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BISERICA ~N MISIUNE

SF+NTUL DUH ~N MISIUNEA BISERICII {I 
COMUNIUNEA CRE{TIN|

Pr. Prof. Dr. Gheorghe PETRARU

Sf=ntul Duh – Ruah Iahwe, Pneuma tou Theou – tradus `n limba rom=n\ prin v=nt,
respira]ie, suflu1, persoan\ divin\ consubstan]ial\ Tat\lui [i Fiului [i vrednic\ de
aceea[i cinste [i m\rire se afl\ `ntr-un raport intim, de nedesp\r]it [i tainic cu Bise-
rica, Trup al lui Hristos [i comuniune a celor care cred [i ~l m\rturisesc drept
Dumnezeu-Omul [i M=ntuitorul lumii. O afirma]ie scripturistic\ esen]ial\ este aceea
care define[te `n general pe Dumnezeu drept Duh, Spirit (Ioan 2, 24) `n esen]a Sa
negr\it\, iar `n perspectiv\ trinitar\, Duhul lui Dumnezeu, Subiect, Persoana di-
vin\ cunoa[te cele ale lui Dumnezeu, taina Sa, existen]\ [i iubire infinite ce str\lucesc
`n crea]ie [i mai ales `n noua crea]ie, Biserica lui Hristos, „casa Lui” (Evrei 3, 6).
Pnevmatologia, capitol fundamental al teologiei cre[tine, tratat nu cu mult timp
`n urm\ succint `n tratatele, `n manualele de [coal\ de teologie dogmatic\, a cu-
noscut o elaborare biblic\ [i patristic\ impresionant\ actualmente, subliniindu-se
rela]ia deosebit\ a Duhului [i rolul Acestuia `n Biserica lui Hristos. Studiul de
fa]\, trat=nd succint aspectul biblic [i dogmatic al pnevmatologiei se va opri mai
ales asupra rela]iei Duhului cu Biserica, membrii Trupului tainic al lui Hristos [i
via]a lor spiritual\ `n Duhul Sf=nt, c=t [i asupra unor aspecte legate de percep]ia
Duhului `n plan ecumenic, problema Filioque sau pnevmatomahia unor secte [i
rezisten]a la evanghelizare a unor categorii de persoane cu g=ndire [i mod de via]\
`n contemporaneitate secularist, ateist. 

1. Duhul Sf=nt `n Sf. Scriptur\ [i Tradi]ia Bisericii

Apofatismul caracterizeaz\ teologia, pentru c\ dincolo de orice cuvinte prin care
se exprim\ taina lui Dumnezeu, Acesta r\m=ne pentru totdeauna infinit [i de ne-
cuprins. Credin]a `n Dumnezeu-Tat\l [i chipul Fiului divin ce vizualizeaz\ pe
Tat\l `n Iisus Hristos ofer\ [ans\ cuvintelor [i `ndrept\]esc demersul teologic [i
spiritual cre[tin. Fa]\ de Duhul Sf=nt discursivitatea se afl\ `ntr-un anumit impas,
aceasta fiind posibil\ doar `n experien]a comuniunii intense [i luminoase, actualizate

1 Esprit de Dieu, `n „Dictionnaire encyclopedique de la Bible”, Brepols, Maredsous, 1987,
pp. 435-439; Boris Bobrinskoy, ~mp\rt\[irea Sf=ntului Duh, traducere de M\riuca [i Adrian
Alexandrescu, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
Bucure[ti, 1999, p. 16; Walter Kasper, Le Dieu des chretiens, tradus din german\ de Mo-
rand Kleiber, Cerf, 1985, p. 294.
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`n focul iubirii de Dumnezeu pe treptele cele mai `nalte de via]\ spiritual\, de
unire misitc\ cu Treimea `n energiile divine necreate. Definirea dogmatic\ a Du-
hului ca persoan\ trinitar\ egal\ Tat\lui [i Fiului, a C\rui lucrare divin\ era expe-
riat\ deplin `n via]a sacramental\ la Botez sau Mirungere [i `n cea cultic\ cre[tin\
prin binecuv=ntare (I Corinteni 13, 13), `ncep=nd de la Cincizecime p=n\ ast\zi [i
pentru totdeauna s-a f\cut cu dificultate. Aceasta se datoreaz\ faptului c\ Per-
soana Duhului, `n Vechiul Testament, nu-[i descoper\ Fa]a, Chipul [i nici Nu-
mele, iar `n Noul Testament, de[i se reveleaz\ la Botezul lui Hristos sau la Cinci-
zecime, r\m=ne pe mai departe cea mai tainic\ [i de nereprezentat conceptual [i
iconografic persoan\ divin\ [i totodat\ cea mai prezent\ `n Biseric\ [i `n sufletul
[i via]a credinciosului printr-un fel de „autoeviden]\ divin\.”2 

~n Vechiul Testament, Duhul Sf=nt este sugerat [i identificat `n sfaturile di-
vine ce traduc `n timp [i spa]iu ideea divin\ etern\ a crea]iei [i a m=ntuirii omului
`n sensul de alian]\ perpetu\ cu Dumnezeu prin cunoa[terea [i iubirea acestuia de
c\tre omul creat dup\ chipul divin. Expresia biblic\ „Duhul lui Dumnezeu se purta
pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2) arat\ – ceea ce Biserica a eviden]iat `n Sim-
bolul de credin]\ niceo-constantinopolitan prin sintagma „Domnul de via]\ F\c\-
torul” – rela]ia intim\, ontologic\ dintre crea]ia originar\ [i Duhul divin care
transmitea materiei for]a vital\, a[a cum `n noua crea]ie a lumii `n Hristos Duhul
na[te `n apele baptismele f\ptura uman\ restaurat\ [i re`nnoit\.3

~n Vechiul Testament exist\ un paralelism sau o dualitate Cuv=nt-Duhul lui
Dumnezeu („Cu cuv=ntul Domnului cerurile s-au creat [i cu duhul gurii lui toat\
podoaba lor” Psalm 32, 6) care iese cel mai pregnant `n eviden]\ `n mesianismul
profe]ilor Vechiului Testament. A[a cum `n actul creator divin, Cuv=ntul [i Duhul
Care d\ via]\ sunt `nseparabili, tot a[a, `n cazul profe]ilor care anun]\ cuv=ntul lui
Dumnezeu poporului ales, Duhul divin d\ putere, consoleaz\, p\trunde persoana
care este interpelat\, f\c=nd din aceasta un semn al prezen]ei divinului, al iubirii
[i fidelit\]ii neclintite fa]\ de voin]a Celui ve[nic. Suflul for]ei divine cuprinde
profetul, `i canalizeaz\ energia spre `mplinirea voin]ei exprimate `n cuv=nt sau vi-
ziune de Dumnezeu ~nsu[i care r\m=ne dincolo de cuvinte, `n lumina inacce-
sibil\, `n t\cerea tainic\ a abisului absolut dar care `n acela[i timp „constituie `n
inima omului o prezen]\ divin\ inalienabil\, o realitate care reprezint\ pentru om o
dep\[ire [i, totodat\, o `mplinire.”4 Cel `n cauz\ este investit cu puterea divin\ spre
a `ncarna `n sine [i `n comunitatea la care este trimis voin]a iubitoare a lui Dumnezeu

2 Serge Boulgakof, Le Paraclet, tradus din rus\ de Constantin Andronikof, Aubier,
Paris, 1944, p. 8; Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului
Sf=nt, `n rom=ne[te de Maria Cornelia Ic\ jr. Editura Deisis, Sibiu, 2003, p.109; Boris
Bobrinskoy, Le mystere de la Trinite, Cerf, Paris, 1996, p. 33; Walter Kasper, Le Dieu
des chretiens, p. 291. 

3 Boris Bobrinskoy, Le mystere de la Trinite, pp. 34-35; Sf. Vasile cel Mare, Omilii la
Hexaemeron, 1,1, traducere, introducere, note [i indici de Pr. D. Fecioru, `n „P\rin]i [i
Scriitori biserice[ti”, P.S.B., vol. 17, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1986, p. 71.

4 Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 33. 
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care salveaz\ poporul, fa]\ de care este ferm dar [i `ng\duitor [i plin de mil\. Exist\
o dialectic\, o dinamic\ `ntre cuv=ntul [i duhul profetului ce antreneaz\ valen]e
uluitoare ale persoanei umane `n zona interiorit\]ii, a psihismului, a spiritului aprins
precum focul, („Dar iat\ era `n inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, `nchis `n
oasele mele” – Ieremia 20, 9) dar purtate de Cuv=ntul [i Duhul divin. Despre acest
adev\r ce constituie orizontul religios al poporului ales spre a `ncarna Cuv=ntul,
B. Bobrinskoy spune c\, „Cuv=ntul, prin defini]ie, se `ntrupeaz\, `n timp ce, prin
defini]ie, Duhul `ntrupeaz\. Cuv=ntul se `ntrupeaz\, se reveleaz\, El este `n]eles
de toate sim]urile omului, `l atinge ca din exterior. Duhul nu se `ntrupeaz\, nu se
define[te, nu se circumscrie, `ns\ El este for]a de `ntrupare, de prezen]\, de adev\r,
de ascultare. F\r\ El, Cuv=ntul r\m=ne ineficace, inoperant, exterior, f\r\ con-
sisten]\ [i f\r\ eviden]\ intern\, inactual. Eviden]a Duhului este tot a[a de real\ ca
[i cea a Cuv=ntului, `ns\ ea este de alt ordin. Ea preg\te[te inima omului spre ascul-
tare, `l face apt [i doritor de a primi Cuv=ntul, ea face acest Cuv=nt roditor [i `l
face s\ aduc\ roade. Avem, astfel, un sens de rela]ie mutual\, de serviciu reciproc,
de manifestare reciproc\ a Cuv=ntului [i a Duhului `n s=nul crea]iei.”5 

De[i, Tradi]ia patristic\ a interpretat Cuv=ntul [i Duhul lui Dumnezeu din Ve-
chiul Testament `n perspectiv\ trinitar\, respectiv Logosul [i Sf=ntul Duh, Dum-
nezeu M=ng=ietorul promis de Hristos, o anumit\ direc]ie a exegezei biblice occi-
dentale actuale nu mai urmeaz\ aceast\ interpretare, oprindu-se la sensul pluralului
maiest\]ii sau la forma stilistic\ a deliber\rii [i a dialogului cu sine.6 ~n perspectiv\
ortodox\ `ns\, a[a cum sugereaz\ Bobrinskoy, e necesar a uni demersul biblic, is-
toric cu cel sistematic, dogmatic `n dubla exigen]\ a adev\rului istoric [i a plin\-
t\]ii credin]ei.7

~n Vechiul Testament, Duhul este puterea creatoare [i cea istoric\ a lui Dumnezeu,
`n sensul interven]iei [i prezen]ei prezen]ei `n persoanele alese spre a c\l\uzi co-
munitatea lui Israel, prin inspira]ia profetic\ [i `n manifest\ri extatice [i haris-
matice (Numeri 11, 25; Judec\tori 3, 10; 13, 25; I Regi 16, 13; Isaia 61, 1) cu o
finalitate soteriologic\ [i eshatologic\.8

Noul Testament dezv\luie personalitatea Duhului cu toate c\ teofania Sa este
diferit\ de cea a Fiului. Duhul lui Dumnezeu, `ncep=nd cu evenimentul m=ntuitor
al vestirii de c\tre arhanghelul Gavriil Sf. Fecioare Maria c\ va na[te prin Duhul
Sf=nt pe Mesia este `n lucrare pe p\m=nt. Duhul coboar\ `n chipul porumbelului,
simbol al p\cii, al reconcilierii dintre Dumnezeu [i om peste Hristos, la Botezul
`n Iordan, a[a cum Acela[i Duh dumnezeiesc coboar\ peste Apostoli la Cincize-
cime constituind din cei doisprezece, simbol al totalit\]ii lui Israel biblic [i al lui
Israel spiritual – Biserica, poporul cel nou al lui Dumnezeu, Noua Alian]\ univer-
sal\ a Treimii m=ntuitoare cu umanitatea r\scump\rat\. Cu Hristos peste care S-a
cobor=t [i este prezent Duhul lui Dumnezeu, `n perspectiv\ dogmatic\ `mpreun\

5 Ibidem, pp. 31-32; Episcop Kalistos Ware, Ortodoxia – Calea dreptei credin]e, tra-
ducere de E. Chiosa, G. Jacot\, Pr. D. Ailinc\i, Trinitas, Ia[i, 1993, pp. 98-99. 

6 Walter Kasper, op. cit., p. 350.
7 Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 29.
8 Walter Kasper, op. cit., p. 297.
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din eternitate `n comuniunea intratrinitar\, despre care, de altfel [i m\rturise[te `n
discursul S\u inaugural (Luca 4, 18) Duhul Sf=nt este prezent deja `n umanitate.
Duhul constituie Trupul lui Hristos `n Sf. Fecioar\ [i-i d\ via]\ dup\ moartea pe
Cruce, prin ~nviere. Despre acest adev\r teologic, Sf. Atanasie cel Mare spune: „C=nd
Cuv=ntul S-a s\l\[luit `n Sf=nta Fecioara Maria a intrat [i Duhul `n ea `mpreun\
cu Cuv=ntul; `n Duhul, Cuv=ntul {i-a modelat trup pentru Sine, f\c=ndu-l potrivit
Sie[i prin voia Sa de a aduce toat\ crea]ia la Tat\l prin Sine.”9 Tot astfel Duhul,
`ncep=nd de la Cincizecime, constituie [i vivific\ Trupul comunitar al lui Hristos,
Biserica Sa. Duhul unific\ spiritual [i sacramental pe oamenii `ncorpora]i Bisericii
cu Tat\l, cu Treimea de persoane divine f\r\ o unire ipostatic\ a oamenilor cu Duhul
sau cu Dumnezeu `n genul unirii ipostatice a naturii divine cu cea uman\ `n unica
persoan\ divino-uman\ a lui Hristos, Cuv=ntul `ntrupat. ~n acest sens, J. Meyendorf
precizeaz\ c\ taina Cincizecimii nu este o `ntrupare a Duhului, ci rev\rsarea `n
umanitatea cea nou\ a darurilor infinite, ve[nice [i str\lucitoare, luminoase ale lui
Dumnezeu. Astfel, „Duhul nu-[i reveleaz\ Persoana Sa, cum o face Fiul, nici nu
enipostaziaz\ natura uman\ `n general. El comunic\ harul S\u necreat fiec\rei
persoane umane, fiec\rui m\dular al Trupului lui Hristos. Noua umanitate se reali-
zeaz\ `n ipostasul Fiului `ntrupat, dar ea prime[te numai darurile Duhului.”10

Darurile Duhului sunt primite `n Taine prin preo]ia Bisericii r=nduite cu auto-
ritate pentru aceast\ slujire de Hristos ~nsu[i `mpreun\ cu Duhul (Ioan 21, 21-23;
Fapte 20, 28). Rela]ia dintre Biseric\ [i Duhul Sf=nt este redat\ astfel de Nicolae Ca-
basila; „Care este rezultatul [i urmarea patimilor, `nv\]\turii [i faptelor M=ntuito-
rului? Nimic altceva dec=t venirea Sf=ntului Duh `n Biseric\, dac\ le privim pe
acestea `n leg\tur\ cu noi”. 

