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RELA}IA HRISTOS—TREIME, ~N TIMPUL 

ACTIVIT|}II SALE P|M+NTE{TI

Pr. drd. Drago[ UNGUREANU

Teologia ortodox\ `nva]\ [i m\rturise[te, pe temeiul Sfintei Scrip-

turi [i al Sfintei Tradi]ii, un Dumnezeu unic `n fiin]a Sa, dar `ntreit `n

Persoane, adic\ Dumnezeu-Tat\l, Dumnezeu-Fiul [i Dumnezeu-Duhul

Sfânt, toate aceste trei Persoane având o singur\ natur\ [i o singur\

voin]\. ~n tratatele [i studiile de teologie, aceast\ `nv\]\tur\ de-

spre Sfânta Treime poart\ denumirea de triadologie. Aceasta este im-

posibil de `n]eles [i de explicat pe deplin prin ra]iunea uman\, de-

oarece gândirea strict ra]ional\ este `ntotdeauna supus\ limitelor. To-

tu[i cei care au adus o oarecare lumin\ `n `n]elegerea acestei taine

a cre[tinismului au fost Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, `n special cei care

au tr\it `n secolul al IV-lea, secol denumit [i „secolul de aur” al cre[-

tinismului sau „secolul treimic”. Ei au stabilit, atât cât le-a fost posi-

bil, `nv\]\tura despre Persoanele Sfintei Treimi, aceasta fiind procla-

mat\, la primele dou\ Sinoade ecumenice, respectiv Niceea (325) [i

Constantinopol (381), ca dogm\ fundamental\ a cre[tinismului [i for-

mulat\, pe scurt, dar concentrat, `n Simbolul de credin]\ sau Crezul

niceo-constantinopolitan, fundamentul dinamicii ortodoxiei credin-

]ei. De fapt, aceast\ `nv\]\tur\ reprezint\ baza pe care se sprijin\

`ntreaga teologie cre[tin\, `ntrucât ea constituie punctul de plecare

`n elucidarea [i m\rturisirea celorlalte adev\ruri revelate [i mântui-

toare, toate acestea raportându-se, direct sau indirect, la `nv\]\tura

despre Sfânta Treime. De aceea, prezentul studiu se axeaz\ doar pe

o mic\, dar `nsemnat\, latur\ a triadologiei, respectiv pe rela]ia sau

leg\tura dintre Persoana istoric\ a Mântuitorului Iisus Hristos cu ce-

lelalte Persoane ale Sfintei Treimi, pentru a vedea dac\ `n timpul

activit\]ii Sale p\mânte[ti Iisus Hristos era `nso]it [i de celelalte dou\

Persoane din Treime.
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Din punct de vedere istoric, putem vorbi de unele aspecte,

momente sau trepte `n care s-a realizat descoperirea lui Dumnezeu-

Treime. Astfel, g\sim unele referiri [i reprezent\ri trinitare `nc\ din

vechile religii antice, `ns\ acestea sunt formulate `ntr-un mod cu to-

tul eronat [i defectuos, ele fiind „catalogate” ca reminiscen]e sau r\-

m\[i]e din revela]ia primordial\ paradiziac\. 

Urm\toarea faz\ sau etap\ a descoperirii Sfintei Treimi `n istorie

este cea veterotestamentar\. ~n toat\ aceast\ perioad\, Dumnezeu

S-a ar\tat ca Treime de Persoane, `ntr-un mod treptat [i progresiv.

~nc\ de la `nceputul crea]iei, Dumnezeu Se descoper\ pe Sine ca

„Elohim” (Facere 1, 1), termen ce reprezint\ forma ebraic\ de plural

pentru cuvântul „Dumnezeu”. ~ns\ principalele locuri scripturistice

unde ~nsu[i Dumnezeu m\rturise[te pluralitatea [i unitatea `n Sine

sunt cele care relateaz\ urm\toarele evenimente biblice din istoria

mântuirii: crea]ia omului (Facerea 1, 26); amestecarea limbilor celor

care doreau s\ ridice turnul Babel (Facerea 11, 7); vizita treimic\ de la

stejarul Mamvri (Facerea 18, 2-3); cântarea serafimilor (Isaia 6, 3) etc.

~n toate aceste momente esen]iale ale prezen]ei Sfintei Treimi `n is-

toria umanit\]ii, Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au v\zut atât Treimea Per-

soanelor divine, cât [i unicitatea Fiin]ei divine. Dar `n aceast\ peri-

oad\ descoperirea s-a f\cut `ntr-un mod neclar [i nedeplin, dat fiind

contextul cultural-religios al poporului ales. Am putea spune c\ `n

perioada Vechiului Testament aceast\ `nv\]\tur\ o `ntâlnim `ntr-un

mod embrionar, ea dezvoltându-se cu claritate `n cadrul istoric al

revela]iei neotestamentare, realizat\ de ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu,

Iisus Hristos, Persoana a doua a Sfintei Treimi.

Datorit\ revela]iei neotestamentare, despre care s-a spus c\ „este
minunea doctrinar\ permanent\ a Cre[tinismului, cel mai scump te-
zaur al s\u”1, putem formula [i aprofunda `nv\]\tura despre Dum-
nezeu-Treime. Desigur, textele biblice din Noul Testament abund\
`n referiri, directe sau indirecte, la una sau la toate Persoanele Sfin-
tei Treimi, `ncât nu ne propunem o list\ exhaustiv\ a acestor trimi-
teri, ci din toate acestea vedem faptul c\ cea mai cunoscut\ [i cea mai
uzitat\ formulare a dogmei trinitare este urm\toarea: Dumnezeu este
Unul `n fiin]\ [i `ntreit `n Persoane: Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt. Din
acest punct de vedere, pe Dumnezeu-Tat\l trebuie s\-L consider\m

1  Pr. prof. univ. dr. Petru Rezu[, Teologia ortodox\ contemporan\, Editura Mi-

tropoliei Banatului, Timi[oara, 1989, p. 411.
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ca având monarhia2 `n sânul Treimii, nu `n sensul unei autorit\]i
juridice sau puteri superioare Fiului [i Duhului Sfânt, ci `n sensul c\
El reprezint\ principiul unic, cauza unic\ a celorlalte dou\ Persoane,
El fiind nen\scut [i necauzat3. Cu alte cuvinte, Tat\l na[te din veci pe
Fiul [i purcede din veci pe Duhul Sfânt4, iar toate aceste trei Per-
soane posed\ o singur\ natur\, o singur\ fire, o singur\ putere, o
singur\ voin]\, o singur\ lucrare, o singur\ energie. 

