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Teologia Sfintei Treimi

Dumnezeu este un subiect care i-a preocupat pe oameni
in toate epocile, atAt din punct de vedere filosofig cAt qi teologic. La intrebdri cum ar fi: ,,Ce este Dumnezeu?",,,De cAnd
existS?", ,,Cine L-afdcut?", ,,Care e rela(ia Lui cu lumea?" etc.
incearci si rispundd diferitele sisteme filosofice gi religioase.
Biserica Ortodoxf, inva{i ci Dumnezeu s-a descoperit Prorocilor, Apostolilor, Pdrinfilor gi Sfinfilor, aceqtia fiind posesorii
adevdratei cunoagteri a lui Dumnezeu. Acegtia sunt adevirafii teologi ai Bisericii, iar teologhisitori sunt tofi cei ce a cdror
minte (voOq) este luminati gi urmeazi invdldturii celor cerca!i. Astfel, mdrfuria lor ne este qi noud temelie, cdci Dumnezeu nu este un obiect pe care omul s5-l poati descoperi cu
ratiunea lui puternicd, ci o Persoand Care se descoperi inimii curate a omului, dupi cum spune Fericirea: ,,Fericili cei
curali cu inima, cd aceia aor aedea pe Dumnezeu" (Matei S, 8).
In cele ce urmeazd vom prezenta mdrturia experienlei
sfinlilor vdzdtori de Dumnezeu.

1. Dogma gi taina Sfintei

Treimi

Experienta Dumnezeului Treimic a fost formulatd de Pirinfii Sinoadelor Ecumenice in terminologia vremii lor, pentru
a se trasa hotarele credin[ei gi a se evita alterarea acesteia.
insd, cu toate cX avem o definilie a credinfei, totugi SfAnta
Treime, in esenfa ei, rdmAne o taind de neinleles oamenilor
qi

ingerilor.

a) Existenfa lui Dumnezeu
Dumnezeu existd dinaintea tuturor veacurilor gi dinainte de facerea lumii. Chiar dacd Dumnezeu nu ar fi creat lumea, lucrul acesta nu ar fi avut nici o urmare asupra existenlei Sale; altfel spus, existenla lui Dumnezeu nu depinde
nici de lume, nici de om, nici de dorinfele oamenilor.
Biserica proclami existenla lui Dumnezeu intemeindu-se
pe revelalia lui Hristos gi pe vederea lui Dumnezeu pe care
au avut-o Prorocii in Vechiul Testament, Ei Apostolii gi Pirinfii in Noul Testament. Este vorba, deci, despre o credinli empiric6, iar nu despre o proclamare speculativd.
,,Dumnezeul Care existi este Dumnezeul cunoscut in
experienta indumnezeirii. CAnd sfAntul ajunge la indumnezeire gi-L gustd pe Dumnezeu prin experienla sa, acesta este Dumnezeul Care existd. Dumnezeul experienlei,
Dumnezeul empiric exist5. Ceilalli dumnezei ai altora nu
sunt dumnezei. Acegti dumnezei nu existi. Acesta este
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Dumnezeul care existe. Deci, cAnd Pdrinlii vorbesc despre Dumnezev, vorbesc despre un lucru foarte, foarte
concret. Niciodatd nu vorbesc despre Dumnezeu lntr-un
mod abstract."
Vlzdtorii de Dumnezetl in timpul experienlei, vdd,,o Dumnezeire tr trei Lumini". DouX Lumini igi au caizvor prirna Lumin5: cea de-a doua provine din prim4 insd are trup, iar cea
de-a treia purcede din prima, insd nu are trup.

il vdd pe CuvAntul

asemenea intru
toate cu Tatdl.
din Lumind, Dumnezeu adeadrat din
"Lumind
Dumnezeu adeudrat." Pe Acesta L-auvdzut Prorocii. Au v5zut Lumin5 din Lumind. Lumind-Lumind, una asemenea
celeilalte intru toate, gi una din esenfa celeilalte, ceea ce
inseamnd cX una o are ca izvor pe cealaltd gi igi are sursa
din cealalti, deci nu este din nimic.
De unde gtiam noi toate acestea? Din filosofia greacX?
Sau din experien(a indumnezeirii? Fdrd nici o indoiald,
din experienfa indumnezeirii."

,,indumnezeilii

indumnezeilii cunosc din proprie experienld cd aceste
trei Lumini nu sunt independente una de cealalti, ci sunt,,o
Dumnezeire intreit luminatd intru o Dumnezeire sau intru
o Lumin5".
,,AdicX o LuminS, Care este trei Lumini, dar care Lumini nu sunt trei Lumini separate. indumnezeitul vede
Lumina arhetipal5 intru o Lumin[ prin cealaltd Lumind.
Aceasta a fost baza experienlei 1or." Altfel spus, ,,intru
Lumind (a SfAntului Duh), prin Lumind (a lui Hristos),
vedem izvorul Luminii (pe Tatdl)".

