
 
UNIVERSITATEA DIN BUCUEŞTI 

Institutul Teologic Romano-Catolic  din Bucureşti 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

S O T E R I O L O G I A 
 

( M Â N T U I R E A ) 
 

C R EŞ T I N Ă 
 
 
 

(traducere pr. Isidor Chinez) 
 
 

Copyright © 
 
 

(examen doctoral) 

 

 
Material elaborat de  

pr. drd. Isidor CHINEZ 

 
 

         
 

 
 
 

Bucureşti - 23 mai 2006 

 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

2 

 
 

Capitolul I 
 

DISCURSUL LUI IOAN PAUL AL II-LEA 
ADRESAT TEOLOGILOR PARTICIPANŢI LA 
CONGRESUL INTERNAŢIONAL PE TEMA 

„SOTERIOLOGIA CREŞTINĂ ŞI CULTURILE DE ASTĂZI”  
(9 februarie 1984) 

 
(trad. pr. Isidor Chinez) 

 
 
 
 

 1. Adresându-vă urarea mea cordială de bun venit şi un afectuos salut, vreau 
să-mi exprim aprecierea pentru lucrările Congresului vostru internaţional, mulţumind 
părinţilor Passionişti că au promovat această iniţiativă oportună în cursul Anului 
Jubiliar al Mântuirii. 
 Mă bucur pentru tema aleasă: „Înţelepciunea crucii astăzi”, oprindu-vă în 
special asupra cuvintelor sfântului petru relatate de Faptele Apostolilor: „În nimeni 
altul nu este mântuire, decât în Isus Cristos” (Fap 4,12). 
 Cu aceste cuvinte, Petru în faţa sinedriului declara ceea ce Biserica astăzi, la 
sfârşitul celui de al doilea mileniu al Răscumpărării, repetă societăţii contemporane, 
împlinind datoria sublimă de animatoare a lumii (AA 5; cf. Ep. Ad Diognetum, 6,1: PG 
2, 1173), şi „sacrament de mântuire” (GS 43; cf. LG 11): acea mântuire care este 
împlinită de cel care a venit ca să ne dea viaţa şi să ne-o dea din plin (In 10,10), 
scoţând-o din plinătatea sa nesecată (In 10,16), căci pentru prin el toate au fost 
create, toate subsistă în el, în timp ce el primatul asupra tutuor, care-l face 
Mediatorul prin excelenţă (Gal 3,20; Col 1,16-18), Vestitorul păcii (Ef 2,17), unicul 
Rege (Mt 2,2; 21,5; 27,37; Mc 15,26; In 18,37; 19,14.19) şi Domn (Mc 10,25; In 
13,13; 20,28), Păstor (In 10,11.14.16) şi Învăţător (Mt 23,8; In 13,14), Viaţa şi 
Învierea (In 11,25). 
 Mântuirea pe care o oferă este aşadar respect şi apărare, recuperare şi 
potenţare a tuturor valorilor, care în persoana umană transcend orice limită a creaţiei 
vizibile, şi în Cristos participă la demnitatea infinită a Cuvântului în cea mai sublimă 
„reîntoarcere” a întregii creaţii în „sânul Tatălui”. 
 
 2.Evident, „mântuirea” în misterul creştin presupune o cădere – păcatul 
originar – care a avut gravitatea de a fi „vina” înţeleasă ca refuz a tot ceea ce a dăruit 
Dumnezeu omului făcându-l stăpânul creaţiei, prietenul îngerilor, şi destinat fericirii 
veşnice (cf. Gal 4,7; Rm 8,17; Ev 2,6-8). Acum, în Cristos, Dumnezeu Tatăl s-a dat 
pe sine însuşi şi în el a mântuit toate: „El nu l-a trimis pe Fiul în lume ca să judece 
lumea, dar ca lumea să fie mântuită prin el” (In 3,17). 
 Spun „lumea”, întreaga lume: de la cele mai umile structuri ale materiei la cele 
mai luminoase înălţimi ale spiritului; poli extremi între care se deschide sfera 
nemărginită a influenţei Cuvântului care crează şi răscumpără, depăşind în sine orice 
dihotomie, anulând orice distanţă, reconciliind „în sângele crucii sale” cerul şi 
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pământul (Col 1,20): mediaţia răscumpărătoare a Fiului este cea mai înaltă celebrare 
şi înălţare a operei creatoare a Tatălui. 
 Acesta este fundamentul unicului „umanism” posibil, pentru că respinge atât 
pesimismul oricărei orientări manichee, cât şi optimismul oricărei concepţii 
imanentiste, primul responsabil al tragediilor lumii moderne. 
 
 3. „De fapt – aşa cum spune Conciliul Vatican al II-lea – numai în misterul 
Cuvântului Întrupat se luminează cu adevărat misterul omului... Cristos, noul Adam, 
prin însăşi revelarea misterului Tatălui şi al iubirii Acestuia, îl dezvăluie pe deplin 
omului pe om şi îi descoperă măreţia chemării sale” (GS 22). De aceea omul îşi 
atinge scopul său supraomenesc numai dacă, depăşite limitele oricărui „mod” natural 
de a fi şi de a gândi, de a iubi şi de a produce, se transfigurează în Cristos şi se 
angajează să desfăşoare nesecatele sale virtualităţi de dezvoltare: cine nu este cu 
el, este împotriva sa, pentru că „în nimeni altul nu este mântuire” (Fap 4,12). Aceasta 
înseamnă că umanismul adevărat şi deplin este doar cel creştin. 
 În perspectiva atingerii acestui umanism supranatural, creştinul trebuie să 
poată răspunde în mod constructiv instanţelor profunde ale societăţii şi culturii 
contemporane, demonstrând în acelaşi timp falsitatea oricărei soluţii incompatibile cu 
unicul Cuvânt decisiv şi definitiv care este Cristos. „Aceasta este victoria care a 
învins lumea: credinţa noastră” (1In 5,4). 
 Acest primat al credinţei fundamentează garanţia adevăratului succes: „Aveţi 
încredere: eu am învins lumea!” ne asigură Învăţătorul (In 16,33). „În el locuieşte 
toată plinătatea dumnezeirii trupeşte” (Col 2,9), şi deci aflăm în el acel bine care este 
incomparabil mai puternic decât răul, aşa cum fiinţa se înalţă peste nimic: „virtuosius 
est bonum in bonitate quam in malitia malum”, spune Toma de Aquino (Summa 
contra Gentiles, III, c. 71). 
 
 4. Aceasta presupune că umanismul creştin este fundamentat pe un optimism 
critic, nu naiv...; este demn de eroi, nu adaptat pentru mediocri; proiectat spre viitor, 
nu închis în trecut, nici rezolvat într-un prezent inevitabil labil, aproape iluzoriu. Este 
optimismul inspirat dintr-o concepţie realistă şi finalistă a istoriei, nu zădărnicit în 
perspectiva unei ţinte de neatins... El se fundamentează pe Cristos, „alfa şi omega, 
primul şi ultimul, începutul şi sfârşitul” (Ap 22,13), care este „acelaşi ieri, astăzi, 
totdeauna” (Ev 13,8); aşadar, „cel care este, care era şi care vine” (Ap 1,8). 
 Primatul, în acest umanism, revine totdeauna transcendenţei, singura care 
deschide trecere avântului vieţii, orientându-i procesele în mod necesar grele ca 
orice cucerire adevărată, dramatice ca orice efort de recuperare şi de reconciliere cu 
sine şi cu aproapele. Rămânând la limbajul biblic, este vorba de „renaştere” (In 3,3) 
şi, chiar, de „înviere” (Col 3,1). De aceea este necesar mai întâi a muri (In 12,24; cf. 
Mt 10,39; Lc 9,25; Mc 8,35-37), a fi dispuşi să ne „rupem” de totul şi de toţi (cf. Mt 
4,20; 19,27.29), a lua propria cruce (Mt 10,38; Lc 9,23), a răstigni trupul şi dorinţele 
sale (cf. Gal 5,24), a dezbrăca omul vechi pentru a-l îmbrăca pe cel nou, pentru ca 
Cristos să fie totul în toţi (cf. Col 3,9-11). Vom putea participa la gloria sa, numai 
dacă vom suferi cu el (cf. Rm 8,17; Fil 3,10-11; 1Pt 4,13). Cei aleşi vor fi numai cei 
care au trecut prin „marele chin” şi şi-au „spălat hainele lor în sângele Mielului” (Ap 7,14). 
 
 5. Asceza aşadar se impune ca datorie fundamentală a unei ispăşiri îndreptate 
spre răscumpărare; este cerută de o dreptate care se transformă în milostivire (cf. 
Rm 5,15-20; cf. S. Toma, Summa Theologiae, III, Q. 46, a. 1, 2; ibidem, q. 19, a. 3, c; 
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Sent. III, d. 18, a. 6, sol. 1, 1; ibidem, d. 20, a. 1, sol. 2 şi 3; Comp. Th., c. 201; De 
rationibus fidei, c. 5). De aici paradoxul aparent al „morţii” care dă naştere „vieţii”, şi 
cel al „scandalului crucii” (Gal 5,11) care, simbol al renunţării creştine, este luat în 
derâdere de lumea incapabilă să-l accepte pe om cu acea caracteristică deschidere 
a sa spre infinit, care îl face să nu sufere din cauza limitei şi a relativului, dispunându-
l să accepte planul mântuirii.  
 Astăzi omul ignoră sau exclude o „mântuire” pentru că a pierdut conştiinţa 
păcatului şi a consecinţelor sale şi refuză – în închiderea sa în faţa transcendenţei – 
orice înălţare ipotetică ce subânţelege restaurarea naturii sale şi cere depăşirea 
limitelor sale, ceea ce de altfel este posibil numai prin acea „moarte” care, în Cristos, 
tinde să-l transfigureze până la a face din el o „creatură nouă” (2Cor 5,17; cf. Ef 4,24). 
 Totuşi, o anumită concepţie antropocentrică riscă să facă zadarnică crucea lui 
Cristos (cf. 1Cor 1,17). Pretinde să o substituie sau să o suprime, cu presumţia că, 
făcând astfel, creştinismul devine mai credibil; el care, în schimb, îşi trage tocmai din 
ea puterea care îl înalţă deasupra tuturor creaţiilor culturii, dominând întregul ciclu al 
istoriei. Crucea este minunea unei „nebunii a lui Dumnezeu, mai înţeleaptă decât 
oamenii” şi a unei slăbiciuni mai puternice decât toate visele lor de putere (cf. 1Cor 
1,18-25). „Duşmanii crucii lui Cristos” (Fil 3,18) nu ştiu că prin ea Isus „a devenit 
înţelepciune, dreptate, sfinţenie şi răscumpărare” (1Cor 1,30). 
 
 6. În faţa acestor constatări, se poate simţi o pierdere, care riscă să invadeze 
sufletul şi să devină nelinişte; în schimb, în cel care crede, ea trebuie să se traducă 
în strigăt plin de încredere adresat Învăţătorului în timpul furtunii: „Salvează-ne, 
Doamne, suntem pierduţi!” (Mt 8,25), şi în protestul plin de mâhnire al lui Petru: „La 
cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice!” (In 6,68): acea „viaţă veşnică” ce 
este lumină şi forţă a unui Adevăr pe care întunericul nu poate să-l curpindă (cf. In 
1,4-5), pentru că este absolut şi eliberator (cf. In 8,32); Adevăr făcut viaţă şi mărturie 
(In 3,21; 1In 1,6), capabil să sfideze moartea, aşa cum a făcut totdeauna Biserica în 
toţi martirii, fericiţi că împlinesc ceea ce lipseşte Pătimirii răscumpărătoare (cf. Col 
1,24). Nu există altceva care să poată conduce la „libertatea gloriei fiilor lui 
Dumnezeu” (Rom 8,21): ceea ce „nu înşeală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost 
revărsată în inimile noastre prin Duhul care ne-a fost dăruit” (Rom 5,5) şi care, 
eliberându-ne din sclavia trupului şi a legii (cf. Gal 5,16-25), confirmă adopţia noastră 
de fii în Fiul (cf. Rom 8,15), prin care putem aprecia şi ne putem bucura de „tot ceea 
ce este adevărat, nobil, drept, curat, amabil, cinstit, virtuos, demn de laudă” (Fil 4,8). 
 „Preamăriţi omul – îndrăznea să spună predecesorul meu Paul al VI-lea – 
scoateţi în evidenţă mai mult deficienţa sa, incompletul său, necesitatea secretă de a 
fi mântuit. S-o spunem imediat şi să spunem totul: necesitatea sa după un salvator; 
om ca să se unească cu oamenii; dar în acelaşi timp Dumnezeu ca să poarte omului 
măreţia la care prima sa şi imanenta sa concepţie îl destinează: măreţia divină” (Paul 
VI, Nuntius die natali Christi datus, 25 dec. 1973: Insegnamenti di Paolo VI, XI 
[1973], 1243). 
 Urarea mea plină de fervoare este ca lucrările Congresului vostru să poată 
constitui o îmbogăţire pentru spiritul vostru, aşa încât să vă facă vestitorii Salvatorului 
mai eficienţi şi mai convinşi, ocrotiţi de Maica sa preasfântă şi cu binecuvântarea 
mea afectuoasă.  
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Capitolul II 

 
MÂNTUIREA ÎN RELIGIILE LUMII1 

 
(trad. pr. Isidor Chinez) 

 
 

 
  
  

1. TEMA MÂNTUIRII ÎN ISTORIA RELIGIILOR 
 
 Dacă atitudinea religioasă a omului conţine şi – aşa cum în general astăzi toţi 
sunt de acord – o voinţă de integrare ultimă şi totală, trebuie să se recunoască faptul 
că cercetarea şi angajarea pentru o salvare se înscriu în dinamismul actului religios, 
mai mult, apar ca un aspect specific şi universal al acestuia. Dar studiile religiilor au 
încetat să mai recunoască aceasta. prima tratare sistematică de fenomenologie a 
religiei, datorată lui G. van der Leeuw şi apărută în 1925, nu dedică nici un capitol 
mântuirii în religii2; în acelaşi an, marea operă a lui N. Sönderblom, The living God, 
apărută la Londra, făcând o diagramă a religiilor din lume prezintă doar budismul 
mahayanic ca religie a mântuirii; dar tratările succesive de fenomenologie religioasă3 
au umplut gradual acest gol, şi astăzi un mare studios ca Herve Rousseau 
deschizând capitolul despre mântuire în religii se exprimă astfel: „Atingem aici inima 
vie a religiei. Este vorba de ceea ce religia înseamnă în mod existenţial pentru om. 
Se va vedea că ceea ce diferenţiază religiile este tipul de revelaţie pe care ele îl 
stabilesc între Absolut şi om, tipul de «mântuire» pe care îl oferă; în timp ce riturile şi 
practicile prezintă adesea o analogie formală (rugăciune, ofertă, sacrificiu, iniţiere 
etc.), analogia formei dobândeşte o «semnificaţie» diferită după concepţia despre 
mântuire”4. Şi M. Dhavamony este categoric în a scoate în evidenţă că mântuirea 
„defineşte scopul religiei însăşi”5. 
 
 2. VOCABULARUL ŞI FENOMENOLOGIA MÂNTUIRII 
 
 Întrucât căutarea mântuirii este centrală în religii, se intuieşte imediat de aici 
complexitatea şi varietatea. Omul de ştiinţă deja citat, H. Rousseau, delinea 
mântuirea propusă în religii după o schemă tripartită: „mântuirea cosmosului”, 
„eliberarea de timpul ciclic”, „participarea la viaţa divină”. În timp ce prima este 
caracteristică şi proprie religiilor antice mesopotamiene şi micro-asiatice, a doua este 
tipică religiilor asiatice iar a treia se întâlneşte în religiile monoteiste. Dar este 
necesar a ne feri de generalizări şi de o fenomenologie nepăsătoare faţă de 

                                            
1 P. ROSSANO, „Salvezza nelle religioni”, în G. BARBAGLIO – S. DIANICH, ed., Nuovo dizionario di 
teologia, Edizioni Paoline, Roma 19792, 1407-1414. 
2 G. VAN DER LEEUW, Einführung in die Phänomenologie der Religion, Gröningen 1925.  
3 F. HEILER, Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Kohlhammer, Stoccarda 1981; G. 
WIDENGREN, Religionsphänomenologie, De Gruyter, Berlin 1969; M. DHAVAMONY, 
Phenomenology of Religio, PUG, Roma 1973. 
4 H. ROUSSEAU, Les Religions, PUF, Paris 1971, 69. 
5 M. DHAVAMONY, Phenomenology of Religio, 291.  
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identitatea specifică a fiecărui fapt. În acest scop este necesar a arunca mai întâi o 
privire la terminologia mântuirii în uz în diferitele religii. 
 În Hinduism cuvântul tipic şi care apare pentru a indica mântuirea este moksa 
sau mukti, care înseamnă eliberare, se înţelege, de ignoranţă, de iluzie, de legăturile 
inimii şi în ultimă instanţă de ciclul naşterilor (samsara), în care omul este înlănţuit de 
rodul acţiunilor sale (karman). Alţi termeni în uz sunt: abhaya (absenţă a fricii), 
amrtatva (imortalitate), sreyas (bunăstare, fericire, noroc, în opoziţie cu răul, 
nefericirea, nenoroc). În curentele teiste ale hinduismului se folosesc cuvintele 
sayujya (unire, împreunare), sarupya (conformitate), samipya (proximitate). În 
curentele moniste sau ne dualiste (advaitismo) termenii supremi sunt samadhi 
(concentrare) şi kaivalya (izolare, extaz şi odihnă nemişcată a spiritului în fiinţa sa).  
 În Budism avem cuvântul nirvana care înseamnă literar „stingere”, se înţelege 
a dorinţei, a pasiunilor, şi semnificaţia sa este transpersonală şi răspunde la o 
experienţă inefabilă pe care budiştii o consideră în cel mai înalt grad pozitivă şi 
beatificantă. În budismul mahayanic şi amidistic, apofatismul este mai puţin riguros 
iar termenul ultim este desemnat „pământ curat”, „paradis al lui Amida”, „celălalt mal”.  
 În Islam termenii coranici ai mântuirii sunt fawz şi falah, care înseamnă 
respectiv „succes” şi „reuşită”. Pentru a obţine această „reuşită” prin rugăciune, 
muezinul invită de cinci ori pe zi musulmanul de pe înălţimea minaretului: Hayya li-l-
salât, Hayya li-l-falâh (veniţi la rugăciune, veniţi la reuşită).  
 
 3. ASEMĂNĂRI ŞI NEASEMĂNĂRI 
 
 Căutarea mântuirii în religii este caracterizată într-un moment de unitate şi de 
multiplicitate. În toate religiile omul se îndreaptă spre un orizont care îl atrage şi îl 
potoleşte pentru că suferă insatisfacţia stării sale prezente şi îi refuză limitele şi 
precaritatea. În aceasta căutarea mântuirii este un fenomen unitar. Întrucât condiţia 
istorică în care trăieşte omul îi apare, cel puţin în anumite momente, ca instabilă şi 
periculoasă, el se întinde de la asperitatea tărâmului existenţial spre un alt tărâm, în 
căutarea de orizonturi ideale, şi îşi procură mijloace şi persoane care pot să-l apropie 
de ele. Dar în această atitudine unitară apar imediat ramificaţii diferenţiate. Aşa cum 
sunt diferite experienţele de bază, aşa se diversifică orizonturile terminale şi se 
diferenţiază mijloacele şi căile care conduc la ele. Dar oricât de variate pot fi 
interogativele şi soluţiile la care fiecare om sau grup social dă ascultare în virtutea 
presiunilor culturale şi fizice la care este supus, rămâne acelaşi humus-ul din care 
germinează aspiraţiile fundamentale. La fel de adevărat este că fiecare om poate 
înţelege şi retrăi în sine, prin empatie, neliniştea fratelui său. Cu toate acestea 
obiectul căutării poate să se detaşeze cu trăsături diferenţiate, şi acelaşi lucru se 
spune, cu mai multă dreptate, despre căile şi mijloacele la care fiecare religie face 
trimitere pentru adepţii săi în drumul spre mântuire. 
 
 4. TERMINUS A QUO ŞI TERMINUS AD QUEM 
  
 Orice căutare a mântuirii are un punct de sosire şi mijloace pe care le propun 
diferitele religii. Aici dăm o scurtă panoramă a acestora. Situaţia existenţială din 
care se intenţionează a scăpa în căutarea mântuirii poate fi o stare de vinovăţie, 
de ignoranţă, de mizerie morală şi materială; poate fi teama de prezent, de trecut sau 
de viitor; uneori este indicată rădăcina răului în afara sa, în trup sau în materie; 
alteori în schimb în intimul propriu al fiinţei, al propriei intenţionalităţi. În religiile 
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monoteiste răul de care se urmăreşte a fi eliberaţi este adesea vina, violarea 
dureroasă a voinţei lui Dumnezeu, care-l face pe om nedemn de el şi incapabil de a-i 
sta înainte.  
 Tot la fel de variat şi diferenţiat în religii este terminus ad quem, orizontul în 
care se plasează mântuirea, şi modulele în care aceasta este descrisă. Există 
soteriologii orientate spre trecut, în care cadrul ideal al mântuirii este o stare edenică 
sau timpul primordial, prima dimineaţă a lumii încă nepătată de uzura istoriei şi de 
petele greşelii umane. Astfel este în multe religii antice şi chiar şi astăzi la populaţiile 
primitive. Pentru alte religii, dimpotrivă, orizontul este escatologic, fie individual fie 
colectiv. Adesea mântuirea este prospectată în termeni de conţinut pământesc, dar 
este dificil a discerne până la ce punct este vorba de pură simbologie, ca în Islam; în 
schimb, în Budismul hinayanic şi în Hinduism, ea se realizează dincolo de orizontul 
spaţiului, al timpului şi al ordinii sensibile.  
 În formaţiunile religioase monoteiste mântuirea este exercitarea unui drept al 
divinităţii, chiar o participare plină de bucurie la viaţa sa (mazdeism, Islam, bhakti 
indiană şi budhistă), dar în sistemele cu componentă cosmico-mistică mântuirea se 
actualizează abandonând eu-l individual în izvorul fiinţei din care au ţâşnit prin 
decădere toate individualităţile empirice temporare. În mod analog, termenul ultim al 
mântuirii poate fi un dar (budhismul mahayana) sau o cucerire (budhismul hinayana), 
sau o combinaţie între amândouă, în care diferitele şcoli teologice atribuie un 
coeficient diferit intervenţiei lui Dumnezeu şi omului: ajunge să cităm celebra opoziţie 
dintre „calea maimuţei” şi „calea pisicii” la urmaşii lui Ramanuja6. Bhagavadgita 
insistă puternic pe necesitatea unui har: „după ce veţi fi avut credinţă în mine, se vor 
împlini apoi toate acele acte prin care prin intermediul harului meu se va ajunge la 
starea veşnică şi imutabilă”. Pentru budhismul hinayatic în schimb mântuirea este 
rodul unui efort personal; un cuvânt de al lui Budha spune: „o, călugări, voi vă sunteţi 
vouă înşivă făclia voastră”.  
 Încă ceva: mântuirea poate fi gândită, dar se întâmplă rareori în afara 
economiei ebraico-creştine, în termeni universali, destinată tuturor oamenilor: fie 
doar unei categorii dintre ei, de exemplu, celor care aparţin unui clan special fie unei 
naţiuni, iniţiaţilor, oamenilor cărţii, monahilor şi asceţilor, deţinătorilor de secrete 
speciale (gnoză).  
 
 5. CĂILE, MIJLOACELE ŞI MEDIATORII MÂNTUIRII 
 
 Nu mai puţin variată este diversitatea căilor, mijloacelor sau mediatorilor 
de mântuire propuşi de religii. Sunt cunoscute căile de mântuire în hinduism, fiecare 
dintre ele nu este exclusivă pentru alta: la fel este calea acţiunii (karmamarga), fie 
cea rituală, fie cea etico-socială; calea cunoaşterii (jiňanamarga) care constă în 
percepţia intuitivă a realităţii divine şi a eu-lui transempiric şi spiritual al omului; alături 
de aceasta este calea meditaţiei (dhyanamarga) în care omul reculegându-se şi 
eliberându-se de tot ce este sensibil se pregăteşte la samadhi (extaz) prin 
intermediul concentraţiei (dharana); dar mai presus de toate este preamărită în 
hinduism calea iubirii şi a supunerii-dominare lui Dumnezeu (bhaktimarga), care este 
uşor accesibilă tuturor, în timp ce alte căi sunt cel mult accesibile doar brahmanilor.  

                                            
6 Diferenţa dintre cele două şcoli era emblematizată în două imagini: maimuţa mamă, care în caz de 
pericol îi ia asupra sa pe puii care se prind de ea cu coada, şi a pisicii, care în aceeaşi situaţie îi ia pe 
puii săi în gură şi îi salvează fără nici o colaborare din partea lor (cf. E. GATHIER, La Pensee hindoue, 
Seuil, Paris 1960, 67). 
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 Căi analoge de mântuire se află în budhism: în cel hinayanic sunt „patru 
adevăruri nobile” şi „cinci oprelişti” (să nu ucizi, să nu furi, să rămâi cast conform 
stării proprii, să nu minţi, să nu faci uz de băuturi îmbătătoare), la care se adaugă 
pentru monah cinci oprelişti ulterioare care aparţin condiţiei sale (să nu dansezi, să 
nu foloseşti parfumuri, să nu foloseşti paturi de lux, să nu posezi, să nu mănânci 
după-amiază). În budhismul mahayanic în schimb există devoţiunea şi invocaţia plină 
de încredere a lui Amida Budha: o eficacitate aparte salvifică îmbracă în amidism 
celebra invocaţie: „Namu Amida Butsu” („cinste lui Budha Amida”). „Se poate conta 
pe harul salvific al lui Amida repetând simplu cu credinţă şi puritate a inimii această 
invocaţie mistică. Dacă o pronunţi cu credinţă perfectă nu mai ai teamă, nici de 
infern, nici de spiritele flămânde, nici de alt limb. Amida ne va veni în întâmpinare la 
moartea noastră şi ne va conduce în paradisul său”. 
 Un ascetism riguros până la practici producătoare de leziuni pentru o victorie 
completă asupra sa şi eliminarea oricărei contaminări de materie este susţinută de 
jiainism pentru a ajunge la a se bucura de libertatea absolută, în care sufletul există 
ca o monadă fericită în compania altor suflete alese şi eliberate. 
 Islamul propune ca drum de mântuire cinci pilaştri (arkan), sau datorii 
fundamentale pentru musulman: mărturisirea de credinţă (shahada), rugăciunea 
(salât), postul Ramadan, pomana (zakât) şi pelerinajul (hagg) la Mecca. Este 
obligatoriu în plus a lua parte la gihad, adică la apărarea Islamului („războiul sfânt”), 
care astăzi este interpretat în ambientele mai iluminate ca „misiune”, „apostolat”. 
 În gama mijloacelor de mântuire se întâlnesc apoi în multe religii figuri de 
mediatori şi de auxiliari ai mântuirii: aşa în hinduism o funcţie primară o are în 
fiecare şcoală persoana guru-lui sau maestrului spiritual; în lumea budhistă, 
monahul (bhikku) desfăşoară funcţia de ghid spre iluminare; în altă parte sunt preoţii 
şi specialiştii religiei, „persoane care ştiu şi care pot” face pe însoţitorul pe cărările 
mântuirii spirituale.  
 Figuri auxiliare pe drumul mântuirii sunt bodhisattva în budismul mahayanic, şi 
în hinduism avatara, considerat o coborâre, un fel de încarnare a divinului într-o 
formă sau alta creată. Cei mai celebri bodhisattva – fiinţe care, deşi au atins 
mântuirea iluminării, întârzie în mod voluntar propria intrare în nirvana cu scopul de 
a-i ajuta pe oameni să atingă şi ei punctul la care au ajuns ei – sunt Amitaba, 
Avalokitesvara şi Mahastammaprata; în Japonia cei trei se numesc Amida, Kwannon 
şi Seishi. Sunt cunoscuţi o serie numeroasă de avatara în India, dar cei mai 
importanţi variază în texte de la 10 la 20 sau 22. În special despre Krishna se spune 
că este avatara pentru însuşi zeul Vishnu. 
 Evident, trebuie menţionată în acest context figura salvatorului, trecut, 
prezent sau viitor; către un salvator viitor se îndreaptă privirile în multe religii fie 
primitive fie întemeiate de-a lungul istoriei; ajunge să cităm pe Kalkin, Vishnu al 
viitorului, Maitreya, Budha al viitorului, Saoshyant salvatorul din mazdeism, Mandhi 
sau Mesia viitor din Islam. Mereu în inventarul mijloacelor de mântuire se întâlnesc 
pretutindeni, mai ales la nivel popular, rugăciunea, pelerinajele, abstinenţa şi figuri de 
sfinţi ca mediatori de favoruri cereşti, şi unii care trăiesc în istorie, cum sunt astrologii, 
ghicitorii, walî (marabuti), experţii în magie şi ocultism pentru toate nevoile trupului şi 
sufletului. Mai trebuie evaluate, datorită consistenţei, analogiile şi dimensiunile 
universale pe care le prezintă acest nivel popular de căutare a mântuirii, cu ritualurile 
sale, cu purificările, practicile abstenţioniste şi eliberatoare, sacrificiile, invocaţiile şi 
ofertele de daturi simbolice şi de familie (flori, fructe, lumânări, tămâie, veselie, 
primele roade): este vorba de o dimensiune universală a omenirii care caută 
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mântuirea cu mijloacele pe care intuiţia simplă şi spontană le pune la dispoziţie: 
perceperea obscură a unui mister care stă dincolo de empiricul sensibil, chemare 
instinctivă la depăşirea de sine şi invocarea Altuia, prin medierea cuiva sau ceva 
care este aproape.  
 
 6. YOGA ŞI ZEN 
 
 Un loc aparte între căile şi tehnicile pentru atingerea eliberării şi a mântuirii în 
religiile asiatice revine pentru yoga, care se importă astăzi în mod masiv în occident. 
Yoga clasică (învăţată de Yogaustra sau Aforismele din Yoga de Patanjali) este 
legată de şcoala de la Sankhya; dar ca metodă şi ca experienţă se practică în 
aproape toate formele de spiritualitate indiană. Este vorba înainte de toate de o 
tehnică şi de practici pentru controlul şi depăşirea progresivă nu numai a simţurilor, 
dar şi a minţii şi intelectului în scopul atingerii, în gradele cele mai elevate, a Realului 
şi a Adevărului, până la coinciderea cu acestea. Se întrevede deja de aici că această 
tehnică este susţinută de o viziune despre om şi despre lume şi de un miraj spiritual 
în care converg şi sunt adunate intenţiile experienţei religioase asiatice, care tind cel 
mult să dizolve eu-l în totalitatea cosmică7. 
 Versiunea budhistă a lui yoga şi legată strâns în dezvoltarea sa cu istoria 
religioasă a Japoniei este zen (din chineză ch'an, din sanscrită dhyana = meditaţie), 
care printr-un proces de concentrare riguroasă poartă candidatul treptat la iluminare 
supremă (satori). 
 Până la ce punct aceste căi de autorealizare şi de autoeliberare se pot 
considera ca simple tehnici şi pot fi asumate de spiritualitatea creştină, care este pur 
dialogică, teocentrică şi cristocentrică, rămâne până astăzi obiect de studiu şi de 
discuţie8. 
 
