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Pe baza concep]iei sale proleptice [i eshatologice despre ~nvierea lui Hristos,
Wolfhart Pannenberg a subliniat în hristologie ideea de confirmare retroactiv\.
Dup\ Pannenberg, ideea aceasta face posibil\ explicarea rela]iei dintre natura
ve[nic\ a Fiului [i apari]ia concret\ a lui Iisus din Nazaret1. Pe baza confirm\rii
retroactive, dumnezeirea lui Iisus nu poate fi în]eleas\ numai ca unitate a fiin]ei,
ci dependent\ de drumul istoric al lui Iisus2.

Procesul acesta se desf\[oar\ „plecând de la sfâr[it”, adic\ de la înviere [i de
la viitorul eshatologic. În acest sens, ~ntruparea este pentru Pannenberg „unitatea
(lui Hristos, n.n.) Cel înviat cu Cel prepascal”3. Pannenberg afirm\ în acest sens:
„M\rturisirea ~ntrup\rii prime[te o nou\ fundamentare [i concretizare dac\ poate
fi în]eleas\ ca interpretare a ~nvierii lui Iisus”4. Prin puterea lui retroactiv\ un
astfel de proces face posibil\ cunoa[terea Persoanei lui Hristos în totalitatea ei [i
în acela[i timp în unirea ei cu Dumnezeu5. Prin puterea ei retroactiv\ proprie,
~nvierea lui Hristos poate fi v\zut\ astfel ca punct de plecare în cunoa[terea Per-
soanei lui Iisus6. 

Pannenberg afirm\ c\ sensul retroactiv al învierii se refer\ într-adev\r la
întreaga Persoan\ a lui Hristos: „Sensul retroactiv al ~nvierii lui Iisus ca con-
firmare divin\ a apari]iei Sale anterioare [i a revendic\rii, dep\[e[te dilema unei

1 Pannenberg, Grundzüge der Christologie, 5. Aufl. (GC), Gütersloh 1976, p. 349.
2 Ibidem, p. 314.
3 Idem, Dogmatische Erwägungen zur Auferstehung Jesu, în: idem, Grundfragen

Systematischer Theologie, Bd. 2 (GSTh 2), Göttingen 1980, p. 171. „Înv\]\tura despre

~ntrupare dezvolt\ numai semnifica]ia retroactiv\ a ~nvierii lui Iisus pentru întreaga Sa

apari]ie [i întreaga Sa persoan\” (idem, Das Glaubensbekenntnis ausgelegt und verant-

wortet vor den Fragen der Gegenwart, Hamburg, 1972, p. 104).
4 Idem, Dogmatische Erwägungen, p. 163.
5 Idem, GC, p. 140.
6 Ibidem, p. 317.
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uniri cu Dumnezeu împlinit\, sau de la început, sau printr-un eveniment mai

târziu în via]a lui Iisus”7. În ~nviere, Dumnezeu apare ca putere a viitorului care

ac]ioneaz\ în prezent8. Prin descoperirea puterii imanente a istoriei lui Iisus este

confirmat\ unirea lui Iisus cu Dumnezeu9. Învierea este evenimentul fundamental

al revela]iei deoarece este confirmare [i anticipare, împlinire [i f\g\duin]\10.

Întrebarea este îns\ urm\toarea: ce înseamn\ aceast\ putere retroactiv\?

Pentru Pannenberg, dumnezeirea lui Iisus este anterioar\ ~nvierii Lui. Aceasta
hot\r\[te cu putere retroactiv\ c\ Iisus a fost ca Persoan\ mereu „Fiul lui

Dumnezeu”11: „Privind retroactiv comunitatea cre[tin\ primar\ a v\zut urmele
slavei Celui înviat (lui Hristos n.n.) deja în via]a lui Iisus prepascal”12. Ca [i

confirmare a unirii lui Iisus cu Dumnezeu, ~nvierea nu are îns\ numai un efect
retroactiv v\zut, ci [i un efect retroactiv care se refer\ la fiin]a lui Iisus13.

Pannenberg respinge totu[i afirma]ia lui Künneth14 dup\ care lui Hristos i-a

fost acordat\ dumnezeirea abia prin ~nviere. Dimpotriv\, pentru Pannenberg,

~nvierea este confirmarea revendic\rii prepascale a lui Iisus. Numai în acest fel

~nvierea are putere retroactiv\: „Iisus nu devine în mod simplu ceva ce nu ar fi

fost mai înainte, ci revendicarea sa prepascal\ este confirmat\ de Dumnezeu”15. 

Confirmarea aceasta este, pentru Pannenberg, noutatea din evenimentul ~nvierii. 

7 Ibidem.
8 David P. Polk, On the way to God: an exploration into the theology of Wolfhart

Pannenberg, Boston, 1989, p. 249-259.
9 Pannenberg, Offenbarung und „Offenbarungen” im Zeugnis der Geschichte, în: idem,

Beiträge zur Systematischen Theologie, Bd. 1, Philosophie, Religion, Offenbarung (BzSTh
1), Göttingen 1999, p. 134.

10 Adrian Geense, Auferstehung und Offenbarung. Über den Ort der Frage nach der
Auferstehung Jesu Christi in der heutigen deutschen evangelischen Theologie, Göttingen
1971.