,,Altceva este experienla indumnezeirii (spre deosebire de speculalia filosoficX), pe care omul o are in fali gi
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in taina Sfintei Treimi. $tie ci slava este necreatd,
energiile sunt necreate, esenta nu o vede, li deosebegte in
slavd pe Tatdl, pe Fiul gi pe SfAntul Duh. Desigur, Dumnezeu nu este aceste nume. Vede Lumind, LuminS, Lumind. Lumini din Lumind - Lumind intrupatd, Lumind
neintrupatd, care Lumind este din Lumina cea dintAi.
Astfel, cele doud Lumini sunt din prima Lumind; o
Lumind s-a intrupat, cealaltd nu s-a intrupat. Iar acestea
sunt Tatdl, Fiul gi SfAntul Duh.Iar faptul cX o Lumind s-a
intrupat gi celelalte doui nu s-au intrupat inseamnd cd
existd deosebirea aceasta intre cele trei Lumini. Iar lucrul acesta trebuie formulat gi exprimat, astfel incAt catehumenul, care nu are experienla indumnezeirli, sd cuo trdiegte

noascd acest aspect."

Dumnezeul Bisericii Ortodoxe este Dumnezeul Revelafiei,
ce Dumnezeul teologiei scolastice nu este decAt un
instrument pentru satisfacerea fericirii (ei 6 a t pov ia). oamenilor, aqadar satisfacerea acestei fericiri este consideratd o
dovadd a existenlei lui Dumnezeu.

in timp

,,Dumnezeul teoiogiei scolastice e o proieclie a nevoii
omului de fericire. Nu qtiu dacd mi putefi urmdri. Adicd
Dumnezeu e instrumentul de ficut oamenii fericifi. Vasdzicd, Dumnezeu existd ca omul si-gi poatd satisface dorinlele. Deci existenla lui Dumnezeu depinde de dorinlele

omului.
Acum, sd vi fac o analizd,rapid5. Dac5-l luafi pe Toma
d'Aquino, o sX vedefi cd o dovadi a existenlei lui Dumnezeu
.

De la gr. ei\atltovia, ei-,bun, bine + \aiprrry,,,spirit, demon" + - la
(sufix specific substantivelor abstracte), in mod obiEnuit tradus pfin ,,fericire, bundstare, prosperitate". Este un concept central al eticii eleniste si
al filosofiei politice, inleles ca,,intelepciune practicd qi eticd". Pentru Aristotel, ei.tSatpoyia erabinele uman suprem, gi de aceea era considerat scopul filosofiei practice, anume de a defini, de a experimenta Ei de a ardta
calea de ajungere la ti\atpovia. (n. trad.)
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este ce, dacd Durnnezeu n-ar exista, atunci nu s-ar mai
putea satisface dorinlele omului de fericire. yasdzicd,
aceasta este o dovadd a existenlei lui Dumnezeu. Deci,
spune cX omul, prin fire, are o tendinfd cdtre fericire. prin
urmare, de vreme ce prin fire omul are tendita aceasta
citre fericire, atunci fericirea trebuie sd existe. De vreme ce omul prin fire cautd fericirea, inseamni cd fericirea
existd. Este un argument debazdin favoarea existenlei

lui Dumnezet)."
Conform Sfinlilor Pdrinfi ai Bisericii, singura dovadd a
existen[ei lui Dumnezeu este nu fericire4 ci, asa cum am menlionat mai inainte, revelafia Sa cdtre sfinli intru slavd, Ei impirtdqirea omului de vederea slavei lui Dumnezeu prin indumnezeire. De lucrul acesta ne incredin\eazd de-a lungul
veacurilor indumnezeilii-vizdtorii de Dumnezeu - Prorocii,
Apostolii qi Sfinfii.
Apoi, in Apus, existenfa lui Dumnezer afost legati de raliunea (),oyrcq) omului, care era cclnsideratd a fi nemateriald,
din moment ce animalele nu au ratiune qi nu pot gAndi la fel
ca oamenii.Pebaza acestei ipoteze, s-a dezvoltat in Apus teologia scolasticd, intemeiatd pe ratiune qi, in special, pe rafionalism. Cdci una este sd fii rafional, gi alta si fii rafionalist;
una este raliunea, gi alta sI fii sub stdpAnirea ei.
,,in Apus, dovezile pentru existenfa lui Dumnezeu au
fost legate de capacitatea omului de-a cunoagte lucrurile
imateriale. Iar aceste lucruri imateriale sunt rationamentele."
,,Din moment ce francii, care-l urmau pe Augustin qi
mai apoi pe Aristotel gi pe Platory credeau ci ratiunea
este o funclie spirituali, iar nu materiald, au ajuns la concluzia cd faptul acesta dovedeqte cd sufletul, de vreme
.Vezi

