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INTRODUCERE

Taina Sfintei Treimi e cea mai mare din toate tainele acestei lumii, e mai presus de firea

omului. Şi totuşi, „taina cea din veac ascunsă” a fost descoperită o dată cu coborârea lui Hristos

şi mai ales , cu coborârea, la Cincizecime, a Sfântului Duh.

Dumnezeu ca iubire absolută ( I Ioan. 4,8) , „ Cel care numai pentru bunătate a adus

toată zidirea cea mai presus de lume şi cea din lume din nefiinţă în fiinţă, Cel ce pe toate le-a

împodobit şi le-a strălucit cu lumina soarelui şi poartă grijă de ele, Cel ce ne-a zidit pe noi,

oamenii, după chipul şi spre asemănarea Sa, Cel care a izbăvit lumea de înşelăciune cu

bunăvoinţa Tatălui, cu lucrarea Cuvântului şi cu venirea Sfântului Duh” , precum spun mai

vechile rugăciuni ale Sfinţilor Părinţi, acest „Adânc de milostivire nemărginit şi noian de iubire

nepovestit”, Se descoperă „ în mai multe rânduri şi multe chipuri” ( Evr. 1,1 ), mărturisindu-Se

ca Treime atât pe cale naturală –Facere şi Pronie - , cât şi pe cale supranaturală –Istoria

mântuirii, adresându-se tuturor deopotrivă ca Cel ce „vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să

vină la cunoştinţa adevărului” ( I Tim. 2,4)
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1. Definirea dogmei Sfintei Treimi

Din Revelaţie, mai ales din cea supranaturală, ştim că Dumnezeu nu e o forţă

impersonală, potrivit concepţiilor din unele religii asiatice, şi nici monopersonală, aşa cum îl

percep musulmanii, ci e o Fiinţa întreit personală sau o Fiinţa în trei Persoane.

2. Descoperirea dogmei Sfintei Treimi în Vechiul Testament

Taina Sfintei Treimi se află indicată în linii generale în Vechiul Testament, urmând ca

Revelaţia deplină să se facă în Noul Testament. Sfinţii Părinţi afirmă că descoperirea acestei

taine nu s-a făcut clar în Vechiul Testament pentru că evreii, care erau înconjuraţi de popoare

politeiste, s-ar fi abătut uşor de la monoteism la politeism dacă li s-ar fi revelat că în Dumnezeu

sunt trei Persoane. Aceasta i-ar fi putut determina să creadă că sunt trei Dumnezei.

Totuşi, chiar dacă nu precis, Sfânta Treime se află prezentă şi în Vechiul Testament :

1) Facere 1,26: „ Şi a zis Dumnezeu : Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră”.

2) Facere 3,22 : „Şi a zis. Domnul Dumnezeu ; Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi,

cunoscând binele şi răul”. Din context rezultă că cei ce vorbesc sunt egali după fiinţă, că

Dumnezeu vorbeşte cu cineva cu care împreună făcea toate şi se adresa Persoanelor divine şi nu

îngerilor .

3) Isaia 6,3 ; În întreita repetare de către Serafimi a cuvântului „Sfânt” , Sfinţii Părinţi văd

indicat numărul Persoanelor Treimice , iar în singularul „Savaot” , unitatea Fiinţei divine :”

Sfânt, Sfânt, Sfânt, e Domnul Savaot”.

4) Facere 18, 1-19: se descrie teofania de la stejarul Mamvri , unde Avraam vede trei

bărbaţi cărora li se adresează însă, ca şi unuia singur, arătând tripersonalitatea lui Dumnezeu şi

unitatea Fiinţei Lui.

3. Descoperirea dogmei Sfintei Treimi în Noul Testament.

Prefigurată în Vechiul Testament, Sfânta Treime se descoperă în toată plinătatea ei în

Noul Tesrament :

1)Matei. 28,19: „ Drept aceea , mergând, învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh…..” , text care demonstrează trinitatea Persoanelor şi

unitatea fiinţială .

2) Luca 1, 35 :” Duhul Sfânt se vă pogora peste tine şi puterea Celui Preanalt te va umbri

; pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din Tine Fiul lui Dumnezeu se va chema” , text care
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arată existenţa a trei Persoane reale şi deosebite : Cel Preînalt , Sfântul , Care e Fiul lui

Dumnezeu , şi Duhul Sfânt.

3) Matei 3, 16-17: textul de la botezul Domnului : Fiul se botează , Tatăl grăieşte din cer,

Duhul Sfânt Se pogoară nn chip de porumbel .