11 Pannenberg, Dogmatische Erwägungen, p. 108.
12 Ibidem.
13 Idem, GC, p. 134.
14 W. Künneth, Theologie der Auferstehung, 4. Aufl., München 1951, p. 112 [.u.

Pannenberg afirm\ c\ ideea unei ridic\ri a lui Iisus ca participant la dumnezeirea lui
Dumnezeu ce a avut loc abia prin ~nviere nu este conform\ cu realitatea, c\ci ea nu poate
dovedi caracterul confirm\rii care este propriu evenimentului ~nvierii [i prin care arat\
retroactiv via]a lui Iisus prepascal (Pannenberg, GC, p. 135 [.u.). 

15 Pannenberg, GC, p. 134. D. Wiederkehr afirm\ c\ hristologia noutestamentar\ a fost

fundamentat\ de fapt pe lumina ~nvierii lui Hristos: „Dar formularea aceasta nu este f\r\

istorie anterioar\ sau f\r\ premis\, încât hristologia ar putea fi caracterizat\ exclusiv ca

produsul [i fructul evenimentului ~nvierii. Dac\ ~nvierii îi revine o pozi]ie valoric\ esen]ial\

în istoria vie]ii lui Iisus, trebuie s\ fi fost dovedit\ invers în aceast\ istorie a vie]ii o

ordonare spre ~nviere […]. Dac\ ~nvierea este confirmare trebuie s\ fi existat cineva care

confirm\; pentru a fi clar\ în sine, ~nvierea are nevoie de o istorie anterioar\” (Entwurf

einer systematischen Christologie, în Mysterium Salutis, Bd. III/1, Einsiedeln – Zürich –

Köln 1970, p. 527).
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Ideea de ac]iune retroactiv\ a unui eveniment î[i are r\d\cinile în termi-
nologia juridic\16. Dup\ Pannenberg, ideea aceeasta este str\in\ gândirii obi[nuite
despre ontologie17. De aceea, Pannenberg încearc\ prin argumentarea sa s\ fac\
în]eles faptul c\ în afirma]iile sale privitoare la puterea retroactiv\ a eveni-
mentului ~nvierii nu este vorba de „o particularitate a evenimentului lui Hristos
ne`n]eleas\ ontologic [i redus\ astfel la o afirma]ie goal\”, ci de o realitate „de
importan]\ general\”18.

Aceasta, arat\ Pannenberg, este sesizat\ numai de o gândire care nu ]ine
strâns la o fiin]\ a lucrurilor incapabil\ de schimbare, ca în tradi]ia filosofic\
greac\, ci, dimpotriv\, r\mâne deschis\ viitorului în sensul c\ „va aduce noul în
mod neprev\zut”19. Numai viitorul va hot\rî cum va fi cunoscut\ fiin]a unui om,
a unei st\ri sau chiar a lumii20. 

Dup\ Pannenberg, fundamentarea retroactiv\ a fiin]ei lui Iisus de la ~nviere [i
unirea Lui cu Dumnezeu este valabil\ nu numai pentru cunoa[terea uman\
subiectiv\, ci are [i rang ontologic21. Ac]iunea retroactiv\ dovede[te unirea lui
Iisus cu Dumnezeu care exista [i înainte: „Dac\ Iisus nu ar fi ~nviat s-ar fi stabilit
prin aceasta c\ nici înainte El nu era unit cu Dumnezeu”22. Dimpotriv\, ~nvierea
hot\r\[te faptul c\ Iisus era unit cu Dumnezeu [i anume retroactiv: „El era unit cu
Dumnezeu deja înainte”23.

G. Ebeling repro[eaz\ unei astfel de fundament\ri a hristologiei, c\ Iisus a
devenit în acest fel prin ~nviere ceea ce nu fusese mai înainte24. Teologia aceasta
care în]elege „totul de la factorul ~nvierii”, nu ia în seam\ punctul de vedere
hot\râtor al adev\ratei hristologii [i anume c\ „Iisus nu a devenit ceva dup\
moartea Lui, ci c\ El, Iisus istoric, a fost [i este Fiul lui Dumnezeu”25. Pentru

16 Pannenberg, GC, p. 134. „Ideea c\ un eveniment are putere retroactiv\ `[i are originea
din terminologia juridic\. Pentru dispozi]ii sau legi poate s\ însemne c\ ele intr\ în putere
retroactiv\” (ibidem). Despre aceasta a vorbit în perioada modern\ Kierkegaard ar\tând c\
un eveniment care apare mai târziu în timp poate avea „putere retroactiv\” pentru realitatea
temporar\ anterioar\ (Sören Kierkegaard, Der Liebe Tun, Bd. 2: Etliche christliche
Erwägungen in Form von Reden. Zweite Folge, in der Reihe: Sören Kierkegaard,
Gesammelte Werke, Hg. von Emanuel Hirsch und Hayo Gerdes, 19. Abteilung, Gütersloh
1983, p. 334). Referindu-se la Pannenberg, Wolf Krötke arat\ c\ semnifica]ia ~nvierii lui
Iisus în]eleas\ drept calificare eshatologic\ a vie]ii Lui poate fi exprimat\ prin „modul de
gândire” al lui S. Kierkegaard [Die christologische Bedeutung der Auferstehung Jesu
Christi von den Toten, în Evangelische Theologie (EvTh), 57 (1997), p. 221].

