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Capitolul al II-lea

Cine este Dumnezeu? Doctrina Sfintei Treimi

Cine este Hristos?

În centrul creștinismului se află crucea și Cel care a fost
răstignit pe ea: Domnul Iisus Hristos. Dar cine a fost acest
om? – căci, orice altceva am crede despre El, este sigur că a
fost om. Cele mai timpurii mărturii despre Iisus, pe care le
găsim în Evanghelii, ca și în restul Noului Testament, ne
sugerează mai multe răspunsuri: un prooroc, „Proorocul”,
Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu,
Înțelepciunea și Puterea lui Dumnezeu. Modul în care creș-
tinii și Biserica au înțeles aceste desemnări va fi discutat
(sau cel puțin amintit) mai jos. Acum însă doresc să fac o ob-
servație mult mai simplă. Portretul evanghelic al lui Iisus
este cel de învățător, de făcător de minuni și de persoană care
a fost considerată o amenințare (în feluri care nu sunt practic
detaliate în Evanghelii, cu excepția opoziției față de cei nu-
miți „farisei”): o amenințare față de religia iudaică, într-un
anumit sens, iar dincolo de aceasta, o amenințare politică
(faptul că a fost răstignit sugerează foarte clar că execuția a
fost dusă la îndeplinire de ocupanții romani ai Palestinei).

Dar ce gândea Iisus despre Sine? În ce fel dorea să rămână
în amintirea celor de după El? Ca prooroc și învățător, a pro-
povăduit; învățătura Sa a fost caracterizată, se pare, de vor-
birea în parabole. Dar ce a învățat? Nu există mare lucru în
învățatura Sa care să nu poată fi comparat cu învățatura
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iudaică contemporană sau anterioară Lui. Chiar și dubla
poruncă – să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău –
este prezentată în Evanghelia după Luca nu ca o învățătură
a lui Iisus, ci ca un rezumat al Legii oferit de un învățător
de lege iudeu ca răspuns la întrebarea Sa (Lc. 10, 27). Iisus nu
este prezentat drept un mare învățător cu un mesaj nou: El
vorbește cu o autoritate nouă, dar ceea ce predică sunt Legea
și Proorocii. Iisus nu este un filosof cu vreo înțelegere nouă
a universului, nici nu este prezentat drept un moralist care
are un nou cod moral, deși este adevărat că iubirea este
cheia modului în care își prezintă învățătura, iar acest fapt
este evidențiat în mărturia apostolică despre Hristos – mai
ales în prezentarea lui Iisus din Evanghelia după Ioan și în
epistolele Sfântului Pavel.

Acest sentiment că Iisus nu poate fi rezumat la învăță-
tura Sa, fie ea filosofică sau morală, este subliniat de faptul
că El Însuși nu a scris nimic; deși aceasta Îl aseamănă cu o altă
persoană misterioasă, de data aceasta din tradiția greacă,
Socrate. În două rânduri, totuși, Iisus le-a transmis ucenicilor
ceva pentru care să Îl pomenească. Când ucenicii L-au în-
trebat cum să se roage, El le-a dăruit Rugăciunea Domnească,
„Tatăl nostru”, iar în noaptea de dinaintea Pătimirii Sale,
le-a cerut ucenicilor să Îl pomenească, strângându-se împre-
ună, frângând pâinea și împărțind vinul, primindu-le ca pe
trupul și sângele Său.

Aceste considerații mi se par deosebit de semnificative
atunci când se încearcă orice fel de edificare în privința
modului în care Dumnezeu este conceput de către creștini.
Dacă Iisus s-ar fi prezentat pe Sine ca filosof, atunci, firesc,
am fi căutat la El învățături despre natura lui Dumnezeu și
relația Sa cu lumea, despre natura providenței divine și așa
mai departe. Dacă Iisus s-ar fi prezentat ca un moralist,
atunci nu am fi surprinși dacă înțelegerea Sa despre Dum-
nezeu s-ar preocupa de modul în care Acesta este izvor al
valorilor morale, al poruncilor morale și așa mai departe.
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Iar în tradiția filosofiei occidentale, mergând înapoi până la
Platon, putem vedea cum Dumnezeu a fost invocat drept
primă cauză, ca explicație supremă pentru toate, sau ca pe Cel
care garantează valorile noastre morale, fie prin emiterea de
porunci divine pe care noi trebuie să le respectăm, sau ca Sine
drept „Formă a Binelui”, sau ca pe Cel care, în calitate de
Creator, înțelege natura umană în esența ei, ca din această
înțelegere să poată fie derivate un set de valori morale sau
o lege naturală.