Plecând de la textul ioaneic `n care se afirm\ c\ „Dumnezeu este
iubire” (I Ioan 4, 8), fapt ce ne duce cu mintea c\ `n Dumnezeu
exist\ o leg\tur\ [i o rela]ie de comuniune [i iubire, cunoscutul teo-
log rus Serghei Bulgakov (1871-1944) spunea: „Treimea posed\ o
a[a putere de iubire reciproc\, `ncât aceast\ putere de iubire reu-
ne[te pe trei `ntr-o singur\ via]\”5. Din aceast\ perspectiv\, iubirea
reprezint\ singurul argument [i unica modalitate `n „demonstrarea”
pluralit\]ii `n Dumnezeu, `ns\ „comunitatea treimic\ a Persoanelor
dumnezeie[ti, structur\ dinamic\ a iubirii nesfâr[ite, nu e o iubire uni-
form\ a Celor trei Persoane `ntre Ele, ci o iubire de Tat\, de Fiu [i o
comunicare ipostaziat\ `ntre Ele, `n Persoana Duhului Sfânt. Iubi-
rea nu e uniform\. Sensibilitatea Tat\lui fa]\ de Fiul ia chipul ipos-
tatic mângâietor al Duhului Sfânt. Tat\l Se bucur\ `mpreun\ cu
Duhul, de Fiul. Dar aceast\ mângâiere ipostatic\ a Tat\lui, `ndrep-
tat\ spre Fiul, face [i pe Fiul s\ r\spund\ cu o sim]ire intensificat\
a iubirii Tat\lui fa]\ de El”6. Cu alte cuvinte, f\r\ iubire sau `n afara

2  ~n acest sens, „termenul de «monarh» pentru Tat\l apare frecvent `n scrierile

marilor teologi din secolul al IV-lea. Aceasta `nseamn\ c\ `nsu[i izvorul dumne-

zeirii este personal! Tat\l este dumnezeire, `ns\ tocmai datorit\ faptului c\ este

Tat\l, El o atribuie `n plin\tatea ei [i celorlalte dou\ Persoane. Acestea din urm\

`[i au originea `n Tat\l” (V. Lossky, Introducere `n teologia ortodox\, trad. rom. de

Remus Rus, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1993, p. 58).
3  A se vedea studiul prof. dr. Daniel Munteanu, Dumnezeu-Tat\l – Izvorul iu-

birii [i al vie]ii ve[nice. Impulsuri trinitare pentru o cultur\ a p\cii [i a comuni-

c\rii vindec\toare, `n Dumnezeu-Tat\l [i via]a Preasfintei Treimi, coordonat de

pr. prof. dr. {tefan Buchiu [i pr. asist. dr. Sorin {elaru, Editura Trinitas, Bucure[ti,

2010, pp. 96-138.
4  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Purcederea Duhului Sfânt de la Tat\l [i rela]ia Lui

cu Fiul ca temei al `ndumnezeirii [i `nfierii noastre, `n „Ortodoxia”, anul XXXIV

(1982), nr. 3-4, pp. 588-589.
5  Serghei Bulgakov, Ortodoxia, traducere de Nicolae Grosu, Editura Paideia,

Bucure[ti, 1997, p. 115.
6  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,

Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,
1992, pp. 36-37.
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iubirii, Dumnezeu nu poate „tr\i”, nu poate exista singur `n trei,
`ntr-o armonie perfect\.

Credin]a `ntr-un singur Dumnezeu-Treime este m\rturisit\ cu

mult\ t\rie [i cu mult discern\mânt duhovnicesc de Sfântul Maxim

M\rturisitorul (580-662), unul dintre cei mai importan]i teologi ai

Ortodoxiei, care afirm\: „Unul este Dumnezeu, pentru c\ una este

dumnezeirea: Unitate f\r\ de `nceput, simpl\, mai presus de fiin]\,

f\r\ p\r]i [i ne`mp\r]it\. Una [i aceea[i este unitate [i Treime; ace-

ea[i, `ntreag\ unitate, [i aceea[i, `ntreag\ Treime; aceea[i, `ntreag\

unitate dup\ fiin]\, [i aceea[i, `ntreag\ Treime dup\ ipostasuri. C\ci

dumnezeirea e Tat\, Fiu [i Duh Sfânt, [i dumnezeirea este `n Tat\l,

Fiul [i Duhul Sfânt”7.

A[adar, fiecare dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi este

Dumnezeu adev\rat, adic\ Dumnezeu-Tat\l, Dumnezeu-Fiul, Dum-

nezeu-Duhul Sfânt, iar toate aceste trei Persoane au fiecare `ntreaga

fiin]\ [i acelea[i atribute divine, f\r\ a fi trei dumnezei, Persoanele

treimice neputându-Se confunda una cu alta. Numai prin prisma aces-

tei viziuni trebuie s\ `n]elegem faptul c\ „`n Dumnezeul cel ne-

creat este dep\[it\ alternativa: sau unitatea fiin]ei, f\r\ treimea Per-

soanelor, sau `mp\r]irea Fiin]ei `ntre Persoane sau Ipostasuri. ~n pla-

nul dumnezeiesc, superior `mp\r]irilor, exist\ [i o unitate des\vâr-

[it\, ne`mp\r]it\ a fiin]ei, dar [i o via]\ interipostatic\ sau interper-

sonal\. Acolo se `mpac\, `ntr-un mod superior `n]elegerii noastre,

unitatea fiin]ei [i treimea Ipostasurilor”8. Deosebirea pe care noi o

remarc\m `n sânul Sfintei Treimi este una de natur\ personal\, no-

minal\, rela]ional\, [i nu fiin]ial\, deoarece ele coexist\ [i conlocu-

iesc, `n sensul c\ ele sunt una `n alta, nu una lâng\ alta, deci nu

gândind matematic. De aici, s-a ajuns `n teologia academic\ la

sintagma „perihorez\ trinitar\”, care const\ `n „mi[carea de iubire

[i `ntrep\trunderea Ipostasurilor `n interiorul vie]ii treimice”9, adic\

7  Sfântul Maxim M\rturisitorul, Cele dou\ sute de capete despre cuno[tin]a de

Dumnezeu [i iconomia `ntrup\rii Fiului lui Dumnezeu. A doua sut\, `n „Filo-

calia sfintelor nevoin]e ale des\vâr[irii”, vol. II, traducere, introducere [i note de