17 Pannenberg, GC, p. 134.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 169.
21 Ibidem, p. 135.
22 Ibidem.
23 Ibidem. Vezi: Herbert Neie, The doctrine of the Atonement in the theology of Wolfhart

Pannenberg, Berlin, New York, 1978, p. 54-58.
24 G. Ebeling, Theologie und Verkündigung, 2. Aufl., Tübingen, 1963, p. 69.
25 Ibidem.
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Pannenberg, obiec]ia aceasta poate s\ se refere doar la afirma]ia lui Künneth dup\
care numai prin ~nviere Iisus a fost Dumnezeu. Critica lui Ebeling, arat\ Pannen-
berg, nu în]elege aspectul confirm\rii ~nvierii lui Iisus care poate fi g\sit în
constituirea tradi]iei cre[tine primare. Acea hristologie care pleac\ de la înviere
cunoa[te acest aspect al ~nvierii [i-L [tie „de la ~nviere pe Iisus unit deja mai
înainte cu Dumnezeu”26.

Pentru Pannenberg, Iisus este cunoscut de la ~nviere ca Cel ce era mai
înainte. Ac]iunea retroactiv\ a evenimentului ~nvierii, afirm\ Pannenberg, este
valabil\ pentru Iisus prepascal în m\sura în care confirm\ revendicarea puterii
depline înainte de ~nviere. Prin aceasta este dovedit\ [i unirea lui Iisus cu
Dumnezeu care poate fi g\sit\ în via]a p\mânteasc\ a lui Iisus: „Unirea lui Iisus
cu Dumnezeu, care este fundamentat\ în evenimentul ~nvierii, nu începe mai întâi
cu acest eveniment, ci intr\ în vigoare retroactiv de la El pentru revendicarea
puterii absolute din atitudinea lui Iisus prepascal”27.

Ea se refer\ la Persoana lui Iisus ca întreg. De aceea originea ei nu poate fi
v\zut\ în Botezul lui Iisus, dup\ cum afirm\ R. Seeberg28. Pe bun\ dreptate,
Pannenberg se ridic\ împotriva unei astfel de afirma]ii adop]ianiste: dac\ Iisus se
dovede[te retroactiv ca „Fiu al lui Dumnezeu” de la ~nvierea Sa, „atunci El a fost
mereu acesta”29, c\ci „lumina de la ~nviere ce cade înapoi pe Iisus prepascal,
întâlne[te Persoana Sa ca întreg”30. 

Pentru Pannenberg, întreaga Persoan\ a lui Iisus constituie criteriul de
judecat\ atât al revendic\rii lui Iisus, cât [i al ac]iunii retroactive împlinit\ de la
~nviere: „C\ci precum revendicarea lui Iisus prive[te implicit propria sa
Persoan\, tot a[a este valabil retroactiv de la ~nviere c\ Iisus ca Persoan\ în nici
un fel [i niciodat\ nu poate fi desp\r]it de Dumnezeu”31. 

În postfa]a lucr\rii sale Grundzügen der Christologie, Pannenberg afirm\ c\
pe de o parte rela]ia reciproc\ dintre apari]ia prepascal\ a lui Iisus [i revendicarea
puterii depline decis\ în aceasta, iar pe de alt\ parte, ~nvierea lui Iisus, formeaz\
realitatea fundamental\ a c\rei recep]ionare de c\tre istorie st\ la baza hris-
tologiei32. 

Dup\ Pannenberg, afirma]ia aceasta este numai o ipotez\, dar o ipotez\
dovedit\ [i p\strat\ în rodnicia ei33. Pentru Pannenberg, ac]iunea retroactiv\ a
~nvierii descris\ mai înainte rezult\ din viitorul care începe în ea [i care de-
termin\ realitatea lucrurilor34. 

26 Pannenberg, GC, p. 135.
27 Ibidem, p. 136.
28 R. Seeberg, Christliche Dogmatik II, Erlangen-Leipzig, 1925, p. 160.
29 Pannenberg, GC, p. 140. „Pentru c\ apar]ine fiin]ei ve[nice a lui Dumnezeu, unirea lui

Iisus cu Dumnezeu precede timpul vie]ii p\mânte[ti a lui Iisus” (ibidem, p. 150).
30 Idem, GC, p. 140.
31 Ibidem.
32 Ibidem, p. 419.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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Viitorul arat\ natura ultim\ a lucrurilor. Aceasta înseamn\ c\ numai viitorul
hot\r\[te ontologic care este natura unui lucru35. Viitorul de care oamenii sunt
lega]i de la început a ap\rut în ~nvierea lui Iisus ca viitor al omului nou. F\r\
~nviere, moartea, care este viitorul fiec\rui om, ar fi ultimul viitor al omului.