Despre modul venirii Duhului la noi, teologul bizantin accentueaz\ rolul Taine-
lor [i continu\: „C\ci `n Sfintele Taine este `ntruchipat\ Biserica, deoarece ea este
Trupul lui Hristos. Odinioar\, Biserica a primit pe Duhul Sf=nt dup\ `n\l]area lui
Hristos la ceruri, iar acum ea prime[te darul Duhului Sf=nt.”11 El afirm\ categoric
rela]ia intrinsec\ dintre Preo]ia Bisericii [i Taine de o manier\ axiomatic\ [i afo-
ristic\ teologic, f\r\ drept de apel: „Dar dac\ preo]ia [i altarul sunt puse la `n-
doial\, atunci nici Taina Sfintei ~mp\rt\[anii n-ar mai putea s\ fiin]eze.”12 Cuvin-
tele teologului bizantin scrise `n contextul disputelor cu Occidentul latin sunt de o
actualitate uluitoare `n plan ecumenic ast\zi.

Despre Duhul Sf=nt, M=ntuitorul Iisus Hristos vorbe[te [i `n alte momente din
activitatea Sa mesianic\. Ne vom opri `ns\ la discursul S\u redat de o manier\
extins\ [i profund\ ca sensuri de evanghelistul Ioan `nainte de Patima Sa c=nd

9 Sf. Atanasie cel Mare, Ad Serapionem, 1, 31, P.G., 26, 605.
10 John Meyendorff, Teologia bizantin\. Tendin]e istorice [i teme doctrinare, tradu-

cere din limba englez\ de pr. conf. Alexandru Stan, Editura Institutului Biblic [i de Mi-
siune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1996, p. 231.

11 Nicolae Cabasila, T=lcuirea dumnezeie[tii Liturghii [i Despre via]a `n Hristos, 37,
traducere din limba greac\ de pr. prof. Ene Brani[te [i pr. prof. Teodor Bodogae, Bucu-
re[ti, 1989, pp. 86-87. 

12 Ibidem, p. 29.
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promite ucenicilor, `ntrista]i de desp\r]irea ce p\rea iminent\, venirea Duhului Sf=nt,
a M=ng=ietorului. F\r\ a scrie despre Duhul Sf=nt `n prologul Evangheliei sale,
Sf. Ioan folose[te expresia Duh – Pneuma at=t `n sens biblic clasic, de spirituali-
tate absolut\ a fiin]ei divine (Ioan 4, 24), dar mai ales `n sensul ipostasului Du-
hului cu o lucrare divin\ specific\ [i des\v=r[it\ dup\ `ncheierea istoric\ a iconomiei
Fiului. ~n acest sens, Duhul este Adev\rul a[a cum [i Fiul este Adev\rul, fiind to-
todat\ [i M=ng=ietorul – Paracletul, de fapt persoana divin\ care continu\ [i sus-
]ine, Care pline[te `n viitor `n istoria uman\ [i `n cosmosul `ntreg pentru comunitatea
care crede [i m\rturise[te pe Hristos [i nedesp\r]it de Acesta [i de Tat\l aceea[i oper\
iubitoare de m=ntuire ca via]a `n comuniune [i `n lumin\ cu Treimea Preasf=nt\.
Desemn\rile Duhului ca Adev\r [i M=ng=ietor caracterizeaz\ persoana [i lucrarea
Acestuia ce continu\ [i pline[te ceea ce a `nceput Hristos [i s-a plinit `n El, cu refe-
rin]\ acum pentru to]i oamenii care r\spund chem\rii tainice a lui Dumnezeu de
a-L cunoa[te [i a-L iubi `mplinind porunca divin\ a iubirii transfiguratoare, `ndum-
nezeitoare dup\ har prin deschiderea spre Acesta [i spre oameni. Duhul este Cel
Care va fi prezent `n locul lui Hristos dup\ prosl\virea Acestuia prin ~nvierea [i
~n\l]area la cer, o prezen]\ tot at=t de intim\ [i de puternic\, de m=ntuitoare, iubi-
toare [i vindec\toare ca a lui Hristos Care este prezent totdeauna [i dup\ pogo-
r=rea Duhului `mpreun\ cu Acesta `n Biseric\, m=ng=ind [i reconfort=nd, `nt\rind
comunitatea adunat\ pentru Hristos [i m\rturisitoare a Treimii. Duhul `nva]\ pe
ucenici amintindu-le tot ceea ce a `nv\]at El [i d=nd Bisericii Sale puterea de a
s\v=r[i `n [i cu Duhul `n Tainele Bisericii ceea ce s\v=r[ea Hristos `n via]a Sa pe p\-
m=nt. Hristos este prezent cu noi `n Duhul [i Duhul ~l face prezent nou\ spiritual,
euharistic. Duhul este cu Fiul `ntr-o rela]ie de „coinciden]\ constitutiv\”13. 

Sf. Pavel exprim\ clar [i distinct c\ Biserica are con[tiin]a [i certitudinea de a
fi Trupul lui Hristos `n Duhul Sf=nt. For]a evanghelizatoare a Bisericii, mandatul
misionar de a propovedui pe Hristos `nviat vine de la Duhul Sf=nt; „Evanghelia
noastr\ n-a fost la voi numai `n cuv=nt, ci [i `ntru putere [i `n Duhul Sf=nt…[i a]i
primit cuv=ntul cu bucuria Duhului Sf=nt” (I Tesaloniceni 1, 56). Tot Duhul Sf=nt
confer\ omului [i `ntregii comunit\]i m\rturisitoare (Romani 8, 15, 26-27; I Corin-
teni 12) atitudinea [i dispozi]ia pentru rug\ciune, pentru contemplarea minunilor lui
Dumnezeu `n iconomia m=ntuirii [i inspir\ la invocarea cunosc\toare [i iubitoare

13 Boris Bobrinskoy, ~mp\rt\[irea Sf=ntului Duh, p. 27; Pr. Dumitru St\niloae, Rug\-
ciunea lui Iisus…, pp.126-127; Yves Congar, Pneumatologie, `n Initiation a la Théo-
logie, vol. II, Dogmatique I, Cerf, Paris, 1988, pp. 470-471; Walter Kasper, Le Dieu des
chretiens, p. 303; Emanuel Levinas, Totalitate [i Infinit. Eseu despre exterioritate, tra-
ducere, glosar [i bibliografie de Marius Lazurca, Polirom, Ia[i, 1999, p. „M=ng=ierea tran-
scende sensibilul... M=ng=ierea const\ `n a nu cuprinde nimic, `n a solicita ceea ce se
sustrage f\r\ `ncetare...” De[i perspectiva este mai cur=nd una imanent\, ea aminte[te de
dorul dup\ Duhul, dup\ lumina divin\ din mistica cre[tin\, mai ales la Sf. Simeon Noul
Teolog; Idem, C=nd Dumnezeu devine Idee, traducere din limba francez\ de Aurelian
Cojocea, Editura Pandora, T=rgovi[te, 2001, pp. 152-153, vorbe[te `n sens filosofic pe baza
Bibliei [i a tradi]iei iudeo-cre[tine despre consolare, m=ng=ierea prin Altul, care vine de
la Cel\lalt, Cel Absolut, experien]\ teologic\, religioas\ esen]ial\. 
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a P\rintelui ceresc. ~n acest sens, Duhul constituie [i comunitatea cre[tin\, Biserica,
orizont al comuniunii cu Hristos `n Duhul, al unicei experien]ei spirituale cre[-
tine. Via]a cea nou\ a oamenilor `n Biseric\ este dar al Duhului Care zide[te Trupul
unic al lui Hristos `n unitatea institu]iei divino-umane [i `n diversitatea slujirilor
[i a harismelor articulate [i centrate apostolic [i ierarhic, sacerdotal `n care Acesta
face s\ rodeasc\ [i darurile specifice omului `n Hristos; „dragoste, bucurie, pace, `n-
delung\-r\bdare, bun\tate, facere de bine, credin]\, bl=nde]e, `nfr=nare, cur\]ie”
(Galateni 5, 22-23). Pentru Sf. Pavel a fi `n Duhul [i a fi `n Hristos sunt dou\ ex-
presii inter[anjabile, echivalente `n baza consubstan]ialit\]ii divine cu men]iunea
precis\, comprehensibil\ spiritual c\ spre deosebire de Hristos Care ca `ntrupare
a Cuv=ntului ve[nic al lui Dumnezeu st\ `n fa]a noastr\, ac]ion=nd oarecum din ex-
terior, dat\ fiind exterioritatea, distan]a [i diferen]a fizic\ a corporalit\]ii, Duhul
ac]ioneaz\ interior ca sim]ire duhovniceas\ [i prezen]\ tainic\ integratoare, para-
doxal, men]in=nd existen]a personal\, identitatea proprie, amplificat\, `n actul liber
al des\v=r[irii spirituale.

De la Cincizecime, care, a[a cum arat\ P. Evdokimov, nu este o simpl\ con-
secin]\ a ~ntrup\rii, ci are o valoare integral\, total\, ca un al doilea act al Tat\lui,
dup\ cel dint=i al trimiterii Fiului, prin Duhul ni se restituie „prezen]a interio-
rizat\ a lui Hristos”14 revelat nu `naintea, ci `n\untrul ucenicilor. Sintetiz=nd g=n-
direa patristic\ el eviden]iaz\ c\ „Cuv=ntul a asumat trupul pentru ca noi s\ putem
primi Duhul Sf=nt. Dumnezeu S-a f\cut purt\tor de trup pentru ca omul s\ devin\
purt\tor de Duh, pnevmatofor”15.

Tradi]ia Bisericii a teologhisit [i a experiat ne`ntrerupt Taina [i via]a Duhului
Sf=nt, astfel c\ Biserica Trup al lui Hristos este totodat\ [i templu al Duhului Sf=nt.
Etapele importante `n teologia Duhului Sf=nt sunt constituite din:

a) reflec]ia P\rin]ilor Bisericii din secolul al IV-lea, Sf. Atanasie, Didim cel
Orb, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, asupra divinit\]ii Duhului [i formula dog-
matic\ de la Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol din anul 381, `m-
potriva pnevmatomahilor; 

b) experien]a Duhului `n lumina necreat\, `n energiile divine ve[nice, tem\ mai
ales la Sf. Simeon Noul Teolog [i Grigorie Palama, specific\ isihasmului [i re`n-
noirii isihaste din secolul al XVIII-lea p`n\ ast\zi `n Bisericile Ortodoxe, de altfel
direc]ie articulat\ Bisericii R\s\ritene dintotdeauna [i de la care se va abate Bise-
rica occidental\, `ncep=nd cu reflec]iile psihologizante ale lui Augustin, Biseric\
`n care se va structura oficial doctrina filioquist\ datorit\ abord\rii diferite a per-
soanei Duhului; plec=nd de la cele Trei ipostasuri divine ve[nice `n R\s\rit sau de
la Fiin]a divin\ unic\ `n Apus. 

Sf=ntul Vasile cel Mare, geniu teologic [i pastoral de excep]ie al epocii patris-
tice, introduce `n contextul disputelor doxologia trinitar\ M\rire Tat\lui [i Fiului
[i Sf=ntului Duh, formul\ care va `nlocui pe cea din textul Liturghiei romane,
M\rire Tat\lui prin Fiul `n Duhul Sf=nt. Noua formul\ subliniaz\ egalitatea [i
consubstan]ialitatea Duhului cu celelalte dou\ Persoane divine, Tat\l [i Fiul,

14 Paul Evdokimov, La nouveaute de l’Esprit, Bregolles en Mauges, 1977, pp. 255-256.
15 Ibidem, p. 254.
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m\rturisirea Acestuia ca Dumnezeu adev\rat cu rolul specific `n iconomia m=n-
tuirii obiective al de a sfin]i, de a `ndumnezei `n har pe omul r\scump\rat `n Hristos.
Sf. Vasile nu utilizeaz\ termenul homoousios – consubstan]ial sau chiar Dumnezeu,
aplicat `n cazul dogmatiz\rii divinit\]ii Persoanei Fiului la Niceea, termen pe care `l
aplic\ Duhului Sf. Grigorie de Nazians, ci el se rezum\, mai ales, la expresia Dom-
nul [i la o formul\ nou\, homotimos – de aceea[i cinste, onoare, formul\ mai pru-
dent\, `n]eleapt\ care va fi introdus\ [i `n Simbolul niceo-constantinopolitan16. Aceast\
formul\ biblic\, baptismal\ [i liturgic\ arat\ consubstan]ialitatea celor Trei Persoane
divine.

Sf. Grigorie de Nazians afirm\ categoric, cu `nsufle]ire, divinitatea Duhului [i
astfel posibilitatea sfin]irii credinciosului; „Deci cum? Duhul este Dumnezeu?
Desigur! Deci este de o fiin]\? Desigur, odat\ ce este Dumnezeu”17. Duhul este Dum-
nezeu, nu creatur\, este Duhul sfin]eniei [i dac\ Duhul nu este Dumnezeu nu putem fi
sfin]i]i, `ndumnezei]i: „S\ ne spun\ cineva dac\ sfin]enia este altceva dec=t Acesta
[i cum se `n]elege?… ~n acest caz suntem separa]i de Dumnezeu prin timp”18. Folo-
sind analogia pentru a dovedi dumnezeirea Duhului, Sf. Grigorie arat\ c\ Aceasta
„este ca o unic\ lumin\ `n trei sori ce se penetreaz\ reciproc f\r\ s\ se contopeasc\.
C=nd privim la dumnezeire, la cauza prim\ [i la principiul unic (la monarhie), apare
`n cugetarea noastr\ unitatea ei. Iar c=nd privim la Cei `n care este dumnezeirea,
la cei care ies din cauza prim\ `n mod netemporal, fiind din ea [i de aceea[i slav\,
cei `nchina]i sunt Trei.”19 At=t formula scripturistic\, mai ales paulin\, una ico-
nomic\, c=t [i cea baptismal\, liturgico-sacramental\ sunt `n fond trinitare `n con-
]inut, `n m\rturia cre[tin\ [i ambele au avut impact `n teologia Sf=ntului Duh, `n
afirmarea dumnezeirii Celei de a treia persoane divine `n contextul disputelor din
secolul al IV-lea.

Cert este c\ teologii Bisericii Orientale au purces `n teologia Sf. Duh de la
principiul persoanei, de fapt de la realitaea celor trei persoane divine `n comu-
niune ve[nic\, ce `[i au existen]a din unicul principiu, Tat\l – monarhia Tat\lui –
care na[te din veci pe Fiul [i purcede din veci pe Duhul. Dac\ Duhul Sf=nt este
Persoan\ divin\, atunci El este consubstan]ial cu Tat\l [i cu Fiul, de]ine fiin]a di-
vin\ `ntreag\ prin purcedere din veci din Tat\l, nefind nicidecum doar o rela]ie
impersonal\ a Tat\lui cu Fiul sau o energie impersonal\ a unicului Dumnezeu. ~n
acest sens, Sf. Ioan Damaschin precizeaz\ cu o claritate dogmatic\ evident\ c\ „Duhul
lui Dumnezeu este o putere substan]ial\ care exist\ `ntr-o ipostas\ proprie ei `n-
s\[i, Care purcede din Tat\l [i se odihne[te `n Fiul [i ~l face cunoscut. Nu poate s\
se despart\ de Dumnezeu, `n Care exist\, [i de Cuv=ntul, pe Care ~l `nso]e[te, [i

16 Boris Bobrinskoy, Le Mystere de la Trinite, pp. 241-242; Histoire des Dogmes, tome
I, sub îndrumarea lui Bernard Sesboue, Le Dieu du salut, Bernard Sesboue [i Joseph
Wolinski, Desclee, Paris, 1994, pp. 269-270.