4) Ioan 10 , 30 :” Iar Eu şi Tatăl Una suntem”.

5) Ioan10, 38:” Tatăl e în Mine şi Eu întru Tatăl” , texte care arata unitatea de fiinţa , de

atribute şi de activitate .

4. Formularea dogmei Sfintei Treimi

Dumnezeu   ,,este cel ce este”(ό ών), pentru că  este o Ființă Persoană, și existenţa Lui

nu depinde de nimic, nici măcar de  Fiinţa  sau Natura Sa, căci nu  Fiinţa sau Natura Sa face

obligatorie existenţa Sa. Voinţa  şi  libertatea absolută a Lui se realizează ca iubire şi comuniune

treimică:,,Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4,16), astfel sensul  dumnezeiesc  al Existenţei divine

este de ,,A FI IUBIRE”: ,,ceea ce se constituie  în  Existenţa sa  personală , în Treimea

ipostasurilor Personale , care fac ca  dumnezeiescul,,A FI”, Natură  sau Fiinţă  dumnezeiască, să

fie viaţă de iubire, adică liber de orice necesitate…”1

Pentru a înţelege  corect modul  de ,,A FI “ al lui Dumnezeu, căci  Dumnezeu  este:

,,…Treimea în unime şi unimea în Treime…”2, trebuiau explicate clar  noţiuni ca :

SUBSTANŢĂ, ESENŢĂ,  NATURĂ, OUSIA,  HYPOSTAS, PROSOPON, PERSOANĂ, şi de

asemenea distincţia  radicală între asemănare şi consubstanţialitate între homoousios şi

homoiusios, aşa filosofia antică.

Învăţătura despre Sfânta Treime n-a rămas consemnata doar în Sfânta  Scriptură, ci ea a

pătruns în conştiinţa bisericii, fiind fixata definitiv la Sinodul  I si II ecumenice ( NIceea 325 si

Constantinopol -381); în timpul acestor două mari sinoade Ecumenice, mari teologi ai acelei

perioade au stabilit terminologia trinitară, spunând ca Dumnezeu e o Fiinţa în trei Ipostasuri .

Sensul acestei formule e acela că fiinţa sau esenţa divina reprezintă fondul comun sau existenţa

comuna a celor trei Persoane, iar temenul de Persoana sau Ipostas reprezintă  ceea ce le

diferenţiază , ceea ce e propriu fiecărei Persoane si ceea ce e incomunicabil.

Precizarea  terminologiei trinitare  pune în evidenţă  fundamentul ontologic al persoanei,

astfel  termenii : ousia, esenţă,  fiinţă,  indică fondul naturii comune a mai multor indivizi, de

1 Christos Yannaras - Abecedar  al credinţei,  trad,  Preot Dr. C-tin Coman, edit.  Bizantină, Buc. 1996, pg.78
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aceeaşi specie, ceea ce face ca  un  lucru să fie el şi  şi nu  altceva, sau o  realitate cu existenţă în

sine, căci nu există  o esenţă  sau fiinţă abstractă, decât  existentă în anumiţi indivizi de aceeaşi

specie. La  Aristotel esenţa fiind cugetată   şi abstract. El foloseşte termenul de ,,fiinţă” ( όϋσίά )

atât în sensul  de fiinţă  ce subzistă ca individ, cât şi în sensul  de fiinţă comună ce se observă  în

mai mulţi indivizi;(προωτί ουσίά ) sau   fiinţă  concretă, pentru primul sens ( fiinţă pimă ), şi

termenul de fiinţă a doua(δεντερα όϋσίά ), pentru al doilea sens. Insă , aceasta concepţie dă

posibilitatea de  a se confunda fiinţa cu ipostasul, sau cu subzistenta ei individuala atunci când nu

se precizează clar care sens se foloseşte. Daca Sfinţii Părinţi ar fi aplicat la Sfânta Treime

cuvântul ousia , esenţă, fiinţă, ca,fiinţă individuala existând concret, ar fi ajuns la triteism,

învăţând ca existenta individuala este existenta lui Dumnezeu, atunci exista trei Dumnezei si nu

unul. Daca ar fi luat termenul ousia în înţeles de esenţă sau fiinţă abstractă, ar fi trebuit să

accepte că cele trei persoane participa la esenţa divină sau numai parţial, ca indivizii aceleiaşi

specii si in acest caz esenţa divină s-ar fi împărţit între persoane; sau complet, în sensul ca o

persoană ar avea esenţa divină întreagă, excluzând pe celelalte, si atunci n-ar mai avea toate

persoanele fiinţa în comun. Sfinţii  părinţi, analizând toate aceste consecinţe, au respins

triteismul, învăţând că cele trei persoane au  aceeaşi fiinţă divină întreagă şi deodată şi de aceea

este un singur Dumnezeu şi nu trei.