1. Moartea lui Iisus [i însemn\tatea ei pentru via]a omului

Pentru Pannenberg, moartea este o contradic]ie a nostalgiei [i a destina]iei
umane36. Ca urmare a p\catului ea este „pecetluirea propriei închideri” a p\c\-
tosului fa]\ de Dumnezeu37. Aceasta înseamn\ c\ moartea nu este împlinire, ci
sfâr[itul oric\rei speran]e. În cazul omului care are încredere în Dumnezeu [i este
legat de Dumnezeu printr-o astfel de încredere, se ridic\ întrebarea dac\ el este
desp\r]it prin moarte de Dumnezeu38. Ce însemn\tate i se cuvine atunci mor]ii?

Dup\ cum arat\ Pannenberg, particularit\]ii mor]ii lui Iisus îi apar]ine faptul
c\ El [i-a asumat moartea celui aruncat39, a[adar a tr\it moartea nu numai ca
sfâr[it biologic, ci [i ca expulzare de la via]a ve[nic\ a lui Dumnezeu40, ca ex-
cludere de la originea creatoare41. Iisus a murit moartea aceasta caracterizat\ ca
moarte a p\c\tosului42. Mai târziu, Pannenberg [i-a modificat pozi]ia aceasta din
Grundzügen, prin legarea mor]ii lui Iisus de ~nviere. Astfel, el afirm\ în
Grundfragen Systematischer Theologie, vol. 2, c\, prin moartea lui Iisus, mor]ii
i-a fost luat\ puterea de a desp\r]i de Dumnezeu43.

Aceasta a avut loc deoarece, în rela]ia Sa cu Dumnezeu, Iisus a fost confirmat
prin ~nvierea Lui chiar de Dumnezeu44. Moartea Lui nu L-a desp\r]it de
Dumnezeu45. Dumnezeu ~nsu[i ]ine la aceast\ comuniune cu Iisus chiar în
moartea Lui pe cruce46. De aceea, moartea a pierdut puterea sa de separare de
Dumnezeu47. Dumnezeu l-a l\sat pe omul unit cu El s\ ajung\ în moarte, ca [i în
moarte s\ ]in\ strâns la El48: „În mod invers, prin aceasta le este deschis tuturor

35 Allan D. Galloway, Wolfhart Pannenberg, London, 1973, p. 122 [.u.
36 Pannenberg, GC, p. 277.
37 Ibidem.
38 Idem, Tod und Auferstehung in der Sicht christlicher Dogmatik, în: Idem,

Grundfragen Systematischer Theologie, Bd. 2 (GSTh 2), Göttingen, 1980, p. 157.
39 Idem, GC, p. 277.
40  Ibidem.
41 Ibidem. Pannenberg ajunge la aceast\ expresie prin accentuarea deosebirii de sine a

lui Iisus de Tat\l S\u: „Dep\rtarea crucii lui Iisus de Dumnezeu a fost ascu]irea extrem\ a
deosebirii de Sine fa]\ de Tat\l” (idem, Systematische Theologie, Bd. 2 (STh 2), Göttingen,
1991, p. 418.

42  Idem, GC, p. 277.
43  Idem, Tod und Auferstehung, p. 157.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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oamenilor a c\ror via]\ este supus\ mor]ii comuniunea cu Dumnezeu în ciuda
mor]ii, în suferin]\ [i în moarte. De aceea, în moartea lui Iisus s-a descoperit
iubirea lui Dumnezeu c\tre lume”49.

În lumina ~nvierii, moartea lui Iisus înseamn\ c\ moartea îns\[i nu ne mai
poate desp\r]i de Dumnezeu [i via]a ve[nic\50. Afirma]iile lui Pannenberg din
Grundfragen, vol. 2, cu privire la comuniunea cu Iisus în moartea Sa, pot fi
v\zute ca o modificare a altor afirma]ii din Grundzügen, `n urma c\rora Iisus „nu
a împlinit activ nici moartea pe cruce [i nici ~nvierea”51. 

Cu toate c\ Iisus este confirmat în aceast\ fapt\ numai de Dumnezeu Tat\l,
însemn\tatea Crucii [i a ~nvierii lui Iisus pentru om const\, dup\ Pannenberg, în
faptul c\ în comuniune cu Hristos omul nu mai trebuie în]eles ca o fiin]\ izolat\
[i independent\ de Dumnezeu („Sein zum Tode”), ci poate fi tematizat „în fiin]a
sa rela]ional\ nedesp\r]it\ de izvorul ei dumnezeiesc [i de destina]ia ei divin\”52.
În deschiderea sa, omul poate s\ dep\[easc\ totul, orice situa]ie [i moartea,
deoarece deschiderea aceasta a fost confirmat\ de ~nvierea lui Iisus ca deschidere
pentru Dumnezeu.

2. Învierea lui Iisus ca împlinire a destinului omului

Învierea lui Iisus, afirm\ Pannenberg, este biruin]\ asupra mor]ii53. Pentru
fundamentarea acestei afirma]ii este suficient\ realitatea c\ moartea lui Iisus a
fost în]eleas\ în lumina ~nvierii Sale ca biruin]\ asupra mor]ii. Explica]ia cea mai
simpl\ a acestei realit\]i, arat\ Pannenberg, este dat\ de Apostolul Pavel, dup\
care comuniunea cu Hristos Cel r\stignit fundamenteaz\ totodat\ speran]a în
participarea la via]a Sa nou\ care a ap\rut în ~nvierea Lui. Astfel, cei ce sunt în
comuniune cu Hristos nu mai pot fi desp\r]i]i nici în moarte de iubirea lui
Dumnezeu54. Hristos Cel înviat este noul Om al viitorului, Duhul d\t\tor de via]\
[i de aceea nesupus mor]ii55.

