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Capitolul 1 

MONOTEISMUL  
 

Conceptul Trinității a devenit o piatră de temelie a 

adevărului, un articol al ortodoxiei1 creștine care nu se 

negociază. Cu toate acestea, el a constituit o sursă de con-

troverse pe parcursul istoriei bisericii, și în legătură cu el 

rămâne multă confuzie până în vremurile noastre, mulți 

oameni înțelegându-l greșit în modalități foarte grave. 

Unii cred că doctrina Trinității ar sugera că cei ce 

sunt creștini cred în trei dumnezei. Aceasta este ideea 

tri-teismului, pe care biserica a respins-o categoric de-a 

lungul istoriei. Alții văd Trinitatea ca pe retragerea bi-

sericii în contradicție. De exemplu, am avut cândva o 

conversație cu un doctor în filozofie, care obiecta față de 

creștinism plecând de la ideea că doctrina Trinității ar 

fi o contradicție evidentă – ideea că unu poate fi în ace-

lași timp trei – în chiar esența credinței creștine. Se pare 

că acest profesor de filozofie nu era familiarizat cu legea 

noncontradicției. Acea lege spune că „A nu poate fi și 

non-A în același timp și în aceeași relație”. Când ne măr-

turisim credința în Trinitate, noi afirmăm că avem de-a 

 
1 termenul face referire la doctrina biblică, nu la ortodoxie în sensul bisericii sau 
învățăturii ortodoxe răsăritene – n.tr.  
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face cu unul în esență și trei în persoană. Astfel, Dum-

nezeu este unul în A și trei în B. Dacă spunem că El este 

unul în esență și trei în esență, aceea ar fi o contradicție. 

Dacă am spune că El este unul în persoană și trei în per-

soană, și aceasta ar fi o contradicție. Dar pe cât de tai-

nică este Trinitatea, probabil chiar peste și dincolo de 

capacitatea noastră de a o înțelege complet, formula is-

torică nu constituie o contradicție. 

Înainte de a vorbi despre Trinitate, trebuie să vor-

bim despre unitate, întrucât termenul Trinitate în-

seamnă „tri-unitate”. În spatele conceptului unității se 

află afirmația biblică a monoteismului. Prefixul mono 

înseamnă „unul sau singur”, în timp ce termenul rădă-

cină teism are de-a face cu Dumnezeu. De aceea, mono-

teism comportă ideea că există un singur Dumnezeu. 

EVOLUȚIA RELIGIILOR 

Chestiunea caracterului uniform monoteist al Bi-

bliei a fost pusă în discuție în domeniile religiei și filo-

zofiei în decursul secolului al XIX-lea. Unul dintre cei 

mai eminenți filozofi din secolul al XIX-lea a fost Frie-

drich Hegel. El a dezvoltat o filozofie complexă și specu-

lativă asupra istoriei care avea în miezul ei un concept 

al dezvoltării sau evoluției istorice. În secolul al XIX-lea, 

gânditorii erau preocupați de conceptul evoluției, dar 

nu doar în relație cu biologia. Evoluția a devenit aproape 

un termen cheie în lumea academică și în comunitatea 
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științifică, și ea a fost aplicată nu doar dezvoltării lucru-

rilor naturale, ci și instituțiilor politice. De exemplu, 

așa-zisul darwinism social înțelegea istoria omenirii ca 

progresul civilizațiilor. 

Urmașii lui Hegel au aplicat la rândul lor aceste idei 

evolutive la dezvoltarea conceptelor religioase. Ei au fo-

losit această prezumție: toate sferele creației, inclusiv re-

ligia, urmează modelul evolutiv pe care îl vedem în do-

meniul biologiei, adică evoluția de la simplu la complex. 

În cazul religiei, asta înseamnă că toate religiile s-au dez-

voltat evoluând de la o formă simplă de animism. Terme-

nul animism denotă ideea că ar exista suflete, spirite sau 

persoane vii în ceea ce noi înțelegem în mod normal a fi 

obiecte moarte sau lipsite de viață, cum ar fi pietrele, po-

mii, stâlpii de tip totem, statuile și așa mai departe. 

Ideea că religia primitivă era animistă părea să 

fie confirmată de învățații care au cercetat societățile 

primitive ce au supraviețuit până în prezent. Cei ce au 

călătorit până în colțurile izolate ale lumii și au studiat 

religiile acestor grupuri sociale, au descoperit că ele 

conțineau elemente categorice de animism. De aceea, 

prezumția aceasta fost acceptată, și ea pretinde că 

toate religiile ar fi început cu animism și ar fi evoluat 

progresiv. 

Unii învățați credeau că animismul putea fi găsit 

pe primele pagini ale Vechiului Testament. Ei au citat 
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adesea narațiunea Căderii, unde Adam și Eva au fost is-

pitiți de un șarpe care avea trăsături personale (Gen. 3). 

El putea raționa, vorbi și acționa cu voință.  

Criticii s-au referit de asemenea la experiența lui 

Balaam, a cărui măgăriță a fost capabilă să vorbească 

(Num. 22). Ei spuneau că aceasta demonstra că autorii 

biblici credeau că exista un duh în măgăriță, la fel cum 

exista un duh în șarpe. Pe vremea când studiam la se-

minarul teologic, l-am auzit pe un profesor spunând că 

animismul fusese practicat atunci când Avraam se întâl-

nise cu îngerii la stejarul lui Mamre (Gen. 18). Profeso-

rul spunea că Avraam conversa în realitate cu zeii din 

stejar. Totuși, în textul biblic nu există nici cea mai mică 

dovadă că Avraam ar fi fost implicat în vreun fel de ani-

mism. 

Cei care susțin o perspectivă evolutivă asupra re-

ligiei spun că următorul pas în acest proces a fost poli-

teismul, adică închinarea la mai mulți zei. Politeismul a 

fost un lucru obișnuit în societățile antice. Religia 

greacă, cea romană, cea nordică și multe altele aveau un 

zeu sau o zeiță pentru aproape orice funcție umană: un 

zeu al fertilității, unul al înțelepciunii, unul al frumuse-

ții, un altul al războiului și așa mai departe. Noi toți sun-

tem familiarizați cu această idee din studiile făcute asu-

pra mitologiilor lumii antice. Exprimat în termeni 

simpli, oamenii credeau că existau mulți zei care slujeau 

funcțiilor variate ale vieții omului. 
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După politeism, următoarea etapă a dezvoltării 

religioase a fost denumită  henoteism, un fel de hibrid 

între politeism și monoteism, altfel spus o etapă de tran-

ziție. Henoteismul este credința într-un singur zeu (pre-

fixul hen vine dintr-un termen grec care are sensul de 

„unul”, dar un termen mono), însă ideea de aici este că 

exista un zeu pentru fiecare popor sau națiune, și că fi-

ecare stăpânea peste o arie geografică specifică. De 

exemplu, henoteismul ar susține că există un zeu pentru 

poporul evreu (Yahweh), un zeu pentru filisteni (Da-

gon), un zeu pentru canaaniți (Baal), și așa mai departe. 

Totuși, această gândire nu susține că ar exista în ultimă 

instanță un singur Dumnezeu. Popoarele henoteiste re-

cunoșteau că alte națiuni își aveau propriii zei, și pri-

veau adesea bătăliile dintre popoare ca fiind bătălii între 

zeii acelor popoare. Unii învățați consideră că această 

idee se găsește în Vechiul Testament, pentru că acolo ni 

se vorbește despre multele conflicte care sunt puse în 

scenă ca și cum Dumnezeul Israelului S-ar fi ridicat îm-

potriva lui Dagon, a lui Baal sau a unor alți zei păgâni, 

dar asta nu înseamnă că Israelul era un popor henoteist. 

BIBLIA A FOST MONOTEISTĂ                                     
DE LA BUN ÎNCEPUT 

Plecând de la ipoteza acestui cadru evolutiv, criti-

cii din secolul al XIX-lea au atacat ideea că Biblia ar fi 

consecvent monoteistă. A existat o dezbatere continuă 

legată de momentul când monoteismul a început să se 
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manifeste în Israel. Criticii mai conservatori au spus că 

existau indicii ale monoteismului încă de pe vremea lui 

Avraam. Alții au afirmat că monoteismul nu s-a mani-

festat decât începând din vremea lui Moise. Unii au res-

pins chiar ideea că Moise era monoteist, spunând că mo-

noteismul nu a început decât în vremea profeților, ca în 

cazul lui Isaia, aproape de secolul al VIII-lea î.d.Hr. Câ-

țiva critici au fost chiar mai sceptici, susținând că mo-

noteismul nu ar fi început decât după robia evreilor în 

Babilon, transformând monoteismul mai degrabă într-

o dezvoltare recentă în religia iudaică. Astfel, teologii bi-

blici au avut de dus o bătălie vreme de peste 100 de ani 

în apărarea conceptului unității lui Dumnezeu în Scrip-

tură. 

Argumentele ortodoxe susțin că monoteismul era 

prezent încă de la începutul istoriei biblice. Citim încă 

din primul verset al Scripturii că, „la început, Dumne-

zeu a făcut cerurile și pământul”. Narațiunea creației 

afirmă ca Dumnezeul prezentat pe prima pagină a Pen-

tateuhului stăpânește peste întreaga creație, nu doar 

peste limitele geografice ale Israelului Vechiului Testa-

ment. Dumnezeu este suveran peste cer și pământ, pen-

tru că le-a creat prin cuvântul poruncii Lui. 

Criticii notează adesea că, în capitolele timpurii 

ale Scripturii, există o baleiere între două Nume ale lui 

Dumnezeu. Pe de o parte, despre Dumnezeu se vorbește 

ca Iehova sau Yahweh; pe de altă parte, El este numit 
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Elohim. Acel Nume, Elohim, este izbitor, pentru că sufi-

xul him constituie finalul conjugării la plural a substan-

tivului ebraic, astfel că numele Elohim poate fi tradus ca 

„Dumnezei”. Totuși, chiar dacă Numele Elohim are un 

final la plural, el apare întotdeauna în forme predicative 

singulare. Astfel, autorul spune ceva care nu ar putea fi 

interpretat cu sensul de „mai mulți dumnezei”. În plus, 

așa cum am arătat mai sus, Dumnezeu ne este revelat 

în capitolele de început ale cărții Geneza ca unul care 

este suveran peste toate lucrurile. De aceea, eu cred că 

cei care susțin că Numele Elohim ar sugera politeism se 

grăbesc și trag o concluzie incorectă. 