17 Sf. Grigorie de Nazians, Cele cinci cuv=nt\ri teologice, 31, 5, 10, traducere din limba
greac\, introducere [i note de Pr. Dr. academician Dumitru St\niloae, Editura Anastasia,
Bucure[ti, 1993, p. 99.

18 Ibidem, 31, 5, 4, p. 95.
19 Ibidem, 31, 5, 14, p. 103.
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nici nu se pierde `n neexisten]\, ci exist\ `n chip substan]ial dup\ asem\narea Cu-
v=ntului. Duhul Sf=nt este viu, liber, de sine mi[c\tor, activ, voie[te totdeauna binele
[i, `n orice inten]ie a Lui, puterea coincide cu voin]a, este f\r\ de `nceput [i f\r\
sf=r[it. Niciodat\ Cuv=ntul nu a lipsit Tat\lui, nici Duhul Cuv=ntului”20 .

Dac\ Sf. Ioan Damaschin abordeaz\ persoana Duhului `n perspectiva Treimii
teologice, a rela]iei Duhului cu Tat\l [i cu Fiul `n planul ve[nic al Sfintei Treimi,
Sf. Maxim M\rturisitorul se refer\ la iconomia Duhului, la modul prezen]ei Lui
`n crea]ie, `n lume, `n Biseric\. El arat\, `ntr-o admirabil\ sintez\ teologic\ [i
spiritual\, c\ „Duhul Sf=nt nu e absent din nici o f\ptur\ [i mai ales din cele ce s-au
`nvrednicit de ra]iune. El o sus]ine `n existen]\ pe fiecare, `ntruc=t Dumnezeu [i
Duhul lui Dumnezeu se afl\, prin puterea providen]iatoare `n toate. {i El mi[c\
ra]iunea natural\ din fiecare, iar prin aceasta aduce la cuno[tin]a faptelor s\v=r-
[ite gre[it, `mpotriva r=nduielii firii, pe cel `n stare s\ simt\, adic\ pe cel ce are
voin]a dispus\ spre primirea g=ndurilor drepte ale firii. C\ci se `nt=mpl\ s\ avem
[i dintre barbari [i nomazi mul]i care duc o via]\ de fapte bune [i resping legile
s\lbatice care st\p=neau odat\ `n ei. Astfel, se poate spune `n chip general c\ `n
to]i este Duhul Sf=nt. 

~ntr-un chip deosebit `ns\ [i `n alt `n]eles se afla `n to]i aceia care tr\iau sub
lege. ~n ei sus]inea legea [i vestea tainele viitoare, trezind `n ei con[tiin]a c\lc\rii
poruncilor [i [tiin]a despre des\v=r[irea viitoare `n Hristos. De aceea afl\m [i din-
tre ace[tia mul]i, care, p\r\sind slujirea veche [i `nchis\ `n umbre, s-au mutat cu
bucurie spre cea nou\ [i tainic\.

Dar pe l=ng\ modurile amintite mai sus, se mai afl\ `n alt chip `n to]i aceia
care au mo[tenit prin credin]\ numele cu adev\rat dumnezeiesc [i `ndumnezeitor
al lui Hristos. ~n ace[tia se afl\ nu numai ca Acela ce-i sus]ine [i le mi[c\, prin
Providen]\, ra]iunea natural\, apoi ca Acela ce le descopere c\lcarea poruncilor [i
p\zirea lor [i le veste[te des\v=r[irea viitoare cea `n Hristos, ci [i ca Acela care zi-
de[te `n ei `nfierea cea dup\ har, d\ruit\ prin credin]\. Dar ca D\t\tor de `n]elep-
ciune e numai `n aceia care [i-au cur\]it sufletul [i trupul prin deprinderea `n `mpli-
nirea `ntocmai a poruncilor. ~ntru ace[tia petrece ca `ntru ai S\i, prin cuno[tin]a
simpl\ [i nematerial\ ce le-o `mp\rt\[e[te, `ntip\rid `n mintea lor preacuratele [i
negr\itele `n]elesuri care `i ridic\ la `ndumnezeire.

A[adar `n chipul cel mai general se afl\ `n to]i, `ntruc=t `i sus]ine [i `i provi-
den]iaz\ pe to]i [i mi[c\ germenii naturali din to]i; `ntr-un chip deosebit se afl\ `n
cei de sub lege, `ntruc=t le face cunoscut\ c\lcarea poruncilor [i le limpeze[te f\g\-
duin]a prevestit\ a lui Hristos; `n sf=r[it, pe l=ng\ chipurile amintite, se mai afl\
`n alt chip `n to]i cei ce urmeaz\ lui Hristos, ca f\c\tor al `nfierii. Ca d\t\tor de `n]e-
lepciune `ns\ nu este `n niciunul din cei aminti]i `nainte `n chip general, ci numai
`n cei chibzui]i, care s-au f\cut vrednici de s\l\[luirea Lui cea `ndumnezeitoare
printr-o via]\ dup\ voia lui Dumnezeu. C\ci tot cel ce nu `mpline[te voia lui Dum-
nezeu, chiar dac\ e credincios, are inima sa nesocotit\ drept laborator de g=nduri

20 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Edi]ia a III-a, traducere de Pr. D. Fecioru, Bucure[ti,
1993, pp. 22-23. 
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rele, iar trupul e supus p\catelor, ca unul ce-i st\p=nit pururea de murd\riile pa-
timilor”21.

~n Apus, abordarea misterului trinitar a fost de alt\ natur\, anume plec=nd de
o manier\ mai mult psihologic\ dec=t biblic\, [i anume de la esen]a, fiin]a divin\
unic\ ve[nic\, imuabil\, plasat\ pragmatic `n modelul rela]iei de tip eu-tu, `n care
al treilea este rela]ia dintre cei doi f\r\ subtstan]\, f\r\ un ipostas real. Reprezen-
tantul distinctiv al acestei abord\ri a fost Fericitul Augustin care, spre deosebire
de greci care au abordat misterul trinitar de o manier\ metafizic\ [i speculativ\, dar
cu p\strarea [i ap\rarea adev\rului biblic [i a Tradi]iei Bisericii, a mers pe o va-
riant\ de interpretare psihologic\, conform anaogiei subiect, obiect, rela]ie. Tat\l,
Fiul [i Duhul devin astfel amans, amatus, amor – cel ce iube[te, cel iubit, iubirea22,
`n acest sens iubirea fiind lipsit\ de caracteristica ipostatic\, personal\, concep]ie
ce va duce la o ambiguitate pnevmatologic\ [i la doctrina Filioque `n Biserica la-
tin\. Iubirea `n aceast\ formul\ psihologizant\, identificat\ cu Duhul Sf=nt, este
de un nivel ontologic secund, este, dup\ maniera gnostic\ de interpretare a existen]ei,
inferioar\ Unului, Tat\lui, `n care este atras, plasat [i Fiul dup\ controversele aria-
niste, ceea ce face pe unii interpre]i s\ condamne ca inspirat\ de gnosticism for-
mula augustinian\23. Persoanele treimice egale ontologic [i vrednice de aceea[i
doxologie sunt `n rela]ie dinamic\ unele cu altele, `n comuniune din ve[nicie. Fiin]a
Treimii este comuniunea etern\ dintre cele cele Trei persoane ve[nice care extind
aceast\ iubire prin Duhul lui Hristos la [i `n Biseric\ Sa pentru `ndumnezeirea `n
har a oamenilor.

Duhul Sf=nt este Dumnezeu [i prezen]a [i lucrarea Sa sfin]itoare `n lumea r\s-
cump\rat\ de Hristos integreaz\ pe oameni Bisericii, comuniunii, iubirii m=ntui-
toare a Treimii ve[nice. ~n acest sens este `n]eles [i rolul Duhului Sf=nt Care sfin-
]e[te, ilumineaz\ pe om f\c=nd ca scopul spiritual al vie]ii acestuia `n lume s\ fie
vederea lui Dumnezeu `n lumin\ [i dob=ndirea darurilor Duhului. ~n acest sens,
Sf. Simeon Noul Teolog afirm\ `n crea]ia sa poetico-mistic\ inspirat\ de lumina
Duhului [i at=t de elocvent\ pentru `n]elegerea ortodox\ a pnevmatologiei; „Ai f\cut
din mine tronul dumnezeirii Tale / Casa slavei [i ~mp\r\]iei Tale inaccesibile /
Cupa purt=nd mana nemuririi / Sfe[nicul care poart\ lumina cea nestins\ [i dumneze-
iasc\”24. Iar lumina divin\ care str\luce[te credinciosului este `ntreaga Treime `n
deschiderea iconomic\, iubitoare [i m=ntuitoare `n energiile ve[nice [i necreate,

21 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, 15, `n Filocalia III, tradus\ de
Pr. stavr. Dr. Dumitru St\niloae, Sibiu, 1948, pp. 49-50. Viziunea maximian\ de o rigoare
teologic\ precis\ este un program viabil pentru Ortodoxie `n dialogul interreligios al
vremii, `n respect fa]\ de celelalte tradi]ii religioase [i `n fidelitate fa]\ de Hristos [i Bise-
rica Sa, f\r\ relativiz\ri p\gubitoare [i limbaje inclusiviste. 

22 Augustin, De Trinitate, VIII, 10, Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, Neuchatel, 1965,
p. 136; G.-L. Prestige, Dieu dans la pensee patristique, Aubier, Paris, 1955, pp. 201-202.

23 Colin E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, T&T Clark, Edinburgh, 1993,
pp. 6-7, 60-61.

24 Sf. Simeon Noul Teolog, Hymnes XX, `n „Sources Chretiennes”, 174, Paris, 1971,
p. 126. 
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orizontul unirii omului cu Dumnezeu [i nu cu ceva `n plan secund, inferior din
afara dumnezeirii.

Duhul Sf=nt este Duhul unit\]ii, El adun\ cre[tinii spre a fi `n comuniune, `n iu-
birea de Dumnezeu [i de semeni. Via]a Bisericii este comuniune a cre[tinilor `n
Duhul Sf=nt. Via]a cea nou\ este un dar al Duhului care `ncepe la Botez, continu\
cu Mirungerea [i se `ncununeaz\ cu Euharistia, `n toate aceste Taine rug\ciunea ca
invocare a Duhului av=nd un rol proeminent. De altfel, `n Ortodoxie, r=nduiala
tipiconal\ a Tainelor `ncepe cu invocarea tainic\ de c\tre preotul slujitor prin ru-
g\ciunea „~mp\rate ceresc…” a Duhului trimis lumii la Cincizecime, Duh nedes-
p\r]it de Hristos [i Care este nedesp\r]it [i de Trupul S\u mistic, Biserica Sa, „conti-
nuare a ungerii lui Iisus `n Duhul Sf=nt.”25 Duhul constituie comuniunea, unitatea
`ntre Dumnezeu [i oameni `n familiaritatea [i intimitatea rela]iei pure, spirituale,
luminoase, nemijlocite, a rug\ciunii ce este for]\ unificatoare cu p\strarea identi-
t\]ii [i des\v=r[irea de sine prin participarea la misterul vie]ii divine at=t c=t este
posibil creaturii s\ cunoasc\ pe Dumnezeu. K. Ware afirm\, `n acest sens c\ „Duhul
este Dumnezeu `n noi, Fiul este Dumnezeu cu noi [i Tat\l este Dumnezeu deasupra
sau dincolo de noi. A[a cum Fiul ni-L arat\ pe Tat\l, Duhul Sf=nt ni-L face v\zut
pe Fiul, s\l\[luindu-L `n noi.”26 Aceasta nu `nseamn\ c\ Biserica, via]a cre[tin\ este
una exclusiv `n Duhul, pentru c\ unde este Duhul este [i Tat\l [i Fiul `n virtutea
caracterului perihoretic27 al fiec\rei persoane divine ce de]ine integral unica [i `n-
treaga fiin]\ a dumnezeirii, `n comuniune etern\ cu celelalte dou\ [i nedesp\r]it\ de
ele. ~n experien]a eclesial\ mistic\ sau liturgic\ [i sacramental\ credinciosul este `n
comuniune cu Duhul, `mp\rt\[indu-se de darurile Acestuia, de harul necreat28, de
str\lucirea [i lumina divin\ care `l penetreaz\, `l transfigureaz\ `n rela]ie tainic\, per-
sonal\ cu Dumnezeu cel de necuprins [i incomprehensibil, sim]it `n c\ldura iu-
birii dogoritoare at=t de membrii ierarhiei sacramentale, c=t [i de poporul drept-
credincios. Aceasta face ca ierarhie sacramental\ [i administrativ\ pe de o parte, [i
credincio[i, laici pe de alt\ parte s\ fie `n comuniune, ca autoritatea [i libertatea s\
coexiste. Via]a Bisericii este [i institu]ie [i eveniment, [i autoriatea credin]ei doctri-
nare [i libertatea credin]ei `n sfin]enie, de fapt crea]ia cea nou\ `n Duhul lui Hristos
care are mandatul misiunii divine [i apostolice fa]\ de lume pe care o cheam\ la sta-
tutul autentic de a fi `n comuniune cu Dumnezeu, de a se preg\ti pentru a fi ~mp\-
r\]ia lui Dumnezeu.

Biserica `n ansamblul ei [i fiecare credincios `n particularitatea sa experiaz\ pre-
zen]a [i lucrarea tainic\ [i puternic\ a Duhului Sf=nt `n via]a spiritual\, `n rug\ciune
`n m\rturia cre[tin\ `n slujirea aproapelui. De altfel aceast\ experien]\ [i con[tiin]a

25 Heribert Muhlen, L’Esprit dans l’Eglise, vol. I, tradus din german\ de A. Liefooghe,
M. Massart [i R. Virrion, Cerf, Paris, 1969, p. 245.

26 Kalistos Ware, op. cit., p. 34.
27 Miroslav Volf, After our Likeness. The Church as Image of the Trinity, William B.

Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K., 1998, pp.
208-209. 

28 Ideea de har creat care este specific\ teologiei catolice apare pentru prima dat\ la
Alexandru de Halles c\tre anul 1245.
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spiritual\ a situ\rii existen]iale `n comuniunea Duhului, Dumnezeirea `n proxi-
mitatea [i intimitatea rela]iei cu omul credincios despre care d\ m\rturie Scriptura
[i Tradi]ia Bisericii, este confirmat\ de prima rug\ciune din cultul divin public sau
personal din Ortodoxie. Prima rug\ciune este adresat\ Duhului Sf=nt, „~mp\ratul
ceresc”, „M=ng=ietorul,” „Duhul adev\rului,” Cel trimis de Hristos [i prezent lumii
de la pogor=rea Sa `n chip de limbi de foc la Cincizecime, zi de `nceput a Bise-
ricii care exprim\ astfel con[tiin]a prezen]ei Duhului `n ea, a rela]iei speciale a ei
cu Duhul care este `n acela[i timp o rela]ie cu Fiul [i cu Tat\l prezen]i de ase-
menea oriunde este [i Duhul ce `mpreun\ constituie Biserica. P\rintele Dumitru
St\niloae afirm\ `n acest sens c\, spre deosebire de Apusul catolic sau protestant,
„`n Biserica Ortodox\ preocuparea de Hristos nu numai c\ s-a ]inut `n echilibru
cu preocuparea de Duhul Sf=nt, dar s-a considerat totdeauna c\ nu se poate tr\i le-
g\tura cu Hristos dec=t `n Duhul Sf=nt, c\ `n Duhul Sf=nt nu se tr\ie[te dec=t
leg\tura cu Hristos. Cu c=t se cunoa[te mai viu Hristos [i se tr\ie[te mai mult `n
El, cu at=t aceasta se face mai mult `n Duhul Sf=nt; [i cu c=t are cineva via]\ mai du-
hovniceasc\, cu at=t e mai afectuos ata[at lui Hristos”29. La fel `n Sintele Taine,
`n ierurgii, la Sf=nta Liturghie [i prefacerea p=inii [i a vinului `n Trupul [i S=ngele
lui Hristos este invocat Duhul care une[te cu Hristos [i `ncorporeaz\, integreaz\
Bisericii, Trupul S\u comunitar-sobornicesc pe oamenii ce cred, f=c=nd, constituind
din ei Biserica, unirea lor `n harul necreat cu Treimea. 