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Idem, Die Bedeutung des Individuums in der christlichen Lehre vom Menschen, în

idem, Die Bestimmung des Menschen. Menschsein, Erwählung und Geschichte, Göttingen
1978, p. 11.

54 Idem, Tod und Auferstehung, p. 177. Dup\ cum arat\ Pannenberg, consecin]ele acestei
credin]e au fost într-adev\r revolu]ionare: „Dup\ trei secole, bazele Imperiului Roman s-au
cl\tinat, deoarece chiar amenin]area unei mor]i însp\imânt\toare nu a putut s\-i determine
pe martirii cre[tini s\ se lepede de Hristos. Martirii Bisericii primare au dovedit în fa]a
lumii libertatea fiec\ruia fa]\ de societate [i fa]\ de stat fundamentat\ pe moartea lui
Hristos, adic\ pe iubirea lui Dumnezeu descoperit\ în acesta. Prin moartea lui Hristos
fiecare (om, n.n.) a devenit radical independent de orice preten]ie absolut\ a societ\]ii [i a
statului cu privire la via]a sa” (ibidem).

55 Idem, Christologie und Theologie, în idem, GSTh 2, p. 166.
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Ca intrare în via]a nou\, ~nvierea este pream\rire, transformare a vie]ii noastre
în lumina slavei lui Dumnezeu56. Dup\ Pannenberg, transformarea aceasta
prive[te via]a noastr\ prezent\ trec\toare în întregimea ei: „Întregimea, identitatea
[i integritatea vie]ii noastre de care este vorba în procesul istoriei vie]ii noastre
individuale nu vine din moarte, ci de la Dumnezeu, de la Care via]a noastr\ dac\
s-a unit cu Dumnezeu î[i va primi pream\rirea în învierea mor]ilor”57. 

De aici rezult\ c\ omul este destinat spre ceva, nu spre moarte: el este
destinat spre înviere58. De aceea ~nvierea lui Iisus împline[te destinul omului.
Afirma]ia aceasta trebuie în]eleas\ în sensul ei inclusiv [i anume c\ destinul
fiec\rui om a fost împlinit în Hristos Cel înviat. Pentru Pannenberg, n\dejdea
cre[tin\ care se îndreapt\ spre acest viitor [i spre participarea la ~nvierea lui
Hristos nu este expresia unui eroism nest\pânit al mântuirii individului luat în
sine. Ea se îndreapt\ mai mult spre o nou\ via]\ nu numai pentru un individ, ci
pentru întreaga umanitate: „De aceea ea a[teapt\ învierea general\ a mor]ilor ca
început al deschiderii deplinei comunit\]i, a unui nou Ierusalim”59. 

Pentru timpul secular, pentru care „starea de lep\dare de Dumnezeu” [i de
destinul propriu în „aspectul fragmentar” al existen]ei noastre este o „experien]\
general\”60, vestea vie]ii noi [i adev\rate a ~nvierii lui Iisus ca biruin]\ asupra
mor]ii trebuie s\ fie, dup\ Pannenberg, „r\spunsul transformator al lumii” la marile
lor lipsuri: „Împ\carea [i învingerea suferin]elor […] spre integritatea [i
împlinirea adev\ratei vie]i nu prive[te situa]ia noastr\ mult mai direct decât
problema izolat\ a vinei?”61. Sensul vie]ii umane este dat de împlinirea ei. Pentru
Pannenberg, realitatea aceasta este clar exprimat\ în via]a lui Iisus [i a ~nvierii Lui.
Cu privire la evenimentul de la sfâr[itul timpului va fi posibil, arat\ Pannenberg,
ca în acela[i fel s\ descoperim sensul întregului eveniment ce se afl\ înainte.

Sensul ultim este în mod special cel al evenimentului trecut, cu toate c\
evenimentul dobânde[te acest sens prin ac]iunea retroactiv\ a sfâr[itului, care
acum se afl\ înc\ în viitor. C\ sensul unui eveniment unic se descoper\ pe deplin
la sfâr[itul istoriei, este valabil [i pentru istoria lui Iisus ~nsu[i cu toate c\ ea este
anticiparea acestui sfâr[it: „În final noi nu [tim înc\ ce s-a petrecut de fapt în
apari]ia [i destinul lui Iisus. Dar rezerva aceasta apar]ine chiar caracterului
definitiv al oric\rui eveniment. În mijlocul relativit\]ii istorice, a timpului ce se

56 Idem, Tod und Auferstehung, p. 177. Pentru Pannenberg, ~nvierea lui Iisus spre care
se îndreapt\ n\dejdea cre[tin\ înseamn\ mai mult [i chiar altceva decât „apari]ia a ceea ce a
avut loc în moartea lui Hristos” (ibidem).