Când ajungem la Exod 20, narațiunea circumstan-

ței în care Legea a fost dată arată că prima poruncă pe 

care Dumnezeu a dat-o pe muntele Sinai a fost una ca-

tegoric monoteistă. Dumnezeu a spus: „Să nu ai alți 

dumnezei afară de Mine” (v. 3). Unii ar susține că acest 

verset ar fi dovada henoteismului, deoarece implicația 

de aici ar fi că ar exista alți dumnezei, iar porunca sus-

ține că oamenii nu trebuie să le permită altor zei să ca-

pete prioritate înaintea Lui; El trebuie să fie principala 

zeitate în viețile lor. Dar exprimarea din limba ebraică 

indică faptul că, atunci când Dumnezeu spune „afară 

de Mine”, sensul este „în prezența Mea”. Evident, pre-

zența Lui este universală, căci El este omniprezent. 

Așadar, când Dumnezeu spune, „Să nu ai alți dumnezei 

afară de Mine”, El spune în esență că, atunci când un 
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om se închină la orice lucru, nu la El, indiferent dacă 

acea persoană locuiește în Israel, în Canaan, în Filistia 

sau în oricare alt loc, omul acela se implică într-un act 

de idolatrie, pentru că există un singur Dumnezeu. De 

aceea, a doua poruncă o întărește pe prima în interdicția 

clară a tuturor formelor de idolatrie. 

Descoperim mai târziu în Pentateuh o afirmație 

uimitoare a monoteismului. Ea apare în Shema, mărtu-

risirea credinței Israelului într-un singur Dumnezeu: 

„Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este sin-

gurul Domn” (Deut. 6:4). 

În cărțile profetice vedem o satiră aproape con-

stantă împotriva zeilor falși ai altor religii. Aceștia nu 

sunt tratați ca zeități intrate în competiție cu Dumne-

zeu, ci ca idoli inutili. În fapt, profeții vorbesc consec-

vent cinic la adresa oamenilor care se închină la copaci, 

statui și alte lucruri pe care și le-au construit cu propri-

ile mâini, râzând de ideea că o bucată de lemn ar putea 

fi locuită de o ființă inteligentă. Ei ridiculizează constant 

ideile de animism sau politeism. 

Aceste afirmații ale monoteismului constituie o di-

mensiune izbitoare a credinței Vechiului Testament ca 

urmare a rarității unor astfel de afirmații în lumea an-

tică. Majoritatea societăților antice de pe urma cărora 

avem documente istorice nu erau monoteiste. Unii au 

susținut că egiptenii ar fi fost primii monoteiști pentru 

că se închinau la Ra, zeul soarelui, dar există o unicitate 
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în monoteismul caracteristic credinței din Vechiul Tes-

tament. Ideea că există un singur Dumnezeu era ferm 

exprimată în religia Israelului, de la cele mai timpurii 

pagini ale Vechiului Testament. 

DACĂ DUMNEZEU ESTE UNUL,                                 
CUM POATE FI TREI? 

Doctrina Trinității este problematică tocmai ca ur-

mare a acestei învățături clare a monoteismului. Când 

ajungem la Noul Testament, descoperim că biserica 

afirmă monoteismul, dar ea declară și că Dumnezeu Ta-

tăl este divin, Dumnezeu Fiul este divin și Dumnezeu 

Duhul Sfânt este divin. Trebuie să înțelegem că deose-

birile din Dumnezeire nu se referă la esența Lui; ele nu 

vorbesc despre o fragmentare sau compartimentare a 

ființei lui Dumnezeu. 

Cum am putea susține atunci doctrina vechi-testa-

mentară a monoteismului în lumina afirmației clare a 

Noului Testament despre caracterul triunic al Dumneze-

ului biblic? Augustin scria cândva că „Noul [Testament] 

este acoperit în Vechiul [Testament], iar Vechiul este 

descoperit in Noul”. Pentru a înțelege felul în care doc-

trina Trinității a ajuns un articol atât de important al cre-

dinței creștine, trebuie să vedem că a existat o dezvoltare 

a înțelegerii de către biserică a naturii lui Dumnezeu, pe 

baza Scripturilor. Când privim în Scriptură, vedem ceea 

ce în teologie denumim „revelația progresivă”. Aceasta 
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este ideea că, pe măsura trecerii timpului, Dumnezeu 

descoperă progresiv tot mai mult din planul Său de răs-

cumpărare. El Se descoperă tot mai mult prin mijloacele 

revelației. Faptul că există acest progres în revelație nu 

înseamnă că ceea ce Dumnezeu descoperă în Vechiul 

Testament ar contrazice Noul Testament. Revelația pro-

gresivă nu este corectivă, ca și cum ultima descoperire 

de la Dumnezeu ar rectifica revelații anterioare aparent 

greșite. Dimpotrivă, revelația nouă se adaugă celei date 

în trecut, extinzând ceea ce Dumnezeu a făcut cunoscut 

deja. 

Acesta este motivul pentru care nu găsim o învă-

țătură specifică despre natura triunică a lui Dumnezeu 

de pe prima pagină a Scripturii. Există indicii ale ei de 

foarte timpuriu în Vechiul Testament, dar nu avem in-

formații complete despre caracterul trinitarian al lui 

Dumnezeu în Vechiul Testament. Acea informație sur-

vine mai târziu, în Noul Testament, astfel că trebuie să 

urmărim dezvoltarea acestei doctrine de-a lungul isto-

riei răscumpărării pentru a vedea ce ne spune Biblia în 

fapt despre aceste lucruri.
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Capitolul 2 

MĂRTURIA BIBLICĂ  
 

Una dintre problemele cheie pe care filozofii antici 

greci au încercat să o rezolve a fost cea a „unuia și a 

multora”. Mare parte din filozofia greacă timpurie a fost 

îndreptată către această dificultate. Cum putem, se în-

trebau filozofii, să înțelegem multitudinea de lucruri di-

verse care sunt parte din experiența vieții noastre? Cum 

să trăim într-un univers care este, în ultimă instanță, 

deopotrivă coerent și haotic? De exemplu, știința presu-

pune că, pentru a avea cunoaștere, trebuie să existe co-

erență, un fel de ordine a lucrurilor. Astfel, efortul in-

vestigației noastre științifice presupune existența a ceea 

ce Carl Sagan denumea „cosmos”, nu haos. Asta în-

seamnă că trebuie să existe ceva care să îi dea unitate în-

tregii diversități cu care interacționăm în univers. În fapt, 

chiar și termenul univers combină conceptele de unitate 

și diversitate, descriind un loc al unei diversități mari 

care, cu toate acestea, este caracterizat de unitate. 

Filozofii greci au dorit să găsească sursa unității și 

a diversității într-o manieră coerentă. După părerea 

mea, ei n-au reușit asta niciodată. Dar în credința creș-

tină, toată diversitatea își găsește unitatea finală în 
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Dumnezeu însuși, și este important că până și în ființa 

lui Dumnezeu găsim deopotrivă unitate și diversitate – 

în fapt, în El găsim temeiul final al unității și diversității. 

În El găsim o Ființă în trei Persoane. 

Spre deosebire de greci, noi avem o sursă de auto-

ritate a credințelor noastre în această sferă – anume 

Scriptura. În acest capitol vreau să ofer o perspectivă 

succintă asupra învățăturii biblice despre Trinitate, în-

cepând de la Vechiul Testament și, urmând modelul re-

velației progresive, încheind cu Noul Testament. 

INDICII DIN VECHIUL TESTAMENT 

Deși nu putem găsi o definiție explicită a Trinității 

în Vechiul Testament, găsim indicii răspândite în el des-

pre natura triunică lui Dumnezeu. Am vorbit despre 

unul dintre aceste indicii în capitolul 1 – Numele lui 

Dumnezeu care apare la forma plurală, Elohim. Criticii 

văd utilizarea acelui Nume ca o indicație a unei forme 

clare de politeism. Totuși, alții au văzut în acel Nume la 

plural, în special fiind însoțit de un verb la singular, o 

referire critică la caracterul plural al lui Dumnezeu. 

Eu nu cred că Numele Elohim face referire în mod 

necesar la Trinitate. El poate fi pur și simplu un artificiu 

literar asemănător cu ceea ce noi putem denumi plura-

lul editorial sau editorialul „noi”, pe care un scriitor sau 

un vorbitor îl folosește pentru a comunica o idee. Acest 

artificiu este folosit adesea de demnitari; un rege, un 



CAPITOLUL 2. MĂRTURIA BIBLICĂ  19 

papă sau o altă persoană ocupând o poziție înaltă își 

prefațează comentariile spunând, „noi decretăm” sau 

„noi declarăm”, chiar dacă persoana vorbește doar în 

nume propriu. Mai specific, există un artificiu literar 

ebraic denumit pluralul de intensitate, care îndreaptă 

atenția către profunzimea caracterului lui Dumnezeu, în 

care rezidă toate elementele dumnezeirii și ale măreției. 

De aceea, eu cred că Numele Elohim este compatibil cu 

doctrina Trinității și poate să ne ofere un indiciu în acea 

direcție, dar Numele în sine nu ne cere în mod obligato-

riu să credem că Dumnezeu este Triunic în natura Sa. 

Există însă alte indicii importante despre Trinitate 

în Vechiul Testament. Tot în narațiunea Creației ne în-

tâlnim pentru prima dată cu Duhul lui Dumnezeu (Gen. 

1:2). Prin a produce ceva din nimic, Duhul satisface unul 

dintre criteriile dumnezeirii din Noul Testament. Iată 

un alt indiciu al caracterului multi-personal al lui Dum-

nezeu, unul prezent de timpuriu în Scriptură. 

Un alt indiciu se găsește în pasajul din Vechiul Tes-

tament citat în Noul mai des decât orice alt text – Psalmul 

110. Acest psalm are un început foarte ciudat. Psalmistul 

spune: „Domnul I-a zis Domnului meu: ‚Șezi la dreapta 

Mea, până îi voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele 

Tale’” (v. 1). Ca o regulă generală, când vedem Numele 

personal al lui Dumnezeu – Yahweh – în Vechiul Testa-

ment, vedem și titlul Său suprem asociat, anume Adonai. 