 7. MORFOLOGIA MÂNTUIRII ÎN PRINCIPALELE RELIGII 
 
 Conceptul de mântuire este aşa de esenţial în fiecare religie încât se poate 
spune că diferenţele dintre religii şi caracteristicile fiecăreia sunt determinate în 
principal de modul de a concepe mântuirea. Desigur, o simplă tratare 
fenomenologică este insuficientă ca să dea o idee adecvată despre conţinuturile şi 
evocările psihologice pe care dorinţa de eliberare şi de mântuire le cuprinde în cei 

                                            
7 Un exemplu cu caracter sincretist şi totalizant al lui yoga modern importat în Occident se poate găsi 
în următoarele afirmaţii: „A se trezi din somnul ignoranţei, din convuzie şi din iluzia cî dincolo de 
această lume materială a simţurilor şi de plăcerea lor nu există nimic, înseamnă yoga; metodologia 
pentru a se trezi din iluzuie, maya, înseamnă yoga; realizarea şi experienţa Realului este yoga; starea 
de conştiinţă atunci când se depăşesc limitele cunoaşterii eu-lui sau al ego-ului este yoga. A vedea 
propria fiinţă în fiecare şi în orice lucru din jurul nostru şi a abandona propria fiinţă în jertfă şi slujire 
este yoga. Starea extatică de „compasiune” şi de „simpatie” este yoga... Yoghin este cel care a cucerit 
propria fiinţă personală (self) înţelegând şi văzând clar limita şi goliciunea iluziei unei fiinţe personale 
permanente şi continue. Cucerind propria „fiinţă personală” yoghinul este calm, rece, recules şi 
cufundat în Fiinţa supremă (Supreme self), are o totală seninătate faţă de orice lucru care există (din 
discursul lui Aba P. Pant, ambasadorul Indiei la Roma, la I Congeres naţional al Federaţiei Yoga 
Italiene, ţinut la Roma la 16 noiembrie 1974).  
8 Sunt numeroase publicaţiile despre yoga şi zen din punct de vedere creştin: H. H. LASSALLE, Le 
Zen, Desclee de Brouwer, Paris 1965; J. M. DECHANET, Yoga per i cristiani, Edizioni Paoline, Roma 
19754; J. M DECHANET, Yoga chretien en dix lecons, Desclee de Brouwer, Paris 1964; J. A. 
CUTTAT, Experience chretienne et spiritualite orientale, Desclee de Brouwer, Paris 1967; A. W. 
VATTS, The way of Zen, Pelikan books, Edimburg 1968. 
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care le caută. Trebuie să distingem apoi, cum deja ne este cunoscut, în toate religiile, 
între nivelul filosofico-teologic, căruia îi aparţine o minoritate de persoane, şi 
nivelul popular, cu reprezentările sale spontane presărate de dorinţă şi de fantezie.  
 După aceea se poate spune că religiile primitive, chiar în varietatea ireductibilă 
a formaţiunilor lor, tind să-şi reprezinte starea ideală de mântuire în integrarea 
perfectă în cosmos şi în societatea în care se trăieşte. Şi raportul cu spiritele, cu 
sufletele strămoşilor, cu Fiinţa supremă, pacificat adesea prin rituri menite să obţină 
protecţia divină sau eliberarea din motiv de culpe rituale sau sociale comise, intră în 
cadrul unei integrări în sistemul de forţe constituit de univers. Trebuie evitat tot ceea 
ce este anti-social şi anti-cosmic, şi este necesară supunerea faţă de legea care 
reglementează bunul mers al tribului şi al lumii. În această perspectivă mântuirea 
priveşte mai presus de toate viaţa prezentă. Cât priveşte viaţa viitoare, care în mod 
normal este admisă în religiile primitive, natura sa depinde şi este în sintonie cu 
sistemul social şi cosmic în care este inserat omul. 
 În acest orizont prevalent cosmic („ontocratic” sau „cosmocratic”) se mişcă 
şi hinduismul în curentele sale non teiste. Răul radical (klesa), de care trebuie să se 
elibereze omul, este ignoranţa (avidya) care îl cufundă în iluzie, îl încătuşează în 
legea rodului acţiunii (karman) şi îl poartă în cercul dureros al naşterilor (samsara). 
Termenul ultim este eliberarea (moksa), care este interpretată, aşa cum am spus, în 
mod diferit de curentele din bhakti teist şi în cele ale monismului advaitistic. În 
primele mântuirea-eliberare constă într-o relaţie de iubire între Dumnezeu şi suflet; în 
celelalte, eu-l individual dispare şi intră în starea cosmică, care transcende 
categoriile spaţiu-timp-cauzalitate („starea pre-biografică”, „mistica naturii”). „Atunci 
când soarele cunoaşterii se ridică pe cerul inimii, muni (singuraticul) contemplează 
toate lucrurile ca locuitoare în sine însuşi şi percepe că orice lucru este el însuşi” 
(Shankara).  
 În budhism starea finală şi eliberatoare – nirvana – nu este doar absenţa 
dorinţei şi deci descătuşarea de antiteza bucurie-durere, dorinţă-suferinţă, dar este 
situaţia beatitudinii totale. Ucenicul perfect a atins o stare permanentă de pace, a 
trecut pragul Absolutului, al non generatului, al non produsului, al non condiţionatului 
în care a încetat orice dorinţă, karman-ul este neutralizat şi s-a pus capăt dureroasei 
aventuri a naşterilor. Dar această doctrină fundamentală din budhismul hinayanic 
dobândeşte retuşuri substanţiale şi completări în hinduismul mahayanic. Aici idealul 
nirvanei este doar un stadiu pentru atingerea unui nivel ulterior care este 
înţelepciunea lui Budha şi budhificarea însăşi. A deveni Budha, a avea parte de 
infinita sa înţelepciune, bunătate, bunăvoinţă, este idealul la care se aspiră. Se 
revine astfel sub multe aspecte la concepţia monistă a hinduismului, dacă nu chiar la 
Brahmanism: aici este substituită budhizarea universală. Dar alături de aceste 
perspective totalizante apar altele la nivel popular, şi se vorbeşte despre viaţa 
veşnică, despre existenţa în paradisul lui Budha Amida, în împărăţia pământului pur, 
unde nu mai există umbră de dorinţă şi de durere. 
 În religiile chineze antice, mai ales în confucianism, mântuirea este de ordin 
pământesc, sociologic şi sapienţial, şi constă în a şti să te inserezi armonios şi bine 
în ordinea familială, căreia îi răspund în cercuri concentrice ordinea socială, cea 
statală şi cea cosmică, conform legii Cerului, care se reflectă în conştiinţa fiecărui 
om. Acestui ideal sociocentric, străin de orice speculaţie metafizică, i se opune, fără 
ca totuşi să prevaleze, linia lui Laotse, cosmocentrică, conform căreia ultima 
rezolvare soteriologică este adeziunea la Tao etern, principiul şi sfârşitul tuturor 
fiinţelor şi tuturor forţelor universului. 
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 Islamul, care, aşa cum am mai spus, reprezintă mătuirea în „reuşită” şi în 
„succes”, are voinţa de a fi religia omului întreg şi deci a celor două vieţi. Fără să 
intrăm aici în problema complexă a evoluţiei gândirii lui Mahomed de la Mecca la 
Medina şi a omogenităţii sau non-omogenităţii tradiţiilor mistice cu doctrina coranică, 
este sigur că Islamul vrea să asigure omului fericirea în viaţa aceasta şi în cealaltă. 
De aceea în Coran nu este dată ca necesară o viaţă de mortificare şi de dezlipire. 
Pentru a ajunge la „succes” aici şi dincolo este necesară înainte de toate credinţa. 
Dar nu mai puţin necesare sunt faptele, mai ales cele indicate de cei cinci pilaştri. 
 În iudaism, care este prototip şi într-un anumit mod arhetip al religiilor 
monoteiste, istoria umană se desfăşoară între doi poli, creaţia la început şi mântuirea 
la sfârşit. Această mântuire are deja începutul şi zălogul în intervenţia lui Dumnezeu 
în istorie cu Abraham, Moise şi profeţi. Alianţa cu poporul ales este aşadar semnul 
prezenţei salvatoare a lui Dumnezeu în omenire şi este în funcţie de aceasta. 
Poporul ales va urma această mântuire în măsura fidelităţii sale faţă de lege şi faţă 
de angajarea sa de dreptate pe pământ. Deşi este în germen aici în istorie, 
mântuirea are însă o dimensiune esenţial escatologică, iar actualizarea sa trece prin 
Mesia şi poporul mesianic.  
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Capitolul III  
 

MÂNTUIREA ÎN REFLECŢIA TEOLOGICĂ9 
 

(trad. pr. Isidor Chinez) 
 
 

 
 
 1. PREZENTAREA TEMEI 
 
 Problema mântuirii este centrală în fiecare religie. Ea se prezintă tocmai ca un 
răspuns la problemele fundamentale ale omului: durere, egoism, rău, moarte; pe 
scurt, sensul vieţii. În religia ebraică şi după aceea în creştinism, tema mântuirii a 
avut conotaţii concrete: a fost centrată în experienţele istorice ale exodului şi în 
aşteptările mesianice. Din acest motiv în Biblie termenul mântuire este mai ales 
referit, pe de o parte, la eliberarea din sclavie şi din păcat, şi, pe de altă parte, la 
bunurile împărăţiei lui Dumnezeu pe care avea s-o realizeze Mesia. 
 Întrucât în predica lui Isus Cristos împărăţie este prezentată ca transcendentă, 
întrucât deplina sa realizare este aşteptată la sfârşitul istoriei, termenul mântuire 
folosit de creştini a dobândit în mod prevalent o conotaţie transcendentă sau 
escatologică: se referă la viaţa veşnică sau la starea definitivă de fericire la care este 
chemat fiecare om. Cu termenul răscumpărare, în schimb, s-a preferat a indica 
acţiunea săvârşită de Isus din Nazaret pentru salvarea oamenilor din păcat şi pentru 
a le arăta calea mântuirii veşnice. 
 Însă astăzi teologia şi limbajul catolic par să prefere din nou termenul biblic de 
mântuire într-un sens mai complet, în cele două momente ale sale: cel istoric şi cel 
veşnic. 
 Întrucât la cuvântul eliberare i s-au expus aspectele fundamentale ale 
cristologiei soteriologice, aici sunt rezumate elementele subiective şi obiective ale 
mântuirii, adică: în ce constă mântuirea creştină, ce speranţe conţine şi ce bunuri 
cuprinde. 
 
 2. TEMELE BIBLICE 
  
 Nu examinăm în întregime toate aspectele mântuirii aşa cum este prezentată 
în Biblie, nici nu analizăm dezvoltările, nu totdeauna omogene, făcute pe temă de-a 
lungul istoriei poporului evreu. Aici sunt examinate principalele teme biblice, mai ales, 
cele care au avut rezonanţe particulare în Noul Testament. 
 Termenul mântuire traduce ebraicul yesu'a, latinescul salus şi grecescul 
soteria, dar în Vechiul Testament este folosit mai ales verbul corespunzător: în 
ebraică yasa' în forma pasivă (a fi salvat) şi în cea cauzativă (a salva); în greacă 
sózein (a salva). În Noul Testament termenul este folosit cel puţin de 150 de ori şi, 
din acestea, puţin mai mult de o treime într-o formă verbală. Atât substantivul cât şi 

                                            
9 C. MOLARI, „Salvezza nella ricerca teologica”, în G. BARBAGLIO – S. DIANICH, ed., Nuovo 
dizionario di teologia, Edizioni Paoline, Roma 19792, 1414-1438. 
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verbul au o semnificaţie foarte amplă în folosirea în Biblie; indică: eliberare, victorie, 
bine, pace, fericire, prosperitate, sănătate, siguranţă. 
 
 a. Experienţe istorice veterotestamentare 
 
 Situaţiile istorice în care este invocat Dumnezeul salvator privesc toate 
aspectele existenţei: în special războiul sau închisoarea, boala sau moartea, teama 
sau neliniştea, exilul sau sclavia. În VT centrul istoric care va rămâne punctul de 
referinţă constant în celebrarea mântuirii ca şi fundament al speranţei viitoare este 
seria de episoade care au constituit exodul poporului evreu din Egipt: „Egiptenii ne 
tratau cu asprime şi ne persecutau impunându-ne greutăţi foarte mari. Şi noi strigam 
la Domnul Dumnezeul părinţilor noştri: care ne-a ascultat, a îndepărtat umilinţa 
noastră, chinurile şi necazurile noastre şi ne-a scos din Egipt cu mână tare şi braţ 
întins, în mare spaimă, cu minuni şi fapte minunate, şi ne-a făcut să intrăm aici, 
dându-ne o ţară în care curge lapte şi miere” (Dt 26,6-9). Mântuirea priveşte în mod 
imediat poporul întreg, şi chiar dacă atinge fiecare persoană şi de multe ori îi priveşte 
direct pe aceştia. 
 
 b. Aşteptări mesianice 
 
 Dar ideea de mântuire se dezvoltă în mare parte după exil în legătură cu 
aşteptarea mesianică, care dobândeşte un chip nou (pentru dezvoltarea 
mesianismului). Într-un prim moment profeţii anunţă restaurarea unităţii poporului lui 
Israel, întoarcerea din exil, purificarea poporului, într-un cuvânt abolirea tuturor 
relelor care chinuie în mod cronic viaţa poporului ebraic. Mesia avea să fie tocmai 
promotorul acestei noi faze, cea definitivă, a istoriei mântuirii. Micul popor al lui Israel 
avea să devină lumină pentru popoarele pământului, purtătorul mântuirii care vine de 
la Dumnezeu la toţi oamenii (cf. Is 11,1-10; Ier 31,31-34; Ez 37,21-28). Ierusalimul şi 
templul devin simbolurile promisiunii şi puterii lui Dumnezeu, care vrea prin 
intermediul Israelului să extindă mântuirea sa, adică împărăţia dreptăţii şi păcii la 
întregul pământ. Atunci când speranţele unei mântuiri imediate erau frustrate, încep 
să dobândească  spaţiu, mai ales în cărţile apocrife, concepţiile apocaliptice ale 
mântuirii. Să ne gândim la o răsturnare radicală a lumii făcută de Dumnezeu care 
avea să judece pe toţi oamenii înainte de instaurarea unei împărăţii definitive de 
pace şi de dreptate veşnică. 
 
 c. Mântuirea în Noul Testament 
 
 În sens absolut mântuirea este acţiunea cu care Dumnezeu prin intermediul lui 
Isus din Nazaret eliberează omul de situaţia prezentă şi îl introduce într-un mod nou 
de existenţă, al cărei semn şi anticipare este învierea lui Isus. Vestirea apostolilor 
este în mod fundamental „evanghelia... mântuirii” (Ef 1,13). „El este puterea lui 
Dumnezeu pentru a da mântuirea celui care crede, iudeului mai întâi şi apoi grecului” 
(Rm 1,16). Pentru a fi exacţi, credincioşii sunt „cei care au fost salvaţi” (1Cor 1,18; 
2Cor 2,15; Ef 2,5-8). Ei ştiu că „cuvântul acestei mântuiri a venit deja” (Fap 13,26), 
că sunt „mântuiţi în viaţa lui Isus” (Rm 5,10) şi „în nimeni altul nu este mântuire; 
pentru că nu există sub cer alt nume dat oamenilor, de la care să putem aştepta să 
fim mântuiţi” (Fap 4,12). Dar, pe de altă parte, mântuirea nu este încă a noastră în 
mod definitiv şi plenar: fiind „salvaţi în speranţă” (Rm 8,24), stăm încă în aşteptarea 
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manifestării finale a salvatorului, atunci când el va apare ca să ne dea mântuirea (cf. 
Ev 9,28). Formele liturgiei înregistrează această aşteptare şi formulează această 
urare întrucât: „mântuirea aparţine Dumnezeului nostru şi mielului” (Apoc 7,10; 
12,10; 19,1). Conform sfântului Ioan, în special, mântuirea este scăpare de judecata 
lui Dumnezeu: Isus nu a venit ca să judece, dar ca să salveze (In 3,17; 12, 47). În 
acest sens, pentru sfântul Paul ea ne fereşte de mânia lui Dumnezeu (Rm 5,9 ş.u.). 
Mântuirea însă cere şi lucrarea oamenilor: condiţia fundamentală este credinţa sau 
voinţa de a primi darul lui Dumnezeu. Credinţa constă în mod concret în a primi 
evanghelia mântuirii centrată în persoana lui Isus din Nazaret, „mort pentru păcatele 
noastre şi înviat în vederea îndreptăţirii noastre” (Rm 4,25). 
 Pentru toate aceste motive, mântuirea ai căror martori şi vestitori sunt apostolii 
se prezintă ca totală şi definitivă; priveşte, de fapt, întreaga realitate umană, întreaga 
istorie şi se referă şi la sensul complet al vieţii, acela care provine din termenul ultim 
al drumului nostru. Şi chiar atunci când se concretizează în gesturi istorice, cum sunt 
vindecările, eliberarea de situaţii de pericol sau de moarte, mântuirea vestită este 
totdeauna cea definitivă; evenimentele istoriei sunt doar semne şi anticipări, care 
poartă la a crede cuvântului lui Dumnezeu care le împlineşte. 
  
 3. MÂNTUIREA ÎN DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREŞTINE 
 
 Dată fiind centralitatea temei, este foarte greu şi, în orice caz, este totdeauna 
parţială oricare expunere istorică referitoare la mântuire în domeniul creştin. De fapt, 
ea trebuie să cuprindă în mod necesar toate aspectele teologiei. Dar nu se poate 
sustrage de a indica unele linii prevalente, limitând examenul la aspectul antropologic 
al mântuirii. Ceea ce implică aceasta pentru om ca să fie salvat de Cristos, ce 
comportă pentru credincios ca să primească darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin 
intermediul său. 
 
 a. În primele secole ale Bisericii 
 
 Prima vestire a apostolilor priveşte mântuirea: Cristos este Domnul; el 
conduce la viaţă şi la înviere. Această vestire a avut explicaţii şi formulări diferite în 
cursul secolelor, în raport cu concepţiile despre actul răscumpărător al lui Cristos şi al 
omului. Nu este posibil a face aici o dare de seamă detaliată a acestor dezvoltări. 
Însă trebuie să indicăm cel puţin câteva aspecte puse în valoare în diferite momente 
ale istoriei Bisericii. 
 În timp ce, plecând de la evul mediu şi mai ales de la sintezele scolastice, se 
poate întâlni o anumită omogenitate de concepţii soteriologice în domeniul teologiei 
creştine occidentale, în primul mileniu, în special în primele cinci secole, se 
întâlneşte o mai mare varietate de explicaţii. Mântuirea este cunoaştere sau lumină, 
este viaţă sau imortalitate, este divinizare, este eliberare de sub stăpânirea răului şi a 
păcatului. 
 
 1. Tema luminii şi a cunoaşterii este o temă foarte comună în primele secole 
ale Bisericii. Dumnezeu, prin intermediul slujitorului său Isus, a eliberat omul10, 
chemându-l din întuneric la lumină, de la ignoranţă la cunoaşterea gloriei numelui 
său11, la credinţă12, la adevăr13, la „cunoaşterea imortală”14. Mântuirea, astfel, este 

                                            
10 Epistola lui Barnaba, 14,5. 
11 1Clemente, 59,2. 
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înţeleasă ca o doctrină nouă sau o nouă educaţie (paideia) oferită de Cristos15. 
Apologeţii vor expune această idee prin acţiunea logosului în lume. Revelându-se 
fragmentar în creaţie şi în poporul evreu, acum s-a făcut om în Isus din Nazaret şi, 
prin exemplu şi învăţătură, a condus oamenii la cunoaşterea lui Dumnezeu şi la 
comuniunea cu el16. Aceste idei îşi vor găsi o amplă dezvoltare la Irineu17 şi la 
alexandrini18 dar şi la scriitorii occidentali, deşi arată o sensibilitate diferită, subliniind 
acest aspect al mântuirii. Pentru Hipolit ea constă „în principal în cunoaşterea lui 
Dumnezeu mediată de Cuvânt, prin natură şi istorie, lege şi profeţi şi în sfârşit prin 
evanghelie: „apărând în lume ca adevărul, el a învăţat adevărul”19. 
 
 2. Tema vieţii veşnice. O altă schemă comună pentru definirea mântuirii este 
aceea referitoare la imortalitate sau la viaţa veşnică. Deja în predicare cuprinsă în 
evanghelia lui Ioan, tema vieţii veşnice este centrată şi este darul prin excelenţă a lui 
Isus ca Mesia. Didahea prezintă imortalitatea ca unul dintre motivele mulţumirii 
euharistice20. Şi pentru sf. Ignaţiu „esenţa mântuirii pare să rezulte din unirea cu 
Cristos, care ne-a dat viaţa şi imortalitatea”21. Această idee, pe de altă parte, este  
comună tuturor scriitorilor creştini din primele secole. Pentru unii, Cristos a restituit un 
dar care aparţinea deja omului înainte de păcat, pentru alţii, în schimb, este o viaţă în 
mod radical nouă aceea oferită de unirea cu Cristos, şi imortalitatea îi este o dovadă 
exclusivă. Pentru Teofil, în special, omul nu a fost creat nici muritor nici nemuritor, 
dar capabil de a deveni şi una şi alta cu propriile alegeri personale22. Omul cu 

                                                                                                                                        
12Didahia, 10,2: „Îţi mulţumesc Tată sfânt... pentru cunoaşterea şi credinţa şi imortalitatea pe care ni 
le-ai revelat prin intermediul lui Isus Cristos, fiul tău”. 
13 2Clemente, 20,5: „Mântuitorul... prin care Dumnezeul invizibil, Tatăl adevărului, ne-a revelat 
adevărul şi viaţa cerească”. 
14 1Clemente, 36,2. 
15 1Clemente, 21,8. Cf. G. Greshake, ideea de „paideia” este leitmotivul „care din acest moment va 
umple întreaga patristică greacă” (Aa.Vv. Redenzione ed emancipazione, Queriniana, Brescia 1975, 93).  
16 Referitor la sf. Iustin de exemplu scrie J. Kelly: „Atunci când examinează filosofic scopul principal al 
întrupării, dă impresia că este didactic. Omul care a uitat adevărul şi a fost cufundat de demoni în 
ignoranţă şi în greşeală, are o nevoie disperată de a găsi lumina pierdută” (J. KELLY, Il pensiero 
cristiano delle origini, Il Mulino, Bologna 1972, 207).  
17 „Irineu concepe întreaga istorie ca un mare proces pedagogic orientat spre înainte, în care 
Dumnezeu, prin evenimentele istorico-salvifice care au culminat în revelaţia Fiului în trup, recompune 
în om imaginea sa... Isus a trecut prin toate vârstele omului pentru a le sfinţi pe toate cu exemplul său. 
El a voit să fie învăţător în toate domeniile... Şi aici, aşadar, mântuirea înseamnă comunicare 
pedagogică a unei cunoaşteri adevărate. «Dacă s-ar fi avut cunoaşterea adevărului – notează Irineu 
în Adversus haereses, II, 18,6  - venirea răscumpărătorului în lume ar fi fost superfluă»... Întrucât 
logosul educator pătrunde totul, în istoria salvifică a lui Dumnezeu şi în creaţie totul este lucrarea în 
fucnţiune a lui paideia a omului....” (G. GRESHAKE, „La transformazione delle concezioni 
soteriologiche nella storia della teologia” în Aa.Vv., Redenzione ed emancipazione, Queriniana, 
Brescia 1975, 95-96, la nota 6).  
18 În Clemente de exemplu „ideea cea mai frecventă şi mai caracteristică este că Cristos este 
Învăţătorul care dă oamenilor adevărata cunoaştere, şi îi conduce la o iubire lipsită de dorinţe şi la o 
dreptate a cărei contemplaţie este rezultatul cel mai preţios. Cristos este ghidul oamenilor în diferitele 
lor nivele de viaţă... umanitatea sa ne serveşte ca model pentru a ne împiedica să continuăm să 
păcătuim. Este clar că soteriologia lui Clemente se deschide într-un cristo-misticism în care patima şi 
moartea Domnului au o funcţie răscumpărătoare mică sau chiar nulă” (J. KELLY, Il pensiero cristiano 
delle origini, 226-227, la nota 7).  
19 HIPOLIT, In Danielem, 4,41. Şi pentru Tertulian, Isus este cel „care învaţă omenirea şi o luminează” 
(Apologeticum, 21).  
20 Didahea, 10,2: „Îţi mulţumim, Tată sfânt pentru numele tău... pentru credinţă şi imortalitate...” 
21 II Clemente, 20,5. 
22 Cf. TEOFIL DIN ANTIOHIA, Ad Autolicum, 2,24-25. 
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păcatul a ales moartea, iar Isus cu ascultarea a obţinut nemurirea şi a oferit-o tuturor 
celor care se unesc cu el. Pe această linie se dezvoltă amplu, deja cu Irineu, 
paralelismul dintre primul Adam, care a pierdut viaţa nemuritoare pentru om, şi al 
doilea Adam, care a cucerit-o în mod definitiv pentru toată omenirea. Cu Atanasie 
devine prevalentă ideea unei stări primare perfecte şi fericite, din care omul a 
decăzut, pierzând privilegiul nemuririi, prin folosirea greşită a liberului arbitru23. În 
această perspectivă, mântuirea este o reintegrare în starea primară de perfecţiune şi 
ne nemurire.  
  

3. Tema divinizării naturii umane săvârşite de Dumnezeu în Cristos, care 
este legată de ideea vieţii nemuritoare. De la Ignaţiu la Irineu, şi mai ales în părinţii 
greci posteriori, mântuirea este explicată ca ridicare la un nivel divin al naturii umane, 
ca şi cum ar exista în Biserică un fel de „biologie supranaturală”24. Ideea divinizării 
devine foarte familiară următorilor părinţi greci. Învăţătura lor poate fi rezumată în 
această formulă atribuită lui Atanasie: „Fiul lui Dumnezeu devine Fiul omului, pentru 
ca fiii oamenilor, adică ai lui Adam, să devină fii ai lui Dumnezeu.... Astfel el este Fiul 
lui Dumnezeu prin natură şi noi suntem prin har”25. La răspândirea acestei concepţii, 
mai ales în ambientul platonizant, nu a fost străină concepţia despre unicitatea naturii 
umane şi a unităţii profunde dintre diferiţii indivizi aparţinând uneia şi aceleaşi naturi. 
 La Origene ideea se uneşte cu o cristologie particulară, care va exercita o 
influenţă notabilă în ambientul alexandrin după el. „Cu Isus natura umană şi divină au 
început să fie împletite împreună, aşa încât prin intermediul acestei asocieri cu 
divinitatea, natura umană poate deveni divină, nu doar în însuşi Isus, dar şi în toţi cei 
care îmbrăţişează viaţa pe care o învaţă Isus, viaţa care-l conduce pe cel care 
trăieşte conform poruncilor sale la prietenia cu Dumnezeu şi la fraternitatea cu 
Cristos”26. În timp ce Irineu consideră întruparea ca moment paradigmatic pentru a 
înţelege divinizarea omului (teoria fizică sau mistică a mântuirii), pentru Origene 
momentul esenţial este învierea, în care natura divină a Cuvântului a luat în posesie 
definitiv şi complet natura umană a lui Isus, transformând-o într-o realitate divină şi, 
deci, capabilă de divinizare, până la punctul în care, pentru Origene, „chiar dacă 
Mântuitorul a fost un om, acum (înviat) nu mai este”27. Dar după Origene, mai ales cu 
Atanasie şi în toată tradiţia alexandrină, ideea divinizării, în ciuda premiselor 
platonizante, a dobândit o autonomie faţă de cristologie, şi este legată de acţiunea 
Duhului în cei care cred: „Cei care, primind Duhul, au obţinut de la el puterea de a 
deveni fiii lui Dumnezeu. Fiind creaturi, prin natură nu ar fi devenit niciodată fii, dacă 
nu ar fi primit Spiritul de la cel care este adevăratul Fiu prin natură”28. 
 Pentru a completa cadrul reflecţiilor soteriologice, este necesar a adăuga un 
ultim aspect, prezent deja la primii scriitori şi dezvoltat mai ales în ambientul 
occidental din secolul al III-lea până la sintezele medievale. Cristos ne-a eliberat de 
drepturile pe care diavolul le-a dobândit cu privire la noi şi de datoria pe care o 
aveam faţă de Tatăl. Doctrina păcatului originar şi importanţa pe care a dobândit-o în 
sinteza lor, i-a condus pe occidentali, de la Tertulian la Augustin, şi apoi la scolastici, 

                                            
23 Cf. J. KELLY, Il pensiero cristiano delle origini,, 126-127. 
24 Formula este a lui L. BOUYER, L'incarnation et l'Eglise-Corps du Christ dans la theologie de st. 
Athanase, Paris 1943, 47. 
25 ATANASIE, De incarnatione Verbi, 8: „Cuvântul s-a făcut om pentru ca noi să fim deificaţi”; cf. şi 
ATANASIE, Ad Adelphum, 4. La Atanasie revine frecvent această formulă.  
26 ORIGENE, Contra Celsum, 3,28. 
27 ORIGENE, In Jeremiam homiliae, 15,6. 
28 ATANASIE, Contra Arianos, 2,59. 
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să explice mântuirea ca eliberare de consecinţele penale şi juridice ale păcatului 
originar. „Teologia latină, în contrast cu progresul care s-a făcut în ceea ce priveşte 
păcatul originar, a rămas în mod ciudat în spatele reflecţiei asupra mântuirii. Din 
partea lui Tertulian ne-am fi putut aşteptat la un mod nou de a o examina: 
perspectiva sa juridică îl purta să accentueze necesitatea reparării pentru ofensele 
comise şi el a transferat aceste idei în teologie... Tertulian se foloseşte de ideea 
satisfacerii pentru a explica restabilirea raporturilor dintre fiecare păcătos şi 
Dumnezeu”29. Acest aspect al mântuirii nu se traduce în mod imediat într-un bine 
salvific, dar constituie premisa sa juridică. 
 
 b. Sintezele scolastice 
 
 Aceste accentuări diferite ale mântuirii creştine au caracterizat prezentarea 
tradiţională a reflecţiei ecleziale. Teologia consideră mântuirea sub diferite aspecte, 
conform dimensiunilor sale variate. Teologia clasică o trata mai ales în cristologie 
(parte soteriologică), în ecleziologie, în cea sacramentală, în antropologia 
supranaturală, în escatologie. Vom considera pe scurt impostaţia clasică a acestor 
aspecte diferite. 
 
 1. Perspectiva cristologică. Problema pe care şi-o pune cristologia priveşte 
mântuirea vestită şi realizată de Isus din Nazaret şi poate fi formulată astfel: de ce 
este el mântuitor? şi cum ne-a mântuit? În acest sens cristologia a suferit diverse 
modificări şi diferite accentuări. 
 În timp ce într-un prim moment sensibilitatea soteriologică era puternic 
afirmată, după aceea procesul de ontologizare a condus cristologia la a se preocupa 
în principal de structura personală a lui Isus din Nazaret, înainte ca să se ocupe de 
acţiunea sa salvifică30. Această tendinţă a avut incidenţe notabile mai ales în teologia 
occidentală şi în special în teologia post-tridentină intersectată prin neoscolastică în 
manualele noastre. „De secole, mai ales după marii scolastici, care au propus o 
elaborare atât de perfectă a doctrinei sacre apărând a fi definitivă, teologia s-a 
formulat, în mod satisfăcător, în termeni de ontologie. S-a angajat să completeze şi 
să definească, plecând de la revelaţie, fiinţa în sine a lui Dumnezeu şi a lui Cristos, 
adică ceea ce sunt în ei înşişi. Iată, în schimb, că bibliştii se declară tot mai de acord 
în a recunoaşte că revelaţia a avut loc în mod esenţial în punctul culminant al unei 
istorii şi că ea este în mod esenţial «economică» sau «funcţională»: nu există 
revelaţie a misterului lui Dumnezeu şi a lui Cristos decât în mărturia transmisă despre 
ceea ce ei au făcut şi fac pentru noi, decât în raportul lor cu mântuirea noastră”31. 
 În plus impostaţia care a fost dată soteriologiei mai ales în occident a favorizat 
o interpretare parţială şi limitată a acţiunii răscumpărătoare a lui Cristos. Părinţii greci 

                                            
29 Cf. J. KELLY, Il pensiero cristiano delle origini, 218.  
30 Astfel rezumă procesul R. Cantalamessa: „Fenomenul ontologizării ne apare, aşadar, caracterizat 
de două fapte: a. tendinţa de a lua spuma, ca să spunem aşa, datelor kerigmei pentru a face să 
apară, sub evenimente şi funcţii, dimensiunea subînţeleasă a fiinţei, structura sau constituţia 
metafizică a lui Cristos; b. tendinţa de a ancora această dimensiune a fiinţei tot mai mult în amonte, 
schimbând astfel centrul de greutate al cristologiei de la înviere la botez (pentru gnostici), de aici la 
naşterea din Maria şi de aici în sfârşit la naşterea din Tatăl sau la preexistenţă” (R. CANTALAMESSA, 
„Dal Cristos del NT al Cristo della Chiesa”, în Aa.Vv., Il problema cristologico, oggi, Cittadella, Assisi 
1973, 154-155).  
31 Y. CONGAR, „Le Christ dan l'économie salutaire et dans nos traités dogmatiques”, în concilium 1 
(1966), 12. 
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considerau opera lui Cristos în mod prevalent ca paideia şi ca divinizare a naturii 
umane şi, deci, scoteau în relief mai ales întruparea sau învierea ca momente de 
contact între Dumnezeu şi om şi punct de pornire a procesului de înălţare a omenirii. 
În Occident, în schimb, mai ales după Augustin şi polemica despre păcatul originar, 
răscumpărarea s-a considerat ca restaurare a unei ordini primare pierdute în mod 
iremediabil. Sf. Anselm a prezentat o sinteză armonioasă sugestivă despre acţiunea 
răscumpărătoare a lui Cristos pe această linie, sinteză care a marcat mult timp 
impostaţia soteriologiei. În opusculul Pentru ce un om Dumnezeu, el justifică în acest 
mod întruparea: omul cu păcatul originar a răsturnat ordinea creaţiei şi l-a ofensat pe 
Dumnezeu cu o vină de gravitate infinită. În faţa unei ofense sunt două soluţii 
posibile: sau repararea voluntară (satisfacerea) sau pedeapsa (repararea impusă). În 
timp ce omul poate suferi o pedeapsă veşnică (ce corespunde ofensei infinite), nu 
poate să ofere o satisfacere infinită, căci aceasta se măsoară cu demnitatea 
persoanei care oferă reparaţia. De aceea, Dumnezeu – continuă sf. Anselm – nu 
avea decât această alternativă: fie să-i ierte omului pedeapsa (dar aceasta 
contravenea dreptăţii sale infinite), fie să facă în aşa fel ca un om să poată oferi o 
satisfacere infinită. Tocmai aici a intervenit bunătatea lui Dumnezeu: cu întruparea a 
făcut ca un om să poată acţiona cu demnitate infinită, fiind în acelaşi timp Fiul lui 
Dumnezeu. Această explicaţie, însă, avea câteva supoziţii discutabile (ofensă infinită 
– necesitate a unei satisfaceri infinite) şi câteva carenţe remarcabile (învierea, de 
exemplu, nu avea spaţiu în sistematica anselmiană).  
 Sfântul Toma, la rândul său, a dat spaţiu învierii ca evenimente salvific prin 
intermediul categoriei cauzalităţii eficiente, care permitea interpretarea într-un mod 
diferit şi a pătimirii şi morţii lui Cristos. De fapt, pentru el evenimentele vieţii lui Cristos 
nu sunt doar exemplare şi nu merită doar mântuirea noastră, dar o cauzează în mod 
eficient, în diferitele momente, până la învierea finală. În secolele următoare totuşi 
sugestiile sfântului Toma au fost trecute cu vederea de obicei şi a prevalat o 
explicaţie a mântuirii în cheie juridică şi morală, care a ajuns la expresii absolut de ne 
acceptat. S-a vorbit despre ura lui Dumnezeu faţă de păcat, personalizat în Isus, 
despre condamnarea sa la moarte de către Tatăl şi despre pedepsele infernale 
suferite de Isus în locul nostru. Aceste exagerări au scos în lumină insuficienţa 
radicală a impostaţiei juridice a mântuirii şi au provocat o reînnoire a cristologiei, mai 
ales în secolul nostru. 
 
 2. Perspectiva escatologică. Un alt aspect al mântuirii, care în ultimele 
secole a ieşit mult în evidenţă în teologia catolică, a fost cel escatologic: ce raport 
există între mântuire şi structurile ecleziale?  
 Dezvoltarea ecleziologiei, mai ales după Conciliile Vatican I şi Vatican II, a 
modificat sensibil semnificaţia formulei tradiţionale: „în afara Bisericii nu există 
mântuire”. Mult timp formula era folosită având convingerea că toţi oamenii erau 
destinaţi din cauza păcatului condamnării veşnice. Numai cel care primea invitaţia la 
convertire şi intra cu botezul în Biserică putea să spere să se mântuiască de 
condamnarea veşnică. Această speranţă devenea concretă doar pentru cel care 
rămânea fidel în ascultare faţă de autorităţile legitime în succesiune apostolică, 
constituite de Cristos „judecători ai celor douăsprezece triburi ale lui Israel”. Această 
concepţie, ivită în primele secole ale vieţii creştine şi explicată în ambientul 
augustinian, conform liniilor rigide rămase apoi tradiţionale, a avut expresii foarte 
autoritare. Conciliul din Firenze, de exemplu, în mărturisirea de credinţă pentru 
unirea Copţilor, scria: „Sfânta Biserică romană... crede cu tărie, mărturiseşte, 
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proclamă că... toţi cei care nu trăiesc în Biserica Catolică, nu numai păgâni, dar şi 
iudei sau eretici sau schismatici, nu vor putea să participe la viaţa veşnică, dar vor 
merge în focul veşnic... «Nimeni, în ciuda pomenilor bogate sau chiar dacă şi-ar da 
sângele pentru numele lui Cristos, nu se poate salva, dacă nu rămâne în sânul şi în 
unitatea Bisericii Catolice»”32. Convingerea venea din certitudinea că de acum 
evanghelia a fost vestită în toată lumea şi că, deci, lipsa de credinţă creştină 
depindea, în orice caz, de o refuzare a cuvântului lui Dumnezeu. 
 Marile descoperiri geografice şi multiplele contacte dintre diferite popoare au 
modificat orizontul cultural în care a apărut şi s-a impus formula. De aceea, 
semnificaţia a început încet să se schimbe iar aceasta s-a simţit şi în documentele 
magisteriului. Deja în diferitele condamnări ale jansenismului au fost refuzate 
aserţiunile limitative ca aceea a lui Janseniu, care declara semipelagian pe cel care-l 
considera pe Isus mort pentru toţi oamenii (DS 2005), sau aceea a lui Quesnel, 
conform căreia nici un har nu putea fi dat în afara Bisericii (DS 2429). Mai târziu, Pius 
al IX-lea a ajuns să afirme cu claritate posibilitatea mântuirii pentru cei care erau 
separaţi de Biserică datorită unei ignoranţe invincibile (DS intr. la 1865). Pe aceeaşi 
linie Sfântul Oficiu în 1949 condamna teoria lui Feeney, care considera excluşi de la 
mântuire pe cei care sunt în afara Bisericii Catolice (DS 3866-3873). 
 Conciliul Vatican II a exprimat în mod clar doctrina, dezvoltată progresiv în 
ultimele decenii, în câteva formule decisive în această privinţă: „aceia care, 
necunoscând, fără vina lor, Evanghelia lui Cristos şi Biserica sa, îl caută totuşi pe 
Dumnezeu cu inimă sinceră şi se străduiesc, sub impulsul harului, să împlinească în 
fapte voia lui cunoscută prin glasul conştiinţei, pot dobândi mântuirea veşnică” (LG 
16). Acelaşi lucru este spus şi despre atei care „nu au ajuns încă la o cunoaştere 
limpede a lui Dumnezeu şi se străduiesc, cu ajutorul harului divin, să ducă o viaţă 
dreaptă” (LG 16). Mai mult încă este valabil în cazul creştinilor „care nu păstrează 
unitatea comuniunii sub conducerea urmaşului lui Petru... dar nu mărturisesc 
întreaga credinţă” (LG 15). Mai sensibil la aspectele subiective şi temporale ale 
mântuirii, Conciliul Vatican II interpretează axioma tradiţională în sensul că „nu s-ar 
putea mântui aceia care, bine ştiind că Biserica catolică a fost întemeiată ca 
necesară de Dumnezeu prin Cristos Isus, nu ar voi să intre în ea sau să rămână în 
ea” (LG 14), sau şi în sensul că „numai prin Biserica catolică a lui Cristos, care este 
instrumentul general de mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de 
mântuire” (UR 3). Dialogul cu alte religii, dezvoltat mult după conciliu, pare să fi 
atenuat autosuficienţa presumptivă care, adesea, însoţea reflecţiile ecleziologice 
referitoare la mântuire şi mai ales pare să fi lărgit convingerea că „Duhul Sfânt oferă 
tuturor posibilitatea ca, într-un mod cunoscut de Dumnezeu, să fie asociaţi acestui 
mister pascal” (GS 22). 
 Într-un anumit sens este exact a spune că „ceea ce ne tulbură nu mai este 
dacă şi cum vor fi salvaţi ceilalţi. Desigur ştim, prin credinţa noastră în milostivirea 
divină, că ei pot fi salvaţi; cum poate să aibă loc aceasta, o lăsăm plini de încredere 
lui Dumnezeu. Ceea ce ne preocupă este mai degrabă aceasta: pentru ce, în ciuda 
posibilităţilor mai ample de mântuire, sunt încă necesare funcţia Bisericii şi deplina 
oferire de credinţă şi de viaţă prin şi în Biserică”33. 
 