57 Idem, Tod und Auferstehung, p. 177.
58 Idem, GC, p. 195.
59 Idem, Tod und Auferstehung, p. 159.
60 Idem, Dogmatische Erwägungen, p. 107.
61 Ibidem. L. Scheffczyk arat\ c\ învingerea mor]ii atât pentru fiecare cât [i pentru via]a

lumii în general ca scop al speran]ei umanit\]ii poate fi fundamentat\ numai pe credin]a în
~nvierea cu trupul a lui Iisus (Die Überwindung von Sünde und Tod in der Auferstehung
Jesu Christi, în Norbert A. Luyten (Hg.), Tod-Ende oder Vollendung?, Freiburg/München,
1980, p. 249).
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desf\[oar\ mai departe [i de cunoa[terea legat\ de el, ea este numai în a[a fel
posibil, ca [i cunoa[tere a însemn\t\]ii care i se cuvine evenimentului lui Iisus s\
fie înc\ ne`mplinit\”62. Cu toate c\ revela]ia lui Dumnezeu este definitiv\, nu
putem înc\ s\ cuprindem con]inutul ei deplin63. Noi tr\im mai departe în speran]a
deplinei revela]ii a lui Dumnezeu în dumnezeirea Sa la sfâr[itul istoriei.

3. Rela]ia Duhului Sfânt cu Persoana lui Hristos

Pentru Pannenberg, ~nvierea lui Iisus ca ac]iune a Fiului lui Dumnezeu poate
fi în]eleas\ numai „prin ac]iunea Duhului”64. Ac]iunii Duhului îi revine în acest
sens o însemn\tate hot\râtoare, deoarece Fiul este ar\tat prin ac]iunea Duhului65.

Kyrios [i Pneuma apar]in îns\ unul altuia. Apostolul Pavel spune c\ Adam cel
nou este Duh d\t\tor de via]\ (I Corinteni 15, 45). De fapt, coapartenen]a lui Hristos
[i a Duhului poate fi g\sit\ în „toate afirma]iile pauline privitoare la Duhul din
principalele epistole”66. Acestea sunt de la un cap\t la altul marcate hristologic67.
Pannenberg arat\ c\ ne afl\m deja în câmpul de ac]iune al Duhului c=nd suntem în
leg\tur\ cu realitatea lui Hristos Cel înviat: „Tot ceea ce st\ în leg\tur\ cu realitatea
Celui înviat, este umplut de puterea de via]\ a Duhului dumnezeiesc”68. 

Hristos Cel înviat se arat\ cu puterea ~nvierii Sale în Duh69. De aici rezult\ c\
ne afl\m în comuniune cu Dumnezeu, dac\ suntem în comuniune cu Hristos.
Numai pentru c\ Iisus este Fiul lui Dumnezeu [i ca atare Dumnezeu însu[i, „se
poate r\spunde la întrebarea despre criteriul dup\ care Duhul este Duhul lui
Dumnezeu (I Corinteni 12, 11): criteriul acesta este m\rturisirea lui Hristos”70.

Duhul se dovede[te ca Duh al comuniunii cu Dumnezeu, deoarece deschide
comuniunea cu Dumnezeu prin Iisus. Pannenberg se refer\ la cuvintele Apos-
tolului Pavel din Epistola c\tre Romani 8, 11, unde Apostolul Pavel leag\ ~nvierea
lui Hristos de ac]iunea lui Dumnezeu prin Duhul S\u71.

62 Pannenberg, Über historische und theologische Hermeneutik, în idem, Grundfragen
systematischer Theologie, Bd. 1 (GSTh 1), Göttingen, 1967, p. 156 [.u.

63 Idem, Analogie und Doxologie, în idem, GSTh 1, p. 199.
64 Idem, Systematische Theologie (STh 1), Bd. 1, Göttingen, 1988, p. 342.
65 Ibidem.
66 I. Hermann, Kyrios und Pneuma. Studien zur Christologie der paulinischen

Hauptbriefe, München, 1961, p. 33.
67 Ibidem.
68 Pannenberg, GC, p. 172.
69 E. Käsemann, Geist und Geistgaben im NT, în RGG, Bd 2, 3. Aufl., Tübingen 1958,

col. 1274. Pannenberg, GC, p. 173.
70 Pannenberg, GC, p. 176. „Vasile cel Mare a v\zut în aceasta un semn mare pentru

coapartenen]a Duhului Sfânt cu Tat\l [i cu Fiul într-o singur\ dumnezeire” (ibidem, p. 173).
Dup\ Pannenberg, argumentul soteriologic al Sfântului Atanasie (Epistola c\tre Serapion [i
luarea sa de atitudine la Sinodul de la Alexandria din 362) are în vedere dumnezeirea
Duhului: „Dac\ Duhul care p\trunde în inimile ascult\torilor [i credincio[ilor cu vestirea
~nvierii lui Iisus nu ar fi Duhul lui Dumnezeu ~nsu[i, credinciosul nu ar avea nici o
comuniune adev\rat\ cu Dumnezeu prin aceast\ vestire” (GC, p. 173).