De exemplu, Psalmul 8 spune: „Doamne, Dumnezeul 



20 CE ESTE TRINITATEA?  |  R.C. SPROUL 

nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pămân-

tul!” (v. 1a). În ebraică, literal vorbind, expresia, 

„Doamne, Dumnezeul nostru” este „O, Yahweh, Adonai 

al nostru”, astfel că există o legătură clară între Yahweh 

și Adonai. Totuși, în Psalmul 110, Dumnezeu are o con-

versație cu Domnul lui David: „Domnul [Yahweh] I-a zis 

Domnului meu [Adonai]: Șezi la dreapta Mea...”. Noul 

Testament preia acest pasaj și vorbește despre Isus ca 

fiind simultan Fiul și Domnul lui David. De asemenea, 

acest psalm ne oferă un alt indiciu al dimensiunilor mul-

tiple ale ființei lui Dumnezeu, afirmând că Fiul lui Dum-

nezeu va fi Preot în veac, un Preot etern după rânduiala 

lui Melhisedec (v. 4). 

MONOTEISMUL PREZUMAT                                             
ÎN NOUL TESTAMENT 

Când ajungem la Noul Testament, descoperim 

cum conceptele monoteismului atât de ferm stabilite în 

Vechiul Testament sunt nu doar prezumate, ci și reite-

rate. Aș vrea să menționez câteva exemple. 

Faptele Apostolilor 17 ne prezintă cuvântarea 

apostolului Pavel către filozofii din Areopagul cetății an-

tice grecești Atena. Citim acolo că „Pavel a stat în pici-

oare în mijlocul Areopagului, și a zis: ‚Bărbați Atenieni! 

În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci, pe 

când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape 

la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar 
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și un altar, pe care este scris: ,Unui Dumnezeu necunos-

cut!’’” (v. 22-23a). Când Pavel a sosit în Atena, el a ob-

servat că acel oraș era dedat idolatriei. El a trecut pe 

lângă numeroase temple și a văzut activitatea religioasă 

din orice loc al orașului. A observat chiar că ei aveau un 

altar conținând această inscripție: „unui Dumnezeu ne-

cunoscut”, ca și când grecii se temeau că ar fi putut rata 

vreo zeitate. Văzând toate acestea, duhul lui a fost iritat 

în interiorul său (v. 16); cu alte cuvinte, a fost tulburat 

de abundența religiei false. 

Unul dintre lucrurile cele mai izbitoare pe care le-

am remarcat în anii 1960, în perioada lucrării mele de 

diplomă, a fost dovada pe care o vedeam rezultând din 

lucrările sociologilor și antropologilor teologici care ana-

lizau perspectivele religioase ale diferitelor triburi primi-

tive din lume. Aceștia descopereau că, în timp ce animis-

mul era prevalent la exterior în acele grupuri sociale, oa-

menii vorbeau frecvent despre un dumnezeu de cealaltă 

parte a muntelui sau despre un dumnezeu care era la dis-

tanță de ei. Cu alte cuvinte, ei aveau un concept despre 

un dumnezeu înălțat care nu se afla în centrul practicilor 

lor religioase zilnice. Acest dumnezeu era asemenea 

dumnezeului necunoscut al grecilor, un dumnezeu cu 

care nu fuseseră în contact, dar care exista undeva. 

Acest concept se conformează afirmației lui Pavel 

din Romani 1, care spune că Dumnezeul întregului univers 

S-a descoperit fiecărui om (v. 18-20). Asta înseamnă că 
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orice ființă omenească știe de existența unui Dumnezeu 

preaînalt, însă caracterul păcătos al omului este de așa 

manieră încât noi toți reprimăm și îngropăm acea cu-

noaștere, alegând în schimb să ne închinăm la idoli. Iată 

de ce noi toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. 

Pavel s-a folosit de altarul ridicat de greci unui 

dumnezeu necunoscut și a spus următoarele: 

„Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea 

vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce 

este în ea, este Domnul cerului și al pământului, și 

nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slu-

jit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de 

ceva, El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lu-

crurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul 

singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a 

așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locu-

inței lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu, și să se si-

lească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este de-

parte de fiecare dintre noi. Căci în El avem viața, 

mișcarea și ființa, după cum au zis și unii dintre po-

eții voștri: ,Suntem din neamul lui...’ Astfel dar, fi-

indcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să 

credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau 

argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și is-

cusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremu-

rile de neștiință, și le poruncește acum tuturor oa-

menilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a 

rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, 

prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și des-
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pre care le-a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgă-

duită prin faptul că L-a înviat din morți...” (v. 23b-

31). 

Pavel afirmă aici învățătura fundamentală a mo-

noteismului clasic ebraic – un Dumnezeu care a făcut 

toate lucrurile și de la care vin toate. 

INDICII ALE TRI-UNITĂȚII LUI DUMNEZEU 

În 1 Corinteni 8, Pavel afirmă din nou unicitatea 

lui Dumnezeu, dar el aduce un element nou. În mijlocul 

unei discuții despre chestiunea consumului de carne în-

chinată idolilor, o problemă pastorală apărută în bise-

rica din Corint, Pavel spune: 

În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți 

avem cunoștință. Dar cunoștința îngâmfă, pe când 

dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă 

n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă Îl iu-

bește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumne-

zeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite ido-

lilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și 

că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă 

ar fi așa numiți ‚dumnezei’, fie în cer, fie pe pământ 

(cum și sunt în adevăr mulți ‚dumnezei’ și mulți 

‚domni’), totuși pentru noi nu este decât un singur 

Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pen-

tru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, 

prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. (v. 1-6). 

Elementul nou de aici este că Pavel Îi atribuie 

dumnezeire lui Hristos. El face deosebirea între Tatăl și 
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Fiul, și observă că toate lucrurile sunt „de la” Tatăl și 

„prin” Fiul, și că noi existăm „pentru” Tatăl și „prin” 

Fiul. Este clar că Pavel pune un semn de egalitate între 

Tatăl și Fiul în termenii divinității Lor. 

În Noul Testament există multe pasaje care Le 

atribuie dumnezeire lui Hristos și Duhului Sfânt, mai 

multe decât aș putea cita în acest capitol și chiar în în-

treaga carte. Totuși, vreau să mă refer la câteva dintre 

aceste pasaje pentru a arăta că această învățătură este 

prezentă în Noul Testament, nefiind una obscură. 

În Evanghelia după Ioan, Isus face unele afirmații 

„Eu sunt”: „Eu sunt Pâinea vieții” (6:48), „Eu sunt ușa” 

(10:7), „Eu sunt calea, adevărul și viața” (14:6), și altele. 

În fiecare dintre aceste afirmații, expresia folosită în 

limba greacă în Noul Testament și tradusă prin „Eu 

sunt” este ego eimi. Această expresie este formată toc-

mai din cuvintele prin care Yahweh, Numele esențial al 

lui Dumnezeu, este tradus din ebraică. De aceea, prin 

folosirea acestei expresii pentru Sine, Isus Se face egal 

cu Dumnezeu. 

În Ioan 8 există o altă afirmație „Eu sunt”. Avraam 

fusese marele patriarh al Israelului, tatăl celor credinci-

oși, un personaj profund venerat de comunitatea ebra-

ică din vremea lui Isus. Isus le-a spus liderilor evrei că 

Avraam s-a bucurat văzând ziua Lui (v. 56). Când liderii 

au întrebat cum putea Avraam să Îl vadă pe Isus, El a 

răspuns: „mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” 
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(v. 58). El nu a spus, „înainte de Avraam, Eu eram”. 

Dimpotrivă, El a spus, „Eu sunt”. Procedând astfel, El a 

pretins că este etern și Dumnezeu. Ceea ce mulți oameni 

ratează în vremea noastră, contemporanii lui Isus, cei 

din primul secol, au înțeles destul de repede. Ei s-au um-

plut de mânie împotriva lui Isus pentru că El, un simplu 

om după părerea lor, Se făcea egal cu Dumnezeu. 

De asemenea, Evanghelia după Ioan relatează na-

rațiunea intrigantă a unei apariții a lui Isus după înviere. 

Unii dintre ucenici Îl văzuseră când Toma lipsea. Dar 

atunci când Toma a auzit despre acest lucru, el a spus:  

„Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă 

nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi 

pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (20:25). În 

mijlocul acestei afirmații ce trăda scepticism, Isus a apă-

rut înaintea lui Toma și i-a arătat mâinile și coasta (v. 

27). Ioan nu ne spune dacă Toma a pus mâna pe rănile 

lui Isus, dar ne spune că Toma a căzut pe genunchi și a 

exclamat: „Domnul meu și Dumnezeul meu” (v. 28). 

Acest lucru este important. În cartea Faptelor Apostolilor 

ni se spune că, într-o anumită circumstanță, oamenii au 

fost atât de uimiți de o vindecare miraculoasă, încât au 

vrut să se închine lui Pavel și Barnaba, dar aceștia au re-

fuzat imediat (14:11-15). În altă parte în Scriptură, când 

oamenii au văzut apariția îngerilor și au început să se 

închine la ei, îngerii i-au împiedicat, spunându-le că nu 

lor trebuie să li se aducă închinare, pentru că ei sunt 
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ființe create. Dar Isus a acceptat închinarea din partea 

lui Toma fără să o respingă. El a recunoscut astfel că 

mărturia lui Toma era validă. 

TRINITATEA AFIRMATĂ CLAR 

Cea mai clară referință la dumnezeirea lui Isus din 

Noul Testament se află la începutul Evangheliei după 

Ioan: „La început era Cuvântul [adică Logos], și Cuvân-

tul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (1:1). 

În acea primă propoziție vedem taina Trinității, pentru 

că despre Logos se spune că a fost cu Dumnezeu de la 

început. Există termeni diferiți în limba greacă ce pot fi 

traduși prin cuvântul cu, dar ceea ce este folosit aici su-

gerează cea mai strânsă relație posibilă, eminamente o 

relație față-către-față. Cu toate acestea, Ioan face o de-

osebire clară între Logos și Dumnezeu. Dumnezeu și Lo-

gosul sunt împreună, dar nu sunt aceiași. 