                                            
32 DS 1330, 1351. 
33 J. RATZINGER, „Necessita della missione della chiesa nel mondo” în Aa.Vv., La fine della chiesa 
come societa perfetta, Mondadori, Milano 1968, 70. 
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 3. Perspectiva sacramentală. Făcând trimitere la teologia sacramentală 
pentru o dezvoltare mai amplă a acestei problematici, aici ne oprim la esenţial: ce 
raport există între mântuirea omului şi sacramentele Bisericii? 
 Interpretarea aproape magică a gestului sacramental, în anumite ambiente şi 
în perioade determinate, s-a răspândit în Biserică, ca şi cum cuvinte şi atitudini 
umane ar putea pune în mişcare forţe ascunse suspendate în ceruri. Ea a dezvoltat 
probleme care în anumite momente au avut o relevanţă particulară în ceea ce 
priveşte tematica mântuirii, ca: necesitatea botezului, valoarea botezului conferit de 
eretici, rebotezarea, necesitatea euharistiei, ungerea din urmă a muribundului non 
conştient, cauzalitatea eficientă şi instrumentală a sacramentelor, interpretarea lui 
„ex opere operato”. 
 Asupra acestor teme a existat în lumea catolică o anumită radicalizare în 
polemicile cu protestanţii. În timp ce reformatorii negau necesitatea absolută a 
sacramentelor pentru îndreptăţire (aceea era legată de credinţa cu care se accepta 
darul gratuit şi liber al lui Dumnezeu), Conciliul din Trento învăţa că orice dreptate 
adevărată începe, şi, dacă a început, creşte, şi, dacă a fost pierdută, este restituită 
de sacramente (sesiunea VI). Această doctrină, înţeleasă adesea în sens material, a 
întărit o practică aproape magică în mulţi catolici şi i-a purtat pe unii la un tip de 
teologie sacramentală de tip fizicist, ca şi cum ritul împlinit era motiv de har şi unicul 
mijloc la dispoziţia omului. În acest sens, în opoziţie cu protestanţii, s-a răspândit 
printre catolici convingerea că fără sacramente nu există mântuire. 
 Deja în prima jumătate a secolului XX sensibilitatea teologică s-a schimbat 
într-un mod remarcabil, mai ales sub avântul renaşterii liturgice şi a interpretărilor 
misterice ale vieţii sacramentale, proprii şcolii de la mănăstirea Maria Laach, mai ales 
cu Odo Casel. Conform acestei interpretări, sacramentul constituie momentul unirii 
fizice a lui Cristos cu credincioşii; în liturgie, de fapt, este prezentă acţiunea 
salvatoare a lui Cristos şi realitatea sa personală într-o formă pneumatică şi 
supranaturală, care poate fi definită sacramentală. Concepţia caseliană despre 
prezenţa misterică a lui Cristos, chiar dacă este respinsă de mulţi, serveşte la 
depăşirea acelui raţionalism teologic şi acelui mecanism sacramental, care 
caracteriza unele sectoare ale Bisericii. 
 Dar mai ales Conciliul Vatican II a stimulat reînnoirea pietăţii sacramentale şi, 
deci, a reflecţiei soteriologice. Sacramentele sunt interpretate ca gesturi vitale ale 
comunităţii ecleziale, care se constituie astfel în unitatea sa şi devine loc de schimb 
reciproc de daruri ale vieţii, adică loc al mântuirii: „Natura sacră şi structurată organic 
a comunităţii sacerdotale34 se manifestă prin sacramente şi prin virtuţi” (LG 11). 
Conştiinţa comunitară trezită în Biserică de Conciliul Vatican II a cerut astfel 
reînnoirea riturilor antice de prietenie, de simple gesturi de speranţă, de simboluri ale 
credinţei, care constituie, tocmai, structura sacramentală a Bisericii.  
 
 4. Perspectiva antropologică. În timp ce soteriologia clasică se limita să 
considere aspectul obiectiv al mântuirii întrebându-se ce a împlinit Cristos pentru noi, 
aspectul subiectiv este rezervat antropologiei supranaturale. Problema abordată este 
următoarea: ce comportă pentru om a fi mântuit? ce schimbare produce în viaţa 
umană darul lui Cristos? 
 Răspunsul cel mai simplu este concentrat pe noţiunea de har: omul mântuit 
este cel care primeşte Duhul, darul oferit de Dumnezeu prin Cristos, adică cel care 
se deschide harului divin. Discuţia lungă pe care teologia sistematică a dezvoltat-o 
                                            
34 „Sacrament al mântuirii” se spune în altă parte, cf. LG 1; 48. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

21 

despre raportul existent între darul necreat (Duhul) şi starea umană (expresie istorică 
a darului divin), a dus la concepţia despre o structură salvifică internă omului botezat. 
Această structură de har în sistematica medievală a fost numită supranaturală, 
pentru că, chiar dacă este creată, nu poate fi redusă la structurile naturii umane, nici 
la exigenţele sale intime. Aceasta nu a împiedicat interpretarea stării harului cu 
obişnuitele categorii aristotelice folosite în acele timpuri în explicarea realităţii create. 
Astfel harul este calificat ca o calitate (accident calitativ), care perfecţionează omul şi 
îl face capabil de acte meritorii pentru gloria veşnică sau viziunea beatifică. 
Mântuirea, în acest mod, era identificată cu harul, în starea prezentă, şi cu gloria 
(viziunea beatifică) în starea definitivă a omului. 
 Discuţiile care au avut loc mai ales la sfârşitul secolului XIX au purtat teologia 
să scoată mai mult în relief divinizarea, sau „participarea” la natura divină, categorii 
folosite deja de părinţii din primele secole şi revenite acum în limbajul uzual. Ele pot 
traduce foarte bine mântuirea în aspectul său subiectiv. Dar discuţia cea mai 
importantă în această privinţă este aceea cu privire la raportul existent între natură şi 
supranatură, discuţie dezvoltată amplu în prima jumătate a secolului XX. În măsura 
în care structura supranaturală este considerată ca străină ordinii naturii şi istoriei, 
mântuirea va fi tot mai mult limitată la viaţa de dincolo, în timp ce, proporţional cu 
legătura intimă dintre natură şi har, va fi mai mult scoasă în relief faza istorică în 
concepţia despre mântuire. 
 Este tocmai ceea ce s-a verificat cu Vatican II şi teologia care a urmat după 
aceea. Teologia realităţii pământeşti – aşa cum este chemată de câteva decenii 
reflecţia făcută de numeroşi teologi pentru a interpreta în mod mai adecvat şi a pune 
în valoare mai mult istoria, munca şi angajarea creştinilor – insista pe raportul intim 
dintre prezentul eclezial şi viitorul salvific, şi tindea la unificarea scopurilor omului. În 
timp ce în teologia clasică se făcea distincţie dintre un scop natural, autonom şi 
suficient, şi un scop supranatural, gratuit şi atins prin darul milostivirii lui Dumnezeu, 
această teologie căuta să ilustreze legătura intimă dintre istorie, angajarea în timp şi 
destinul veşnic al omului, până la a vorbi despre un scop unic concret al omului în 
planul lui Dumnezeu. În acest cadru a ieşit în relief discuţia desfăşurată pe parcursul 
secolului XX până puţin dincolo de jumătate, cu privire la raportul dintre ordinea 
naturală şi vocaţia supranaturală a omului. Cel care susţinea continuitatea de fapt 
dintre istorie şi veşnicie, era cu uşurinţă acuzat că neagă gratuitatea harului şi poartă 
la nivel uman planul de răscumpărare. Cel care în schimb apăra o distincţie clară, 
era acuzat de supranaturalism, în sensul că rezervă incidenţa mântuirii planului 
spiritual şi realizarea sa lumii de dincolo.  
 Conciliul Vatican II pare să fi depăşit această problematică, optând, cel puţin 
în constituţia pastorală Gaudium et spes  şi după lungi discuţii35, pentru unica vocaţie 
istorică, fără să intre în analize teoretice despre distincţie şi despre raportul dintre 
diferitele scopuri ale omului: „într-adevăr, de vreme ce Cristos a murit pentru toţi iar 
chemarea ultimă a omului este în mod efectiv una, şi anume divină, trebuie să 
susţinem că Duhul Sfânt oferă tuturor posibilitatea, ca într-un mod cunoscut de 
Dumnezeu, să fie asociaţi acestui mister pascal” (GS 22).  
 Concepţia supranaturalistă a indus o spiritualitate a transcendenţei. Creştinul, 
trăind în lume, trebuia să se gândească la veşnicie, întrucât angajarea sa zilnică este 
singura ocazie pentru a acumula merite în vederea vieţii ultra-pământeşti. 

                                            
35 Cf. H. DE RIEDMATTEN, „Storia della costituzione pastorale”, în Aa.Vv., La achiesa nel mondo 
contemporaneo, Queriniana, Brescia 1966, 19-39; C. MOLARI, „La salvezza cristiana nella moderna 
teologia cattolica”, în Aa.Vv, La salvezza cristiana, Cittadella, Assisi 1975, 81-87.  
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Preocuparea mântuirii veşnice făcea irelevant raportul acţiunii cu scopurile intrinseci 
şi temporale. Istoria mântuirii dobândea, în această perspectivă, paradigme şi 
exigenţe complet diferite de cele ale istoriei profane. Dimpotrivă, impostaţia unitară a 
favorizat spiritualitatea întrupării, care subliniază dimensiunea istorică a mântuirii şi 
insistă asupra raportului intrinsec dintre angajarea temporală şi mântuirea omului. În 
această perspectivă teologia actuală a devenit tot mai capabilă de a defini mântuirea 
cu elementele urzelilor existenţiale, care structurează diferitele persoane în 
împletirea istoriei. 
 În acelaşi fel, în timp ce concepţia supranaturalistă era legată de o interpretare 
minimistă a mântuirii, în sensul că limita domeniul mântuirii la cel al Bisericii („extra 
Ecclesiam nulla salus”), teologia întrupării trebuie să pună în valoare în mod necesar 
orice angajare autentică a omului în istorie şi să o considere inserată în planul salvific 
pe care îl are Dumnezeu pentru om. 
 Un impuls puternic a venit în acest sens tot de la Vatican II, care pe de o parte 
a afirmat că şi un ateu poate împlini fapte salvifice atunci când urmează cu fidelitate 
propria conştiinţă, iar pe de altă parte a recunoscut că în inima fiecărui om de 
bunăvoinţă „lucrează în mod invizibil harul. Într-adevăr Cristos a murit pentru toţi...” 
(GS 22). În acest sens conciliul a numărat printre „cele mai grave greşeli ale timpului 
nostru... această separare, care există la mulţi oameni, între credinţa pe care o 
mărturisesc şi viaţa de toate zilele” (GS 43).  
 
 5. Perspectiva escatologică. Discuţiile despre raportul natură-har şi cu 
referitoare la cele două scopuri nu privesc doar aspectul subiectiv al mântuirii, dar şi 
cel escatologic. Întrebarea fundamentală la care căuta un răspuns teologia realităţii 
create era de fapt „dacă ceea ce facem noi în domeniul profan al acestei lumi 
rămâne complet străin şi indiferent la ceea ce va fi împărăţia lui Dumnezeu”36. 
 În teologia clasică, tratatul despre ultimele realităţi sau escatologia părea să fi 
suferit de o totală lipsă de sens istoric: fiecare dinamică purtătoare de mântuire, sau, 
simplu, fiecare mişcare în interiorul planului salvific scapă atenţiei37. Se credea că se 
poate descrie destinul definitiv al omului, şi deci mântuirea, în stadiul său ultim, fără 
nici o referire la istorie, dar prin intermediul formulelor revelaţiei. Interesul, în schimb, 
pentru istorie şi afirmarea unei legături intrinsece între prezent şi viitor, au dus 
teologia să descopere sfârşitul ca motiv al mişcării produse în timp, adică a surprinde 
caracterul escatologic al prezentului salvific. În acest fel, prezentul a devenit locul în 
care se descoperă, se verifică şi se trăieşte mântuirea veşnică. Escatologia a 
câştigat astfel în concreteţe şi descrierile sale despre mântuire au dobândit o 
eficacitate particulară. 
 Rămâne faptul că, în teologia catolică preconciliară, termenul mântuire 
desemna în mod cu totul aparte faza ultimă şi definitivă a existenţei umane, şi, deci, 
în descrierea mântuirii aveau mare importanţă aspectele escatologice. Dar, ceea ce 
contează mai mult, este că acestea erau în mod logic autonome şi suficiente.  
 
 6. Imperfecţiuni în teologia manualistică. Din această expunere scrută, au 
apărut deja în mod clar câteva limite şi imperfecţiuni în prezentarea mântuirii 
creştine. Să le reluăm pe scurt, pentru că rămân încă foarte răspândite în ambientul 
creştin. 

                                            
36 Y. CONGAR, Jalons pour une theolgie du laicat, Cerf, Paris 1953, 116. 
37 Cf. T. RAST, „Escatologia”, în Bilancio della Teologia del XX secolo, III, Citta Nuova, Roma 1972, 316. 
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 În primul rând este evident un anumit individualism în concepţia despre 
mântuire, având drept consecinţă privatizarea pietăţii populare. Mântuirea este o 
„afacere” privată, care se rezolvă cu o serie de „exerciţii” de pietate individuală 
(rugăciuni cu indulgenţe, sacramente etc.), în special cu purificarea propriului suflet 
înainte de moarte. Această atitudine este caracteristică pentru întreaga cultură 
modernă şi depăşirea sa, poate, va marca începutul unei epoci noi, care parţial este 
deja38. 
 În al doilea rând este clară impostaţia prevalent juridică a întregii discuţii cu 
privire la mântuire. Aceeaşi polemică cu protestanţii despre îndreptăţire a favorizat 
această impostaţie: din partea catolicilor trebuia să se arate că meritul (adică dreptul 
la răsplată) nu este doar bunăvoinţa milostivă a lui Dumnezeu, dar şi acţiunea 
omului; că sacramentele nu sunt doar cele care înviorează credinţa, dar mijloace 
necesare pentru a dobândi iertarea de vină, iertarea pedepselor, harul lui Dumnezeu. 
Şi participarea la răscumpărarea înfăptuită de Cristos era exprimată în categorii 
juridice, ca satisfacere, reparare a ofenselor, unire cu suferinţa meritorie etc.... 
Această tendinţă ameninţa să nu scoată în relief aspectul ontologic al darului lui 
Dumnezeu, aspectul concret al perfecţiunii primite prin Cristos. 
 În al treilea loc se poate observa o antropologie marcată de dualism în 
reflecţiile soteriologice. Se vorbea despre mântuirea sufletului şi nu se găsea spaţiu 
pentru a insera creaţia materială în procesul salvific. Şi învierea trupului şi aşteptarea 
„cerurilor noi şi a pământului nou”, nu sunt inserate în mod convingător în sintezele 
teologice, atunci când nu sunt reduse la pure simboluri. Acest caracter tindea să 
subevalueze realitatea istorică a existenţei umane şi să deprecieze trupul cu toate 
expresiile sale vitale.  
 În sfârşit, incidenţa ultra-pământescului salvific este destul de relevant în 
manualele scolastice, ca şi în pietatea populară a ultimelor secole. Mântuirea este 
aşteptată pentru după-moarte, pentru paradis şi totul este trăit în această perspectivă 
transcendentă. În acest fel angajarea istorică şi voinţa de a modifica structurile 
nedrepte ale societăţii nu găseau nici un loc în propunerile de a ajunge la mântuire. 
 
 4. REDUCERI, ERORI ŞI IMPERFECŢIUNI 
 
 În expunerea făcută până aici au fost indicate erorile şi impostaţiile reductive 
ale mântuirii creştine în formele lor la mai multe nivele. Dar mai există şi altele mai 
radicale. De fapt, nu întotdeauna formulările vestirii creştine, sau cel puţin explicaţiile 
care erau date, au evitat ambiguităţile şi chiar contradicţiile existente în problema 
mântuirii, aşa cum vedem în istorie: pe de o parte exigenţa de a afirma 
transcendenţa mântuirii, ca dar al lui Dumnezeu şi lucrarea trimişilor săi, pe de altă 
parte necesitatea de a-i susţine inserarea istorică cu angajarea personală a omului. 
Aceste două exigenţe nu au fost totdeauna adaptate în mod oportun şi, adesea, s-a 
ajuns la o accentuare excesivă asupra unui aspect sau a altuia: cel istoric sau cel 
transcendent. 

                                            
38 Aşa cum individualismul marchează sfârşitul evului mediu: „...Dezvoltare spre individualism... 
devenea tot mai puternică în viaţa medievală târzie. Reprezenta renunţarea la atitudinea greacă şi 
medievală. Atitudinea greacă faţă de lume începea cu negarea tuturor lucrurilor individuale; cea 
medievală subordona individul colectivităţii... [A existat] un conflict între două atitudini faţă de viaţă. 
Astăzi aceste atitudini sunt exprimate în termeni de colectivism şi individualism” (P. TILLICH, Storia 
del pensiero cristiano, Ubaldini, Roma 1969, 194-195). 
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 Reducţiile istorice prezintă mântuirea evanghelică drept un eveniment aproape 
în mod exclusiv temporar: are loc pe pământ şi se termină pe pământ, chiar dacă va 
continua cu modalităţi viitoare necunoscute. 
 
 a. Milenarismul 
 
 Printre formele dobândite în trecut de această tentaţie trebuie să amintim 
înainte de toate milenarismul. El urcă deja la interpretarea dată de aşteptarea 
mesianică în unele ambiente ebraice. Scrierile apocrife sunt martori ai opiniilor 
conform cărora ultimii o mie de ani ai istoriei lumii ar fi caracterizaţi de bunăstare 
materială şi spirituală, fără nici un fel de durere39. După aceste opinii, fiecare mileniu 
de istorie ar corespunde unei zile de la creaţie şi ultima zi, sâmbăta, ar avea ca şi 
corespondent o perioadă de odihnă şi de pace absolută: acesta ar fi chiar ultimul 
mileniu. Mesia avea să iniţieze această ultimă perioadă a istoriei. 
 În ambientul creştin astfel de doctrine îşi găsesc diferite acceptări, mai ales 
pentru că unora li se păreau că sunt confirmate de cartea Apocalipsului. Aici se 
vorbeşte de fapt despre un mileniu în care diavolul ar rămâne încătuşat şi împărăţia 
lui Dumnezeu ar avea o dezvoltare viguroasă (Ap 20,1-10). La sfârşit diavolul avea 
să fie eliberat, dar învins în mod definitiv şi distrus pentru totdeauna, în timp ce cei 
drepţi aveau să învie pentru veşnicie. 
 Sub diferite forme astfel de opinii erau destul de răspândite în primele trei 
secole ale Bisericii, chiar, într-o anumită măsură, prevalau în anumite ambiente. 
Astfel, de exemplu, Scrisoarea lui Barnaba40, Papias din Hierapoli, care face referinţă 
la tradiţiile orale ale prezbiterului Ioan, sfântul Iustin, conştient că se distanţează de 
alţi fraţi în credinţă, dar sigur că este ortodox41, sfântul Irineu, după care această 
speranţă face parte din învăţătura tradiţională42, susţin, în timpul secolului II, teoria 
milenaristă, totuşi evitând extremele materialiste ale lui Cerinto, recunoscut de toţi ca 
eretic. În secolul III pot fi amintiţi: Tertulian43, Commodianus, Lactanţiu, Victorin din 
Petabio, sf. Metodiu, Olimpus şi Hipolit. Dar încep şi opoziţii violente, mai ales la 
Roma (unde prezbiterul Caius ajunge să nege autenticitatea iohanică a evangheliei 
şi a Apocalipsului pentru a respinge milenarismul) şi în Egipt (unde Origene 
construieşte o escatologie proprie, în opoziţie cu cea milenaristă, şi sf. Dionisie, 
împotriva lui Coracio şi Nepote, neagă autenticitatea iohanică a Apocalipsului)44. 
Apolinar din Laodiceea şi unii dintre discipolii săi continuă în secolul IV să apere 
opiniile milenariste, care deveneau tot mai rare până când, respinse de Capadocieni 
în Orient, de Ieronim şi Augustin în Occident, erezia păru să dispară definitiv. 
 În secolele XII şi XIII a existat o revenire entuziastă la concepţiile milenariste, 
mai ales cu Ioachim da Fiore şi urmaşii săi, ca şi spiritualii franciscani. Şi în secolul 
XIX şi în prima jumătate a secolului XX au existat prezentări atenuate ale unei forme 
de milenarism, care plecau de la texte neotestamentare, mai ales de la Apocalips. 
Din acest motiv Sfântul Oficiu a considerat oportun să intervină cu un decret, în care 
se declara nefondat („tuto doceri non potest”) milenarismul atenuat (DS 3839). 
 

                                            
39 Cf. Enoch, 61-62; II Cartea Jubileelor, 22, 27 nu vor mai exista bătrâni ci dar copii şi tineri.  
40 Scrisoarea lui Barnaba, 15,4-9. 
41 IUSTIN, Dialogul cu evreul Triphon, 80, PG VI, 664.  
42 IRINEU, Adversus Haereses, V, 35, PG VII, 1218, B. 
43 TERTULIAN, Contra lui Marcion, IV, 39, PL II, 45-460. 
44 Cf. EUSEBIU, Istoria eleziastică, VII, 24-25. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

25 

 b. Concepţii orizontaliste despre mântuire 
 
 Însă ar fi insuficient a considera reduceri istorice ale mântuirii doar tendinţele 
milenariste. Există actualmente altele, ca forme diferite de umanism radical, conform 
cărora omul are în sine capacitatea de a învinge orice rău şi de a atinge orice scop. 
 Iluminismul, într-un prim moment, se legăna în presumţia că poate „ajunge la 
rezultate definitive în toate problemele vitale privind existenţa umană” sau că 
„răspândirea ştiinţei şi extinderea generală a educaţiei, ajungeau în sine pentru 
realizarea eliberării omului”, sau că prin progres „principalele rele ale societăţii pot fi 
eliminate definitiv”45. Într-un al doilea moment, dezvoltarea tehnică, recentele cuceriri 
ale ştiinţei şi realizările extraordinare ale omului au răspândit la mulţi convingerea cu 
privire la o putere aproape nelimitată, iluzia de a putea rezolva toate problemele, 
chiar şi cea a bolii şi a morţii. Ştiinţele umane, apoi, în începutul lor vijelios, au dat 
multora impresia că şi problemele fundamentale ale existenţei – solitudinea, 
incapacitatea de a iubi, sensul existenţei – şi-ar fi găsit soluţii în ştiinţă. În special 
marxismul a alimentat idealuri de fericire pământească şi de perfecţiune socială, care 
au răspândit aşteptări mesianice imediate şi revoluţii radicale. „Într-o astfel de 
schemă conceptuală, concepţia despre o mântuire care provine din exterior, de la 
Dumnezeu, de care deci nu se poate dispune deloc, şi care trebuie să elibereze 
libertatea umană, mai ales în vederea libertăţii nu pare să aibă nici un loc”46. Dar cu 
aceste mişcări culturale intrăm în plină epocă modernă.  
 
 c. Ultraterenismul 
 
 Opusă tentaţiei reducţioniste este cea ultraterenă. Ea conduce teologia să 
considere mântuirea exclusiv ca o situaţie care se actualizează în după moarte şi, în 
mod definitiv, cu învierea morţilor. În forma sa radicală, această impostaţie se poate 
observa în toate acele opinii care neagă orice anticipare istorică, orice reflex prezent 
al mântuirii, şi fac să depindă viitorul salvific exclusiv de voinţa lui Dumnezeu, 
reducând contribuţia umană doar la atitudinea de credinţă în el, sau la meritul 
dobândit cu faptele bune. În această concepţie cu caracter prevalent juridic 
mântuirea depinde sau numai de voinţa divină autonomă, gratuită şi supremă (aşa 
cum susţinea voluntarismul), sau este legată de un pact de alianţă prin care, 
considerând natura binelui şi a răului, Dumnezeu se angajează să dea o 
recompensă veşnică acţiunilor săvârşite după indicaţiile cuvântului său. În această 
perspectivă, timpul prezent este timpul milostivirii, adică locul dat omului pentru a fugi 
de dreptatea lui Dumnezeu în virtutea unei concesii binevoitoare a lui Dumnezeu 
însuşi. Cu moartea de fapt se termină timpul milostivirii şi dreptatea lui Dumnezeu va 
considera ca pozitiv ceea ce harul său a înfăptuit prin credinţa celui păcătos. Una 
dintre supoziţiile fundamentale ale acestei concepţii este că păcatul a avut aşa 
influenţă în istoria umană încât a calificat-o în întregime negativ, făcându-l pe om să 
fie în stare de necesitate a mântuirii. 

                                            
45 L. GOLDMANN, L'illuminismo e la societa moderna, Einaudi, Torino 1967, 14-15.  
46 L. G. GRESCHAKE, „La transformazione delle concezioni soteriologice nella sotira della teologia”, 
în Aa.Vv., Redenzione ed emancipazione, Queriniana, Brescia 1975, 122: „Dacă se voieşte schiţarea 
pe scurt şi global a transformării care a avut loc în trecerea de la gândirea medievală la cea modernă, 
se poate spune astfel: epoca modernă radicalizează momentele de eliberare din gândirea precedentă 
occidentală, pentru care acum începe istoria subiectivităţii, care caută să se emancipeze de ceea ce o 
condiţiona şi o determina, vrea să găsească în sine însăşi măsura, criteriul, scopul şi drumul, şi să 
realizeze acest scop cu forţele sale...”. 
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d. Reacţii teologice la aceste impostaţii 
 
 În istorie depăşirea acestor opţiuni interpretative a avut loc prin opoziţii şi 
cercetări nu totdeauna omogene şi pacifice. Dar, de fapt, astăzi teologia mântuirii se 
mişcă în perspective foarte diferite. Este oportun a indica motivele acestei situaţii, 
interne acestui proces teologic.  
 
 1. Milenarismul. Cât priveşte milenarismul, teologul nu trebuie să recurgă la 
deprecierea canonică a Apocalipsului. Este suficient ca el să spună: „Această 
concepţie extrem de fantastică din Apocalips nu este în armonie cu învăţătura 
universală a Noului Testament cu privire la înviere şi se poate concilia cu ea doar 
considerând-o în semnificaţia sa evident simbolică”47. Apoi, celui care ar considera 
că autorul Apocalipsului vorbeşte în sens literar, este suficient a-i răspunde că 
credinţa nu asumă toate opiniile autorilor sacri. Astăzi teologia, mai ales după ce 
exegeţii au pus la punct metode interpretative mult mai exacte, nu există nici o 
dificultate în a admite imperfecţiuni şi erori în concepţiile cosmologice, antropologice 
şi religioase ale autorilor sacri. „Într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu, exprimate în 
limbi omeneşti, s-au făcut asemenea vorbirii omeneşti precum odinioară Cuvântul 
Tatălui veşnic, luând trupul slăbiciunii omeneşti, s-a făcut asemenea oamenilor” (DV 13).  
 Teologia de astăzi are o conştiinţă acută a limitelor fiecărei descrieri a 
viitorului, mai ales atunci când, ajutată de ştiinţele umane, reuşeşte să identifice 
mecanisme facile de proiecţie sau utilizarea, adesea inconştientă, a acelui tip de 
limbaj imediat care este limbajul simbolic.  
 În sens istoric astăzi milenarismul nu este un pericol, cel puţin dacă cu acest 
termen nu se indică o realizare temporală şi istorică a mântuirii definitive. Dar aceste 
afirmaţii, tipice de exemplu marxismului utopic, sunt făcute într-un context total diferit 
şi deci ar fi cu atât mai echivoc a folosi acest termen pentru a indica astfel de erori. 
 Apoi referitor la tendinţele actuale ale teologiei, care pot fi calificate ca 
orizontaliste în sensul că consideră aspectele prezente ale mântuirii, sunt justificate 
în măsura în care salvează transcendenţa mântuirii definitive şi harul ca motiv al 
realizării sale. 
  
 2. Atitudini ecleziale în faţa umanismului. Incidenţa diferitelor forme de 
umanism în teologia creştină a fost mai articulată, şi adesea răspunsul nu a fost 
totdeauna convingător. Nu este locul să facem apel la diferitele faze ale acestei 
confruntări, care a avut în renascentismul italian, în enciclopedism şi în revoluţia 
franceză, în liberalism, în marxism şi în euforia progresului momentele sale de urcuş. 
În orice caz poziţia teologiei nu a fost totdeauna uniformă şi nu a evitat totdeauna 
extremele. Putem indica orientările sale de fond în modul următor.  
 
 a) Atitudine reactivă. Pe de o parte teologia a fost împotriva oricărei forme de 
progres care apărea rupt de o alegere religioasă. Ea s-a aflat pe neaşteptate pusă 
deoparte de ştiinţa oficială ca incapabilă să recepteze propunerile noi ale ştiinţei: 
fizica mai întâi, astronomia, geologia, biologia, paleontologia, antropologia fizică şi 
apoi istoria, sociologia, psihologia. Această condiţie s-a concretizat, pe de o parte în 
excluderea teologiei din cultura oficială, iar pe de altă parte în luările de poziţie 
oficiale ale ierarhiei ecleziastice faţă de cultura laică şi de dezvoltarea ştiinţei. În 
acest sens Sillabus (1864) reprezenta un semn de ruptură clară, dar premisele sale 
                                            
47 J. L. McKENZIE, Dizionario biblico, Cittadella, Assisi 1973, 617. 
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îşi înfig rădăcinile mult mai departe. Aici, de exemplu, era condamnată eroarea celui 
care susţinea: „Pontiful roman poate şi trebuie să se împace şi să meargă în acord 
cu progresul, liberalismul şi cu civilizaţia recentă” (DS 2980)48. Motivele de 
perplexitate şi de teamă erau fondate, erori grave erau legate de mişcarea liberară şi 
de interpretările date descoperirilor ştiinţifice. Dar atitudinea de refuz radical care a 
fost luată avea să ducă la consecinţe tot la fel de grave cât şi o acceptare pasivă. 
Ambiţia cultivată îndelung de lumea creştină de a realiza o sinteză unitară a ştiinţei şi 
a acţiunii, în aşa fel încât să orânduiască cetatea oamenilor după imaginea şi 
anticiparea cetăţii lui Dumnezeu, a ajuns în a doua jumătate a secolului XIII la o 
realizare atât de apropiată de perfecţiune, încât, pentru mult timp, nostalgia sa a 
rămas visul comunităţii ecleziale şi al teologiei. Din păcate lecţia pe care Evul Mediu 
o dădea viitorului a fost mult timp neglijată de cultura ecleziastică. Ea a cultivat timp 
de secole iluzia unei întoarceri definitive la unitatea armonioasă a culturii antice. De 
aceea nu s-a angajat în reînnoirea culturală a timpului şi mulţi au refuzat să schimbe 
ceva în bagajul cultural transmis de Evul Mediu.  
 
 b) Atitudine conciliantă. Pe măsură ce refuzarea totală a noutăţilor culturale 
apărea contraproductiv, au început şi în lumea catolică încercări de conciliere şi de 
dialog. Unii au fost legaţi mai mult de filosofie, alţii în schimb erau mai aproape de 
mişcările ştiinţifice. Unii dintre aceştia au fost excesiv de îngăduitori. Încercările 
raţionaliste care au început la sfârşitul secolului XIX în teologia lui G. Hermes, A. 
Güenther şi J. Frohschammer şi, mai cu moderaţie la alţi teologi catolici (ca A. 
Rosmini şi H. Schell) corespondeau exigenţei simţite de mulţi de a accepta stimulii 
filosofiei timpului. Mai târziu zvâcnirile, nu totdeauna coordonate, ale mişcărilor 
adunate din comoditate sub eticheta modernismului, şi-au avut originea în exigenţele 
ştiinţelor istorice şi antropologice. 
 Cazul lui Theilhard de Chardin, care s-a impus violent în lumea catolică din 
anii 1950-1960, este emblema unei voinţe de accelerare a timpilor, de recuperare a 
trecutului şi de a elibera teologia de o vină care mult timp a apăsat greu asupra ei. 
Iezuitul savant a încercat tocmai să prezinte o nouă sinteză unitară de interpretare a 
lumii care să ţină cont de rezultatele ştiinţifice şi de concluziile dobândite de 
antropologie. Nu au fost puţini cei care salutau opera sa ca „un act de eliberare 
spirituală”, bucuroşi pentru că „viziunea sa unitară merge să întâlnească o nevoie 
spirituală a timpului nostru”49. Au fost şi dintre aceia care salutau în Teilhard de 
Chardin pe „cel mai mare şi poate unicul geniu creştin al timpului nostru”, reproşând 
Bisericii „tăcerea lungă, absurdă vinovată”50. 
 
 c) Depăşirea ultraterenismului. Apropierea de cultura timpului a sensibilizat 
teologia faţă de realităţile istorice şi de angajarea politică. Şi scrierile lui Teilhard de 
Chardin şi fascinaţia pe care au exercitat-o au servit la eliberarea teologiei de 
caracterul dezincarnat cu care prezenta adesea mântuirea, comun în predică şi în 
manualele de teologie din secolele trecute. Astfel teologia realităţii terene, teologia 
istoriei, diferitele teologii ale practicii, inspirate adesea din avântul filosofiei 
existenţialiste, teologia politică, teologia eliberării au maturizat progresiv o concepţie 
globală despre mântuire. 

                                            
48 Cf. Alocuţiunea lui Pius IX, Jamdudum cernimus, 18 martie 1891. 
49 A. Toynbee în Daly Mail din 22 noiembrie 1959.  
50 G. Vigorelli în L'Europa letteraria, 9-10 (1961), 18. 
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 În domeniul catolic constituţia Gaudium et spes al lui Vatican II a confirmat cu 
autoritate această impostaţie, afirmând continuitatea profundă dintre bunurile 
împărăţiei prezente şi cele ale împărăţiei viitoare. „Valorile ca: demnitatea umană, 
comuniunea frăţească şi libertatea, adică toate roadele bune ale naturii şi ale 
strădaniei noastre, pe care le vom răspândi pe pământ în Duhul Domnului şi după 
porunca lui, le vom regăsi apoi iarăşi, însă purificate de orice prihană, luminate şi 
transfigurate, atunci când Cristos va oferi Tatălui «împărăţia veşnică şi universală: 
împărăţia adevărului şi a vieţii, împărăţia sfinţeniei şi a harului, împărăţia dreptăţii, a 
iubirii şi a păcii». Aici, pe pământ, împărăţia este deja prezentă în chip tainic; însă ea 
va ajunge la desăvârşire la a doua venire a Domnului” (GS 39).  
 