Dumitru St\niloae, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1999, p. 165.
8  Pr. Dumitru St\niloae, Fiin]a [i ipostasurile `n Sfânta Treime dup\ Sf. Vasile

cel Mare, `n „Studia Basiliana”, vol. I, Editura Basilica, Bucure[ti, 2009, p. 60.
9  Pr. prof. dr. Ion Bria, „Perihorez\”, `n Dic]ionar de Teologie Ortodox\, edi]ia a

II-a, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-

re[ti, 1994, p. 304.
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toate Persoanele Sfintei Treimi comunic\ reciproc, `ncât via]a [i fi-

in]a divin\ a Persoanelor este o „copenetrare reciproc\”, ceea ce `n-

seamn\ c\ via]a [i esen]a unei Persoane este via]\ [i esen]\ a ce-

leilalte, c\ `ntre Ele exist\ o rela]ie des\vâr[it\. Fiecare dintre Per-

soanele divine d\ruie[te [i este d\ruit\, trimite [i este trimis\. ~n acest

sens, p\rintele Dumitru St\niloae (1903-1993) afirm\: „~n iubirea de-

plin\, persoanele nu se d\ruiesc numai reciproc [i nu se accept\

numai, ci se [i afirm\, se pun `n existen]\ prin d\ruire reciproc\.

Iubirea divin\ este autoeficien]\. Tat\l pune pe Fiul din veci `n exis-

ten]\, prin d\ruirea integral\ a Sa, iar Fiul afirm\ pe Tat\l conti-

nuu ca Tat\, prin faptul c\ se accept\ pus `n existen]\ prin Tat\l,

prin faptul c\ se d\ruie[te Tat\lui ca Fiu. Iar Dumnezeu nu poate fi

lipsit de o iubire perfect\ [i ve[nic\. Punându-se reciproc `n exis-

ten]\ prin iubirea perfect\, actele prin care se s\vâr[e[te aceasta

sunt acte din veci [i au un caracter de acte cu totul personale, de[i

sunt acte `n care persoanele divine sunt `mpreun\ active”10.

Tocmai din aceast\ perspectiv\ a afirmat Sfântul Apostol [i Evan-

ghelist Ioan c\ „Dumnezeu este iubire”, deoarece via]a [i exis-

ten]a Persoanelor divine se identific\ deplin cu iubirea [i cu d\rui-

rea de sine. Dumnezeu este iubire [i, de aceea, nu este [i nu poate

fi singur\tate. Iubirea nu este niciodat\ monotonie, indiferen]\, pasi-

vitate, ci ne `ndrum\ spre distinc]ie: „Chiar dac\ Sfânta Treime a

mântuit neamul omenesc printr-o singur\ iubire de oameni, totu[i

nu-i mai pu]in adev\rat c\ fiecare dintre Persoanele divine a jucat

un rol deosebit; `n vreme ce Tat\l prime[te `mp\carea, Fiul este Cel

ce face `mp\carea, iar Duhul Sfânt este `ns\[i mul]imea bineface-

rilor d\ruite de Dumnezeu sufletelor celor ce s-au `mp\cat cu El.

Tat\l ne-a f\cut slobozi, Fiul este Cel ce ne-a mijlocit slobozenia,

iar Duhul Sfânt este chiar slobozenia `ns\[i. Tat\l d\ via]\, Fiul este

Cel prin care am dobândit-o, iar Duhul Sfânt este Cel care `ntre-

]ine via]a”11. Iubirea este legat\ de existen]a lui Dumnezeu [i desco-

per\ pe Dumnezeu ca Persoan\, deoarece iubirea este existen]\ [i

rela]ie, este dialog [i comuniune. Iubind, `l afirm, `l eviden]iez pe

10  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, `n „Studii

Teologice”, anul 1970, nr. 5-6, p. 336.
11  Nicolae Cabasila, Despre via]a `n Hristos, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1997, p. 58.
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cel\lalt [i, totodat\, afirm unitatea [i rela]ia. ~n iubire, persoanele nu

se confund\, se disting [i se unesc printr-o d\ruire ve[nic\12.

Din aceast\ `nv\]\tur\ despre un Dumnezeu `n trei Persoane,

prezentat\ aici `n linii generale, decurge cea mai dezb\tut\ [i cea mai

analizat\ `nv\]\tur\ a teologiei cre[tine: hristologia, adic\ doctrina cu

privire la Persoana divino-uman\, teandric\, a Mântuitorului Iisus

Hristos, al doilea Ipostas sau a doua Persoan\ a Sfintei Treimi. Punc-

tul de plecare, pe care trebuie s\-l avem `n vedere atunci când por-

nim `n deslu[irea dogmei hristologice, `l constituie scrierea evanghe-

lic\ a Sfântului Ioan Teologul. ~n timp ce primele trei Evanghelii,

numite [i „Evanghelii sinoptice”, pun accentul pe firea uman\ a Mân-

tuitorului, cea de-a patra Evanghelie scoate `n eviden]\ atât firea

divin\ a Mântuitorului, cât [i rela]ia sau leg\tura Sa cu celelalte dou\

Persoane ale Sfintei Treimi.