Apoi Ioan afirmă nu doar că Logosul era cu Dum-

nezeu, ci El era Dumnezeu. Astfel, într-un sens, Cuvân-

tul trebuie deosebit de Dumnezeu, și totuși, într-un alt 

sens, El trebuie identificat cu Dumnezeu. Apostolul 

spune chiar mai mult: „El era la început cu Dumnezeu. 

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a 

fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața 

era lumina oamenilor” (v. 2-4). Aici vedem eternitatea, 

puterea creatoare și existența în sine atribuite Logosu-

lui, care este Isus. 
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În același timp, Noul Testament afirmă și că Duhul 

Sfânt este divin. De exemplu, vedem acest lucru în for-

mula Triunică a botezului lăsată de Isus. Prin porunca 

lui Hristos, oamenii trebuie botezați în Numele Tatălui, 

al Fiului și al Duhului Sfânt (Matei 28:19). Tot așa, bi-

necuvântarea cu care Pavel încheie a doua Epistolă către 

Corinteni este următoarea: „Harul Domnului Isus Hris-

tos, și dragostea lui Dumnezeu, și împărtășirea Sfântu-

lui Duh, să fie cu voi cu toți!” (13:14). La rândul lor, 

apostolii vorbesc despre Tatăl, Fiul și Duhul descriindu-

I cooperând spre răscumpărarea unui popor pentru Ei 

(2 Tes. 2:13-14; 1 Petru 1:2). 

În acestea și în multe alte pasaje din Noul Testa-

ment, dumnezeirea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt 

este prezentată explicit sau implicit. Când luăm în con-

siderare aceste lucruri împreună cu învățătura clară a 

Scripturii despre unitatea lui Dumnezeu, singura con-

cluzie este că există un singur Dumnezeu în trei Per-

soane – doctrina Trinității. 
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Capitolul 3 

CONTROVERSELE DIN       
BISERICA PRIMARĂ 

 

În perioada când îmi făceam studiile doctorale în 

Olanda, profesorul G. C. Berkouwer preda o serie anu-

ală de lecții pe tema istoriei ereziilor. Acela a fost un 

curs extrem de valoros, pentru că una dintre cele mai 

bune modalități de a învăța doctrina biblică este să cu-

noști ce anume este fals. În fapt, istoric vorbind, erezia 

a forțat biserica să fie precisă, să își definească doctri-

nele și să facă diferența între adevăr și minciună. Anii 

timpurii ai bisericii au adus cu ei numeroase erezii des-

pre Persoanele dumnezeirii, iar acele erori au împins bi-

serica spre a-și defini învățătura despre Trinitate. 

Aproape fiecare comunitate creștină din lumea de 

azi afirmă declarațiile așa-ziselor concilii ecumenice din 

istoria bisericii, dintre care două foarte importante au 

fost Conciliul de la Niceea, din secolul al IV-lea, și Con-

ciliul de la Calcedon, din secolul al V-lea. Este bine să cu-

noaștem controversele care au condus la organizarea 

acestor concilii, căci ele au avut de-a face îndeaproape cu 

învățătura despre natura Persoanelor Dumnezeirii. 
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Chestiunea esențială se referea la modul cum conceptul 

biblic de monoteism poate fi împăcat cu afirmațiile bi-

blice în special ale dumnezeirii lui Hristos, dar și cele 

legate de dumnezeirea Duhului Sfânt. 

În capitolul anterior, am analizat prologul Evan-

gheliei lui Ioan, unde apostolul vorbește despre Cuvânt 

(Logosul), care era la început, care era cu Dumnezeu și 

care era Dumnezeu însuși. Conceptul de Logos a consti-

tuit o preocupare majoră pentru biserica lui Dumnezeu 

din primele trei secole. Anumiți lideri ai bisericii s-au 

concentrat pe Logos ca a doua Persoană divină a Dum-

nezeirii. Acești teologi se îndreptau clar în direcția doc-

trinei Trinității. Totuși, alții au fost zeloși în apărarea 

ideii unității lui Dumnezeu. Acest lucru a condus la apa-

riția unor afirmații teologice care au fost considerate 

eretice după câtva timp. Acele erezii au forțat biserica 

să definească oficial felul în care înțelege Trinitatea. 

MODALISMUL ȘI ADOPȚIONISMUL 

Una dintre primele mișcări eretice care au apărut în 

secolele al III-lea și al IV-lea a fost monarhianismul. Foarte 

puțini oameni cunosc acest termen teologic, dar rădăcina 

cuvântului este destul de familiară: monarh. Când ne gân-

dim la un monarh, ne gândim la un stăpân peste un popor, 

un rege sau o regină. Dacă ar fi să despărțim mai departe 

cuvântul, descoperim că el constă dintr-un prefix, mono, 

care are sensul de „unul”, și cuvântul arh, care provine din 
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termenul grec arche. Acest cuvânt ar putea avea sensul 

de „început”; de exemplu, el apare în prologul Evanghe-

liei după Ioan, când apostolul scrie: „La început era Cu-

vântul”. De asemenea, el ar mai putea și avea sensul de 

„șef sau domnitor”. Așadar, un monarh este un domni-

tor unic, iar monahia este un sistem de guvernare având 

un singur lider. Prin urmare, monarhianismul a fost o 

încercare de a ocroti învățătura unității lui Dumnezeu, 

sau monoteismul. 

Prima mare erezie cu care biserica a trebuit să se 

confrunte în ce privește monarhianismul a fost denu-

mită „monarhianism modalist” sau, mai simplu, „moda-

lism”. Ideea din spatele modalismului era că toate cele 

trei Persoane ale Dumnezeirii ar fi aceeași Persoană, 

doar se comportă în „moduri” sau feluri unice în diferite 

momente din timp. Modaliștii susțineau că Dumnezeu 

fusese inițial Creator, apoi devenise Răscumpărător, 

apoi la Cincizecime devenise Duhul. Persoana divină 

care a venit pe pământ ca Isus întrupat era aceeași Per-

soană care crease toate lucrurile. Când El S-a întors la 

cer, Și-a reluat rolul de Tată, dar apoi S-a întors pe pă-

mânt ca Duhul Sfânt. După cum puteți vedea, ideea de 

aici este că ar exista un singur Dumnezeu, dar El ar ac-

ționa în diferite moduri sau în diferite expresii, în mo-

mente diferite.  

Principala persoană care a promovat modalismul 

a fost un om pe nume Sabellius. Conform unui scriitor 
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antic, Sabellius a ilustrat modalismul comparându-L pe 

Dumnezeu cu soarele. El spunea că soarele are trei mo-

duri de manifestare: forma de pe cer, lumina și căldura. 

Tot astfel, spunea el, Dumnezeu are moduri variate de 

manifestare: forma corespunde Tatălui, lumina cores-

punde Fiului, iar căldura corespunde Duhului. 

A doua formă de monarhianism care a apărut a 

fost denumită „monarhianism dinamic” sau „adopțio-

nism”. Și această școală de gândire era dedicată ocrotirii 

monoteismului, dar cei care au aderat la ea au dorit să 

Îi dea cinste și importanță centrală Persoanei lui Hristos. 

Cei care au propagat această perspectivă susțineau că, la 

momentul creației, primul lucru pe care Dumnezeu l-a 

făcut a fost Logosul, după care Logosul a creat tot restul 

lucrurilor din univers. De aceea, Logosul este mai presus 

de ființele omenești și chiar de îngeri. El este Creatorul, 

și El stăpânește peste toate lucrurile, cu excepția lui 

Dumnezeu. Dar El nu este etern, pentru că El însuși a fost 

creat de Dumnezeu, așa că nu este egal cu Dumnezeu. 

Potrivit adopționismului, în timp, Logosul s-a în-

trupat în Persoana lui Isus. În natura Sa omenească, Lo-

gosul ar fi una cu Tatăl în termenii împlinirii aceleiași 

misiuni și a faptului că lucrează având în vedere aceleași 

obiective. El a fost ascultător de Tatăl și, ca urmare a 

ascultării Lui, Tatăl L-a „adoptat”. Astfel, se considera 

potrivit ca Logosul să fie numit Fiul lui Dumnezeu. To-

tuși, El a devenit Fiul lui Dumnezeu într-un fel dinamic. 
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A existat o schimbare. El nu a fost întotdeauna Fiul lui 

Dumnezeu, ci această calitate a fost un lucru pe care El 

l-a câștigat. 

Cei care apărau această perspectivă citau afirmații 

biblice ca aceasta: „El este chipul Dumnezeului celui nevă-

zut, cel întâi născut din toată zidirea” (Col. 1:15). S-a afir-

mat de asemenea că descrierile pe care Noul Testament le 

face lui Hristos ca „născut” ar avea implicația faptului că 

El ar fi avut un început în timp, și orice are un început în 

timp este inferior lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu 

are început. Pe scurt, acești oameni credeau că Logosul 

este ca Dumnezeu, dar că El nu este Dumnezeu. 

Aceste perspective au condus la convocarea pri-

mului conciliu ecumenic, cel de la Niceea, care s-a întâl-

nit în anul 325. Acest conciliu a adoptat Crezul Nicean, 

care afirmă că Hristos este „Fiul lui Dumnezeu, Unul 

Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți ve-

cii”, și că El era „născut, nu făcut”. Mai apoi, crezul 

afirmă că El este „Lumină din Lumină, Dumnezeu ade-

vărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o 

ființă [esență] cu Tatăl”. Prin aceste afirmații, biserica 

a spus că termenii scripturali precum întâi născut și 

născut vorbesc despre locul de cinste al lui Hristos, nu 

despre originea Lui biologică. Biserica a afirmat că Hris-

tos este de aceeași substanță, ființă și esență cu Tatăl. 

Astfel, a fost statuată ideea că Dumnezeu, chiar dacă 

este trei în Persoană, este Unul în esență. 
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MONOFIZITISMUL ȘI NESTORIANISMUL 

Conciliul de la Niceea a constituit un moment cru-

cial pentru biserică. În mare parte, el a pus capăt mo-

narhianismului, dar au apărut în curând două noi erezii 

cu privire la natura lui Hristos. 