Toate acestea pot fi, cu adevărat, foarte importante și,
fără îndoială, o mare parte a gânditorilor s-au preocupat de
înțelegerea modului în care Dumnezeu este sensul suprem
al universului sau izvorul suprem de valori morale. Dar
modul în care Iisus a vrut ca ucenicii să-și amintească de El
îmi pare să sugereze un mod diferit de apropiere de Taina
lui Dumnezeu. Rugăciunea Domnească ne învață în primul
rând că Dumnezeu este Cel către Care ne rugăm; El nu este
vreun principiu suprem sau o valoare absolută, ci Unul căruia
îi adresăm rugăciunilor noastre, Unul cu care putem intra
într-o legătură. Îl numim „Tată”; Îi suntem copii, fii și fiice.

Dumnezeu, Cel c\ruia ne rug\m

Rugăciunea Domnească este rostită sau cântată la toate
slujbele bisericești. Ea ocupă un loc special în Sfânta Litur-
ghie, prefațând primirea Sfintei Împărtășanii a Trupului și
Sângelui lui Hristos și fiind precedată de rugăciunea euha-
ristică, anaforaua (rugăciunea Sfintei Jertfe), în care ne rugăm
lui Dumnezeu, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile ce ni s-au făcut nouă „pe care le știm și pe care
nu le știm, arătate și nearătate”, ne amintim de instituirea
Sfintei Euharistii și Îl invocăm pe Duhul Sfânt să Se reverse
peste noi și peste darurile de pâine și vin și să le transforme
în Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos și apoi, în chiar prezența
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lui Hristos, Îl implorăm să sprijine Biserica și lumea. Este ru-
găciunea Bisericii par excellence.

Dacă Dumnezeu este Cel căruia ne rugăm, este firesc să
ne întrebăm: cum vorbim despre Dumnezeu în rugăciunea
centrală a Sfintei Liturghii? Cea mai lungă dintre cele două
rugăciuni euharistice folosite regulat în Liturghia Ortodoxă,
anaforaua Sfântului Vasile, începe astfel:

Cel ce eşti, Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Părinte Atot-
ţiitorule, Cel închinat, vrednic cu adevărat şi drept şi cuvenit
lucru este, pentru marea cuviinţă a sfinţeniei Tale, pe Tine a
Te lăuda, Ţie a-Ţi cânta, pe Tine a Te binecuvânta, Ţie a ne
închina, Ţie a-Ţi mulţumi, pe Tine a Te slăvi, Cel ce singur
eşti Dumnezeu cu adevărat, şi Ţie a-Ţi aduce această slujbă
cuvântătoare a noastră, cu inimă înfrântă şi cu duh de sme-
renie; că Tu eşti Cel ce ne-ai dăruit nouă cunoaşterea adevărului
Tău. Şi, cine este în stare să grăiască puterile Tale, să facă au-
zite toate laudele Tale sau să spună toate minunile Tale, în toată
vremea? Stăpâne al tuturor, Doamne al cerului şi al pămân-
tului şi a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Cel ce şezi pe
scaunul slavei şi priveşti adâncurile, Cel ce eşti fără de în-
ceput, nevăzut, neajuns, necuprins, neschimbat, Tatăl Dom-
nului nostru Iisus Hristos, al marelui Dumnezeu şi Mântui-
torului nostru, nădejdea noastră, Care este chipul bunătăţii
Tale, pecete asemenea chipului, Care întru Sine Te arată pe Tine,
Tată, Cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, Înţelepciune mai îna-
inte de veci, viaţă, sfinţire, putere, Lumina cea adevărată, prin
Care S-a arătat Sfântul Duh, Duhul adevărului, darul înfierii,
arvuna moştenirii celei ce va să fie, începutul bunătăţilor celor
veşnice, puterea cea făcătoare de viaţă, izvorul sfinţeniei, de Care
toată făptura cea cuvântătoare şi înţelegătoare, întărită fiind,
Ţie slujeşte şi Ţie pururea Îţi înalţă cântare de slăvire, că toate
împreună slujesc Ţie. Că pe Tine Te laudă Îngerii, Arhanghelii,
Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile şi Heru-
vimii cei cu ochi mulţi; Ţie Îţi stau împrejur Serafimii cei cu
şase aripi, care, cu două îşi acoperă feţele, cu două picioarele,
iar cu două, zburând, strigă unul către altul, cu neîncetate
graiuri, cu laude fără tăcere... cântarea de biruinţă, cântând,
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strigând, glas înălţând şi grăind: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Savaot; plin este cerul şi pământul de slava Ta. Osana întru
cei de sus. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Dom-
nului. Osana întru cei de sus.1