Acela[i Duh Care S-a pogor=t peste Sf=nta Fecioara Maria, z\mislind Trupul lui
Hristos ipostaziat de Cuv=ntul Cel ve[nic al lui Dumnezeu [i care „odihne[te”30

din eternitate peste Fiul, dup\ expresia teologc\ bizantin\ ce explic\ misterul tri-
nitar, care S-a pogor=t [i asupra lui Hristos `n Iordan Se pogoar\ peste Biseric\ Tru-
pul tainic hristic. A[a cum Duhul „odihne[te” peste Iisus Hristos „istoric,” tot a[a
odihne[te peste Trupul comunitar-sobornicesc al S\u, Biserica Sa din istorie `n
pelerinaj spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu eshatologic\ deplin\, constituindu-l perma-
nent. Prin lucrarea Sa, Duhul pline[te voin]a iubirii divine de unire g=ndit\ [i
sim]it\ cu umanitatea creat\ `n chipul divin spre comuniunea cu Dumnezeu `n `ntoar-
cerea, `n restituirea de sine `ntru jertf\ `nnoit\ [i curat\, str\lucit\ de lumina ne-
creat\ [i ve[nic\ spre odihna `n Dumnezeu. }inta final\ a Duhului Adev\rului ce
purcede din ve[nicie din Tat\l [i se odihne[te [i str\luce[te `n Fiul Adev\rul este
constituirea `n istoria r\scump\rat\ prin jertfa lui Hristos a Trupului S\u co-
munitar, Biserica sfin]ilor, „st=lp [i temelie a adev\rului” a celor care primesc pe
Duhul [i prin Acesta „v\d” pe Hristos `nviat, p\timind `ns\ `n istoria m=ntuirii [i
`n tragismul cotidian al existen]ei cre[tinilor dar, totodat\, sfin]ind pe ace[tia `n ener-
gia necreat\ [i ve[nic\ `ndumnezeirea cea dup\ har. ~n acest sens, I. Zizioulas
afirm\ c\ „misterul Bisericii se na[te astfel din integralitatea iconomiei trinitare
[i din hristologia constituit\ `n mod pnevmatologic. Duhul ca putere sau D\t\tor de
via]\ ne face fiin]a apt\ s\ devin\ rela]ional\ pentru c\ El este `n acela[i timp

29 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rela]iile treimice [i via]a Bisericii, `n „Ortodoxia”, nr. 4,
1964, pp. 505-506. 

30 Ibidem, pp. 507-509; Idem, Sf=nta Treime, structura supremei iubiri, `n „Studii Teo-
logice”, nr. 2, 1970, pp. 350-351. 
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comuniune (II Corinteni 13,13).31 Duhul personalizeaz\ umanul, restituie omului
identitatea sa autentic\, aceea de fiin]\ spiritual\ `n comuniune cu Dumnezeu, Crea-
torul [i M=ntuitorul.

2. Diferen]e intercre[tine `n abordarea persoanei [i lucr\rii 
Duhului Sf=nt

 Hristos este unul [i Biserica Sa, Templul Duhului Sf=nt este Una. Totu[i cre[-
tinismul este divizat [i `n confesiuni [i, mai grav, secte, iar despre Acela[i Duh al
lui Dumnezeu despre care d\ m\rturie Sf. Scriptur\ [i pe care ~l primim [i ~l ex-
periem `n via]a cre[tin\ exist\ concep]ii greu de conciliat cu dogma pnevmato-
logic\, cu experien]a pnevmatic\ a Bisericii celei una. ~n acest sens vom aborda
pnevmatologia `n perspectiva dialogului cu Roma care a explicat teologic per-
soana Duhului `n perspectiva Filioque, a preocup\rilor ecumenice legate de pnev-
matologie, a reduc]ionismului pnevmatologic denomina]ional-sectar, a unei p\r]i
a comunit\]ii umane, rezistent\ la evanghelizare, secularizante `n sensul refuzului
ordinii spirituale, morale tradi]ional cre]tine.

1. Filioque reprezint\ o problem\ teologic\ [i o „dificultate secular\”32 care apas\
`nc\ greu `n rela]iile [i `n dialogul teologic `ntre Ortodoxie [i Roma. De fapt, aceast\
problem\ constituie o prelungire a diferen]elor de abordare [i `n]elegere a miste-
rului trinitar care au caracterizat pe greci [i pe latini. Diferen]a are la origine, pe
de o parte, [i abordarea Treimii `n perspectiv\ personalist\ a Orientului, mai ales
a P\rin]ilor capadocieni cu geniul lor teologic sublim, [i cea substan]ialist-onto-
logic\ a Occidentului a lui Augustin, dar [i, pe de alt\ parte, traducerea termenului
grec, ekporeusis prin termenul latin processio, at=t `n textul Evangheliei c=t [i `n
Simbolul de credin]\ niceo-constantinopolitan, ek tou Patros ekporeuoumenon –
ex Patre procedentem.33 Nu exist\ `ns\ o echivalen]\ semantic\ `ntre termenul de
ekporeusis [i cel de processio. Ekporeusis semnific\, etimologic, numai rela]ia ori-
ginar\ [i etern\ a Duhului cu Tat\l neprincipiat, f\r\ de `nceput [i necauzat de
nimeni, Aitia, Arhe anarhos, ce na[te pe Fiul [i purcede pe Duhul din eternitate.
Dimpotriv\, processio este un termen comun, obi[nuit, familiar [i semnific\ actul

31 Ioannis Zizioulas, Fiin]a eclesial\, traducere Aurel Nae, Editura Bizantin\, Bucu-
re[ti, 1996, p. 120; Pr. Adrian Niculcea, Sf=nta Treime `n fiin]a [i via]a Bisericii, Editura
Arhetip, Bucure[ti, 2001, pp. 212-217; Idem, Rela]ia treimic\ de „pogor=re” a Duhului
peste Fiul [i de ar\tare (epifanie) a Fiului din Duhul [i consecin]ele eclesiologice, `n
„Ortodoxia”, nr. 1-2, 2004, pp. 137-143. 

32 Les Traditions greque et latine concernant la procession du Saint-Esprit, La Docu-
mentation catholique, 2125/5 novembre 1995, p. 941; Pr. Irimie Marga, ~n dragoste [i
adev\r. Dialogul teologic oficial ortodoxo-catolic de la Rodos la Balamand, Editura
Paralela 45, Bucure[ti, 2000, pp. 50-71. 

33 Les Conciles Oecumeniques, 2. Les Decrets. De Nicee a Latran V, sub îndrumarea
lui G. Alberigo, Cerf, Paris, 1994, p. 72.
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etern de comunicare, de `mp\rt\[ire a fiin]ei divine unice [i consubstan]iale de c\tre
tat\l Fiului [i de c\tre Tat\l prin [i cu Fiul Duhului Sf=nt.34

Problema Filioque a fost abordat\ de teologii ortodoc[i `n ultima vreme `ntr-un
registru triplu, `n trei direc]ii.

a. Vladimir Lossky afirm\ c\ pentru Ortodoxie, „Treimea este fundamentul de
neclintit al `ntregii g=ndiri religioase, al `ntregii evlavii, al `ntregii vie]i spiri-
tuale, al `ntregii experien]e”35, pentru c\ rela]ia cre[tinului cu Duhul Sf=nt, egal [i
con-substan]ial Tat\lui [i Fiului [i nu subordonat acestora reprezint\ sensul
comuniunii depline cu Dumnezeu, al sfin]irii [i al `ndumnezeirii.

b. J. Meyendorff, analiz=nd originea istoric\ a doctrinei Filioque, aminte[te de
doctrina palamit\ [i de deschiderile, perspectivele [i orizontul creator al unei ast-
fel de abord\ri.36

c. Boris Bobrinskoy, merg=nd [i continu=nd linia inaugurat\ de B. Bolotov, `n-
cearc\ o sintez\ `ntre pozi]ia ortodox\ [i cea catolic\ `n ceea ce prive[te pnevma-
tologia, vorbind despre, pe de o parte, ceea ce este pozitiv iar pe de alt\ parte despre
limitele [i insuficien]ele doctrinei roamne. Ceea ce este pozitiv este reprezentat
de afirma]ia teologic\ despre Duhul Sf=nt ca iubire reciproc\, mutual\ [i ca linie de
iubire dintre Tat\l [i Fiul, Duhul fiind darul comun al Tat\lui [i al Fiului. Se eviden-
]iaz\ sub acest aspect [i rolul Fiului care nu este pasiv, neutru, str\in de purcederea
Duhului.37 Totu[i, `n]elegerea, percep]ia psihologic\ augustinian\ planeaz\ perma-
nent `n viziunea filioquist\, iar interpre]ii doctrinei trinitare critic\ acest model tri-
nitar tributar neoplatonismului [i chiar gnosticismului.38 De asemenea, Duhul apare
ca impersonal, iar unicitatea principiului divin, Iubire tripersonal\ ve[nic\ cu cauza-
litate `n Tat\l este eludat, ceea ce este inacceptabil din punct de vedere ortodox.
Bobrinskoy consider\ ca limite [i insuficien]e ale doctrinei Filioque faptul c\ `n
Ortodoxie no]iunea unei purcederi a Duhului de la Tat\l [i de la Fiul tamquam ab
uno principio este radical inacceptabil\. El aminte[te [i insist\ asupra no]iunilor
patristice de „concomiten]\”(Grigorie de Nyssa) sau de „simultaneitate” a celor dou\
acte trinitare, respectiv na[terea etern\ a Fiului [i purcederea etern\ a Duhului din
singur Tat\l.39

d. Teologi precum Dumitru St\niloae, I. Zizioulas, Nikos Nissiotis sau P. Evdo-
kimov ofer\ o cale de reflexie teologic\ de integrare `n sinteza palamit\ a problemei
purcederii Duhului Sf=nt, insist=nd asupra misterului trinitar al iubirii [i comuniunii

34 Les Traditions greque et latine…, p. 942; Metropolitan Daniel Ciobotea, Confessing
the Truth in Love. Orthodox Perceptions of Life, Mission and Unity, Trinitas, Ia[i, 2001,
p. 93.

35 Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit, traducere, studiu introductiv
[i note de Pr. Vasile R\duc\, Editura Anastasia, Bucure[ti, pp. 200-201.

36 Jean Meyendorff, Introduction a l’etude de Gregoire Palamas, Paris, 1959, pp.
311-316.

37 Boris Bobrinskoy, Le Mystere de la Trinite, pp. 304-305.
38 Colin Gunton, op. cit., p. 58. 
39 Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 305; Pr. prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dog-

matic\ Ortodox\, vol. I, pp. 309-317.
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interpersonale perfecte, ve[nice, vii [i dinamice extinse [i `n Biseric\, orizont `n
lume al iubirii lui Dumnezeu. Recursul la teologia bizantin\, la teologi precum
Grigorie de Cipru care afirm\ c\ „este recunoscut c\ Duhul ~nsu[i str\luce[te [i se
manifest\ etern prin intermediul Fiului dup\ cum lumina str\luce[te din soare prin
intermediul razei… dar aceasta nu `nseamn\ c\ El de]ine existen]a ipostatic\ prin
Fiul sau de la Fiul”40, este elocvent. Grigorie de Cipru afirm\ c\ Duhul purcede
de la Tat\l [i odihne[te `n Fiul, `n sensul unei opriri la Fiul ca o destina]ie final\,
`nchiz=nd astfel cercul Treimii, structura fiin]ial\ [i personal\ a existen]ei [i iubirii
absolute, [i salv=nd caracterul absolut al fiin]ei divine triune `n toat\ libertatea d\ru-
irii de Sine ad intra, `n rela]iile treimice eterne, [i ad extra c\tre `ntreaga crea]ie [i,
mai ales, c\tre Biserica lui Hristos. Ideea este reluat\ [i de Sf. Grigorie Palamas.

Duhul Sf=nt este Iubirea [i Adev\rul. Duhul este Persoan\ divin\, nu o iubire
impersonal\ `ntre Tat\l [i Fiul, ci orizontul infinit al iubirii intertrinitare extinse
la Biseric\ prin Duhul prezent tainic, intim `n aceasta, Duh ce instituie `ntre oa-
meni rela]ii de iubire dup\ modelul [i puterea divine. Prin Duhul ca Persoan\ se
evit\ dualitatea rela]iei ce risc\ `nchiderea [i o anume plictiseal\ metafizic\ a fiin]ei
`ncorsetate `n obscuritatea unei existen]e impersonale, dar [i dezordinea unei plu-
ralit\]i infinite `n planul absolut, ceea ce este absurd ontic [i ra]ional.41 

Pentru Biseric\, pentru cre[tini este absolut necesar de a `n]elege just, clar, rela-
]iile intertrinitare pe baza Scripturii [i a Tradi]iei Bisericii, cu con[tiin]a smere-
niei `n fa]a misterului divin [i cu curajul teologic al credin]ei, al reflec]iei ce lu-
mineaz\, implicit adev\rul despre Duhul Sf=nt, Duhul Bisericii lui Hristos ale C\rui
daruri sunt primite [i tr\ite de cre[tini `n via]a spiritual\, cea liturgico-sacramen-
tal\, `n iubirea cre[tin\ [i faptele cele bune de fiecare zi. Este foarte important de
a se respira spiritual harul Duhului prin dreapta credin]\ pentru c\, a[a cum ar\ta
P\rintele St\niloae, dac\ nu se `n]elege corect persoana Duhului se risc\ confun-
darea Acestuia cu spiritul Bisericii, `nlocuindu-se Filioque cu Eclesiaque, un risc
pentru catolicism, sau confuzia dintre Duhul lui Dumnezeu [i duhul omului prin
`nlocuirea Filioque cu homineque, riscul cre[tinilor Reformei.42 Iat\ de ce discu-
]iile actuale despre Filioque se sper\ a fi, pe baza unor documente elaborate de
comisia mixt\ de dialog dintre Ortodoxie [i Roma sau `n dialoguri bilaterale locale,
precum Tradi]iile greac\ [i latin\ privind purcederea Sf=ntului Duh din 1995 sau
Declara]ia comun\ a comisiei teologice ortodoxo-catolice din America de Nord
din 200343, a[a cum afirm\ I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, „un

40 Grigorie de Cipru, P.G. CXLII, p. 240 la Pr. Prof. D. St\niloae, Rela]iile treimice…
pp. 507-515 [i Sf=nta Treime, structura supremei iubiri, pp. 333-353. Idem, Teologia
Dogmatic\…, vol. I, pp. 318-319; Histoire des Dogmes, Tome I, p. 330.