Prima a fost propovăduită de un om pe nume Eu-

tihie. El a fost primul care a formulat erezia monofizită, 

care pare să reapară în orice generație. Termenul mo-

nofizit constă din deja familiarul prefix mono, cu sensul 

de „unul”, și fizit, care provine din termenul grec phu-

sis, cu sensul de „natură”. Așadar, cuvântul monofizit 

are sensul literal de „o singură natură”. 

De-a lungul veacurilor, biserica a spus că Dumne-

zeu este Unul în esență, ființă sau natură, și trei în Per-

soană. Ea a spus opusul în ce privește Persoana lui Hris-

tos, care este o Persoană cu două naturi – una ome-

nească și una divină. Dar Eutihie a negat acest adevăr. 

Erezia monofizită susținea că Isus ar fi avut o singură 

natură. Eutihie Îl vedea pe Isus ca având o natură „tean-

tropică”. Cuvântul teantropic vine din termenul grec an-

thropos, cu sensul de „om sau omenesc”, și din prefixul 

thea, cu sensul de „Dumnezeu”. Așadar, teantropic este 

un fel de termen inventat, ce combină cuvinte din 

limba greacă având sensul de Dumnezeu și om. Eutihie 

spunea că în Hristos există o singură natură – o natură 

omenească divinizată sau, ca să ne exprimăm în sensul 

contrar, o natură divină umanizată. Dar gândirea lui 
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Eutihie constituia clar o negare a faptului că Hristos a 

avut două naturi, una umană și cealaltă divină. În fapt, 

erezia monofizită nu Îl vedea pe Hristos nici ca Dumne-

zeu, nici ca om, ci ca pe ceva mai mult decât omul, dar 

inferior lui Dumnezeu. El ar reprezenta un fel de uma-

nitate îndumnezeită sau o dumnezeire umanizată. Așa-

dar, în această gândire era încețoșată deosebirea între 

umanitate și dumnezeire. 

Dar biserica nu a avut de luptat doar împotriva lui 

Eutihie și a ereziei sale monofizite, ci a trebuit să se îm-

potrivească și ereziei gemene, nestorianismul, numită 

după întemeietorul ei, Nestorius. Nestorius spunea, în 

esență, că o persoană nu poate avea două naturi, căci 

dacă ar exista două naturi, trebuie să existe două per-

soane. De aceea, întrucât Hristos a avut atât o natură 

divină cât și una umană, El trebuia să fi fost două Per-

soane, una divină și una umană. Această erezie este si-

tuată la polul opus ereziei monofizite. În erezia nestori-

anistă, cele două naturi ale lui Hristos nu erau doar dis-

tinse una de alta, ci erau total separate.  

Este prerogativul unui teolog să facă deosebiri fine; 

cu asta se ocupă teologia. De aceea, eu le spun studenților 

mei: „Una dintre cele mai importante deosebiri pe care 

veți învăța vreodată să le faceți este între deosebire și se-

parare”. Noi spunem că o ființă omenească este un exem-

plu de dualitate – căci omul are o dimensiune materială 

și una imaterială, lucruri pe care Biblia le numește trup 
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și suflet. Dacă eu deosebesc trupul de sufletul unui om, 

nu îl afectez cu nimic, dar dacă îi separ trupul de suflet, 

nu doar că i-aș dăuna cu ceva, ar trebui să îl ucid. Neîn-

țelegând diferența dintre deosebire și separare, Nesto-

rius a ajuns în final să propovăduiască o învățătură care 

L-ar fi distrus pe Hristosul biblic. 

Adevărul este util în multe elemente ale interpre-

tării biblice. De exemplu, Isus a spus uneori că existau 

lucruri pe care El nu le știa. Teologii interpretează astfel 

de afirmații ca dovada că natura omenească a lui Isus 

nu este atotcunoscătoare. Evident, natura Lui divină 

este omniscientă, așa că, atunci când Isus a spus despre 

vreun lucru că nu îl cunoștea, El manifesta limitările na-

turii Sale omenești. Tot astfel, este clar că Isus a perspi-

rat, a fost înfometat și I-a fost străpunsă coasta, dar noi 

nu credem că natura divină a perspirat, a fost înfome-

tată sau i-a fost străpunsă coasta, pentru că natura di-

vină a Domnului nu are un trup. Acelea erau toate ma-

nifestări ale umanității Sale. Isus are două naturi, o na-

tură divină și una omenească, și uneori El Își descoperă 

natura omenească, în timp ce alteori Își manifestă na-

tura divină. Putem face deosebire între cele două fără să 

le separăm. Dar când natura omenească transpiră, ea 

rămâne unită cu o natură divină care nu transpiră. 

În istoria bisericii, unii au susținut că există o 

„comunicare” sau transmitere a atributelor divine că-

tre natura omenească. Ei au pretins că acest lucru a 
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făcut posibil ca trupul omenesc al lui Hristos să fie în 

mai multe locuri în același timp. Localizarea spațială a 

fost înțeleasă întotdeauna ca una dintre limitările omu-

lui. O natură omenească nu poate exista în trei locuri în 

același timp.  

Cu toate acestea, o natură omenească poate fi ală-

turată unei naturi divine, care poate să se afle în trei 

locuri simultan. Natura divină poate fi în Pittsburgh, 

Boston și Washington în același timp, dar istoric vor-

bind, argumentul punea în discuție dacă trupul fizic al 

lui Isus, care ține de umanitatea Lui, putea fi simultan 

în trei locuri, iar unii au spus că acest lucru era posibil 

ca urmare a faptului că natura Lui divină comunică atri-

butul divin al omniprezenței către natura Sa ome-

nească.  

Ei bine, una este ca natura divină să comunice in-

formații către natura omenească, însă este cu totul al-

tceva ca natura divină să îi comunice atribute naturii 

omenești, pentru că o astfel de comunicare ar îndumne-

zei natura omenească. 

Acest adevăr al separării naturilor lui Hristos a 

fost foarte important la cruce. Natura omenească a mu-

rit, dar natura divină nu a murit. Evident, la moarte, na-

tura divină a fost unită cu un trup omenesc. Unirea era 

încă acolo, dar schimbarea care a avut loc s-a petrecut 

în natura omenească, nu în cea divină. Acest lucru este 

foarte important de înțeles. 
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CONCILIUL DE LA CALCEDON 

Conciliul de la Calcedon a fost convocat în anul 451 

pentru a analiza ereziile monofizismului și nestorianis-

mului. Unii învățați au susținut că, în întreaga istorie a 

bisericii, acest conciliu a fost cel care a rezolvat definitiv 

chestiunile cristologiei, în sensul că biserica nu a putut 

niciodată să treacă dincolo de înțelegerea Persoanei lui 

Hristos care a fost formulată la acest conciliu. Și sunt de 

acord cu asta. Teoretic, este posibil ca un alt conciliu să 

fie organizat în secolul XXI, XXII sau XXIII, care ar putea 

să ne ofere o gândire nouă cu privire la natura lui Hris-

tos, pe care nu o avem acum, dar n-am văzut nimic în 

istoria bisericii care să treacă dincolo sau să îmbunătă-

țească limitele stabilite pentru gândirea noastră la Con-

ciliul de la Calcedon. 

Conciliul de la Calcedon a elaborat următoarea de-

clarație, cunoscută sub numele de Crezul Calcedonian: 

Astfel, urmându-i pe sfinții părinți și mărturisindu-

L pe Unul și același Fiu, Domnul nostru, propovă-

duim cu toții în acord că Acela este desăvârșit în 

dumnezeire este Același și desăvârșit în umanitate, 

cu adevărat Dumnezeu și, Același, cu adevărat om 

din suflet rațional și din trup, de aceeași substanță 

[consubstanțial] cu Tatăl în dumnezeire, și Același 

de aceeași substanță [consubstanțial] cu noi în uma-

nitate, Același în toate asemănător nouă, cu excepția 

păcatului, născut din Dumnezeu înainte de veci, în 

privința dumnezeirii, și [Același] în zilele cele de pe 
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urmă, pentru noi și pentru a noastră mântuire, născut 

din Fecioara Maria, născătoarea de Dumnezeu, în pri-

vința umanității; Unul și Același Hristos Domnul, Fiul, 

Unul-născut, fiind cunoscut în două naturi, neames-

tecate, neschimbate, indivizibile, inseparabile, deose-

birea naturilor nefiind ștearsă cu niciun chip din ca-

uza unirii lor, ci mai degrabă fiind ocrotită de specifi-

cul fiecărei naturi, și, într-o singură Persoană și într-

un singur ipostas venind împreună, nu este despărțit 

sau împărțit în două Persoane, ci este Unul și Același 

Fiu și Dumnezeu unul-născut, Cuvântul, Domnul Isus 

Hristos, așa cum ne-au învățat profeții cu privire la El 

și cum El Însuși ne-a învățat apoi mai departe și cum 

ne-a transmis nouă acest crez prin părinții noștri. 

Acest crez este important din mai multe motive. 

În primul rând, el afirmă că Hristos este „cu adevărat 

Dumnezeu și cu adevărat om” (Vera Deus, vera homo). 

Această afirmație înseamnă că, în unitatea celor două 

naturi ale Sale, Isus Hristos este deopotrivă Dumnezeu 

și om. El are deopotrivă o natură divină autentică și o 

natură omenească autentică. 

Din nefericire, mulți oameni, care ar trebui să cu-

noască mai bine lucrurile, spun că acest conciliu ar fi 

afirmat că Isus era pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. 

Aceasta este o contradicție. Dacă spunem că Persoana 

Lui este complet și total divină, atunci El trebuie să fi 

avut o singură natură. Nu putem avea o persoană care 

este complet divină și complet umană în același timp și 

în aceeași relație. Aceasta ar fi o idee absurdă. 
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În realitate, Conciliul de la Calcedon a afirmat că 

Isus are două naturi, dintre care una este divină. Natura 

Lui divină este în întregime divină; ea nu este semi-di-

vină, ci complet divină. Natura divină a lui Hristos este 

în posesia tuturor atributelor dumnezeirii, nelipsindu-i 

niciunul. În același timp, natura umană a lui Hristos 

este pe deplin umană în termenii umanității create. Sin-

gurul lucru pe care natura omenească a lui Isus nu îl are 

este păcatul original. El este ca noi în toate lucrurile, cu 

excepția păcatului. El este la fel de uman pe cât era 

Adam în creație. Toate puterile și limitările omului se 

regăsesc în natura omenească a lui Isus. 