Astfel, `n Ioan 1, 14 ne este relatat\ realitatea ~ntrup\rii, ca Om,

a Fiului lui Dumnezeu: „{i Cuvântul S-a f\cut trup [i S-a s\l\[luit

`ntre noi [i am v\zut slava Lui, slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l,

plin de har [i de adev\r”. A[adar, Fiul lui Dumnezeu vine `n lume,

intr\ `n istorie, coboar\ printre oameni, devenind [i Om adev\rat,

dar fiind `ntru totul lipsit de p\cat, cu scopul de a-l ridica pe om din

p\cat, din moartea sufleteasc\, `n\l]ându-l [i redându-i demnitatea

de fiu al lui Dumnezeu dup\ har. ~ntruparea Fiului lui Dumnezeu

constituie marea tain\ a umanit\]ii, aspect scos `n eviden]\ de Sfân-

tul Apostol Pavel: „{i cu adev\rat, mare este taina dreptei cre-

din]e: Dumnezeu S-a ar\tat `n trup, S-a `ndreptat `n Duhul, a fost

v\zut de `ngeri, S-a propov\duit `ntre neamuri, a fost crezut `n lume,

S-a `n\l]at `ntru slav\” (I Timotei 3, 16), text intrat [i `n cultul divin

ortodox. Scopul pentru care Dumnezeu-Tat\l trimite pe singurul S\u

Fiu `n lume ne este prezentat de Sfântul Evanghelist Ioan: „C\ci

Dumnezeu a[a a iubit lumea, `ncât pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a

dat ca oricine crede `n El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\” (Ioan

3, 16). Din textele scripturistice citate vedem c\ „aceast\ `n]elegere

a Treimii, de[i nu neag\ unitatea de fiin]\ a Persoanelor, e profund

personalist\ [i nu vedem `n ea `nclinarea de a deduce Persoanele

din fiin]\. Fiin]a divin\ nu e decât `n Persoane, fiindc\ se comunic\

12  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Sfânta Treime sau la `nceput a fost iubirea,

Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti,

2005, p. 56.
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din Persoana Tat\lui. La originea tuturor e un Tat\ Persoan\, nu o

esen]\. ~n Sfânta Treime, Tat\l e `ntr-o ve[nic\ d\ruire de Sine, Fiul

`ntr-o ve[nic\ primire a Tat\lui [i Duhul Sfânt `ntr-o ve[nic\ partici-

pare la bucuria Tat\lui Care Se d\ruie[te [i a Fiului care-L prime[te”13.

~ns\ aceast\ venire a Fiului lui Dumnezeu `n lume nu `nseamn\
renun]area la dumnezeire `n contact cu firea uman\, cu istoria [i cu
umanitatea, ci `nseamn\ o unire a celor dou\ firi, divin\ [i uman\,
`ntr-un singur ipostas, `ntr-o singur\ persoan\, `n chip „neamestecat
[i neschimbat, ne`mp\r]it [i nedesp\r]it”, dup\ cum ne-a l\sat mo[-
tenire hot\rârea definitiv\ [i sigur\ a Sinodului al IV-lea Ecumenic
de la Calcedon (451). Aceast\ unire scoate `n eviden]\ faptul c\ Iisus
Hristos este, `n acela[i timp, Dumnezeu adev\rat [i Om adev\rat,
Dumnezeu-Om, cu dou\ firi, cu dou\ energii, dou\ voin]e, dou\ lu-
cr\ri corespunz\toare, toate acestea fiind strâns unite, dar distincte,
`n unica Persoan\ a Mântuitorului. Prin aceast\ unire, firea uman\ `n
contact cu firea divin\ nu este distrus\ sau anihilat\, ci ea comunic\
firii divine toate `nsu[irile sau atributele caracteristice ei, acestea fiind
`ntr-o rela]ie cu totul special\. Dar, „nici unitatea nu trebuie sf\râ-
mat\ `n favoarea rela]iei, nici rela]ia nu trebuie anulat\ `n favoa-
rea unit\]ii. Or, Sfânta Treime e mai presus de deosebirea dintre uni-
tate [i rela]ie, a[a cum le `n]elegem noi”14.

Tocmai `n baza acestei comunic\ri a `nsu[irilor, care e de fapt [i
una dintre consecin]ele unirii ipostatice, omenitatea lui Hristos se
`mbin\ `ntr-o armonie des\vâr[it\ cu divinitatea Sa, cu men]iunea
c\ fiecare dintre cele dou\ firi `[i p\streaz\ neschimbate `nsu[irile
caracteristice lor. Chiar se poate spune c\, `n ceea ce prive[te carac-
teristicile firii umane, ele devin „mai reale [i mai autentice prin con-
tactul cu modelul dumnezeiesc”15. A[adar, prin acest act al unirii
firilor, Mântuitorul Hristos „Se `mbrac\ pe Sine cu haina umanit\]ii”16,
`ntrucât `ntreaga umanitate este chemat\ spre comuniunea cu Dum-
nezeu, spre rela]ia cu Creatorul a toate.

13  Idem, Sfânta Treime – creatoarea, mântuitoarea [i ]inta ve[nic\ a tuturor

credincio[ilor, `n „Ortodoxia”, anul XXXVIII (1986), nr. 2, pp. 16-17.
14  Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1978, p. 297.
15  John Meyendorff, Teologia bizantin\, traducere de pr. conf. dr. Alexandru

Stan, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-

re[ti, 1996, p. 220.
16  V. Loichi]a, Perihoreza [i enipostazia `n dogmatic\, `n „Ortodoxia”, anul

1958, nr. 1, p. 11.
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Cu toate c\ Hristos Se afla printre oameni, El nu a pierdut prin

aceast\ acceptare a istoriei leg\tura cu Celelalte dou\ Persoane ale

Sfintei Treimi. Semnul de identitate dup\ care ~l recunoa[tem pe Hris-

tos ca fiind `ntr-o rela]ie ve[nic\ cu Tat\l `l reprezint\ chiar cu-

vântul S\u, consemnat de Sfântul Evanghelist Ioan: „Eu [i Tat\l una

suntem” (Ioan 10, 30), iar `n alt loc: „Cel ce M-a v\zut pe Mine, a

v\zut pe Tat\l” (Ioan 14, 9). Pe aceast\ linie a identit\]ii Treimice

merge [i Sfântul Apostol Pavel, care afirm\ despre Hristos: „Acesta

este chipul lui Dumnezeu Celui nev\zut” (Coloseni 1, 15), iar „`ntru

El locuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9).

