cheie”, atît pentru receptor, cît ºi

pentru artist este înlesnitã perceperea imaginii în integralitatea ei,

aspectele ideatice ºi cele artistice susþinîndu-se reciproc.

„Iconarii zugrãvesc Dumnezeirea cea nevãzutã nu dupã fiinþa ei, ci o

picteazã ºi o înfãþiºeazã dupã vedeniile proorocilor” .1

Exeget al Sf. Treimi, pãrintele ieromonah Gabriel Bunge remarcã trei

direcþii de înþelegere ºi practicã iconograficã; acestea pot însã interfera

divers, în funcþie de nivelul de pregãtire al ucenicului sau al maestrului,

 G. BUNGE, Icoana Sf. Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov, Deisis, Sibiu 1996.1
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creator de bunuri cu specific religios, dar ºi beneficiari ai acestor valori.

Teologic, Sf. Treime are deja în primul mileniu de creºtinism trei

abordãri care se exprimã iconografic divers ºi, în acelaºi timp, unitar.

Atunci cînd însã se încearcã punerea în legãturã a acestor „diferite

interpretãri” (angelologicã, hristologicã ºi triadologicã), cu mãrturiile

iconografice pãstrate ºi „contemporane lor”, apar unele dificultãþi.

Rãmîn, astfel, deschise întrebãrile privind „natura relaþiei dintre teologie

ºi iconografie”. Este oare teologia premergãtoare iconografiei „sau

amîndouã se dezvoltã independent, iconografia hrãnindu-se din surse

proprii” ?2

Conceputã ca o încercare de menþinere ºi revigorare a principiilor

ortodoxe pentru pictura postbizantinã, Erminia lui Dionisie din Furna

întîlneºte în secolul al XVIII-lea „mãrturia tendinþei antibizantine în

cultura neogreacã”, prin scrierile lui Panaiotis Doxara (1662-1729).

Acesta, dupã studiile de la Veneþia, unde îl aflãm în 1669, se

reîntoarce în Grecia. In 1709, devenit promotor al unei picturi de

inspiraþie occidentalã el traduce în greaca popularã „Tratatul“ lui

Leonardo da Vinci (1720), si scrie în 1729 propria sa lucrare „Despre

Picturã “ în care modelele indicate sunt Tizian,Tintoretto,Veronese…

Erminia lui Dionisie este, prin însãºi structurarea ei, dedicatã

iconografiei ºi aspectelor tehnice ce „se pot învãþa , se pot transpune în

cuvinte, se pot împãrtãºi”, iar problema stilului se rezolvã „comform

mentalitãþii medievale” prin „îndemnul copierii directe a operelor lui

Panselinos”. Deºi „lipseºte cu desãvîrºire orice aluzie la naturã ºi la

studiul ei “, pasajul care povãþuieºte de a învãþa mai întîi cu „ochii” ºi de

a desena „chiar fãrã cunoaºterea canoanelor „constituie un apel la

spontaneitate ºi libertate imaginativã .3

Odatã cu restaurarea unor monumente de la Meteora s-a descoperit cã

pictorii de tradiþie bizantinã lucrau rapid, direct, spontan. Asemenea

manierã a rãmas mult timp necunoscutã, deºi ea era folositã într-o

 G. BUNGE, Icoana Sf. Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov.2

 Dupã V.I. STOICHITA - DIONISIE DIN FURNA,Carte de Picturã.3
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întreagã zonã culturalã. Respectivul amãnunt apare deosebit de

semnificativ, deoarece „ne aratã rolul adevãrat pe care îl avea iconografia

în pictura epocii; aceasta se impunea ca o disciplinare a imaginatiei

artistului ºi determina un exerciþiu aproape ascetic de supunere fatã de

tradiþie” .4

În arta occidentalã, în partea de vest a Europei, tradiþia este mai mult

un punct de raportare, stimulativ artistic, canoanele disimulându-se tacit

în adaptarea formelor la contemporaneitatea timpului. Perspectiva inversã

a artei bizantine este înlocuitã de perspectiva liniarã sau conicã, pentru

care Renaºterea oferã cele mai multe ºi deosebite aplicatii, mai ales

picturale. Astfel, persoanele sfinte pot deveni mai familiare, mai

apropiate, împrumutînd accesorii ºi atitudini adecvate epocii ºi ambianþei

sociale pentru care sunt reprezentate. 

Pentru ortodoxie, constatãrile pãrintelui ier. Gabriel Bunge ajutã la

explicarea „relaþiei complexe ce apare între conþinut ºi forma

iconograficã corespunzãtoare”. Aflãm cã, „la o privire mai atentã,

iconografia cap. 18 al Genezei apare ca uimitor de conservatoare”.

Uneori, „forme dezvoltate odinioarã” sunt transmise neschimbat, deºi „în

mod evident, ele nu mai stau în acord cu conþinutul lor corespunzãtor“;

alteori „sunt modificate ºi combinate în decursul vremurilor”. Concluzia

aratã cã „o interpretare poate fi din punct de vedere formal fãrã echivoc

angelologicã (toþi trei vizitatorii lui Avraam sunt caracterizaþi ca îngeri),

sau/ºi hristologicã (unul din cei trei este caracterizat prin anumite

atribute ca typos al lui Hristos) însã, din punctul de vedere al

conþinutului, prin inscripþie, respectiv titlu, intenþia sã fie fãrã echivoc

treimicã”. Parcã suntem deja în sfera artei, cu ambiguitãþile ei

recunoscute ºi conotaþiile diverse, atunci cînd ierom. Gabriel conchide cã

„adeseori nu este uºor de stabilit ce a vrut de fapt, adicã în primul rînd,

sã reprezinte artistul, fãrã a mai spune nimic de faptul cã forma

 V.I. STOICHITA - DIONISIE DIN FURNA, Carte de Picturã.4
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iconograficã aleasã îºi duce o viaþã proprie ºi, de aceea, ea vesteºte

uneori un cu totul alt mesaj” . 5

Ca exerciþiu imaginativ, putem sã ne închipuim la modul concentrat

o succesiune a unor imagini cu specific religios din estul ºi vestul

Europei creºtine.

Observaþia asupra relativitãþii decodificãrii este cu atît mai mult de

apreciat deoarece ea este fãcutã de un pãrinte monah obiºnuit cu rigorile

reprezentãrilor canonice. Am deduce cã, dacã în cazul Sf. Treimi

vizualizarea veterotestamentarã cu Îngerii ºi Cina de la Mamvri lasã loc

interpretãrilor ºi decriptãrilor diverse asupra simbolurilor, atunci

alternativa neotestamentarã, cu Dumnezeu Tatãl, Fiul, (Iisus Hristos) ºi

Sf. Duh (în chip de porumbel alb) - adoptatã în ortodoxie destul de tîrziu,

în sec al XVI-lea - ar pãrea mult mai clarã ºi deci mai usor de decodificat.

Aprofundînd, ulterior, o analizã a fiecãrei imagini conform rigorilor

prospectãrilor ºi deducþiilor, ni se poate releva ºi structural ceea ce

mecanismul nostru sensibil ( interior), percepuse deja ca stare de fapt -

evidenþa armoniei. Astfel, am putea explica ºi degajarea unei puternice

încãrcãturi emoþionale transmise de unele realizãri plastice ale unor

neprofesioniºti (precum sînt lucrãrile meºterilor populari), ca ºi de

imaginile tinzînd spre perfecþiune ale autorilor profesioniºti. Aceºtia din

urmã, anonimi sau cunoscuþi, precum Panselinos,Teofan Grecul, Rubliov,

Rafael, Leonardo da Vinci, El Greco ºi alþii contopesc trãirea sau

revelarea cu studiul intens ºi îndelungat pentru a afla acele modalitãþi

plastice care sã-i reprezinte ºi sã redea totodatã cît mai elocvent natura

stãrii ce au trãit-o în sinele lor ºi care se cere a fi exteriorizatã, transmisã,

împãrtãºitã.

Cãci „pictura este pentru vãz, acelaºi lucru ca ºi predica pentru auz ºi

aceasta nu pentru cã icoana redã indirect conþinutul unui discurs, ci

fiindcã în obiectul lor nemijlocit, de care nu pot fi separate ºi în a cãrui

 V.I. STOICHITA - DIONISIE DIN FURNA, Carte de Picturã. 5
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expresie constã întreaga lor esenþã, atît discursul, cît ºi icoana sînt una ºi

aceeaºi realitate spiritualã” . Nu trebuie sã uitãm însã cã toate aceste ºi6

alte valori ale artei ºi culturii universale le putem avea în continuare doar

protejîndu-le ºi pãstrîndu-le, munca susþinutã a specialiºtilor restauratori

fiind cea care le asigurã perenitatea ºi cunoaºterea perpetuã.

 P. FLORENSKI, Iconostasul, Anastasia, Bucureºti 1994.6



ÎNTREBÃRI, COMENTARII, DISCUÞII

Introducere (N. Achimescu): Tema acestui colocviu este o una care

încununeazã toate celelalte teme care au fost dezbãtute pe parcursul

acestor ani. E ºi un prilej de bucurie pentru noi pentru cã, cel puþin de

douã ori pe an, ne putem întâlni, o datã în cadrul sãptãmânii pentru

unitatea Bisericilor, iar a doua oarã, cel puþin aici, la Iaºi, în cadrul

acestor simpozioane atât de interesante. Tema de astãzi este una care nu

presupune nici pe de parte diferenþe confesionale, cel mult, am putea

spune cã aceastã temã va scoate în evidenþã particularitãþile celor douã

teologii, unghiurile poate, uneori diferite de abordare, limbajul deosebit,

dar, în nici un caz, probleme de fond sau de conþinut. Mai constituie un

prilej de bucurie ºi faptul cã Facultatea de Teologie Ortodoxã din Iaºi

reuºeºte sã aducã aici la noi pe colegii de la Institutul Teologic Romano-

Catolic din Iaºi. 

Întrebare (E. Ferenþ): Aceastã prezentare a sacrului, cel puþin din

ceea ce am reþinut eu, am împãrþit-o începând de la creaþie: omul a primit

de la Dumnezeu o revelaþie universalã, capabilã de a fi beneficiul tuturor

popoarelor. Alãturi de aceasta aþi amintit de al doilea moment - religia

poporului ales -, care ar constitui revelaþia specialã ºi, desigur, cea

creºtinã, revelaþia propriu-zisã, definitivã. În acest cadru, apare

întrebarea: Alãturi de aceastã revelaþie universalã, popoarele ºi religiile

amintite au mai avut o altã revelaþie? A doua întrebare: Ce valoare au

aceste revelaþii pentru noi, creºtinii?

Rãspuns (N. Achimescu): Aceste populaþii se roagã nu doar atunci

când se aflã în nevoi, se roagã chiar ºi în momentele lor de bucurie, cu

faþa îndreptatã spre cer ºi cu mâinile ridicate, îndepãrtate sau mai puþin

îndepãrtate. Concluzia ar fi urmãtoarea: Revelaþia este unicã pentru cã

vine de la Dumnezeu cel unic. Aceastã revelaþie unicã primordialã a fost
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moºtenitã de cãtre toate aceste mituri ºi populaþii. Însã, dupã cãderea în

pãcat, omenirea intrã într-o sesiune de evoluþie regresivã, iar

religiozitatea degenereazã. Toate aceste pseudorevelaþii, aºa cum le

descoperim noi în aceste religii naturale, nu sunt decât reminescenþe

degenerate dintr-o singurã ºi unicã revelaþie primordialã, revelaþia

biblicã. În ceea ce priveºte a doua întrebare, faptul cã existã astãzi foarte

multe religii necreºtine, împãrtãºite de atâtea popoare, mã gândesc la

China, la Japonia ºi altele, o credinþã în genul budist, ºintoist,

confucianist, taoist º.a.m.d., dar care, prin comportamentul lor prezintã

anumite valori morale care sunt indiscutabile. Ceea ce este rãu pentru

cineva aici, în contextul, în aria culturalã în care trãim noi, este rãu ºi

acolo. Prin urmare, din acest punct de vedere aº spune cã aceste

fragmente din revelaþia primordialã ajutã sau au ajutat la conservarea

anumitor valori morale indiscutabile.

Întrebare (Gh. Popa): Abordarea fenomenologicã a apãrut ca o

consecinþã a filosofiei kantiene, care a fãcut o distincþie clarã între a

gândi ºi a cunoaºte. Kant spune cã noi nu putem cunoaºte lucrul în sine,

ci doar fenomenele care apar în faþa conºtiinþei. Gândirea

fenomenologicã nu ne deschide calea spre cunoaºterea lui Dumnezeu, ci,

plecând de la aceastã distincþie dintre a gândi ºi a cunoaºte a apãrut un alt

tip de abordare, postkantian, abordarea hermeneuticã. Întrebarea mea ar

fi în ce mãsurã reflecþia de tip hermeneutic ar putea fi un punct de

legãturã între gândirea fenomenologicã ºi abordarea teologicã? Pentru cã

hermeneutica are ºi ea o amprentã obiectivistã ºi, dacã vreþi, obiectivantã,

pentru cã ea interpreteazã textele Sfintei Scripturi ca realitãþi obiective

ºi în cadrul unui cerc hermeneutic, cel care interpreteazã textul se lasã,

la rândul sãu, interpretat de text ºi poate cã acest mod de reflecþie ar

putea fi un punct de legãturã între transcendenþa ºi prezenþa lui

Dumnezeu în realitatea noastrã existenþialã.

Rãspuns (N. Achimescu): Toatã fenomenologia europeanã, pornind

de la Edmund Husserl ºi pânã la Sartre, nu are alt obiect decât

fenomenul. Întregul demers religios este un produs al propriului sãu

subiect care se obiectiveazã dupã aceea în aceste fenomene.
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Întrebare (Gh. Popa): Care este punctul de interferenþã dintre

abordarea fenomenologicã ºi una propriu-zis teologicã? Sigur, dacã ne

obiectivãm discursul ºi ne plasãm doar din perspectivã fenomenologicã,

ca teologi, nu existã riscul de a fi receptaþi de cei cãrora ne adresãm,

oarecum ambigui în ceea ce priveºte identitatea propriului nostru discurs?

Rãspuns (N. Achimescu): Pr. Stãniloae spunea cã Cristos este prezent

incognito în întreaga creaþie, în întreaga lume. La fel, anumiþi teologi

protestanþi ºi romano-catolici vorbesc despre aºa-numiþii „creºtini

anonimi”. Cred cã este vorba de Karl Rahner. Hans Küng a scris o

lucrare în care e vorba despre aceastã prezenþã a lui Dumnezeu care

lucreazã. Sigur cã doctrina consacratã, atunci când ne referim la

mântuire, aºa cum au subliniat ºi Sfinþii Pãrinþi, rãmâne aceea adoptatã

de Bisericã dintotdeauna: „extra Ecclesiam nulla salus”, spunea Sfântul

Ciprian al Cartaginei. În Faptele Apostolilor se relateazã cã, la un

moment dat, Duhul Sfânt se coboarã asupra unui grup de credincioºi

nebotezaþi, care nu fãceau parte din Bisericã, ºi acest lucru vrea sã

semnifice tocmai acest fapt, ºi anume cã Dumnezeu lucreazã ºi asupra

celor neintegraþi în Bisericã. De aceea, eu cred cã ºi în cazul de faþã,

Cristos, Dumnezeu este prezent ºi lucreazã ºi în aceste comunitãþi ale

celor chemaþi. Aceºtia vor trebui ca, într-o bunã zi, sã devinã cei aleºi.

Întrebare (W. Dancã): Având în vedere contextul în care s-a definit

doctrina Sfintei Treimi ºi fãcând o comparaþie între timpul de atunci ºi

zilele noastre, ce credeþi cã s-ar preciza astãzi din Dumnezeul întreit al

Revelaþiei? În perioada patristicã, unii Pãrinþi ai Bisericii au plãtit scump

credinþa lor în egalitatea ºi unitatea Persoanelor divine. Credeþi cã astãzi

ar fi cineva în stare sã moarã pentru adevãrul dogmei Sfintei Treimi?

Rãspuns (N. Achimescu): Dacã analizãm o serie de doctrine ale

diferitelor grupãri creºtine care se manifestã astãzi, ne dãm seama cã

existã o percepþie greºitã asupra dogmei Sfintei Treimi. Nu ºtiu dacã nu

se înþelege cumva o coborâre a lui Isus din sfera divinului, dar acesta nu

e mai mult decât un om cu care stãm de vorbã, prietenul nostru cu care

mergem pe cale º.a.m.d. E greu de spus dacã cineva ºi-ar mai da viaþa
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pentru dogma Sfintei Treimi, dar este, de asemenea, ºi greu de exclus o

astfel de posibilitate, în momentul în care s-ar ivi astãzi o astfel de erezie

care sã punã în pericol învãþãtura mântuitoare a Bisericii. Dacã am trãi

ºi astãzi astfel de situaþii, sunt sigur cã s-ar gãsi oameni ai Biserici care

sã îºi dea viaþa pentru aceasta.

Întrebare (N. Achimescu): Vã rog sã precizaþi aspectul legat de o

afirmaþie pe care aþi fãcut-o, pentru a nu se înþelege greºit. E vorba despre

acea relaþie pe care o presupune purcederea în legãturã cu principiul, iar

acum, în final, vorbind despre Sfânta Treime, aþi folosit expresia „trei

moduri de manifestare în lume a unicului Dumnezeu”. Mã tem ca unii

dintre studenþii noºtri sã nu fi înþeles cumva cã ar fi vorba despre

sabelianism.