Sfântul Vasile cel Mare, alături de Sfântul Grigore de Nazianz şi  Grigore  de Nyssa,

au arătat realitatea subzistentă şi eternă a persoanelor, demonstrând că fiinţa nu e mai veche

decât persoanele şi fără îndoială nici persoanele nu există mai înainte de fiinţă, pentru că fiinţa

nu poate exista decât în persoană, iar  persoana este modul de a subzista al fiinţei. În Sfânta

Treime  fiecare persoană  e purtătoarea întregii fiinţe  în comun cu celelalte două şi nu fiecare

purtătoare separată a unei părţi : ,, când spun o singură fiinţă să nu înţelegi două părţi dintr-un

întreg , ci să înţelegi că dintru început Fiul există cu Tatăl , şi nu că tatăl şi Fiul îşi au fiinţa lor

dintr-o fiinţă superioară . Nu numim ipostasele Tatălui şi Fiului surori , ci mărturisim pe Tatăl şi

pe Fiul . Este o identitate de fiinţă, pentru că Fiul este din Tatăl … ci în timp ce Tatăl rămâne

desăvârşit , Fiul străluceşte desăvârşit …”3 , prin aceasta teologia trinitară a căpătat un caracter

personal . Dumnezeu cel unul şi tripersonal fiind astfel principiu şi cauza tuturor, înaintea

2 Sfântul Ioan  Scăraru,  Scara Raiului , XXV 14,  trad.  Pr.  Prof.  D. Staniloae, în Filocalia Rom. Vol. IX, IB.M.,
Bucuresti 1980,   pg.302
3 Sfântul Vasile cel Mare , omi XXXIV, trad. Pr. Prof. D. Feciorul în P.S.B. nr. 17 edit . I.B.M. Bucureşti 1986,pg.
532 - 593
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persoanelor Treimice , neexistând nimic altceva , ele fiind veşnice , dar ele nu sunt goale de

fiinţă , ci ele există etern : una prin părintime - Nenăscut – Dumnezeu Tatal,  altul prin fiime

Dumnezeu Fiul  născut mai inainte de veci şi altul  purces Dumnezeu Duhul Sfant ,,… dacă

fiinţa Tatălui este nenaşterea, iar fiinţa Fiului este naşterea , nu se introduc două principii în

Fiinţa cea una ..., că unde este un singur principiu , este unul cel din care rezultă ceva; şi unde

este un singur originar este una şi imaginea ; astfel principiu unităţii nu se vatămă deloc . Pentru

că Fiul , existând prin naştere din Tatăl şi întipărind în El prin Fire pe Tatăl , ca imagine a Lui  ,

este întru totul asemenea cu Tatăl . Cel care priveşte tabloul împăratului în piaţă spune că cel din

tablou este împăratul dar nu susţine că sunt doi împăraţi …”4

În ce priveşte fiinţa şi deosebirea ei de ipostas, Sfântul  Vasile cel  Mare zice : ,,

Susţinem aşadar următorul lucru : ceea ce-i specificat într-un chip propriu e arătat prin cuvântul

ipostas . Într-adevăr , când spui Om îţi intră în ureche – prin specificarea nedefinită a acestui

cuvânt – o idee cam împrăştiată , astfel încât dacă natura e indicată cu ajutorul acestei numiri

ceea ce se subînţelege şi care-i indicat propriu-zis prin numele său nu-i specificat . Dimpotrivă,

când spui Pavel , atunci arăţi tocmai fiinţa indicată prin acest nume .Acesta-i ipostasul : nu

noţiunea nedefinită a substanţei , care nu găseşte nici o stabilitate în urma comunităţii lucrului

specificat , ci acea noţiune care delimitează şi defineşte ceea ce-i  comun şi nehotărât într-un

anume obiect determinat cu ajutorul însuşirilor sale proprii ...  Ousia este fondul naturii comune

mai multor indivizi de aceeaşi specie de exemplu: omenitate , iar ipostasul este individul

subzistent concret , Petru , Pavel , Ioan … . Când aşadar , doi oameni , sau mai mulţi sunt luaţi