Toate aceste texte biblice l-au f\cut pe un remarcabil teolog rus s\

afirme: „Fiul e «v\zutul» Tat\lui, a[a cum Tat\l e «nev\zutul» Fiu-

lui”17. ~ns\ aceast\ vedere a Tat\lui, despre care vorbe[te Fiul, nu se

poate `mplini decât numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Acela[i teo-

log afirm\ c\ „`n Duhul Sfânt vedem chipul Fiului [i prin El, Arhe-

tipul, Tat\l. Orice vedere a lui Dumnezeu va fi trinitar\: `n Duhul

Sfânt, prin Fiul, spre Tat\l”18. Exist\, a[adar, `ntre Cele trei Persoane

o leg\tur\, o rela]ie de iubire absolut\, `n special `ntre Fiul [i Du-

hul Sfânt, atât `nainte de `ntruparea Fiului, cât [i dup\ aceea. Unde

Se afl\ Hristos, acolo este prezent\ `n mod real [i Persoana Duhu-

lui Sfânt: „Nimeni nu poate s\ zic\: Domn este Iisus, – decât `n

Duhul Sfânt” (I Corinteni 12, 3). Aceast\ prezen]\ concomitent\ o

`ntâlnim foarte frecvent `n rug\ciunile care alc\tuiesc cultul divin,

`n special `n cele din cadrul slujbei Sfintei Liturghii, unde „Duhul e

numai lumina spiritual\ `n care Se «vede» Hristos, precum se v\d

obiectele `n lumina material\”19, sau, dup\ cum spune Sfântul Ioan

Damaschin (676-749), `n virtutea raportului reciproc dintre Persoa-

nele Sfintei Treimi, Duhul Sfânt este Cel ce reveleaz\ cele ascunse

ale dumnezeirii, Cel care este unit cu Tat\l [i cu Fiul [i d\ oame-

nilor asem\narea cu Dumnezeu: „Fiul este icoana Tat\lui, iar Du-

hul icoana Fiului, prin care Hristos, locuind `n om, d\ acestuia ase-

m\narea cu Dumnezeu”20.

17  Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, traducere de Maria Cornelia Oros,

Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 28.
18  Ibidem, p. 69.
19  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rela]iile treimice [i via]a Bisericii, `n „Ortodoxia”,

anul XVI (1964), nr. 4, p. 512.
20  Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere de pr. D. Fecioru, Editura

Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 49.
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Datorit\ `ntrup\rii numai a Persoanei a doua din Sfânta Treime,

studiul teologiei ortodoxe s-a axat preponderent asupra Persoanei

Fiului [i mai pu]in asupra `ncerc\rii de cunoa[tere a Tat\lui, princi-

piul nen\scut [i necauzat din Sfânta Treime. ~ns\ „numai crezând `n

Fiul [i primind `n Acesta f\g\duin]a Duhului Sfânt, credinciosul afl\

cine este Tat\l (Luca 10, 22): numai `n Fiul lui Dumnezeu ~l afl\ pe

Tat\l ca Tat\ [i de aceea el `nsu[i se face fiu”21.

Rela]ia Mântuitorului Iisus Hristos cu celelalte dou\ Persoane

ale Sfintei Treimi este foarte bine reliefat\ de Sfin]ii Evangheli[ti `n

evenimentele semnificative din teologia biblic\ a Noului Testament.

Astfel, `n momentul Na[terii Fiului lui Dumnezeu ca Om, din Fecioara

Maria, ia parte `ntreaga Sfânt\ Treime, dup\ cum vedem din cuvin-

tele scrise de Sfântul Evanghelist Luca: „Duhul Sfânt Se va pogor` peste

tine [i puterea Celui Prea`nalt te va umbri; pentru aceea [i Sfântul Care

Se va na[te din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema” (Luca 1, 35).

Deci toate Persoanele Sfintei Treimi sunt `n activitate la Na[terea

Fiului, participând la acest eveniment deosebit de important pentru

mântuirea noastr\. Vedem c\ Duhul Sfânt coboar\ peste Sfânta Fecioar\

Maria, Tat\l particip\ cu puterea Sa, `n timp ce Fiul lui Dumnezeu

Se na[te ca Om, acceptând din acest moment toate suferin]ele [i

limit\rile umane pentru salvarea noastr\ [i ridicarea persoanei umane

la demnitatea de odinioar\, cea de „coroan\ a crea]iei”. Acest sens

al accept\rii din partea lui Hristos a s\r\ciei [i a lipsurilor mate-

riale din lumea aceasta este foarte bine reliefat de Sfântul Apostol

Pavel, care zice: „El, bogat fiind, pentru voi a s\r\cit, ca voi cu s\r\-

cia Lui s\ v\ `mbog\]i]i” (II Corinteni 8, 9). Dumnezeu-Tat\l a ac-

ceptat ~ntruparea Fiului, pentru ca `n El, Omul, s\ vad\ motiva]ia

pentru care s\ ne iubeasc\ pe noi [i s\ intre `n rela]ie cu noi. De

aceea, „teologia ortodox\ pune accentul pe persoan\ [i pe rela]ia

dintre persoane, dup\ chipul Treimii mai presus de fire”22. Fiul, f\-

cându-se Om [i unind pe oameni cu Sine, iubirea Tat\lui pe care o

are asupra Sa [i r\spunsul S\u la iubirea Tat\lui ceresc devin pro-

prii celor uni]i cu El. To]i sunt iubi]i `n Fiul de Tat\l [i to]i r\spund

Tat\lui `n Fiul cu iubirea Fiului: „Acesta este momentul culminant

21  Pavel Florensky, Dogmatic\ [i dogmatism, traducere de Elena Dulgheru,

Editura Anastasia, Bucure[ti, 1998, p. 198.
22  Pr. prof. dr. Dumitru Gh. Popescu, Teologie [i cultur\, Editura Institutului Bi-

blic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1993, p. 17.
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al st\rii de mântuire: unirea tuturor cu Hristos ̀ n Duhul [i, prin aceasta,

`n sim]irea iubirii Tat\lui fa]\ de ei [i a lor fa]\ de Tat\l”23.