Rãspuns (E. Ferenþ): Referitor la prima întrebare, la textul Sfântului

Toma, acesta spune cã „missio importa processionem a principio”, adicã

trimiterea unei Persoane temporale, adicã numai a Fiului ºi a Duhului

Sfânt, presupune o misiune de la Tatãl: Fiul se întrupeazã ºi numai el;

Duhul Sfânt este acela care desãvârºeºte lucrarea Fiului ºi face ca

Biserica sã fie Trupul lui Cristos. Referitor la a doua întrebare, eu am

spus mod de prezenþã. Pãrinte Rahner vorbeºte de modul de prezenþã a

Tatãlui ca Tatã, mod de prezenþã a Fiului ca Fiu, mod de prezenþã a

Duhului ca Duh Sfânt. Aceastã expresie mai este uneori pusã alãturi de

cea a lui Karl Barth, care spune „mod de a fi” al acestor Persoane. Eu am

preferat expresia „mod de prezenþã” care nu înseamnã o simplã

manifestare exterioarã. Eu am spus cã e consubstanþial, nu are nimic cu

sabelianismul aici, ºi un Karl Rahner nu poate sã fie acuzat de

sabelianism! Departe de noi sã prezentãm Sfânta Treime ca o simplã

manifestare în exterior, fãrã a mai recunoaºte Persoanele. Dimpotrivã,

Persoanele, ipostasurile dumnezeieºti sunt distincte. Eu evit expresia

„diferite”. Uneori, în anumite cãrþi, teologia ortodoxã foloseºte aceastã

expresie. Pãrinþii orientali vorbesc despre „idiomata”, „characteres”,

caracterele proprii: paternitatea, filiaþia ºi spiraþia sau purcederea Duhului

Sfânt.
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Întrebare (W. Dancã): Aþi vorbit despre acel Dumnezeu „second

hand”: puteþi sã faceþi niºte referinþe astãzi la niºte curente teologice,

cãrþi, autori al cãror Dumnezeu, în raport cu Sfânta Treime, este un

Dumnezeu de mâna a doua? Tot legat de aceasta, vã întreb cum ajungem

la Dumnezeul adevãrat, Dumnezeul Treimii-mântuire, pentru cã avem

revelaþia, avem ºi calea raþionalã. Are ºi aceasta din urmã vreo

contribuþie sau ajungem la el doar prin intermediul revelaþiei?

Rãspuns (E. Ferenþ): Ajungem la Sfânta Treime pornind de la

revelaþie. Ulterior, datoritã dezvoltãrii teologice, s-a ajuns la elaborarea

dogmei Sfintei Treimi cu ajutorul conceptelor filosofice, implicit

raþionale. Însã, înainte de toate, avem ordinea harului, ordinea revelaþiei,

care ne pune într-o relaþie mai intimã cu acela care ne descoperã misterul

Sfintei Treimi. Acest lucru se datoreazã în special revelaþiei desãvârºite

în Cristos, prin care am fost adoptaþi ca fii ai lui Dumnezeu. Adopþiunea

ne redã, de fapt, asemãnarea pe care am pierdut-o ºi este viaþa de

comuniune cu Sfânta Treime. Rãspunsul la cealaltã întrebare e cã

ajungem sã nu ne mai regãsim. Au ºi ei imagini ale Sfintei Treimi, au un

fel de analogii ºi unii preferã sã se regãseascã în aceastã literaturã pãgânã

pentru a descoperi în ea Sfânta Treime. Dar în veacul veacului n-o pot

descoperi în aceastã literaturã, pentru cã aceasta apare numai în Noul

Testament. Nici în Vechiul Testament nu o descoperim decât prin

preînchipuiri, care sunt o revelaþie pregãtitoare a misterului Sfintei

Treimi. Nu putem spune, din aceastã cauzã, cã Vechiul Testament ºi-a

pierdut valoarea prin împlinirea adusã de cel Nou, cãci acela în numele

cãruia noi am fost botezaþi este unicul Dumnezeu al Domnului nostru

Isus Cristos, unicul Dumnezeu al Vechiului ºi Noului Testament. Acolo

a apãrut ca monopersonal, aici, în Treime. 

Întrebare (W. Dancã): Este posibilã o experienþã spiritualã în celelalte

religii? Cât se pot apropia acestea de experienþa spiritualã creºtinã?

Experienþa spiritualã a unor creºtini e de lungã duratã sau e de scurtã

duratã? De cele mai multe ori noi îl cãutãm pe Dumnezeu, iar extazul

mistic, care e dovada unei experienþe spirituale intense, dureazã puþin. În
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raport cu celelalte experienþe spirituale, cum este experienþa unui creºtin

în faþa altarului, la Sfânta Împãrtãºanie?

Rãspuns (Gh. Petraru): ªi în celelalte religii sunt experienþe spirituale

puternice, care þin de participarea fiecãruia la relaþia cu divinul, în funcþie

de configuraþia religiei respective. Sunt experienþe intense în hinduism,

în islamism.Toate acestea pot fi considerate ca fiind pregãtiri pentru

Evanghelie.

Întrebare (W. Dancã): Mã refeream aici la o intensitate calitativã.

Biserica Catolicã are niºte criterii prin care autentificã o astfel de

experienþã, spunând cã este o experienþã spiritualã creºtinã - de exemplu,

când nu contravine Revelaþiei, învãþãturii Bisericii, intervenþii

miraculoase etc. În Biserica Ortodoxã existã aºa ceva?

Rãspuns (Gh. Petraru): ªi în Bisericã, în orice act de canonizare se

face o trecere în revistã a lucrãrii, a vieþii unui sfânt, a actelor sale

taumaturgice, sunt mai multe criterii. Un alt criteriu este cel al

neputrefacþiei corpului. Biserica este foarte reticentã ºi foarte minuþioasã

în a analiza astfel de cazuri.

Întrebare (G. Ivan, student): Existã o dihotomie între raþiune ºi

credinþã, între calea raþionalã ºi cea misticã? Este posibil sã creascã

iubirea într-un suflet fãrã ca, în acelaºi timp, sã se mãreascã ºi

cunoaºterea?

Rãspuns (Gh. Petraru): Dacã ne referim la Occident, dar ºi în

Ortodoxie, existã o direcþie mai raþionalistã ºi alta mai misticã, a

experienþei. Aici depinde de darul fiecãruia. Un teolog este mai

raþionalist, mai sistematic, altul este mai mistic, iar Biserica are nevoie

de ambele direcþii, pentru cã amândouã sunt o consecinþã a darului primit

- existã un dar al cunoaºterii, un dar al credinþei - ºi Biserica noastrã

cunoaºte astfel de structurãri mai raþionaliste ºi mai mistice, deºi ele se

unificã la marii sfinþi pãrinþi. Dacã se deschide Filocalia, avem capete



173RECENZII

gnostice ºi capete practice: gnostikos se uneºte cu praktikos, pentru cã

omul este o persoanã unitarã în cãutarea celui Bun. În Occident, este

cunoscutã distincþia dintre ºcoala franciscanã ºi cea dominicanã.

Întrebare (Gh. Popa): Aºa cum am observat, domeniul spiritualitãþii

este destul de vast ºi uneori creeazã confuzii. Întrebarea e dacã nu cumva,

cel puþin în spaþiul nostru eclezial, nu folosim atât de mult termenul de

experienþã spiritualã, cât cel de viaþã în Cristos prin Duhul Sfânt? A doua

întrebare este dacã teologia fundamentalã, urmând modelele teologiei

patristice, poate prelua astãzi, în dialogul sãu cu discursul ºtiinþific sau

filosofic, aºa cum teologia patristicã a fãcut-o la rândul sãu, anumite

concepte filosofice sau ºtiinþifice actuale, cu care sã argumenteze apoi în

limitele raþiunii umane deschise ºi întemeiate pe Revelaþie, credibilitatea

discursului trinitar?

Rãspuns (Gh. Petraru): Este un specific al experienþei spirituale

creºtine viaþa în Cristos, dar nu trebuie sã ne ferim sã folosim termenul

misticã, ci sã punem niºte coordonate. Aºa cum spunea Meyendorf în

cartea închinatã lui Grigore Palama, mistica noastrã este una trinitarã,

cristologicã ºi sacramentalã. Sarcina teologiei în spaþiul nostru este aceea

de a reflecta împreunã sau a atrage în domeniul teologic concepte

filosofice valabile sau discursuri ºtiinþifice. Am fost recent la al VIII-lea

Colocviu european care se ocupã cu studiul teologiei ºi ºtiinþei, unde s-a

vãzut un lucru foarte clar: trebuie sã ne pãstrãm specificitatea cercetãrii,

dar, în acelaºi timp, trebuie sã ne deschidem unii spre alþii ºi fãrã sã

facem un sincretism. Citim în discursul despre creaþie al Sfântului Vasile

cel Mare cum acesta se extaziazã în faþa ordinii universului, taxis. Sfântul

Grigore de Nyssa este foarte influenþat de cele patru stihii ale filosofiei

greceºti. Iar astãzi, dacã ne-am lua dupã fizica cuanticã, corpuscul ºi

undã, de exemplu, ne-am apropia de Dumnezeu ca fiinþã ºi energie în

acelaºi timp. Toate acestea invitã la reflecþie. ªtiinþa însãºi ne spune cã

ceea ce este nu este ceea ce vedem, e cu totul altceva.

Întrebare (Gh. Popa): Consideraþi cã fizica cuanticã ºi noile

descoperiri ale fizicii ºi chiar biologiei ar anticipa o revenire a
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metafizicii? Acceptaþi cã existã ºi în comunitatea ºtiinþificã o cãutare a

lui Dumnezeu?

Rãspuns (Gh. Petraru): Mai curând decât metafizica, cred cã e un

timp al unui adevãr mai mare, al lui Dumnezeu însuºi.

Întrebare (W. Dancã): Discursul ºtiinþific, limbajul ºtiinþific poate

servi teologiei, atât prin conceptele cât ºi prin rezultatele la care ajunge

dupã îndelungi cercetãri. În acest sens, psihologia a pus în luminã un dat

fundamental al fiinþei umane, ºi anume structura ei dialogalã. Aceastã

ºtiinþã a dovedit faptul cã un copil ajunge la conºtiinþa de sine atunci când

se raporteazã la un tu, care mai întâi este mama, apoi tata, ceilalþi fraþi

etc. De la relaþia eu-tu se ajunge la relaþia eu-noi, în care noi este garanþia

cã tu nu vei muri. În sfârºit, discursul acesta este folosit în ultima vreme

ºi de teologie. Vreau sã vã întreb: care e relaþia dintre eu, tu ºi noi în

Bisericã, cu referinþã la experienþa individualã a sacrului? Sau, experienþa

spiritualã a unui individ poate depãºi limitele impuse de Bisericã?

Rãspuns (Gh. Petraru): Experienþa spiritualã eclezialã este structuratã

în funcþie de Revelaþie - Cuvântul lui Dumnezeu...

Întrebare (W. Dancã): Revelaþia nu limiteazã cumva libertatea

omului?

Rãspuns (Gh. Petraru): Sfântul Paul spune cã toate îi sunt permise,

dar nu toate îi sunt de folos. Libertatea interioarã, libertatea în har

înseamnã deja un exerciþiu ascetic, pentru a nu te risipi.

Comentariu (Gh. Popa): Dacã experienþa aceasta este o experienþã

structuratã, înseamnã cã Gadamer are dreptate cã orice interpretare

teologicã sau orice discurs teologic sau ºtiinþific sau orice altã formã de

discurs poartã pecetea unei tradiþii. Nici un interpret nu poate sã

vorbeascã decât în numele unei tradiþii care l-a structurat într-un fel ºi nu

putem scãpa, oricât am dori noi, de propria noastrã tradiþie ºi, în acelaºi

timp, de propria noastrã subiectivitate. 
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Rãspuns (Gh. Petraru): Un metodolog cunoscut spunea cã tradiþia ºi

ascultarea sunt cele douã coordonate esenþiale pe care le presupune

structura unui discurs. Existã structurãri dupã destructurãri fundamentale

care vor sã ducã la ceea ce cãutãm noi, la revenirea la tradiþia eclezialã,

la mãrturisirea, la experienþa Dumnezeului celui viu, a lui Cristos.

Întrebare (N. Chifãr): În ce mãsurã simþurile ne apropie sau ne

îndepãrteazã de Sfânta Treime: care este concepþia Fericitului Augustin

cu privire la problema simþurilor?

Rãspuns (W. Dancã): Sfântul Augustin spune cã ºi în simþurile

noastre exterioare, nu numai în cele interioare putem sã sesizãm o astfel

de analogie trinitarã, printr-o purificare a lor ºi o bunã direcþionare a

acestor simþuri, pentru cã ele sunt orientate spre contemplarea lui

Dumnezeu, adicã spre simþurile interioare. Sigur cã pot interveni

dezordini în partea exterioarã a omului sau în omul exterior ºi, în loc sã

urce - aºa îºi închipuie Sfântul Augustin viaþa spiritualã, ca pe un urcuº

permanent -, stã pe loc sau dã înapoi. De aceea, pot sã spun cã el

valorificã omul integral, inclusiv trupul, ºi acest om integral este destinat

gloriei. De aici, un respect just faþã de trup, o grijã faþã de trup. În acest

sens, eºti responsabil dacã te îmbolnãveºti din cauza ta, printr-un exces

oarecare de mâncare sau bãuturã. Toate acestea pot fi integrate într-un

plan general de mântuire. Viaþa este extraordinar de zbuciumatã ºi

frumoasã, este o cãutare permanentã a lui Dumnezeu ºi ºtim foarte bine

cã Sfântul Augustin a avut experienþa dezordonatã a simþurilor ºi

vorbeºte despre aceastã atracþie permanentã. Din viaþa lui, se povesteºte

cã, atunci când se afla la Milano, unde episcop era Sfântul Ambrozie, ºi

mama lui plângea încontinuu, deoarece nu voia sã se boteze - îºi pãstra

statutul de catehumen - acolo spune cã auzea cât de frumos vorbea

Sfântul Ambrozie, inima lui se înãlþa pentru o clipã la acele adevãruri, le

simþea, le intuia, dar simþurile îl trãgeau înapoi. În perioada aceasta, a

avut douã legãturi cu persoane de sex opus: legãtura cu prima femeie,

deºi nu a fost legalizatã nici în faþa statului, nici în faþa Bisericii, a fost

foarte puternicã ºi cu greu s-a desprins de ea. La fel ºi a doua legãturã,

care i-a zbuciumat viaþa foarte mult. În cele din urmã, s-a decis sã ducã
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o viaþã de cãlugãr: s-a retras într-o vilã din nordul Italiei, în apropiere de

Milano, cu mai mulþi prieteni ai sãi. Acolo a reflectat îndelung, s-a rugat

ºi dupã aceea s-a botezat, iar viaþa lui a devenit alta. Având prezentã

aceastã experienþã dezordonatã a simþurilor, Sfântul Augustin ne

îndeamnã pe toþi ca prin purificare, prin ascezã, printr-un sentiment

permanent de grijã, de responsabilitate faþã de noi, în planul general al

mântuirii, sã ne controlãm viaþa în aºa fel încât sã nu întunecãm aceste

imagini ale Treimii din noi. Desigur cã a mai fost influenþat ºi de

gândirea celorlalþi pãrinþi ai Bisericii. Deºi nu ºtia limba greacã ºi nu

putea sã citeascã în original - totuºi, cunoºtea termenii esenþiali - acest

lucru nu l-a împiedicat sã fie la fel de profund ca ºi pãrinþii greci, pe care

el i-a cunoscut prin traduceri.

Întrebare (Gh. Popa): Ce anume l-a determinat pe Sfântul Augustin

sã înceapã aceastã reflecþie asupra Sfintei Treimi? A fost cumva

influenþat de polemicile cu ereziile timpului în atitudinea pe care a

adoptat-o faþã de dimensiunea trupeascã a omului?

 

Rãspuns (W. Dancã): Mulþi ºi-au pus problema ºi s-au întrebat ce

anume l-a determinat pe Sfântul Augustin sã înceapã aceastã reflecþie

asupra Sfintei Treimi? De unde a pornit? El trãia într-un mediu îmbibat

de erezii în perioada respectivã ºi unii au spus cã probabil, aceste erezii

l-au provocat ºi a voit sã dea un rãspuns. De fapt, la începutul cãrþii De

Trinitate el face o examinare a tuturor acestor erezii care au existat în

vremea respectivã. Alþii au spus cã la mijloc erau necesitãþile pastorale:

ca preot, ca episcop de Hippona, asaltat de tot fel de erezii trinitare, a

trebuit sã reacþioneze. Alþii au spus cã nici necesitãþile pastorale, nici cele

polemice împotriva ereziarhilor nu l-au determinat pe Sfântul Augustin

sã reflecteze ºi sã scrie aceastã carte, De Trinitate, ci sufletul sãu însetat

de misticã, de teologia vederii lui Dumnezeu. Probabil aceastã experienþã

a mizeriei morale profunde în care el a cãzut, aceasta l-a trezit. Nu cred

cã este numai meritul sãu. ªtim cã mama lui, Sfânta Monica a avut un rol

foarte mare: tot timpul a stat alãturi de el ºi el încerca sã fugã de dânsa.

El aratã cã, în timp ce pãrãsea Cartagina ºi a plecat la Roma ca profesor

de retoricã, i-a spus mamei cã se duce pe malul mãrii sã-ºi vadã niºte
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prieteni ºi... dus a fost! Cred ºi împãrtãºesc pãrerea unor specialiºti în

teologia augustinianã cã nevoia lui de a vorbi despre Sfânta Treime ºi de

a aprofunda aceastã temã porneºte din interiorul sãu. În perioada

cãutãrilor sale, nu se punea problema influenþei exercitate de Sfânta

Scripturã, deoarece nu o accepta ca pe un adevãr revelat. ªi al doilea

aspect al întrebãrii are legãturã cu dimensiunea integralã a vieþii lui

Augustin, de dinainte ºi de dupã botez. El a fãcut parte din secta

maniheilor care admit un dualism radical între bine ºi rãu, între trup ºi

suflet, mergând pânã la un dispreþ total faþã de trup. Aceastã apartenenþã

a lui la secta maniheilor s-ar fi prelungit, dupã unii, pânã în teologia

catolicã mai recentã, teologie care a ignorat într-o anumitã mãsurã

valorile trupului. Cred cã experienþa de pãcat în care el a cãzut ºi harul

lui Dumnezeu care a stat mereu la pândã în viaþa lui l-au împins spre

viaþa Bisericii. Cum se spune astãzi, dar în sens bun, „de ceea ce a fugit,

nu a scãpat!”. Apoi, nu trebuie sã uitãm, cã el a scris foarte mult ºi despre

multe lucruri, totuºi unele aspecte interesante pentru noi astãzi nu au

intrat în zona lui de reflecþie. Prin urmare, teologia augustinianã trebuie

judecatã în contextul epocii în care a trãit autorul ei.