Stăm înaintea Domnului și îi aducem laude. Purtăm pe
buze cuvintele și frazele Scripturilor: de la cuvintele de în-
ceput, care sunt cuvintele de uimire ale lui Ieremia (și amin-
tindu-ne de întregul context: „O, Stăpâne, Doamne, iată că
nu ştiu să vorbesc...”, Ier. 1, 6), continuăm să exprimăm mă-
reția și Taina lui Dumnezeu, pe Care îl știm ca pe Tatăl Dom-
nului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea descoperă apoi, folosind
terminologia scripturistică, Taina Treimii – în care Tatăl Se
manifestă în Fiul și în Duhul. Rugăciunea continuă, invo-
când viziunea lui Isaia de la Templu (Is. 6) despre slujirea lui
Dumnezeu de către puterile îngerești din ceruri.

După ce cântarea noastră s-a unit cu cântarea puterilor
cerești la Sanctus, rugăciunea continuă:

Cu aceste fericite Puteri, Stăpâne, Iubitorule de oameni, şi
noi, păcătoşii, strigăm şi grăim: Sfânt eşti cu adevărat şi Prea-
sfânt şi nu este măsură măreției sfinţeniei Tale; şi cuvios eşti
întru toate lucrurile Tale; căci, cu dreptate şi cu chibzuire ade-
vărată, ne-ai adus toate; că, făcând pe om, luând ţărână din
pământ, şi, cu chipul Tău, Dumnezeule, cinstindu-l, l-ai pus
în raiul desfătării, făgăduindu-i, întru paza poruncilor Tale,
viaţă fără de moarte şi moştenirea veşnicelor bunătăţi.2

Ne amintim astfel că, datorită faptului că am fost creați
de Dumnezeu Însuși, putem sta înaintea Lui și putem lua
parte la rugăciunea și lauda puterilor cerești.

1  Traducere în limba engleză de Arhim. Ephrem Lash: The Divine
Liturgy of our Father among the Saints Basil the Great (St Andrew’s Press,
Manchester, 2001, pp. 27-28 [Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în Liturghier,
EIBMBOR, 2012, București, pp. 247-248].

2  Liturgy of St Basil, p. 28 [Liturghier, p. 249].
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Folosind cuvintele pe care El Însu[i ni le-a dat

Ceea ce ne învață această rugăciune exemplară este că
trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, preluând din reve-
lația Sa proprie cuvine și fraze cu care să I ne adresăm. Îi vor-
bim așa cum El S-a revelat pe Sine – în taină și în măreție,
dincolo de orice concepție omenească – și, de asemenea, ca Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt, exprimându-ne iarăși prin cuvinte și
fraze extrase din Scripturi. Ne-a fost dăruită prin Scripturi
o cale de a ne adresa lui Dumnezeu, o cale care este pe po-
triva slavei firii Sale, dar nu o cale de a-L defini.

O astfel de înțelegere este exprimată de Sfântul Maxim
Mărturisitorul în scurtul său tratat despre Tatăl nostru. Cere-
rile Rugăciunii Domnești constituie o teologie, dar este o teo-
logie de un anume fel. După cum spunea Maxim,

Fiindcă [rugăciunea] îmbrățișează tot scopul ascuns în chip
tainic în cele spuse mai înainte [cu referire la sfatul divin al
cărui scop este îndumnezeirea firii noastre]... Cuvântul rugă-
ciunii cuprinde cererea tuturor acelora cărora ni s-a făcut
pricinuitor însuși Cuvântul lui Dumnezeu smerindu-Se. El
ne învață să ne silim a ne însuși acele bunuri pe care ni le
poate procura numai Dumnezeu și Tatăl prin Fiul, care mijlo-
cește în chip natural, și prin Duhul Sfânt.