În al doilea rând, Conciliul de la Calcedon este pro-

babil mai cunoscut pentru așa-numitele „patru negații”. 

Când Conciliul a mărturisit că există o unire perfectă în-

tre naturile divină și umană în Hristos, sensul este că 

ele sunt unite în așa fel încât să fie „neamestecate, nes-

chimbate, indivizibile, inseparabile”. Cu alte cuvinte, 

Conciliul a spus că cele două naturi ale lui Hristos nu 

pot fi amestecate; aceasta era erezia monofiziților. Ele 

nici nu pot fi separate; aceasta era erezia nestorienilor. 

Nu, cele două naturi ale lui Isus sunt unite perfect. Putem 

face deosebire între ele, dar nu le putem amesteca și nici 

despărți. Nu putem crede despre naturile umană și di-

vină ale lui Hristos că au fost schimbate sau amestecate, 

așa încât să se ajungă la o natură omenească deificată 

sau la o natură divină umanizată. 
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După cum puteți vedea, trebuie să umblăm pe o 

cale foarte strâmtă trasată între amestecare și separare 

dacă vrem să căpătăm o înțelegere sănătoasă a Persoa-

nei lui Hristos. Eu cred că unele dintre cele mai luminate 

minți din istoria bisericii, inclusiv doi dintre teologii mei 

favoriți din toate timpurile, au fost fundamental mono-

fiziți în felul în care L-au înțeles pe Hristos, sau cel puțin 

au avut elemente monofizite în gândirea lor. Și mă refer 

la Thomas Aquinas și Martin Luther. Am prieteni lute-

rani, și mă refer întotdeauna la ei ca la „prietenii mei 

monofiziți”. Ei se referă la mine ca la „prietenul lor nes-

torian”, dar eu replic mereu, „Nu, eu nu separ cele două 

naturi, doar le deosebesc”. 

În al treilea rând, Crezul Calcedonian afirmă că 

deosebirea celor două naturi ale lui Isus nu este „ștearsă 

cu niciun chip din cauza unirii lor, ci mai degrabă fiind 

ocrotită de specificul fiecărei naturi, și, într-o singură 

Persoană și într-un singur ipostas venind împreună, nu 

este despărțit sau împărțit în două Persoane”. Cu alte 

cuvinte, prin întrupare, Dumnezeu nu renunță la niciu-

nul dintre atributele Sale, iar umanitatea nu renunță la 

niciunul dintre atributele ei. Când Isus a venit pe pă-

mânt, El nu a pus deoparte natura Sa divină, nici nu a 

luat o natură umană care să fi fost în vreun fel inferioară 

caracterului uman complet. În mijlocul controversei, 

bărbații lui Dumnezeu care s-au strâns la Calcedon au 
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afirmat aceste lucruri, iar noi trebuie să fim veșnic re-

cunoscători pentru asta. 

S-a spus că existaseră patru secole în care învăță-

tura bisericii despre Persoana lui Hristos fusese intens 

atacată. Acele secole au fost al IV-lea și al V-lea, la fel 

cum au fost secolele al XIX-lea și al XX-lea. Dacă acest 

lucru este adevărat, atunci trăim în posteritatea imedi-

ată a două sute de ani de atacuri devastatoare împotriva 

învățăturii biblice a bisericii despre Persoana lui Hris-

tos. Iată de ce este atât de important în vremurile noas-

tre să ne întoarcem la acest întreg concept al Trinității. 
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Capitolul 4 

UNUL ÎN ESENȚĂ,                
TREI ÎN PERSOANĂ 

 

Epistola către Evrei din Noul Testament începe cu 

niște cuvinte izbitoare despre Domnul Isus Hristos și 

despre importanța Lui în revelația progresivă a lui 

Dumnezeu. Acolo citim următoarele: 

După ce le-a vorbit în vechime părinților noștri prin 

proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dum-

nezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, 

pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și 

prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea 

slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate 

lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea 

păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile 

preaînalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu 

cât a moștenit un Nume mult mai minunat decât al 

lor. (1:1-4) 

Cristologia pe care o găsim în cartea Evrei este de-

osebit de înaltă; în fapt, ea este unul dintre motivele ele-

mentare pentru care biserica primară a fost înclinată să 

afirme dumnezeirea lui Hristos. Aici Îl vedem descris din 

nou pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Agentul creației, 
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care prezintă o revelație cu mult superioară aceleia fă-

cută prin profeții Vechiului Testament. 

Dar autorul ne prezintă și conceptul că Fiul lui 

Dumnezeu este „oglindirea slavei Lui și întipărirea Fiin-

ței Lui”. Aceasta este o referință clară la dumnezeirea 

lui Isus, dar autorul face în același timp deosebirea între 

Fiul lui Dumnezeu și Tatăl în termenii ideii de persoană. 

Persoana Tatălui este exprimată în Persoana Fiului. De 

aceea, chiar dacă deopotrivă Tatăl și Fiul sunt divini, au-

torul Epistolei către Evrei prezintă aici ideea unei deo-

sebiri de persoană în Dumnezeire. 

TERMENUL PERSOANĂ 

Folosirea termenului persoană pentru a face deo-

sebirea între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt poate fi proble-

matică. Biserica primară folosea termenul persoană 

într-o manieră întrucâtva diferită de felul în care noi îl 

folosim astăzi. Aceasta este o problemă lingvistică obiș-

nuită, anume că limba este dinamică. Nuanțele ei se 

schimbă de la o generație la alta. De exemplu, în peri-

oada elizabetană, dacă îi spuneai unei fete că este „dră-

guță” [eng. cute], o insultai, pentru că acest termen 

avea sensul de „crăcănată” în acea perioadă, în timp ce 

astăzi are un cu totul alt sens. 

Tertullian, unul dintre părinții bisericii, care cu-

noștea nu doar teologie, ci și drept, a introdus termenul 

latin persona într-o încercare de a exprima cristologia 
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Logosului din perioada timpurie a bisericii. În limba la-

tină, acest cuvânt era folosit primordial în relație cu 

două concepte. El primul rând, el se putea referi la po-

sesiunile sau averea unei persoane. În al doilea rând, el 

făcea referire la scenele de teatru din acea perioadă. Ac-

torii aveau uneori roluri multiple de jucat. Ori de câte 

ori un actor își schimba rolul pe parcursul piesei de tea-

tru, își punea o mască diferită și se comporta într-un fel 

diferit, adică își asuma o persona diferită. 

În ultima parte a anilor 1950, pe Broadway se juca 

o piesă celebră care era bazată pe cartea Iov din Biblie. 

Ea era intitulată J.B. Basil Rathbone, actor cunoscut 

pentru rolul jucat în seria Sherlock Holmes, a jucat de-

opotrivă rolul lui Dumnezeu și rolul Satanei în produc-

ția J.B. Am avut șansa să stau în centrul primului rând, 

astfel că Rathbone era la doar 1,5 m de mine. În decursul 

scenei, el avea două măști, și când juca rolul lui Dumne-

zeu, avea să-și pună o mască, iar când juca rolul Satanei, 

purta cealaltă mască. 

Acea tehnică de teatru era un apel la folosirea 

unor astfel de măști în antichitate. Simbolul obișnuit al 

acestui fel de a juca teatru este format din două măști, 

una încruntată, care ilustrează tragedia, și cealaltă zâm-

bind, care ilustrează comedia. În antichitate, actorii fo-

loseau curent astfel de măști pe scenă, pentru a putea 

juca rolurile pe care le aveau de jucat, la fel cum Rat-

hbone le-a folosit în piesa J.B. Fiecare rol era o persona 
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și, împreună, rolurile erau denumite personae. Așadar, 

biserica primară a ajuns să Îl vadă pe Dumnezeu ca o 

singură ființă cu trei personae: Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt. 

TERMENUL ESENȚĂ 

Pe măsură ce biserica și-a însușit doctrina despre 

Dumnezeu în decursul primelor sale cinci secole, ea a 

ajuns să folosească și alți termeni, cum ar fi esență, exis-

tență și subzistență. Pentru a înțelege importanța aces-

tor concepte, trebuie să mergem înapoi în istorie, în 

gândirea greacă. 

Domeniul favorit al filozofilor antici era metafizica, 

o formă de fizică ce trece dincolo de ceea ce noi percepem 

în această lume. Filozofii greci căutau realitatea finală, 

cea care nu se schimbă. Ei căutau esența lucrurilor. As-

tfel, ei denumeau acest lucru ousios, care este participiul 

prezent al verbului grec „a fi”. Azi am traduce termenul 

ousios prin cuvântul ființă. Cel mai bun sinonim al ideii 

grecești de ființă poate fi cuvântul esență. 

Au existat doi filozofi înaintea lui Platon care au 

declanșat goana după natura realității. Parmenide, con-

siderat cel mai strălucit filozof dinaintea lui Socrate, a 

rămas cunoscut pentru afirmația lui: „ceea ce este, nu 

poate decât să fie”. El voia să spună că, pentru ca vreun 

lucru să fie o realitate neschimbătoare, iar trebuia să 

aibă o ființă. El trebuia să aibă o esență reală. Dacă nu 
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era astfel, acel lucru nu putea fi decât un produs al ima-

ginației noastre. 

La polul opus față de Parmenide a fost Heraclit. 

Unii îl consideră tatăl existențialismului modern. El a 

spus că „orice este, este schimbător”. El credea că toate 

lucrurile se află într-o stare fluidă. Singurul lucru con-

stant era schimbarea în sine. El a spus: „nu poți păși în 

același râu de două ori”. Ce voia el să spună era că, dacă 

ai pus piciorul într-un râu, apoi l-ai scos de acolo, până 

ce pui iar piciorul în râu, apa acestuia s-a mișcat. Nu mai 

este același râu în care ai călcat prima oară. De ce? Pentru 

că deja a trecut prin multe schimbări mărunte. În fapt, 

nici măcar tu nu mai ești aceeași persoană, căci și tu te-

ai schimbat, chiar dacă doar prin a îmbătrâni cu câteva 

secunde. Așadar, Heraclit spunea că cel mai elementar 

lucru pentru toată realitatea pe care o percepem în 

această lume este că totul se află într-un proces de schim-

bare. Cu alte cuvinte, lumea se află într-un proces de de-

venire. 