Întrebare (L. Farcaº): Întrebarea mea se leagã de o temã fierbinte din

societatea noastrã, care se referã la alegeri, candidaturi, primãrii º.a.m.d:

în discursurile oamenilor politici se vorbeºte foarte rar de persoana

umanã ºi fãrã sã se creadã în Dumnezeu. Este atmosfera dintr-o societate

creºtinã unde oamenii nu sunt luaþi în seamã ca persoane în relaþia lor

directã cu Sfânta Treime, ci se vorbeºte de cetãþeni, de muncitori, de

þãrani etc. Ce ne puteþi spune despre aceasta?

Rãspuns (W. Dancã): Acesta este unul din multele paradoxuri pe care

le comportã societatea modernã ºi postmodernã: ca într-o salã unde sunt

adunaþi oameni politici sã existe o cruce, o Biblie pe care jurã ºi ei sã nu

creadã nici în cruce ºi nici în Biblie; sã afirme cã fac parte dintr-un partid

de inspiraþie creºtinã ºi faptele lor sã fie complet contrare doctrinei

creºtine. Eu nu sunt politician, nu ºtiu pânã unde merge o dimensiune ºi

pânã unde ajunge cealaltã, dar drepturile omului ºi drepturile persoanei

umane astãzi sunt un bun universal, aparþin culturii ºi civilizaþiei noastre
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contemporane ºi sunt mulþi care se angajeazã sã promoveze aceste

drepturi ale persoanei fãrã sã aibã o conºtiinþã clarã a relaþiei lor cu

divinitatea. Sfântul Augustin, în acest sens, ne dã dreptate: omul, în mod

natural este astfel structurat ca sã fie persoanã. Omul este o sintezã dintre

sufletul raþional ºi trup. Trupul subliniazã individualitatea pentru Sfântul

Augustin, iar sufletul raþional - persoana. Se spune cã aceastã structurã

umanã este naturalã. Prin urmare, dacã un politician sau un cetãþean

manifestã semne de raþionalitate, deºi uneori poate sã se contrazicã, este

deja o persoanã. Când nu se mai foloseºte de raþiune ºi nu se exprimã

prin specificitatea lui, raþionalitatea, atunci, probabil, trebuie sã ne

întrebãm dacã mai este persoanã sau nu. Apoi, nu trebuie sã confundãm

credinþa cu raþiunea, pentru cã, în cele din urmã, aceste discuþii se

plaseazã în orizontul raportului dintre credinþã ºi raþiune. Ele sunt douã

dimensiuni distincte, dar nu opuse: raþiunea este, în mod natural, deschisã

spre credinþã. Prin urmare, existã raþionalitate ºi în orizontul credinþei.

Ceea ce raþiunea afirmã prin structura ei specificã trimite cãtre credinþã.

Unii rãmân numai în zona raþiunii cãutãtoare, care analizeazã, cerceteazã

ºi nu fac pasul mai departe cãtre credinþã. Sfântul Augustin are o

afirmaþie în tratatul De Trinitate care a fost preluatã de Blaise Pascal ºi

apoi a devenit motto pentru mulþi intelectuali din zilele noastre. „Tu nu

m-ai fi cãutat, dacã eu nu te-aº fi gãsit mai întâi”. Imaginea vie a Sfintei

Treimi din sufletul nostru, din fiinþa noastrã, este, de fapt, o gãsire a

noastrã de cãtre Dumnezeu. Noi suntem locuiþi de Dumnezeu, participãm

la fiinþa lui Dumnezeu. Cine conºtientizeazã lucrul acesta ºi cautã mai

departe ajunge sã facã o sintezã organicã între raþiune ºi credinþã, trãieºte

în mod firesc, integral, aºa cum cere legea interioarã a existenþei omului.

Cine nu, rãmâne în partea aceasta, a cãutãrii. În contextul nostru social,

politic, Sfântul Augustin este un bun exemplu de îngãduinþã cu cei care

cautã. Prin urmare, nu trebuie sã ne grãbim în a eticheta pe cineva

aºezându-l definitiv în zona harului sau în cea a pãcatului. Iatã de ce

Biserica declarã unele persoane sfinte, pentru cã a constatat în ele

plinãtatea harului, dar niciodatã nu declarã pe nimeni cã este în iad, cã

este condamnat definitiv de Dumnezeu. Cred cã aici Sfântul Augustin ne-

ar da un oarecare motiv sã fim mai îngãduitori, nu în sensul de

permisiviºti, dar sã încurajãm pe cei care fac declaraþii sau gesturi
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contrare persoanei umane ºi drepturilor sale sã caute adevãrul întreg

despre om. În plan concret, social, încurajarea comportã ºi sancþiune,

adicã sã nu-i votãm pe acei politicieni care încalcã drepturile umane. 

Întrebare (Student): Cum prezintã Sfântul Augustin în opera sa modul

în care îl vom cunoaºte pe Dumnezeu atunci când nu vom mai fi

împiedicaþi de bariera simþurilor?

Rãspuns (W. Dancã): La nivelul simþurilor, Sfântul Augustin constatã

doar o urmã a Sfintei Treimi; imaginea vie a Divinei Trinitãþi se aflã în

omul interior care, aºa cum am spus, este exprimatã în felul urmãtor:

mens, notitia, amor. Mens mai este numitã spiritus sau animus ºi

reprezintã partea cea mai de sus a sufletului. Din mens fac parte ratio ºi

intelligentia sau intellectus. Cu ajutorul raþiunii se cunosc lucrurile

sensibile, iar cu ajutorul intelectului se cunosc adevãrurile primordiale,

inteligibile. Aºadar, când vom ajunge sã-l vedem pe Dumnezeu faþã cãtre

faþã, funcþia prin care vom exercita aceastã vedere a lui Dumnezeu va fi

intelectul. În cazul acesta, cunoaºterea nu este o simplã constatare, ci, aºa

cum spune ºi termenul, este cu-naºtere, o naºtere împreunã cu. Dupã

Sfântul Augustin, ne naºtem în Dumnezeu în permanenþã. Devenim

mereu mai mult ceea ce suntem în planul lui Dumnezeu. ªi acest drum

pe care îl începem aici pe pãmânt nu se va întrerupe niciodatã.

Deocamdatã, ratio se referã la partea sensibilã a omului ºi la lucrurile

care sunt inferioare raþiunii. Prin înviere, trupul nostru va fi glorificat ºi,

în consecinþã, va avea alte calitãþi, aºa cum Isus înviat ne-a lãsat sã

înþelegem. Ce se va întâmpla cu simþurile, ratio, dupã înviere? Nu ºtiu.

De la Sfântul Augustin am înþeles cã vederea lui Dumnezeu se exercitã

prin intelect, iar cunoaºterea lui este permanentã, continuã.

Întrebare (W. Dancã): În contextul în care trãim astãzi se observã

dispariþia comportamentului filial de care vorbeaþi la începutul

conferinþei. Astãzi se promoveazã tot mai mult valorilor individualiste:

în plan social, cultural, economic, fiecare încearcã sã aibã totul, sã fie

primul. De exemplu, în familiile noastre: copilul nu se mai adreseazã

pãrinþilor cu apelativul tatã, mamã, ci îi spune „tu”. Aceasta poate
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exprima o anumitã intimitate, dar e un semn al degradãrii unor valori, o

datã percepute ca tradiþionale, ºi totuºi sunt purtãtoare de semnificaþii.

Cum gândeºte Biserica Ortodoxã sã întâmpine aceastã individualizare

exageratã a vieþii sociale? În afarã de iniþierea sacramentalã, liturgicã, se

vorbeºte în Biserica Ortodoxã de alte perspective? Pe noi, catolicii, ne

intereseazã aceastã problemã, deoarece suntem ºi puþin ortodocºi ...

 Comentariu (N. Chifãr): ... Dupã cum ºi noi suntem, într-un anumit

fel, catolici...

Întrebare (W. Dancã): Nu existã riscul sã sacramentalizãm prea mult

lumea ºi sã uitãm de evanghelizare? În privinþa catehizãrii, a

evanghelizãrii, ce mãsuri prevede Biserica Ortodoxã pentru revenirea la

un comportament filial?

Rãspuns (N. Chifãr): Se spune astãzi cã societatea modernã ºi post-

modernã este o societate fãrã pãrinþi. Dacã este, într-adevãr, aºa, atunci

noi nu mai avem conºtiinþa filiaþiei autentice ºi dacã nu mai avem nici

aceastã conºtiinþã, nu o mai avem nici pe cea fraternã sau a solidaritãþiii

între noi. În mod concret, fiecare teolog care slujeºte Biserica se

preocupã, indiferent în ce context ºi-ar îndeplini vocaþia, de aceastã

problemã a evanghelizãrii, ºi nu doar a sacramentalizãrii, deºi termenul

de sacramentalizare este un termen care, transpus în limbajul grec, de

exemplu, dobândeºte o altã semnificaþie. Dacã în latinã sacer este o

realitate pusã deoparte pentru cineva, termenul de mysterion, de astã datã

în greacã, indicã locul unei prezenþe harice. Nu e vorba doar de a

sacramentaliza, în sensul de a oferi lumea euharistic, doar în planul

vertical al existenþei noastre, ci este vorba de a conºtientiza cã întâlnirea

noastrã în împãrãþia Preasfintei Treimi se pregãteºte de aici, printr-o

asumare a celor trei vocaþii, în perspectiva unor vocaþii unificatoare în

relaþie unul cu altul, dar ºi cu cosmosul. Eu cred cã problema

evanghelizãrii trebuie raportatã la modul în care primii creºtini au vestit

mesajul evangheliei. Evanghelia ne spune cã Mântuitorul vorbea ca unul

care are putere, ºi nu ca învãþaþii lor. De asemenea, dimensiunea

kerygmaticã: asemenea lui Cristos apostolii vesteau evanghelia ca unii
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care aveau putere. De unde izvora aceastã putere? Din conºtiinþa

prezenþei Duhului Sfânt ºi din conºtiinþa unei relaþii profunde, în

intimitatea lor, cu Cristos. De aceea, evanghelizarea actualã pentru a fi

eficientã trebuie sã plece nu de la un act de convingere pe calea unor

argumente strict logice, raþionale, ºtiinþifice, ci pe calea unei experienþe

în care evanghelizarea se leagã de o respiraþie duhovniceascã. În aceastã

perspectivã, existã o distincþie între a fi convins de adevãrul Sfintei

Treimi ºi de a fi pãtruns de prezenþa lui Cristos prin lucrarea Duhului

Sfânt în Bisericã. În Biserica noastrã interioarã, de care vorbeau ºi

Fericitul Augustin ºi Origen cã Biserica e plinã de Treime, dar nu ca o

Bisericã înþeleasã ca ºi comunitate sau ca Bisericã înþeleasã ca instituþie,

ci persoana devine Bisericã prin Sfintele Taine. De aceea, cred cã

problema evanghelizãrii, în perspectiva apropierii dintre creºtini, trebuie

sã aibã în vedere aceastã dimensiune a unei conºtiinþe a prezenþei sau,

dacã vreþi, a unei conºtiinþe cã noi suntem purtãtori de Cristos. Am

observat cã în momentul în care vrem sã evanghelizãm moralizând

obiectiv oamenii sau tinerii, ei au o anumitã reticenþã, pentru cã, uneori,

ne manifestãm agresiv: vrem sã-i schimbãm imediat. Cred cã printr-un

fel de inspiraþie putem sã reorientãm noile generaþii spre o conºtiinþã a

filiaþiei, dar, în acelaºi timp, spre o conºtiinþã fraternã.

Comentariu (W. Dancã): Sfântul Augustin are un tratat, intitulat De

catechizandis rudibus. Un diacon din Cartagina, pe nume Deogratias, îi

scrie Sfântului Augustin pe la anul 400 ºi îl întreabã cum sã-i catehizeze

pe oamenii care vin la el, pentru cã sunt diferiþi ca pregãtire intelectualã,

spiritualã etc. Sfântul Augustin îi rãspunde cã prima regulã este

urmãtoarea: catehizarea trebuie însoþitã de o mare dragoste. Astfel,

catehetul trebuie sã vorbeascã despre dragostea lui Dumnezeu faþã de

oameni convingându-l pe cel ce vine la catehezã cã el s-a apropiat mai

întâi de adevãrul dragostei divine. Oferind mai multe exemple, Sfântul

Augustin subliniazã cât de importantã este înþelegerea Sfintei Scripturii

în aceastã cheie a dragostei lui Dumnezeu. Astãzi, mie mi se pare cã

lipseºte acest tip de catehezã biblicã. Deºi vine bine intenþionatã la

bisericã, lumea nu înþelege lecturile biblice, nu are familiaritate cu textul

biblic. Cred cã trebuie sã facem aceastã lucrare de evanghelizare într-un
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mod mai controlat. Actualul Sfânt Pãrinte vorbeºte despre o nouã

evanghelizare a Europei, spunând cã lipsesc temeiurile credinþei.

Cuvântul este acela care trezeºte în noi credinþa ºi apoi ne conduce la

trãirea lui prin sacramente. În acest sens, sacramentul, aºa cum îl înþelege

Sfântul Augustin, ne introduce în realitatea nevãzutã a harului. Însã

asentimentul credinþei la ceea ce sacramentele ascund nu poate fi

provocat decât prin proclamarea, explicarea Cuvântului divin. 

Comentariu (Gh. Popa): Aveþi dreptate, dar depinde din ce

perspectivã priviþi. De exemplu, noi ne maturizãm fizic ºi spritual trecând

prin mai multe etape. În mod fundamental, la început avem nevoie de

taina iubirii, de care spuneaþi dumneavoastrã. Un copil pânã la 7 ani

simte starea noastrã de spirit. Abia de la 14 ani copilul începe sã

gândeascã abstract. De aceea, în Bisericile protestante atunci începe

catehismul: depinde de persoana ºi de vârsta persoanei la care ne referim.

Pe de altã parte, suntem de acord cã avem nevoie de evanghelizare ºi de

transmiterea învãþãturii de credinþã la un nivel conceptual, adicã este

principiul patristic dupã care Dumnezeu se reveleazã în minte ºi apoi

mintea coboarã în inimã. Noi þinem foarte mult la acest principiu, dar, în

acelaºi timp, aºa cum aþi sesizat dumneavoastrã, credincioºii Bisericilor

noastre sunt mai puþini receptivi la limbaj abstract al unei conferinþe ºi

sunt mult mai sensibili la un limbaj poetic, aºa cum este cel al Sfintei

Scripturi ºi al unor Sfinþi Pãrinþi, care se adreseazã nici doar

sentimentului, nici doar raþiunii, ci omului întreg. Dacã avem capacitatea

sã ne adresãm la ceea ce constituie centrul metafizic al persoanei - nous,

în greacã, mens, în latinã - acest centru este deschis spre lucrarea harului

Duhului Sfânt. În acelaºi timp, avem nevoie, totuºi, de un corectiv al

modului de a face teologie ºi, poate, a modului de a organiza aceste

întâlniri. Dumneavoastrã aþi sesizat foarte bine percepþia noastrã a

timpului. Noi avem o percepþie relativistã a timpului; ÎPS Daniel a spus

odatã cã noi, ortodocºii, am descoperit relativitatea timpului înainte de

Einstein. Noi avem nevoie de aceastã disciplinã ºi trebuie sã introducem

aceastã percepþie realistã a timpului ºi sã avem capacitatea de a oferi

fiecãrei clipe ceea ce i se cuvine. Este, de asemenea, un principiu

patristisc, pentru a nu trãi schizofrenic: unde este trupul, acolo trebuie sã
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fie ºi spiritul. Se poate întâmpla sã participãm la o conferinþã ºi sã fim

prezenþi cu trupul, dar spiritual sã fim absenþi. De aceea, avem nevoie de

aceastã lucrare, în primul rând la nivel personal, dar ºi ca o împreunã

lucrare ca, treptat, sã descoperim rigoarea autenticã a vieþii spirituale.

Întrebare (L. Farcaº): Eu aº semnala ºi teologia politicã, specificã

Bisericilor din Germania, atât catolicã, reprezentatã de ºcoala de la

Münster, cât ºi cea protestantã. În cadrul teologiei catolice, pe lângã

teologia eliberãrii, discursul social al Bisericii conþine noþiunile de pãcat

social, de structuri ale pãcatului. Bisericile neoprotestante, la rândul lor,

au o catehezã sistematicã în aceastã privinþã ºi noi trebuie sã învãþãm mai

mult din aceastã experienþã a lor. Întrebarea este ce tendinþe cunoaºteþi,

sau miºcãri, sugestii din partea Bisericii Ortodoxe, întrucât ºi ea este

implicatã în viaþa socialã?

Rãspuns (Gh. Popa): Din ceea ce am prezentat, cred cã v-aþi dat

seama cã în situaþia actualã avem foarte multe afinitãþi cu teologia

eliberãrii din America latinã, cu teologia africanã ºi chiar cu teologia din

America de Nord. Avem aceste afinitãþi deoarece am ieºit dintr-o

dictaturã, suntem într-o sãrãcie lucie ºi existã o mare discrepanþã între

câþi au ºi se îmbogãþesc ºi câþi sãrãcesc pe zi ce trece. Din aceastã

perspectivã am amintit aceste curente, nu ca sã le critic, ci sã spun cã au

un rol terapeutic la nivel macrosocial ºi cã putem sã învãþãm din aceste

curente cum sã oferim un discurs pentru contextul actual. Problema

teologiei eliberãrii nu este problema discursului teologic foarte ºtiinþific

ºi sistematic, aºa cum facem noi în teologia europeanã. De aceea, teologii

eliberãrii au criticat teologia europeanã cã se preocupã doar de îndoielile

intelectualilor. Problema acolo este alta: de partea cui este Dumnezeu?

De partea bogaþilor sau de partea sãracilor? Discursul nostru, dacã este

un discurs personalist, poate fi urmãtorul: Dumnezeu este de partea

omului ca atare ºi a tainei ºi demnitãþii persoanei umane. Bogãþia ºi

sãrãcia sunt condiþii economice, însã sensibilizarea bogaþilor pentru a fi

solidari cu cei sãraci, sensibilizarea sãracilor pentru a scãpa de sãrãcie

este, cred, o vocaþie a noastrã ca teologi în situaþia actualã. Aceasta nu se

face peste noapte, pentru cã cel mai greu de schimbat este tocmai modul
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de a gândi al omului, modul de a se raporta la Dumnezeu, la creaþie, la

contextul în care trãieºte. Din punctul acesta de vedere, în contextul

nostru existã foarte multe iniþiative concrete, cel puþin la nivelul

Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei sunt atâtea iniþiative care aratã cã

existã o preocupare constantã a Bisericii noastre pentru a ajuta poporul

sã depãºeascã aceastã situaþie ºi sã regãseascã bucuria, ca sã pregãteascã

istoria pentru împãrãþia lui Dumnezeu. În ceea ce priveºte relaþia aceasta

dialecticã dintre trecut ºi viitor, viitorul creºtinului este ascuns în trecut:

este învierea ca þintã finalã a existenþei noastre. Dacã am putea sã

adoptãm un discurs în care sã-i facem pe oameni sã conºtientizeze

aceastã vocaþie, indiferent în care domeniu ar lucra, cred cã am putea sã

operãm ºi o transformare radicalã a mediului nostru social, economic,

politic.