 5. TEOLOGIA ACTUALĂ A MÂNTUIRII 
 
 După Conciliul Vatican II a fost în lumea catolică o impresionantă reluare a 
teologiei mântuirii. Chiar termenul pare să fi devenit unul dintre acele cuvinte la 
modă, care par să marcheze o epocă teologică. Motivele acestui fapt sunt multiple: 
înainte de toate folosirea termenului în textele conciliare, apoi preocuparea 
subiectivă a mântuirii, care mai înainte era considerată mai ales în aspectul său 
obiectiv şi schimbarea verificată în structurile mai generale ale reflecţiei teologice. 
 
 a. Schimbare de semnificaţie 
 
 Toate acestea au avut drept consecinţă mai întâi o schimbare în semnificaţia 
termenului mântuire. În această privinţă, ar trebui să vorbim de o uşoară deviere 
semantică. În timp ce în teologia imediat precedentă cu termenul mântuire se făcea 
referinţă la situaţia omului în definitivitatea de după moarte, în teologia actuală se 
face de obicei referinţă la toate fazele vieţii umane. Trebuie să amintim imediat că 
este vorba de diferite accentuări de elemente care niciodată nu au fost uitate. Nu a 
fost niciodată uitat că mântuirea are de a face şi cu viaţa prezentă, în sensul că ea 
este împlinirea acesteia în viaţa veşnică. Diversitatea depinde de natura legăturii 
afirmate între prezent şi viitor şi de accentuarea mai mare sau mai mică a diferitelor 
momente. Dar până la Vatican II legătura dintre prezent şi viitorul mântuirii, în 
teologia catolică, era prevalent descrisă în termeni juridici şi morali, şi accentuarea 
mai mare era rezervată pentru sfârşitul ultim sau „viaţa glorioasă”: „la această viaţă 
ne gândim noi atunci când vorbim despre mântuire” scria încă M. Schmaus în a sa 
Dogmatica cattolica51.  
  

b. Participare la viaţa divină 
  

Sensibilitatea nouă apare deja în folosirea conceptului de har şi de participare 
la viaţa divină pentru a defini mântuirea creştină de către unii teologi actuali. În 
această perspectivă mântuirea nu este descrisă în stadiul său definitiv, dar în 
expresia sa istorică. Participarea la viaţa divină, de fapt, „are loc cu adevărat în 
istorie, depinde de evenimente determinate, care constituie realitatea... Mântuirea se 
actualizează ca istorie a lui Dumnezeu cu privire la om”52. În acest sens se poate 
spune că „mântuirea este un bine al lui Dumnezeu (care vrea să comunice oamenilor 

                                            
51 M. SCHMAUS, Dogmatica cattolica, II, Torino 1961, 199. 
52 K. RAHNER, „La cristologia tra l'esegesi e la dogmatica” în Nuovi sagi, IV, Edizioni Paoline, Roma 
1973, 253-254. 
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propria bunătate), şi, în acelaşi timp, este un bine pentru oameni (care devin părtaşi 
la viaţa divină)”53. Termenul mântuire, în acest caz, subînţelege şi răul posibil din 
care suntem salvaţi, pericolul morţii şi a răului din care suntem eliberaţi. Schema 
participării la viaţa divină serveşte la a sublinia aspectul prezent, dincolo de cel 
escatologic; chiar dacă este o schemă prea sacrală şi formală pentru a fi folosită mult 
astăzi.  
 
 c. Scheme de plinătate 
 
 Este destul de frecventă la teologii actuali folosirea formulelor de „plinătate” 
pentru a descrie darul răscumpărării. Există dintre aceia care vorbesc despre viaţă 
deplină, despre maturizare personală, despre plinătatea comuniunii şi a libertăţii, 
despre descoperirea sensului deplin al vieţii etc....54. În orice caz aceste formule 
diferite subliniază aspecte ale existenţei umane surprinse ca har istoric, adică dar al 
lui Dumnezeu, distribuit într-o succesiune progresivă de situaţii şi de evenimente. 
Trebuie clarificat că aceste definiţii nu fac trimitere în mod imediat la termenul de 
drum, dar la fiecare fază surprinsă în totalitatea lor. Există, de exemplu, o libertate a 
adolescentului, care nu este completă încă, dacă este pusă alături de cea a adultului, 
dar care poate avea o perfecţiune a sa. Astfel fiecare situaţie umană posedă un sens 
al său, şi aceasta nu poate fi trăită dacă sensul nu este descoperit. Categoria 
plinătăţii nu cere, aşadar, definitivatul, dar proporţia cu situaţia istorică: astfel poate 
să existe o completare tranzitorie, momentană, istorică. Este clar, totuşi, că o 
plinătate istorică poartă în sine tensiunea internă spre plinătatea definitivă. 
 În felul acesta schema plinătăţii, în diferitele sale aspecte, respectă pe de o 
parte istoricitatea şi totodată tensiunea escatologică a situaţiei umane, pe de altă 
parte conceptul de mântuire nu este definit doar de raportul cu răul istoric, dar şi cu 
imperfecţiunea radicală legată de starea de creatură a omului. El se naşte din nimic 
şi trebuie să ajungă la o statură de omenitate care îi scapă. De aceea drumul său 
este supus riscului falimentului. Faptul aşadar că omul primeşte ca dar existenţa sa şi 
maturizarea sa umană şi faptul că, tocmai de aceea, îi poate scăpa din diferite 
motive nu toate dependente de voinţa sa, face să se înţeleagă că pentru a deveni om 
el simte că este necesar să fie salvat: salvat de la absurd, de la faliment, de la 
frustrare radicală, de izolare. 
 
 1) Plinătatea vieţii. În timp ce definiţia mântuirii, prin viziunea beatifică sau 
înviere, nu indica raportul cu prezentul, astăzi sunt în uz formule care îl indică în mod 
clar, ca de exemplu cele care consideră mântuirea ca „plinătate a propriei 
existenţe”55, sau „realizare a unei autentice existenţe complete”56. Nu este vorba doar 
de a ajunge la un viitor transcendent, dar de a fi, chiar de acum, „oameni noi... de a fi 
mai mult, mai complet”57. A fi plini de viaţă înseamnă a poseda viaţa conform 
capacităţilor receptive complete ale momentului, dar nu înseamnă per se a fi ajuns 
deja la posedarea integrală a vieţii. Căci poate fi o totalitate sau o plinătate 
momentană şi istorică.  

                                            
53 Z. ALSZEGHY, „Quid reflexio ad historiam salutis a theologia catholica exigat”, în Acta congressus 
internationalis de theologia Concilii Vaticani II, Typis polyglottis vaticanis 1968, 445. 
54 Cf. C. MOLARI, „La salvezza cristiana nella moderna teologia cattolica”, 43-52, la nota 25. 
55 K. RAHNER, „Il problema del futuro”, în Nuovi saggi IV, 65. 
56 W. KASPER, Introduzione alla fede, Queriniana, Brescia 1972, 127. 
57 E. PIRONIO, „Teologia della liberacion”, în Teologia, 8 (1970), 10. 
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 2) Plinătate de identificare. Dacă omul este considerat ca o fiinţă care tinde 
la autorealizare58, adică este destinat „să fie mai mult decât nu este”59, se poate 
înţelege cum unii consideră mântuirea ca „integralitate, realizare definitivă de sine 
însuşi”60, şi îl definesc pe Mântuitor ca „arhetipul celei mai perfecte individualizări”61. 
pe această linie, Boff defineşte cerul ca „patria şi căminul identităţii, unde toate 
lucrurile se întâlnesc cu ele însele, în suprema lor profunzime şi realizare”62. 
 
 3) Plinătate de comuniune. Dacă omul este conceput ca „cel care se caută”, 
cu uşurinţă se interpretează relaţiile interpersonale ca momentele cele mai preţioase 
ale autorealizării63. În această lumină, comuniunea dintre oameni şi dintre popoare 
nu apare doar ca un imperativ moral, dar ca şi condiţie absolută pentru atingerea 
vieţii în plinătate. Conciliul Vatican II a tradus formula „sacrament de mântuire” cu 
alta „semn şi instrument al unirii intime cu Dumnezeu şi al unităţii întregului neam 
omenesc” (LG 1; LG 48), tocmai pentru că în Biserică „fiecare parte comunică 
celorlalte şi întregii Biserici darurile proprii, astfel ca întregul şi fiecare parte să 
sporească prin contribuţia tuturor celorlalte spre plinătate în unitate... La această 
unitate catolică a Poporului lui Dumnezeu, unitate care prefigurează şi promovează 
pacea universală, sunt chemaţi, aşadar, toţi oamenii; cu ea se află în relaţie, în 
diferite feluri, şi pentru ea sunt meniţi atât credincioşii catolici cât şi ceilalţi care cred 
în Cristos, precum şi absolut toţi oamenii, chemaţi la mântuire prin harul lui 
Dumnezeu” (LG 13). În acest sens se poate spune că „mântuirea este o realitate de 
comuniune”64, „comuniune a oamenilor cu Dumnezeu şi a oamenilor între ei”65, 
pentru că „constă într-o comuniune de iubire”66. 
 
 4) Plinătate de libertate. Dacă este adevărat că „niciodată oamenii nu au 
avut un simţ atât de acut al libertăţii ca astăzi” (GS 4), se înţelege cu uşurinţă cum 
istoria modernă se centrează „în efortul de a cuceri libertatea din lanţurile politice, 
economice şi spirituale care au legat oamenii”67. De aceea, mântuirea este cu 
uşurinţă înţeleasă ca „promovare sau împlinire a libertăţii”68. Diferitele curente 
teologice care primesc acest stimul (ca teologia politică, teologia speranţei, teologia 
eliberării) tind să clarifice condiţiile necesare pentru a suporta în mod autentic uman 
condiţiile de opresiune şi de a pune premisele pentru o răsturnare a oricărei situaţii 
alienante.  
 
 5) Plinătate de sens. În orice perioadă critică a istoriei umane, atunci când 
dispar punctele de referinţă primite de la tradiţie, apare un simţ de dezorientare, care 

                                            
58 A. H. MASLOW, Verso una psicologia dell'essere, Astrolabio, Roma 1971, 15. 
59 A. HENSCHEL, Chi è l'uomo, Rusconi, Milano 1971, 70. 
60 J. H. WALGRAVE, Un salut aux dimensions du monde, Cerf, Paris 1970, 112.  
61 L. BOFF, Gesu Cristo liberatore, Cittadella, assisi 1974, 234. 
62 L. BOFF, Vita oltre la morte, Cittadella, Assisi 1974, 62. 
63 „Pentru a putea exista, procesul de individualizare... poartă la o coeziune colectivă mai intensă şi 
mai generală” (C. J. JUNG, „Tipi psicologici” în Opere, VI, Boringhieri, Torino 1969, 463. 
64 C. MOELLER, „Aujourd'hui «être sauvé»?”, în Aa. Vv. Le service theologique dans l'Eglise, Cerf, 
Paris 1974, 373. 
65 G. GUTIERREZ, Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia 1972, 150. 
66 J. H. WALGRAVE, Un salut aux dimensions du monde, 112. 
67 E. FROMM, Fuga dalla liberta, Comunita, Milano 1972, 13. 
68 M. MARLE, „Liberté et liberation”, în Ideologies de liberation et messaj de salut, Cerdic, Strasburg 
1973, 30. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

31 

adesea sugerează decizii autolezioniste. Astăzi este destul de comună afirmaţia că 
civilizaţia tehnică a răvăşit existenţa pentru că a făcut să dispară la mulţi sensul vieţii, 
din cauza „prea multor schimbări rapide într-un timp prea scurt”69. Nu sunt puţine 
societăţile avansate din punct de vedere tehnic, care înregistrează o creştere 
remarcantă de sinucideri şi de forme violente de regresie, semne clare ale unei 
pierderi de orizont semnificativ al existenţei. De aceea vestirea mântuirii omului 
pentru mulţi poate duce la descoperirea semnificaţiei vieţii70, sau la „siguranţa unei 
semnificaţii ultime a vieţii”71, aşa încât creştinul este profetul care proclamă: „viaţa nu 
este absurdă”72. 
 
 6) Eliberare de rău. Schema totalităţii sau a perfecţiunii per se nu presupune 
păcatul, dar numai limita creaturii şi situaţia temporală a omului. Dar fiecărui aspect 
al existenţei îi corespunde şi o situaţie de păcat, cel puţin posibil. Păcatul complică 
drumul omului, până la punctul de a-l face deseori imposibil. Pe drumul atingerii 
propriei identităţi, plinătatea vieţii, comuniunea raporturilor, perfecţiunea libertăţii, 
atârnă adesea greutatea răului moral, a egoismului, a urii. În acest sens se poate 
defini păcatul ca „o diminuare a omului” (GS 13) sau ca obstacol în atingerea propriei 
perfecţiuni personale. 
 În acest sens, o incidenţă particulară o au situaţiile istorice pe care omul le 
găseşte venind pe lume, situaţii determinate de alegeri adesea negative făcute de 
predecesori. „Păcatul este alienarea fundamentală care, prin sine însuşi, nu poate fi 
surprins în sine însuşi, dar numai în concretizările sale istorice determinate, în 
alienări particulare. Este imposibil a înţelege alienarea fundamentală, fără a înţelege 
alienările particulare”73. 
 Aşadar, este de înţeles cum în această perspectivă, mântuirea indică şi 
eliberarea de structurile istorice, în care s-a încarnat păcatul. Astfel, mântuirea nu 
poate fi descrisă sau trăită, dacă se trece peste situaţiile de opresiune socială, de 
exploatare, de marginalizare, pe care le generează păcatul în raportul dintre 
popoare, dintre diferitele grupuri sociale şi dintre indivizi. De aceea mântuirea, ca 
răscumpărare de rău, este eliberare de frustrări, de alienări, de opresiuni generate de 
păcatul oamenilor; eliberare de toate acele situaţii care fac dificil, dacă nu imposibil, 
drumul spre plinătatea vieţii. De aceea unii au considerat emanciparea socială ca 
alternativă pe care o oferă lumea noastră mântuirii creştine. Dar, de fapt, teologia 
pare conştientă, astăzi, de necesitatea de a integra, sau mai bine zis, de a recupera 
aspectele sociale ale mântuirii, care se pot constata încă de la primele experienţe 
creştine, chiar dacă sunt exprimate într-o manieră diversă. Mântuirea pe care Cristos 
a adus-o este, aşadar, şi eliberare de rău, depăşirea acelor situaţii istorice care 
împiedică omul să atingă pe deplin realitatea sa personală, oferită lui într-o 
comuniune vitală cu toţi fraţii de credinţă. 
 
 7) Scheme de lipsuri.  Sub impulsul critic al ştiinţelor umane, există astăzi 
unii care preferă să renunţe la orice conţinut pozitiv în descrierea mântuirii, de teamă 
de a asuma atitudini protective, sau de a folosi scheme compensative, sau altceva 

                                            
69 A. TOFFLER, Future shock, New York 1971, 2 şi 12. 
70 Cf. Y. CONGAR, Mia parrocchia, vasto mondo, Edizioni Paoline, Roma 1961. 
71 C. MOELLER, „Aujourd'hui «être sauvé»?”, 372. 
72 P. RICOEUR, Histoire et verite, Seuil, Paris 1964, 81-98. 
73 G. GUTIERREZ, „Vangelo e prassi di liberazione”, în Fede e cambiamento sociale in America 
Latina, Cittadella, Assisi 1975, 264. 
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de genul acesta. De aceea scot în evidenţă că mântuirea nu poate consta în 
realizarea tuturor dorinţelor omului, şi, prin urmare, în anularea lor. Nu există o 
totalitate definitivă, dar numai un drum spre totalitate: „Dacă s-ar ajunge la totalitate 
(dacă mântuirea ar exista în aceşti termeni), ar fi vorba mai degrabă de moartea 
omului, decât de viaţă, de un cimitir mai curând decât de un paradis”74. O libertate 
care şi-a satisfăcut toate dorinţele, ar fi o libertate la trecut. concepţia comună despre 
mântuire „este una plină de imaginar, expresie a narcisismului originar, un reflex non 
raţional al vieţii prenatale”75. Mântuirea, în concluzie, nu poate elibera omul de 
condiţia sa de creatură limitată şi finită, nici nu poate să-i îngăduie să devină 
Dumnezeu. Omul, chiar salvat „nu poate ieşi din condiţia umană”76; mântuirea nu 
este vindecare de finitudine, dar este o finitudine vindecată. 
 În această perspectivă, mântuirea poate fi descrisă mai mult ca soliditate a 
drumului, decât ca şi capăt al său, posibilitate de a deveni noi înşine mai mult decât 
odihna de la sfârşit. Trebuie să recunoaştem pericolul de a traduce în ideologie 
fanteziile pe care nevrozele individuale şi colective le trezesc în noi; delirurile puterii 
şi plinătăţii care se nasc dintr-o imaginaţie alienantă pe care o alimentează frustrările. 
Printre datoriile critice ale teologiei este şi aceea de a demasca, cu ajutorul ştiinţelor 
umane, aceste proiectări prezentate ca revelaţie a lui Dumnezeu faţă de om. Trebuie 
totuşi evitată şi pretenţia de a absolutiza aceste concluzii şi a crede că noi 
cunoaştem termenii exacţi, chiar dacă negativi, ai mântuirii omului.  
 
 6. CONCLUZIE 
 
 Problema mântuirii are diferite aspecte. 
 
 - În faţa vestirii morţii definitive a omului, nu rară în ambientele culturale 
occidentale, problema cea mai imediată la răspunsul căreia şi creştinul trebuie să 
colaboreze este următoarea: există o mântuire pentru om? sau tensiunea dorinţei 
este doar rodul unei fantezii necontrolate? Comunitatea creştină, care crede în 
promisiunea lui Dumnezeu vestită prin Cristos, dă un răspuns pozitiv arătând în 
existenţa sa posibilitatea promisiunilor şi fundamentul speranţei. Această prezentare 
nu are loc cu vestirea verbală a vieţii viitoare şi a modalităţilor sale, pentru că 
acestea scapă cunoaşterii actuale a omului, dar cu verificări de viaţă care fac 
plauzibilă aşteptarea umană şi simţită speranţa sa. Credinţa, cu alte cuvinte, nu are 
conţinuturi suficiente pentru a descrie complet viitorul mântuirii şi a-i programa 
momentele, dar oferă ambientul pentru a-i verifica posibilitatea şi a-i gusta 
anticipările vitale. Doar istoria, interpretată corect, oferă elemente de judecată; 
împletirea relaţiilor interpersonale permite a face concret darul vieţii şi dă un 
fundament aşteptărilor omului. 
 
 - Al doilea aspect al mântuirii de care trebuie să ţină cont comunitatea creştină 
ca semn al promisiunii divine în lume este că mântuirea este un dar. Omul nu are în 
sine motivaţie adecvată pentru viaţa pe care o primeşte în mod constant. Experienţa 
darului nu se referă doar la naştere ci şi la creşterea personală: viaţa este oferită de 
unii altora. De aceea promisiunile pe care le poartă viaţa cu sine apar ca oferite de 

                                            
74 J. LE DU, „Qu'est-il permis à l'homme d'esperer”, în Aa.Vv., Dire le salut, sauver le langage, Chalet, 
Lyon 1974, 36. 
75 Ibidem, 39; cf. A. VERGOTE, La teologia e la sua archeologia, Esperienze, Fossano 1974, 174-194.  
76 K. BARTH, Realite de l'home nouveau, Labor et fides, Geneva 1964, 73. 
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iubire şi cer un răspuns liber. În acelaşi fel istoria considerată în globalitatea sa apare 
ca o împletire de daruri care pentru a fi simţite apar ca un reflex al unei Iubiri care 
justifică viaţa şi face posibilă speranţa. De fapt orice dar de viaţă conţine şi o 
promisiune de perfecţiune ulterioară şi nu cere doar răspunsul primirii dar stimulează 
şi o deschidere nouă şi devine astfel speranţă pentru viitor. În tradiţia apărută din 
vestirea lui Isus şi reînnoită constant în memoria eclezială această experienţă este 
interpretată ca expresia istorică sau încarnată a iubirii lui Dumnezeu care cheamă pe 
fiecare om la plinătatea împărăţiei sau a mântuirii. 
 
 - Astfel mântuirea, ca orizont al drumului omului, poate fi definită în 
perspectivă creştină „darul de a fi oameni: dar cunoscut prin experienţa istorică a lui 
Isus, păstrată în memoria eclezială a glorificării sale de către Tatăl, dar primit prin 
comuniunea cu fraţii ca promisiune de viitor pregătit nouă de Iubirea sa”. 
 
 - Cât priveşte apoi raportul care există între prezentul mântuirii şi viitorul său 
istoric sau transcendent, teologul este astăzi mult mai prudent în afirmaţiile sale. El 
are impresia că schema moralo-juridică este insuficientă, pentru că nu justifică toate 
datele experienţei şi revelaţiei. A spune că prezentul „merită” viitorul sau că acum se 
dobândeşte dreptul la o răsplată ulterioară este absolut inadecvat. Prezentul este 
deja loc de mântuire sau un spaţiu al vieţii veşnice. Suntem deja mântuiţi, şi nu avem 
doar o garanţie a mântuirii. Pe de altă parte ar fi la fel de inadecvat a afirma că 
mântuirea este în mod exclusiv suma realizărilor istorice ale omului sau plinătatea a 
ceea ce omenirea a reuşit să împlinească pe pământ. Orice realizare istorică, de 
fapt, amplifică speranţa omului şi îi îngăduie a transcende continuu prezentul său; cu 
alte cuvinte, viaţa pare să aibă rezerve care se suprapun omului dincolo de 
proiectele sale. Darul lui Dumnezeu are surprize continuu, în faţa cărora speranţa 
umană apare nepregătită. Aceasta îl împiedică pe om să proiecteze în mod adecvat 
şi definitiv viitorul său şi îl descurajează pe teolog să dea o descriere plauzibilă a 
mântuirii. 
 
 - Din aceste afirmaţii decurg câteva consecinţe cu caracter operativ. Prima: 
angajarea zilnică a omului nu este doar o ocazie de merit dar este un moment 
intrinsec pentru construirea împărăţiei ca primire a darului divin. Dacă mântuirea este 
şi istorică ea trebuie să se traducă în situaţii sociale şi în proiecte politice, pe care 
comunitatea creştină trebuie să le urmeze pentru că mântuirea nu este proiecţie 
fantastică de dorinţe necontrolate, dar are concretizarea sa în trăirea vieţii. Doar 
astfel speranţa va fi plauzibilă. 
 În plus, dacă mântuirea nu poate fi descrisă complet ci doar vestită în prolepse 
istorice şi aşteptată prin evenimentele zilnice, fiecare proiectare absolută şi definitivă 
apare iluzorie şi mistificantă. De aceea formele de eliberare socială sau individuală 
care s-ar prezenta ca mântuirea întrevăzută prin experienţe de credinţă sau mai rău 
dedusă din formulele din trecutul eclezial trebuie respinse ca integriste. Mântuirea 
creştină nu poate fi identificată cu proiecte umane chiar dacă sunt maturizate într-un 
orizont de credinţă. Aşadar pluralismul este din punct de vedere teologic o condiţie 
necesară pentru experienţa salvifică în istorie. Dar pluralismul nu trebuie să fie 
identificat cu indiferenţa faţă de diferitele proiecte cu privire la mântuire. Ele sunt 
relevante în măsura în care fac mai mult sau mai puţin posibilă realizarea împărăţiei, 
adică fac actual drumul maturizării umane.  
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 Din acest motiv comunitatea credincioşilor va putea să constituie un 
„sacrament de mântuire” doar dacă va fi un loc de verificare şi de eliberare în faţa 
acelor proiecte de viaţă pe care omenirea în drumul său complex şi fiecare om 
pentru persoana sa le poartă înscrise în urzeala istoriei, pentru realizarea acelei 
împărăţii a lui Dumnezeu, pentru care a murit Cristos.  
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Capitolul IV 
 

JUSTIFICAREA 
DE LA SFÂNTUL PAUL LA CONCILIUL TRIDENTIN 

 
(trad. pr. Isidor Chinez) 

 
 

 
 INTRODUCERE 
 

 
 Teologia justificării, sau a participării harului lui Dumnezeu, este prezentată de 
Paul prin confruntarea celor doi Adami, a omului vechi din noi cu omul nou, Cristos77, 
Pentru apostol, începând cu Adam şi până la parusie, fundamentală este opera 
răscumpărătoare a lui Cristos care ne este comunicată prin credinţa în 
persoana sa. Justificarea şi mântuirea, libertatea creştină şi viaţa Spiritului 
reprezintă însuşi conţinutul planului răscumpărător al lui Cristos. Planul 
răscumpărător, realizat de şi în Cristos, Legea nouă, împlineşte legea veche, după 
cum evenimentul împlineşte profeţia sau antitipul actualizează tipul, adică depăşindu-
l totdeauna, săvârşind unitatea întregii creaţii şi unitatea istoriei. 
 Conform învăţăturii apostolului, omul înaintea justificării şi a mântuirii – 
iudeu şi păgân – se găseşte supus păcatului, constrâns să aştepte justificarea 
şi mântuirea de la pura milostivire a lui Dumnezeu. Crezând în Dumnezeu care 
justifică, omul se supune acestei lucrări justificatoare şi primeşte astfel rodul ei, 
dreptatea lui Dumnezeu (Rom 4,5). Justificarea este darul lui Dumnezeu şi 
comunicarea inefabilă a vieţii sale proprii. Pentru a fi drept înaintea lui Dumnezeu, 
pentru a participa la dreptatea divină, este necesar înainte de toate: 

1. recunoaşterea neputinţei absolute de a se justifica: să renunţi la a te 
bizui pe propria dreptate şi să te recunoşti vinovat. Orice gură trebuie să 
tacă înaintea lui Dumnezeu şi să se recunoască vinovată (Iob 31,6; 40,4; 
Rom 3,19).  

2. a da liberul consimţământ lucrării justificatoare pe care Dumnezeu o 
săvârşeşte în el prin credinţa în Cristos. 

Pentru ca omul să participe la opera răscumpărătoare pe care Dumnezeu a 
înfăptuit-o în moartea şi învierea Fiului său devenit unul dintre noi, trebuie să se 
reîntoarcă la Dumnezeu printr-o adeziune totală a inteligenţei şi a voinţei, primind 
Cuvântul revelator, Isus Cristos. Un astfel de mod de justificare exclude orice 
suficienţă şi orice narcisism. 

Credinţa în Cuvântul răscumpărător este pecetluită de sacramentul credinţei, 
Botezul. Primindu-l, omul credincios iniţiază o unire ontologică cu Cristos, în virtutea 
căreia nu mai este, nu mai trăieşte în carne, ci în Spirit. În forţa justificării actualizate 
prin sacramentul credinţei, în cel botezat, circulă o nouă viaţă al cărei principiu este 
Duhul Fiului. 

                                            
77 Cf. S. LYONNET, Etudes sur l'Epitre aux Romains, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1990. 
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În această lucrare cristică, Noul Testament nu constituie o ruptură de Vechiul 
Testament, ci desăvârşirea şi împlinirea acestuia. Noutatea însă constă în faptul că 
Dumnezeu lucrează prin Fiul său. Acelaşi unic Dumnezeu şi numai El „cheamă” la 
har şi la glorie, „justifică” şi „reconciliază”, mântuieşte. Dar toată această lucrare 
răscumpărătoare o înfăptuieşte prin Fiul său, care are un rol esenţial în lucrarea 
divină, de Mijlocitor unic al mântuirii. Dreptatea lui Dumnezeu se revelează şi se 
realizează în opera răscumpărătoare a lui Cristos. Dacă până la Cristos istoria 
trecutului n-a fost decât istoria invaziei puhoiului păcatului în lume şi al revoltelor 
succesive ale lui Israel, de la Cristos încoace este istoria revărsării harului şi a 
eforturilor generoase ale lui Dumnezeu de a comunica dreptatea cucerită de Fiul său 
prin misterul său pascal. Răscumpărării „obiective” îi urmează răscumpărarea 
„subiectivă” personală. Această dreptate voieşte să o comunice tuturor oamenilor 
(Rom 11,32), ba chiar întregului univers. Rom 8 surprinde prin îndrăzneala 
apostolului, dar este nespus de actual, mai ales în epoca în care trăim. Universul 
însuşi, creat pentru om, este chemat să participe la destinul supranatural al acestuia, 
la răscumpărarea definitivă a omului prin omul restaurat ontologic de harul lui 
Cristos78. 
 

1. Trecerea de la „dreptate” la „iubire” în Rom 5-879  
 
 În prima secţiune (Rom 1,17-3,31) predomină motivul dreptăţii salvifice a lui 
Dumnezeu:  

- în Rom 1,17 este schiţat conceptul de „dreptate a lui Dumnezeu” prezentată ca 
revelată în Evanghelie: „căci dreptatea lui Dumnezeu este revelată în ea din 
credinţă spre credinţă, după cum este scris: cel drept va trăi din credinţă”;  
- în Rom 1,18-3,20 este tratată tema antitetică a „mâniei lui Dumnezeu” în raport cu 
păgânii şi cu evreii;  
- în Rom 3,21-31 reapare şi este dezvoltată amplu tema „dreptăţii lui Dumnezeu”, ca 
manifestată şi devenită operantă în Cristos răstignit, izbăvitorul din noua alianţă. 

  
În a doua secţiune (Rom 5-8) apostolul face un salt remarcabil la motivul iubirii 

lui Dumnezeu: 
- în Rom 5,1-1 tema iubirii lui Dumnezeu este enunţată; de fapt, de două ori apare 
această formulă (Rom 5,5: „iar speranţa nu înşală pentru că iubirea lui Dumnezeu a 
fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat”; Rom 5,8: „dar 
Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi prin faptul că, încă pe când eram păcătoşi, 
Cristos a murit pentru noi”): 

a) se arată că iubirea lui Dumnezeu se manifestă şi se exprimă în relaţie cu fiecare 
individ, iar pe planul răscumpărării subiective, în darul Duhului care este izvor de 
pace, permite depăşirea încercării şi dă fermitate speranţei mântuirii (Rom 5,1-15); 
b) se specifică faptul că această iubire a lui Dumnezeu se revelează – în raport cu 
întreaga omenire, pe planul răscumpărării obiective – în moartea lui Cristos,care, 
întâlnită de oamenii păcătoşi şi devenită izvor de justificare şi de reconciliere, este 
zălog şi garanţie a mântuirii viitoare şi definitive (Rom 5,6-11). 

- în Rom 5,12-7,25 este vorba despre îndepărtarea obstacolelor din faţa mântuirii, şi 
mai concret şi imediat, despre eliminarea a tot ceea ce era obstacol în afirmarea în 
om a vieţii până la mântuirea totală (păcatul, moartea, legea). 

                                            
78 E. FERENŢ, Antropologia creştină, Presa Bună, Iaşi 1997, 69-71. 
79 Cf. B. RMAZZOTTI, „La lettera ai Romani” în A. DLBESIO – D. M. GALIZZI, ed., Il messaggio della 
salvezza. VII. Lettere di San Paolo e Lettera agli Ebrei, ELLE DI CI, Torino-Leuman 19764, 384-388. 
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- în Rom 8 este reluată tema Duhului, care este darul în care devine consistentă 
iubirea lui Dumnezeu (cf. Rom 5,5) şi care elimină în cei care cred impedimentele din 
faţa afirmării vieţii şi în definitiv în faţa urmăririi mântuirii (păcatul, moartea, legea: cf. 
Rom 8,2-4). Acest capitol se încheie cu imnul adus iubirii lui Dumnezeu pentru 
oameni în Cristos Isus (Rom 8,31-39), care reia tema iubirii revelate în darul Fiului (cf. 
Rom 5,8).  

 
 Între „dreptatea” şi „iubirea” lui Dumnezeu există un raport strâns80. Iubirea lui 
Dumnezeu mai este activitatea salvifică a lui Dumnezeu; este totdeauna acţiunea de 
mântuire care se explică în actualizarea promisiunilor; de aceea este şi dreptatea lui 
Dumnezeu, dar văzută ca expresie de gratuitate şi milostivire plină de bunăvoinţă 
faţă de oamenii nedemni şi păcătoşi; este voinţa salvifică a lui Dumnezeu, exprimată 
în actele răscumpărătoare ale lui Cristos, dar considerată în rădăcina sa ultimă şi 
profundă, în acea realitate divină care îi este fundamentul şi scopul şi pune şi 
menţine în mişcare şi asigură astfel perfecta împlinire a mântuirii.  
 Se întrevede astfel motivul folosirii noii formule – „iubire”: apostolul este 
preocupat să reverse în cei care cred speranţa într-o participare progresivă la 
plinătatea vieţii şi la urmarea mântuirii definitive. 
 a) Activitatea salvifică, care este fidelitate faţă de promisiuni, este descrisă 
într-un al doilea moment ca „iubire a lui Dumnezeu”, pentru că în acest mod putea fi 
mai uşor prospectată şi să apară ca şi garanţie sigură a mântuirii. Aceasta se 
intuieşte considerând evidenţierile pe care le face Paul când vorbeşte despre 
dragostea lui Dumnezeu şi reflectând asupra a ceea ce pune în legătură cu această 
iubire. 
 Iubirea şi milostivirea plină de bunăvoinţă a lui Dumnezeu sunt expresii ale 
darului Fiului şi în folosul oamenilor păcătoşi (Rom 5,8-11): aceasta sugerează, ba 
chiar impune, concluzia că o iubire care face lucruri atât de minunate pentru oamenii 
care-i îi sunt încă duşmani, va conduce la deplina folosire a moştenirii oamenilor 
deveniţi prieteni (cf. Rom 8,32). 
 Iubirea se explică în darul Duhului (Rom 5,5): acum, conform concepţiei 
biblice antice şi neotestamentare (cf. Rom 8,2.13; 1Cor 2,4; 1Tes 1,5; Fap 1,8), 
Duhul este viaţă şi putere, de aceea nu va putea să nu asigure victoria individuală, în 
cel în care locuieşte, asupra păcatului, morţii şi legii (cf. Rom 8,2-4) şi deplinul, chiar 
dacă progresiv, triumf al vieţii (cf. Rom 8,9-13), adică mântuirea (cf. Rom 8,23 ş.u.).  
 b) Dar poate alte motive de convenienţă au determinat trecerea de la 
„dreptate” la „iubire”. Fiind dominante aceste două teme – a dreptăţii ca fidelitate faţă 
de promisiuni şi a iubirii, ca milostivire şi bunăvoinţă gratuită – se constată un interes 
şi, la prima vedere, un nebănuit paralelism între Rom care este o scrisoare 
eminamente soteriologică şi dezvoltări veterotestamentare cu privire la mântuire, 
care sunt puse frecvent şi cu insistentă în relaţie cu „fidelitatea” (emeth) şi 
„milostivirea” (hesed)81. Dovada că Paul are la inimă cele două motive ale fidelităţii şi 

                                            
80 Trebuie notat că atât în relaţie cu „dreptatea lui Dumnezeu” cât şi în raport cu „iubirea lui 
Dumnezeu” se face referinţă la o manifestare obiectivă şi la o manifestare subiectivă. „Dreptatea lui 
Dumnezeu” se revelează în mod obiectiv în evanghelie, adică în actele de răscumpărare (moarte şi 
înviere) în care se împlinesc promisiunile (cf. Rom 1,2), şi subiectiv în justificare (cf. Rom 3,21-26). 
„Iubirea lui Dumnezeu” se explică obiectiv în moartea lui Cristos care se deschide în înviere (cf. Rm 
5,8-11); subiectiv în darul Duhului (Rom 5,5), care împlineşte justificarea şi reconcilierea (cf. Rm 5,9 
ş.u.; Gal 2,16; 3,6) şi este văzut ca „prim rod” (cf. Rom 8,23; Ef 1,14).  
81 Vezi pentru asocierea hesed we emeth: Gen 24,27; 2Sam 2,6; Ps 25,10; 40,11; 89,15.25 iar pentru 
emeth-hesed: Ps 89, 34; Mih 7,20; Ps 117,2. 
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milostivirii ar putea fi dată şi de Rom 15,7-8: în lucrarea lui Cristos în favoarea 
evreilor este surprinsă o expresie a fidelităţii lui Dumnezeu faţă de promisiuni; în 
activitatea în favoarea păgânilor, o intervenţie a milostivirii82. 
 Nu este improbabil că în această a doua secţiune a textului să fie introdusă 
tema iubirii lui Dumnezeu şi dintr-un alt motiv: obstacolul în faţa afirmării în om a vieţii 
şi a urmăririi mântuirii este, în definitiv, păcatul, care este în mod esenţial negare a 
iubirii lui Dumnezeu (cf. Rom 8,6 ş.u.); distrugerea sa ese face prin intrarea în 
acţiune a iubirii lui Dumnezeu, care se revelează în Fiul şi trece în om prin Duhul 
Sfânt.  
 

2. Tema iubirii lui Dumnezeu şi tema vieţii83 
 
 Se observă că în timă ce în Rom 1-4 răsună frecvent motivul justificării în 
legătură cu cel al dreptăţii lui Dumnezeu, în Rom 5-8, unde domină motivul iubirii lui 
Dumnezeu, se vorbeşte deseori despre „viaţă”. Astfel Rom 5-7 se încheie cu 
referinţă la viaţa veşnică şi la eliberarea de moarte pe care credincioşii o obţin prin 
Domnul Isus (cf. Rom 5,21; 6,22 ş.u.; 7,24 ş.u.), mort şi înviat (cf. Rom 5,8-11). 
 Se obsvervă de asemenea că această viaţă, cât priveşte indivizii, este în mod 
constant raportată la Duhul Sfânt (mai ales în Rom 8,1-16), prin care iubirea lui 
Dumnezeu se revarsă în inimile noastre. 
 În conceptul de „viaţă” este inclusă „justificarea”, aşa cum sugerează Rom 
5,18, unde se aminteşte că efectul operei răscumpărătoare, expresie a dreptăţii, este 
„o justificare a vieţii”; iar Rom 8,10, unde se scoate în evidenţă că duhul trăieşte prin 
dreptatea cu care a fost îmbrăcat. 
 În „viaţă” este curpinsă „mântuirea” definitivă, aşa cum lasă să se înţeleagă 
opoziţia constantă între viaţă şi moarte în Rom 5-8 şi cum insinuiază o confruntare 
între Rom 5,9-10 (reconcilierea alimentează încrederea că suntem salvaţi de mânie) 
şi Rom 5,19 (darul dreptăţii deschide cale spre împărăţia vieţii).  
 În lumina acestor evidenţieri apare acceptabilă poziţia celor care susţine (ca 
R. Feuillet) că viaţa, înţeleasă în toată extensia sa, este prezentată în Rom 5-8 ca 
efect salutar al iubirii lui Dumnezeu.  
 