Un alt eveniment mântuitor `n care vedem destul de clar care

este rela]ia dintre Hristos [i Sfânta Treime este Botezul Mântuito-

rului `n apele Iordanului. Toate Persoanele Treimii sunt prezente `n

acest act: Fiul este botezat de c\tre Sfântul Ioan Botez\torul `n râul

Iordan, Duhul Sfânt Se coboar\ peste Hristos sub chipul unui po-

rumbel, iar Tat\l m\rturise[te din ceruri recunoa[terea Fiului `n in-

timitatea rela]ional\ a Treimii: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, `ntru

Care am binevoit” (Matei 3, 17). De fapt, `n `ntreaga activitate de

propov\duire a mesajului divin, Iisus a vorbit despre Sine, a m\rtu-

risit despre Tat\l Care L-a trimis spre a `mplini aceast\ propov\-

duire [i a vorbit despre Duhul Sfânt: „Eu voi ruga pe Tat\l [i alt

Mângâietor v\ va da vou\, ca s\ fie cu voi `n veac” (Ioan 14, 16).

Dac\ reflect\m câteva momente la acest text biblic, putem observa

c\ Fiul face distinc]ie clar\ `ntre Persoanele Sfintei Treimi, numin-

du-Le. Cu alte cuvinte, taina lui Hristos, Cuvântul etern [i ~ntrupat,

Dumnezeu-Om, este inseparabil\ de taina Duhului Sfânt. Acesta „con-

fer\ lui Iisus toat\ plin\tatea, din primul moment al ~ntrup\rii [i pân\

la R\stignire, ~nviere [i ~n\l]are”24.

Via]a p\mânteasc\ a lui Iisus Hristos `ncepe concomitent cu

prezen]a `mplinitoare a Duhului Sfânt din momentul concep]iei

f\r\ prihan\. Am putea spune c\ „Hristos e Dumnezeirea revelat\ ca

lumin\, ca adev\r, ca fundament al existen]ei noastre; Duhul e Dum-

nezeirea revelat\ ca suflare de via]\, ca dinamism de via]\ f\c\tor

`n cadrul Dumnezeirii cu adev\rat, ca fundament al existen]ei create

[i ca norm\ a ei. Duhul ne d\ puterea, ne d\ elanul s\ realiz\m

ceea ce [tim prin Logosul `ntrupat, ceea ce a realizat prin El ~nsu[i

ca model, ceea ce a realizat `n Hristos; ne d\ puterea s\ ne `nca-

dr\m `n Hristos [i s\ ne facem asemenea Lui”25.

Rela]ia dintre Persoanele Sfintei Treimi este scoas\ `n eviden]\

[i de evenimentul Schimb\rii la Fa]\ de pe Muntele Tabor a Mân-

tuitorului Iisus Hristos. Aici ~l vedem pe Fiul `nconjurat de cei mai

23  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rela]iile treimice [i via]a Bisericii…, p. 517.
24  Pr. prof. Boris Bobrinskoy, Situarea lui Hristos [i a Sfântului Duh, unul `n

raport cu altul `n Liturghie, `n „Altarul Banatului”, anul 2001, nr. 1-3, p. 125.
25  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Criteriile prezen]ei Sfântului Duh, `n „Studii Teo-

logice”, anul 1967, nr. 3-4, p. 105.
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mari prorooci ai Vechiului Testament – Moise [i Ilie – [i de grupul

intim de ucenici – Petru, Iacov [i Ioan –; apoi pe Duhul Sfânt sub

chipul unui nor, iar din acest nor glasul Tat\lui m\rturisind, din nou,

iubirea Sa fa]\ de Fiul, precum [i rela]ia de comuniune [i de iubire

pe care Acesta o are cu El: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, `n Care

am binevoit; pe Acesta asculta]i-L” (Matei 17, 5). Deci, activitatea

`n afar\ a lui Dumnezeu este o lucrare comun\, dar ea a fost `m-

p\r]it\ `ntre cele trei Persoane. Exist\ lucr\ri care privesc `n mod

special pe una dintre Persoanele Sfintei Treimi: Tat\l – crea]ia [i pro-

viden]a; Fiul – `ntruparea, mântuirea [i judecata, Duhul Sfânt – Bi-

serica [i Tainele. Aceasta nu `nseamn\ c\ Persoanele Sfintei Treimi

lucreaz\ separat, ci `n orice lucrare sunt prezente [i particip\ toate

cele trei Persoane.

Rela]ia ve[nic\ dintre Dumnezeu-Tat\l [i Dumnezeu-Fiul este

scoas\ `n eviden]\ [i de condacul s\rb\torii Schimb\rii la Fa]\: „~n

munte, Te-ai schimbat la fa]\, Hristoase Dumnezeule, [i pe cât au

cuprins ucenicii T\i slava Ta, au `n]eles, dac\ Te vor vedea r\stignit,

s\ cunoasc\ patima cea de bun\voie [i lumii s\ propov\duiasc\ c\

Tu e[ti cu adev\rat raza Tat\lui”26. Fiind raza Tat\lui, Fiul exist\ din

eternitate (Ioan 8, 58), fiind `ntr-o rela]ie imuabil\ de iubire, unitate

[i comuniune cu Tat\l (Ioan 1, 18; 8, 16, 19; 10, 30). De altfel, Hris-

tos m\rturise[te c\ pe p\mânt face acelea[i lucr\ri pe care Tat\l S\u

le face `n ceruri: „Tat\l Meu pân\ acum lucreaz\; [i Eu lucrez” (Ioan

5, 17). Prin puterea Sa singular\, Hristos nu poate face nimic, ci toate

le face cu `mpreuna lucrare a Tat\lui [i a Duhului Sfânt, respectând

prin aceasta voia Tat\lui S\u: „Eu nu pot s\ fac de la Mine nimic;

precum aud, judec; dar judecata Mea este dreapt\, pentru c\ nu caut

la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis” (Ioan 5, 30). El a venit

`n lume nu oricum, ci `n numele Tat\lui: „Eu am venit `n numele

Tat\lui Meu [i voi nu M\ primi]i; dac\ va veni altul `n numele s\u,

pe acela `l ve]i primi” (Ioan 5, 43). De fapt, `n `ntreg capitolul al

cincilea din Evanghelia dup\ Sfântul Ioan g\sim „cea mai com-

plet\ [i mai substan]ial\ `nv\]\tur\ despre unitatea de fiin]\ a lui

Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, cu Tat\l”27.