Întrebare (Student): Ce face Biserica pentru formarea actualei clase

politice ºi sensibilizarea ei la problemele societãþii româneºti? 

Rãspuns (Gh. Popa): Din punct de vedere moral, cel mai greu este sã

formezi un om cu adevãrat om. Formarea omului începe din momentul

conceperii, începe apoi din familie, grãdiniþã, ºcoalã. Biserica nu mai

poate educa un om care a ajuns o individualitate distinctã, cu repere care

uneori nu coincid cu reperele Bisericii. Ea poate sã cultive anumite relaþii

de prietenie, pentru cã ea se adreseazã - dacã este vorba de dialogul cu

oamenii politici - unor oameni care au deja o personalitate bine conturatã.

Atunci trebuie sã cultivãm niºte relaþii ºi doar pe aceastã cale, prin

organizarea de seminarii ºtiinþifice, colocvii, mese rotunde, îi putem

sensibiliza pentru aceste realitãþi. ªtiþi cã în Iaºi se va face un aeroport

internaþional, datoritã intervenþiei ÎPS Daniel, care a spus cã problema

aceasta este una politicã, economicã, socialã, culturalã º.a.m.d. Pentru cã,

vrând-nevrând, vom intra într-un alt context, al Uniunii Europene ºi

atunci, numai pe calea acestor relaþii se poate schimba nivelul economic,

nivelul social, nivelul cultural, capacitatea de înþelegere a realitãþii

º.a.m.d. Într-o altã perspectivã, toþi factorii care se ocupã de aceste

probleme trebuie sã fie interesaþi de formarea viitorilor oameni. Probabil,
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generaþiile care vor veni vor avea alte criterii axiologice pentru abordarea

fenomenului politic, economic, social º.a.m.d.

Comentariu (W. Dancã): Existã o situaþie de fapt în Biserica Catolicã,

ca ºi în Biserica Ortodoxã: copiii sunt botezaþi de mici. În Biserica

Ortodoxã li se dau sacramentele imediat. La catolici, la vârsta raþiunii, la

7-8 ani fac pregãtire pentru spovadã, împãrtãºanie, dar uneori aceastã

pregãtire este superficialã. La 14 ani li se face din nou o pregãtire pentru

primirea sacramentului mirului. Dupã aceea, te mai întâlneºti cu ei la

cununie, când, de fapt, au în minte meniul ºi invitaþii ºi nu problema

creaþiei, a mântuirii. Desigur, ºi preotul e îngãduitor ºi alunecã de pe

terenul evanghelizãrii în acela al sacramentalizãrii. Astfel, pregãtirea

pentru primirea sacramentelor rezultã inadecvatã. Sunt de pãrere cã

sacramentele trebuie oferite celor care sunt pregãtiþi printr-o prealabilã

evanghelizare.

Întrebare (N. Chifãr): Cum poate sã ofere Biserica un model lumii de

astãzi care are imaginea pe care aþi prezentat-o, aºa încât lumea sã imite

modelul Bisericii, luat dupã modelul Preasfintei Treimi?

Rãspuns (ªt. Lupu): Modelul pe care Sfânta Treime îl poate oferi este

tocmai acela al unitãþii în diversitate: aºa cum Sfânta Treime este un

singur Dumnezeu în trei Persoane, la fel, în lumea în care noi trãim este

una singurã, deºi este constituitã din mai multe persoane diferite între ele.

Principiul care animã viaþa Preasfintei Treimi este iubirea, înþeleasã ca

dãruire totalã de sine celuilalt, ºi acest model trebui sã-l imitãm în

existenþa noastrã concretã, acceptând diversitatea ºi trãind în aceastã

dãruire de sine celuilalt. Practic, când Dumnezeu a creat lumea, a creat-o

dupã natura sa, una în diversitate. Iar noi, în construirea societãþii noastre,

trebuie sã respectãm aceastã naturã pe care Dumnezeu a creat-o, pe de o

parte, pãstrând unitatea ºi, în acelaºi timp, respectând diversitatea.

Întrebare (W. Dancã): În lumea în care trãim astãzi, marcatã de

neîncrederea faþã de raþiune, neîncredere faþã de conºtiinþa care gândeºte,
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marcatã de o rupturã existenþialã între individ ºi societate - omul nu mai

crede astãzi în autoritate ºi, în general, în reprezentanþii comunitãþii, fie

politice, fie religioase - într-o lume în care totul este fragment, ce misiune

are teologul? Cum se mai poate el cãlãuzi ºi cum sunt considerate

afirmaþiile sale? Cineva spunea cã unii teologi din zilele noastre par cã

stau închiºi într-o camerã, încearcã sã gândeascã problemele lumii de

afarã ºi îºi imagineazã cã la uºã toatã lumea aºteaptã rãspunsul lor. Dar

când deschid uºa - stupoare: nu e nimeni! E valabilã aceastã imagine în

contextul european sau creºtin?

Rãspuns (ªt. Lupu): Pentru a rãspunde la aceastã întrebare, îmi vine

în minte exemplul unui rabin care, trezindu-se într-o dimineaþã, a început

sã alerge pe strãzile Ierusalimului ºi sã strige: „Am rãspunsul, am

rãspunsul! Cine are întrebarea?” Misiunea teologiei este aceea de a

comunica adevãrurile credinþei în limbajul ºi gândirea societãþii în care

trãim. De aceea, cu un ochi, ea trebuie sã priveascã la societatea în care

trãieºte, iar cu celãlalt, la tezaurul credinþei, pe care vrea sã o trasmitã.

Dacã credinþa creºtinã este cea care mântuieºte omul ºi-l duce la

împlinire, rezultã cã misiunea teologiei este importantã ºi nu poate

renunþa la datoria de a trasmite misterele de credinþã, ºi în special

misterul Preasfintei Treimi. Desigur, piedicile pe care le pune societatea

de astãzi în calea trasmiterii credinþei sunt destul de mari. Cineva spunea

cã am prezentat societatea contemporanã, postmodernã, în culori prea

pesimiste. Nu este vorba atât de pesimism, cât de a constata situaþia de

fapt: sunt multe lucruri pe care noi le considerãm cã existã, când, de fapt,

ele nu mai existã. Omul de astãzi se aflã ca într-o cãdere liberã de la mare

înãlþime, ºi probabil nu-ºi va da seama de situaþia în care se aflã decât

atunci când va ajunge jos. Atunci îºi va da seama cã are nevoie de cineva

care sã-l ridice de jos, de un fundament pe care sã-ºi poatã reconstrui

existenþa. Ca teolog, mã gândesc cã misiunea noastrã este ca cea a unui

pãrinte care îºi iubeºte fiul ºi îi respectã libertatea de alegere. Chiar dacã

o alegere greºitã îl face pe fiu sã umble pe drumuri greºite, pãrintele îl

aºteaptã cu iubire, iar când fiul îºi va da seama de greºeala pe care a

fãcut-o, pãrintele îl primeºte din nou cu iubire în casa sa.
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Întrebare (M. Blaj, student): În revistele de teologie din ultimul timp

apar din ce în ce mai multe voci care susþin, ca reacþie la desuetudinea în

care a cãzut metafizica, o relecturã a mesajului creºtin în cheie

hermeneuticã. Credeþi cã putem face o teologie în afara metafizicii?

Rãspuns (ªt. Lupu): Nu cred cã se poate face teologie creºtinã fãrã

metafizicã. Chiar dacã sunt mulþi care încearcã acest lucru, teologia fãrã

metafizicã este ca o casã fãrã fundament.

Întrebare (Student): Aþi vorbit mai devreme despre unitatea în

diversitate. Vã întreb atunci, sã fie sinodalitatea o reflecþie a lucrãrii ºi

activitãþii Treimii? ªi atunci, dacã sinodalitatea este o reflecþie, cum se

manifestã unitatea în simþire, în cuget ºi în toate celelalte acte? În cazul

lui Filioque poate fiecare sã creadã orice?

Rãspuns (ªt. Lupu): La baza sinodalitãþii ecleziale se aflã misterul

Sfânta Treime, ca unitate în diversitate. Acest principiu se reflectã în

structura Bisericii. Pentru a reveni la partea a doua a întrebãrii, unitate în

diversitate nu înseamnã unitate în eroare, o unitate în care fiecare poate

sã gândeascã orice. Iar cât priveºte adevãrurile mântuirii, acestea trebuie

sã fie clare ºi conforme cu Revelaþia. În cazul lui Filioque, aº dori doar

sã amintesc cã, din partea Bisericii Catolice, Secretariatul pentru

Promovarea Unitãþii creºtine a publicat în 1995 un document în care se

aratã cã tradiþia occidentalã ºi cea orientalã sunt complementare în ceea

ce priveºte adevãrul purcederii Sfântului Duh ºi de la Fiul.

Întrebare (N. Achimescu): Având experienþa creºtinismului apusean,

în ce mod consideraþi cã astãzi, creºtinismul poate face faþã mentalitãþii

existente ca rezultat al secularizãrii, pentru cã uneori introspecþia

teologicã nu este atât de folositoare pe cât ar fi, de exemplu, venirea cu

un model al spiritualitãþii creºtine în contrapondere cu celelalte

spiritualitãþi, cum sunt cea islamicã ºi cea hindusã, care prind teren în

Europa. În ce mod ne putem contrapune acestei spiritualitãþi? Nu cred cã

printr-un dialog teologic, ci prin spiritualitatea noastrã îi putem face pe
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creºtinii noºtri sã nu-ºi mai plece urechea la aceste curente. Dumnea-

voastrã ce credeþi?

Rãspuns (ªt. Lupu): Multã lume este tentatã de aceste curente, aleargã

dupã niºte garanþii, pentru cã ele exprimã o neliniºte profundã a omului

care are nevoie de siguranþã. Arma cea mai bunã pentru a contracara nu

este construirea unui zid în jurul societãþii, ci de a-l vesti pe Isus Cristos

prin cuvânt ºi faptã, pornind de la catehezã, formând conºtiinþele ºi

explicând oamenilor pe care-i avem în comunitãþile noastre cine este

acest Dumnezeu care mã iubeºte ºi care mã cheamã la o comuniune cu

sine. Acesta este adevãrul care-l mântuieºte ºi-l împlineºte pe om: Sfânta

Treime.

Comentariu (Gh. Popa): Conferinþa pe care aþi prezentat-o pune douã

probleme esenþiale pentru ceea ce facem acum ºi pentru ceea ce vom face

în continuare ºi anume: dialogul nostru cu o mentalitate postmodernã.

Una din caracteristicile principale ale postmodernitãþii e cã omul modern

nu acceptã ideea cã noi, ca oameni, avem acces la origine, iar Sfânta

Treime este originea întregii creaþii. Este foarte greu sã vorbim omului

de astãzi în termeni raþionaliºti sau pe calea argumentelor strict scolastice

despre Sfânta Treime. A doua problemã pe care o pune conferinþa pe care

aþi prezentat-o este tocmai problema dialogului interteologic dintre cele

douã tradiþii. Diagnosticul pe care l-aþi pus modernitãþii este un

diagnostic precis ºi, în acelaºi timp, aþi subliniat faptul cã în cadrul

postmodernitãþii s-a trecut de la monolitismul perioadei iluministe la

pluralismul hermenutic, existenþial ºi mental al omului postmodern.

Problema teologicã care se pune ºi pe care aþi propus-o în continuare este

în ce mãsurã teologia însãºi, printr-o viziune monoliticã uneori asupra

existenþei, a condus la secularizare ºi la pluralismul postmodern ºi în ce

mãsurã astãzi, ca teologi, plecând de la Sfânta Treime, putem propune

modelul pe care l-aþi propus, modelul de comuniune al Sfintei Treimi

omului modern. Cred cã concluzia pe care aþi fãcut-o este foarte clarã:

este greu sã vorbim despre Sfânta Treime omului modern, dar

credibilitatea discursului nostru s-ar putea construii plecând de la un mod

de a trãi în conformitate cu Sfânta Treime. De aceea, din punct de vedere
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teologic, am apreciat cã, pe de o parte, trebuie sã depãºim pe plan

teologic teocentrismul ºi, pe de altã parte, exagerarea unei perspective

ontologice asupra unitãþii. Aceastã perspectivã ontologicã ar putea sã

izvorascã dintr-o anumitã concentrare cristologicã în cadrul discursului

teologic. N-am vãzut o subliniere clarã asupra rolului pneumatologiei în

abordarea acestei probleme. În concluzie, aº vrea sã vã întreb în ce

mãsurã dialogul nostru, plecând de la dogma Sfintei Treimi, ar putea sã

continue în viitor, doar pe plan strict teologic? Care ar fi aspectele pe

care ar trebui sã le abordãm în continuare?

Rãspuns (ªt. Lupu): Þinând cont de temele discutate pânã în prezent,

cred cã viitoarea întâlnire ar putea avea ca temã Biserica sau Euharistia.

Întrebare (N. Chifãr): De ce nu au avut prizã la Roma nici arianismul,

nici, în general, celelalte erezii? Pentru ce a preferat liturgia romanã

formula Pater et Filius et Spiritus Sanctus?

Rãspuns (Cl. Dumea): Rãspund foarte simplu: deoarece acolo era

Episcopul Romei, apãrãtorul credinþei. În ceea ce priveºte a doua

întrebare, trebuie sã vedem faptul cã în Orient ºi în Occident nu era

numai formula a Patre per Filium in Spiritu Sancto, mai era ºi formula

doxologicã Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sfântul Vasile cel Mare, care

a lansat noua formulã trinitarã et... et... scrie clar cã aceastã formulã

funcþiona ºi la ei. În Orient s-a impus, dupã Vasile cel Mare aceastã

formã et... et..., pentru a scoate în evidenþã divinitatea ºi egalitatea celor

trei Persoane divine. Iar Roma a fãcut acest lucru din solidaritate cu

Orientul, pentru a afirma credinþa adevãratã, cã Fiul nu este subordonat

Tatãlui, cã Duhul Sfânt este egal cu celelalte douã Persoane divine. Aici,

credinþa ºi liturgia sunt de nedespãrþit. Credinþa se reflectã în liturgie.

Întrebare (Student): De ce liturgia nu a preluat imaginea triunghiului

în ilustrarea tainei Sfintei Treimi?

Rãspuns (Cl. Dumea): Dacã nu este imaginea triunghiului în Sfânta

Scripturã, e evident cã nu a preluat aceastã imagine nici liturgia. Aceasta
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este formularea trinitarã în Noul Testament ºi de sus în jos ºi de jos în

sus: a Patre per Filium in Spiritu Sancto ºi ad Patrem per Filium in

Spiritu Sancto, de aceea, liturgia reflectã exact formularea Sfintei

Scripturi.

Întrebare (Student): De ce liturgia evidenþiazã lucrãrile ad extra ale

Sfintei Treimi în detrimentul aspectului ei ontologic?

Rãspuns (Cl. Dumea): Liturgia, ca ºi Sfânta Scripturã, evidenþiazã

acþiunile ad extra: fiecare Persoanã în acþiune, în lucrarea de mântuire;

aspectul ontologic, al naturii unice, nu este negat, dar nici nu vine pe

primul plan, ci pe prim plan vin acþiunile fiecãrei Persoane în lucrarea de

mântuire în intervenþiile ad extra. Abia cu disputele ariane e scos în

evidenþã ºi aspectul ontologic, metafizic, intratrinitar al unitãþii de naturã.

Liturgia celebreazã aceste acþiuni, în primul rând ad extra ºi apoi, din

secolul al IV-lea, se scoate în evidenþã ºi ceea ce era lãsat pe planul al

doilea anterior, unitatea naturii.

Întrebare (Student): Existã în Sfânta Scripturã sau în crezul niceno-

constantinopolitan expresia Filioque?

Rãspuns (Cl. Dumea): Expresia Filioque nu existã în Sfânta Scripturã,

aºa cum nu existã nici expresia Sfânta Treime. Pânã în secolul al XI-lea,

în crez, în liturgia romanã nu a fost acest adaos; poate sã lipseascã ºi în

continuare, fãrã a se nega în esenþã credinþa noastrã în Filioque. Papii s-

au opus foarte mult introducerii în liturgie a acestui adaos la Crez. Au

fost împãraþii romano-germani care au impus cu forþa la Roma acest

adaos. De altfel, pot sã ilustrez ceea ce am spus, cã Biserica nu cere cu

orice preþ sã se spunã în crez la liturgie acest adaos e faptul cã toate

Bisericile unite, când au fãcut unirea cu Roma au primit acest drept, de

a nu rosti Filioque la sfânta Liturghie. Greco-catolicii ucraineni sau cei

de la noi, din Ardeal, nu sunt obligaþi sã spunã Filioque la crez, ceea ce

nu înseamnã cã ei nu acceptã doctrina catolicã.
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Întrebare (N. Achimescu): Aþi folosit expresia: „Fiul, prin Duhul

Sfânt, în Tatãl”. De ce în acest raport Fiul este pus în centru? Când, dupã

cum ºtim, în raportul trinitar, Tatãl este în centrul acestei relaþii? Nu

apare un subordinaþionism, o relativizare a Duhului în relaþia trinitarã,

ajungând sã fie subordonat celorlalte douã Persoane?