nota de la p. 37 (n. trad.)
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ce e nematerialnic Ai necompus, este nemuritor. Ideea
aceasta conduce in mod firesc la credinla cd ar exista o
Fiinld supremS, adici o raliune supremS. Deci nu poate
exista doar raliunea omului, cici lumea inslqi trebuie si
fie guvernatd de-o rafiune superioard pentru ca rafiunea
omului sI existe. De aici se ajunge in mod firesc la existenla unei raliuni superioare, a sufletului lumii, care poate
sd fie un dumnezel:., salJ doi dumnezei, superiori sau in-

feriori, pe care-i intAlnim in sistemele idolatre."
La Pirinlii Bisericiiinsd, cunoagterea existenlei lui Dumnezeu nu a fost legatd de raliune (loytxrfi, ci de mintea (uolq).
curati, ce poartd numele de inima. Este binecunoscuti Fericirea lui Hristos: ,,Ferici[i cei curali cu inima, cd aceia aor tsedea
pe Dumnezeu" (Matei5, B). Cei indumnezeili, care s-au curilif au fost invilali gi au triit [empiric] adeviratul mod de cunoaqtere a lui Dumnezeu.

,,Pdrinlii subliniazd cd raliunea poate cunoaEte doar fenomenele materiale. Raliunea poate cunoagte doar lucrurile create, nu gi necreatul. Aceasta este o dogmd funda*"ntule a Pirinlilor Bisericii. $i, de aceea, intre lume 9i
Dumnezeu nu existd nici o asemdnare. AvAnd in vedere
faptul cH rafiunea cunoaqte doar lucrurile create, inseamnd cd nu poate cunoagte ceea ce este necreat' Din acest
motiv, cunoagterea omului e limitat5.
Omul, de la sine, nu-L poate cunoaqte pe Dumnezeu'
Din acest motiv, singura punte care existd intre creat 9i
necreat, in Ortodoxie, sunt indumnezeilii. Se Pune intrebarea: existl tr cregtinism conceplia ci omul ar avea o Putere naturald prin care sd cunoascl necreatul? Pentru
Pirinlii Bisericii, acest lucru e absolut inadmisibil, pentru cX omul nu are nici o putere naturali prin care s5-L
.Vezi

nota de la p. 22 (n. trad.)
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flrnoasce pe Dumnezeu. Din acest motiv, avand in vedere
cd nu existe nici o asemenare intre Dumnezeu gi lume,
intre creat gi necreat, trebuie sI gtim care este puntea - o
punte gnoseologici trebuie si existe. Iar puntea aceasta
sunt doar indumnezeitii."

Sufletul omului are energie noeticX - mintea (voOg), care
este organul adecvat cunoagterii lui Dumnezeu, dar numai dupS
ce mintea (vo0q) a fost luminatl gi transfiguratd de energia
dumnezeiascd.

b) Cunoa$terea lui Dumnezeu - Teologia
De vreme ce Dumnezeu se reveleazl celui indumnezeit,
iar acela se impdrtdgeqte de slava 54 inseamnd cd o astfel de
cunoagtere a lui Dumnezeu este una duhovniceascd - o cunoagtere a inimii, iar nu a rafiunii. Este vorba despre o cunoagtere corelati cu indumnezeirea omului gi, in fapt, este o
cunoagtere mai presus de cunoagterea omeneascd. Cunoaqterea lui Dumnezeu se dobAndegte cu mintea (uo0q) qi cu inima. Raliunea (Aoyrc4) este incapabild sd dobAndeascl cunoagterea lui Dumnezeu: ea doar o formuleazi in cuvinte, in
funcfie de posibilitdfiie pe care le define.
Dumnezeu aparline vegniciei; sfingii gi ingerii aparfin veacului celui fdri de sfArqit; iar omuf timpului. Astfel, omul care
triiegte in lume nu poate infelege tot ce se petrece in timp.
CAte cev4 prea pufin, poate sI cunoasci din veacul cel firi de
sfArgit in care se miqcd ingerii gi sfinfii, qi aceasta doar prin
Revelafie. ln cazul acesta, numai Dumnezeu este Cel ce reveleazd, atat cat poate omul purta.
Acesta este motivul pentru care cunoagterea lui Dumnezeu nu este una speculativd - sau, altfel spus, scolasticl -,
iar Biserica il pregdteqte pe om cum se cuvine, prin curilirea