26  „Sinaxar. Luna august”, `n Ceaslov, Editura Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,

Ia[i, 1990, p. 436.
27  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Editura

Centrului Mitropolitan Sibiu, 1991, p. 79.
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Pe lâng\ aceste m\rturii destul de conving\toare, g\sim `n Sfin-
tele Evanghelii [i alte argumente care s\ ateste divinitatea lui Hristos
[i rela]ia Sa etern\ cu Sfânta Treime. Astfel, toate minunile s\vâr-
[ite de c\tre Hristos sunt un puternic argument `n favoarea dumne-
zeirii Sale. Vedem cum Logosul divin, Om fiind, vindec\ pe orbi,
[chiopi, pe cei neputincio[i, realizând prin aceste semne minunate
readucerea omului de la starea de neputin]\, de `ntuneric, la sta-
rea de lumin\ duhovniceasc\, repunerea celui c\zut `n starea de co-
muniune cu Creatorul S\u. Cele mai multe dintre vindec\rile con-
semnate `n Evanghelii Hristos le realizeaz\ `n urma unei rug\ciuni
adresate P\rintelui ceresc, Tat\lui S\u, Hristos vindecând cu puterea
[i cu lucrarea nev\zut\, dar real\, a Duhului Sfânt. Astfel, putem spune
c\ „Fiul este Dumnezeu ca Fiu al Tat\lui [i Duhul ca Duh al S\u”28.

Rela]ia dintre Hristos [i Dumnezeu-Tat\l este eviden]iat\ [i de
Nicodim, `n convorbirea pe care acesta a avut-o cu Iisus, el afir-
mând: „Rabi, [tim c\ de la Dumnezeu ai venit `nv\]\tor; c\ nimeni
nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dac\ nu este Dum-
nezeu cu el” (Ioan 3, 2). ~ns\ marele eveniment care „certific\”
aceast\ rela]ie dintre Fiul [i Tat\l `l reprezint\ `nvierea lui Iisus din
mor]i. ~nvierea e cel mai puternic argument cu privire atât la divini-
tatea Mântuitorului, la autenticitatea religiei cre[tine, cât [i la dinamis-
mul [i credibilitatea Ortodoxiei, nu `n sens confesional, deoarece
„perspectiva «ortodox\» nu este o perspectiv\ «confesional\», res-
trictiv\”29. Din cartea Faptele Apostolilor afl\m c\ Cel care L-a `n-
viat pe Iisus din mor]i a fost Dumnezeu-Tat\l: „Pe Care Dumnezeu
L-a `nviat, dezlegând durerile mor]ii, `ntrucât nu era cu putin]\ ca El
s\ fie ]inut de ea” (Fapte 2, 24); „Iar pe ~ncep\torul vie]ii L-a]i omo-
rât, pe Care `ns\ Dumnezeu L-a `nviat din mor]i [i ai C\rui martori
suntem noi” (Fapte 3, 15).

Dac\ Hristos n-ar fi Fiul lui Dumnezeu, dac\ nu s-ar afla `ntr-o
rela]ie ve[nic\ cu Dumnezeu Tat\l, El nu ne-ar aduce iubirea lui
Dumnezeu cel `n Treime [i puterea ei mai presus de lume, care
ne mântuie[te de moarte [i ne h\r\ze[te via]a ve[nic\ `n fericirea
comuniunii [i rela]iei cu Treimea iubitoare. Rela]iile de dragoste
din sânul Sfintei Treimi fac posibil\ [i fecund\ stabilirea unei rela]ii

28  Karl Christian Felmy, Dogmatica experien]ei ecleziale. ~nnoirea teologiei
ortodoxe contemporane, traducere de pr. prof. dr. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu,
1999, p. 99.

29  Pr. prof. dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1989, p. 49.
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voluntare de dragoste `ntre Dumnezeu [i crea]ia Sa. Deci, Treimea nu
este chestiune de specula]ie academic\, aprofundare `n birou sau bi-
bliotec\, ci ea presupune mai `ntâi de toate o rela]ie personal\, vie,
[i un dialog ipostatic. Numai prin participarea la rela]ia Tat\-Fiu prin
Duhul putem striga: „Avva, P\rinte!” Treimea este, astfel, revelat\
numai `n Biseric\, adic\ `n comunitatea prin care noi devenim fii
ai Tat\lui lui Iisus Hristos, prin harul Duhului Sfânt, pe care `l pri-
mim prin acceptarea Tainelor Bisericii. Din aceast\ perspectiv\,
„toate expresiile Sfântului Apostol Pavel despre moartea, `nvierea,
prefacerea omului, s\direa [i `mbr\carea lui `n Hristos, ca eveni-
mente etic-ontologice, sunt amintite `n rânduiala Botezului. Prin
aceast\ participare la Hristos cel r\stignit [i `nviat, cei boteza]i iau
chipul lui Hristos sau devin `mpreun\ purt\tori ai chipului lui Hris-
tos. Chipul lor cel nou e chipul lui Hristos imprimat `n ei [i prin
aceasta `n Biseric\”30.