Rãspuns (Cl. Dumea): Înainte de toate, nu este vorba de o

raþionalizare, ci de o influenþã a scolasticii. Liturgia nu s-a inventat în

Evul Mediu, când a apãrut scolastica, ea a existat dintotdeauna. A existat

ºi în Orient, a existat ºi în Occident, mai mult sau mai puþin în aceeaºi

formulare. Deci, noi nu raþionalizãm, ci, având în vedere natura umanã

care nu se poate exprima decât succesiv, ne adresãm în ordine Tatãlui,

apoi Fiului, apoi Duhului Sfânt. De aceea apare aceastã ordine, dar

aceasta nu înseamnã cã nu presupunem cã este un singur Dumnezeu

prezent în tot ceea ce se sãvârºeºte de cãtre cele trei Persoane; existã o

singurã naturã, deºi fiecare Persoanã are propriile sale atribute. Acest

lucru rãmâne pe planul al doilea, nu pentru cã nu am crede lucrul acesta,

dar când ne exprimãm, o facem în felul acesta succesiv: Tatãl, Fiul ºi

Duhul Sfânt. Nu este, aºadar, o raþionalizare, ci o imitare în liturgie a

Sfintei Scripturi.

Comentariu (Gh. Popa): Precizarea cã liturgia a fost înainte de

scolasticã este importantã, fiindcã avem nevoie de o transpunere a

noastrã în prezenþa lui Dumnezeu-Treime dar, în acelaºi timp, avem

nevoie ºi de clarificãri conceptuale. De aceea, în cadrul unor conferinþe

academice ºi al unor comunicãri ºtiinþifice avem nevoie ºi de aceastã

sensibilitate liturgicã, dar ºi de clarificãrile conceptuale, pentru cã mintea

se uneºte cu inima, iar toþi Sfinþii Pãrinþi ºi în Rãsãrit ºi în Apus spun cã

Dumnezeu se descoperã în minte, iar mintea coboarã în inimã. De aceea,

trebuie sã avem în vedere aceastã relaþie: ºi scolastica este necesarã, iar

în cadrul teologiei academice mi se pare uneori cã prioritate o are tocmai

exerciþiul intelectual, trecând, desigur, prin experienþa liturgicã.
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Întrebare (W. Dancã): Vã mulþumesc pentru aceastã conferinþã ºi

îndeosebi pentru insistenþa asupra actului împãrtãºirii cu trupul ºi sângele

Domnului Isus Cristos, ca ºi culme a comuniunii cu Persoanele Sfintei

Treimi: aceastã conºtiinþã se aflã ºi în liturgia Bisericii Catolice. M-am

ocupat mai mult de Sfântul Augustin pentru acest simpozion ºi am

descoperit douã sau trei icoane realizate în sec. XIV - XVI, care-l

reprezintã pe Sfântul Augustin la altar cu ostia pe care o þine în mânã ºi

cu privirea îndreptatã dincolo de altar, unde vede un soare strãlucitor - de

fapt, este cealaltã ostie, a Sfintei Treimi, cu trei chipuri în ea. O altã

icoanã îl reprezintã pe Sfântul Augustin meditând asupra Sfintei Treimi.

Aici Dumnezeu Tatãl este tânãr, nu e în vârstã, aºa cum suntem noi

obiºnuiþi sã-l vedem, cu ambele mâini þine cele douã capete orizontale ale

crucii, iar deasupra crucii pe care este rãstignit Isus se odihneºte un

porumbel, care-l simbolizeazã pe Duhul Sfânt. Sfântul Augustin priveºte

cu tâlc la aceastã imagine a Sfintei Treimi ºi îºi deschide inima: ceea ce

vede cu ochii, se vede ºi în inima lui. Întrebarea pe care voiam sã v-o pun

este urmãtoarea: în viaþa creºtinilor laici ortodocºi - laic neînsemnând

duºman al Bisericii! -, cum se concretizeazã aceastã trãire a comuniunii

cu Sfânta Treime în afara liturgiei? Sunt ceva gesturi concrete în acest

sens? Folclorul, etnografia vorbesc despre aceastã credinþã?

Rãspuns (V. Sava): Nu m-aº referi la folclor, ci la manifestãrile

concrete ale credincioºilor noºtri, ca dovezi ale credinþei lor. Acestea se

întemeiazã pe Sfânta Evanghelie. Când Domnul Cristos i-a vãzut pe cei

patru bãrbaþi purtându-l pe paralitic ºi lãsându-l în casa unde se afla el,

prin spãrtura fãcutã prin acoperiº, Mântuitorul i-a lãudat vãzând credinþa

lor, ceea ce înseamnã cã credinþa este o realitate care se vede, nu numai

o realitate strict teologicã. Ea se concretizeazã prin fapte. Noul Testament

accentueazã aceastã idee când spune cã credinþa fãrã fapte este moartã.

Mergând mai departe, putem sã spunem cã orice manifestare

duhovniceascã a credinciosului este o manifestare izvorâtã din credinþa

lui: el doreºte sã intre în comuniune cu Dumnezeu cel în Treime în care

crede, prin faptele creºtineºti pe care le sãvârºeºte, din care o parte sunt

menþionate în evanghelia dupã Matei ºi prezentate nouã de Mântuitorul

drept criterii ale Judecãþii celei din Urmã.
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Întrebare (W. Dancã): Ce semnificaþie au troiþele aflate la rãscrucile

drumurilor, peste tot în þarã? ªi la mine în sat, pe vârful cel mai înalt al

unor coline, sunt trei cruci. Acest lucru înseamnã ceva...

Rãspuns (V. Sava): Creºtinul îºi face semnul crucii când trece pe

lângã bisericã, la începutul ºi sfârºitul lucrului, când îºi pune un gând

bun, toate acestea sunt mãrturii concrete ale credinþei.

Întrebare (Cl. Dumea): Presupun cã imnul Luminã linã din liturgia

ortodoxã, e traducerea imnului Phos hilaron din greceºte. Am înþeles

bine din conferinþa dumneavoastrã cã acest imn a apãrut în liturgia

ortodoxã în perioada de confruntare cu arianismul?

Rãspuns (V. Sava): El a fost alcãtuit în aceastã perioadã ºi a pãtruns

în cult ceva mai târziu, la sfârºitul secolului al VI-lea cu Ioan Moschos,

iar Sfântul Sofronie, viitorul patriarh al Ierusalimului, l-a menþionat în

descrierea rânduielii vecerniei. Existã ºi alte documente, din secolul al

IV-lea, în care imnul este citat, între alþii, de Sfântul Vasile cel Mare,

care îl numeºte „cântare veche”. Acest lucru i-a determinat pe unii

liturgiºti sã afirmã cã ar fi fost alcãtuit în secolele II-III.

Comentariu (Cl. Dumea): Sfântul Vasile cel Mare a fost acuzat cã a

schimbat formularea rugãciunii din a Patre, per Filium in Spiritu Sancto

cu Pater et Filius et Spiritus Sanctus ºi atunci Sfântul Vasile aduce ca

argument acest imn: „n-am inventat eu aceastã formulare, ci existã, de

pildã, în imnul Phos hilaron, care este formulat de la început cu et... et...

nu a... per... in... ºi, într-adevãr, afirmã cã este foarte vechi deci nu cred

cã a apãrut în aceastã perioadã de antagonism cu arianii.Este foarte

probabil cã este o continuare, o încreºtinare a imnului de la aprinderea

luminii seara din iudaism - lucernarium (aprinderea luminii) -, este

cântarea luminii. O reminescenþã a acestui rit al luminii este celebrarea

luminii din noaptea de Paºti, prezentã ºi în ritul romano-catolic.

Întrebare (N. Achimescu): Întrebarea mea este mai pragmaticã: într-

un colegiu din strãinãtate al aºa-numitei High Church (anglicane), foarte
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apropiatã ca rit de cea catolicã, a fost invitat un mare teolog din

Germania sã þinã o conferinþã despre Sfânta Treime ºi liturghie. A vorbit

admirabil despre unitatea în jurul potirului, a fãcut referiri la frumuseþile

ortodoxiei cãtre studenþii anglicani, iar a doua zi, la liturghie nu ne-am

împãrtãºit nici el ºi nici noi, cei doi preoþi ortodocºi prezenþi. Se poate,

profitând de prezenþa profesorilor de la Institutul Romano-Catolic, sã se

facã o precizare a motivelor ºi din partea ortodoxã ºi din partea catolicã

pentru care nu practicãm intercomuniunea, nu mã refer la protestanþi, dar,

cel puþin, cu Biserica Anglicanã? A doua întrebare este cum vedem noi

din punct de vedere teologic cãsãtoria, care este taina iubirii ºi care, în

momentul de faþã, în contextul contemporan, se vorbeºte foarte mult de

problema confesiunii, deoarece sunt tot mai dese solicitãrile de cãsãtorie

între tineri aparþinând credinþelor creºtine diferite.

Rãspuns (V. Sava): Comuniunea în credinþã trebuie sã preceadã

comuniunea sacramentalã. Este o problemã foarte delicatã, ea nu a apãrut

acum ºi nu se va rezolva acum nici în viitorul foarte apropiat. La aceastã

întrebare trebuie sã rãspundã mai întâi dogmatiºtii ºi dupã aceea

liturgiºtii. A doua întrebare este, într-adevãr, legatã de o realitate foarte

des întâlnitã de cãtre fiecare preot de parohie: mai ales la oraºe, dar ºi în

sate, unde populaþia este mixtã. Atitudinea Bisericii Ortodoxe este foarte

variatã, de la a rãspunde printr-un nu tranºant dorinþei a doi tineri, unul

ortodox ºi altul romano-catolic de a se cãsãtori, ºi pânã la a face acest

pogorãmânt, þinându-se cont de faptul cã atât Biserica Ortodoxã, cât ºi în

cea Romano-Catolicã recunosc caracterul de tainã al cãsãtoriei, aºa încât,

fiecare Bisericã localã ortodoxã lasã decizia Sinodului Bisericii ortodoxe

din care face parte, iar în Biserica Ortodoxã românã se manifestã destulã

deschidere faþã de acest subiect.

Întrebare (Cl. Dumea): Aº dori sã completez prima întrebare: într-

adevãr, comuniunea sacramentalã, mai ales euharistia, presupune

comuniunea deplinã ºi în credinþã ºi în disciplinã. Biserica noastrã

catolicã, în urma Conciliului Vatican II, în anumite situaþii, permite atât

catolicilor sã primeascã euharistia, spovada ºi ungerea bolnavilor de la

preoþi orientali, nu numai ortodocºi, indiferent de rit, ºi invers, orientalii
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sã primeascã, în anumite cazuri speciale, cu anumite condiþii aceste

sacramente. În ceea ce priveºte comuniunea cu anglicanii, adicã

împãrtãºirea la acelaºi potir, trebuie vãzut ce se bea la anglicani din potir:

e trupul, e sângele Domnului? Fiindcã ei nu au euharistia, nu au preoþia,

deci nu este vorba de a te împãrtãºi la ei cu trupul ºi sângele Domnului.

Nu poate exista o comuniune sacramentalã cu anglicanii ºi cu

protestanþii. La a doua problemã, aº pune eu întrebarea: în Biserica

Ortodoxã existã cununie mixtã între un ortodox ºi un neortodox? Am citit

într-un manual de liturgicã în care se spunea clar - era vorba de o

hotãrâre a Sinodului - cã nu existã cãsãtorie mixtã ºi atunci, automat, cine

se cãsãtoreºte în Biserica Ortodoxã, îmbrãþiºeazã credinþa ortodoxã. La

noi este aceastã formã: catolicul rãmâne catolic, ortodoxul, dacã vrea,

rãmâne ortodox. Se pot cãsãtori fãrã a se presupune cã ortodoxul trece la

Biserica Catolicã. Invers, e valabil?

Rãspuns (V. Sava): Nu existã o rânduialã specialã a liturghiei în acest

sens, care sã fie oficiatã în aceste cazuri speciale. De aceea, fiecare

Bisericã localã urmeazã rânduiala stabilitã de autoritatea bisericeascã, de

Sinodul Bisericii din care face parte. Desigur, în Biserica Ortodoxã

Românã, cel care doreºte sã primeascã taina cununiei, nefiind ortodox,

trebuie sã facã gestul trecerii, însuºirii, cel puþin formale, a credinþei

celuilalt.

Comentariu (Cl. Dumea): Practic nu existã cãsãtorie mixtã, deºi de

recunoscut, ne recunoaºtem valabilitatea sacramentelor. Noi recunoaºtem

valabilitatea tuturor sacramentelor Bisericii Ortodoxe ºi invers, cel puþin

teoretic, se considerã din partea Bisericii Ortodoxe cã la catolici toate

sacramentele sunt valabile.

Comentariu (Gh. Popa): Întrebarea pe care a pus-o colegul are o

finalitate practicã ºi, într-adevãr, cãsãtoriile mixte sunt o provocare de

viitor pentru toate Bisericile creºtine, mai ales în contextul acestei

deschideri. În acelaºi timp, trebuie sã precizãm cã în cadrul Bisericii

Ortodoxe existã o unitate de cult, drept canonic ºi învãþãtura de credinþã

ºi atunci când se ia o decizie la acest nivel trebuie sã se întâlneascã



196 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

sinodul panortodox ºi sã ia o hotãrâre valabilã, ca sã fie un punct de

vedere clar pentru toate Bisericile ortodoxe locale. Problema aceasta nu

s-a discutat încã, deºi existã situaþii în care se practicã, dar nu s-a luat o

decizie formalã la nivel panortodox. Cred cã ºi în Grecia ºi în Occident

sunt foarte multe cãsãtorii mixte. Eu am întâlnit situaþii în care au fost

crize foarte grave pentru cã un preot de o parte sau de alta nu a încercat

sã înþeleagã relaþia profundã care existã între doi tineri. 

Întrebare (Student): Existã vreo directivã din partea Bisericii Catolice

dupã care copiii rezultaþi din cãsãtorii mixte încheiate la catolici sã fie

botezaþi catolic?

Rãspuns (Cl. Dumea): Este dispoziþia Dreptului Canonic. Este

angajamentul pãrþii necatolice: copiii care vor veni vor fi botezaþi în

religia catolicã.

Întrebare (N. Achimescu): Vorbind de mãrturia Bisericii în faþa

societãþii, mesajul pe care Biserica îl transmite acesteia, fie cã e vorba de

mesajul treimic, fie cã e vorba de un alt mesaj, credeþi cã va avea un efect

pozitiv dacã Biserica iese din structurile ei tradiþionale, iese în afarã?

Asistãm la o Bisericã pe roþi, pe malul mãrii, la ºtrand sau în alte locuri,

sau o Bisericã pe o ºalupã sau pe un cablu care urcã pe vârful muntelui,

credeþi cã aceasta este o posibilitate ca Biserica sã dea mãrturie omului

modern sau trebuie sã rãmânã totuºi în forma ei tradiþionalã ºi sã îl cheme

pe omul modern din nou la ea, în cadrul ei intim?

Rãspuns (L. Farcaº): Dacã ar fi sã ne referim la toate formele posibile

unde s-ar putea muta Biserica, dacã mã întrebaþi pe mine, îmi place sã mã

plimb cu barca, dar îmi convine sã locuiesc mai degrabã într-o colibã,

decât în barcã: vine furtuna, se miºcã valurile... Eu prefer o colibã, e mai

sigurã decât barca. Am numit trei categorii specifice documentelor

Conciliului Vatican II, mai ales Lumen gentium, unde se încearcã o

înþelegere a Bisericii ºi sunt cei trei termeni: casã a lui Dumnezeu, popor

al lui Dumnezeu (o familie) ºi comunitate. Lucrul acesta nu se poate face

fãrã o casã, fãrã o familie º.a.m.d. Convingerea mea este cã Biserica nu
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trebuie sã se împrãºtie prin parcãri, la ºtrand sau în altã parte, Biserica

poate cã ar trebui sã-ºi facã o autoverificare - costã cam scump astãzi,

însã, o astfel de reînnoire este necesarã -, în sensul cã într-o bisericã,

luãm imaginea aceasta de clãdire, sunt foarte multe elemente care sunt

legate de timp. Mai ales, sunt elemente de decor care nici nu rezistã în

timp ºi diferã de la o culturã la alta. Acestea trebuie sã le verificãm, sã le

schimbãm pe ici, pe colo, culoarea, conþinutul º.a.m.d. Uneori, trebuie sã

dãm toatã tencuiala jos, sã vedem care este structura, cum a fost ziditã

biserica înainte, care este fundamentul, care sunt coloanele, care sunt

arcadele de susþinere, dacã rezistã mai departe. Dupã aceea, putem sã

venim cu elementele de decor care aduc ºi dimensiunea esteticã. Asta

trebuie sã facã Biserica: mai întâi sã-ºi repare propria casã, înainte de a

da recomandãri ce sã facã primãria.

Întrebare (Gh. Petraru): Cred cã o tezã misiologicã spune cã Biserica

evanghelizeazã ºi este evanghelizatã. Când evanghelizeazã, Biserica

oferã învãþãtura ºi tezaurul ei de norme morale, de viaþã spiritualã dar, în

acelaºi timp, învaþã ceva de la lume. În acest proces de adaptare, cât

renunþã Biserica la ce are ºi cât de mult ia de la cei de la care aºteaptã sã

fie evanghelizaþi? 

Rãspuns (L. Farcaº): Cred cã este foarte greu sã stabilim un procentaj

matematic. Efortul Bisericii este acela ca, prin oamenii proprii ai

evanghelizãrii, care pregãtesc materialul, sã înþeleagã bine rezultatele

ºtiinþelor din lume, pentru care Biserica recomandã actualmente o

autonomie, ceea ce nu a prea fost înainte ºi, în acelaºi timp, îi invitã

urgent pe laici sã ducã la îmbogãþirea preoþilor ºi a episcopilor, inclusiv

a Sfântului Pãrinte: ºi el învaþã de la laici. Apoi, se urmãreºte o unitate

între credinþã ºi raþiune ºi o unitate în efortul Bisericii ºi efortul ºtiinþelor.

Pânã la urmã, fiecare pe drumul sãu, slujeºte realizãrii Împãrãþiei

cerurilor. Locul cel mai important al dialogului cu toate ºtiinþele

recunoscute este teologia moralã. Aceasta dialogheazã cu ºtiinþele

teologice ºi cu cele umane: biologia, medicina, toate ºtiinþele umane.
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Întrebare (G. Ivan, student): În mãsura în care Biserica este

structuratã asemenea societãþii civile, aºa cum aþi spus, pe membri sau pe

indivizi, existã o elitã în cadrul creºtinilor ºi, dacã existã, trebuie sau nu

încurajatã sau ne place sã pãstrãm ceva omogen ºi bun?