Sfântul Maxim continuă prin a discuta cele șapte Taine
conținute în rugăciune: „Teologia, înfierea prin har, egali-
tatea cu îngerii, împărtășirea de viața veșnică, restaurarea
firii omenești, desființarea legii păcatului și surparea celui rău,
care ne stăpânește prin înșelăciune”. Acestea nu sunt doar
taine de contemplat, ori, și mai puțin, de rezolvat; sunt taine
care ne conduc la comuniunea cu Dumnezeu. Ele descoperă
Taina Treimii (care este ceea ce Maxim înțelege prin „teologie”,
theologia) și că aceasta ne deschide posibilitatea înfierii în Fiul,
Hristos. Acest statut de înfiați ne oferă egalitate cu îngerii
(„precum în cer, așa și pe pământ”). Participăm la viața divină
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prin aceea că Hristos Însuși ne este hrană, în special prin Sfânta
Euharistie. Firea omenească este restaurată spre ea însăși; căci,
deoarece omenirea a fost divizată de cădere, suntem sepa-
rați unii de alți, opuși unii altora – restaurarea făcându-se
prin iertare („Iartă-ne greșelile [datoriile] noastre, precum
și noi iertăm greșiților [datornicilor] noștri”). Dar viața pămân-
tească rămâne o luptă constantă împotriva celui viclean;
admitem aceasta atunci când ne rugăm pentru izbăvirea de
ispite. Și căutăm izbăvirea de tirania celui rău3.

Deoarece Tainele se referă la transformarea noastră în
Dumnezeu, îndumnezeire, acestea ne sunt prezentate în Ru-
găciunea Domnească ca cereri, expresii are dorinței noastre,
sau poate și mai bine, folosind o expresie a lui Toma din Aquino,
ca interpretând dorința noastră: desiderii interpres4. Maxim
vede această dorință ca un răspuns la iubirea lui Dumnezeu
față de noi și, în special, la iubirea lui Dumnezeu manifes-
tată în Întrupare și în deșertarea de sine a Fiului lui Dum-
nezeu, un răspuns care cere de la noi o smerire de sine ase-
menea: „Înaintând prin golirea de patimi atâta îndumne-
zeire, cât S-a golit pe Sine Cuvântul lui Dumnezeu de slava
maiestății Sale pentru mântuirea noastră, făcându-Se cu
adevărat om”5.

Dacă ne îndreptăm către Dumnezeu în rugăciune, ne aștep-
tăm ca El să ne asculte, să ne audă rugăciunile. Ce înțelegem
prin aceasta este o taină – o taină, spun, nu în sensul unui

3  Pasajul rezumat aici poate fi găsit în Maximos the Confessor, On
the Lord’s Prayer, în Opuscula exegetica duo, ed. P. Van Deun, CCSG, 23,
Brepols, Turnhout, 1991, pp. 62-176 (trad. în limba engleză, ușor modifi-
cată, în The Philokalia: The Complete Text; vol. 2, trad. de G.E.H. Palmer,
Philip Sherrard și Kallistos Ware, Faber&Faber, Londra şi Boston, 1981,
pp. 286-290) [Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scurtă tâlcuire a rugăciunii
Tatăl nostru, traducere, introducere și note de Dumitru Stăniloae, în Filo-
calia, vol. 2, ed. a 2-a, Editura Humanitas, București, 1999, pp. 249-253].

4  Toma din Aquino, Summa Theologiae IIaIIae. 83, 1 ad 1.
5  Maximos, On the Lord’s Prayer, in Opuscula exegetica duo, pp. 102-106

(Philokalia, p. 287) [Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scurtă tâlcuire la rugă-
ciunea Tatăl nostru, pp. 250-251].
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puzzle care trebuie rezolvat, ci în sensul a ceva despre care
avem o oarecare înțelegere, dar sentimentul încă și mai pro-
fund că înțelegerea nu poate fi niciodată cuprinzătoare, că
va exista mereu mai mult de spus, va fi resimțit pe întreg
parcursul acestei cărți. Dar aceasta înseamnă, cel puțin, că
putem fi atenți la Dumnezeu și că ne putem aștepta ca El să
ne acorde atenția Sa. Într-un anume fel, rugăciunea deschide
o relație personală; rugăciunea este o activitate proprie numai
persoanelor (exceptând exprimarea metaforică) și poate fi
adresată numai unei persoane. Astfel, dacă ne gândim la
Dumnezeu ca la Unul căruia ne rugăm, Îl concepem pe Dum-
nezeu în termeni personali. Am scris în acest fel, și nu am
scris „ca persoană”, din două motive. Mai întâi, noțiunea
de persoană este o noțiune alunecoasă, așa cum vom desco-
peri în continuare când vom reflecta la sensul afirmației că
oamenii sunt creați „după chipul lui Dumnezeu”. În al doilea
rând, oare noi, creștinii, ne gândim la Dumnezeu ca la „o”
persoană? Nu îl concepem, de fapt, pe Dumnezeu ca Treime
de Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Cum au ajuns creș-
tinii la conceptul de Treime și ce anume înseamnă?