41 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Sf=nta Treime, structura supremei iubiri, p. 351; Sf.
Grigorie de Nazians are o expresie clasic\ [i concludent\ teologic [i metafizic `n acest
sens: „Monada se `ndreapt\ spre Diad\ [i se opre[te la Triad\ fiind Unul”; la Jean Ko-
valevsky, Initiation trinitaire, Les Editions Friant, Paris, 1982, p. 142. 

42 Idem, Rela]iile treimice [i via]a Bisericii, p. 523.
43 Le Filioque: une question qui divise l’Eglise? Declaration commune de la Commission

theologique orthodoxe-catholique d’Amerique du Nord. Saint Paul’s College, Washington
DC, le 25 octobre 2003, `n „Irenikon”, nr. 1, 2004, pp. 68-100.
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bun punct de plecare pentru o reflexie mai sistematic\ [i mai ecumenic\ a credin]ei
noastre comune `n Sf=nta Treime, `n general, [i asupra posibilit\]ii de a m\rturisi
`mpreun\ acela[i Simbol ecumenic, `n special”44.

~n ceea ce prive[te pe teologii Bisericii Romane, ace[tia afirm\ c\ Filioque con-
stituie un aspect de teologie pnevmatologic\ specific Occidentului latin separat
tot mai mult de Bizan] [i de lumea ortodox\ secole de-a r=ndul. Ast\zi, ei „ar renun]a
la adaosul Filioque `n m\rturisirea liturgic\ a simbolului niceo-constantinopolitan
printr-un gest ecumenic de iubire [i smerenie prin care s-ar recunoa[te o eroare isto-
ric\ care a fost perceput\ `n Orient ca un p\cat `mpotriva iubirii [i unit\]ii [i ar con-
stitui o invita]ie fr\]easc\ la comuniune. ~ns\ o ini]iativ\ a[a de important\ n-ar
putea fi unilateral\. Ea ar cere ca Bisericile ortodoxe s\ nu o `n]eleag\ ca o m\rtu-
risire a caracterului eretic al doctrinei Filioque.”45 Pe calea unit\]ii cre[tine suntem
ast\zi `mpreun\ cu Sfin]ii Bisericii una [i nedesp\r]ite: Fericitul Augustin, care
formaliz=nd pentru prima dat\ Filioque nu este eretic `n Orient sau Sf. Maxim
M\rturisitorul, tolerant fa]\ de aceast\ interpretare latin\ [i papa Leon al III-lea
care a refuzat introducerea formulei `n Simbol, formul\ introdus\ de Benedict al
VIII-lea la 1014. Teologi catolici de ast\zi invit\ la a recunoa[te o dubl\ manier\
de a reflecta la acela[i unic mister trinitar. Amintind de o imagine a unui teolog ca-
tolic din secolul al XIX-lea, Theodore de Regnon care reia o imagine patristic\,
unul dintre ei ne aminte[te c\ `ntr-o schem\ cu trei stele unii le pot vedea pe acestea
dispuse `n triunghi [i v\d pe toate trei, iar al]ii le v\d aliniate una `n spatele ce-
leilalte, cele trei fiind o stea.46 

2. ~n planul ecumenic al Genevei, preponderent protestant, dup\ o perioad\ de
domina]ie a tematicii hristologice, determinat\ de caracterul hristocentrist al comu-
nit\]ilor protestante, reflec]ia despre Duhul Sf=nt a revenit `n centrul preocup\rilor
prin tema Vino Duhule Sfinte, re`noie[te `ntreaga crea]ie, a celei de a VII-a adun\ri
generale a C.E.B. din 1991 de la Canberra sau cea de a IX-a de la Porto Allegre –
Dumnezeule prin harul T\u transfigureaz\ lumea. Aceasta are, dup\ cum afirm\
P\rintele Dumitru Popescu, „o dubl\ importan]\. Prin prezen]a Duhului `n crea]ie,
la care se refer\ `n repetate r=nduri, Adunarea vrea s\ arate mai `nt=i c\ `ntreaga
crea]ie nu `[i are centrul ei de gravita]ie `n om, ci `n Dumnezeu, Creatorul ei. Cu
alte cuvinte `n locul unei concep]ii antropocentrice, care s-a soldat cu consecin]e de-
zastruoase pentru supravie]uirea omului pe p\m=nt, Adunarea opteaz\ `n spiritul
biblic, pentru o viziune teocentric\ a crea]iei,”47 o viziune `n care via]a [i `ntreaga
existen]\ a omului [i a lumii sunt opera [i darul Sf=ntului Duh. {i al doilea aspect
important este dat de faptul c\ prin prezen]a Duhului `n crea]ie omul nu est rupt
de aceasta, Duhul Sf=nt fiind energia viu f\c\toare prezent\ `n crea]ie, care leag\
totul `mpreun\. Noi suntem responsabili `naintea lui Dumnezeu pentru lumea

44 Metropolitan Daniel Ciobotea, Confessing the Truth in Love, pp. 103-104. 
45 L’Histoire des Dogmes, p. 338.
46 Hans Kung, Le Christisnisme. Ce qu’il est et ce qu’il est devenu dans l’histoire,

tradus din german\ de Joseph Feisthauer, Seuil, Paris, 1999, pp. 422-423.
47 Pr. prof. Dr. Dumitru Popescu, Teologie [i cultur\, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1993, p. 122.
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v\zut\ [i `n s=nul ei ne revine aceast\ r\spundere `n calitate de slujitori, intenden]i [i
administratori, cultivatori [i paznici, preo]i ai crea]iei [i `mpreun\-slujitori ai lui
Dumnezeu.”48 Recuperarea `n plan doctrinar a viziunii biblice [i patristice despre
Duhul Sf=nt [i energiile divine necreate care integreaz\ pe om [i `ntreg cosmosul
sus]in=nd existen]a [i transfigur=nd-o, vizibil [i inteligibil acest fapt `n darul sfin-
]eniei din Biserica lui Hristos, chiar f\r\ structura sacramental\ [i ierarhic\ tradi-
]ional\ cre[tin\ deocamdat\ [i cu diferen]ele legitime specifice de altfel chiar
Bisericii celei nedesp\r]ite a primului mileniu, este semn de speran]\ spre unitatea
Trupului lui Hristos, spre comuniunea tuturor cre[tinilor. 

3. ~n ceea ce prive[te `nv\]\tura despre Duhul Sf=nt la denomina]iunile cre[-
tine, secte, este de remarcat diversitatea concep]iilor pnevmatologice, de la mi[carea
harismatic\ ce revalorizeaz\ daruri ale Duhului minore `n scrierile nou-testamen-
tare, precum glosolalia, [i care prin vitalismul, spontaneitaea [i emo]ionalismul ei
a fisurat sobrietatea, ra]ionalitatea [i r\ceala prezent\ `n cre[tinismul occidental, care
din penticostalism a trecut [i la catolici sau protestan]i, p=n\ la secte ale protes-
tantismului marginal care percep pe Duhul `n mod impersonal, ca energie a unicului
Dumnezeu. Evangheli[tii cred `n dumnezeirea Duhului S=nt [i afirm\ caracterul
personal al Acestuia, `ns\ nu articuleaz\ deplin teologic persoana Duhului `n Treime
[i Biseric\, a C\rui lucrare este coextensiv\ la celelalte dou\ Persoane treimice.49

Penticostalii afirm\ [i ei dumnezeirea Duhului, `ns\ vin cu preten]ia nejustificat\
a revaloriz\rii unor harisme, mai ales glosolalia [i profe]ia, marginale `n lista haris-
melor la Sf. Pavel [i `n Biserica primar\, dar prezente atunci din ra]iuni misio-
nare [i care la un moment dat, odat\ cu structurarea [i extinderea Bisericii ca
institu]ie a m=ntuirii au `ncetat. Lipsa Tainelor [i, implicit, a harului Duhului primit
`n institu]ia Bisericii prin ierarhia sacramental\ a acesteia ce actualizeaz\ [i vizua-
lizeaz\ prin Duhul Sf=nt unica [i ve[nica preo]ie a lui Hristos, Izvorul unic al tu-
turor darurilor cere[ti, face ca membrii acestor grup\ri neocre[tine s\ supraliciteze
zone sensibile [i mai abisale ale psihismului uman, prin manipulare, creind spec-
tacole derizorii ce culmineaz\ cu transe individuale sau colective, cu aparen]e de

48 Ibidem, p. 123; Signs of the Spirit.Official Report SeventhAssembly, Canberra, Aus-
tralia 7-20 February 1991, editat de Michael Kinnamon, WCC Publications, Geneva/William
B. Eerdmans, Grand Rapids, 1991; Konrad Raiser, Holy Spirit in the ecumenical Thought,
`n „Dictionary of the Ecumanical Movement”, WCC Publications, Geneva/William B.
Eerdmans Publishing Company, Grands Rapids, 1991, pp. 473-478. 

49 Milard Erickson, Teologie cre[tin\, pp.743-748. Teologul evanghelist scrie despre
Duhul Sf=nt `n perspectiva divinit\]ii [i a caracterului personal al acestuia, accentu=nd re-
la]ia personal\ a omului cu Duhul, pentru c\ Duhul „e punctul `n care Trinitatea devine
personal\ pentru credincios. ~n general, noi ne g=ndim la Tat\l ca la o fiin]\ transcendent\
[i `ndep\rtat\; `n mod simuilar, Fiul pare [i El `ndep\rtat `n istorie [i prin urmare relativ
imposibil de cunoscut. Dar Duhul Sf=nt este activ `n via]a credincio[ilor; El locuie[te `n
noi. Duhul Sf=nt este acea Persoan\ special\ din Trinitate prin intermediul c\reia `ntreaga
Dumnezeire triunic\ lucreaz\ `n noi” pentru convertire [i regenerare. pp. 734 [i 755. Carl
F.H. Henry, Dumnezeu, revela]ie [i autoritate, vol 6, Editura Cartea cre[tin\, Oradea, 2000,
pp. 416-451. Ambii teologi resping glosolalia harismaticilor [i a penticostalilor. 
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vorbire `n limbi sau profetism. Anali[tii asociaz\ aceste manifest\ri cu practicile
spiritiste, fenomenele de depersonalizare, chiar de posesiune demonic\.50 

Referitor la cealalt\ extrem\, iehovi[tii, ace[tia afirm\ c\ nici Fiul nici Duhul
nu sunt Dumnezeu cu adev\rat pentru c\ textele scripturistice „nu afirm\ c\ Tat\l,
Fiul [i Spiritul Sf=nt ar fi egali, eterni sau c\ to]i ar fi Dumnezeu,” c\ dogma Tri-
nit\]ii nu se afl\ `n Biblie [i nu este `n armonie cu ceea ce `nva]\ Biblia,”prin comi-
terea unei „denatur\ri grosolane a modului de reprezentare a Dumnezeului adev\rat.”51

Prin afirma]iile lor antitrinitare, iehovi[tii nu se pot numi cre[tini, iar cei care ce-
deaz\ ac]iunilor lor prozelitiste devin tot necre[tini. De[i sectele vorbesc despre
Duhul Sf=nt, mediul acestor comunit\]i este lipsit de lucrarea harului sfin]eniei,
via]a membrilor reduc=ndu-se la o moralitate strict\ lipsit\, de c\ldura, iubirea [i lu-
mina harului Bisericii lui Hristos ce transfigureaz\ [i sfin]e[te pe oameni prefigur=nd
[i actualiz=nd `n veac eternitatea ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. 

3. Cultural, `ntr-o perioad\ de cultur\ material\, a corporalit\]ii, consumerist\,
hedonist\, f\r\ raportare la valorile Tradi]iei cre[tine [i f\r\ r\d\cini `n aceasta,
pentru mul]i dintre contemporanii no[tri exist\ o dificultate de `n]elegere a ceea ce
este `n general spirit, valori spirituale [i, mai ales, o `n]elegere a Duhului Sf=nt, te-
meiul `ntregii vie]i cre[tine. Minimalizarea sau chiar pierderea dimensiunii [i a sem-
nifica]iei spirituale a existen]ei se datoreaz\ spiritului veacului, unei anumite culturi
[i suprema]iei [tiin]ei pozitiviste [i denumite exacte. A[a cum sintetiza W. Kasper,
spiritul `n general, o descoperire a g=ndirii grece[ti la profilul c\ruia teologia cre[-
tin\ a contribuit critic [i creator, „era `n filosofia occidental\ nu numai o realitate,
ci veritabila realitate. ~n filosofia modern\ spiritul a devenit conceptul fundamental
dominant. Spiritul este `n acest sens totalitatea care d\ sens, unitatea [i baza multi-
plicit\]ii fenomenelor. Spiritul care p\trunde `ntreaga realitate permite a recunoa[te
`n ceea ce este dincolo, transcendent, familiarul, [i a recunoa[te acolo temeiul. Filo-
sofia spiritului s-a pr\bu[it brusc `n secolul al XIX-lea dup\ moartea lui Goethe,
Hegel [i Schleiermacher. De atunci, interpretarea idealist\ a Spiritului a cedat larg
locul unei interpret\ri materialiste [i evolu]ioniste.”52 Spa]iul spiritual ortodox care
are o alt\ desf\[urare `n istoria european\, dar este influen]at de cultura [i politica
occidental\, a r\mas fidel tradi]iei Bisericii ca via]\ `n Duhul lui Hristos, care nu
a cunoscut acea dihotomie teologic\ radical\ conceptualizat\ de scolastic\, `ntre
cer [i p\m=nt, har [i natur\, Biseric\ [i lume, credin]\ [i ra]iune, religie [i [tiin]\,
niveluri de realitate `ntre care s-a creat artificial un conflict p=n\ la excluderea,

50 Prof. Trandafir Sandru, Dogmatica Bisericii lui Dumnezeu apostolice penticostale,
Editura Institutului Teologic Penticostal, Bucure[ti, 1993, pp. 55-69; Pr. Gheorghe Pe-
traru, Penticostalii, `n „Analele [tiin]ifice ale Universit\]ii «Al. I. Cuza»”, Ia[i, „Teologie”,
nr. IV, 1997, pp. 166-167; Idem, Ortodoxie [i prozelitism, Trinitas, Ia[i, 2000, pp. 246-250;
Kurt Hutten, Seher, Grubler, Enthusiasten. Das Buch der traditionellen Sekten und reli-
giosen sondern bewegungen, Quell Verlag, Stuttgart, 1989, p. 345.

51 S\ aducem argumente din Scripturi, Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus, Ger-
mania, 1989, pp. 401, 411; Walter Martin, ~mp\r\]ia cultelor eretice, traducere de Elena
Jorj, Editura Cartea cre[tin\, Oradea, 2001, pp. 88-104.

52 Walter Kasper, op. cit., p. 292. 
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ignorarea sau marginalizarea religiei [i culturii tradi]ionale cu care se identific\
aproape bimilenar vechiul continent. 