Rãspuns (L. Farcaº): În mãsura în care Biserica este structuratã dupã

modele din societatea civilã, aceste modele sunt supuse ºi schimbãrii,

transformãrii, dar o schimbare nu înseamnã întotdeauna o degradare: este

ºi ºansa unei înnoiri, ºansa de a merge mai departe, iar fenomenul elitei

trebuie mãrturisit oricum. Sfântul Paul avertizeazã cã avem oameni slabi

care trebuie duºi de alþii. Este vorba ºi de un numãr, poate destul de mare

în Bisericã, care aºteaptã sã fie traºi sau împinºi ºi Biserica are nevoie

întotdeauna de o elitã, ca în orice formã de culturã ºi de civilizaþie.

Trebuie sã ai specialiºti care sã te tragã în faþã. Problema este sã vinã ºi

ei, nu sã-i tragã pe specialiºti înapoi.

Întrebare (W. Dancã): Acest efort de reînnoire ºi împrospãtare a

Bisericii în cadrul Bisercii Catolice, de la Conciliul Vatican II s-a pus

într-o formã de program, pentru toatã Biserica Catolicã. ªtim ce

înseamnã aceastã reînnoire: revenirea la izvoare, la Sfânta Scripturã, la

sfinþii pãrinþi, la tradiþia apostolicã. Desigur cã împrospãtarea aceasta

implicã niºte consecinþe în plan moral, social, concret. Pe de altã parte,

existã o legãturã strânsã între culturã ºi religie, între þesutul social,

limbajul, istoria acelor locuri ºi Biserica localã. Cum se poate actualiza

acest efort de reînnoire a Bisericii, propus la nivel universal, pentru

catolicii din România, din moment ce dependenþa lor de cultura

româneascã este evidentã, nu mai spun de þesutul social, economic, moral

º.a.m.d. Nu vreau sã insinuez aici cã perspectiva relativistã asupra

societãþii se datoreazã numai Bisericii Ortodoxe care este majoritarã în

România, dar totuºi ... Am vãzut cum în Italia Bisericile minoritare sunt

mai dinamice, pe când cele majoritare comunicã mai greu de sus în jos

sau de jos în sus adevãrurile în care cred toþi membrii Bisericii. Având în

vedere situaþia de fapt a catolicilor din România, care într-un anumit fel

sunt ºi ortodocºi, cum pot ei aplica programul de reînnoire de la Vatican

al II-lea?
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Rãspuns (L. Farcaº): Cred cã în primul rând, trebuie sã avem o

imagine despre Bisericã pe care am subliniat-o chiar la început, pentru cã

ea se aflã într-un proces dinamic. Ea este ºi devine; este dimensiunea

eshatologicã: a început sã fie, dar încã nu este ceea ce ar trebui sã ajungã

la sfârºit. Aceasta pentru a nu avea o imagine falsã, dupã care nu mai

avem nimic de schimbat, noi suntem aici totul. ªi o Bisericã minoritarã

ca numãr poate sã aibã ispita aceasta de mândrie: noi suntem superiori.

Mi-aduc aminte cã atunci când eram mic, mergeam prin grãdinã ºi

aruncam tot felul de buruieni în terenul vecin. Ce-i drept, aparþinea CAP-

ului, dar îl lucrau credincioºii din satul vecin care erau ortodocºi. Astãzi

n-aº mai face lucrul acesta. Era un sentiment de superioritate, cu

siguranþã întâlnit ºi la ortodocºi. Trebuie sã depãºim aceastã mentalitate

cã noi am ajuns deja undeva ºi ne permitem luxul de a nu face prea mult.

O formã concretã de reînnoire e datã de criteriile dupã care sunt formaþi

preoþii în seminar. Cred cã Biserica Ortodoxã este convinsã de acest

factor, pentru cã preoþii sunt agenþii nr. 1 în mijlocul credincioºilor. Apoi,

este capacitatea acestor preoþi de a mobiliza credincioºii pentru cauza

împãrãþiei cerurilor prin evanghelizare - catehezã biblicã - ºi prin

motivarea diaconiei evanghelice. Aici, Biserica Ortodoxã are mai puþinã

experienþã, dar, în ultimii patru-cinci ani, sunt eforturi destul de susþinute

ºi în acest domeniu social. Dacã acest fenomen este real, ospitalitatea

româneascã este un atu în plus pentru raþiunea evangheilei.

Întrebare (Gh. Popa): Afirmaþia cã Biserica Catolicã din România

este dependentã de cultura româneascã ºi cã în spaþiul acestei culturi nu

existã un dinamism al eticii sociale, mi se pare destul de provocatoare.

Nici în alte þãri postcomuniste nu s-a observat acest dinamism etic. Aº

mai vrea sã subliniez cã dinamismul pentru crearea unor valori

civilizatoare în spaþiul occidental a început o datã cu Reforma. De aceea,

majoritatea cercetãtorilor considerã cã modernitatea a început o datã cu

Renaºterea ºi Reforma ºi, ca atare, astãzi asistãm la faptul cã þãrile

protestante au creat civilizaþie ºi bogãþie. Existã o polarizare a unor

mentalitãþi ºi a unor puncte de vedere în care se exprimã un anumit mod

de a face teologia ºi un anumit mod de a privi realitatea Bisericii în

dialogul ei cu lumea.
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Apoi, aþi vorbit despre pregãtirea laicilor pentru diferite posturi

sociale, despre conceptul de societate civilã, pentru noi nu este un

concept strãin, pentru cã îl întâlnim ºi în primele secole creºtine, unde se

fãcea distincþia între cetãþean ºi creºtin, deºi ultimii erau ºi cetãþeni ai

statului. Faptul cã astãzi se pune accent pe societatea civilã nu e o

consecinþã a faptului cã s-a manifestat în spaþiul nostru eclezial o

intoleranþã faþã de aceste iniþiative. Nu cumva a fost o perioadã în care

Biserica a fost intolerantã faþã de aceste libertãþi pe care societatea civilã

le-a pus în evidenþã? Nu cumva discursul pe care ni l-aþi prezentat este

resimþit de societatea civilã ca un discurs oarecum prea obiectivant ºi

care instrumentalizeazã?

Rãspuns (L. Farcaº): Am ascultat dimineaþã un interviu cu un

candidat la postul de primar aici la Iaºi. Nu mai ºtiu care pãrinte era

prezent, dar acesta vorbea despre reglementarea situaþiei târgului de

animale din drumul spre mãnãstire. „Problema asta cu Biserica, cu religia

este o chestie personalã, noi o respectãm, dar nu e problema noastrã...”

Mie mi se pare cã este o greºealã, cred cã este o formã de comunism uºor

actualizat, adaptat zilelor noastre. În învãþãtura sa, Biserica Catolicã

reclamã dreptul de a se amesteca în treburile publice pentru cã treaba

publicã priveºte persoana integrã umanã: omul este dependent de factorul

social ºi atunci acesta din urmã este responsabil ºi Biserica are misiunea

de a-l pregãti pentru acest factor social. Atunci când Biserica nu

intervine, lucrurile merg destul de grav. Aceasta nu înseamnã cã Biserica

aserveºte aceste organizaþii, ar fi mai grav dacã le-ar aservi sau ar lucra

în legãturã cu structurile de sus. În acest caz, de fiecare datã pierde

Biserica. În acest sens, la noi, doctrina socialã a Bisericii este destul de

greu de primit. Dacã vorbim de tranziþie, toatã lumea vrea tranziþie, dar

fãrã schimbare. Ori, Biserica dacã trebuie sã se amestece prin mandatul

ei trebuie sã spunã cã schimbarea începe cu convertirea inimii. Oare câþi

comuniºti care astãzi predau religia s-au convertit în inimã?

Comentariu (A. Perera): Aþi fãcut o criticã a programului „Surprize,

surprize!”. Eu mã gândeam la douã lucruri: în evanghelie, ucenicii îi spun

lui Isus cã ºi alþii scot diavoli în numele sãu. Isus le-a spus „Cine nu este
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împotriva mea este cu mine”. Dacã printr-o emisiune sau alta de

televiziune se promoveazã anumite valori umane, ca generozitatea, într-

ajutorarea etc.; ar trebui sã nu fim prea duri cu aceste mijloace, chiar dacã

cei care le promoveazã nu sunt întotdeauna cinstiþi. Mi se pare cã dacã

anumite programe au succes la public ºi o fac într-un mod demn, s-ar

putea ca noi sã avem de învãþat din aceasta. Sunt de acord cu pozþia

dumneavoastrã faþã de situaþia din fotbal ºi dau ca exemplu meciul de

fotbal dintre Valencia ºi Barcelona, din cupele europene. Înainte de meci,

unul din conducãtorii clubului din Barcelona s-a dus la sanctuarul Maicii

Domnului de la Monserrat ºi s-a rugat Sfintei Fecioare pentru ca echipa

sa sã câºtige. Rivalul sãu s-a dus la sanctuarul Maicii Domnului de los

Amparados (a celor pãrãsiþi) ºi a fãcut o rugãciune similarã. Acum, ce sã

facã Maica Domnului? Importante nu sunt semnele religioase, ci

dispoziþiile care se aratã în fotbal: banii cu care se cumpãrã ºi se vând

jucãtorii sunt lucruri anticreºtine. Schimbarea în bine în fotbal nu constã

în introducerea acestor elemente religioase, ci în a schimba valorile.

Rãspuns (L. Farcaº): Comentariul meu asupra celor douã scene se

referã la modul în care o astfel de emisiune nu-l conduce pe om mai

departe în drumul sãu spre Dumnezeu, ci-l menþine undeva pe cale sau

îl trage înapoi, lucru cu care nu sunt de acord. În ceea ce priveºte al

doilea exemplu, cred cã sunt domenii de strictã specialitate. Sã nu

amestecãm spaþiul sacru cu profanul, pentru cã iese un miºmaº.

Concluzii (Gh. Popa): Am receptat acest seminar ºi acest colocviu

într-un mod pozitiv ºi, în acelaºi timp, cu multã speranþã, pentru viitor.

Problemele de fond care mi se pare cã s-au pus ºi care, probabil, se vor

pune în continuare, constau în relaþia dintre identitate ºi alteritate ºi am

înþeles cã identitatea noastrã creºtinã nu trebuie sã fie nici exclusivistã,

dar nici inclusivistã sau integristã, ci identitatea noastrã trebuie sã fie

deschisã, putând-o defini ca pe o identitate comunitarã ºi personalistã,

dupã modelul comuniunii dintre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt. În ceea ce

priveºte percepþia alteritãþii, trebuie abordatã nu la nivel strict conceptual,

ci la nivelul unor experienþe existenþiale. Din perspectiva teologiei

spirituale, percepþia alteritãþii depinde, de fapt, de modul în care fiecare
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dintre noi percepe alteritatea radicalã a lui Dumnezeu Treime. ªi aceastã

alteritate radicalã s-a manifestat în istorie într-un mod smerit prin kenoza

Fiului întrupat. De aceea, smerenia nu se identificã cu umilinþa, ci cu

demnitatea autenticã a creºtinului, iar discursul nostru teologic,

parafrazându-l pe Sfântul Ioan Botezãtorul, trebuie sã-ºi asume

experienþa acestuia, în aceea cã el (Dumnezeu) trebuie sã creascã ºi noi

trebuie sã ne micºorãm, adicã Dumnezeu Treime trebuie sã fie centrul în

jurul cãruia graviteazã discursul ºi existenþa noastrã ºi tocmai prin

aceastã micºorare ne dobândim adevãrata noastrã mãreþie, pentru cã este

vorba de participarea la dimensiunea smeritã a iubirii rãstignite a

Mântuitorului.

Concluzii (N. Achimescu): Doresc sã aduc cuvântul de salut ºi

mulþumirile ÎPS Daniel pentru prezenþa ºi contribuþia celor care au

participat la acest seminar organizat pentru prima datã în cadrul Facultãþii

de Teologie Ortodoxã, cu participarea colegilor noºtri de la Institutul

Teologic Romano-Catolic. Înalt Prea Sfinþia Sa binecuvânteazã

încheierea acestui seminar ºi îºi exprimã speranþa cã aceste colaborãri vor

continua în viitor, în special având în vedere faptul cã suntem douã

instituþii de învãþãmânt superior teologic care încercãm sã ne aducem

contribuþia noastrã smeritã la acelaºi scop - ca odatã, mai devreme sau

mai târziu, toþi sã fim una.

Concluzii (W. Dancã): Remarc noutatea acestei întâlniri: ea se

organizeazã pentru prima datã în cadrul Facultãþii de Teologie Ortodoxã.

Întâlnirile noastre dureazã deja de doi ani, ne-am întâlnit de patru ori,

aceasta este a cincea întâlnire dintre Institutul Catolic ºi Facultatea de

Teologie Ortodoxã. Este un lucru promiþãtor, de bun augur. Aºa ne putem

cunoaºte mai bine ºi þin foarte mult la acest aspect, pentru a elimina

problemele, imaginile false pe care le avem unii despre ceilalþi, pentru cã

aici se joacã problema unitãþii: sã ai încredere în celãlalt, dar, pentru

aceasta, mai întâi trebuie sã faci puþinã curãþenie.

Al doilea aspect îl reprezintã tema colocviului - credinþa creºtinã în

Sfânta Treime - diferit abordatã de cãtre profesorii celor douã instituþii
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de învãþãmânt teologic din Iaºi, dar nu în opoziþie, ci complementar.

Acest lucru reveleazã un aspect ºi anume cã Biserica primului mileniu,

dar ºi cea din al doilea mileniu se regãseºte în aceastã credinþã comunã

în Sfânta Treime. Diferenþe existã la nivel de formulare, de reprezentare,

însã trãirea acestei comuniuni cu Sfânta Treime este aceeaºi ºi în Biserica

Catolicã ºi în Biserica Ortodoxã.

Aº mai sublinia încã un aspect: timp de douã zile, faptul de a fi fost

aici împreunã parcã ne-a dat mai mult curaj sã visãm visul lui Dumnezeu,

ca toþi sã fie una. Când cineva viseazã de unul singur, visul sãu rãmâne

un simplu vis. Dar când o sutã, douã sute, 20 de milioane viseazã

împreunã, visul lor poate fi realitate.





INEDIT

DORINÞA DE UNIRE A BISERICILOR

LA MITROPOLITUL ORTODOX VISARION PUIU

În nr. 2 al revistei „Dialog teologic” din 1998 (pp. 233-244), mons.

Anton Despinescu a publicat un articol intitulat „Mitropolitul Visarion

Puiu. Un ierarh român luminat”, comentând un dosar cuprinzând 60 de

pagini referitoare la personalitatea mitropolitului Visarion Puiu pe care

Episcopia Catolicã de Iaºi l-a primit de la Institutul Don Calabria,

Abbazia Maguzzano - Italia.

În continuare, prezentãm pentru prima datã în traducere româneascã

patru scrisori din corespondenþa mitropolitului Visarion Puiu cu

fondatorul Don Calabria al Institutului care îi poartã numele, comunicatul

de presã de la Radio România prin care se face cunoscutã caterisirea

mitropolitului Visarion ºi, în fine, scrisoarea adresatã Patriarhatului

Moscovei de cãtre înaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru

înþelegerea corectã a informaþiillor din aceste documente, recomandãm

integrarea lor cu cele scrise de mons. Anton Despinescu în articolul

menþionat mai sus.

Traducerea s-a fãcut dupã fotocopia originalului manuscriselor pe care

le deþinem în arhiva noastrã. În afarã de comunicatul de ºtiri de la Radio

România, care este în limba francezã, celelalte documente de

corespondenþã sunt scrise în limba italianã.

1) Abbazia di Maguzzano - 3 dec. 1945

Preacucernice Pãrinte,

Am o plãcere deosebitã sã vã mãrturisesc marea bucurie pe care mi-a

adus-o scrisoarea dumneavoastrã pentru care vã mulþumesc mult.

Cu aceastã ocazie vã anunþ cã astãzi cu ajutorul lui Dumnezeu am sosit

în casa dumneavoastrã de la Maguzzano unde se aflã biserica

dumneavoastrã în care se face o rugãciune neîntreruptã pentru unirea
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tuturor bisericilor creºtine. Doresc sã rãmân aici câtva timp cu multã

plãcere ºi de aceea vã cer aprobarea. Am deja aprobarea eminenþei sale

cardinalul Tisserand.

Vã rog sã primiþi expresia sentimentelor mele de recunoºtinþã specialã

ºi toate urãrile de bine.

Vã binecuvântez din toatã inima pe dumneavoastrã ºi întreaga lucrare

dumneavoastrã dragã.

+ Mitropolit Visarion
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2) Abbazia di Maguzzano - 7 ian. 1946

Preacucernicului Pãrinte Don Giovanni Calabria

Verona

Vizita mea recentã pe care v-am fãcut-o dumneavoastrã ºi Institutului

dumneavoastrã, mi-a dat din nou ocazia sã vã vãd ºi sã apreciez ºi mai

mult activitatea voastrã ºi roadele mângâitoare ale Institutului vostru.

Modalitatea cu care m-aþi primit ºi gãsit, mi-a arãtat marea dragoste

de care sunteþi însufleþit, dragoste care doar ea este mântuirea frãmântatei

lumi de astãzi.

Totul m-a impresionat mult ºi mi-a adus o profundã satisfacþie. Pentru

acestea vã mulþumesc cu putere ºi îl rog pe Bunul Dumnezeu ca Institutul

vostru sã se rãspândeascã în lumea întreagã spre binele tuturor sufletelor.

Vã trimit urãri pentru lucrarea voastrã, care se referã în acelaºi timp

ºi la Unitatea Bisericii.

Vã binecuvântez pe dumneavostrã ºi pe toþi ºi vã asigur de rugãciuni.

+ Mitropolit Visarion

 (România)

3) Maguzzano. Lonato - 14 iun. 1947

Preacucernicului Pãrinte Don Giovanni Calabria

Verona

Constrâns de împrejuãrile rãzboiului sã rãmân departe de patria mea,

România, rãmânând mai întâi în Austria, apoi în aceastã frumoasã þarã a

Italiei, unde am aflat ospitalitatea oferitã de caritatea Sanctitãþii sale Papa

Pius al XII-lea, extinsã la toþi ierarhii ortodocºi refugiaþi, am avut

plãcerea sã vã cunosc ºi sã fiu gãzduit timp de un an ºi jumãtate în

conventul de la Maguzzano, în Institutul întemeiat de dumneavoastrã.