 

I. ANALIZĂ EXPLICATIVĂ   
   A TEXTULUI SCRISORII CĂTRE ROMANI84 

 
 

 După prolog (Rom 1,1-15) urmează corpul scrisorii care cuprinde două părţi 
distincte: partea doctrinală (Rom 1,16-11,36) şi partea morală (Rom 12,1-15,13) şi 
epilogul (Rom 15,14-16,27).  
 Ne oprim la prima parte: partea doctrinală (1,16-11,36), cea care ne 
interesează pentru tema îndreptăţirii. După enunţarea argumentului scrisorii (1,16), 
apostolul îsi concentrează atenţia în prima secţiune (1,17-4,25) asupra dreptăţii lui 
Dumnezeu, revelată în Evangheliei şi izvor de justificare pentru toţi credincioşii, iar în 

                                            
82 Pentru legătura strânsă dintre „milostivire” (éleos) şi iubire (agápe), vezi K. ROMANIUK, L'amour du 
Pere et du Fils dans la soteriologie de Saint Paul, Roma 1961, 185-192. 
83 Cf. B. RMAZZOTTI, „La lettera ai Romani”, 387-388. 
84 Cf. B. RMAZZOTTI, „La lettera ai Romani”, 406-442. 
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a doua secţiune (5,1-11,36) asupra iubirii lui Dumnezeu, care se revelează în Cristos 
şi în Duhul şi este zălog sigur de mântuire. 
 

1. Enunţarea temei centrale a scrisorii (Rom 1,16) 
 
 Evanghelia este unicul instrument eficace al mântuirii pentru toţi oamenii fără 
nici o deosebire. Aici Evanghelia este văzută în principal în conţinutul său obiectiv; 
termenul este cvazi sinonim cu „creştinism”; indică economica nouă care se 
centrează în Cristos şi cuprinde o doctrină religioasă şi morală, al cărei autor este El, 
o serie de acte răscumpărătoare pe care El le-a împlinit şi o serie de instituţii salutare 
pe care El le-a creat. Evanghelia astfel concepută este, după Paul, mijlocul ales de 
Dumnezeu pentru a-i conduce pe oameni la mântuire, eliberându-i de adevăratele 
rele şi punându-i în posesia adevăratelor bunuri. 
 O evidenţiere specială este dată temei „mântuirii” care apare pentru prima 
dată85. „Mântuire” (1,16; 10,10; 13,11; cf. „a salva”: 5,9; 8,24...) exprimă în mod 
comprehensiv, dar în acelaşi timp generic, lucrarea lui Cristos. Iată câteva precizări: 

a) mântuirea este prospectată mai obişnuit ca un eveniment destinat să se 
împlinească la sfârşitul timpurilor (cf. 1,16; 5,9; 8,24; 1Cor 3,15; 5,5; Fil 
3,20; Tt 2,13; 2Tm 2,10; 1Pt 1,5.9; cf. 1Tes 5,9; Fil 2,12); 

b) uneori este prezentată ca un eveniment deja împlinit (cf. Ef 2,5.8; Tt 3,5; 
Rom 11,11; 2Cor 1,6; 6,2; 7,10; Ef 1,13; 2Tm 1,9). 

Aceste două concepţii nu se exclud, dar fac referinţă una la alta: eliberarea 
definitivă, cu totala posedare a moştenirii, nu va fi decât actualizarea deplină şi 
manifestarea glorioasă a mântuirii posedate încă de acum în germen, datorită 
participării prin credinţă şi botez la moartea şi învierea lui Cristos (cf. Rom 6,3-11; 
8,18; Col 3,3 ş.u.). Este vorba despre două aspecte ale aceleeaşi realităţi86. 

Această viziune a lucrurilor este sugerată de imaginea arvunei (cf. Ef 1,14) şi 
a primelor roade, folosită pentru Duhul sfânt în relaţie cu moştenirea viitoare (cf. Rom 
8,23). 

Mântuirea este o eliberare de relele care oprimă sau ameninţă (aspectul 
negativ) şi o folosire a bunurilor, al căror izvor este Dumnezeu prin Cristos (aspectul 
pozitiv). Aceasta apare din exeminarea textelor deja citate. Astfel Ef 2,5-10 include 
în mântuire noua creaţie săvârşită de Cristos; după Tt 3,4-7, comportă justificarea şi 
viaţa veşnică.  

Mântuirea în actualizarea sa deplină va implica învierea din morţi (cf. Rom 
8,23 ş.u.; Fil 3,20 ş.u.).  

Titlul de „Mântuitor”, folosit pentru Jahve în Vechiul Textament (cf. Os 13,4; Is 
45,21), este dat în scrierile neotestamentare Tatălui (cf. Tt 1,3; 2,10; 3,4; 1Tm 1,1; 
2,3.4), dar este folosit şi pentru Cristos (cf. Fil 3,20; Ef 5,23; 2Tm 1,10; Tt 1,4; 3,6; 
Fap 5,31; 13,23; 2Pt 1,11; 2,20; 3,18; 1In 4,14).  
 
 
 
                                            
85 Termenul de „mântuire” apare de 19 ori în scrierile pauline, iar apelativul „mântuitor” de 12 ori.  
86 Acest sens comprehensiv caracterizează şi alte formule puse în valoare pentru a desemna 
economia creştină, ca „împărăţia lui Dumnezeu”, „viaţa, viaţa veşnică”, „răscumpărarea” (Rom 3,24; 
Col 1,14; Ef 1,14; Rom 8,23). Mântuirea, atunci când este prezentată ca actuală, corespunde în mod 
esenţial „justificării”, percepută ca dar destinat să se împlinească şi să se reveleze în mântuirea 
definitivă. În scrisorile din captivitate şi pastorale predomină vocabularul „mântuirii”; în Gal şi Rm cel al 
„justificării”.  
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2. Evanghelia – dreptatea lui Dumnezeu – justificarea (Rom 1,17- 4,25) 
 
 Evanghelia este prezentată ca revelarea dreptăţii lui Dumnezeu; activitatea 
salvifică este văzută ca o explicare a dreptăţii divine (1,17). Acestei teme îi va fi 
opusă aceea a mâniei lui Dumnezeu care se revelează în afara evangheliei (1,18-
20). Va fi apoi reluat şi ulterior precizat motivul dreptăţii (3,21-31), şi în sfârşit se va 
face referinţă la Abraham pentru a arăta că există un acord între acţiunea pe care o 
desfăşoară acum Dumnezeu pentru mântuire şi modul său de a acţiona în timpurile 
trecute (o ilustraţie biblică: Rom 4,1-25).  
 

A) Schiţarea temei (1,17) 

 După ce a arătat Evanghelia ca o putere divină de mântuire, apostolul dă 
motivul şi oferă documentaţia afirmaţiei sale, precizând că „în ea se revelează 
dreptatea lui Dumnezeu din credinţă spre credinţă”, adică proporţional şi condiţional 
cu credinţa, după afirmaţia din Hab 2,4: „Cel drept va trăi din credinţă”.  
 Declarând că dreptatea lui Dumnezeu se revelează în Evanghelie, se 
aminteşte că Dumnezeu, prin Evanghelie, adică prin actele răscumpărătoare ale lui 
Cristos, actualizează în mod fidel promisiunea mântuirii – făcută lui Abraham şi 
precizată în conţinut de profeţi (cf. Rom 1,2) – întrucât îi pune pe credincioşi în 
posesia bunurilor promise şi prevestite, care se concretizează în darul Duhului (cf. 
Rom 8,2-9; Gal 3,14; Ef 1,13 ş.u.), prin care suntem constituiţi fii şi moştenitori (Rm 
8,14-17; Gal 3,26-4,7). 
 

B) Dezvoltarea antitetică:  
în afara Evangheliei se revelează mânia lui Dumnezeu (Rom 1,18-3,20) 

 
 Înţelepciunea păgânilor şi legea iudeilor sunt, în baza datelor experienţei şi 
istoriei, ineficace din punctul de vedere al mântuirii; nu opun un adevărat stăvilar 
puterii păcatului şi astfel atrag mânia lui Dumnezeu asupra oamenilor.  

 
În raport cu necredincioşii se revelează mânia lui Dumnezeu, în sensul că sunt şi 
rămân sub stăpânirea şi sclavia păcatului, morţii, trupului, timpului prezent, legii. 
„Mânia” este metafora care indică: opoziţia hotărâtă a lui Dumnezeu faţă de păcat; 
opoziţia dintre Dumnezeu şi omul care provine din stăpânirea în el a păcatului; 
privarea vieţii care provine din ruperea de Dumnezeu. 
În esenţă, mânia atribuită lui Dumnezeu nu se referă la un „afect” în Dumnezeu, dar 
la un „efect” negativ în om, ca pierdere, distrugere, moarte; un efect, analog celor pe 
care obişnuit le produce ura între oameni, prezentat ca o explicare sau revelare, în 
sens dinamic, a mâniei lui Dumnezeu, ca urmare a opoziţiei radicale a lui 
Dumnezeu faţă de păcat, care duce cu sine separarea păcătosului de Dumnezeu, 
izvor de viaţă şi de cădere sub stăpânirea morţii: asupra păgânilor se revelează 
mânia lui Dumnezeu, întrucât suportă efectele negative ale ruperii de Dumnezeu, 
care, conform Rom 1,24-32, se concretizează în dezordine sexuală şi socială, în 
care au căzut cei necredincioşi. 
 

1) Revelarea mâniei lui Dumnezeu în păgânism (Rom 1,18-32) 
 
 Apostolul ilustrează ineficacitatea salvării de către înţelepciunea umană care 
ajunge până la punctul de a exalta răul. 
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a) Aspectul generic al păcatului şi al pedepsei (Rom 1,18). Păgânii sunt 
obiectul mâniei, pentru că au împiedicat adevărul cunoscut să producă roadele 
dreptăţii. 

b) Aspectul specific al păcatului şi pedeapsa păgânilor (Rom 1,19-32): 
 - Vina păgânilor, ocazie de revelare a mâniei (vv. 19-23). Păgânii au ajuns să 
posede adevărul ordinei religioase şi morale prin reflecţia asupra creaţiei: păcatul lor 
stă în contrastul dintre cunoaştere şi acţiune (vv. 19-20), care îi poartă la o idolatrie 
vinovată (vv. 21-23). 
 -  Pedeapsa păgânilor, răi şi nedrepţi, expresie a mâniei lui Dumnezeu (vv. 24-
31). Pedeapsa păgânilor se concretizează în degradarea morală (dezordine sexuală: 
vv. 24-27, şi dezordine socială: vv. 28-31), ca şi consecinţă a părăsirii lui Dumnezeu 
(dezordine religioasă: cf. vv. 18-23). Această degradare morală are manifestările sale 
concrete: necurăţia(vv. 24-25), viciile contra naturii (vv. 26-27), pierderea şi 
pervertirea simţului moral (vv. 28-31). 
 - Concluzie. Păgânii au atins culmea corupţiei, pentru că, deşi cunoscând 
răutatea păcatului, nu numai că îl comit, dar îl aprobă la alţii (v. 32). 
 

2) Revelarea mâniei lui Dumnezeu în iudaism (Rom 2,1-3,30) 
 
 Sfântul Paul scoate acum în relief ineficacitatea legii mozaice în raport cu 
mântuirea. Şi iudeii87, în ciuda alegerii, posedării legii şi circumciziei, sunt păcătoşi şi 
provocatori ai mâniei divine.  
 În demonstrarea vinovăţiei iudeilor, apostolul merge gradat: enunţă mai întâi 
un principiu şi apoi îi face aplicaţia. A scoate în evidenţă faptul că şi iudeii erau 
subiecţi ai sclaviei păcatului şi ai mâniei lui Dumnezeu şi deci aveau nevoie de o 
intervenţei a dreptăţii divine, era un fapt mai important decât a-i convinge pe păgâni 
despre depresiunea lor religioasă şi morală. Evreii, în general, considerau că nu au 
nimic în comun cu păgînii, păcătoşi notorii (cf. Gal 2,15) şi că ei formau un popor de 
drepţi (cf. In 8,33.41), având la dispoziţie legea, instrument sigur de mântuire. Este 
adevărat însă că deja în ambientul iudaismului voci mai curajoase au afirmat cu 
claritate că nici Israel nu a scăpat de stăpânirea păcatului şi că însăşi legea a fost 
incapabilă de a-i dărâma imperiul (cf. 4Esd 3,7.8-15.20.22.25 ş.u.)88. 
 Raţionamentul lui Paul se dezvoltă în felul unui dialog cu un interlocutor 
închipuit: procedeul aminteşte „diatriba”, formă de învăţămât etic în uz la stoici şi 
îndreptat să lovească defectele şi să preamărească virtutea. În Noul Textament mai 
avem astfel de lucrări în scrisoarea lui Iacob. 
 
 a) Enunţarea principiului răsplăţii (2,1-16) 
 
 Iudeilor şi păgânilor Dumnezeu le rezervă acelaşi tratament, pentru că îşi 
bazează judecata pe fapte fără să ţină seama de rasă şi de privilegii. 
 a. Enunţarea „generică” a principiului (vv. 1-11). Cei care fac răul pe care îl 
reproşează altora vor fi puşi în rândul celor nelegiuiţi, pe care îi judecă spre 
condamnare.  
 Aici este prezentată în mod generic posibilitatea unei condamnări a iudeilor: 
mai întâi se face referinţă la tâmpenia celui care condamnă în aproapele delictele de 

                                            
87 Asemenea profeţilor (cf. Am 1,3-2,16), Paul, după ce a criticat naţiunile păgâne, lansează acuzele 
sale asupra Israelului.  
88 Cf. J. BONSIRVEN, La Bibbia apocrifa, Milano 1962, 224 ş.u.).  
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care el se face vinovat în mod personal (vv. 1-4); apoi este descrisă judecata dreaptă 
şi imparţială a lui Dumnezeu (vv. 5-11). 
 

Judecata după adevăr 
- La v. 2 se vorbeşte despre judecata „după adevăr”, adică bazată pe realitatea 
faptelor şi nu pe consideraţii personale (cf. v. 11), căci Dumnezeu este imparţial. 
- La v. 4 atitudinea lui Dumnezeu este descrisă cu trei termeni: bunătate sau 
blândeţe (cf. Tt 3,4), care conţine o referinţă la binefacerile, vestite şi particulare, 
făcute de Dumnezeu Israelului (cf. Rom 9,22); îngăduinţă (cf. Rom 3,25), prin care 
Dumnezeu tolerează pe păcătoşii nerecunoscători; îndelungă răbdare (cf. Rom 
9,22), prin care Dumnezeu amână pedeapsa pentru a oferi păcătoşilor posibilitatea 
de a-şi schimba viaţa. În context este frecventă dezvoltarea ternară (cf. vv. 7.8.10).  
 
Răsplata 
- la v. 6 („care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale”) este enunţat principiul 
retribuţiei, făcând legătură cu o idee răspândită în Vechiul Testament (cf. Ps 62,13; 
Prov 24,12; Sir 16,15; Is 3,10 ş.u.), dar formulând în acelaşi timp o doctrină validă şi 
pentru Noul Testament (cf. Gal 6,7-10; 2Cor 5,10; Mt 5,20; 6,1.4; 16,27; Col 3,25).  
- aici „necaz” (v. 9) este considerat, aşa cum se întâmplă cu alţi termeni, într-o 
perspectivă iudaică şi indică relele care îi vor lovi pe păcătoşi în ziua de pe urmă; în 
altă parte (cf. Rom 5,3), şi în NT în general (cf. Fap 14,2; 1Tes 3,3), este văzut într-o 
lumină creştină, care realitatea care caracterizează timpurile escatologice, inaugurate 
de Cristos şi ca o condiţie de afirmare a împărăţiei lui Dumnezeu în lume şi în indivizi, şi 
deci poate fi motiv de mândrie şi de glorie (cf. Rom 5,3; 2Cor 7,4; 12,9 ş. u.). 
 
Imparţialitatea lui Dumnezeu 
- La v. 11 se declară deschis că la Dumnezeu nu este „părtinire”. Tema imparţialităţii 
lui Dumnezeu este pe larg tratată în Biblie. Termenul grec face referinţă la gestul 
suveranului care „ridică faţa” supusului pentru ai permite să contemple chipul 
regelui; dar în general dobândeşte sensul de „a privi în faţă”, a privi personal, şi deci 
a fi parţial şi nedrept. Dumnezeu în judecata sa nu se lasă influenţat de consideraţii 
umane.  

 
 b. Enunţarea „specifică” a principiului (vv. 12-16). Nici posedarea unei legi 
pozitive, expresie clară a voinţei divine, nu te face imun de condamnare, nici lipsa 
unei legi scrise nu cauzează în mod necesar o sentinţă de condamnare, pentru că a 
nu cunoaşte dar a face ceea ce este bine asigură îndreptăţirea, adică judecata 
favorabilă a lui Dumnezeu.  
 

Aici verbul „a îndreptăţi” (dikaioūn) dobândeşte o evidentă semnificaţie escatologică 
şi este de înţeles în lumina dezvoltărilor precedente şi paralele ale vv. 2,5-11: se 
raportează la intervenţia finală a lui Dumnezeu pentru a judeca faptele ascunse ale 
oamenilor (cf. v. 16). Natural această sentinţă a lui Dumnezeu presupune o 
posedare reală a dreptăţii, aşa cum sugerează deja v. 13a şi cum se deduce din 
semnificaţia obişnuită a lui „a îndreptăţi”. 
Mai obişnuit, de fapt, „îndreptăţirea” este dată cu credinţa şi desemnează 
schimbarea radicală care se face în om datorită participării sale, în botez, la 
gesturile răscumpărătoare ale lui Cristos, prin care moare pentru păcat şi intră în 
posesia unei vieţi noi (cf. Rom 6,1-11; Gal 2,16-20; 3,26). 
De notat că termeni care conţin ideea de judecată nu sunt niciodată, pe cât pare, 
raportaţi de Paul la justificare care actualmente se împlineşte prin credinţă şi botez. 
Apostolul, aşa cum distinge în general îndreptăţirea şi mântuirea (cf. Rom 5,9), la fel 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

43 

disociază îndreptăţirea de judecată, care este destinată să se împlinească în ziua 
de pe urmă.  
 

 Toate acestea lasă să se întrevadă că condiţia iudeilor nu este mult altfel 
decât cea a păgânilor. În realitate, inferioritatea păgânilor este mai mult aparentă 
decât reală, căci aceştia, în locul unei legi scrise pe piatră, au o lege scrisă în inimi 
(referinţă la formula din Ier 31,33) şi, în baza acesteia, ca şi iudeii în baza legii lui 
Moise, dacă pot fi condamnaţi pot la fel să fie recunoscuţi ca drepţi şi ca atare 
răsplătiţi (vv. 12-13). 
 Existenţa acestei legi este atestată de doi factori:  

a) actualizarea preceptelor fundamentale ale legii mosaice din partea unui 
anumit număr de păgâni (vv. 14-15a);  
b) mărturia conştiinţei (v. 15b)89.  

 Apostolul spune: de prezenţa în păgâni a unui principiu imanent care defineşte 
binele şi răul este martoră şi conştiinţa, a cărei activitate se exprimă în judecăţi care, 
aproape printr-o dezbatere, sunt formulate despre diferitele acţiuni ale omului şi pe 
care acum le condamnă, acum le laudă şi le aprobă. Această atitudine a conştiinţei 
de judecător arată că, în intimul său, omul posedă o lege care stabileşte o distincţie 
clară între ceea ce trebuie făcut şi ceea ce trebuie evitat. 
 Paul conclude că, după cum se obişnuieşte să se înveţe, toate aceste vor 
apare cu claritate când Cristos va supune în ultima zi toţi oamenii judecăţii sale.  
 

Îndreptăţirea şi judecarea păgânilor prin lucrarea lui Cristos 
 
Ultima declaraţie a lui Paul (v. 16b) are o mare importanţă din diferite puncte de 
vedere şi pune fragmentul într-o lumină nouă. Sfântul Paul a spus că Dumnezeu ar 
fi judecat iudeii şi păgânii prin legea scrisă pe piatră sau în inima omului; aici 
precizează că judecata se va face prin Cristos. De aici se poate deduce că norma 
care, după ce a reglementat acţiunile omului, va servi ca şi criteriu pentru judecată 
are un raport cu Cristos şi într-un anumit mod provine de la el; aceasta se înţelege 
în lumina precizărilor din Col 1,15 ş.u., după care totul are în el existenţa şi 
subsistenţa (cf. In 1,4 ş.u.). Sublinierea lui Paul, în plus, îndepărtează şi face să 
dispară aparentul contrast cu alte texte din epistolar. 
Pentru apostol, credinţa şi harul Duhului Sfânt condiţionează îndreptăţirea şi 
mântuirea (cf. Rom 5,1; 3,28; Gal 2,16; Ef 2,8 ş.u.) şi doar faptele, animate de 
credinţă şi făcute vii de Duhul Sfânt şi de caritate, deschid cale spre viaţă (cf. Rom 
8,2 ş.u. 12 ş. u.; Gal 5,5 ş. u.). 
În contextul nostru în schimb nu se face referinţă la nici un ajutor divin şi se afirmă 
cu hotărâre că iudeii şi păgânii, împlinind exigenţele legii, dobândesc viaţa veşnică. 
Dar trebuie spus că referinţa la activitatea de judecător a Domnului Isus, care îi va 
implica şi pe iudei şi pe păgâni şi va pronunţa asupra tuturor sentinţa de aprobare 
sau de condamnare, presupune în mod necesar un influx salutar extins la toţi 

                                            
89 Diferiţi autori insistă pentru folosirea formulei „lege naturală”, care, ca atare, nu se citeşte în textul 
paulin, dar este construită pe baza afirmaţiei că păgânii care în mod natural fac ceea ce prescrie legea 
(v. 14); evitând formula se urmăreşte excluderea vreounei dependenţe de concepţiile stoice despre 
legea naturală. Discursul lui Paul despre cunoaşterea legii este paralel cu cel referitor la cunoaşterea 
divinităţii (Rom 1,18-21): Paul în lumina VT şi a învăţăturii rabinice crede că trebuie admisă o 
percepţie universală a binelui şi a răului, însoţită de simţul datoriei de a face binele, care însă, ca şi 
cunoaşterea lui Dumnezeu, nu trebuie preamărită ca o cucerire a omului (ca la stoici) dar privită ca dar 
al lui Dumnezeu, adică raportată la o revelaţie anterioară celei mosaice şi legată cu alianţele cu Adam 
şi cu Noie, revelaţie care se actualizează prin raţiunea care, condusă şi asistată de Dumnezeu, 
reflectează asupra realităţii create.  
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oamenii: Cristos Isus va putea să acţioneze ca judecător după ce va fi acţionat ca 
salvator. 
Fidel împlinirii legii, care pune omul pe calea mântuirii – când este şi oriunde este – 
nu trebuie deci atribuită unui efort pur uman, dar, în baza învăţăturii generale a lui 
Paul, trebuie legată cu o credinţă cel puţin implicită. Răscumpărarea, este adevărat, 
nu a fost încă actualizată, dar exista în mod potenţial pentru toţi în promisiunile 
divine de mântuire (cf. Gal 3,15-18). Paul nu vorbeşte despre o capacitate a omului 
de a împlini singur, cu resursele sale umane, legea în modul de a merita viaţa 
veşnică, aşa cum pretindeau pelagianii; şi nici nu este necesar să ne gândim, 
împreună cu sfântul Augustin, că este vorba de păgâni convertiţi şi despre natura 
restaurată şi sanată de har (cf. PL 44,750). Aici nu se stabileşte un contrast între 
natură şi har, dar între natură şi revelaţie, între cunoaşterea naturală şi cunoaşterea 
prin revelaţie; aici, în esenţă, se opun „două magistere, care fac să se cunoască 
legea morală, unul exterior, revelaţia mosaică, altul interior omului, care este lumina 
raţiunii”90. Aşadar când se spune că există păgâni care „fac din fire faptele legii” (v. 
14) vrea să se spună că împlinirea nu cu puterile lor naturale, ci iluminaţi şi conduşi 
de lumina naturală a raţiunii, a unei raţiuni care, în perspectiva lui Paul, nu este 
autonomă, ci, la rândul său, este luminată şi condusă de Dumnezeu.  
 
Limitele experienţei religioase a păgânismului 
 
Trebuie remarcat că atenţia la ansamblul datelor (gesturi şi date) din Paul duc la a 
redimensiona simţul de optimism cu privire la condiţia păgânilor, pe care l-ar putea 
sugera o lectură sumară a acestui text, cu o tentă polemică faţă de iudei şi prin 
urmare subliniind doar un aspect al realităţii. 
Zelul lui Paul (cf. Rom 1,14 ş.u.; 15,23-29; 1Cor 9,16; 2Cor 12,15) de a vesti tuturor 
evanghelia lasă să se înţeleagă că toţi oamenii au nevoie de mesajul creştin al 
mântuirii şi sunt chemaţi să beneficieze de revelaţia săvârşită în Cristos, care 
comportă plinătatea adevărului şi a harului (cf. In 1,15 ş.u.): fără această revelaţie 
omenirea trăieşte într-o stare de minoritate, de imperfecţiune şi de sclavie, din care, 
după planul divin, este destinată să iasă (cf. Gal 4,1 ş.u.; Fap 14,15 ş.u.), şi cu greu 
poate surprinde şi urma cuvântului lui Dumnezeu care răsună prin creaţie şi 
conştiinţă (cf. Fap 14,15 ş.u.; Rom 1,18-23; 7,7-25) (cf. DV 6).  
Dezvoltarea din Rom 2,14-16 se poate apropia de Rom 1,18-23: aşa cum 
cunoaşterea divinităţii, dobândită de păgâni, face efort să devină recunoaştere şi 
iubire a lui Dumnezeu, şi adesea se corupe şi se termină în idolatrie, la fel 
cunoaşterea naturală a legii nu devine cu uşurinţă actualizare a legii şi adesea se 
dizolvă şi se eclipsează şi devine pierdere a simţului moral, denunţată de Rom 1,28. 
Păgânismul, asemenea iudaismului, poartă în sine exigenţa aproape fiziologică 
(adică pe linie de tendinţă a copilului de a deveni adult) de a se depăşi şi de a se 
deschide în creştinism, care este lumină şi forţă, capabil să descopere, să asume, 
să purifice şi să ducă la împlinire valorile prezente în religiile necreştine (cf. Fap 
17,23) (cf. LG 13; AG 9). 
În esenţă, Paul lasă să se înţeleagă că oriunde există mântuire, ea depinde de 
Cristos, dar nu se pronunţă asupra realităţii sau facilităţii mântuirii păgânilor. 
 

 b) Aplicarea principiului răsplăţii la iudei (Rom 2,17-3,20) 
 
 Acum Paul îndreptă în mod deschis discursul său spre iudei: arată că nu au 
corespuns la darurile lui Dumnezeu, conchizând că se află într-o condiţie analogă 
celei a păgânilor. 

                                            
90 R. CORNELY, Epistola ad Romanos, Paris 1927, 135 ş.u. 
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 Iudeii sunt înzestraţi cu legea, dar i-au călcat poruncile (2,17-24); sunt 
însemnaţi cu circumcizia, adică să-i poarte semnul în trupul lor, dar au neglijat 
respectarea poruncilor cu care îi angaja acel rit (2,25-29); sunt depozitarii Scripturilor 
(precepte şi promisiuni), dar s-au arătat necredincioşi şi nedrepţi (3,1-8). 
 

Adevărata circumcizie 
 
Principiul călăuzitor al dezvoltărilor din fragment este enunţat în vv. 28-29. 
Dispoziţiile, calităţile şi realităţile interioare au valoare în faţa lui Dumnezeu; condiţia 
şi faptele exterioare valorează în faţa lui doar întrucât sunt expresie a unei 
corectitudini interioare. 
În sinteză: adevăratul iudeu, obiect al plăcerii lui Dumnezeu, adevăratul discendent 
al lui Abraham cu dreptul la moştenirea sa, este cel în care se împlineşte 
circumcizia inimii care nu se reduce la executarea materială a unei porunci scrise, 
dar se realizează prin ascultarea de acţiunea Duhului şi comportă mortificarea 
afectelor dezordonate în vederea actualizării exigenţelor legii. 
Deja în VT se insistă asupra circumciziei inimii spre care trebuia să fie orientată 
circumcizia trupului: cf. Ier 4,4; 9,24 ş.u.; Dt 10,16; 30,6.  
Botezul este văzut ca anticipare a circumciziei (cf. Col 2,11-14) pentru că îi 
realizează profunda semnificaţie: poartă oamenii la noua alianţă, făcându-i părtaşi la 
moartea şi învierea lui Cristos (stropire mistică cu sânge) şi săvârşind acea 
purificare interioară pe care circumcizia o prevestea şi o cerea. 
Aceste evidenţieri pregătesc doctrina despre adevăratul Israel, Israelul lui 
Dumnezeu, distinct de Israelul carnal; despre descendenţa spirituală a lui Abraham, 
moştenitoare a bunurilor promise patriarhului, diferit de posteritatea legată de el 
numai de elementul comun al sângelui (cf. Rom 4; Gal 3,6-9; 4,21-31). 
 

 Problemele referitoare la privilegiile şi la necredinţa lui Israel, care aici (3,1-8) 
abia sunt schiţate, vor fi reluate şi discutate mai amplu în capitolele 9-11. 
 În vv. 1-4, apostolul începe să trateze situaţia privilegiată a lui Israel, scoţând 
în evidenţă că iudeii sunt în posesia „oracolelor lui Dumnezeu”; apoi aduce omagiu 
fidelităţii divine care nu scade în faţa infidelităţii oamenilor.  
 În vv. 5-8, întrerupând lista privilegiilor, zăboveşte asupra ideii dreptăţii 
(fidelităţii) lui Dumnezeu, urmărind să distrugă falsele interpretări ale gândirii sale. 
 
 Concluzie. Scriptura confirmă vinovăţia evreilor, atestată de experienţă (3,9-20). 
 În vv. 10-18 ne aflăm în faţa unei antologii de texte biblice, luate mai mult din 
psalmi (cu excepţia vv. 15-17, care fac referinţă la Is 59,7-8) şi organizate şi asociate 
cu referinţă la diferitele părţi ale trupului: gât, limbă, buze, gură, picioare şi ochi. 
 În vv. 19-20, care pregătesc imediat trecerea la dezvoltările succesive, se 
evidenţiază că declaraţiile explicite ale Scripturii despre corpuţia universală a 
oamenilor fac zadarnică şi inconsistenţă orice obiecţie pe care ar voi să o ridice evreii 
împotriva acuzelor aduse mai înainte împotriva lor, şi în acelaşi timp trebuie să-i facă 
pe toţi oamenii să se recunoască demni de condamnare şi vrednici de pedeapsă. 
 Nici nu se poate apela la lege: aşa cum sugerează psalmistul (cf. Ps 143,2), 
faptele sale nu sunt în stare să îndreptăţească pe nimeni (cf. Rom 3,27 ş.u.; Gal 2,16 
ş.u.); ea serveşte doar să-i dea omului conştiinţa stăpânirii păcatului în lume, aşa 
cum va fi demonstrat pe larg în Rom 7. 
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C) Reluarea temei: revelarea dreptăţii lui Dumnezeu în Cristos Isus în 
favoarea celor care cred (Rom 3,21-31) 

 
 După dezvoltarea temei antitetice a revelaţiei mâniei lui Dumnezeu în afara 
evangheliei, este reluată şi tratată amplu tema manifestării dreptăţii lui Dumnezeu în 
evanghelie, schiţată deja în Rom 1,17. Doar evanghelia, adică creştinismul 
fundamentat pe credinţă, are o adevărată eficacitate de mântuire (3,21-31): atât 
păgânii cât şi iudeii, pentru a scăpa de mânia divină şi a obţine îndreptăţirea şi 
mântuirea, trebuie să accepte evanghelia, care este revelarea dreptăţii 
mântuitoare a lui Dumnezeu. 
 

1) Revelarea dreptăţii lui Dumnezeu şi Isus Cristos, ispăşitorul noii alianţe (3,21-26) 
  

Plecând de la lege, dar în conformitate cu mărturia legii, dreptatea salvifică a 
lui Dumnezeu se revelează cu splendoare şi se explică în Cristos răstignit, ispăşitorul 
noii alianţe (sediul maiestăţii lui Dumnezeu şi instrument de clemenţă); şi, de fapt, 
Dumnezeu le dă credincioşilor în numele său îndreptăţirea cu iertarea păcatelor, care 
în timpul răbdării, adică în epoca premesianică, au fost lăsaţi să treacă, fără a fi 
iertaţi: epoca mesianică este era splendidei manifestări a dreptăţii salvifice a lui 
Dumnezeu, care apare astfel drept, adică fidel promisiunilor sale, şi izvor de 
îndreptăţire, care dăruieşte viaţa.  
 

2) Iudeii şi păgânii în faţa manifestării dreptăţii lui Dumnezeu în Cristos (3,27-31)  

Revelaţia dreptăţii lui Dumnezeu, datorită credinţei în Cristos, ispăşitorul 
pactului nou: 

a) exclude în om orice motiv de mândrie, îndepărtând bazele oricărui simţ de 
autosuficienţă (vv. 27-28);  

b) şi elimină poziţia de privilegiu al iudeilor, pentru că justificarea este pusă la 
dispoziţie – cu singura condiţie de a crede – tuturor oamenilor, care fără nici o 
dispoziţie sunt obiectul grijii unicului Dumnezeu (vv. 29-30);  

c) acest procedeu al justificării cuprinde actualizarea exigenţelor fundamentale 
şi genuine ale legii; credinţa face ca să se împlinească ceea ce porunceşte legea (v. 31).  

 
D) Ilustrare biblică: VT atestă că doar credinţa poate da viaţă omului din 
punct de vedere spiritual (Rom 4,1-25)91 

 
 Revelarea dreptăţii lui Dumnezeu, care se actualizează în Evanghelie şi se 
explică şi devine operantă prin credinţă, a fost prevăzută şi într-un anume mod 
anticipată în VT, aşa cum apare din istoria lui Abraham: revelaţia veche cunoaşte 
şi prevesteşte justificarea prin credinţă, fără a ţine seama de fapte. Apostolul 
ilustrează gândul său prin următoarele evidenţieri.  
 1) Abraham, conform Scripturii, a fost justificat de credinţă fără a ţine seama 
de fapte (4,1-5); trebuie adăugat că despre acest procedeu de îndreptăţire dă 
mărturie şi David (4,6-8), care laudă fidelitatea omului căruia îi sunt iertate păcatele, 
fără a vorbi despre fapte. 