împreună , de pildă Pavel Silvan..., nu vom da o definiţie specială pentru Pavel , alta pentru

Silvan şi alta pentru Timotei , ci termenii care ne vor ajuta să identificăm pe Pavel  se vor potrivi

şi pentru ceilalţi , care ο sunt întru ei de aceeaşi fiinţa ( όμοουσίοί ) pentru că sunt specificaţi

prin aceeaşi definiţie a substanţei “ .5

Simbolul Niceo-Cpolitanopolitan sintetizează in articolele sale învăţătura si credinţa în

Sfânta Treime. Mărturii despre existenţa credinţei în Sfânta Treime, creştinismul are şi înainte de

cele două Sinoade ecumenice.  O găsim prezenta in formula Botezului , in imnurile sau cântările

bisericeşti , cum ar fi Doxologia Mica , Lumina lina etc.

4Ibidem , omi XXXIV,4 ; pg. 593
5 Idem, Coresondenţe, omi XXXVIII, 2 -3, trad. Pr. Prof. T. Bodogae, în P.S.B. 12,  edit., I.B.M.,  Bucureşti 1998,
pg. 178
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De asemenea, mărturiile martirilor sunt dovezi convingătoare din partea celor ce s-au

jertfit, revelând iubire Sfântei Treime.

Părinţii Apostolici, apologeţii și Sfinţii Părinţi au expus învăţătura Bisericii cu privire la

dogma Sfintei Treimi împotriva ereziilor de tot felul.

5. Distincţii și antinomii

Persoanele treimice se deosebesc prin ceea ce numim distincţii ipostatice :

Tatăl-nenăscut

Fiul-născut

Duhul Sfânt-purces.

Deosebirea dintre aceste distincţii au atribute ipostatice e greu de făcut, fiind mai presus

de înţelegerea umană, deoarece aceste distincţii se referă la relaţiile interne ale Persoanelor

treimice.

In afara distincţiilor, Persoanelor treimice .

Se mai deosebesc și prin manifestările lor iconomice, în lume, manifestări care se mai

numesc și predicate :

Tatăl-creator

Fiul-mântuitor

Duhul Sfânt-sfinţitor.

Dogma Sfintei Treimi e un mare mister pentru mintea umană şi de aceea nu pote fi

exprimată decât antinomic sau paradoxal. Iată câteva exemple:

 deşi fiecare Persoană e o existenţă reală, nici una dintre ele nu are fiinţa ei proprie, ci numai

Fiinţa comună a Dumnezeirii;

 deşi toate Persoanele treimice sunt din veşnicie, deci nu a fost vreo vreme când vreuna

dintre ele, să nu fi existat, se spune totuşi ca : Fiul e născut din Tatăl; Duhul Sfânt

purcede tot din Tatăl, ceea ce ar presupune o anumită anterioritate a Tatălui.;

 Deşi se spune că Fiul e născut din veci şi Duhul purcede din veci se afirmă că:

Fiul se naşte continuu.

Duhul purcede continuu.

Aceste antinomii dovedesc că dogma Sfintei Treimi nu e o formulare iraţională sau

antiraţională, ci una supraraţională sau supralogică.
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6. Raporturile dintre Persoanele treimice

Relaţiile treimice fundamentale se prezintă sub următoarea schemă:

 Tatăl îl naşte pe Fiul

 Fiul se naşte din Tatăl şi-L trimite pe Duhul Sfânt.

 Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi odihneşte peste Fiul.

7. Perihoreza

Prin faptul că stăpânesc în comun Fiinţa divină, Persoanele treimice se întrepătrund una

pe alta, fară să-şi piardă identitatea proprie.

Astfel perihoreza e un model de existenţă a persoanelor divine, prin care se exprimă atât

unitatea, cât şi trinitatea Dumnezeirii. Unitatea prin aceea că Tatăl , Fiul şi Duhul Sfânt au

aceeaşi fiinţa divină , ca fiinţa lor e unică şi identică, trinitatea rezultând din faptul că unica fiinţa

divină exista în trei Persoane. Această unică fiinţa divină nu e însă nici împărţita, nici nu se

repeta , ci e o unitate deplină , de aceea exista un singur Dumnezeu.  Dacă una din ele ar fi alături

sau în afara celorlalte două, ca şi oamenii, ar însemna că există trei dumnezei.