~ncerc\rile [i proiectele de apropiere `ntre cele dou\ niveluri, de aruncare a unor
pun]i de comunicare ce s\ salveze unitatea realului sunt binevenite [i fructuoase
cu condi]ia abord\rii interdisciplinare f\r\ prejudec\]i sau cu preten]ia de superio-
ritate din partea vreunuia dintre parteneri. Doctrina energiilor necreate, personalis-
mul teologiei ortodoxe, nediluat de concepte filosofice abstracte [i ancorat `n
realitatea existen]ei omului integral situat ontologic [i existen]ial `n orizontul Treimii
divine, `n comuniunea harului transfigurator [i m=ntuitor al Bisericii, a ]inut `m-
preun\ pe Dumnezeu [i om, necreat [i creat, ordine, nivel spiritual [i material,
sfin]enie [i angajare `n lume. Sensul divin al lumii, participarea ei la Dumnezeu
care a creat-o [i o men]ine `n existen]\, m=ntuirea [i `ndumnezeirea omului `n comu-
niune g=ndit\ [i experiat\ dincolo de ra]iune, `n taina credin]ei iluminate caracte-
rizeaz\ etosul ortodox ce men]ine echilibru [i salveaz\ de unilateralitate [i reduc]io-
nism ideologice. A[a cum scrie P\rintele St\niloae, „noi `l cunoa[tem pe Dum-
nezeu Cel pentru noi” Care `n cobor=rea Lui la noi „ne comunic\ `n moduri cores-
punz\toare nou\ ceva din ceea ce El este de fapt, conduc=ndu-ne spre st\ri tot
mai corespunz\toare Lui. ~n mod ra]ional, sub forma atributelor, ~l cunoa[tem [i
~l `n]elegem [i ~l exprim\m foarte schematic, general. Mai concret, mai intens ~l
cunoa[tem `n lucr\ri. Dar exprimarea r\m=ne neadecvat\; ea folose[te mai mult
simboale [i imagini.”53 Dup\ cum sintetizeaz\ [i P\rintele Dumitru Popescu, teo-
logia ortodox\ afirm\ at=t transcenden]a lui Dumnezeu c=t [i imanen]a sau prezen]a
Sa `n lume. Astfel, „Dumnezeu r\m=ne transcendent fa]\ de lume dup\ fiin]a Sa
necreat\ dar este prezent `n lume prin energiile Sale necreate… A[a cum soarele
exist\ dincolo de p\m=nt, dar este prezent pe p\m=nt prin razele lui de lumin\,
via]\ [i c\ldur\, tot Soarele ceresc, Hristos Dumnezeu este prezent `n via]a lumii
prin energiile divine care izvor\sc de la Tat\l [i se comunic\ f\pturii `n Fiul prin
Duhul Sf=nt.54 

Dac\ omul european cre[tin `n]elegea realitatea plec=nd de la nivelul spiritual,
de la suprema]ia ordinii spirituale, ast\zi aceea[i realitate este `n]eleas\ nu „ca un fe-
nomen al spiritului, ci, invers, spiritul este `n]eles ca un epifenomen al realit\]ii, con-
ceput ca o superstructur\ a procesului economic sau social sau ca un succedaneu [i
o sublimare a omului conceput ca o fiin]\ a trebuin]elor.”55 O viziune antropocen-
trist\ f\r\ Dumnezeu [i chiar contrar\ naturii a caracterizat g=ndirea modern\
care a supralicitat posibilit\]ile de manifestare uman\ care de cele mai multe ori
au desc\tu[at din aceasta pornirile primare, patimile [i p\catele pe care morala [i
spiritualitatea cre[tin\ le-au respins, ar\t=nd clar c\ prin ele omul devine alienat
[i demonii pun st\p=nire pe el. Idealul uman nu mai este cel spiritual, moral, cul-
tural, valori care `nobileaz\. Experien]e golite de valoare spiritual\ sau cultural\
sunt promovate ca adev\rat ideal uman de o manier\ agresiv\ [i zgomotoas\.

53 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, p. 149.
54 Pr. Prof. Dumitru Popescu, Ortodoxie [i contemporaneitate, Editura Diogene,

Bucure[ti, 1996, p. 170.
55 Walter Kasper, op. cit., p. 292.



226 TEOLOGIE {I VIA}|

Acestea, `n cele din urm\, produc angoase [i disperare. Omul este invitat la a
exista `ntr-un orizont din care este exclus Dumnezeu, o mentalitate secularist\
este promovat\ programatic. Omul este determinat s\ nu mai ]in\ seam\ de legile
lui Dumnezeu propoveduite permanent de Biseric\, ci el impune propriile sale
legi.56 Dou\ utopii sunt la mod\; cea a evolu]iei [i progresului [i cea a revolu]iei.
Ce este important este permanenta cre[tere economic\, bun\starea [i consumul c=t
mai sus]inut pentru profitul companiilor [i al firmelor `ntr-o competi]ie acerb\ cu
impact asupra naturii ce `[i epuizeaz\ din resurse [i a omului tot mai s\rac inte-
rior care are timp doar pentru odihna ca relaxare fizic\ [i comfort [i nu pentru odihna
spiritual\ [i `nt=lnirea `n rug\ciune, medita]ie, `n cult, `n Liturghia de Duminic\ cu
Dumnezeu Creatorul [i M=ntuitorul.

Spiritul laic, ac]iunea pentru autonomia valorilor civile [i sterilitatea cultural\
[i spiritual\ a `n]elegerii seculariste a existen]ei ce poate antrena un analfabetism `n-
grijor\tor prin promovarea programat\ a unei mentalit\]i ateologice, areligioase
sunt adev\rate capcane pentru omul societ\]ii actuale, a consumului, a hedonismului,
a unei libert\]i `n afara celei a Duhului lui Hristos. ~ntr-o defini]ie a lui Hierotheos
Vlachos, secularismul reprezint\ „pierderea vie]ii adev\rate a Bisericii, `nstr\inarea
membrilor Bisericii de duhul ei autentic. Secularismul este respingerea etosului ecle-
sial [i infiltrarea a[a-numitului duh lumesc `n via]a noastr\”, fiind totodat\ [i „falsi-
ficarea c\ii vie]ii [i a credin]ei adev\rate” prin „`nrudirea cu patimile.”57 Pentru
unii dintre cre[tini chiar existen]a lui Dumnezeu ~nsu[i ca transcenden]\ personal\
infinit\, ca Treime de Persoane eterne reprezint\ o afirma]ie ipotetic\. Chiar oameni
care se roag\ consider\ c\ „Dumnezeu nu le mai este prezent mai `nt=i ca un fun-
dament necesar, ci ca un inspirator genial poten]ial. Deschiderea asupra unui even-
tual inspirator de valori care n-ar nega cu nimic autonomia acestora este calea care
duce la riscul credin]ei.”58 Aceste atitudini sunt favorizate, promovate de o nou\
mentalitate c\reia `i este indiferent\ sau chiar este indispus\ pentru ordinea [i valo-
rile spirituale [i culturale clasice, tradi]ionale ale spa]iului cre[tin consacrat istoric.
Omul actual sau recent, utilitarist [i tr\ind doar pentru o lume a consumului, a pl\-
cerii imediate f\r\ con[tiin]a p\catului nu are timp pentru reculegere, pentru rug\-
ciune, pentru medita]ie la texte sacre, la `nt=lnirea spiritual\ cu Dumnezeu Crea-
torul [i M=ntuitorul, Domnul istoriei [i al vie]ii. Definitorii [i esen]iale pentru
acest tip al unei libert\]i c\zute [i neizb\vite `n care se ad=nce[te prin atrofierea
sentimentului religios al dependen]ei ontologice de Dumnezeu `n lumea c\ruia
totu[i `[i duce o existen]\ p\c\toas\ [i nerecunosc\toare, `n afara Euharistiei `n
sens larg, ca `mp\rt\[ire de existen]a dar de la Dumnezeu, omul accept\ facil fas-
cina]ia utilului, bucuria de suprafa]\, o fals\ libertate care `nrobe[te patimii degra-
dante, alienante, dezumanizante, demonice. Tot ce conteaz\ este un sine egoist, aca-
parator, insensibil la cel\lalt, la lipsurile [i suferin]a lui, la degradarea naturii `ntr-un

56 Pr. prof. Dumitru Popescu, op. cit., p. 175.
57 Hierotheos Vlachos, Secularismul, un cal troian `n Biseric\, traducere de Tatiana

Petrache, Gala]i, 2004, pp. 9-10.
58 Jose Reding, Les resistances a la evangelisation, „Revue Theologique de Louvain”,

nr. 3, 2004, p. 350. 
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proces al constituirii unei mentalit\]i `n care se promoveaz\” importan]a unilateral\
a subiectului ca individ”59 izolat de comunitate, de exigen]ele morale, culturale, so-
ciale ale acesteia.

Viziunea despre lume, noua reprezentare a acesteia ca un proces de autoconsti-
tuire `ntr-o evolu]ie de sine, „lumea cl\dit\ pe propriile legi prin autoconsis-
ten]\”60, de fapt o viziune monist\, materialist\, naturalist\, un scientism ideologic
f\r\ Dumnezeu, elimin\ rolul Duhului `n structura [i consisten]a crea]iei, adev\r
teologic, religios despre care Scriptura afirm\ fundamental; „Dar, `ntorc=ndu-]i
Tu fa]a Ta se vor tulbura; lua-vei duhul lor [i se vor sf=r[i [i `n ]\r=n\ se vor `n-
toarce. Trimite-vei Duhul T\u [i se vor zidi [i vei `nnoi fa]a p\m=ntului” (Psalmii
103, 30-31). Este aceasta o viziune `n ceea ce se poate numi spiritul lumii pe care
P\rintele Iustin Popovici o caracteriza astfel: „~n ce const\ spiritul lumii? Acesta
nu const\ dec=t `n faptul de a ne `nchipui c\ aceast\ lume este totul [i orice lucru;
c\ `n ea tr\im [i `n ea murim; c\ `n ea ap\rem [i `n ea disp\rem; c\ `n afar\ de
acest\ lume nu mai este nimic altceva [i c\ `n afara omului nu exist\ Dumnezeu;
ceea ce este `n aceast\ lume este totul [i `n afara ei [i dincolo de ea nu mai este ni-
mic, nimic, nimic. Prin toat\ fiin]a sa, omul nu este dec=t produsul [i fructul acestei
lumi `n care el este chemat s\ se re`ntoarc\ pentru a se descompune [i a se distruge.
Iat\ de ce spiritul acestei lumi nu poate cunoa[te nici pe Hristos-Dumnezeu, nici
tot ceea ce ne-a fost dat `n El din partea lui Dumnezeu”61.

3. Via]a Bisericii `n Duhul Sf=nt al lui Hristos [i `n energiile 
necreate [i ve[nice ale Treimii

Cobor=rea lui Dumnezeu `n Hristos pe p\m=ntul oamenilor prin `ntruparea
Sa `nseamn\ [i `n\l]area omului la Dumnezeu prin Duhul Sf=nt prezent `n Bise-
rica Trupul tainic al lui Hristos. ~n acest sens, f\c=nd distinc]ie `ntre spiritul, duhul
lumii [i Duhul lui Dumnezeu prezent `n cei ce s-au `nnoit `n Botez, Mirungere [i
Euharistie, devenind membre ale Lui Hristos comunitar-sobornicesc, Sf. Pavel
afirm\ c\ „noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca s\ cu-
noa[tem cele d\ruite nou\ de Dumnezeu”(I Corinteni 2,12). P\rintele St\niloae
afirma, `n linia de g=ndire patristic\ [i ortodox\, c\ Duhul Sf=nt, introduce
energia divin\ `n profunzimea crea]iei.62 Aceast\ energie care ne-a venit nou\ oa-
menilor prin moartea [i ~nvierea lui Hristos disponibilizeaz\ sensibilitatea, sensul
[i dorul dup\ ceea ce este divin, pentru Dumnezeu care prin Duhul S\u ne introduce
`n centrul, `n inima divinit\]ii care ne ilumineaz\ asupra sensului existen]ei din

59 Ibidem, p. 359.
60 Basarab Nicolescu, Noi, particula [i lumea, traducere din limba francez\ de Vasile

Sporici, Editura Polirom, Ia[i, 2002, p. 81; Noua reprezentare a lumii. Studii interdis-
ciplinare, nr. 3, coordonatori Dr Magda Stavinschi [i Pr. Doru Costache, XXI: Eonul
Dogmatic, Bucure[ti, 2004. 

61 Iustin Popovitch, Philosophie Orthodoxe de la verite. Dogmatique de l’Eglise Ortho-
doxe, tome cinquieme, l’Age de l’homme, Lausanne, 1997, p. 23.

62 Dumitru St\niloae, Rug\ciunea lui Iisus [i experien]a Duhului Sf=nt, p. 116.
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lume `n [i pentru Dumnezeu, pentru `n]elegerea vie]ii `n lumina [i iubirea lui
Dumnezeu. Astfel, Duhul coboar\ `n lume, la oameni dar, `n acela[i timp, Duhul
`i `nal]\ pe ace[tia la Dumnezeu, f\c=ndu-i s\ str\luceasc\ de lumina divin\, tran-
sfigur=ndu-i de iubirea ve[nic\.

Prin Sf=ntul Duh, cre[tinii intr\ `n iubirea Tat\lui [i a Fiului, iubirea divin\
care a intrat `n lume prin `ntruparea lui Hristos [i care se extinde la membrele Tru-
pului s\u tainic, comunitar-sobornicesc, Biserica. F\r\ Duhul Sf=nt al lui Hristos
nu putem `n]elege taina Bisericii care constituie tocmai extinderea lucr\rii `ndumne-
zeitoare a harului din umanitatea lui Hristos `n cea a oamenilor care sunt `ncorpo-
ra]i Lui prin Botez, Mirungere [i Euharistie, `ncep=nd de la Cincizecime [i con-
tinu=nd p=n\ la Parusie. ~n acest sens Sf. Ioan Hrisostom afirm\ c\ „dac\ nu ar
exista Duhul nu ar exista Biserica; iar dac\ Biserica exist\ este evident c\ Duhul este
prezent `n ea”63. Avem de a face cu argument nomologico-inductiv folosit de P\rin-
tele bisericesc, ce implic\ credin]a teologic\ tocmai pentru a demonstra rela]ia onto-
logic\ dintre Duhul [i Biserica lui Hristos, a misiunii acesteia de a realiza sfin-
]irea oamenilor, comuniunea acestora de har cu Dumnezeu prin primirea [i rodirea
darurilor Duhului care „ne consacr\ ca persoane distincte, edific=ndu-ne `n Bise-
ric\, unindu-ne prin bucuria unei depline comuniuni”64. Prin Duhul Sf=nt din
Biseric\, a c\rui lucrare m=ntuitoare `n iconomia divin\ continu\ [i des\v=r[e[te
lucrarea lui Hristos `ncep=nd cu Cincizecimea, ne facem membre ale lui Hristos,
`n comuniune cu El [i ne sim]im orienta]i c\tre Tat\l `n stare de jertf\, form=nd Bi-
serica scopul ini]ial, originar al crea]iei lumii [i a oamenilor. A[a cum Trupul lui
Hristos nu a fost lipsit de Duhul, tot a[a Trupul S\u eclesial nu este lipsit de Duhul, de
Acela[i Duh care S-a pogor=t peste Sf=nta Fecioar\ prin care Cuv=ntul S-a f\cut
Trup [i care prin aceea[i lucrare de maternitate spiritual\ constituie Biserica in-
stituind `n ea orizontul energiilor divine necreate din inima dumnezeirii pentru
via]a deiform\ a oamenilor crea]i `n chipul divin [i restaura]i de iubirea Fiului
care ne ofer\ `n umanitatea Sa `ndumnezeit\ jertf\ Tat\lui spre comuniunea inteligi-
bil\ [i experieat\ cu Persoanele treimice `n har.