Când Platon a apărut pe scena filozofiei, el a făcut 

o deosebire importantă între a fi și a deveni. El a spus 

că nimic nu poate deveni ceva fără ca mai întâi să par-

ticipe într-un fel de ființă. Dacă ceva s-ar afla doar într-

o stare pură de devenire, el ar fi un lucru doar într-un 

sens potențial. Iar ceva care este doar potențial nu este 

nimic. Platon a spus că, pentru ca a deveni să aibă sens, 

el trebuie să aibă anterior un fel de ființă. 
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În discuția pe tema diferenței dintre ființă și deve-

nire, Platon a vorbit despre diferența dintre esență (care 

este elementul ființei, substanța a ceva) și existență 

(care este elementul devenirii). 

TERMENII EXISTENȚĂ ȘI SUBZISTENȚĂ 

Cuvântul existență este derivat din prefixul ex, 

care are sensul de „din”, și rădăcina sisto, un verb din 

limba greacă având sensul de „a sta în picioare”. Astfel, 

„a exista” înseamnă literal „a se evidenția din ceva”. El 

exprimă o poziție sau postură. Cred că ideea este că o 

persoană are un picior în ființă și un alt picior în nefi-

ință. Așadar, ea se evidențiază din ființă, dar se eviden-

țiază și din neființă. Ea este între ființa pură și neființă. 

Acela este tărâmul devenirii sau ale existenței. Astfel, 

când biserica a formulat doctrina Trinității, ea nu a spus 

că Dumnezeu este Unul în esență și trei în existență, ci 

a spus că Dumnezeu este trei în Persoană. 

Am predat cândva o lecție în care am respins public 

existența lui Dumnezeu. Iată ce am spus: „vreau să afirm 

categoric astăzi că Dumnezeu nu există. În fapt, dacă El ar 

fi existat vreodată, eu n-aș mai crede în El”. Dacă vreun 

lucru a sunat vreodată lipsit de sens, ce am spus era fără 

sens. Dar eu pur și simplu am vrut să arăt că Dumnezeu 

nu se află într-o stare de devenire. El se află într-o stare 

de ființă pură. Dacă El ar fi fost într-o stare de existență, 

El ar fi fost schimbător – cel puțin potrivit felului în care 
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acest termen este folosit în filozofie. El n-ar fi fost nes-

chimbător. El n-ar fi fost Dumnezeul în care noi credem. 

Când Platon a tratat aceste concepte, existau în 

esență trei categorii în care ele putea fi încadrate: ființă, 

devenire sau neființă. Evident, neființa este sinonimă cu 

nimic. Ce este nimic? Doar dacă pui această întrebare, 

și ai răspunsul la ea. Dacă eu spun că nimic este ceva, îi 

atribui ceva acelui nimic. Spun cumva că nimic are un 

anume conținut, astfel că acel nimic are ființă. Dacă el 

are ființă, atunci nu mai este nimic, ci este ceva. Așa 

cum puteți vedea, unul dintre cele mai dificile concepte 

cu care filozofia are de-a face este conceptul neființei 

pure. Încearcă să te gândești la neființa pură – și vei ve-

dea că nu poți face acest lucru. M-am apropiat cel mai 

mult de o definiție a neființei când fiul meu era în liceu. 

El venea de la școală și, când îl întrebam „Ce-ai făcut azi 

la școală?”, el spunea „nimic”. Așa că am început să cred 

că aș putea să definesc acest nimic prin ceea ce fiul meu 

făcea la școală în fiecare zi. În realitate, însă, nu poți să 

faci nimic. Dacă faci nimic, atunci faci ceva. 

Cuvântul persoană este echivalent termenului sub-

zistență. În acest cuvânt avem prefixul sub și aceeași ră-

dăcină, sisto, astfel că subzistență  are sensul literal de „a 

sta sub”. În felul acesta, cuvântul subzistență se referă la 

ideea că, deși Dumnezeu este Unul în esență, sunt trei sub-

zistențe, trei Persoane, care stau sub acea esență. Ele sunt 

parte din esență. Toate cele trei au esența Dumnezeirii. 
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Cu toate acestea, putem face o deosebire între cele 

trei Persoane ale Trinității, pentru că fiecare membru al 

Dumnezeirii are atribute unice. Noi spunem că Tatăl este 

Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dum-

nezeu, dar nu spunem că Tatăl este Fiul, că Fiul este Du-

hul Sfânt sau că Duhul Sfânt este Tatăl. Există deosebiri 

între ei, dar deosebirile nu țin de esență, nu sunt esenți-

ale. Ele sunt reale, dar nu afectează esența Dumnezeirii. 

Deosebirile din Dumnezeire sunt, dacă vreți, sub-deose-

biri în cadrul esenței lui Dumnezeu. El este o esență, și 

trei subzistențe. Acesta este cel mai precis mod în care 

putem formula doctrina istorică a Trinității.  
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Capitolul 5 

OBIECȚII FAȚĂ DE                     
DOCTRINA TRINITĂȚII  
 

Probabil că cea mai consecventă obiecție adusă 

doctrinei Trinității este că ea ar fi irațională, pentru că ar 

implica o contradicție. Așa cum am observat în primul 

capitol, a denumi Trinitatea o contradicție este o aplicare 

greșită a legii non-contradicției. Doctrina Trinității ne în-

vață că Dumnezeu este Unul în esență și trei în Persoană, 

așa că El este Unul într-un sens, și trei într-un alt sens, 

iar aceasta nu încalcă gândirea rațională sau legea non-

contradicției. Cu toate acestea, oamenii continuă să lan-

seze acuzația că Trinitatea ar fi irațională. De ce formu-

lează oamenii atât de insistent această acuzație? 

Există trei idei distincte pe care trebuie să le înțe-

legem și să le diferențiem: paradoxul, contradicția și 

misterul. Chiar dacă aceste concepte sunt diferite, ele 

sunt legate strâns unul de altul. Din acest motiv, ele sunt 

confundate adesea. 

Să începem discutând despre conceptul paradoxu-

lui. Prefixul para are sensul de „alături”. Rădăcina de 

aici provine din termenul grec dokeo, având sensul de 
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„a părea, a crede sau a apărea”. De aceea, un paradox 

este ceva care pare contradictoriu la prima vedere. To-

tuși, la o cercetare mai detaliată, tensiunea este rezol-

vată. Biblia conține multe afirmații care pot părea para-

doxale. De exemplu, Isus a spus: „Cel mai mare dintre 

voi să fie slujitorul vostru” (Matei 23:11). La prima ve-

dere, această afirmație poate părea contradictorie, dar 

dacă o cercetăm mai atent, vedem că Isus spune că, pen-

tru a fi mare într-un sens, trebuie să fii slujitor într-un 

alt sens, așa că nu există nicio încălcare a regulilor logi-

cii în acest caz. 

Tensiunea reală apare când avem de-a face cu ta-

ine, mistere și contradicții. Vom folosi termenul mister 

cu referire la lucrurile pe care încă nu le înțelegem. Pu-

tem crede că un lucru misterios este adevărat, dar nu în-

țelegem de ce este adevărat. De exemplu, noi știm că gra-

vitația există, dar esența gravitației rămâne un mister 

pentru noi. Chiar și lucruri elementare precum mișcarea, 

pe care noi o observăm și o folosim în fiecare zi, sfidează 

o analiză detaliată. Când privim la ea filozofic, suntem 

nevoiți să spunem că există un element misterios în miș-

care, și același lucru este valabil în cazul multor lucruri 

pe care le experimentăm în viețile noastre zilnice. 

MISTERE DEZLEGATE 

Uneori, pe măsură ce căpătăm noi informații, lucru-

rile care ni se păreau cândva misterioase sunt descoperite. 
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Am văzut progresul real în cunoaștere în istoria științei și 

a altor discipline. Chiar dacă am crește cunoașterea până 

la punctul maxim al experienței umane, noi vom rămâne 

întotdeauna ființe limitate, lipsite de abilitatea de a înțe-

lege realitatea completă. 

Există multe adevăruri pe care Dumnezeu ni le re-

velează despre Sine, care trec dincolo de capacitatea 

noastră de înțelegere. Având în vedere diferența dintre 

caracterul înălțat al lui Dumnezeu și statutul nostru de 

ființe create, această dificultate nu ar trebui să ne sur-

prindă. Noi putem ajunge într-un anumit moment din 

viitor la o înțelegere mai bună a multora dintre aceste 

adevăruri misterioase din istoria răscumpărării. Totuși, 

trebuie să spunem că nici atunci nu vom înțelege pe de-

plin unele adevăruri. 

Astfel, ceva este un mister pentru noi dacă nu îl 

înțelegem. Acest lucru este destul de diferit de o contra-

dicție. Totuși, nici contradicțiile nu pot fi înțelese. Toc-

mai această asemănare este ceea ce conduce la ideea că 

doctrina Trinității ar fi o contradicție. Putem să alergăm 

la judecată și să spunem, „dacă nu înțelegem ceva, 

atunci acel lucru trebuie să fie irațional, trebuie să fie o 

contradicție”. Dar situația nu este în mod necesar 

aceasta. Este adevărat că nu putem înțelege contradicți-

ile pentru că ele sunt inerent neinteligibile, dar nu orice 

contradicție aparentă este și reală. Unele contradicții 

aparente sunt mistere. 
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În perioada când eram la seminarul teologic, l-am 

auzit cândva pe un profesor spunând la un moment dat, 

cu tonul grăbit și cu fața încruntată că „Dumnezeu este 

absolut neschimbător în esența Lui, și absolut schimbă-

tor în esența Lui”. A existat o reacție colectivă din partea 

studenților, ca și cum toți gândeau în felul următor: 

„Asta e adâncă”. Aș fi vrut să replic, „Nu, asta este o 

prostie, ceva ilogic”. Dar dacă ai suficientă educație și o 

poziție de autoritate în lumea academică, poți să faci azi 

afirmații ilogice, și oamenii vor pleca impresionați de 

cât de profund ai părut înaintea lor. Dar este profund 

ilogic să spui că Dumnezeu este absolut neschimbător și 

absolut schimbător în același timp și în aceeași relație. 

Chiar dacă cineva ar avea toate gradele științifice din 

lume, n-ar trebui să poată face o astfel de afirmație. 