Din cele prezentate succint mai sus putem concluziona urm\-

toarele:

1. Iisus Hristos, Persoana a doua a Sfintei Treimi, nu a activat in-

dividual `n timpul misiunii Sale p\mânte[ti, ci `ntotdeauna `n strâns\

leg\tur\ cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt, `ncât „Iisus Hristos, Dumnezeu-

Fiul, Care S-a f\cut Om, nu este o Persoan\ divin\ singular\, ci o

Persoan\ divino-uman\ `n rela]ie cu alte dou\ Persoane divine: `n

rela]ie cu Dumnezeu-Tat\l [i cu Dumnezeu-Sfântul Duh. Tat\l [i

Sfântul Duh confirm\ `ns\[i identitatea lui Iisus Hristos ca fiind

Unul-n\scut, Fiul ve[nic al Tat\lui, asupra C\ruia Se odihne[te Sfân-

tul Duh (cf. Matei 3, 16-17, Ioan 1, 29-34). Tat\l [i Sfântul Duh sunt

uni]i cu Fiul, cooperând permanent cu El, chiar [i `n taina ~ntru-

p\rii Fiului, de[i numai Fiul S-a f\cut Om”31, `ncât „con[tiin]a Sa e

plin\ de Tat\l [i de m\rturia Aceluia c\ e Fiul Lui”32; aceast\ leg\-

tur\ sau comuniune cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt este una a iubirii ab-

solute, reciproce.

30  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Transparen]a Bisericii `n via]a sacramental\, `n

„Ortodoxia”, nr. 4, 1970, p. 508.
31  Cuvântul Preafericitului P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

la deschiderea Simpozionului interna]ional cu tema: Crezul ortodox. Istorie, teo-

logie [i spiritualitate, organizat de Facultatea de Teologie Ortodox\ „Justinian Patri-

arhul” din Bucure[ti, 1 noiembrie 2010, `n http://www.basilica.ro/ro/2010_anul_

crezului_si_al_autocefaliei/preafericitul_parinte_patriarh_daniel_bcrezul_ortodox_

normativ_ al_credintei_si_unitatii_bisericiib_1427.html (23. 11. 2010).
32  Pr. prof. Dumitru St\niloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos…, p. 78.
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2. Niciodat\ `n Hristos cele dou\ firi, divin\ [i uman\, nu s-au

desp\r]it, ori cea divin\ ar fi absorbit-o pe cea uman\, anihilându-i

atributele specifice acestei firi, ci ele au fost permanent prezente,

`n mod real, `n unicul Ipostas al Mântuitorului.

3. Toate suferin]ele, lipsurile, foametea, setea, oboseala, batjo-

cura, b\t\ile, scuip\rile au fost acceptate `n mod liber [i con[tient

de Iisus Hristos, prin aceasta eviden]iindu-se prezen]a real\ a firii

umane `n Persoana Fiului lui Dumnezeu, `ncât putem spune c\ Hris-

tos „{i-a conformat voin]a omeneasc\ voin]ei lui Dumnezeu [i ast-

fel {i-a ridicat umanitatea pân\ la nemurire”33, `n timp ce „Duhul

umple umanitatea lui Hristos, comunicându-I puterea Sa”34.

4. Toate faptele minunate s\vâr[ite de Mântuitorul Hristos poart\

pecetea Trinit\]ii, ele fiind realizate de Tat\l, prin Fiul, cu ajutorul

[i cu puterea Duhului Sfânt. Prin Duhul S\u cel Sfânt, Tat\l eterni-

zeaz\ `n rela]ia cu El, prin Hristos, persoana uman\ capabil\ de

comuniune ve[nic\. Aceasta este m\rturisit\ de Hristos, Care zice:

„Când ve]i `n\l]a pe Fiul Omului, atunci ve]i cunoa[te c\ Eu sunt

[i c\ de la Mine `nsumi nu fac nimic, ci precum M-a `nv\]at Tat\l,

a[a vorbesc” (Ioan 8, 28).

5. Datorit\ perihorezei trinitare, Fiul nu s\vâr[e[te nici o

lucrare f\r\ participarea activ\ a celorlalte dou\ Persoane ale Sfin-

tei Treimi [i, de aceea, toate actele mântuitoare au fost `nf\ptuite de

toate Cele trei Persoane, prin Ipostasul v\zut al Fiului; doar a[a,

„f\r\ trupul istoric al lui Iisus Hristos, nu ar exista trupul s\u mis-

tic, adic\ Biserica, iar Biserica nu s-ar men]ine f\r\ Sfânta ~mp\rt\-

[anie, adic\ trupul [i sângele real al Mântuitorului”35.

6. Chiar `nainte de `n\l]area Sa la ceruri, Iisus i-a mandatat pe

ucenicii S\i [i, prin ace[tia, pe to]ii misionarii [i m\rturisitorii de

mai târziu, s\ vesteasc\ `nv\]\tura Sa [i s\ boteze numai „`n nu-

mele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh” (Matei, 28, 19), adic\

numai sub autoritatea Sfintei Treimi, `n care oamenii trebuie s\ fie

una, dup\ cum S-a rugat Mântuitorul: „Ca to]i s\ fie una, dup\ cum

Tu, P\rinte, `ntru Mine [i Eu `ntru Tine, a[a [i ace[tia `n Noi s\ fie

una, ca lumea s\ cread\ c\ Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21).

33  Serghei Bulgakov, op. cit., p. 120;
34  Drd. Ioan N. {urubaru, Rela]ia dintre Hristos [i Sf. Duh, `n „Studii Teolo-

gice”, anul 1968, nr. 9-10, p. 738.
35  Pr. prof. Ioan G. Coman, {i Cuvântul trup s-a f\cut. Hristologie [i mariologie

patristic\, Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1993, p. 302.
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The rationale of the present study is to analyse and underline

the eternal relationship between the historical Christ, as the Son of

God and the other two Persons of the Holy Trinity – during Christ’s

public activity and his life as a human being. Exclusive of any un-

certainty such a study it is only one link in the complete ‘chain’ of

theology, and it only attempts to offer a standpoint of the complex

dogma regarding the Holy Trinity, as well as the manner in which

these Persons are developing a continual liaison with the humanity.

Furthermore, I will show that Christ has never acted as an indivi-

dual God during his human activity, but in a strong connection with

the Father and the Holy Spirit. In other words, there is a dynamic

relationship of eternal love in God, which is revealed with the pur-

pose of offering the man a model of how it should answer back to

this love.