Cu ~n\l]area la Cer a lui Hristos [i venirea Duhului la Cincizecime, ziua Duhului
Sf=nt, „`ncepe noua epoc\ a misiunii Sf=ntului Duh,”65 anume aceea a hris-
tific\rii66 omului prin Duhul `n Biseric\, al trinitariz\rii67 prin Hristos, o Cinci-
zecime permanent\ ce a `nceput `n ziua Botezului Bisericii [i se continu\ p=na la
sf=r[itul veacurilor, dup\ expresiile profund teologice ale P\rintelui Iustin Popovici.

~n Duhul Sf=nt omul recunoa[te pe Hristos ca Dumnezeu [i M=ntuitor, prin apa
baptismal\, ungerea cu Sf. Mir [i unirea euharistic\, dublate de experien]a cre-
din]ei eclesiale prin care se dob=nde[te cunoa[terea teologic\, cunoa[terea divin\
cu gustul divin [i cu parfumul hristic din actul de credin]\ revelat\, dogmatic\ [i

63 Sf. Ioan Hrisostom, Cuv=ntul I la Rusalii, `n „Cuv=nt\ri la Praznice `mp\r\te[ti”,
traducere de Pr. D. Fecioru, Bucure[ti, 1942, p. 257.

64 George Khodr, L’Esprit Saint dans la Tradition Orientale, Contacts, nr. 3, 1984, p. 243.
65 Ibidem, p. 244. 
66 Justin Popovitch, op. cit., pp. 37-40.
67 Ibidem, pp. 59-60.
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eclesial\. Credin]a este un dar divin pentru c\ este dar al Duhului Sf=nt prin care
adev\rul Scripturii, cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Evangheliei [i Cuv=ntul
`ntrupat `n Persoan\, Dumnezeu-Omul este acceptat, `nsu[it [i asumat spiritual [i
existen]ial de omul `ncorporat lui Hristos [i doritor de a se face hristos dup\ har,
fiu al lui Dumnezeu prin ascultare de poruncile divine [i `mbr\carea `n haina vir-
tu]ilor care hristific\, `ndumnezeiesc. Prin Duhul, cre[tinul devine hristofor, adic\
se m=ntuie[te, se sfin]e[te, se `ndumnezeie[te, se spiritualizeaz\, se `ncorporeaz\
Treimii, se face trinitar. Numai Duhul poate „stabili [i a[eza pe Hristos `n sufletul
omului”68 [i tot `n Duhul pentru el se deschid ochii spirituali pentru a vedea exis-
ten]a `n lumina lui Dumnezeu, cu ochii lui Hristos, cu g=ndul Lui. Mai mult, a[a
cum eviden]iaz\ P\rintele I. Popovici, „a fi un adev\rat cre[tin `nseamn\ a tr\i f\r\
`ncetare prin Sf=nta Treime-Tat\l [i Fiul [i Duhul Sf=nt; at=t sufletul c=t [i con-
[tiin]a [i mintea cre[tinilor se mi[c\ [i lucreaz\ permenent de la Tat\l prin Fiul `n
Duhul Sf=nt – [i a[a se poate restaura chipul trinitar al lui Dumnezeu [i cre[tinii
pot iradia `ntotdeauna lumina trinitar\ pe care `ntunericul nu o poate oculta. ~ntr-ade-
v\r, aceasta implic\ `ntotdeauna a str\luci, a radia, a r\sp=ndi lumina trinitar\. Da,
cre[tinul str\luce[te [i radiaz\ `n mod necesar o lumin\ trinitar\. {i aici este prin
excelen]\ lucrarea Duhului Sf=nt care este d\ruit cre[tinilor `n func]ie de credin]a
lor `n Dumnezeu-Omul Iisus Hristos”69.

Duhul Sf=nt ne d\ruie[te puterea rug\ciunii ca izvor al acesteia pentru c\ este
„suflarea [i leg\tura dragostei”70, fiind prezent `n darurile pe care le instaureaz\ `n
umanitate, anume, iubirea, pacea, bucuria, `n]elepciunea, discern\m=ntul, adev\rul,
sfin]enia ca pregustare a eternit\]ii ~mp\r\]iei. Duhul deschide iubirii de Hristos,
cunoa[terii [i comuniunii cu El spre `mbr\carea sacramental\, haric\ cu El, a[a cum
afirm\ Sf. Pavel: „Duhul lui Dumnezeu locuie[te `n voi. Iar dac\ cineva nu are
Duhul lui Hristos acela nu este al Lui, iar dac\ Hristos este `n voi trupul este mort
pentru p\cat; iar Duhul via]\ pentru `ndreptare” (Romani 8, 9-10). Totodat\, Duhul
este puterea rug\ciunii prin care omul cunoa[te [i iube[te pe Dumnezeu `n sanc-
tuarul min]ii v\z\toare a tainelor divine [i a inimii templu al Duhului, devenind
flac\r\, foc care une[te haric cu P\rintele ceresc pentru care sufletul suspin\ ca
pentru Unicul vrednic de iubit [i ve[nic.

Duhul Sf=nt confer\ frumuse]ea [i aduce bucuria crea]iei. Duhul duce la
Hristos Care prin Jertfa Sa a eliberat lumea de p\cat [i moarte. De aceea, elibe-
rarea de patimile care `ntunec\ ra]iunea, pervertesc sim]irea [i sl\besc p=n\ la
anihilare voin]a omului restaureaz\ pe om `n demnitatea sa personal\ de fiu al lui
Dumnezeu [i `i restituie capacit\]ile cognitive, afective [i voli]ionale de a cu-
noa[te, a dori [i a lucra pentru adev\r, un adev\r care este dar al lui Dumnezeu pe
care este chemat s\-l vad\ [i s\-l tr\iasc\ `n esen]a sa. Adev\rul cre[tin este Dum-
nezeu ca realitate personal\ [i substan]ial\ ce sus]ine `ntreaga ordine vizibil\, prin-
cipiul viu pe care ra]iunea uman\ limitat\ `l postuleaz\, pe care `l dore[te sufletul
dornic de iubire [i care se comunic\ pe sine venind `n `nt=mpinarea setei de

68 Ibidem, p. 37.
69 Ibidem, Boris Bobrinskoy, ~mp\rt\[irea Sf=ntului Duh, p. 59.
70 Ibidem, p. 368.
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adev\r a omului. Eliberarea de `nc\tu[area r\ului, a p\catului plaseaz\ spiritul uman
`n orizontul frumuse]ii inteligibile, a coeren]ei de dincolo de distorsiunile pe care
c\derea `n p\cat le-a atras `n crea]ie, cunosc=nd [i `n]eleg=nd prin ra]iunea des-
p\timit\ pe Dumnezeu drept izvor a toat\ existen]a, al `ntregii vie]i. Prin p\cat,
omul, spune Sf. Maxim M\rturisitorul „s-a `nboln\vit de necuno[tin]a cauzei sale”71,
a lui Dumnezeu, Frumuse]ea esen]ial\, etern\. Cunoa[terea [i vederea lui Dumnezeu
`n lumina Sa necreat\ [i ve[nic\ este un dar al Duhului care men]ine permanent
sufletul restaurat prin har `n orizontul razelor str\lucitoare ale Adev\rului ipos-
tatic etern care atrage f\ptura spre El [i o informeaz\ suprasensibil despre suprema
existen]\ prin frumuse]ea crea]iei [i cuvintele Duhului care `nfl\c\reaz\ zborul
spiritual al omului. De aceea, imperativul biblic [i patristic „Nu stinge]i Duhul”72

trebuie `n]eles `n perspectiva ilumin\rii divine, a `n]elegerii ra]iunilor crea]iei prin
logica divin\, a comuniunii `n bucuria particip\rii la misterul infinit de via]\ cu
Cuv=ntul ipostatic [i ve[nic al lui Dumnezeu `ntrupat. Iluminarea divin\ este re-
zultat al rug\ciunii curate [i ne`ncetate [i, de aceea, via]a `n Duhul lui Hristos este
o via]\ `n rug\ciune, act de comunicare [i de comuniune spiritual\ suprem\ cu Dum-
nezeu Care ni Se comunic\ `n iubirea ce este fiin]a `ns\[i a dumnezeirii. Rug\ciunea
este primul lucru din via]a cre[tin\73, este respira]ia Duhului, semnul prezen]ei [i lu-
cr\rii transfiguratoare a Acestuia, a bucuriei curate din t\cere de a fi real `n fa]a Celui
ce este, iubit de Acesta, ]inut de m=na p\rinteasc\ ocrotitoare [i m=ng=ietoare, de-
prindere esen]ial\ [i m=ntuitoare pentru om. Rug\ciunea este dar al Duhului ce
ofer\ „starea `naintea lui Dumnezeu”74, anume sim]irea dependen]ei [i a dorin]ei de
El, starea de smerenie, de mul]umire [i devotament, de poc\in]\ [i ascultare a porun-
cilor ce aduc frumuse]ea spiritual\ [i vederea cea mai presus de vedere a tuturor
`n Dumnezeu [i a lui Dumnezeu `n lumina cea neapropiat\, o stare pe care, din
p\cate, mul]i dintre cre[tini nu o mai `n]eleg, pe care au uitat-o.

Rug\ciunea aduce sfin]enia, efort ascetic personal al purific\rii [i dar al Duhului
prin care cre[tinul are fa]\ de crea]ie o nou\ atitudine, de respect [i de contem-
plare a ra]iunilor acesteia ce conduc spre Ra]iunea subzistent\ in sine, spre Hristos.
~n acest sens se poate afirma c\ scopul vie]ii cre[tine este dob=ndirea Duhului Sf=nt
al lui Hristos prin care cre[tinul este `n rela]ie dreapt\ [i sf=nt\ cu Dumnezeu, cu

71 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, Prolog, 52, Filocalia III, Sibiu,
1948, pp. 7, 220. „C\ci trupul T\u prime[te, prin faptele cele morale, frumuse]ea sufle-
tului c\reia `i d\ o form\ v\zut\ prin virtu]i [i o arat\ celor de afar\ ca s\ avem via]a ta ca
o icoan\ a virtu]ii pus\ `n v\zul tuturor spre imitare. Iar sim]irea Ta sculpteaz\ simbolic `n
figurile celor v\zute ra]iunile celor inteligibile [i prin ele urc\ mintea spre simplitatea
vederilor inteligibile, desf\cut\ de varietatea [i compozi]ia celor v\zute ca s\ avem cu-
no[tin]a Ta drum ner\t\citor al adev\rului spre a trece prin el spre cele inteligibile”, pp. 1-2.
Cf. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, `n rom=ne[te de Marinela Bojin,
Editura Sofia, Bucure[ti, 2001, p. 41.

72 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 277.
73 Karl Christian Felmy, Dogmatica experien]ei eclesiale. ~nnoirea teologiei ortodoxe

contemporane, introducere [i traducere pr. prof. Ioan Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 1999, pp.
186-187.

74 Ibidem, p. 188.
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semenii s\i [i crea]ia, cu cosmosul printr-o valorizare a acestuia `n lumina divin\.
Aureola sfin]eniei red\ omului frumuse]ea firii bune create de Dumnezeu, restaurate
de Hristos prin care acesta se apropie de ~mp\r\]ia ve[nic\, `n comuniune tot mai
transparent\ cu Dumnezeu care face din el un vas ales al harului, al str\lucirii lu-
minii ne`nserate, un m\rturisitor al adev\rului [i vie]ii intratrinitare `n lume. Sf=ntul
este omul care iradiaz\ lumina [i frumuse]ea divine `n crea]ie, sfin]enia reprezen-
t=nd inser]ia infinitului [i a eternului zilei a 8-a `n plenitudinea sabatic\ a eonului.
De aceea, sf=ntul str\luce[te, fa]a sa este luminoas\ [i interlocutorul acestuia se bucur\
de lumina ce radiaz\ din el, devenind [i acesta lumin\ din lumina Duhului pre-
zent haric `n sf=nt. Emblematic este modelul Sf. Serafim de Sarov care str\lucea
`n fa]a lui Motovilov care str\lucea [i el prin extensia luminii din cel sf=nt, ener-
gia Duhului s\l\[luind acolo unde nu este opozi]ie fa]\ de adev\rul divin [i bu-
n\tate `ntru smerenie [i lacrimile bucuriei75.

Sf=ntul Duh este via]a Bisericii misionare `n esen]a ei `n sensul `ncorpor\rii
oamenilor `n Trupul lui Hristos, al tr\irii evanghelice prin `mplinirea poruncilor
[i iubirea lui Dumnezeu [i a semenilor, iubirea divin\ `ns\[i `n proximitatea [i `n
taina persoanei umane ce a primit ungerea de via]\ f\c\toare de la „Domnul de
via]\ F\c\torul”, care este, astfel, sufletul Bisericii d=nd [i men]in=nd via]a acesteia
precum sufletul d\ via]\ trupului omului. ~nc\ din Biserica primar\, a[a cum se vede
din Faptele Apostolilor, Duhul Sf=nt este „`n mod esen]ial principiul dinamic al
m\rturiei care asigur\ r\sp=ndirea Bisericii”.76 Astfel, Duhul este prezent `n comu-
nitatea celebrant\ ai c\rei membri „s-au umplut to]i de Duhul Sf=nt [i gr\iau cu `n-
dr\zneal\ cuv=ntul lui Dumnezeu” (Fapte 4, 31). De la Cincizecime, Duhul este
prezent `n orice comunitate drept m\rturisitoare cu aceea[i for]\ a transfigur\rii [i
aceea[i noutate a `nt=lnirii [i a particip\rii la misterul divin trinitar. Astfel, dup\
cum arat\ W. Kasper, „datorit\ lucr\rii permanente a Duhului, Biserica r\m=ne mereu
t=n\r\” iar Duhul „deschide ne`ncetat Bisericii noi posibilit\]i misionare [i `i in-
dic\ noi c\i. El o `ndeamn\ s\ ia `n seam\ `n lucrarea sa semnele timpului, s\ le inter-
preteze [i s\ `n]eleag\ plec=nd de la ele mai profund mesajul cre[tin”77 `n fidelitate
fa]\ de Hristos [i obligatoriu pentru totdeauna. Duhul ilumineaz\ pe propov\duitorul
Evangheliei [i îi d\ curajul de a m\rturisi neclintit adev\rul divin m=ntuitor revelat
deplin `n Hristos [i actualizat prin Duhul Sf=nt `n lumea care refuz\ unicul adev\r
necesar, acela al lui Dumnezeu care este Via]a `n Sine, Iubirea care unific\ [i d\
sens la toate. A[a cum arat\ B. Bobrinskoy, „kerygma apostolic\ izvor\[te din eve-
nimentul Cincizecimii, `n prelungirea Duhului peste Mesia (Isaia 61, 1), peste
Hristos (Luca 418-19). ~n limbile de foc ale Duhului, Biserica ~l veste[te pe Hristos
r\stignit [i `nviat. Aceast\ vestire ]ine de `ns\[i esen]a Bisericii”78 st=lp [i temelie

75 Justin Popovitch, op. cit., pp. 148-153. Pr. lector Dumitru Radu, Caracterul eclesiologic
al Sfintelor Taine [i problema intercomuniunii, tez\ de Doctorat, „Ortodoxia”, nr. 1-2,
1978, p. 75. 

76 Yves Congar, Pneumatologie dogmatique, `n „Initiation à la pratique de la théo-
logie”, II, „Dogmatique”, I, Cerf, Paris, 1988, p. 488.