71 Ibidem.
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Duhul dat credincio[ilor le garanteaz\ participarea la împlinirea viitoare
(Romani 8, 23; Corinteni 1, 22; 5, 5; Efeseni 1, 13).

Aceasta este fundamentat\ în realitatea c\ Duhul este începutul creator al
vie]ii noi din învierea mor]ilor (Romani 8, 11). Prin aceasta, spune Pannenberg,
concep]ia iudaic\ despre Duhul lui Dumnezeu ca început al întregii vie]i este
împins\ într-o nou\ perspectiv\, [i anume în perspectiva viitorului eshatologic:
func]ia Duhului ca d\t\tor de via]\ apare ca preg\tire a împlinirii ac]iunii sale în
crearea vie]ii noi eshatologice (I Cor. 15, 45 [.u.)72. 

Dup\ Pannenberg, ac]iunea Duhului ar trebui în]eleas\ ca ac]iune premer-
g\toare realit\]ii sale eshatologice73. De aceea, arat\ Pannenberg, pnevmatologia
[i eshatologia apar]in una alteia. Aceast\ coapartenen]\ poate fi g\sit\ în
prezentul ac]iunii Duhului care se refer\ la biruin]a p\catului [i a mor]ii74. În
plus, prezen]a Duhului conduce pe credincio[i [i o dat\ cu ei întreaga crea]ie la
„participarea la slava lui Dumnezeu”75. Slava lui Dumnezeu care a ap\rut pe fa]a
lui Iisus (Cor. 4, 6) a fost descoperit\ de Hristos în învierea Sa76. Realitatea
~nvierii lui Iisus este, pentru Pannenberg, obiect al credin]ei (Romani 10, 9).

4. Actualizarea lui Hristos Cel înviat prin Duhul Sfânt

În procesul credin]ei, Duhul ridic\ pe oameni peste „propria lor m\rginire„,
încât ei particip\ în credin]\ la Cel ce este dincolo de ei, adic\ la Iisus Hristos”77.
Credinciosul este în mod extatic în afar\ de sine când este în Hristos (Romani 6,
6 [i 11). Deschiderea aceasta spre Dumnezeu este, pentru Pannenberg, adev\ratul
sens al structurii fundamentale a fiin]ei umane78. Ea este fundamentat\ pe rea-
litatea c\ „din partea lui Iisus ca Fiu al Tat\lui, omul este cel care se d\ruie[te
total lui Dumnezeu [i pentru aceasta [i celorlal]i oameni”79.

Fiin]a deschis\ prin Duh în afar\ de sine prin credin]a în Iisus Hristos
înseamn\ eliberare nu numai în sensul de „ridicare peste propria m\rginire”, ci [i
înnoirea fiin]ei create printr-o astfel de ridicare80. Dup\ Pannenberg, fiin]a extatic\

72 Idem, Systematische Theologie, Bd. 2 (STh 2), Göttingen 1991, p. 120. Vezi idem,
Geist als Feld-nur eine Metapher?, în Theologie und Philosophie (ThPh), 71 (1996), p.
259; Hans-Dieter Mutschler, Schöpfungstheologie und physikalischer Feldbegriff bei
Wolfhart Pannenberg, în Theologie und Philosophie (ThPh), 70 (1995), p. 556.

73 Pannenberg, STh 2, p. 120.
74 Idem, Systematische Theologie, Bd. 3 (STh 3), Göttingen, 1993, p. 596-597.
75 Ibidem.
76 Idem, GC, p. 127.
77 Idem, STh 2, p. 498.
78 Idem, GC, p. 197.
79 Idem, STh 2, p. 499.
80 Ibidem. Idem, The Doctrine of the Spirit and the Task of a Theology of Nature, în

Theology, nr. 619 (1972), p. 19; idem, Das Wirken des Heiligen Geistes in der Schöpfung
und im Volk Gottes, în: Carl E. Braaten (Hg.), Kirche ohne Konfessionen?, München, 1971,
p. 21; idem, Spirit and Mind, în Mind in Nature, Hg. von R. Q. Elvée Nobel Conference
XVII, New York, 1982, p. 140.
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ridicat\ peste sine prin Duhul nu poate fi în]eleas\ în sensul unei contopiri a
credinciosului în Dumnezeu, încât s\ nu se mai p\streze deosebirea ei de Hristos
[i Dumnezeu. Dimpotriv\ credinciosul î[i cunoa[te bine propria existen]\ deo-
sebit\ de Iisus Hristos în care crede, cu toate c\ este unit cu El prin credin]\81. 

Pannenberg arat\ c\ dep\[irii de sine a credinciosului spre obiectul încrederii
sale îi corespunde în speran]\ un moment de dep\[ire de sine al celui care
n\d\jduie[te: „Momentul extatic din fiin]a credinciosului face în]eles modul
includerii temei speran]ei în actul credin]ei”82. Dup\ cum pentru credin]\, a[a [i
pentru n\dejdea cre[tin\ este valabil faptul c\ ea î[i are baza în afar\ de sine, [i
anume în Iisus Hristos (Efeseni 1, 12). Prin puterea Duhului care une[te pe cre[-
tini „în mod extatic cu Hristos”83, este prezent\ n\dejdea în slava lui Dumnezeu.
Astfel, cre[tinii cred în via]a de dincolo de moarte ce le este f\g\duit\ prin ~n-
vierea lui Hristos: „În plus n\dejdea lor se îndreapt\ în cele din urm\ spre
Dumnezeu ~nsu[i [i spre comuniunea cu via]a Sa ve[nic\” (I Petru 1, 21)84.