Acea afirmație este o contradicție reală. 

DUMNEZEU POATE ÎNȚELEGE CONTRADICȚII? 

Unii oameni spun că, de fapt, diferența dintre 

Dumnezeu și om este că, în timp ce mințile noastre sunt 

limitate de legile logicii, mintea lui Dumnezeu tran-

scende legile logicii, așa că El poate înțelege ceva care ar 

fi A și non-A în același timp și în aceeași relație. Eu mă 

gândesc acești oameni își închipuie că Îl înalță pe Dum-

nezeu spunând că El ar fi atât de uimitor în inteligența 

Lui și atât de transcendent în înțelepciunea Lui, încât 

ar fi capabil să înțeleagă contradicții. De fapt, cei care 

spun astfel de lucruri Îl batjocoresc, pentru că ei spun 
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că nonsensul și haosul rezidă în mintea lui Dumnezeu, 

ceea ce nu este adevărat. 

Evident că există lucruri pe care noi nu le înțele-

gem, lucruri care ne par misterioase, dar pe care Dum-

nezeu le înțelege imediat din perspectiva Lui și ca ur-

mare a atotștiinței Sale. Pentru Dumnezeu, nu există 

mistere. El înțelege gravitația, mișcarea și realitatea și 

ființa. Tot astfel, pentru El nu există contradicții, căci 

cunoașterea Lui este perfect consecventă. 

Faptul că Hristos are două naturi este cu certitu-

dine o taină pentru noi. Nu putem înțelege cum este po-

sibil ca o persoană să aibă deopotrivă o natură divină și 

una omenească. Nu avem niciun punct de referință pen-

tru acest lucru în experiență noastră omenească. Fiecare 

persoană pe care am întâlnit-o vreodată are o singură na-

tură. Atunci când afirmăm cele două naturi ale lui Hris-

tos, noi afirmăm ceva unic în cazul Lui, ceva care diferă 

de experiența normală a omului. Acest lucru este greu 

chiar și să îl descriem. Așa cum am văzut în capitolul an-

terior, Conciliul de la Calcedon a declarat că naturile di-

vină și umană din Hristos sunt „neamestecate, neschim-

bate, indivizibile, inseparabile”. Dar acele afirmații sunt 

doar felul nostru de a descrie modul în care cele două na-

turi din Hristos nu sunt legate. Nu putem spune felul în 

care cele două naturi ale Lui funcționează împreună. 

Tot astfel, când ajungem la doctrina Trinității, noi 

spunem, pe baza revelației Scripturii, că există un sens 
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potrivit căruia Dumnezeu este Unul, și un sens potrivit 

căruia El este trei. Trebuie să fim atenți să subliniem că 

aceste două sensuri nu sunt unul și același lucru. Dacă 

ele ar fi același, am propune o contradicție nevrednică 

de credința noastră. Dar ele sunt diferite, astfel că doc-

trina Trinității nu este o contradicție, ci o taină, pentru 

că noi nu putem înțelege pe deplin felul în care un sin-

gur Dumnezeu poate exista în trei Persoane. 

FOLOSIREA TERMENULUI TRINITATE 

O altă obiecție care se ridică frecvent împotriva 

doctrinei Trinității este că Biblia, și în particular Noul 

Testament, nu folosește niciodată termenul Trinitate. El 

este un termen extra-biblic. Uneori se spune că el este 

un termen forțat asupra textului Scripturii și, de aceea, 

implică un amestec din afara cadrului biblic în gândirea 

ebraică a Scripturii. Se spune de asemenea că aceasta 

constituie o invazie a elementelor grecești în creștinis-

mul Noului Testament. Auzim constant acest fel de co-

mentarii, ca și cum Duhul Sfânt n-ar putea folosi limba 

greacă drept mediu de comunicare a adevărului, și noi 

știm că nu acesta este adevărul, întrucât mare parte a 

Noului Testament a fost scris în limba greacă. Astfel, te-

ologii și filozofii au uneori mai multe probleme cu limba 

greacă decât are Dumnezeu însuși. 

Dar întrebarea pe care trebuie să o punem este 

aceasta: Apare oare în Biblie conceptul care este ilustrat 
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prin termenul Trinitate? Tot ceea ce face termenul Tri-

nitate este să surprindă lingvistic învățătura scripturală 

legată de unitatea lui Dumnezeu și de tripla Lui perso-

nalitate.  

Văzând aceste concepte prezente în Scriptură, noi 

căutăm un cuvânt care să le transmită precis. De aceea, 

am ajuns la ideea de „tri-unitate”, trei în unitate, așa că 

s-a născut acest termen – Trinitate. Este un lucru naiv 

să obiectezi față de doctrina Trinității apelând la ideea 

că termenul în sine nu se găsește în Scriptură, în condi-

țiile în care conceptul este prezent în Scriptură și este 

propovăduit de Scriptură. 

Termenii teologici precum Trinitate au apărut în 

istoria bisericii în principal ca urmare a eforturilor bi-

sericii de a fi precisă teologic. În lucrarea sa principală, 

Institutes of the Christian Religion, Jean Calvin a făcut 

observația că termeni precum Trinitate au fost adoptați 

din cauza a ceea ce el a descris ca „șerpii alunecoși” care 

încearcă să distorsioneze învățătura Scripturii prin ere-

zii.2 Trucul favorit al ereticului este ceea ce noi denu-

mim ambiguitatea studiată – anume acel mijloc de co-

municare prin care conceptele importante sunt lăsate 

intenționat să fie neclare. Precizia teologică este nece-

sară pentru combaterea acestei tactici. 

 
2 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford 
Lewis Battles, Library of Christian Classics, Vols. XX–XXI (Philadelphia: Westmin-
ster John Knox, 1960), 1.13.4 
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Reforma protestantă din secolul al XVI-lea a marcat 

un contrast între ambiguitatea studiată și precizia teolo-

gică. Elementul central al Reformei l-a constituit temeiul 

îndreptățirii noastre. Este îndreptățirea noastră înteme-

iată pe o neprihănire existentă inerent în noi sau pe o ne-

prihănire care ne este atribuită? Asta spus, vine această 

neprihănire din noi înșine, sau din Hristos? Controversa a 

ajuns la un singur cuvânt: imputare [atribuire sau punere 

în cont, n.tr.]. Reformatorii au obiectat față de învățătura 

romano-catolică, spunând că singura cale prin care vreun 

om ar putea fi îndreptățit este ca neprihănirea lui Isus 

Hristos să îi fie imputată, sau transferată în cont. 

Încercând să rezolve disputa, mulți oameni au su-

gerat că cele două tabere ar putea spune pur și simplu: 

„Suntem îndreptățiți de Hristos”. Ei au spus că, întrucât 

romano-catolicii și protestanții cădeau de acord pe 

ideea că oamenii sunt îndreptățiți prin Hristos, toată lu-

mea putea să își dea mâinile, să cânte imnuri, să se 

roage împreună și să stea împreună. Afirmația propusă 

era atât de ambiguă, încât oamenii care credeau că sun-

tem îndreptățiți prin infuzarea neprihănirii lui Isus și oa-

menii care credeau că suntem îndreptățiți prin imputa-

rea neprihănirii lui Isus puteau să fie de acord unii cu al-

ții. În fapt, aceste două perspective asupra îndreptățirii 

sunt atât de departe una de cealaltă pe cât este răsăritul 

de apus. Ideea era că această controversă se dorea a fi 
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evitată și dezbinarea vindecată prin folosirea unei for-

mule care era intenționat ambiguă, o afirmație care pu-

tea fi interpretată în modalități radical diferite. De 

aceea, protestanții au insistat pe utilizarea termenului 

imputare, chiar cu prețul dezbinării. 

UN ȘIBOLET PREȚIOS 

Într-o manieră asemănătoare, biserica a folosit 

termenul Trinitate pentru a opri gurile ereticilor, a ace-

lora care propovăduiau triteismul (ideea că există trei 

Dumnezei) și a acelora care negau tripla personalitate a 

lui Dumnezeu insistând pe fel de perspectivă unitariană. 

Am putea spune că termenul Trinitate este un „șibolet”. 

Cartea Judecătorilor ne vorbește despre un conflict stâr-

nit între bărbații din Galaad, conduși de Iefta, și cei din 

Efraim. Pentru a-și identifica dușmanii, soldații din Ga-

laad le-au cerut străinilor să pronunțe cuvântul „șibo-

let”. Efraimiții nu puteau pronunța acest cuvânt, așa că 

această incapacitate a lor i-a dat de gol (Jud. 12:5-6). 

Acea parolă a devenit un termen pentru un cuvânt test 

prin care putea fi dovedită identitatea adevărată a cuiva. 

În Olanda, oamenii aveau un fel de șibolet în peri-

oada când țara s-a aflat sub ocupație germană, în timpul 

celui de-al doilea război mondial. Exista un oraș turistic 

pe coasta Olandei numit Scheveningen. Germanii pur și 

simplu nu puteau să pronunțe corect acest cuvânt. Ei 

puteau vorbi olandeză și puteau să pretindă că sunt 
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olandezi în majoritatea circumstanțelor, dar dacă li se 

cerea să pronunțe cuvântul Scheveningen, se încurcau. 

Acel cuvânt a devenit un șibolet care i-a ajutat pe olan-

dezi să îi descopere pe spioni. 

Biserica nu ar trebui să ezite să folosească anu-

mite cuvinte cu rol de șibolet pentru a-i forța pe unii să-

și dea pe față poziția doctrinară în diferite chestiuni. J. 

I. Packer a găsit un astfel de șibolet: ineranță. Dacă vrei 

să știi ce anume crede cineva despre Sfânta Scriptură, 

nu ar trebui să îl întrebi dacă el crede în inspirația Scrip-

turii. Întrebarea pe care ar trebui să i-o pui ar fi aceasta: 

„Crezi în ineranța Scripturii?”, pentru că mulți oameni 

se vor simți înecați cu acel cuvânt înainte de a-l pro-

nunța. 

Trinitate este un cuvânt foarte bun, care afirmă 

clar ceea ce biserica a crezut și a mărturisit de-a lungul 

istoriei. Nu ar trebui să ezităm să folosim acest cuvânt 

și alte cuvinte asemănătoare pentru a stabili standardul 

adevărului pe cât de precis este posibil. 
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