77 Walter Kasper, op. cit., p. 333.
78 Boris Bobrinskoy, op. cit., p. 401.
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a Adev\rului (I Timotei 3, 15) `n care este prezent Duhul Adev\rului, al lui Hristos
Adev\rul, Persoana divino-uman\ `n fa]a c\reia omul se situeaz\ ontologic.

Trinitarizarea `n sens ortodox sau, cum define[te Charles-Andre Bernard `n spa-
]iul catolic comuniunea cu Dumnezeu `n Duhul lui Hristos confirm=nd afinitatea
ecumenic\ dintre Orient [i Occident, conaturalizarea cu Dumnezeu-Iubire prin
iubirea road\ a Duhului79 reprezint\ vivificarea gradual\ a sufletului pentru a se
bucura de unirea mistic\ cu Treimea prin Taine [i prin virtu]i, astfel c\ „plenitu-
dinea vie]ii divino-umane decurge [i se deruleaz\ `n [i prin Duhul Sf=nt, prin Sfin-
tele Taine [i sfintele virtu]i,”80 mai ales cele teologice, credin]a, speran]a [i iubirea.

Lucrarea Duhului are deci [i o dimensiune sacramental-mistic\, mediat\ liturgic
de c\tre Biseric\ prin ierarhia ei canonic\. Totodat\ [i misiunea Bisericii are o di-
mensiune sacramental\ [i spiritual\ pentru c\ Sfintele Taine, ca lucr\ri eclesiale ale
lui Hristos ~nsu[i prin Duhul Sf=nt `n Biserica –Tain\ originar\ [i prezen]\ a lui
Dumnezeu [i leg\tur\ a Acestuia cu oamenii, sunt „actele sau mijloacele prin
care se extinde [i se men]ine continuu acesat\ leg\tur\ care este fiin]a Bisericii.”81

Botezul, Mirungerea [i Euharistia ca Taine ale `ncorpor\rii omului `n Hristos sunt
calea prin care Hristos `n Duhul Sf=nt vine `n via]a omului pentru des\v=r[irea
spiritual\ a acestuia [i m=ntuirea lui spre via]a ve[nic\ `n comuniune cu Dumnezeu.
Dup\ cum afirm\ Nicolae Cabasila, „datorit\ Sfintelor Taine – care vestesc moartea
[i `ngroparea Domnului – ne na[tem [i noi la via]a duhovniceasc\, cu ajutorul lor
cre[tem `n ea [i ajungem s\ ne unim `n chip minunat cu ~nsu[i M=ntuitorul nos-
tru. C\ci prin aceste lucr\ri sfinte viem, ne mi[c\m [i suntem, cum spune Sf=ntul
Pavel”.82 Relu=nd ideea teologic\ paulin\ exprimat\ `n misiunea sa la Atena,
Cabasila transpune trinitar [i sacramental cele afirmate de Apostol, confirm=nd un
adev\r eclesial fundamental, anume c\, a[a cum sintetizeaz\ P. Evdokimov, „`n
timpul slujirii p\m=nte[ti a lui Hristos rela]ia oamenilor cu Duhul Sf=nt nu se
efectua dec=t prin [i `n Hristos; din contra, dup\ Cincizecime, rela]ia cu Hristos
nu se efectueaz\ dec=t prin [i `n Duhul Sf=nt”.83 Prin aceasta se eviden]iaz\ rolul
Duhului, nedesp\r]it de Hristos `nviat [i glorificat prezent tainic, `n Biseric\, al
Duhului prin care se pline[te iconomia divin\ pentru m=ntuirea lumii, iconomie ce
cunoa[te trei etape majore; Legea Vechiului Testament, Evanghelia lui Hristos,
Cincizecimea sau venirea Duhului Sf=nt84, idee patristic\ ce confirm\ formula bi-
blic\ [i dogmatic\ a unit\]ii [i a caracterului trinitar al iconomiei divine dup\ care
voin]a de m=ntuire a omului apar]ine Tat\lui, `nf\ptuirea Fiului [i des\v=r[irea Du-
hului, c\ totul vine de la Tat\l prin Fiul `n Duhul Sf=nt.

79 Charles-Andre Bernard, Traite de theologie spirituelle, Cerf, Paris, 1986, p. 447.
80 Justin Popovitch, op. cit., p. 59.
81 Pr. prof. Dumitru St\niloae, Din aspectul sacramental al Bisericii, „Studii Teologice”,

nr. 9-10, 1966, p. 533.
82 Nicolae Cabasila, Despre via]a `n Hristos, II, p. 136. 
83 Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, p. 90.
84 Pr. dr. Vasile Nechita, Dogma Sfintei Treimi dup\ Catehismul Bisericii Romano-

Catolice. Implica]ii ecumenice [i misionare, Editura Vasiliana, Ia[i, 2003, p. 183.
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Comuniunea cu Duhul Sf=nt `n Biseric\ se realizeaz\ `n ordinea liturgic\ [i
sacramental-spiritual\ a acesteia. Dimensiunea liturgic\ a vie]ii religioase `n general
[i a celei cre[tine `n special, prezen]a cre[tinilor `n l\ca[ul de cult la celebrarea Li-
turghiei, a Laudelor, a Sfintelor Taine, l\ca[ care este loc „al expunerii noastre la
Absolut”85, al deschiderii [i d\ruirii de sine, a sufletului `n libertatea iubirii lui
Dumnezeu-Iubire este esen]ial\ pentru misiunea Duhului care astfel, `n diversitatea
harismelor personale ale cre[tinilor, edific\ Trupul lui Hristos comunitar. De aceea,
prezen]a la Liturghie [i comuniunea euharsitic\ aduce Duhul `n suflet, `n comu-
nitate [i `n natura `nconjur\toare care se sfin]e[te prin omul care ascult\ [i pline[te
Evanghelia, care comemoreaz\ m=ntuirea `n Hristos [i experiaz\ `n adev\r unirea
tainic\ cu El, f\r\ riscul uit\rii de Domnul [i al pierderii harului. Bucuria comuniunii
`n Duhul lui Hristos [i iubirea fa]\ de semeni care se `nt=lnesc la Liturghia din
ziua de s\rb\toare ce d\ consisten]\ unei dimensiuni esen]iale a omului, aceea de
homo festivus, are [i o func]ie eclesiologic\, misionar\, aceea de a constitui per-
manent Trupul lui Hristos local care este expresie a universalit\]ii cre[tine. De aceea,
dac\ un membru lipse[te de la zidirea duhovniceasc\ a Trupului lui Hristos, acesta
sufer\, nu este deplin. Con[tiin]a apartenen]ei eclesiale ce se inaugureaz\ cu Botezul,
vie, m\rturisitoare, peniten]ial\, euharistic\ `ntru memoria ne`ntrerupt\ de la Cinci-
zecime care este [i via]a Duhului [i `n Duhul, este premisa [i argumentul plinirii
Trupului lui Hristos din [i prin oamenii care se integreaz\ acestuia `n jertfa de sine,
`n d\ruirea total\ lui Dumnezeu.

~n Tainele Bisericii care sunt „`nt=lnirea personal\ a Bisericii [i a celor ce le pri-
mesc cu Hristos `n Duhul Sf=nt, deci o `nt=lnire [i o prezen]\ real\ [i sacramental\
a noastr\ cu Hristos”86 se realizeaz\ unirea tainic\ [i tot mai sporit\ [i mai duhovni-
ceasc\ a cre[tinului cu Dumnezeu. Finalitatea Tainelor este una sfin]itoare, idealul
suprem cre[tin fiind sfin]enia ca unire `n har tot mai `n lumin\ cu Dumnezeu.
Aceast\ finalitate este p\trunderea firii omului [i transfigurarea acesteia de energia
`ndumnezeitoare `ntru cuno[tin]a ca vedere duhovniceasc\ a tuturor `n Dumnezeu
[i de cunoa[tere a Lui `ntru necunoa[tere, `n sensul c\ nu ra]iunea omului cuprinde
obiectul de cunoscut, ci Cel Ve[nic [i Atotputernic preia `n iubirea Sa subiectul
uman m\rginit `n comuniunea inefabil\ a ilumin\rii [i a vie]uirii deiforme. Prin
Taine, acte sacramentale [i eclesiale, `ncununate de Liturghia euharistic\ la care
comunitatea celebrant\ m\rturise[te primirea Duhului ceresc [i cuno[tin]a adev\-
rat\ a lui Hristos, Unul din Treimea adorat\ [i `nchinat\ `ntru credin]a ca iluminare
tainic\, Biserica se face, cre[te pentru c\ `nsu[i sensul vie]ii cre[tinului este pri-
mirea permanent\ a Duhului, bucuria `nt=lnirii spirituale ca via]\ `n Hristos [i m=n-
tuirea ca `nve[nicire prin Dumnezeu, astfel c\ dimensiunea haric\, sacramental\ a
Bisericii este [i una misionar\, de cre[tere prin timp [i a `n spa]iu a Trupului lui
Hristos `n pelerinajul spre ~mp\r\]ia eshatologic\.

Duhul creeaz\ unitatea Bisericii, testament hristic originar, dorin]\ rug\toare a
Capului Bisericii Hristos `n rug\ciunea din Ghetsimani speran]\ cre[tin\ [i ideal

85 Jean-Yves Lacoste, Experien]\ [i Absolut. Pentru o fenomenologie liturgic\ a uma-
nit\]ii omului, traducere de Maria-Cornelia Ic\ jr., Editura Deisis, 2001, p. 85. 

86 Pr. Lector Dumitru Radu, op.cit., p. 110.
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ecumenic actual. Biserica m\rturise[te `n Simbolul de credin]\ unitatea ei, o unitate
ca dar divin dup\ paradigma fiin]ial\ a unit\]ii trinitare care r\m=ne [i este o rea-
litate fundamental\ a Bisericii lui Hristos, dincolo de ereziile [i schismele din istoria
cre[tin\ sau de apostaziile [i reconstituirile paraeclesiale dup\ chipul liderului rupt
de Duhul lui Hristos din sfera sectar-denomina]ional\ [i a noilor mi[c\ri religi-
oase ce se erijeaz\ fals ca libertate cre[tin\ autentic\, f\r\ ierarhie bisericeasc\, f\r\
Taine, f\r\ dogmele m=ntuitoare, doar cu Biblia cartea Bisericii pe care o folosesc
mali]ios tocmai `mpotriva acesteia. Unitatea Bisericii a[a cum arat\ P\rintele George
Florovsky este de fapt unitatea tuturor Bisericilor locale de succesiune apostolic\
`n dreapta credin]\ m=ntuitoare garantat\ de unirea cre[tinilor `n jurul episcopului
[i a preo]ilor cu hirotonia canonic\ ce p\storesc poporul sacerdotal al lui Dum-
nezeu [i este „dup\ chipul Sfintei Treimi. Biserica este una `n Duhul Sf=nt, iar
Duhul o t\lm\ce[te ca Trupul lui Hristos `ntreg [i des\v=r[it. Biserica este cu pre-
c\dere una `n fr\]ia Tainelor. Astfel spus, Biserica este una `n Cincizecime care a
fost ziua tainicei `ntemeieri [i consfin]iri a Bisericii, c=nd toate profe]iile despre
ea s-au `mplinit. ~n acea pr\znuire `nfrico[at\ [i str\in\, Duhul cel M=ng=ietor Se
pogoar\ [i intr\ `n lumea `n care El nu mai fusese niciodat\ prezent `n felul `n
care El `ncepe acum s\ se s\l\[luiasc\…Cincizecimea este plin\tatea [i izvorul
tuturor Tainelor [i lucr\rilor sacramentale, unica [i inepuizabila f=nt=n\ a `ntregii
vie]i duhovnice[ti [i mistice a Bisericii. A locui [i a tr\i `n Biseric\ implic\ o parti-
cipare la Cincizecime. Mai mult, Cincizecimea devine ve[nic\ `n succesiunea apos-
tolic\, adic\ `n ne`ntreruperea sfin]irilor ierarhice `n care fiecare parte a Bisericii
este `n orice moment unit\ `n mod organic cu susrsa primar\”87 cu Hristos Arhiereul
ve[nic din Treimea ~ns\[i.

Unitatea Bisericii exist\ permanent de la Cincizecime p=n\ ast\zi [i oricine vrea
s\ fie membru al Bisericii celei una poate veni la aceasta, integr=ndu-se ei ca Trup
al lui Hristos prin Taine, via]\ spiritual\ [i cultic\, r=nduial\ canonic\ acolo unde
este Duhul M=ng=ietorul `mpreun\ cu Apostolii, cu P\rin]ii, sfin]ii [i poporul
drept m\rturisitor, cu Duhul care face Trupul lui Hristos `n Euharistia care este
f\cut\ de Biserica [i face Biserica `n unitatea membrelor ei [i cu Hristos Domnul. 

Duhul Adev\rului, M=ng=ietorul care de la Tat\l purcede [i este trimis `n lume
spre a des\v=r[i lucrarea Fiului ca m=ntuire a oamenilor [i unire haric\ a acestora
cu Dumnezeu este sufletul [i via]a Bisericii ce respir\ `n Taine [i une[te spiritual
cu Treimea `n efortul ascetic [i darul mistic al ilumin\rii [i al cuno[tin]ei de Dum-
nezeu `n experien]a `ndumnezeirii. ~n lumea care uneori refuz\ voca]ia ei `n
Dumnezeu prin autosuficien]\ [i viziune unidimensional\, mundan\, istoric\,
prin egoismul [i p\catul oamenilor, din ispita celui r\u, tendin]e ce persist\ `n crea-
]ia supus\ `nc\ r\ului, Biserica duce prin misiunea ei `ncredin]at\ de Tat\l prin
Fiul `n Duhul Sf=nt lupta ei duhovniceasc\ bun\ cu duhul veacului spre a oferi fii
P\rintelui Ceresc, sfin]i `n care str\luce[te slava ve[nic\.

87 P\rintele George Florovsky, Biserica, Scriptura, Tradi]ia. Trupul cel viu al lui Hristos,
traducere din limba englez\ de Florin Caragiu [i Gabriel M=ndril\, Editura Platytera,
Bucure[ti, 2005, p. 241. 
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Holy Spirit in the mission of the Church 
and the Christian community

The author of the theological research “Holy Spirit in the mission of the Church
and the Christian community”, Rev. Prof. Dr. Gheorghe Petraru analyses the presence
of the Holy Spirit in the life of the world, and in the life of the Church. Starting from
the scriptural evidences of the Holy Spirit and the Tradition of the Church the author
states the continuous presence and work of the Spirit into the life of the world. This is
the background for a living theology of mission in the Church as work and inspiration
of the Spirit in the believers. The conscience of such a divine presence is the source for
a renewal of life in the Church and for a better understanding of the target of present
life: the Kingdom of God. The Holy Spirit is God and His Presence and work in the
world saved by Christ integrate the people of the Church in the communion of the eter-
nal Trinity. The Holy Spirit is the Spirit of unity, of love and of life. 

The second chapter presents inter-Christian differences in the theology of the
Spirit. The author analyses “Filioque”, as a difference of understanding the Trinity as
love shared eternally by the three divine Persons. The third chapter is called “The Life
of the Church in the Holy Spirit of Christ and in the uncreated, eternal energies of the
Trinity” and speaks on the necessity of a renewed faith in Christ in the Holy Spirit as
communion in the eternal energies of the Trinity. This is the way of doing mission as
the living unity between God and the Church. 