Dumnezeu ca Treime

Cuvântul „trinitate” [„treime”], provenind din latinescul
trinitas∗, înseamnă un set de trei, însă nu unul format din
elemente oarecare, ci din trei lucruri care au o anumită le-
gătură între ele. Trinitas este echivalentul latinesc al greces-
cului trias. În ciuda aparențelor, termenul latinesc nu suge-
rează o unitate întreită, o tri-uniune, asfel încât nu cred că
ortodocșii ar trebui să abandoneze cuvintele „Trinitate” și

∗ Pasajul de față ia în discuție, aici și în continuare, termenul engle-
zesc „trinity”. În limba română, se optează în cele mai multe cazuri
pentru echivalarea termenului prin „Treime”, cel puțin atunci când se
referă la Dumnezeu; alte variante folosite uneori sunt „trinitate” și, mai
rar, „triadă” [n. tr.].
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„trinitar” pentru cuvintele de origine greacă „Triadă” și
„triadologic”, așa cum fac unii.

Cuvântul ca atare, trias, nu poate fi întâlnit în Noul Tes-
tament, ci apare pentru prima dată în secolul al II-lea în
scrierile apologetului creștin Teofil al Antiohiei. Dar grupul
de trei la care se referă Treimea se întâlnește deseori în
Noul Testament, căci grupul acestor trei este Tatăl, Fiul și
Sfântul Duh. Dumnezeu Fiul este Domnul Iisus Hristos, care
se roagă lui Dumnezeu, Tatăl său; Sfântul Duh este o prezență
tainică a lui Dumnezeu, trăită în Biserica creștină. Există un
sentiment, mai ales în teologia greacă, că „Dumnezeu”
este Tatăl; o expresie obișnuită în teologia greacă din se-
colele IV-V și de mai târziu vorbește de ho Theos kai Pater,
„Dumnezeu și Tatăl”, tradusă adesea, puțin prea relaxat,
prin „Dumnezeu Tatăl”. Astfel, există un sentiment foarte
puternic în Noul Testament și în teologia greacă ulterioară
că „Dumnezeu”, ho Theos, se referă la Tatăl. Această utili-
zare arată clar că monoteismul evreilor este ceva afirmat, și
nu modificat, de către credința creștină. Ce s-a întâmplat –
foarte repede, într-o perioadă de câteva decenii de la răs-
tignirea lui Hristos – a fost că Hristos a fost așezat pe același
nivel cu Dumnezeu și Tatăl ca Dumnezeu și (poate mai puțin
evident) la fel a fost și Duhul Sfânt.

Cum s-a mutat Biserica de la monoteismul evreiesc al
primilor ucenici ai lui Hristos la teologia trinitară care a ajuns
să definească creștinismul? Pe de o parte, aceasta este o is-
torie lungă și complexă pe care nu o putem descrie aici6; pe

6  Pentru o relatare reușită a acestei istorii, alcătuită de un teolog or-
todox, vezi John Behr, The Way to Nicaea, St Vladimir’s Seminary Press,
Crestwood, NY, 2001 [John Behr, Drumul spre Niceea, trad. de Mihail G.
Neamțu, Editura Sophia, București, 2004] și The Nicene Faith, părțile 1 și 2,
St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, NY, 2004. Pentru o relatare
mult mai scurtă, vezi cartea mea St John Damascene: Tradition and Originality
in Byzantine Theology, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 95-100
[Pr. Andrew Louth, Sfântul Ioan Damaschinul: tradiție și originalitate în
teologia bizantină, trad. de pr. prof. Ioan Ică sn și diac. Ioan I. Ică jr, Editura
Deisis, Sibiu, 2010, pp. 145-151].