                                            
91 Cf. J. CAMBIER, L'Evangile de Dieu selon l'Epitre aux Romains, I, Bruges 1967, 163-175. 
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 2) Abraham obţine îndreptăţirea independent şi de circumcizie (4,9-12): de 
fapt în Gen 15,6, îndreptăţirea sa prin credinţă este menţionată înainte de circumcizie 
(cf. Gen 17). Astfel el este tatăl celor care cred fără să fi primit acel rit, adică este 
tatăl nemurilor, cum este şi al iudeilor, care imită credinţa de care a dat dovadă 
atunci când era încă netăiat împrejur; cu excluderea celor care au în comun cu el 
doar circumcizia pe care el o primeşte după ce a fost îndreptăţit.  
 3) Abraham în plus a fost depozitarul promisiunilor, independent de „lege” şi 
de dreptatea bazată pe ea (4,13-17a): acelea, de fapt, au fost formulate înainte ca 
aceasta să fie promulgată (cf. Gal 2,15-18). Aceasta asigură accesul oamenilor la 
moştenire, care ar rămâne închisă dacă ar depinde de prestaţiile omului, aşa cum se 
întâmplă în regimul cu caracter bilateral al legii: căci aceasta nu îi oferă nici un ajutor 
pentru a împlini binele şi sfârşeşte prin a atrage asupra lui mânia (cf. 8,3). 
 4) După ce şi-a demonstrat teza, Paul (în Rom 4,17b-25), descrie credinţa 
care îndreptăţeşte a lui Abraham şi o prezintă ca schiţă şi tip al credinţei care-i 
justifică pe creştini; în realitate, credinţa care l-a îndreptăţit pe Abraham a avut ca 
obiect puterea dătătoare de viaţă a Duhului lui Dumnezeu (cf. Ev 11,17 ş.u.), puterea 
lui Dumnezeu de a-i da un fiu moştenitor, împotriva faptului că atât el cât şi Sara erau 
în vârstă avansată (4,17b-22); credinţa creştinilor are ca obiect puterea lui 
Dumnezeu de a da viaţă, care s-a concretizat în favoarea lui Cristos Isus, dat la 
moarte pentru păcatele noastre şi înviat pentru îndreptăţirea noastră (4,23-25).  
  

3. Evanghelia – iubirea lui Dumnezeu – mântuirea (Rom 5,1-11,36) 
 
 Evanghelia, revelaţia iubirii lui Dumnezeu, este garanţia sigură a mântuirii 
pentru credincioşi; cu alte cuvinte: iubirea lui Dumnezeu, revărsată în inimile noastre de 
Dumnul şi manifestată în moartea lui Cristos, este garanţia sigură a mântuirii noastre.  
 În această secţiune regăsim o structură analogă cu cea din secţiunea 
precedentă. o schiţare a temei (5,1-11), o dezvoltare antitetică (5,12-7,25), reluarea 
temei (8,1-39) şi o ilustare biblică (capitolele 9-11). 
 
 A) Schiţarea temei (Rom 5,1-11) 
 
 1) Iubirea lui Dumnezeu şi dublul dar 
 
 Punctele de plecare în vederea determinării modului de revelare a iubirii lui 
Dumnezeu (cf. Gal 3,1-14) sunt:  

a) mărturia experienţei (vv. 1-5); 
b) mărturia Scripturii (vv. 6-11), 
În baza mărturiei experienţei credincioşilor – care, fiind îndreptăţiţi, sunt 

dominaţi de un sentiment de pace şi au putere şi bucurie în mijlocul încercărilor; 
care, în esenţă, produc şi experimentează în ei înşişi rodul Duhului (cf. Gal 5,2 ş.u.) – 
Paul conclude că iubirea lui Dumnezeu s-a revelat în darul Duhului (v. 5; cf. Gal 3,2-
5; 5,22: Duhul iubirii; 2Cor 13,13: iubirea de Dumnezeu şi comuniunea Duhului). 

În baza mărturiei Scripturii (cf. 4,25), Paul conclude că iubirea lui Dumnezeu s-
a revelat de asemenea şi înainte de toate în darul Fiului (cf. 5,8; 8,32). 
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2) „Dublul” dar şi mântuirea 
 
În acelaşi timp, se declară că această iubire a lui Dumnezeu – tocmai întrucât 

se revelează în acest dar dublu – este garanţia sigură a mântuirii definitive. 
NB. Este tot ceea ce Paul sugerează atunci când scoate în evidenţă că 

„speranţa creştinului nu poate fi înşelată”, dat fiind faptul că „iubirea lui Dumnezeu a 
fost revărsată în inimile noastre prin darul Duhului”; aceasta se va relua în vv. 9-11. 

Iar iubirea lui Dumnezeu, exprimată în acest dar dublu, este principiul şi 
garanţia sigură a mântuirii, pentru că acest dar comportă îndepărtarea tuturor 
obstacolelor din calea mântuirii, reprezentate (cf. 1Cor 15,56) de păcat, de moarte, 
de trup şi de lege; şi aceasta la nivel individual prin darul Duhului (cf. 5,1-5; 8,1-4) şi 
la nivel universal şi obiectiv prin darul Fiului (cf. 5,6-11; 5,12-7,25).  

 
B) Dezvoltarea antitetică (5,12-7,25) 
 
În dezvoltarea antitetică sau intermediară se iau în consideraţie obstacolele 

mântuirii (păcatul, moartea, legea) pentru a sublinia că au fost eliminate de Cristos 
prin gesturile sale răscumpărătoare şi depăşite de cei care cred prin asocierea lor la 
misterul morţii şi învierii sale în botez. 

Ce legătură există între schiţa temei şi dezvoltarea antitetică? Cu alte cuvinte: 
care este sensul lui „de aceea” din Rom 5,12? 

Paul leagă cele două dezvoltări cu un „de aceea”, pentru că, aşa cum am 
arătat, mărturia experienţei şi a Scripturii cu privire la revelarea iubirii lui Dumnezeu 
în darul Duhului şi a Fiului dă certitudinea că tot ceea ce se opune mântuirii a fost 
îndepărtat.  

Parafrazând: avem siguranţa – în baza unei duble mărturii (cf. 5,1-11) – că 
iubirea lui Dumnezeu a dobândit consistenţă în dăruirea Duhului şi al Fiului, care din 
natura sa cuprinde eliminarea impedimentelor mântuirii; de aceea trebuie să 
proclamăm că, dacă este sigur că prin Adam păcatul şi moartea şi-au stabilit 
împărăţia lor în lume, este la fel de sigur că datorită lui Cristos, noul Adam, suntem 
eliberaţi de stăpânirea lor. 

În avantajul celor care cred s-a împlinit o triplă eliberare: 
 
1) Eliberarea, pe linie de principiu, a întregii omeniri (5,12-21) din sclavia 

păcatului şi a morţii, prin opera răscumpărătoare a lui Cristos, în special prin moartea 
şi învierea sa; pe scurt: s-a realizat victoria radicală a lui Cristos, noul Adam, asupra 
păcatului şi asupra morţii prin gesturile răscumpărătoare. 

 
2) Eliberarea, pe linie de fapt, a credincioşilor (6,1-23) de sclavia celor două 

puteri duşmane ale neamului omenesc, păcatul şi moartea, prin botez, care este o 
participare la gesturile răscumpărătoare ale lui Cristos; pe scurt, s-a realizat victoria 
actuală şi personală a creştinilor asupra păcatului şi asupra morţii. 

a) Sublinieri cu caracter doctrinal (6,1-11): mortificarea spirituală şi renaşterea 
spirituală a omului în botez: 
 - moartea pentru păcat şi intrarea într-o viaţă nouă prin asimilarea la Cristos 
mort şi înviat, semnificată şi înfăptuită de botez (vv. 1-7); 
 - datoria de a perpetua şi a lărgi mortificţia spirituală şi trăirea spirituală, 
înfăptuite iniţial în botez, după exemplul lui Cristos mort şi înviat o dată pentru 
totdeauna (vv. 8-11). 
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 La baza dezvoltării textului stă simbolismul eficace al ritului baptismal prin 
raport cu participarea creştinului la moartea şi învierea lui Cristos şi, ca reflex, prin 
raport cu moartea pentru păcat şi renaşterea noastră la o viaţă nouă. 
 Cufundarea simbolizează asocierea sau asimilarea noastră la moartea lui 
Cristos (sau cu Cristos mort) şi ruperea cu păcatul; ieşirea la suprafaţă, asocierea 
noastră la înviere şi mai concret asimilarea noastră cu Cristos înviat şi naşterea 
noastră la o viaţă nouă sau înviere spirituală, care va fi integrată de cea corporală. 
 NB. Unii autori recenţi preferă să nu scoată excesiv în releif simbolismul 
botezului întrucât cuprinde două momente: cufundarea şi scoaterea la suprafaţă. 
Paul s-ar referi în mod imediat şi direct la moartea şi învierea lui Cristos, văzute ca 
imagini şi principiu al mortificării spirituale şi trăirii creştinului. 
 Sensul din pasajele despre botez ar fi acesta: în cel care crede, atunci când 
primeşte botezul, se înfăptuieşte o moarte pentru păcat şi o trecere la o viaţă nouă, 
pentru care moartea şi învierea lui Isus Cristos sunt figura şi izvorul (cauza 
exemplară şi cauza eficientă). 
 Aşa cum se vede, esenţa doctrinei nu variază: prima explicaţie este mai 
ritualistă; a doua mai teologică. În definitiv trebuie reţinut că în ordinea realităţii, cel 
care crede se uneşte în mod intim cu Cristos înviat, care înfăptuieşte în el purificarea 
de vinovăţie şi îl pune de partea vieţii sale (cf. Fil 3,10). 
 b) Sublinieri cu caracter practic (6,12-23). Pentru a da un caracter de 
stabilitate noii sale condiţii, pentru a consolida moartea pentru păcat şi a dezvolta 
viaţa în Dumnezeu, omul îndreptăţit pe de o parte trebuie să lupte împotriva 
înclinaţiilor perverse, rest al stăpânirii păcatului, şi să fie atent să nu pună energiile 
sale în slujba puterii răului, fugind de faptele spre care îl împinge natura coruptă; pe 
de altă parte, trebuie să-şi orienteze toate eforturile spre împlinirea faptelor de 
dreptate pe care le cere slujirea lui Dumnezeu (vv. 12-13). 
 Toate acestea sunt posibile pentru creştin, pentru că nu mai trăieşte sub 
regimul legii, dar sub cel al harului, care pune la dispoziţie puterea de a învinge 
trupul şi de a produce roadele Duhulşui (v. 14; cf. 7,6; 8,1-4; Gal 5,18-25). 
 Toate acestea apoi sunt cerute de noua condiţie a creştinului; sunt cerute de 
trecerea, realizată în mod voit, sub impulsul divin, de la slujirea păcatului la slujirea 
dreptăţii şi de faptul că trebuie şi este necesar să repare dezordinile trecute (vv. 15-
19); toate acestea sunt, pe scurt, problemă de coerenţă. 
 Toate acestea sunt cerute de interesul omului, care din slujirea păcatului nu 
culege decât roade stricate, adică ruşinea şi moartea, în schimb în timp ce prin 
slujirea lui Dumnezeu, dobândeşte sfinţenia şi urmează, prin darul lui Dumnezeu în 
Cristos, viaţa veşnică (vv. 20-23). 
 
 3) Eliberarea de jugul legii (7,1-25), bună şi spirituală, dar instrument 
involuntar de stăpânire a păcatului şi a morţii, din cauza neputinţei trupului. 
 a) Eliberarea de lege şi trecerea sub regimul Duhului (7,1-6). În baza 
principiului cunoscut că cine este mort nu mai este supus legii, creştinul – mort în 
botez în Cristos şi prin Cristos – nu mai este subiect pentru regimul legal şi, devenit 
părtaş la viaţa glorioasă a lui Cristos înviat, este în stare să aducă roade adică fapte 
valide în faţa lui Dumnezeu. Ilustrând acest ultim concept, sfântul Paul observă că 
împlinirea faptelor spirituale este posibilă pentru că am trecut de la economia legii, 
literă veche şi fără viaţă, la economia Spiritului, realitate nouă, principiu de putere, ca 
şi de lumină, care permite să i se dea lui Dumnezeu un cult perfect (cf. 6,14; 8,2 ş.u.; 
2Cor 3,6). 
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 b) Funcţia legii în raport cu păcatul prezent în om (7,7-13): contribuie la a-l 
determina şi a se înmulţi încălcările formale şi la a se consolida stăpânirea păcatului 
prin develirea răutăţii concupiscenţei cu provocarea ei; contribuie la mântuire prin 
descoperirea stăpânirii păcatului în lume şi incapacitatea omului la a-l învinge cu 
forţele sale.  
 c) Situaţia omului căzut sub sclavia păcatului (7,14-23). Apostolul descrie 
acum lupta neegală care se dă în omul devenit pradă păcatului, între tendinţa voinţei 
spre binele pus în faţa raţiunii, în sintonie cu legea, şi tendinţele trupeşti şi rele, care 
tiranizează fiinţa umană prin efectul prezenţei active în om a puterii răului. 

- Pe de o parte, sunt în acţiune raţiunea şi legea care oferă lumină voinţei, dar 
nu putere, şi deci nu au capacitatea de a o spiritualiza şi de a o face în stare 
să împlinească binele pe care i-l propun. 
- Pe de altă parte, este în acţiune păcatul, egoismul care este o forţă rea, care 
înclină hotărâtor şi eficace voinţa şi toate potenţele operative spre rău, 
făcându-le carnale, şi astfel se întâmplă ca omul să sfârşească să facă, sub 
presiunea puterii păcatului care locuieşte în el, acel rău pe care nu ar vrea să-l 
comită, şi nu reuşeşte să înfăptuiască binele pe care ar dori să-l facă. 

 
NOTĂ: Stăpânirea păcatului şi a trupului 
 
În vv. 21-23 sunt condensate şi schematizate conceptele elaborate în versetele 
precedente. În pericopă se foloseşte mult termenul „lege” care în diferite texte are 
nuanţe diferite de semnificaţie. Spunem de la început că legea pe care el o 
descoperă este legea experienţei, este un fapt pe care îl constată în mod obişnuit 
sau în faţa căruia se află de obicei. 
Se vorbeşte apoi de patru legi: două externe şi două interne. 
1) Legile externe sunt legea lui Dumnezeu, adică poruncile divine, expresie pozitivă 
a voinţei divine (Decalogul de pe Sinai), şi legea păcatului, care din natura sa este o 
putere antagonistă şi ostilă lui Dumnezeu, care (intrată în lume cu vina lui Adam, 
este cvasi personificată şi identificată cu Satana) tinde să stabilească, sau, mai bine 
zis, să potenţeze şi să consolideze tot mai mult acel imperiu iniţial pe care deja l-a 
realizat în om, prin efectul vinei primului părinte. 
2) Legile interne. Internă este legea raţiunii, prin care se înţeleg preceptele şi 
sugestiile raţiunii şi orientarea spre binele pe care ea îl determină în voinţă; această 
lege este în sintonie cu legea lui Dumnezeu, care se interiorizează şi se identifică cu 
legea raţiunii, pe măsură ce aceasta este actualizată (cf. 2,14 ş.u.). 
Internă mai este şi legea care este în membre, în care trebuie să se vadă complexul 
tendinţellor rele care tiranizează puterile operative ale omului, în special pe cele 
senzitive; această lege este în armonie cu legea păcatului (ba poate fi considerată 
ca efectul şi expresia acelei stăpâniri iniţiale, pe care o actualizează puterea răului, 
pornind de la fiecare activitate personală, în toţi fiii lui Adam: vezi Rm 5,12); omul, 
însoţind legea care este în membrele sale, contribuie la a interioriza şi a face mai 
eficace stăpânirea puterii răului, care îl supune tot mai mult în mod definitiv 
imperiului morţii. 
 

 d) Cristos eliberează omul din sclavia păcatului  (7,24-25). În concluzia 
reflecţiilor sale, Apostolul pune în faţă invocaţia în care mai mult sau mai puţin 
excplicit obişnuieşte să izbucnească omul, oprimat de greutatea luptei neegale care 
se duce în el între bine şi rău: „Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup 
al morţii?!, adică de această fiinţă a mea care este tiranizată de trup şi mă pune sub 
stăpânirea păcatului şi, deci, a morţii? (v. 24). 
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 Implicit, printr-o aducere de mulţumire, se insinuează că această eliberare nu 
poate veni decât de la Dumnezeu prin Cristos Isus care ne comunică duhul său: „Dar 
mulţumiri fie [aduse] lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru” (v. 25a). 
 Rezumând toate dezvoltările trecute şi pregătindu-le pe cele următoare, 
sfântul Paul declară: „Deci cu mintea slujesc legea lui Dumnezeu, dar cu trupul, 
legea păcatului” (v. 25b). 
 Omul, lăsând la o parte harul şi intervenţia lui Cristos, este sclavul trupului, al 
păcatului şi al morţii: este într-o stare de condamnare. 
 
 C) Reluarea temei (8,1-39) 
 
 Două dezvoltări, paralele celor din 5,1-11 (schiţa temei), referitoare la dăruirea 
Duhului şi la dăruirea Fiului, ca revelaţie a iubirii lui Dumnezeu: 
 a) 8,1-30: reia tema dăruirii Duhului ca revelaţie a iubirii lui Dumnezeu; 
 b) 8,31-39: tema dăruirii Fiului.  
 
 1) Prima dezvoltare: iubirea lui Dumnezeu şi dăruirea Duhului (8,1-30) 
 
 Acest fragment ilustrează aceste teme: 

- Dăruirea Duhului este garanţia mântuirii pentru că , la nivelul fiecărui 
individ, înfăptuieşte eliberarea din păcat, din moarte, din carne, din lege 
(8,1-13). 

- Dăruirea Duhului îi constituie pe cei care cred fii şi moştenitori ai lui 
Dumnezeu (8,14-17). 

- Tot complexul de fapte garantează destinarea noastră la glorie: 
o geamătul triplu (al creaţiei, al spiritului nostru, al Duhului lui Dumnezeu) 

(vv. 18-27); 
o structura planului lui Dumnezeu care comportă aceste elemente, ca şi 

inelele unui lanţ: cunoaşterea veşnică a lui Dumnezeu însoţită de iubire – 
predestinarea oamenilor de a fi asemenea Fiului lui Dumnezeu – 
chemarea la credinţă – îndreptăţirea – glorificarea (vv. 28-30). 

De aici urmează că, fiind chemaţi deja, am fost îndreptăţiţi şi deci vom fi 
glorificaţi, dată fiind legătura necesară dintre aceste diferite etape în planul lui 
Dumnezeu. 

 
2) A doua dezvoltare: iubirea lui Dumnezeu şi dăruirea Fiului (8,31-39) 

  
 Este un imn adus iubirii lui Dumnezeu în Cristos. Dăruirea Fiului este chezăşia 
sigură a mântuirii, pentru că într-un aşa dar, care este cel mai mare, sunt în mod 
necesar incluse toate celelalte daruri (8,32); întrucât iubirea divină care se revelează 
în acest dar este realitate indefectibilă, este realitate care subsistă şi lucrează în 
favoarea noastră în ciuda tuturor contradicţiilor şi situaţiilor adverse, este realitatea 
care subsistă dincolo de moarte. 
 În lumina dezvoltărilor precedente despre planul salvific, Apostolul declar cu 
încredere că creştinul nu mai are de ce să se teamă, fie pentru că nu nu mai sunt 
duşmani care să poată cu adevărat să-i facă rău (vv. 31-34), fie pentru că nu mai 
sunt evenimente nici forţe care să-l poată separa de iubirea lui Dumnezeu în Cristos 
(vv. 35-39). 
 a) Nici un duşman de temut (vv. 31-34). Nu mai trebuie să ne temem că ne 
face cineva vreun rău, de vreme ce Dumnezeu a arătat că este de partea noastră şi 
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că vrea în mod eficace şi faptic binele nostru, făcându-ne în Fiul cel mai mare dintre 
daturi, în care sunt incluse toate celelalte bunuri, ca ce este mai puţin în ceea ce este 
mai mult (vv. 31-32). 
 Nu trebuie să ne temem de acuza nimănui, de vreme ce Dumnezeu, 
judecătorul suprem, este cel care ne face drepţi, eliberându-ne de nelegiuire (v. 33; 
cf. 4,5; 5,1.9).  
 Nu trebuie să ne temem de condamnarea cuiva, de vreme ce Cristos, părtaş 
la puterea de judecată a Tatălui (cf. 14,10), a făcut prin gesturile sale 
răscumpărătoare şi dezvoltă acum cu mijlocirea sa o acţiune care ne eliberează de 
orice condamnare (cf. 8,1; 5,9 ş.u.) (v. 34). 
 b) Nici un eveniment şi nici o forţă nu sunt capabile să ne despartă de iubirea 
lui Dumnezeu (vv. 35-39). 
 În două strofe, prima în formă interogativă (vv. 35-37) şi apoi în formă 
afirmativă (vv. 38-39), Paul enumeră o serie de evenimente şi de forţe ostile, pentru 
a sublinia că primele nu vor putea să ne smulgă din iubirea lui Cristos, adică ne vor 
doborâ datorită forţei pe care el ne-o dăruieşte, pentru a creşte încrederea noastră în 
el (cf. 5,3 ş.u.); şi pentru a exprima certitudinea că celelalte nu vor reuşi să ne 
sustragă iubirii pe care Dumnezeu ne-o poartă în Cristos Isus. 
 
 D) Ilustraţia biblică (Rom 9-11) 
 
 Printr-un complex de motivaţii, ilustrate mai sus, considerăm capitolele 9-11 a 
fi intim legate cu toată dezvoltarea doctrinală din cc. 1-8. Paul, în lumina Scripturii, 
consideră şi explică reacţia diferită a iudeilor şi a păgânilor în faţa Evangheliei, 
revelaţia dreptăţii şi iubirii lui Dumnezeu; şi astfel arată cum Evanghelia a fost şi 
rămâne singurul instrument valid de mântuire pentru cele două popoare, aşa 
cum a demonstrat mai înainte cu referinţă la fiecare. 
 Pentru o înţelegere corectă a acestor două capitole dificile, trebuie luate în 
consideraţie aceste fapte: 
 a) Sfântul Paul se raportează la „poporul” lui Israel şi nu direct la fiecare 
individ. 
 b) Apostolul îşi concentrează atenţia asupra faptului că acest popor, din vina 
sa, a rămas în mare parte în afara societăţii mesianice şi nu a beneficiat de bunurile 
al căror izvor este Cristos; el precizează, însă, că evreii au fost în toate modurile 
chemaţi, ca şi păgânii, să primească mesajul mântuirii: excluderea lor din împărăţie 
este efectul negativ al unei acţiuni benefice a Domnului Dumnezeu (cf. Is 6,6-9). 
 c) Autorul, în dezvoltarea acestor concepte şi în descrierea acestor fapte, a 
prezentat principiul enunţat în Rom 11,32: „Dumnezeu i-a închis pe toţi în 
neascultare ca să se îndure de toţi”. 
 Iudeii, asemenea păgânilor, vor trebui să facă experienţa insuficienţei faptelor 
lor în ordinea îndreptăţirii şi a mântuirii, pentru a fi induşi să ceară intrarea în 
împărăţia mesianică nu cu titlul de dreptate, dar cu titlul de har. 
 
 Apostolul tratează după aceea corectitudinea conduitei lui Dumnezezu (Rom 
9,1-33); scoate în relief vinovăţia iudeilor (legată de refuzul încăpăţânat al unicului 
instrument valid de mântuire, Evanghelia) (Rom 10,1-21); face câteva constatări 
mângâietoare şi supune atenţiei câteva perspective pline de bucurie: infidelitatea lui 
Israel a avut caracter parţial şi va avea caracter provizoriu (Rom 11,1-36). 
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1) Corectitudinea conduitei lui Dumnezeu (9,1-33) 

 
 În capitolul 9, sfântul Paul declar în mod clar că infidelitatea unei mari părţi 
dintre iudei nu dovedeşte nimic împotriva corectitudinii acţiunii lui Dumnezeu faţă de 
Israel. 
 a) Apostolul începe prin a da expresie iubirii sale pasionale pentru fraţii din 
neamul său, pentru care ar fi dispus să suporte orice sacrificiu, şi scoate în evidenţă 
privilegiile însemnate ale israeliţilor, dintre care cel mai mare este acela de a fi 
poporul din care a ieşit Cristos, Dumnezeu şi om (vv. 1-5). 
 b) Trecând la ilustrarea tezei sale, Paul scoate în relief că excluderea 
Israelului de la mântuire nu este din partea lui Dumnezeu nici un act de infidelitate, 
nici un act de incoerenţă, întrucât, conform Scripturii, Israelul moşteneştnitorul 
promisiunilor este constituit de cei care au în comun cu Abraham nu sângele, dar 
credinţa; se înţelege aceasta dacă se reflectează că Dumnezeu, aşa cum arată cazul 
lui Iacob şi al lui Esau – sau mai bine al celor două popoare care au provenit din ei – 
în distribuirea darurilor sale, acţionează totdeauna cu maximă libertate şi nu 
obişnuieşte să lege revărsarea harurilor sale de factori pur naturali, ca rasă sau fapte 
(vv. 6-13).  
 c) Dezvoltând ulterior demonstraţia sa, apostolul afirmă că punerea de o parte 
a lui Israel nu este nici un act de nedreptate; şi, de fapt, din istoria biblică rezultă că 
Dumnezeu (cel care nu are nici un debit faţă de creaturile sale) face alegerile sale, 
purtat doar de milostivirea sa, în vederea atingerii unor scopuri superioare şi 
providenţiale (vv. 14-18). 
 d) În rest, fiind Dumnezeu stăpân absolut al tuturor fiinţelor, poate dispune de 
persoane şi de lucruri după voinţa sa, aşa cum olarul poate plăsmui argila după 
gusturile sale, făcând binefaceri unora şi permiţând distrugerea altora, care nu 
corespund solicitărilor sale, el nu face nedreptate nimănui (vv. 19-24). 
 e) În sfârşit, sfântul Paul declară că lipsa de a-l angrena pe Israel la poporul lui 
Mesia şi chemarea păgânilor nu pot fi considerate nici ca acte străine şi singulare, 
întrucât au fost prevestite clar în VT (vv. 25-33). 
 

NOTĂ: Chestiunea predestinării 
 
Evidenţierile lui Paul în Rom 9,6-1392 au ridicat problema „predestinării” cu privire la 
fiecare individ (destinare la glorie sau la condamnare); printre alţii, apărarea acestei 
doctrine vine cu hotărâre făcută de către Calvin. 
Acum o atentă examinare arată că fragmentul nostru nu oferă nici o bază solidă 
dezvoltărilor de acest gen. 
În vv. 10-13, Paul are în vedere şi descire soarta nu a fiecărui om, dar soarta a două 
popoare, Edomiţii şi Evreii; în vv. 14-18, Faraonul nu este prezentat ca tip de ale 
celor condamnaţi, ci mai degrabă ca cel care, în ciuda voinţei sale rele, slujeşte 
planurilor divine: verbul care apare aici este folosit pentru personaje făcute să apară 
în vederea unui plan providenţial (cf. de ex., Lc 1,69); prin urmare (cf. vv. 19-22: 
parabola olarului), apostolul se referă la situaţia religioasă a iudeilor şi păgânilor 

                                            
92 Rom 9,6-13: „De fapt, cuvântul promisiunii este acesta: Voi veni cam pe timpul acesta, şi Sara va 
avea un fiu. Dar nu numai ei, ci şi Rebecăi, având gemeni de la un singur om, Isaac, părintele nostru, 
mai înainte ca ei să se fi născut şi să fi săvârşit ceva bun sau rău, ca să rămână hotărârea alegerii lui 
Dumnezeu, nu pentru faptele lor, ci din voinţa celui care cheamă, i s-a spus ei: cel mai mare va sluji 
celui mai mic, aşa cum este scris: Pe Iacob l-am iubit, dar pe Esau l-am urât”.  
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scoţând în evidenţă poziţia lor diferită în raport cu planul lui Dumnezeu şi precizând 
că păgânii iau locul celor dintâi în împărăţia cerurilor. (Participiul katertisména din 
9,22, mai mult decât o acţiune a lui Dumnezeu, vorbeşte despre o acţiune a omului 
care se aşează pe drumul pierzării). În toate cazurile, şi refuzarea Israelului nu 
poate fi figura predestinării diferite a oamenilor, pentru că este văzută ca parţială şi 
temporală. 
Cu referirea la dezvoltarea globală din Rom 9-11, este permis a specifica faptul că 
Paul nu se ocupă direct nici de mântuirea nici de condamnarea indivizilor, ci de 
funcţia pe care Israelul şi păgânii sunt chemaţi să o desfăşoare în istoria mântuirii: a 
face să se vadă cum aceştia devin beneficiarii, în avantajul întregii omeniri, a acelui 
plan de mântuire, la care doar parţial poporul ales s-a supus. 
 

 2) Vinovăţia iudeilor (10,1-21) 
 
 Infidelitatea iudeilor este datorată refuzului încăpăţânat şi vinovat al unicului 
instrument adevărat al mântuirii, Evanghelia, în care se explică activitatea salvifică a 
lui Dumnezeu şi se actualizează misterul mântuirii conform promisiunilor; şi toate 
acestea în contrast cu tot ceea ce a făcut Paul, după ce a fost lovit de harul lui 
Cristos înviat (cf. Fil 3,7-14). 
 După ce a cconsiderat necredinţa iudeilor în raport cu Dumnezeu, acum 
examinează din punct de vedere al omului şi scoate în evidenţă responsabilitatea 
Israelului. 
 
 a) Apostolul afirmă că iudeii sunt vinovaţi pentru că nu au luat în seamă 
adevărata dreptate, pe care chiar Dumnezeu a pus-o la îndemâna tuturor şi a 
prevestit-o în VT (vv. 1-13); în esenţă: Israel nu s-a supus acelui regim de mântuire 
bazat pe Evanghelie, revelaţia dreptăţii lui Dumnezeu, care a fost prevăzută şi 
prefigurată în VT; nu a ştiut să recunoască faptul că Cristos este împlinitorul, adică 
scopul şi ţinta legii, şi izvorul unic pentru toţi al îndreptăţirii. 
 b) Scoate în evidenţă că iudeii sunt vinovaţi, arătându-se neascultători de 
mesajul evanghelic, promulgat de apostoli prin predicare (vv. 14-17). 
 c) Conclude că iudeii sunt de nescuzat, pentru că au respins cuvântul lui 
Dumnezeu, pe care l-au cunoscut cu claritate şi că păgânii l-au primit cu docilitate 
(vv. 18-21). 
 
 3) Constatări consolante şi perspective încurajatoare (11,1-36) 
 
 În capitolul 11, sf. Paul scoate în evidenţă câteva fapte consolante, în raport 
cu prezentul, şi câteva perspective încurajatoare, în raport cu viitorul, subliniind că 
infidelitatea Israelului are caracter parţial şi provizoriu. În realitate o parte, „un rest”, 
conform previziunilor profeţilor, a crezut şi a devenit instrument de mântuire (vv. 1-10; 
cf. Fap 21,20); iar într-o zi, Israelul, acum necredincios, se va converti (vv. 11-29; cf. 
Lc 21,24). 
 Restul este format din grupul de iudei credincioşi, primii dintre toţi apostolii, 
care constituie nucleul central în jurul căruia se formează şi se dezvoltă noul Israel. 
 Previziunea consolantă referitoare la Israel este fundamentată pe diferite 
consideraţii: 
 a) Intrarea evreilor în împărăţia lui Dumnezeu este cerută de actualizarea 
integrală a planului salvific al lui Dumnezeu, care prevede o supraabudentă 
revărsare de bunuri asupra creştinătăţii în legătură cu convertirea iudeilor (vv. 11-15). 
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 Se consideră astăzi mai obişnuit că formula „înviere din morţi” nu face aluzie 
la învierea finală, aşa încât să ne gândim la o intrare a iudeilor în Biserică în 
proximitatea sfârşitului lumii; este vorba despre un mod eficace de a sublinia şi 
evidenţia marile avantaje pe care le va produce comunităţii creştine inserarea în ea a 
fiilor lui Abraham după trup, marile bunuri pe care convertirea le va aduce chiar fiilor 
lui Israel. 
 b) Intrarea Israelului în Biserică este apoi, într-o anumită măsură, cerută de 
calitatea sa de popor ales: ales într-o zi de Dumnezeu ca un bun particular al său, el 
este încă obiectul bunăvoinţei din cauza rădăcinii sfinte, patriarhii, din care provine, şi 
rămâne sub influenţa binefacerilor revărsate asupra lor; această circumstanţă 
autorizează să ne gândim la o destinaţie a sa de a participa la moştenirea mesianică. 
 Apostolul îndemnă păgânii convertiţi să-şi amintească faptul că Israelul (şi 
patriarhii şi câţi le-au imitat credinţa în ambientul poporului evreu) este ca rădăcina 
care-i poartă şi măslinul pe care au fost altoiţi; de aceea trebuie să excludă din suflet 
orice sentiment de orgoliu pentru soarta lor fericită şi de dispreţ pentru necredincioşii 
iudei (vv. 16-24).  
 c) Intrarea evreilor în societatea mesianică este, în sfârşit, sigură, pentru că 
este prevăzută de Scriptură (vv. 25-29). Apostolul conclude relevând că această 
convertire a păgânilor, deja în act, şi viitoarea convertire a Israelului, vor contribui la 
a scoate în relief milostivirea lui Dumnezeu şi obligă omul să admire şi să adore 
înţelepciunea sa infinită (vv. 30-36).  
 
  

II. JUSTIFICAREA CELUI PĂCĂTOS: 
    PRIMATUL HARULUI ÎN MÂNTUIREA OMULUI93 

 
 Justificarea este o dimensiune a harului de importanţă fundamentală. 
Favoarea lui Dumnezeu este dată de fapt omului păcătos, în ea se arată iniţiativa 
divină şi deci primatul absolut al harului în această dăruire, chiar dacă ea nu este 
dată fără cooperarea noastră. Filiaţia divină la care suntem chemaţi din primul 
moment al existenţei noastre şi la care este chemată omenirea de la începutul istoriei 
nu poate să se realizeze decât dacă Dumnezeu ne iartă, ne îndreptăţeşte. 
 Îndreptăţirea păcătosului este lucrarea dreptăţii lui Dumnezeu. Ea este 
atitudinea de fidelitate a lui Dumnezeu faţă de alianţa sa cu Israelul, care îl poartă să 
salveze poporul ales, să-l elibereze de duşmani etc. (cf. Jud 5,11; 1Sam 2,17; Ps 
40,11; 48,1; 71,2; 103,6; etc.). Dreptatea lui Dumnezeu este astfel o dreptate 
salvifică. Dumnezeu este drept când îl eliberează pe cel nevinovat. Dreptatea 
salvifică a lui Jahweh, care timp îndelungat îl are ca destinatar doar pe Israel, devine 
universală deja în câteva texte din VT, concret în al doilea şi al treilea Isaia: 
mântuirea nu va mai fi restaurarea exclusivei alianţe cu Israelul, dar extinderea 
împărăţiei lui Dumnezeu la la toate popoarele şi naţiunile (cf. Is 42,4; 45,21 ş.u.; 
51,5; 56,4 ş.u.; 62,2). 
 