În Sfânta Scriptură găsim mărturisita ideea de perihoreza:

1)Ioan 14 , 10:” Nu crezi tu ca Eu în Tatăl sunt şi Tatăl Meu  e întru Mine ?”sau

2)Ioan 10 , 38:”Tatăl e întru Mine şi Eu întru El”.

8. Apropierea

Apropierea reprezintă modul specific în care sunt atribuite Persoanelor treimice lucrările

lor externe sau iconomice, deşi toate lucrările săvârşite în planul economic să ad extra sunt

comune celor trei Persoane , fiecăreia fiindu-i atribuită , prin apropiere , o anumită lucrare sau

însuşire .Scopul apropierilor e de a caracteriza pentru noi cât mai clar Persoanele treimice, de a le

înţelege cât mai bine. Dar ceea ce se atribuie sau se apropiază cu excluderea celorlalte două ;

însuşirea ce se apropiază unei persoane ţinând de fiinţa nu încetează să aparţină şi celorlalte

două.

9. Filioque şi combaterea lui

Adaosul filioque a fost proclamat din oportunism la două consilii din Apus .

I. Mai întâi la Consiliul de la Toledo -589 cu intenţia de a-i trage pe vizigoţi la ortodoxie, când

episcopii spanioli, crezând că dacă vor hotăra ca Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul şi vor ridica

astfel demnitatea Fiului la rangul de Persoana asemenea lui Dumnezeu- Tatăl , vizigoţii vor

părăsi arianismul .
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II. A urmat apoi Consiliul de la Achen -809 voind să desprindă Imperiul de Apus de cel de

Răsărit, regele Carol cel Mare a obligat consiliul să ratifice adaosul, contrar voinţei papei. În

felul acesta, regele a produs o ruptură religioasă majoră intre Apus şi Răsărit , cu consecinţe

politice pe măsura . Ratificarea adaosului Filioque a dus în cele din urmă la marea ruptura din

1054.

În favoarea acestui adaos, romano-catolicii aduc următoarele argumente biblice :

1) Ei combina versetul de la Ioan 10 , 30:” Eu şi Tu Una suntem „ cu versetul de la Ioan

15 , 26:” Când va veni Mângâietorul pe care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl …” , şi trag

concluzia că dacă Tatăl purcede pe  Duhul, atunci şi Fiul ÎL purcede de asemenea .

2) Ei combina versetul de la Ioan 16 , 15 :” Toate câte are Tatăl ale Mele sunt ; de aceea

am zis din al Meu ia şi vă vesteşte vouă” cu cel de la Ioan 20 , 22 :” Luaţi Duh Sfânt”.

În ambele cazuri, catolicismul confunda atributul impersonal al Tatălui, acela de a fi

purcezător al Duhului cu o însuşire fiinţial . A purcede pe Duhul e o însuşire ipostatică a Tatălui

şi nu o însuşire fiinţială, adică comuna Fiului . dacă purcederea ar fi o însuşire fiintiala , atunci ea

ar trebui să aparţină nu numai Fiului, ci şi Duhului Sfânt care ar purcede şi de la Sine. De

asemenea romano-catolicii aduc şi următoarele argumente patristice :

1) Ei invocă prezenta lui Filioque în Simbolul de credinţă atanasian, afirmând că acest

adaos e prezent numai în versiunea latină a Simbolului , nu şi în cea greaca , ceea ce înseamnă că

e o invenţia latină .

2)De asemenea, catolicismul mai invocă drept argument formula patristică: „Duhul Sfânt

purcede de la Tatăl prin Fiul”. Această expresie, Prin Fiul, nu e identică însă cu Din Fiul , ci

înseamnă trimiterea temporară a Duhului în lume prin mijlocirea Fiului .

CONCLUZII

Mântuirea e extensia temporală a iubirii lui Dumnezeu -Tatal pentru Fiul Sau. Prin jertfă

şi învierea Sa, Hristos cuprinde în Sine întreaga umanitate şi îi transformă pe toţi oamenii,

asemenea Sieşi. Astfel, Fiul  acceptă să se Coboare în trup şi să se răstignească pentru noi ca Fiu

al Tatălui, adică din  iubire nemăsurată pentru Tatăl. Prin jertfa Sa, Fiul a vrut ca şi noi să fim fii

ai Tatălui Său. Procesul de mântuire imlică însă, şi pe Duhul Sfânt, căci El e cel care ne da

puterea ca în rugăciune să-L numim pe Dumnezeu Tată.; El e Cel care strigă din noi „Avva”,

adică „Părinte” .
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