Sunt fericit cã am avut ocazia sã vã cunosc ºi sã vãd institutele de

culturã ºi de binefacere întemeiate de dumneavoastrã ºi sã constat zelul

de care daþi dovadã pentru înfãptuirea unirii tuturor Bisericilor.

Acum, plecând din aceastã localitate, vã mulþumesc din toatã inima,

atât pentru bunãvoinþa de care aþi dovadã în permanenþã faþã de mine, cât
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ºi pentru ospitatilitatea pe care am aflat-o în acest institut.

Îl rog pe bunul Dumnezeu sã vã dãruiascã o viaþã lungã ºi sã vã

bucuraþi de o sãnãtate puternicã pentru ca sã puteþi înmulþi ºi desãvârºi

institutele dumneavoastrã, spre mai marea slavã a lui Dumnezeu ºi spre

binele sufletelor.

Asigurându-vã cã vã voi pomeni mereu în rugãciunile mele, vã

binecuvântez ºi rãmân fratele dumneavoastrã în Cristos.

+ Mitropolit Visarion Puiu

 (România).

4) Sonvico - Helvetia. 1 Gen. 1949

Preacucernice Pãrinte Don Calabria,

Ca de obicei, scrisorile dumneavoastrã îmi aduc mereu mângâiere ºi

bucurie spiritualã, deci am o dublã obligaþie de a rãspunde.

Dar, în situaþia mea actualã este posibil sã uit sã rãspund la vreo

scrisoare ºi dacã am fãcut o astfel de greºealã, rog sã mã iertaþi.

ªtiu cã în apropiata perioadã 18-25 ianuarie, la Verona se va celebra

solemn „Octava” de rugãciuni pentru împlinirea marelui act de

reintegrare a Creºtinismului, ºi cu aceastã ocazie unesc ºi eu rugãciunile

mele smerite împreunã cu toþi cei care doresc sã vadã înfãptuit acest mare

ideal creºtin cât mai repede posibil.

Sper mereu în rugãciunile voastre atât de bune ºi sunt fericit cã

Dumneavoastrã aveþi bunãtatea de a vã ruga ºi pentru mine ºi pentru

patria mea.

De multe ori îmi amintesc de Dumneavoastrã ºi de toþii fii voºtri

spirituali, care mi-au dovedit mereu atâta bunãtate în Italia.

De aceea, repet mulþumirile mele ºi urãrile mele pentru noul an 1949,

în care cu ajutorul bunului Dumnezeu am intrat deja, ºi vã dau din toatã

inima binecuvântarea în numele Domnului nostru Isus Cristos.

+ Mitropolit Vissarion
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5) Radio România - 29 martie 1950, orele 22 (traducere din francezã)

Marele Sinod al Patriarhiei Bisericii autocefale Române s-a reunit în

aceastã dimineaþã sub preºedinþia Patriarhului Justinian Marina. Sfântul

Sinod a examinat cazul Mitropolitului Visarion Puiu care a dus în

strãinãtate o acþiune dãunãtoare ortodoxiei ºi Republicii populare

Române.

Sinodul a constat cã Mitropolitul Visarion Puiu a complotat împotriva

Bisericii ortodoxe încã din 1925 prin faptul cã a scris un articol în Nr. 25

al Ziarului „Unirea” (Oficiosul Bisericii greco-catolice române) aducând

omagiu Papei ºi Bisericii catolice, demonstrând astfel cã a fost agentul

imperialiºtilor încã din 1925. Ulterior Mitropolitul Puiu a pãrãsit

România fãrã autorizaþie ºi acum este un conspirator cu soldã de la

imperialiºti ºi de la Vatican, voind sã smulgã Biserica ortodoxã Românã

din legãturile sale actuale, adicã sã o îndepãrteze din sânul Bisericii-

Mame: Biserica Rusã.

Pentru aceste fapte, examinând propunerea Mitropolitului Nicolae

Bãlan, Sfântul Sinod a hotãrât în unanimitate:

1 - Mitropolitul Visarion Puiu este caterisit (degradat din calitatea sa

de cleric).

2 - Toate actele pe care le face în Strãinãtate sunt nule ºi ortodocºii

Români din strãinãtate trebuie sã-l considere ca pe un laic ce nu mai

aparþine Bisericii Ortodoxe.

6) SCRISOARE adresatã Patriarhatului Moscovei de cãtre

Mitropolitul Român VISARION în octombrie 1951

Fericirea Voastrã,

Urmãrind, atât cât se cuvine oricãrui Ierarh ecleziastic creºtin,

diferitele manifestãri ale prezentei vieþi omeneºti, cum am reuºit sã le

cunosc din ziarele ºi revistele diferitelor popoare europene, nu le-am

ignorat nici pe cele care au loc, în special de circa treizeci de ani, ieri în

imperiul þarist rus, astãzi în mediul statului sovietic rus, - fie cele cu

caracter politic, fie cu acela mai apropiat de mine, ecleziastic. ªi

apreciind cã concluziile acestor condiþii ar fi util sã le aducã la cunoºtinþa



210 DIALOG TEOLOGIC 5 (2000)

Voastrã, cer permisiunea sã le expun ºi sã le prezint în paginile care

urmeazã.
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Este uºor de închipuit cã sosirea lor de la un Ierarh strãin, necunoscut,

sau despre care se deþin informaþii greºite, la început poate pãrea ceva

curios; dar apoi în mãsura în care se va cunoaºte conþinutul lor, sper cã

veþi constata cã ele au pornit dintr-o dorinþã ºi un sentiment sincer de a

vã face un mic serviciu personal, cu referinþã la cauzele mari de care se

îngrijeºete acum acest patriarhat ºi, implicit, ortodoxia, dacã veþi avea

bunãvoinþa sã le citiþi.

Spun de la început cã ele conþin ºi ecouri politice dar, în chip deosebit,

bisericeºti, cu privire la douã chestiuni prezente: Comunismul ºi Pacea

mondialã. ªi vã rog sã binevoiþi a le accepta, dacã nu cu un sentiment mai

îngãduitor - întrucât ele provin de la un slujitor al aceleeaºi Sfinte

Biserici Ortodoxe - cel puþin cu acela al oricãrui publicist, citindu-le cu

toatã încrederea ºi bunãvoinþa necesarã.

Aflându-mã de ºapte ani în þãri strãine (Nu am fugit din þara mea

România în 1944, când a intrat pe teritoriul ei armata sovieticã, aºa cum

s-a afirmat de unul sau altul din greºealã sau interes, dar pur ºi simplu din

întâmplare, pentru cã eram în Croaþia cu o misiune încredinþatã mie de

Patriarhul român Nicodim) am avut, e uºor de închipuit, destule

posibilitãþi sã cunosc printre altele ºi ecourile celor douã importante

chestiuni în legãturã cu Patriarhatul Moscovei: situaþia actualã a

comunismului rus în strãinãtate ºi pacea mondialã pe care toate popoarele

o doresc în cele mai sincere condiþii predicate.

Comunismul politic ºi social

Rezumând ceea ce gândeºte lumea din Occidentul Europei ºi de

dincolo de oceane mai întâi despre comunismul rus, aceastã opinie se

cuprinde în urmãtoarele scurte consideraþii:

Este incontestabil faptul cã popoarele europene ºi cu mult mai mult

decât cele de pe alte continente au nevoie de mari reforme sociale, care

sã facã viaþa umanã uºoarã ºi armonioasã în gradul cel mai ridicat. În

mod obiºnuit, legislaþiile omeneºti sunt superficiale, temporare ºi se

referã în mod deosebit la grupurile de cetãþeni. De multe ori, ele sunt

vopseluri slabe ºi lucitoare care nu pãtrund în structura spiritualã a

popoarelor pãtrunse de religiile lor.
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Apoi este adevãrat cã îmbunãtãþirile sociale care nu se fac la timp ºi

complet, odatã cu creºterea lor duc la revoluþii; dar revoluþiile, prin

izbucnirea lor spontanã ºi necalculatã nu pot da rezultatul dorit, în unele

cazuri chiar complicã situaþiile care le-au determinat, fãrã sã producã

rezultatele promise. Acest caracter este prezent ºi în marea revoluþie

ruseascã din 1917, la început cu caracter local, apoi cu o tendinþã de a se

rãspândi în lumea întreagã.

Lumea în suferinþã îºi pune mari speranþe în promisiunile de

îndreptare, nu are importanþã de la cine vin, însã rãmâne credincioasã

numai ideologiilor, reformelor ºi legilor care de fapt pot înfãptui

îmbunãtãþirile de care ea are nevoie. Deci, este ceva zadarnic sã ne

închipuim cã astãzi marile reforme necesare popoarelor poate sã le

realizeze comunismul rusesc.

Lumea se întreabã de ce pretinde comunismul sã ofere reforme bune

sociale altora dacã mai întâi nu le-a realizat acasã la el? De ce starea

generalã a popoarelor dominate prin teroare de sovieticii de astãzi, nu

este mai fericitã decât sub þarism? ªi chiar dacã ar fi aºa, nimeni nu crede

lucrul acesta, pentru cã nimeni nu-l vede, nici în statele sovietice nici

acolo unde ele se impun prin forþã. Dimpotrivã, lucrurile ascunse în

spatele cortinei de fier provoacã o neîncredere deplinã ºi resentimente cu

un dispreþ demn de condamant. Se mai întreabã încã, cine a invitat

comunismul sã intervinã cu promisiunile sale ºi în alte þãri? ...

Oare a intervenit cu dorinþa de a face fericite alte popoare? ... Însã

binele nu se face cu forþa. Beneficiile care rezultã sã fie arãtate tuturor,

nu þinute în spatele unei cortine de nepãtruns; în cazul acesta, cu

siguranþã popoarele roagã în mod spontan Sovietele sã le împrumute

mijloacele lor magice necesare reformelor necesare. Dacã starea

popoarelor subjugate de sovietici s-a schimbat în bine, starea lor de astãzi

sã fie vãzutã de lumea întreagã. Dar, se spune în concluzie, comunismul

rusesc nu a înfãptuit promisiunile revoluþiei sale, nici în treizeci de ani,

nici în viitor, dar rãmân pur ºi simplu un motiv pentru a masca

propaganda sa nu de revendicãri sociale, ci de cuceriri politice obþinute

cu mare poftã ºi teroare. ªi se mai adaugã încã, dacã comunismul rusesc

ar fi folosit principiile creºtine ºi civile, de mult timp ar fi dincolo de

Atlantic; dar, din cauza elementelor care îl dirijeazã ºi a mijloacelor
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barbare pe care le foloseºte, el este condamnat ºi refuzat, lãsând loc altei

întrebãri: din ce rasã sunt ºefii Statului Sovietic rusesc, deoarece nobilele

sentimente ruseºti nu le au, ºi care este finalitatea programului de fapte

diabolice pe care îl pun în aplicare? ...

Dacã privim lumea globului pãmântesc ca din avion, ea se prezintã din

punct de vedere politic ca o hartã cu imperii colosale: acela al

materialismului americano-european pe de o parte, ºi al militarismului

Sovietelor ruseºti, pe de alta; în plus, alte popoare sunt gata sã înceapã

lupta alãturi de primele douã care se strãduiesc fãrã încetare întrecându-

se sã producã, nu mijloace pacifice, ci armament pentru un nou rãzboi.

Într-o asemenea situaþie, propaganda fãcutã de Soviete cu ajutorul

radioului ºi a presei scrise în favoarea comunismului, la care s-a adãugat

în ultimul timp teza dorinþei lor pentru pacea între toate popoarele - o

nouã iluzie pentru creduli - s-a nãscut din pofta de noi cuceriri. Abuzând

de grijile materiale ale altor State fãrã ideal ºi de eclipsa care traverseazã

înalta diplomaþie, care nu are proeminenþele necesare circumstanþelor

politice de astãzi, comunismul menþine rãzboaie reci, menite sã provoace

nemulþumiri, dezordini, greve ºi revoluþii, care sã uºureze apoi cuceririle

vastului imperiu. Acest apetit creºte la Soviete de când au reuºit sã

impunã diplomaþiei americano-europene subjugarea a zeci de popoare

mici din estul Europei ºi controlarea lor în voia cea bunã cu cele mai

barbare mijloace pe care omenirea le-a cunoscut vreodatã, prin tratate aºa

zis de pace de la Teheran, Yalta ºi Potsdam. Cu ce drept civil ºi moral au

plãtit aliaþii participarea Sovietelor la rãzboiul împotriva Germaniei,

punând în starea de sclavie acele popoare mici, va judeca istoria ºi

Dumnezeu.

Singurele efecte bune produse de comunism în special în rândul

popoarelor din Occidentul european, efecte în mod evident negative,

sunt: trezirea opiniei publice materialiste ºi în putrefacþie din orice

superficialitate ºi o trezire a sentimentului lor religios, deci involuntar un

serviciu adus creºtinismului. Reacþiile care vor urma vor demonstra

curând acest adevãr.

Dar lumea tuturor popoarelor cunoaºte de asemenea din istoria

generalã cã nici un imperiu politic nu a durat mult timp. Toate (imperiile)

s-au fãcut cu mari sacrificii umane, dar s-au dezmembrat incredibil de
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repede, ca toate fãcãturile prin forþã, viclenie, aviditate ºi persecuþii, fiind

conglomerate nedrepte ºi nenaturale.

Deci, nu este o fantezie, nici o profeþie, dar o simplã afirmaþie logicã

când se spune cã ºi distrugerea imperiului sovietic de astãzi va veni în

mod automat; ºi cu cât îºi va extinde mai mult cuceririle sale nedrepte ºi

sistemele sale sãlbatice de guvernare, cu atât mai curând va fi cãderea sa,

pentru cã orice înaintare a armatelor sovietice în interiorul Europei se

face pe un teren plin de numeroase vulcane ºi se aseamãnã cu aluatul pe

care o bunã bucãtãreasã doreºte sã-l facã cât mai mare, dar în cele din

urmã, vede cã apar goluri. Tot la fel, ideologia comunismului de astãzi

se prãbuºeºte ºi dorinþa de noi cuceriri îi este în mod fatal mortalã.

Însã, ceea ce s-a spus pânã aici, cred cã vã este cel puþin în parte

cunoscut. Acum trec la un alt capitol, pe care îl voi completa cu o

observaþie proprie. Este vorba de acþiunea patriarhatului de Moscova

pentru a arãta lumii cã Sovietele doresc ºi muncesc pentru pacea tuturor

popoarelor lumii ? ...

Dar iatã cum judecã ºi ce spune lumea din þãrile libere ºi despre acest

lucru.

Pacea lumii întregi

Înainte de toate, problema Pãcii nu este o tezã nouã, ci o dorinþã a unui

sentiment înnãscut în om ºi dezvoltat permanent în timp. Biserica

creºtinã predicã fãrã încetare ºi lucreazã pentru instaurarea pãcii

evanghelice între popoare pentru a fi mereu „pe pãmânt pace pentru

oamenii de bunã voinþã” -, dar e mereu împiedicatã de instinctele rele ale

omului ºi de agitaþiile politice între popoare. Ea se roagã zilnic pentru ca

Dumnezeu sã o instaureze cât mai curând între oameni, cu blândeþea ºi

dreptatea predicatã de creºtinism. ªi apoi cine nu doreºte pacea în aceastã

lume.(?)

 Dar pacea este de douã feluri: potrivit oamenilor ºi potrivit lui

Dumnezeu. Pacea oamenilor îºi aratã insuficienþa sa prin aºa zisele

„tratate de pace”, numite de ei „petece de hârtie”, ºi prin rãzboaiele care

se succed de douã sau trei ori într-un secol; deci pacea oamenilor nu este

de duratã. Numai pacea izvorâtã din principiile divine ale creºtinismului
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este de duratã ºi se manifestã clar prin creºtinism. „Vã dãruiesc pacea.

Nu cum v-o dã lumea v-o dau eu” - spune Mântuitorul Lumii.

Pacea adevãratã nu se face prin viclenie, prin impuneri forþate ºi

persecuþii; ºi apoi fãrã dreptate, libertate ºi, în mod special, fãrã cimentul

caritãþii curate între oameni, pacea nu pate fi de duratã, nici prin tratate

politice, nici prin liste de subscrieri sau alte constrângeri. Iatã de ce,

pacea predicatã astãzi de Moscova, având calitãþile rele de mai sus ºi

având izvorul în politica unui regim care vrea sã se impunã în lume prin

dispreþul dreptãþii ºi al libertãþii popoarelor, începând de acum, nu e luatã

în consideraþie.

Din punct de vedere politic, pacea în Europa (ºi în toatã lumea) nu

poate sã existe, fãrã eliberarea mai întâi a popoarelor subjugate recent de

Statul rus prin nedreptele tratate deja amintite (1945). Pacea nu poate sã

fie apoi fãrã deplina eliberare a popoarelor din însãºi conexiunea statului

Sovietelor de astãzi, întemeiat pe forþã ºi sclãvie. Pacea în lume nu poate

sã fie fãrã încetarea înarmãrii ºi fãrã o dezarmare generalã. Pacea nu

poate sã fie fãrã încetarea propagandei pentru expansiunea acestui

comunism ºi pentru menþinerea rãzboiului rece, deºi astãzi lumea nu mai

poate fi înºelatã cu uºurinþã.

Din punct de vedere spiritual (etico-religios), pacea lumii nu se poate

înfãptui fãrã o colaborare sincerã a tuturor cultelor religioase. Deci,

acþiunea pentru pace întreprinsã recent de Patriarhatul Moscovei, din

inþiativã politicã ºi nu evanghelicã, este o duºmãnie faþã de celelalte

Biserici, în special faþã de catolicism, este credulitatea la care Patriarhatul

Moscovei trebuie sã renunþe, o atare lucrare fiind lipsitã de necesara

autoritate moralã. Persecuþiile religioase ºi duºmãnia manifestatã cu atâta

furie faþã de Biserica sorã a Romei, nu le dau ºefilor politici ºi chiar

Patriarhului Moscovei dreptul de a spune cã ei doresc pacea; acelaºi lucru

îl face ºi acþiunea forþatã, de culoare politicã ºi cu scopul de cucerire,

care impune aceleaºi atitudini vinovate celorlalþi Patriarhi ortodocºi.