 1. Justificarea celui păcătos în soteriologia paulină 
 
 Paul, autorul neotestamentar care vorbeşte mai mult despre dreptatea lui 
Dumnezeu, este moştenitorul acestei tradiţii. Fidelitatea lui Dumnezeu faţă de alianţă 
s-a manifestat în Isus, în care Dumnezeu vrea să ne salveze, în care avem 
                                            
93 Cf. L. F. LADARIA, Introduzione alla antropologia teologica, Piemme, Roma 1992, 120-130. 
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manifestarea definitivă a dreptăţii divine. Dreptatea lui Dumnezeu este puterea 
salvifică ce se opune şi înfrânge puterea păcatului. Astfel Isus a fost făcut păcat 
pentru noi, „pentru ca noi să putem deveni dreptatea lui Dumnezeu în el” (2Cor 5,21). 
În acest mod am fost reconciliaţi cu Dumnezeu, am trecut de la a fi duşmanii săi la a 
fi prietenii săi (cf. Rom 5,10). Mai ales în Scrisoarea către Romani manifestarea 
dreptăţii lui Dumnezeu ocupă un loc central; deja la începutul scrisorii (Rom 1,17), se 
vorbeşte despre revelarea acestei dreptăţi în Evanghelie, forţa salvifică şi milostivă 
opusă „mâniei lui dumnezeu” (cf. Rom 1,18). Dreptatea lui Dumnezeu ca şi fidelitatea 
şi veracitatea sa, cărora li se opun infidelitatea, înşelăciunea şi nedreptatea umană, 
apare din nou în Rom 3,4 ş.u. Dumnezeu este drept şi fidel alianţei sale tocmai 
întrucât îl iartă pe păcătos şi nu îl pedepseşte. În Rm 3,21 ş.u., este scoasă în 
evidenţă în mod explicit revlearea dreptăţii lui Dumnezeu în Isus Cristos, o revelare 
care este independentă de lege (prin care nimeni nu poate fi îndreptăţit, cf. Rom 
3,20), şi deci gratuită, pentru că această manifestare este legată de răscumpărarea 
lui Cristos Isus (Rom 3,24). În ea Dumnezeu manifestă tocmai dreptatea sa, a cărei 
lucrare este îndreptăţirea celui păcătos: Dumnezeu este drept şi îndreptăţeşte pe 
cel care crede în Isus. Dacă numai în Cristos suntem îndreptăţiţi, în virtutea 
ascultării sale (cf. Rom 5,16 ş.u.), de aici urmează afirmaţia fundamentală a 
teologiei pauline despre îndreptăţire: numai prin credinţă, nu prin faptele legii, 
putem fi îndreptăţiţi. Unicul nostru izvor de mântuire, deci, stă în acceptarea 
operei lui Cristos. De aici imposibilitatea de a ne mândri, mândria fiind exclusă de 
credinţă, căci în virtutea ei (în acceptarea gratuităţii), şi nu pentru faptele legii este 
îndreptăţit omul. Motivaţia pe care o aduce Paul este că Dumnezeu nu este numai 
Dumnezeul evreilor, dar al tuturor oamenilor. Îndreptăţirea prin credinţă înseamnă 
astfel îndreptăţire pentru toţi oamenii, sau, cu alte cuvinte, semnificaţie universală a 
mântuirii lui Isus Cristos. Îndreptăţirea prin credinţă şi îndreptăţirea gratuită îşi află 
confirmarea lor în exemplul lui Abraham (cf. Gen 15,6), căruia îi este dedicat întreg 
Rom 4 (cf. şi Gal 3,6). Abraham este tatăl celor credincioşi pentru că a avut încredere 
în Dumnezeu, s-a încredinţat lui, într-un cuvânt, a crezut94. De aceea şi noi suntem 
făcuţi moştenitori ai promisiunii prin credinţă, adică prin har. Atât justificare prin 
credinţă cât şi justificarea prin har se opun justificării prin fapte. A afirma că omul este 
justificat prin credinţă înseamnă deci că este justificat cel care acceptă darul lui 
Dumnezeu, cel care renunţă la autoafirmarea sa înaintea Lui, cel care recunoaşte 
primatul lui Dumnezeu în mântuire. 
 Aceeaşi credinţă prin care este acceptat Dumnezeu este în acelaşi timp darul 
său; nu poate deveni o „faptă”. Este presupus că în ea este un moment de libertate şi 
de primire pozitivă a lui Dumnezeu în noi. Dar acest act personal este exact cel al 
abandonării, cel al renunţării la propria afirmare. Doar astfel se înţelege cum 
caritatea prin care lucrează credinţa (Gal 5,6), faptele care trebuie în mod necesar să 
urmeze justificării, nu dau loc în cel credincios unei noi autosuficienţe, dar sunt 
considerate şi ca dar al lui Dumnezeu (cf. Iac 2,17-26 despre necesitatea faptelor 
care trebuie să însoţească credinţa şi să arate că ea este vie).  
 
 

                                            
94 Gal 3,6-9: „Astfel, Abraham a crezut în Dumnezeu şi i s-a considerat aceasta ca justificare. Să ştiţi 
deci că fiii lui Abraham sunt cei din credinţă. De altfel, Scriptura, ştiind dinainte că Dumnezeu îi 
consideră justificaţi pe păgâni datorită credinţei, i-a vestit dinainte lui Abraham: în tine vor fi 
binecuvâtnate toate popoarele, astfel încât cei ce sunt din credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu 
Abraham cel credincios”. 
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2. Justificarea la sfântul Augustin şi controversa pelagiană 

 
 Chiar dacă este clar că problema nu se pune în aceiaşi termeni ai lui Paul, 
dăm aici câteva indicaţii despre teologia sfântului Augustin şi despre controversa 
pelagiană. Este problema fundamentală despre primatul harului aceea care este 
pusă în discuţie. Cu această ocazie s-au făcut primele declaraţii magisteriale 
importante despre chestiunea harului, care va fi util să le ţinem prezente pentru a 
înţelege evoluţia succesivă a teologiei occidental.  
 Pelagiu pleacă de la afirmarea bunătăţii creaţiei. Pentru el răul trebuie să 
aparţină în mod exclusiv responsabilităţii omului, care este liber să împlinească ceea 
ce îi porunceşte Dumnezeu. Dumnezeu îi învaţă pe oameni prin lege şi mai ales cu 
viaţa şi cuvintele lui Isus să împlinească voinţa sa. „Harul” stă mai ales pentru 
Pelagiu în această mediaţie exterioară, istorică, care conduce omul spre bine. În 
schimb rămâne mai obscură opera interioară a lui Dumnezeu în om. Se pare că 
Pelagiu crede că dacă libertatea umană trebuie să fie susţinută de Dumnezeu nu mai 
este libertate. Nu-l vede pe Dumnezeu în adâncul mister al omului, şi vrea să pună 
accent mai mult pe propria perfecţiune etică decât pe relaţia cu Dumnezeu. 
 În faţa acestui „optimism” pelagian în raport cu omul, sfântul Augustin 
reacţionează. Adesea se voieşte a stabili o contrapoziţie între doctrina divinizării de 
la Părinţii greci şi învăţătura lui Augustin, centrată mult pe eliberarea de păcat şi pe 
ajutorul pentru bine de care omul are nevoie. Această opoziţie nu este corectă, fără 
îndoială. Sfântul Augustin cunoaşte şi marile teme ale tradiţiei şi şi le însuşeşte. A 
dedicat multe pagini pentru a vorbi despre inhabitatio Spiritus în noi95, despre filiaţia 
divină, despre unirea noastră cu Isus, etc. Nu ar fi drept faţă de el a uita toate 
acestea. Însă, în acelaşi timp, trebuie spus că, atât experienţa sa spirituală personală 
cât şi controversa cu Pelagiu, l-au purtat pe episcopul de Hippona să insiste mai mult 
asupra altor aspecte. Omul se află sclav al păcatului, din care numai Cristos poate 
să-l salveze prin har, fără nici un merit din partea sa. Fiinţa umană nu este altceva 
decât minciună şi păcat. De aceea cel care nu este încorporat lui Cristos nu poate 
împlini binele (cf. Rom 14,13; 10,3), faptele sale nu provin din iubire, şi aşa va fi 
totdeauna păcat de mândrie. De aici necesitatea harului pentru faptele bune; acest 
har are diferite efecte, însă dintre este ajutorul, „adiutorium”, ca omul să poată face 
binele96. Cu el este sanată natura omului, eliberată de slăbiciune. Acest ajutor este 
dat gratuit, şi de aceea este „gratia”. Chiar dacă este dificil a spune exact în ce 
constă acest har, nu se poate uita că în multe fragmente sunt atribuite Duhului Sfânt 
prezent în om efectele considerate şi rod al „harului”. Există aşadar o relaţie intimă 
între ele. Influenţa harului nu ia omului libertatea, pentru că Dumnezeu lucrează în 
noi cu iubire; Dumnezeu ne atrage cu iubirea, deci cu voinţa noastră. Acest ajutor al 
lui Dumnezeu este necesar omului în toată viaţa sa, nu numai în primul moment 
pentru a ieşi din păcat; şi cel drept are nevoie de suţinerea harului. Tot ceea ce omul 
face bun îl face Dumnezeu în el şi prin el. 
 
 3. Influenţa lui Augustin în deciziile magisteriale 
 
 Influenţa sfântului Augustin în hotărârile magisteriale nu a întârziat.  

                                            
95 Cf. AUGUSTIN, De spiritu et littera, 32,56. 
96 Cf. AUGUSTIN, De natura et gratia, 53,62; 58,62; 60,70 etc. 
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 Conciliul din Cartagina (418), aprobat de papa Zosim (cf. DS 222-230): 
canoanele 3 şi 5 sunt cele care ne interesează mai mult. Harul lui Dumnezeu, prin 
care omul este justificat prin Isus Cristosnu serveşte doar pentru iertarea păcatelor, 
dar şi pentru ca să nu se mai comită în viitor. Harul nu este doar pentru cunoaşterea 
binelui, dar şi pentru a urma ceea ce cunoaştem. Şi, în sfârşit, harul nu ne este dat 
doar pentru a face cu mai multă uşurinţă ceea ce s-ar putea face şi fără el, dar este 
absolut necesar pentru împlinirea poruncilor divine. 
 
 4. Justificarea în controversa semipelagiană  
 
 Ca reaţie în faţa doctrinei sf. Augustin, care accentua astfel puternic primatul 
darului harului, în sudul Franţei s-a dezvoltat aşa-zisul „semipelagianism”, conform 
căruia prima mişcare a omului spre Dumnezeu şi spre credinţă nu ar fi darul harului, 
ci mişcare autonomă a omului. Aceşti autori nu voiesc să nege nici să desconsidere 
harul, cred însă că rolul pe care i-l dă Augustin, în mod concret în raport cu 
predestinaţia, este excesiv. Recurgând să-i atribuie omului prima mişcare spre 
Dumnezeu şi spre Biserică ei cred că rezolvă problema. Nu-i necesar să spunem că 
soluţia este este mai mult aparentă decât reală. În fond, dându-i omului prima 
mişcare spre mântuire, primatul absolut al lui Dumnezeu în a i-o da omului este 
negat. 
 În reacţia Bisericii nu este deci nimic straniu. 
 Două documente sunt aici importante, în care, din motive evidente, nu putem 
intra în detalii:  

- Indiculus Coelestini (cf. DS 238-249). Iată câteva afirmaţii fundamentale: 
este plăcut lui Dumnezeu doar ceea ce el însuşi a dat (cap. 5); orice 
mişcare a voinţei bune este de la Dumnezeu (cap. 6); Dumnezeu este 
autorul tuturor afectelor bune şi a faptelor bune chiar de la începutul 
credinţei, în aşa fel că harul său este anterior tuturor meritelor noastre 
(cap. 9). 

- Conciliul din Orange (529) (cf. DS 370-395) afirmă că este acelaşi har care 
face ca noi să-l invocăm; este necesar ca să dorim să fim justificaţi de 
păcate, prin începutul şi creşterea credinţei etc. (cf. cap. 3-7); numai prin 
milostivirea divină se ajunge la harul botezului (c. 8); se insistă mult şi 
asupra „adiutorium” al lui Dumnezeu pentru a face binele (cc. 9 ş.u.); harul 
este înainte de orice merit (c. 18), nimeni nu poate avea mântuirea decât 
prin milostivirea lui Dumnezeu (c. 19), nici nu se poate face bine fără 
Dumnezeu (c. 20), pentru că omul de la sine însuşi nu este altceva decât 
minciună şi păcat (c. 21). 

 
5. Justificarea prin credinţă în Reformă 
 
Problemele justificării prin credinţă şi a primatului absolut al harului în 

mântuirea omului au devenit mai acute cu Reforma. Pentru Luter este vorba de 
punctul fundamental al credinţei creştine, „articulus stantis et cadentis ecclesiae”. 
Luter consideră omul corupt din cauza păcatului originar. Nu este capabil de a face 
nici un bine nici de libertate. Mântuirea lui Isus trebuie să privească fiinţa umană 
întreagă, şi dacă acesta nu este cu totul pierdut, sau Cristos este superfluu sau este 
răscumpărător numai în parte97. Dar Isus ne-a reconciliat total cu Tatăl. Din această 
                                            
97 Cf. M. LUTER, De servo arbitrio (WA 18), 787.  
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semnificaţie a operei lui Cristos derivă doctrina lui Luter despre justificare. 
Justificarea este consecinţa în om a acţiunii răscumpărătoare a lui Isus. La baza 
justificării stă dreptatea lui Dumnezeu, în virtutea căreia El îl justifică pe cel păcătos. 
Suntem drepţi prin dreptatea lui Dumnezeu care ne justifică, care nu ne impută 
păcatele în virtutea meritelor lui Cristos. Nu putem să considerăm niciodată această 
justificare drept ceva propriu. Suntem justificaţi doar în virtutea mântuirii lui Cristos, 
solus Christus, şi doar în virtutea credinţei putem în mod personal să dobândim 
justificarea, sola fides. Credinţa este o atitudine pe care Cristos şi Duhul o trezeşte în 
noi, în nici un moment nu poate fi considerată un merit al nostru; de aceea 
justificarea vine sola gratia. Creştinul este în acest mod eliberat de păcat şi orientat 
spre Dumnezeu. De aici provin faptele bune ca roadele dintr-un pom bun. Dar aceste 
fapte nu vor fi niciodată un merit al omului în faţa lui Dumnezeu.  

 
6. Justificarea în Conciliul Tridentin 
 
În confruntarea cu Luter, conciliul din Trento vrea să stabilească învăţătura 

catolică despre justificare. O face într-un lung decret care constă într-o introducere şi 
16 capitole, însoţite de 33 de canoane (cf. DS 1520-1583).  

Decretul începe cu câteva capitole introductive în care se insistă asupra 
universalităţii păcatului lui Adam şi asupra necesităţii că toţi oamenii au nevoie de 
răscumpărarea lui Cristos şi de comunicarea din meritul pătimirii pentru a fi justificaţi. 

Trecând apoi la pregătirea pentru justificarea la adulţi, se afirmă înainte de 
toate că doar în virtutea harului lui Dumnezeu are loc începutul justificării şi 
justificarea însăşi, cu excluderea radicală a oricărui merit precedent din partea 
omului (cf. DS 1525; şi 1528; 1551-1553). În acelaşi timp însă, şi fără ca acest primat 
al harului să sufere vreo diminuare, se insistă asupra liberei cooperări şi primiri a 
acestui har, care este, în acelaşi timp, rodul aceluiaşi har. Conciliul pune împreună 
cu multă grijă în acest context două citate biblice (Zah 1,3 în care Dumnezeu 
cheamă oamenii să se convertească la el; şi Lam 5,21, în care în schimb noi suntem 
cei care îi cerem Lui să se întoarcă la noi ca să putem să ne convertim) (cf. DS 1525; 
1554-1555). Harul cere aşadar cooperarea umană în consimţirea la darul care se 
primeşte, fără ca cu aceasta să se piardă nimic din primatul său absolut. 

După capitolele dedicate pregătirii sunt cele care tratează justificarea însăşi. 
Şi aici, împreună cu libertatea în primirea harului, se insistă asupra transformării 
interioare a omului pe care o comportă justificarea: ea nu este numai iertarea 
păcatelor, dar „sfinţenie şi reînnoire a omului interior” (DS 1528). Pe aceeaşi linie, 
atunci când sunt indicate diferitele cauze ale justificării, se spune: cauza formală este 
dreptatea lui Dumnezeu, nu aceea pentru care el este drept, dar aceea prin care ne 
face drepţi; cu ea suntem reînnoiţi în duhul minţii noastre, nu numai că suntem 
consideraţi drepţi, dar suntem cu adevărat, primind fiecare dintre noi propria 
dreptate, care nu este niciodată proprie nouă înşine, întrucât vine de la Dumnezeu, 
chiar dacă prin mijlocul ei sunte justificaţi (DS 1529; 1547; cf. 1560-1561). 
Justificarea nu constă doar în iertarea păcatelor, nici în imputarea dreptăţii lui 
Cristos, nici într-un favor al lui Dumnezeu, dar în har şi în caritate, în dreptatea care 
vine de la Dumnezeu, „inerente” nouă (DS 1536; 1547; 1561, canonul 11). Şi fără 
folosirea unui limbaj scolastic, conciliul afirmă cu claritate că cel justificat este 
transformat în întregime, că în el se produce nu doar o schimbare în relaţia sa cu 
Dumnezeu, element fără îndoială de importanţă capitală (cf. termenii din DS 1524; 
1528; filiaţia adoptivă, prietenia), dar şi un nou mod de a fi; cel justificat este drept cu 
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adevărat, şi nu doar considerat ca atare. Libertatea omului este aşadar cooperare cu 
harul în pregătirea la justificare, şi adevărată transformare a celui justificat, sunt două 
puncte centrale care pentru Trento, şi după aceea pentru doctrina catolică, nu sunt în 
nici un mod obstacol în faţa primatului absolut al harului, dar trebuie să fie văzute mai 
curând drept consecinţe ale lui. 

Şi justificarea prin credinţă este obiectul învăţăturii Tridentinului (cf. DS 1531-
1534; 15589. 1561-1563). Se afirmă înainte de toate că credinţa nu uneşte în 
întregime cu Cristos dacă la ea nu sunt unite speranţa şi caritatea; credinţa este 
aceea care lucrează prin caritate (cf. Gal 5,6) cea pe care catecumenii o cer Bisericii 
înainte de botez. Pe aceeaşi linie se spune că credinţa este începutul justificării 
umane. Dacă Tridentinul se exprimă cu prudenţă în raport cu justificarea prin 
credinţă este pentru că ideea pe care o are despre ea în teologia momentului este 
mai ales aceea de asentiment dat adevărurilor pe care ni le revelează Dumnezeu; cu 
această definiţie nu se reia ideea globală pe care Paul o are despre credinţă şi care îi 
permite să afirme fără restricţii că justificarea vine din credinţă. Justificarea prin har 
înseamnă că harul ei nu a fost promis la nimic de ceea ce este precedent justificării. 
Această idee este juxtapusă cu cea a justificării prin credinţă, dar relaţia dintre cele 
două aspecte ale învăţăturii pauline nu este articulată în întregime. 

În ultimul rând se tratează despre siguranţa justificării şi a iertării păcatelor. 
Nimeni nu poate fi sigur cu certitudine de credinţă de justificarea proprie, întrucât 
chiar dacă nu-i este permis să dubiteze de milostivirea lui Dumnezeu şi de 
eficacitatea mântuirii lui Cristos şi a sacramentelor, trebuie să dubiteze în mod 
necesar cu privire la dispoziţiile sale. 
 

7. Concluzie 
 
Doctrina justificării prin credinţă constituia centrul teologiei lui Luter, iar 

Tridentinul a dezvoltat doctrina sa despre justificare având fără îndoială înaintea 
ochilor învăţătura luterană.  

De-a lungul secolelor s-a spus că aici era un punct de dezacord total între 
catolici şi protestanţi. Nu se poate vorbi despre o rezolvare a tuturor problemelor, 
însă fără îndoială statutul problemei s-a schimbat.  

Se arată că, chiar dacă Luter nu s-a exprimat cu categoriile scolastice, nu se 
poate afirma că el nu admite un efect al justificării în om; şi valoarea faptelor în Luter 
a fost reconsiderată; şi nu lipsesc nici din partea catolică tentative de a reinterpreta 
„simul iustus et peccator”; fără îndoială acesta este un punct fundamental în dialogul 
ecumenic. 

Rezumând totul, justificarea este o acţiune a lui Dumnezeu în om. Harul, al 
cărui primat nu-l vom sublinia niciodată îndeajuns, are efectul său real în noi şi în 
acelaşi timp trezeşte libera noastră cooperare.  
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Capitolul V 
 

CUVÂNTUL ÎNTRUPAT – IZVOR DE MÂNTUIRE 
ÎN SOTERIOLOGIA PĂRINŢILOR GRECI98 

 
(traducător: pr. Isidor Chinez) 

 
           

 
 Întâlnirea creştinismului cu cultura greacă a însemnat inserarea noutăţii 
creştine în sânul unei culturi mature şi deţinătoare a unei „gândiri forte”. Datoria 
Părinţilor a fost aceea de a asimila acea gândire cernând-o în mod critic pentru a o 
face aptă să slujească credinţei.  
 Sinteza viguroasă a lui Origene cuprinde din abundenţă tematicile cele mai 
elevate ale filosofiei greceşti precedente şi le integrează într-o cosmoviziune creştină 
orientată spre contemplarea lui Dumnezeu, dar nu reuşeşte în totalitate să găsească 
echilibrul just dintre credinţă şi cultură. Construcţia suferă încă de o anumită 
nesubordonare a acesteia din urmă în faţa noutăţii creştine, dar deja cu Atanasie 
avem în cadrul tradiţiei alexandrine o bună deşi mai modestă integrare a schemelor 
şi instrumentelor platonice şi neoplatonice în expunerea teologiei creştine.  
 Cu Atansie noutatea creştină, de factură în primul rând soteriologică, face o 
breşă în cadrul cosmologic grec de explicare a lumii şi de căutare a fericirii. Noţiunile 
de Logos şi de natură, aspiraţia la contemplarea lui Dumnezeu ca ideal de fericire, 
căile iluminării şi ale paideiei, intră ca elemente constitutive esenţiale în această 
viziune despre lume, în care omul ar trebui să obţină imortalitatea fericită. Reflecţia 
creştină nu simte nevoia de a răsturna această ordine, ci mai degrabă de a o 
reelabora în mod radical cu vestirea unui Mediator de mântuire care este însuşi 
Logosul întrupat. Mântuirea are aşadar un caracter de dar; mai mult, Dumnezeu este 
cel care cu venirea sa i-a deschis omului poarta acelei imortalităţi şi a acelei 
contemplaţii care era de un timp idealul gândirii greceşti. 
 În aceasta un rol important joacă noţiunea creştină de păcat prin care este 
explicată existenţa unei condiţii puternic degradate a omenirii. Gândirea gnostică din 
secolele al II-lea şi al III-lea manifestase un puternic pesimism antroplogic, o viziune 
despre lume ca loc al răului, ca închisoare şi ca loc străin pentru adevărata natură a 
omului, o sclavie în condiţia materială şi caducă din care trebuia să se elibereze. 
Deşi soluţia creştină încă din timpul lui Irineu s-a distanţat în mod precis şi a 
combătut gnosticismul, a rămas în spiritul epocii o percepţie acută a diferenţei dintre 
fericirea veşnică viitoare şi situaţia prezentă sub semnul morţii. În rest, ea se 
armoniza cu gândirea platonică conform căreia între Hiperurian şi reflexul său 
terestru există o corespondenţă plină de umbre; la fel şi între situaţia degradată şi 
schimbătoare a omului terestru şi cea fericită din cer există un abis de neumplut pe 
care omul nu este în stare să-l depăşească cu propriile forţe. El ştie din experienţă că 

                                            
98 Antonio DUCAY, „La salvezza per l'intima unione tra umano e divino. Il Verbo Incarnato, fonte di 
salvezza nella soteriologia dei Padri Greci”, în http://www.usc.urbe.it/html/php/ducay/pubblicazioni-
online/soteriologia-greca.html. 
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este incapabil să iasă din propria condiţie pentru a se înălţa la o existenţă imortală. 
Aceasta din urmă este de fapt proprie lui Dumnezeu; El este imutabil, imortal, veşnic. 
 Mediaţia lui Cristos are ca obiect precis depăşirea acestui abis. El a venit ca 
să schimbe situaţia de mizerie într-o situaţie de plinătate, ca să poarte acest trup 
fragil şi acest suflet inconstant la deificare şi la incoruptibilitate. Aceasta a fost opera 
Cuvântului. Dar nu a făcut-o în mod direct, cu un act al puterii sale divine, ci pe calea 
vindecării şi a restaurării acelei naturi decăzute şi neputincioase, care are loc prin 
unirea Lui cu natura umană. Importanţa pe care au dobândit-o în teologia Părinţilor 
Greci problemele divinităţii Cuvântului şi ale determinării raportului său cu omanitatea 
pe care a asumat-o – chestiuni fundamentale din secolele III şi VII – îşi află motivul în 
dorinţa de a garanta plauzibilitatea mântuirii, aşa cum a fost subliniat de un timp de 
către oamenii de studiu. 
 Obiectul lucrării prezente este de a trasa în mod sintetic dezvoltarea a ceea ce 
pare a fi fost intuiţia fundamentală a soteriologiei greceşti: că Cuvântul Întrupat este 
izvorul mântuirii; că aceasta izvorăşte din însăşi constituţia lui Cristos, din intima şi 
dinamica unire – din perichoresis va spune Maxim Mărturisitorul – dintre divin şi 
uman, dintre Logos şi imaginea sa decăzută care este omul coruptibil. 
 În acest scop lucrarea va urma un itinerar în cinci etape, care au o mai mare 
pondere teologică: după o prezentare a schemei soteriologice care ia formă în 
teolosia sfântului Atansie (1), vom considera modul de impostare a soteriologiei de 
către cele două mari şcoli cristologice antice, cea din Alexandria şi cea din Antiohia 
(2), pentru a trece apoi la studierea fundamentării cristologice a soteriologiei, care 
apare cu putere în reflecţia lui Ciril din Alexandria (3) şi devine eclezială prin procesul 
cristologic şi hermeneutic legat de Conciliul din Calcedon (4). Acest progres pune, 
într-un anumit sens, bazele soteriologiei lui Maxim Mărturisitorul, în sinteza căruia 
intuiţia soteriologică din punctul de plecare se dezvoltă cu maturitate şi într-un 
echilibru remarcant (5). 
 

1. Nucleul de bază:  
    Întruparea prin schimbul dintre caducitatea terenă şi viaţa divină 

 
 Sf. Atanasie are meritul de a fi construit o teologie echilibrată fără să renunţe 
de a se cufunda în filosofia timpului său. Prudenta şi realista sa reinterpretare a lui 
Origene va marca puternic patristica greacă succesivă, ca şi aceea a „marelui 
alexandrin”. Trebuie să ne oprim asupra funcţiei cosmice, soteriologice şi divinizante 
pe care Atansie o atribuie Logosului. Diferit de cum a fost gândit de Arie, Logosul 
este Dumnzeu Veşnic ca şi Tatăl, pentru că este Înţelepciunea proprie a Tatălui şi 
Imaginea sa perfectă. Analogia luminii şi a splendorii sale îi serveşte lui Atanasie să 
explice că Persoanele divine sunt una şi aceeaşi substanţă deşi distincte, lumina 
(Tatăl) fiind izvorul care dă naştere splendorii sale (Cuvântul). Distincţia dintre Tatăl 
şi Fiul este reală şi constă în distincţia dintre divinitatea considerată ca fiinţa sa care 
acţionează, se exprimă şi dă naştere veşnică, şi aceeaşi divinitate considerată ca 
veşnic activată, exprimată şi generată. Fiul este „activitatea proprie, iluminativă şi 
creativă a Tatălui, fără de care el nu crează nimic şi nu este cunoscut”.  
 Logosul este şi Cel care face legătura între Tatăl creator şi ordinea şi armonia 
creaţiei. Tatăl este Creator prin intermediul Logosului său, şi acesta dă mărturie 
despre inteligibilitatea creaţiei: „Spun Logos, nu cel care este inerent şi înnăscut în 
orice creatură, pe care unii obişnuiesc să-l definească şi seminal, care per se este 
fără viaţă, raţiune, intelect, dar acţionează doar prin acţiune externă conform 
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capacităţii celui care l-a pus înăuntru; nici nu este cuvântul aşa cum îl au fiinţele 
raţionale, compus din silabe şi exprimat în aer; dar spun Dumnezeu viu şi operant 
care este chiar Logosul lui Dumnezeu (...), care este altul decât creaturile şi decât 
toată creaţia. (...) Fiind de fapt Logosul bun al unui Tată bun, el a dispus în ordine 
universul, adaptând entităţile între contrariile lor şi din ele scoţând o singură armonie. 
El care este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu pune în mişcare cerul şi, 
atârnând pământul, l-a făcut stabil cu puterea sa pe acesta care nu se sprijină pe 
nimic. Luminat de el, soarele luminează pîmântul, şi lunii îi este măsurată lumina. 
Datorită lui apa este suspendată pe nori, ploile se revarsă pe pământ, marea este 
cuprinsă în propriile limite şi pământul se acoperă şi înverzeşte de tot felul de plante. 
Şi dacă un necredincios ar căuta, cu privire la ceea ce spunem, dacă există efectiv 
Logosul lui Dumnezeu, unul ca atare ar fi nebun să se îndoiască de Logosul lui 
Dumnezeu, şi chiar ar avea din ceea ce se vede demonstraţia că totul a venit la 
existenţă prin lucrarea Logosului şi a Înţelepciunii lui Dumnezeu, şi că nici un lucru 
creat nu ar fi la locul său dacă nu ar fi fost creat de Logos”. 
 Logosul aşadar a creat lumea ca să dea tuturor lucrurilor o armonie şi o 
perfecţiune care sunt conţinute în el însuşi ca Înţelepciune şi Putere a lui Dumnezeu. 
Plecând de la această perfecţiune creată se poate ajunge la cunoaşterea Logosului 
şi a Tatălui în El şi prin urmare este misiunea proprie şi exclusivă a Logosului de a 
restitui creaţia decăzută după păcat bunătăţii sale iniţiale, şi creatura umană scopului 
la care a fost destinată înainte de păcat: „Nimeni altul nu putea să transforme 
coruptibilul în incoruptibilitate în afară de Salvator care la început a creat toate 
lucrurile din nimic; nimeni altul decât imaginea Tatălui nu putea să restaureze în 
oameni conformitatea cu imaginea: nimeni altul nu putea să învie ceea ce este 
muritor făcându-l astfel imortal (...), nimeni altul nu poate să ne înveţe cine este Tatăl 
(...) decât Cuvântul care ordonează universul şi este singurul Fiu adevărat şi 
unulnăscut al Tatălui”.  
 Atansie instaurează astfel în Cuvânt o legătură între Trinitate, creaţie şi 
mântuire. Logosul, fiind Cuvântul şi Înţelepciunea Tatălui, este singurul în stare de a 
dărui contemplaţia Tatălui şi de a ne obţine nemurirea şi divinizarea datorită condiţiei 
sale divine. Creatorul nostru din nimic trebuie să fie şi recreatorul nostru, Cel care ne 
iartă păcatele şi ne divinizează, persoana care oferă adevărata cale de acces la 
Tatăl. Raţionând plecând de la această concepţie globală, alexandrinul poate integra 
în viziunea sa nu doar datul persoanei (Cuvântul) şi al condiţiei sale (pe deplin divină 
ca Tatăl), dar şi al vieţii prin care am fost salvaţi (asumarea trupului uman). Mântuirea 
este posibilă pentru că Cuvântul, Dumnezeu adevărat, se face om: „Omul constituit 
ca creatură nu ar fi fost divinizat dacă Fiul omului nu ar fi fost Dumnezeu adevărat; şi 
omul nu ar fi putut sta în prezenţa Tatălui, dacă cel care a îmbrăcat trupul nu ar fi fost 
prin natură Cuvântul său adevărat. La fel noi nu am fi fost eliberaţi de păcat şi de 
răutate, dacă trupul pe care l-a luat cuvântul nu ar fi fost prin natură un trup uman 
(pentru că noi nu am avea nimic în comun cu tot ceea ce este străin nouă), şi încă: 
omul nu ar fi fost divinizat dacă acela nu ar fi fost Cuvântul, născut din Tatăl conform 
aceleeaşi naturi a sale adevărate, făcut carne. Iată de ce a avut loc această unire: 
pentru a uni pe cel care este om cu cel care aparţine divinităţii, ca să fie asigurate 
mântuirea sa şi divinizarea sa”.  
 Acest text conţine în miez ideile cele mai importante ale soteriologiei Părinţilor 
greci. Atanasie insistă aici asupra necesităţii că Dumnezeu însuşi este cel care ne 
salvează: contrar gândirii lui Arie, numai Dumnezeu şi nu o fiinţă intermediară poate 
garanta adevărata şi reala divinizare a omului, adică trecerea de la mizeria terenă la 
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condiţia proprie a lui Dumnezeu. Dar textul continuă şi în alte direcţii şi afirmă că 
mântuirea şi divinizarea sunt obţinute prin unirea dintre cuvânt şi trupul asumat 
(omul) şi că de această unire beneficiem noi toţi prin natura umană comună cu trupul 
luat de Cuvânt. 
 Ideea că Întruparea este fundamentală pentru mântuirea noastră găseşte în 
Atanasie un vajnic apărător. Deja Irineu a pus în centru viziunii sale despre mântuire 
noţiunea de recapitulare, prin care Cristos refăcea în umanitatea asumată trupul 
păcătos şi istoria omului. Din partea sa, Tertulian a insistat în aspectul medical al 
Întrupării şi, în continuitate cu aceşti autori, Origene a formulat un principiu care va 
rămâne fundamental în patristica greacă: ceea ce nu a fost asumat nu este nici 
vindecat. Atanasie moşteneşte aceste idei şi le aplică principiul biblic al schimbului: 
„De fapt el devine om pentru ca noi să fim deificaţi, el s-a revelat prin trup ca noi să 
putem avea o ideea despre Tatăl invizibil; el a suportat violenţa oamenilor pentru ca 
noi să moştenim incruptibilitatea”.  
 Ceea ce apare este o schemă soteriologică foarte solidă, care constă în ideea 
că Logosul asumă condiţia noastră slabă şi fragilă pentru a se manifesa în mod 
adecvat condiţiei noastre trupeşti, pentru a îndrepta logosul uman luându-l în 
stăpânire şi arătându-l în el pe Tatăl, pentru a vindeca în trupul pe care şi l-a însuşit 
înclinaţiile noastre păcătoase şi a se uni cu o moarte incapabilă să împiedice puterea 
sa divină dătătoare de viaţă. În aceasta constă opera de mântuire al cărei punct de 
sosire este divinizarea trupului Cuvântului şi al nostru printr-un proces de asimilare 
personală cu el.  
 Axa centrală a schemei precedente este ideea de apropriere prin schimbul de 
proprietate: în opera mântuirii Cristos asumă ceea ce suntem noi, ia din noi condiţia 
noastră degradată în afară de păcat, şi prin faptul că o uneşte cu sine, o vindecă şi o 
face capabilă de divinizare. În divinizarea umple acea umanitate – şi întreaga 
omenire – cu ceea ce îi este lui propriu: imortalitatea şi viaţa veşnică. Întruparea a 
avut loc pentru a realiza această „economie”, schimbul dintre caducitatea care duce 
la moarte şi divinizarea imortală a omului. 
 
 
 Logosul şi răscumpărarea99 
 
 Rădăcina doctrinei atanasiene despre Logos este ideea răscumpărării. Nimic 
nu este atât de caracteristic în doctrina sa ca anumite afirmaţii ca cele care urmează:  
 

El s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezeu: s-a făcut vizibil în trupul său 
pentru ca noi să ne facem o idee despre Tatăl invizibil: a suportat insultele 
oamenilor ca noi să participăm la imortalitate (de inc. verbi 54: MG 25, 192B). 
Cuvântul aşadar vedea că pervertirea oamenilor nu putea fi distrusă decât cu 
moartea. Dar nu era posibil ca Cuvântul să moară, fiind imortal şi fiul Tatălui; de 
aceea el a luat un trup capabil de a muri, pentru ca, fiind părtaş la Cuvântul care 
este mai presus de toate, acest strup să fie capabil de a muri pentru toţi şi, datorită 
Cuvântului care locuieşte în el, să rămână incoruptibil şi să facă să înceteze în toţi 
putrezirea cu harul învierii. Astfel, ca o jertfă şi o victimă fără nici o pată, el aoferă 
morţii acest trup pe care şi l-a luat, şi imediat face să dispară moartea în toţi semenii 
săi cu oferirea unei victime asemănătoare lor. Este drept ca Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este superior tuturor, oferind templul său şi instrumentul trupului său ca 

                                            
99 J. QUASTEN, Patrologia. I padri greci (sec. IV-V), Marietti, Torino 1980, 73-74 (trad. pr. Isidor 
Chinez). 
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răscumpărare pentru toţi oamenii, să plătească datoria noastră în moartea sa. Astfel 
unit cu toţi oamenii printr-un trup asemenea lor, Fiul incoruptibil al lui Dumnezeu 
poate pe drept să-i îmbrace pe toţi oamenii cu incoruptibilitate şi să le promită 
învierea. Iar stricăciunea morţii nu mai are putere asupra oamenilor din cauza 
Cuvântului care locuieşte între ei într-un trup asemenea lor (De inc. Verbi, 9: MG 25, 
112 A). 
 

 Astfel Atanasie face să derive necesitatea întrupării şi a morţii lui Cristos din 
voinţa răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Noi nu am fi fost răscumpăraţi, dacă 
Dumnezeu însuşi nu s-ar fi făcut om, şi dacă Cristos nu ar fi fost Dumnezeu. Logosul, 
asumând natura umană, a deificat omenirea; a învins moartea nu numai pentru sine 
însuşi, dar pentru noi toţi: 
 

Şi astfel el ia de la noi o natură asemănătoare celei a noastre, şi pentru că noi toţi 
suntem supuşi putrezirii şi morţii, pentru toţi el dă trupul său morţii, prezentându-l 
Tatălui, făcând aceasta prin filantropie. Şi atunci, pentru că toţi mor în el, legea 
putrezirii aplicată oamenilor ca pedeapsă va fi distrusă, după ce a exercitat întreaga 
sa putere asupra trupului Domnului, ne mai având de atunci putere asupra 
oamenilor, semenii săi. El poartă din nou la incoruptibilitate oamenii care s-au întors 
la putrezire, le dă viaţă smulgându-i morţii, apropriindu-şi un trup, şi cu harul învierii, 
face să dispară moartea departe de ei, ca un pai în foc (De inc. Verbi, 8: MG 25, 
109 C).  
 