5. Ridicarea omului spre Dumnezeu prin Duhul Sfânt

Deoarece credin]a îl une[te pe om cu Iisus Hristos [i îl face s\ participe la
Duhul S\u, credinciosul prime[te în Hristos o n\dejde dincolo de moarte: „În
aceasta este fundamentat\ dep\[irea structurii egoiste a speran]elor umane”85.
Pannenberg subliniaz\ c\ mijlocirea n\dejdii cre[tine prin credin]a în Iisus
Hristos îl ridic\ pe om dincolo de propriul s\u eu. Astfel, con]inutul n\dejdii
cre[tine este integritatea [i împlinirea vie]ii atât în existen]a individual\, cât [i în
cea comunitar\86. Ridicarea omului spre Dumnezeu împlinit\ prin Duhul „care
fundamenteaz\ «o nou\ existen]\» extatic\ a cre[tinului în Hristos prin El fiind
fundamentat\ în Dumnezeu, este implicit iubire fa]\ de Dumnezeu”87.

Pentru Pannenberg, mi[carea extatic\ a omului î[i g\se[te împlinirea în iubire,
c\ci prin iubire cre[tinul r\mâne în Dumnezeu (I Ioan 4, 16). Aceasta este îns\
mai mult decât o concluzie moral\. Este vorba mai mult de o „r\mânere” în
iubirea lui Hristos (Ioan 15, 10). Iubirea aceasta arat\ c\ în ac]iunea Duhului este
prezent88 ~nsu[i Dumnezeu Care este iubire. Pannenberg afirm\ c\ iubirea aceasta
trebuie s\ fie în]eleas\ ca o putere ce pleac\ de la Dumnezeu. El se refer\ la
cuvintele din Epistola c\tre Romani 5, 5 prin care se arat\ c\ iubirea lui
Dumnezeu s-a v\rsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt.

Dup\ Pannenberg, expresia genitival\ „iubirea lui Dumnezeu” este legat\ de
Dumnezeu ~nsu[i ca subiect89. Pannenberg subliniaz\ c\ acestei iubiri îi apar]ine

81 Pannenberg, STh 2, p. 499.
82 Idem, STh 3, p. 196.
83 Ibidem, p. 197.
84 Ibidem, p. 198.
85 Ibidem, p. 201.
86 Ibidem, p. 204.
87 Ibidem, p. 206.
88 Idem, Das Glaubensbekenntnis, p. 150.
89 Idem, STh 3, p. 207.
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de asemenea momentul reciprocit\]ii90. „Dac\ nu ar exista o astfel de reci-
procitate în rela]ia dintre Dumnezeu [i om, iar omul ar sta în credin]\ numai ca
primitor al iubirii divine de la Dumnezeu cum s-ar mai putea spune apoi c\
iubirea lui Dumnezeu a fost rev\rsat\ în inimile oamenilor (Romani 5, 5)?”91.
Reciprocitatea aceasta are ca baz\ realitatea personal\ a Duhului dumnezeiesc
care nu anuleaz\92 prin ac]iunea sa caracterul personal al ac]iunii umane, ci las\
s\ ajung\ la împlinire via]a uman\ prin d\ruire liber\93.

90 Ibidem, p. 218.
91 Ibidem.
92 Idem, GC, p. 178.
93 Ibidem.
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The fundamental meaning of the Resurrection of Christ 
according to Wolfhart Pannenberg

One of the main direction of the theologian Wolfhart Pannenberg concerning his

theology of time and implicitly of the Resurrection of Christ is that of retroactive con-

firmation. That – in his conception – could explain the relation between the eternal

nature of the Son of God and the physical, concrete presence on earth of Jesus Christ. 

This process of retroactive confirmation 'goes from the end', from the eschatolo-

gical future. The incarnation is – in this sense – 'the unity of Christ before Pascha
with the Risen Christ'. The retroactive sense of the Resurrection involves indeed the

whole person of Jesus Christ. 'Regarding retroactively, the Christian community had

seen the traces of the glory of Jesus Christ in the life of Jesus before Resurrection'.

Answering to the critical objection of some protestant theologians affirming that

Christ received His divinity after the Resurrection (a principle with certain heretic

Nestorian influence), W. Pannenberg sustains the divinity of Jesus Christ from the

beginning of his historical life. 

Related to that, the death of Christ and his meaning for the life of the human

being (chapter 1) could be interpreted from the perspective of the Resurrection. The

chapter 2 speaks about the Resurrection of Christ as the fulfilment of the human destiny.

Then we read about the relation between the Holy Spirit and the Person of Christ and

the implications of this relation for the life of the Church (chapter 3) and also the

presence of the Risen Christ through the Holy Spirit (chapter 4), the ascension of the

human being toward God through the Spirit.