Fãrã o colaborare sincerã ºi frãþeascã cu Biserica Romei, cu cea

anglicanã ºi cu alte religii principale, acþiunea Moscovei este consideratã

numai acþiune politicã, ipocritã, izolatã ºi zadarnicã, deci ineficientã.
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Concluzie

Doreºte Patriarhatul Moscovei sã întreprindã acþiuni pur religioase, dar

ieºind din mediul datoriilor sale locale (trebuie sã refacã ruinele cauzate

Bisericii sale de cãtre comunism), ºi conforme unui Patriarhat creºtin, pe

care sã-ºi întemeieze apoi autoritatea sa moralã (nu politicã) ºi care sã

susþinã pretenþia de a fi consideratã drept a treia Romã? ... rog sã mi se

îngãduie sã prezint urmãtoarele puncte:

1 - Patriarhatul de Moscova sã sprijine pe Patriarhii ortodocºi pentru

a-i ridica din starea de rãtãcire istoricã în care se gãsesc în prezent cã sã

devinã nu doar pãstrãtori ai învãþãturii ortodoxe dar ºi instrumente ale

rodniciei sale.

2 - Sã determine ºi sã sprijine (ca Biserica Romei) acþiunea de

alãturare a intelectualitãþii omeneºti de creºtinism, care este ignorat de

cultura îngâmfatã ºi alteratã a Europei occidentale; din aceastã lipsã

derivã prezentele rãtãciri intelectuale ºi morale, care conduc popoarele

la materialism, parazitism, la superficialismul de orice fel ºi la revenirea

la primitivism, astfel încât trebuie reîncreºtinate.

3 - Sã lumineze regimul politic sovietic de astãzi, þinând cont de faptul

cã sentimentul religios al oricãrei credinþe poate fi interzis în

manifestãrile sale, poate fi alterat, dar niciodatã distrus. Cei treizeci de

ani de atitudine în mod sãlbatic duºmanã aplicatã creºtinismului ºi

Bisericii ruse aratã clar acest adevãr.

4 - Sã insiste pentru încetarea oricãrei persecuþii politice ºi religioase,

atât în ambientul teritoriului sovietic cât ºi în afarã, ºi sã aibã drept primã

consecinþã creºtinã împãcarea cu Biserica sorã a Romei, care continuã de

secole ºi cu o deosebitã îndemânare spre înfãptuirea acestor idealuri

creºtine ale pãcii ºi ale armoniei sociale în întreaga lume.

5 - Sã sprijine în colaborare cu toate celelalte patriarhate ºi cu toþi ºefii

diferitelor religii legile politice pentru o evidentã îndreptare socialã

necesarã fiecãrui popor în parte, bazatã pe principii creºtine ºi adaptate

naturii fiecãruia - imposibil de înlocuit cu gãselniþele omeneºti ºi efemere

ale unor pretinse ideologii care se vând bine pe piaþã ºi, în special, ale

comunismului.

6 - Sã sprijine acþiunile de reintegrare ale creºtinismului ºi relaþiile
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prieteneºti cu toate religiile lumii, începând cu Biserica latinã.

7 - Sã lumineze lumea cu privire la acele organizaþii ascunse sau

evidente care în anumite þãri luptã împotriva creºtinismului, pentru

ignorarea acestuia ºi sunt un cancer ucigãtor pentru instituþiile sociale ºi

politice ale acelor popoare.

8 - Sã colaboreze cu cele mai bune instituþii culturale ale lumii ºi cu

forurile care promoveazã cea mai înaltã dreptate din lume pentru

îndepãrtarea tuturor acþiunilor politice greºite sau nedrepte ce au drept

scop cuceriri militare în dauna altor popoare, întãrind astfel calea pentru

instaurarea pãcii adevãrate mereu necesarã lumii întregi.

Lumea priveºte terorizatã ºi înduioºatã la suferinþele pe care regimul

politic de la Moscova le aplicã, fãrã motiv sau provocãri, clerului ºi

instituþiilor Romei în diferite þãri ºi admirã resemnarea cu care Roma le

suportã, fãrã sã contraatace, nici în presã, nici în vreun alt fel, dar numai

cu rugãciuni pentru a-i lumina ºi a-i face pe toþi sã revinã la ea cu

blândeþe, ºtiind cã ºi acestea vor trece ca ºi persecuþiile lui Napoleon ºi

Hitler, deoarece Cristos ºi Sfânta sa Bisericã vor rãmâne în veci. Ea

încredinþeazã gravitatea lor judecãþii istoriei ºi lui Dumnezeu. Eu sunt ºi

rãmân în interiorul bisericii mele Ortodoxe, dar spun cu putere ºi cu glas

ridicat cã Biserica Romei prin superioritatea organizãrii sale, prin

mulþimea de instituþii de culturã ºi de binefacere ºi prin misiunile sale pe

întreg globul, trebuie sã fie admiratã, alãturatã ºi urmatã, ºi nu

persecutatã, finalitatea tuturor Bisericilor creºtine fiind împlinirea

dorinþei Rãscumpãrãtorului nostru Isus Cristos ca „toþi sã fie una”.

Acest comunicat Vi-l trimit miºcat de dorinþa de a Vã îndemna pe

Dumneavoastrã ºi pe Sfântul Sinod la reflecþie, pentru a înceta greºelile

fãcute în numele creºtinismului ce ar pune într-o umbrã neplãcutã

prestigiul acestui Patriarhat, ieri compãtimit de lumea întreagã pentru cã

era persecutat, astãzi criticat pentru cã a devenit instrument de persecuþie.

Apoi, de dorinþa ca acþiunile voastre sã devinã utile pentru toþi, pentru

meritul Ortodoxiei ºi slava poporului rus profund religios, aºa cum ºi eu

am avut fericirea sã-l cunosc în special în Ucraina.

Iatã, Fericirea Voastrã, ce vede, cum judecã ºi ce doreºte lumea

creºtinã de la ai noºtri în ceea ce priveºte promisiunile ºi dorinþa

comunismului pentru înfãptuirea pãcii, de care toatã lumea are nevoie,
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dar pe care nu i-o poate da pe deplin decât numai creºtinismul, pentru cã

numai creºtinismul este religia caritãþii sincere ºi a pãcii între oameni.

Termin lucrurile expuse mai sus rugându-vã din nou sã credeþi în

sinceritatea mea ºi în dorinþa cã fãcându-vi-le cunoscute intenþionez sã

aduc un serviciu Dumneavoastrã ºi întregii noastre sfinte Biserici

Ortodoxe.

Aºa sã fie.

Théoule / Mer

Villa S. Camillo (A.M)

Franþa 

Dto. + Mitropolit Visarion

(România)

(Traducere de Wilhelm Dancã)
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WILLIAM RILEY, Aventura spiritualã a Apocalipsului - Ce le spune

Duhul Bisericilor? (trad. M. Broºteanu), ARCB 2000.

Autorul, cãruia editura ARCB i-a mai publicat, în 1992, traducerea unei cãrþi
- Douã Testamente -, reuºeºte sã îmbine o foarte bunã cunoaºtere a Scripturii
cu un talent extraordinar de a prezenta ºi explica pentru marele public. În cazul
lucrãrii de faþã, la acestea se adaugã ºi cutremurãtoarea lui mãrturie personalã:
scrisã în ultimele sãptãmâni de viaþã, ºtiindu-ºi sfârºitul foarte aproape,
William Riley reuºeºte sã transmitã cititorului o viziune de credinþã plinã de
speranþã ºi încredere inspiratã tocmai de cartea care, pentru mulþi, evocã doar
imagini de groazã ºi de sfârºit de lume.

Cartea este scrisã în primul rând pentru reflecþie ºi rugãciune, iar la sfârºitul
fiecãrui capitol câteva întrebãri esenþiale îl interpeleazã pe cititor, ajutându-l sã
gãseascã rãspunsuri sincere la mesajul ce-i este adresat de feluritele aspecte ale
Apocalipsului ºi astfel sã-ºi poatã construi pe baze solide o mentalitate creºtinã
autenticã.

Este subliniatã cu deosebitã vigoare unitatea dintre liturgie ºi viaþã, dintre
Jertfa Mielului ºi transformarea istoriei. Suferinþa umanã este privitã în relaþie
cu modelele dupã care oamenii îl concep pe Dumnezeu ºi scoate în evidenþã
modelul, cu o multitudine de variante, pe care ni-l propune Apocalipsul:
„Dumnezeu-pe-care-îl-gãsim-în misterul-suferinþei” ºi trezeºte „încrederea cã
El are un plan de iubire care nu este împiedicat de vreun eveniment sau de vreo
nenorocire”.

Semnele ºi simbolurile sunt plasate cu acurateþe în contextul biblic, în
prelungirea istoriei sfinte a poporului ales; explicaþiile sunt însã alerte ºi
discrete; erudiþia autorului nu se etaleazã niciodatã în prim plan ºi nu
stînjeneºte defel ritmul captivant al prezentãrii.

Puþine cãrþi de acest fel sunt atât de greu de lãsat din mânã ºi cheamã la
recitire frecventã, cu mare folos sufletesc. Iar duhul autorului devine, pentru cel
care l-a citit, o prezenþã vie ºi permanentã în comuniunea sfinþilor.

Lect. Monica Broºteanu
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ÉTIENNE CHARPENTIER, Sã citim Vechiul Testament (trad. Paul

Iosif), ARCB 1998.

ÉTIENNE CHARPENTIER, Sã citim Noul Testament (trad. Cãtãlina

Cãrãbaº-Olaru), ARCB 1999.

Cãrþile cunoscutului biblist - savant, promotor ºi pedagog - Étienne
Charpentier, Pour lire l’Ancien Testament, Pour lire le Nouveau Testament,
sunt deja lucrãri clasice în domeniu ºi necesitatea traducerii lor pentru publicul
românesc se fãcea de mult simþitã.

Ambele se înscriu în seria „introduceri în lectura Bibliei”, dar au un specific
aparte. Într-un fel, acesta poate fi sugerat de înseºi cuvintele autorului care, în
prefaþa la prima din cele douã, o prezintã ca „modestã, dar ambiþioasã”.

Este „ambiþia” rigorii ºtiinþifice, a densitãþii informaþiei relevante, a
încercãrii de a oferi totalitatea cheilor necesare pentru lectura luminatã ºi
înþelegerea profundã a textului biblic.

Este ºi „modestia” accesibilitãþii, care e cvasiuniversalã, depinzând mai mult
de apetenþa spiritualã a cititorului decât de volumul cunoºtinþelor lui prealabile.
Accesibilitate, realizatã prin mulþimea de „unelte” - sinteze, scheme istorice,
hãrþi, explicaþii de termeni etc. -, dar mai ales, mai profund, prin capacitatea de
a regândi ºi reexprima conceptul în imagine: în mod firesc pentru un iubitor
asiduu al Scripturii, afirmaþia abstractizatã renaºte ingenios ºi sugestiv în
parabolã. Toate acestea subîntinse de dorinþa de a comunica nu doar informaþie,
ci un fapt de viaþã - relaþia existenþialã, oferitã fiecãruia, cu textul sacru.

Modestia mai are un aspect, poate mai rar întâlnit în „vulgarizarea”
teologicã: respectul pentru cititor, considerat „la fel de inteligent...”, respect
manifestat prin refuzul de a face rabat de la adevãr în numele facilitãþii, curajul
de a invita la ieºirea din obiºnuinþe, încrederea cã cititorul nu se va da înapoi
de la efortul de cunoaºtere ºi reflecþie care îi este propus.

Caracteristicã este ºi originialitatea prezentãrilor: în volumul referitor la
Vechiul Testament, cãrþile sunt prezentate predominant din unghiul perioadei
de formare, nu al perioadei reflectate sau al tablei de materii, iar în cel referitor
la Noul Testament sunt urmãrite cele trei momente ale naºterii acestuia:
pornind de la Biserica primarã (kerygmã, celebrare, catehezã ºi reflectarea lor
în text) - apoi dezvoltãrile teologice pauline ºi, în fine, redactarea evangheliilor,
toate însã trimiþând mereu la realitatea lui Isus istoric.

Sintezele alterneazã cu „explorãri” analitice care subliniazã unele pasaje de
mare importanþã ºi se constituie în modele pentru munca personalã.
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Capacitatea privirii globale, indispensabilã la urma urmelor oricãrui biblist,
se manifestã ºi în insistenþa asupra necesitãþii de a privi cele douã Testamente
unul în lumina celuilalt, dar cu discernãmând ºi rigoare de metodã.

În sfârºit, tot din textul lui Charpenteier, ca ºi din activitatea lui de o viaþã
în slujba Cuvântului lui Dumnezeu, strãbate refuzul opus unei dihotomii între
„minte” ºi „duh”. Toatã opera i-ar putea purta ca motto afirmaþia sa „Cred cu
tãrie cã Dumnezeu ne-a voit inteligenþi”. În acelaºi timp, spre a da doar un
exemplu, faþã de dimensiunile cvasi-egale ale capitolelor ale capitolelor din Sã
citim Vechiul Testament, se disting paginile care vorbesc îndelung despre
psalmi, lãsaþi cãtre sfârºit ca o încununare - parcã pentru a sugera încã o datã
cã nu are sens teologia care nu se deschide în rugãciune.

Conf. Dr. Francisca Bãltãceanu

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICÃ IAªI, DEPARTAMENTUL DE

CERCETARE ªTIINÞIFICÃ, Bulentin istoric, nr. 1 (2000), Editura

„Presa Bunã”, Iaºi 2000, 192 pp.

Trecând de la regimul misionar multisecular la organizarea canonicã
bisericeascã o datã cu înfiinþarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi (1884),
viaþa catolicã de la rãsãrit de Carpaþi a intrat pe un fãgaº normal.

Ridicarea de cler indigen, atât diecezan cât ºi monahal, a fãcut ca pastoraþia
sã se desfãºoare în condiþii din ce în ce mai bune. Conºtienþi de importanþa
presei, conducãtorii diecezei ºi ai Provinciei Franciscane Conventuale „Sf.
Iosif” au încurajat pe cât posibil o activitate în acest domeniu. Cunoaºterea
Bisericii locale i-a determinat pe unii preoþi sã cerceteze ºi sã scrie dând la
ivealã lucrãri meritorii.

De-abia în ultimele douã decenii ale secolului al XX-lea, prin grija deosebitã
a actualului episcop de Iaºi PS Petru Gherghel, s-a demarat cercetarea ºtiinþificã
interdisciplinarã în „problema catolicilor din Moldova”. În iunie 1999 a fost
înfiinþat în acest sens „Departamentul Cercetãrii ªtiinþifice”. Pentru publicarea
rezultatelor, s-a proiectat un Buletin istoric.

Ostenelile colaboratorilor au fãcut posibilã apariþia primului numãr care se
prezintã ca un volum festiv ºi omagial, fiind legat de marele jubileu al anului
2000 ºi de niºte date aniversare ale Pãstorului diecezei.
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Istorie, arheologie, antropologie, portretisticã ºi recenzii sunt capitole care
evidenþiazã aspecte din viaþa comunitãþii catolice din Moldova, în cele 192 de
pagini ale volumului apãrut la Editura „Presa Bunã”.

Oferindu-l, în primul rând, clerului ºi enoriaºilor catolici, cât ºi tuturor celor
de bunãvoinþã care vor sã cunoascã realitãþile Bisericii Catolice din Moldova,
sperãm sã antrenãm pe cât mai mulþi în munca noastrã de cercetare, în
perspectiva publicãrii multor volume pe parcursul anilor.

Pr. Prof. Dr. Anton Despinescu
redactor coordonator

WILHELM DANCÃ, ed., Euharistia în viaþa Bisericii, ARCB 2000,

215pp.

Volumul cuprinde textele colocviului teologic organizat de Academia „Sf.
Augustin” ºi care a avut loc în casa misionarilor Verbiþi de la Traian (Neamþ),
desfãºurat în patru serii, între 15-16 martie, 22-23 martie, 29-30 martie, 5-6
aprilie 2000. La aceastã manifestare au participat preoþii diecezani ºi cãlugãri
din Arhidieceza de Bucureºti ºi din Dieceza de Iaºi. Conferinþele au fost
pregãtite de cãtre profesorii de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi,
precum ºi de înalþii ierarhi ai celor douã dieceze. De asemenea, a mai
conferenþiat ºi nunþiul apostolic în România, mons. Jean-Claude Périsset.

Tematica aleasã se înscrie în planul celebrãrilor jubiliare, centrate în jurul
Euharistiei - dupã cum se ºtie, în intenþia Sfântului Pãrinte anul 2000 este un
an intens euharistic -, atât pe plan universal, cât ºi local, colocviul de la Traian
fiind una dintre manifestãrile organizate în acest sens în Arhidieceza de
Bucureºti ºi în Dieceza de Iaºi. S-a privilegiat învãþãtura Conciliului Vatican
al II-lea ºi s-a observat, pânã la un punct, un fenomen interesant, unii
conferenþiari formulându-ºi discursul „dupã chipul ºi asemãnarea lor”. Astfel
era firesc ca un biblist sã se ocupe despre Dei Verbum: Cuvântul lui Dumnezeu
ºi Euharistia, un liturgist despre Sacrosanctum Concilium: Euharistia în
liturgie º.a.m.d.

Variate în conþinut, variate (inevitabil!) ca stil, conferinþele manifestã o mare
familiaritate cu textele conciliare - de aici ºi rigoarea metodologicã ºi calitatea
de substanþã a conþinutului. Se observã caracterul pragmatic, aplicat ºi mai
puþin teoretic, al conferinþelor (ele au fost prezentate în public, spre a fi
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discutate!) care ºi-au propus o mai bunã cunoaºtere ºi aplicare a Conciliului în
Biserica noastrã localã. În acest sens, se înscrie ºi subtila remarcã din finalul
conferinþei pãrintelui Claudiu Dumea, dupã care vocea magisteriului Bisericii
se adreseazã tuturor celor care au urechi de auzit.

În încheiere, nu putem sã nu remarcãm noutatea absolutã în plan local a
acestei iniþiative. Este prima manifestare în cadrul cãreia Biserica localã din
România reflectã asupra identitãþii sale în lumina Conciliului Vatican al II-lea.
Colocviul de la Traian se constituie într-o operã de pionierat care trebuie
salutatã ºi dusã mai departe. Adãugãm faptul cã lucrãrile coloviului adunate
acum între coperþile acestei cãrþi se adreseazã nu doar preoþilor, profesorilor ºi
studenþilor teologi, ci ºi publicului larg.

Stud. Sebastian Lucaciu