 Dacă Cristos nu ar fi fost Dumnezeu nu prin natură dar prin participare nu ar fi 
putut forma niciodată asemănarea cu Dumnezeu nimeni, căci cel care posedă numai 
ceea ce ia cu împrumut de la alţii nu le poate da lor nimic: 
 

Primind de la el, noi suntem făcuţi părtaşi Tatălui, deoarece ceea ce este Cuvântul 
aparţine Tatălui. De aceea, dacă el însuşi a fost rodul participării, şi dacă nu a primit 
de la Tatăl divinitatea sa şi imaginea sa esenţiale, nu deifică, fiind el însuşi deificat. 
De fapt este imposibil ca cel care posedă doar participarea să dea din această 
participare altora, deoarece ceea ce posedă nu-i aparţine în mod propriu lui, ci celui 
care i-a dat, şi ceea ce a primit nu este nimic mai mult decât harul care i-a fost dat 
lui însuşi (De syn. 51: MG 26, 784 B).  

 
 
 
 2. Alexandria şi Antiohia: misterul lui Cristos în confruntare 
 
 Desigur concepţia lui Atanasie despre Întrupare este împrumutată din 
concepţia sa despre rolul cosmologic universal al Logosului. Acesta crează şi mişcă 
întregul univers cu Înţelepciunea şi Puterea sa şi mişcă şi trupul său asumat pentru 
realizarea mântuirii noastre. Nu există diferenţă între cele două raporturi, al 
Cuvântului cu cosmosul şi cu trupul său. Pentru Atanasie trupul Logosului este cu 
adevărat propriu lui, spre deosebire de toate celelalte realităţi care sunt diferite de 
Logos şi care au cu el numai un raport de participare, au un logos. Cu toate acestea, 
Logosul mişcă trupul asumat în cadrul rolului său de motor cosmic. Asemenea 
universului, omul este un microcosmos dotat cu un organism complex, care are în 
nous principiul său de unitate, de compoziţie şi de dinamism. Conform lui Atanasie, 
Logosul exercită asupra trupului său uman aceeaşi funcţie hegenomică pe care o 
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dezvoltă cu privire la trupul mai vast care este cosmosul, şi devine astfel principiu de 
cunoaştere şi de conducere a trupului asumat. 
 O consideraţie soteriologică confirmă şi observaţia făcută acum. Atanasie, 
transformând platonismul antropologic origenist, consideră căderea lui Adam ca 
supunând sufletul, creat la început pentru contemplarea lui Dumnezeu în lume, 
distracţiilor sensibile şi nesubordonării pasiunilor corporale. Drumul restaurării acestei 
stări de lucruri constă în mod fundamental în a purta din nou sufletul în sine, în a-l 
conduce din nou la vocaţia originară contemplativă smulgându-l din absorbirea sa în 
realităţile sensibile. Sufletul trebuie să fie făcut stabil, pus la adăpost de orice tentaţie 
sensibilă iar trupul întărit în supunerea faţă de suflet şi eliberat de a mai fi un izvor de 
imbold pentru păcat. Se observă cum din această perspectivă elementul problematic, 
care are nevoie de vindecare, este trupul, pentru că precarietatea sa introduce 
obstacolul principal în calea contemplaţiei care corespunde în mod natural sufletului 
în calitatea sa de imagine a lui Dumnezeu. Dar aceasta are loc prin Întruparea şi 
moartea Logosului. Asumând trupul El îl eliberează de păcat, ispăşeşte păcatele cu 
moartea sa şi face posibilă încorporarea noastră la viaţa nouă a Învierii. Restaurarea 
trupului are loc prin unirea sa cu Logosul, care moare şi învie în el. Această 
impostaţie lasă totuşi puţin spaţiu nous-ului uman al lui Cristos, care nefiind motivat 
de schema soteriologică tinde să fie neglijat sau substituit de Logosul însuşi. În fond, 
stabilitatea în bine a elementului spiritual al omului este garantată în mod direct de 
prezenţa în lume a celui mai înalt intelect: Logosul însuşi. Dar dacă în lume este 
prezentă Imaginea Veşnică a Tatălui, ce relevanţă poate avea o imagine a sa 
creată? Pare superfluu a-i atribui un nous uman Aceluia care este Nous-ul divin, un 
ghid creat Înţelepciunii veşnice. 
 În realitate pare că Atanasie nu s-a confruntat serios cu problema modului de 
unire a Cuvântului cu umanitatea sa: rămâne de rezolvat pentru generaţiile 
următoare. Poziţia apolinaristă prin care Cristos este constituit din Logos şi din trup 
ca om, este format din suflet şi trup,  este o problemă într-un anumit sens 
„posterioară” teologiei lui Atanasie. Ceea ce îl interesează pe Atanasie este că prin 
Întrupare Fiul participă la umanitate şi este în stare să-şi aproprieze limitele condiţiei 
umane decăzute, să sufere şi să moară, şi că datorită acestei aproprieri, oamenii la 
rândul lor sunt făcuţi părtaşi la victoria şi la înălţarea pe care El, Cuvântul divin, a 
împlinit-o în trupul său de om. El vrea să afirme că opera mântuirii corespunde 
Cuvântului în calitate de protagonist principal şi Cap al tuturor lucrărilor lui 
Dumnezeu, şi întrucât este unicul capabil să garanteze definitivitatea acestei 
mântuirii. Cuvântul de fapt este consubstanţial cu Tatăl. Pentru Atanasie aceasta 
este esenţialul, iar celelalte aspecte sunt mai puţin importante. Nu trebuie să ne 
uimim aşadar că, determinat de controversa apolinaristă, el a afirmat existenţa unui 
suflet uman în Cristos (şi mai ambiguu a unui intelect), dar apoi nu i-a mai dat nici un 
loc în soteriologia sa: este semn că în viziunea sa el nu joacă un rol cu adevărat, nu 
dintr-o anumită voinţă de a tăcea, dar pentru că în fond problema se pune doar ca 
aprofundare succesivă intuiţiei sale teologice esenţiale.  
 Poziţia lui Apollinar a făcut să fiarbă toată lumea teologică a epocii. Figuri de 
calibrul lui Epifaniu din Salamina sau a celor doi Grigore din Capadocia au trebuit să 
combată apolinarismul luptând pentru apărarea credinţei niceene. Dar controversa a 
făcut mai ales să apară sensibilitatea diferită a aşa-numitelor „şcoli” alexandrine şi 
antiohiene, care aveau în fond aceeaşi concepţie despre mântuire. Încetul cu încetul 
s-a maturizat în aceste locuri o abordare diversă a misterului creştin care poate fi 
recunoscută la principalii scriitori alexandrini şi antiohieni din secolul al III-lea. 
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Întrucât figura lui Atanasie ne-a introdus în sensibilitatea alexandrină ne ocupăm în 
cele ce urmează de cea antiohiană. 
 Vârsta de aur a teologiei antiohiene este atinsă în secolul care merge de la 
naşterea lui Diodor din Tars (pe la 330), până la moartea lui Teodoret din Cir (pe la 
458). În această perioadă avem pe Diodor, părintele cristologiei antiohiene, Teodor 
din Mopsuestia, reprezentantul său cel mai sistematic, Nestoriu, autorul controversei, 
Ioan Crizostom, cel mai moderat şi mai cunoscut în occidentul creştin, Teodoret din 
Cir şi Iba din Odessa, două figuri de o remarcabilă importanţă istorică. Totuşi, spiritul 
antiohien exista deja înainte de naşterea lui Diodor; el a fost pregătit de figuri de 
calibrul sfântului Ignaţiu – episcop martir din secolul al II-lea, cu exagerarea sa 
asupra realităţii obiective şi istorice – de Lucian din Antiohia, în secolul al III-lea, şi de 
Paul din Samosata, al cărui adopţianism cristologic anticipa în largă măsură tendinţa 
următorilor teologi antiohieni. Desigur şi influenţele externe au o parte importantă în 
formarea mentalităţii antiohiene. Nesiguranţa politică şi socială, confruntarea de 
secole a Bisericii locale cu o comunitate iudaică puternică, rezistenţa plină de zel pe 
care Biserica a trebuit să o susţină împotriva doctrinelor fanteziste ale gnosticismului 
şi maniheismului contribuie la conturarea unui spirit mai de pază şi concret decât cel 
alexandrin, mai legat de realitatea vieţii şi de obiectivitatea faptelor şi a fenomenelor. 
Nu fără motiv cineva a numit „aristotelic” acest spirit ca să-l contrapună celui mai 
platonic al alexandrinilor. 
 Desigur, însă, nu doar tendinţa spre exegeza literară – şi aceasta în contrast 
cu preferinţele alexandrinilor spre alegorie – dar şi concepţia despre om şi despre 
mântuire sunt motiv pentru o mentalitate sincretistă, pentru capacitatea sa 
integrativă, dar concretă în acelaşi timp. Avem o dovadă în acest sens în 
antropologia lui Nemesius din Emesa, cu rădăcini bine înfipte în filosofia stoică. 
Nemesius situa omul la graniţa dintre inteligibil şi fenomenic, dând unitate totalităţii 
creaţiei şi arătând unicitatea Creatorului. El refuză separarea neoplatonică dintre 
capacităţile intelective şi factultăţile sensizitive şi vegetative ale sufletului în favoarea 
unei unificări mai mari. Unitatea dintre suflet şi trup în om poate fi asemănată celei 
existente în animale între elementele insensibile – unghii, păr etc. – şi cele sensibile 
care sunt organe corporale. Pe linia concepţiilor antropologice a lui Paneziu şi 
Posidoniu, Nemesius „plasează omul în vârful unui proces evolutiv care se dezvoltă 
de la formele cele mai elementare de viaţă încet încet în moduri superioare până la 
natura umană care, dacă pe de o parte cuprinde şi rezolvă în sine întreaga lume 
inferioară, pe de altă parte tinde spre o realizare proprie ulterioară şi ultimă în 
suprema împărăţie a gândirii şi a autodeterminării libere”.  
 Deşi antropologia lui Nemesius este doar una dintre diferitele antropologii 
întâlnite la principalii reprezentanţi antiohieni, există desigur un fond comun tuturor, 
reprezentat de o viziune unitară dintre suflet şi trup, cu cele două elemente care sunt 
considerate într-un raport reciproc şi constructiv. Această perspectivă antropologică 
este fără îndoială importantă pentru a înţelege preocupările cristologice şi 
soteriologice ale antiohienilor şi, în special, ale lui Teodor din Mopsuestia, teologul la 
care s-au manifestat cu mai multă seninătate şi profunzime. 
 Pe aceeaşi linie cu Nemesius, Teodor are o înţelegere despre om bazată pe 
ideea de microcosmos. Prin compoziţia sa dualistă, omul are o afinitate structurală cu 
creaturile invizibile, din cauza sufletului său spiritual şi cu creaţia vizibilă prin trupul 
său. În unitatea sa, omul reflectă în sine însuşi îngregul cosmos compus dintr-o 
multitudine de membri care aparţin atât sferei raţionale cât şi celei sensibile; omul 
garantează unitatea cosmosului şi este semnul armoniei sale. Dar Teodoret merge 
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mai departe şi leagă această viziune de ideea tradiţională a omului imagine a lui 
Dumnezeu. El vorbeşte despre imagine nu în sensul unei înrudiri de suflet cu 
Dumnezeu sau de participare a nous-ului uman la cel divin, dar mai degrabă despre 
o anumită analogie a omului cu Dumnezeu în forţa căreia omul este stăpân pe sine şi 
peste lucruri, asemenea lui Dumnezeu Creatorul. Deşi omul este incapabil să cheme 
la existenţă realitatea – acesta este privilegiul numai al lui Dumnezeu – el poate, 
imitându-l pe Dumnezeu, să ordoneze şi să schimbe după voinţa sa elementele 
create pe care le găseşte în lume, poate produce elemente mari şi mici care mai 
înainte nu existau, şi poate în interioritatea sa, în minte, să-şi facă o reprezentare 
despre orice realitate, şi să asemene astfel prezenţa lui Dumnezeu în toată creaţia. 
 În toate aceste consideraţii este vizibilă distanţa de o viziune de origine 
platonică. Aici sufletul este în lume ca în casa sa, se află în propriul ambient şi nu se 
consideră căzut într-o ordine străină propriei naturi. Concreteţea unei viziune 
eminamente practice despre om este evidentă. Capacitatea de a decide şi alegerea 
morală sunt centrale: ceea ce contează este conduita morală, capacitatea pe care o 
are omul de a creşte şi de revizui propriile proiecte, istoria religioasă care în definitiv 
este proprie fiecăruia. Şi contează pentru că Dumnezeu a stabilit astfel, a voit comul 
compus din suflet liber şi din corp sensibil, cu ambele elemente strâns legate. 
 Marea dramă a păcatului nu alterează în mod substanţial această structură 
creaturală a omului, dar îi împiedică exercitarea funcţiilor sale înaintea lui Dumnezeu 
şi în cosmos. Păcatul poartă cu sine destinul morţii prevestite omului, un destin care 
de care ar fi fost scutit dacă el ar fi fost ascultător faţă de Dumnezeu, dar o dată 
aplicat, condiţionează în mod radical soarta sa. Mortatilitatea efectivă, de fapt, este 
izvorul unei tendinţe de nedepăşit spre păcat, al unei căutări inutile a mântuirii în 
plăceri: „Prin păcat a intrat moartea. Moartea slăbind natura, a făcut ca înclinaţia spre 
păcat să fie tot mai puternică. Astfe, amândouă, moartea şi păcatul, au a slăbit şi pe 
unul şi pe altul. Moartea a devenit mai puternică şi a agravat mulţimea păcatelor şi 
mortalitatea, ca şi consecinţă a slăbiciunii, a dat naştere la multe păcate, în aşa fel că 
chiar legile date de Dumnezeu pentru a corija păcatele au sfârşit făcând să crească 
numărul lor şi l-au obligat pe Dumnezeu să-i pedepsească pe cei vinovaţi. Astfel (...) 
în fiecare zi starea noastră devenea tot mai rea”.  
 Ideea care pare să guverneze gândirea lui Teodor din Mopsuestia este că 
moartea înclină omul spre păcat în aşa fel că împiedică viaţa sa sfântă în faţa lui 
Dumnezeu. Trupul, devenit muritor, are nevoie de multe pentru a subzista, iar sufletul 
nu este în stare să i le procure şi, din această cauză, trupul târăşte şi slăbeşte 
sufletul care, din partea sa, consimte păcatului tot mai mult: avem astfel o spirală de 
degradare reciprocă între trup şi suflet şi a omului ca şi compus unitar. Este starea la 
care suntem supuşi, prima katastasis, de care nu ne putem elibera decât prin 
lucrarea lui Cristos.  
 Dar cum se configurează această operă de eliberare? Ea constă, în ochii lui 
Teodor, într-o nouă katastasis marcată de imortalitate şi de imutabilitate pe care 
omul o obţine prin lucrarea lui Cristos şi prin unirea mistică cu el. Acest ultim aspect 
este în relaţie cu spiritualitatea tradiţională a Bisericii Antiohiene, care percepe 
mântuirea ca unire intimă şi plină de har a creştinului cu Cristos. Din ea se eliberează 
un sens de siguranţă în bunătatea lui Dumnezeu, conştiinţa de a fi obiectul voinţei 
sale pline de milostivire, care umple sufletul cu dorinţe bune şi de pace. Creştinul se 
ştie îmbrăcat şi protejat, posedat şi însoţit de Cristos în toată viaţa sa. El este în 
special unit cu Isus în lupte şi oboseli pământeşti, în acele tulburări aspre pe care 
creştinii le experimentau adesea în solitudinea deşertului şi în neliniştile care provin 
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din incertitudinea politică a timpurilor. În ceasurile de dificultate Isus era modelul lor, 
ancora de care se agăţau pentru ca el, care a suferit orice fel de tentaţii şi a suferit 
duritatea pătimirii şi a morţii, să-i protejeze locuind în sufletul lor. Biserica antiohiană 
dezvoltă în felul acesta o formă de pietate centrată pe opera salvifică a lui Cristos, 
dar orientată ca operă umană, de luptă, de victorie şi de perseverenţă în bine, de 
imutabilitate a lui Isus în bine, la care participă şi creştinii prin Botez. Inseraţi în 
Cristos ei lasă prima katastasis şi sunt transferaţi în cea nouă şi definitivă.  
 De aici urmează că solidaritatea lui Isus cu oamenii, şi în special, cu 
dificultăţile umane, este optica aptă pentru înţelegerea trecerii dintre cele două stări, 
dintre cele două katastasis şi, în final, întreaga economie salvifică: „Aşa cum omul 
Isus s-a născut dintr-o femeie conform legii naturii. Deşi în cazul său este prezentă o 
anumită noutate – deoarece a afost unicul din neamul omenesc format în sânul unei 
femei fără unire cu bărbatul dar de la Duhul Sfânt – tot ceea ce a făcut el pentru noi a 
făcut conform legii naturii, în aşa fel că el a crescut puţin câte puţin şi a ajuns la 
vârsta matură, la împlinirea deplină a poruncilor Legii. El a plătit datoria noastră faţă 
de Lege şi a primit de la Legislator victoria pentru că a trăit poruncile în aşa fel că a 
atras asupra întregii sale rase binecuvântarea pe care o promite Legea celui care o 
respectă. El a fost botezat pentru a transmite în ordine viaţa evangheliei prin care a 
primit şi a învins moartea. Ar fi fost uşor pentru Dumnezeu să-l facă dintr-o dată 
imortal, incoruptibil şi imutabil cum l-a făcut după Înviere. Dar Dumnezeu voia ca să 
devină nu numai imortal, dar şi ca noi să devenim astfel, noi care am fost asociaţi 
naturii sale. A servit aşadar din cauza acestei asocieri ca El să fie primul dintre noi 
toţi (...). Atunci când Cristos a săvârşit acela (Botezul) pentru noi s-a îndreptat spre 
moartea pe care a primit-o prin cruce (...) şi el este pentru noi garanţia asocierii la 
Înviere...”. 
 În acest text atenţia se concentrează pe acţiunea lui Isus om în viaţa şi în 
încercările suferite. Creştinul se identifică cu omul Isus în mişcarea sa spre o viaţă 
plă de bunuri imutabile şi în care vede realizat destinul său. De aceea insistenţa 
asupra deplinei realităţi umane a lui Cristos care-i caracterizează pe antiohieni 
provine din ideea că răscumpărarea implică activitatea morală a omului şi este rodul 
împlinirii legilor bune ale Creatorului. Textul arată ceva caracteristic pentru toată 
cristologia antiohiană: orientarea soteriologiei spre tema morală a păcatului şi a 
depăşirii sale prin libera ascultare a lui Cristos, o victorie umană care este în acelaşi 
timp o lucrare a lui Dumnezeu, o operă de restaurare şi de conducere a omului la o 
stare de impecabilitate şi de nemurire.  
 Este natural, aşadar, ca erezia care trebuie refuzată cu toate forţele, după cea 
ariană, să fie apolinarismul în care antiohienii vedeau concretizate suspiciunile lor cu 
privire la tendinţele cristologice şi soteriologice ale alexandrinilor. Refuzarea clară a 
lui Apolinar de către Teodor porneşte de la constatarea că dacă Logosul a fost în 
mod direct unit cu trupul în locul sufletului, aşa cum voia Apolinar, l-ar fi făcut imediat 
imortal şi l-ar fi purtat dincolo de orice mizerie. Limitarea sufletului uman face posibilă 
dovada şi tentaţia, instanţe care dispar din orizontul cristologic cu soluţia apolinaristă. 
Sau, în cealaltă alternativă, ceea ce dispare este imutabilitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu, pierdută în momentul în care se admite că Imutabilul intră în compoziţie 
cu un trup şi suferă în mod direct pasiunile şi suferinţele acestuia. Această a doua 
alternativă este şi mai rea decât prima în ochii lui Teodor, pentru că presupune 
întoarcerea la arianism, la afirmaţia unei imutabilităţi a Tatălui ne împărtăşită de 
Cuvânt şi deci la inferioritatea acestuia din urmă. În orice caz, ambele ipoteze distrug 
în rădăcină economia mântuirii. Teodor intuieşte aceasta cu claritate şi face apel la 
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câteva texte din sfântul Paul pentru a confirma propriile idei: „Voinţa lui Dumnezeu a 
decis să îmbrace omul după cădere – constituit dintr-un trup şi dintr-un suflet, imortal 
şi raţional – pentru ca aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume – şi prin 
păcat moartea – la fel harul şi darul lui Dumnezeu să supraabunde pentru mulţi prin 
dreptatea unui singur om, Isus Cristos (Rom 5,12.15). Şi cum printr-un singur om a 
venit moartea, la fel printr-un singur om a ajuns învierea din morţi. Şi cum prin Adam 
noi toţi murim, la fel prin Cristos toţi trăim”. 
 Lucrării lui Adam, primul om, Teodoret îi contrapune lucrarea omului Isus, pe 
care Dumnezeu însuşi a asumat-o pentru a actualiza mântuirea. Dar desigur 
antiohenul nu putea să evite problema raportului acestui om asumat cu Cuvântul 
însuşi. El o abordează plecând de la convingerea că umanul şi divinul trebuie să 
rămână aşa cum sunt, intacte şi fără alterări în proprietăţile lor. Natura divină este 
per se imutabilă în timp ce natura umană trebuie să rămână neschimbată în 
elementele sale constitutive pentru ca să fie cu adevărat omul care să trăiască supus 
lui Dumnezeu, să învingă moartea şi diavolul şi să ajungă la înălţarea triumfală. 
Plecând de la acest dat, Teodor preferă să gândească unirea dintre cele două naturi 
în termeni de inhabitatio. El ştie că această noţiune poate fi aplicată şi raportului 
dintre Dumnezeu cu sfinţii şi cu scriitorii inspiraţi, cum sunt profeţii din Vechiul 
Testament, dar el se gândeşte la un tip special de inhabitatio sau de locuire, aşa 
încât îi permite să vorbească despre Isus în termeni de filiaţiune, de adevărată 
condividere a filiaţiunii divine a Logosului. Cuvântul divin, aşadar, locuieşte în Isus ca 
într-un fiu, este totdeauna unit cu el din momentul conceperii sale, şi îl face tot mai 
matur şi perfect pe măsură ce înaintează în istoria sa umană; îl strâge mai puternic 
cu Sine însuşi prin lupta cu răul, până în momentul învierii în care se arată că omul şi 
Logosul au fost totdeauna chiar de la început o singură unitate funcţională, o singură 
unitate de manifestare, un singur prosopon. Teodor aşadar învaţă că un tip de unire 
prosopică înrădăcinată în faptul că prin iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu, viaţa lui 
Isus este în mod perfect una, în voinţa sa şi în acţiunea sa, cu Logosul. În acest mod 
Dumnezeu rămâne Dumnezeu, omul rămâne om şi există o unitate şi o „împreunare” 
între Dumnezeu şi om la baza lucrării mântuirii: „Pentru noi oamenii, şi pentru a 
noastră mântuire El a coborât din cer. În ce constă această coborâre, care este 
scopul său, pentru care motiv se înjoseşte până la a deveni om şi a îmbrăca forma 
sclavului? Pentru mântuirea noastră el a devenit om şi acceptă să se manifeste 
tuturor. Ia asupra lui tot ceea ce face parte din natura umană: pus la încercare în 
toate facultăţile sale (umane) l-a îmbunătăţit (pe omul asumat) cu puterea sa, şi deşi 
nu a fugit de moarte dar a primit-o conform legilor naturii, totuşi (Cuvântul) unit cu el 
prin lucrarea harului, îl smulge morţii şi puterzirii mormântului, îl învie din morţi şi îi dă 
cinstea supremă pe care el a promis-o înainte de a suferi moartea. Căci spusese: 
«Distrugeţi acest templu şi în trei zile îl voi construi din nou» (In 2,19), şi aşa a făcut. 
Nu s-a separat de el în răstignire, nici nu s-a îndepărtat de el în moarte, dar a rămas 
pentru a-l ajuta să se elibereze de neliniştile morţii, şi pentru a elibera sufletul de 
legăturile indisolubile. L-a înviat din morţi şi l-a transferat la o viaţă imortală. L-a făcut 
imortal, incoruptibil şi imutabil, şi l-a făcut să se ridice la cer unde el stă la dreapta 
Tatălui. Conform mărturiei fericitului Paul, el (omul asumat) este deasupra oricărui 
principat, putere, virtute şi domnii, deasupra oricărui nume care se poate chema nu 
numai în această lume dar şi în cea viitoare şi primeşte continuu adoraţia întregii 
creaţii din cauza strânsei sale uniri cu Dumnezeu Cuvântul”.  
 Ceea ce am spus până acum arată existenţa a două înţelegeri diferite a 
misterului creştin. Numai pe fondalul bogatei gândiri filosofice greceşti s-au conturat 
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două perspective antropologice diferite – în evaluarea sufletului, a trupului şi a 
raportului lor reciproc – cărora le corespund două moduri diferite de focalizare a 
lucrării mântuirii: alexandrinul insistă pe coborârea lui Dumnezeu în slăbiciunea 
cărnii, care este făcută aptă să participe la viaţa veşnică şi deci divinizată. Aceasta 
presupune un contact intimp, ca să spunem fizic, între Cuvânt şi trupul asumat, de 
unde poate trece puterea dătătoare de viaţă a Cuvântului la trupul purificat de păcat 
prin moarte. Antiohenul insistă în schimb pe un alt registru: cel al bunăvoinţei lui 
Dumnezeu asupra puterii umane în luptă împotriva slăbiciunii, a omului Cristos 
împotriva omului Adam, a celor doi Prim-născuţi. Şi în consecinţă nu prospectează 
un contact fizic între Cuvânt şi trup – care ar falsifica lupta – ci o unire mistică între 
amândoi, Cuvântul şi omul, respectând autonomia şi spiritualitatea omului şi deci pe 
linia prezenţei lui Dumnezeu în om; o prezenţă la fel de constitutivă a fiinţei lui 
Cristos cât şi a umanităţii sale.  
 

3. Un singur mediator personal: Dumnezeu Cuvântul Întrupat 
 
 Confruntarea strânsă la care erau destinate mentalităţile alexandrină şi 
antiohenă a avut loc, aşa cum se ştie, cu criza nestoriană. Problema cu privire la 
Theotokos ridicată de Nestoriu era precisă şi cerea un răspuns clar: sau Nestoriu 
avea dreptate sau nu avea. Dar problema era şi coerentă cu viziunea teologică 
antiohenă şi deci o judecată negativă asupra ei nu putea să nu aibă repercusiuni 
asupra întregii cristologii antiohene. Problema apolinaristă, pe de altă parte, a 
funcţionat în mod similar: sau Cristos avea o inteligenţă umană sau nu avea, şi în 
acest ultim caz, teologia alexandrină trebuia să remedieze şi să elimine riscul 
apolinarist printr-o elaborare teologică mai precisă. Apolinariu a fost negat de însuşi 
Atanasie şi a primit critici severe din mai multe părţi. În această perspectivă a fost 
probabil un avantaj pentru Alexandria faptul că criza apolinaristă s-a ivit cincizeci de 
ani înaintea celei nestoriene, astfel că a permis acestei tradiţii să se prezinte la 
confruntare cu o muncă mai amplă de reflecţie teologică în amonte. În plus, ea a 
putut conta pe un teolog renumit, Ciril din Alexandria, care a avut priceperea de a 
intui ceea ce erezia lui Apolinar şi confruntarea cu teologia antiohenă cereau: o 
aprofundare a bazelor cristologice ale misterului. El a reuşit să meargă în adâncul 
propriei tradiţii teologice şi, folosindu-se de teologia antiapolinaristă a Capadocienilor, 
a fost în stare să recentreze teologia alexandrină în jurul a ceea ce ea avea mai valid 
şi coerent cu revelaţia. 
 În deplină conformitate cu tradiţia sa teologică, Ciril din Alexandria a văzut în 
mod clar că unitatea Cuvântului cu umanitatea sa trebuia să fie gândită ca 
indisolubilă şi foarte reală dacă voia să garanteze neamului omenesc imortalitatea şi 
viaţa veşnică. Numai pentru că Dumnezeu şi-a însuşit într-adevăr natura umană (şi 
nu a unit-o cu sine în mod accidental, moral etc.) este garantată mântuirea şi 
divinizarea. Consistenţa şi realitatea mântuirii depind de consistenţa şi de realitatea 
date de Întrupare. Fidel tradiţiei lui Atanasie, mântuirea se prezintă în ochii lui Ciril în 
primă instanţă ca act de schimb salvific, tranzacţie dătătoare de viaţă, transformare 
divină a trupului asumat, înviere şi lucrare prin el a vivificării noastre. Mântuirea 
oamenilor este extensie la creaturi, la cosmos, a acelei transformări metafizice pe 
care Cuvântul a efectuat-o în propria carne, dar conform unei diferite raţiuni formale: 
ea îi cuprinde pe credincioşi nu atât prin întrupare dar prin participare la Cristos şi la 
Duhul Sfânt. De aceea intuiţia lui Ciril în soteriologie se concentrează mai ales pe 
Întrupare, atât pe Persoana care se întrupează cât şi pe ceea ce are loc în 
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omenitatea Celui Întrupat şi pe modul în care are loc. Iar în centru se află ideea că 
Logosul, izvor metafizic al oricărei fiinţe şi al oricărei permanenţe, fără a pierde 
condiţia sa de Logos divin, asumă în mod inefabil şi de neconceput o natură pe 
deplin umană şi se supune condiţiei de suferinţă şi de moarte a oamenilor. Ciril 
gândeşte această asumare în termeni de identitate a Cuvântului cu omenitatea 
asumată, sau de apropriere care atinge identitatea. 
 De fapt Logosul însuşi, în Persoana sa divină se întrupează, adică se dotează 
pe sine însuşi cu o realitate pe care mai înainte nu o poseda, realitatea umană, şi 
care acum face parte din El însuşi: „Spune aşadar sfântul şi marele conciliu din 
Niceea că însuşi Fiul unul născut, născut conform naturii din Dumnezeu Tatăl, 
Dumnezeu adevărat născut din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, prin care 
Tatăl a făcut toate lucrurile, a coborât, s-a făcut trup, s-a făcut om, a suferit, a înviat a 
treia zi, s-a suit la cer. Trebuie să ţinem şi noi la aceste cuvinte şi la această 
învăţătură reflectând bine ce înseamn că Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat şi s-a 
făcut om. Nu spunem de fapt că natura Cuvântului s-a întrupat mutându-se, nici că a 
fost transformată într-un om complet, compus din suflet şi trup. Spunem mai curând 
că Cuvântul unind cu sine însuşi în mod hipostatic un trup dodat cu un suflet raţional, 
s-a făcut om în mod imutabil şi incomprehensibil şi s-a numit fiul omului, nu asumând 
doar voinţa şi nici doar prosopon”. 
 Cuvântul rămâne el însuşi imutabil asumând realitatea umană şi de aceea 
continuă să fie unicul existent după asumare, unicul subiect, pentru că El uneşte cu 
sine o natură umană integră în hipostaza sa, adică în acea realitate care subzista 
deja înainte (care era subiectul) şi care continuă să subziste după (şi deci să fie 
subiectul subzistent). În virtutea unirii Cuvântului dobândeşte o nouă condiţie, aceea 
kenotică, cu toate limitele şi posibilităţile care derivă de aici. Nu mai este Logosul gol 
dar Logosul întrupat (sesarkoméne), şi nu asumă doar un trup, cum îşi imagina 
Apolinar şi aproape imperceptibil Atanasie, dar asumă o viaţă umană cu toate 
caracteristicile sale. Cuvântul este acelaşi de mai înainte dar acum poate să exprime 
caracteristicile puterii sale divine printr-o nouă condiţie pasibilă. Iar această unitate 
de subiect fundamentează unitatea de misiune şi de acţiune economică, pentru că 
acum puterea divină transformă fragilitatea naturii asumate, făcând-o impecabilă şi 
perfectă deşi în condiţie pasibilă, şi în acelaşi timp acea omenitate, aşa ornată dar 
fragilă, face posibilă condiscendenţa Cuvântului, adică manifestarea gloriei sale 
incomparabile în mod adaptat şi înrudit cu fragilitatea creaturii. Iar Logosul realizează 
o economie similară de transformare în creştin, mai ales prin sacramentele Botezului 
şi Euharistiei, în care Ciril descoperă cheia de boltă pentru o concepţie puternic 
unitară a celor două mistere, a Cuvântului Întrupat şi a creştinului; acesta din urmă 
posedă prin sacramente viaţa divină în carne fragilă şi în condiţie terenă. 
 Caracterul instrumental pe care-l avea trupul lui Cristos în viziunea lui 
Atanasie dobândeşte la Ciril accente mai umane. Întruparea Logosului înseamnă că 
a avut o viaţă umană plină, care este viaţa umană a Logosului, unicul subiect 
preexistent în formă divină dar care trăieşte şi acţionează şi în formă umană. 
Opunându-se lui Nestoriu, Ciril nu respinge diversitatea de condiţii în Cristos 
(condiţia divină este diferită de cea umană) dar numai duplicitatea de subiecte sau 
atribuirea diferitelor acte ale lui Cristos fiecăreia dintre naturi, atribuindu-le în cele din 
urmă la două realităţi separate sau independente. Umanul şi divinul sunt diferite în 
Cuvântul Întrupat dar există în realitate unite şi de aceea diversitatea este doar 
conform consideraţiei conceptuale, aşa cum în om trupul şi sufletul constituie o 
existenţă concretă deşi sunt diferite între ele, şi nu pot fi separate unul de altul decât 
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într-o abstracţie mentală. Exemplul compusului uman îi serveşte lui Ciril să ilustreze 
tipul de unitate a celor două elemente în Cristos; între suflet şi trup este o unitate de 
interpretare intimă şi sincronică în virtutea căreia durerea într-un organ al trupului are 
repercusiuni în suflet şi îl întristează, în timp ce suferinţele sufletului au în plâns 
manifestarea lor corporală. În om nu există acte pur spirituale sau numai corporale 
dar participă la cele două componente şi la unitatea lor. La fel acţiunile lui Cristos nu 
sunt divine sau umane separat, dar sunt acte ale „Dumnezeului-întrupat-în-istorie”, 
gesturi în care divinitatea şi umanitatea sunt sincronizate şi lucrează ca o singură 
realitate teandrică. De aceea Cuvântul acţionează în mod direct, fără intermediari, şi 
împlineşte acte umane cu umanitatea sa şi, în mor reciproc, acea natură pe care 
Cuvântul şi-a apropriat-o este înălţată la o nouă condiţie, la sfera divină, şi acum nu 
numai plânge şi are foame sau sete, dar vindecă şi cu atingerea sa şi învie morţii cu 
vocea sa, pentru că acele degete care ating şi acea voce care se aude sunt degetele 
şi vocea Cuvântului însuşi. 
 Aşadar este un unic mediator personal al mântuirii: Cuvântul Întrupat. El 
distruge moartea cu actele sale divino-umane, considerate în lumina unităţii 
Persoanei sale. El este preotul unic prin calitatea sa de Cuvânt Întrupat: nu doar 
Cuvânt în modul arian nici de homo assumptus în modul antiohenilor, dar de Cuvânt 
Întrupat. Tocmai aici se vede intenţia fundamentală a polemicii lui Ciril împotriva lui 
Nestoriu şi a antiohenilor. Ceea ce vrea în definitiv Ciril este faptul că Dumnezeu 
însuşi a murit pentru noi, afirmaţie care merge doar dacă Cristos este Cuvântul 
Întrupat. Deşi el nu se exprimă încă aşa cum vor face ucenicii săi cu formula unus de 
Trinitate passus est, pentru el moartea lui Cristos este distrugerea eternă a 
caducităţii şi a morţii, un act eficace pentru că este divin, pentru că însuşi Cuvântul 
acţionează, moare şi învie. Cu adevărat Dumnezeu învinge folosindu-se de condiţia 
sa umană în care ajunge până la a muri, şi deci şi noi învingem în El şi putem numi a 
noastră această victorie, dar El a predominat pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu 
plin de viaţă asupra căreuia nimic nu putea să predomine. Cu toate că ambele 
elemente sunt fundamentale, Persoana Cuvântului mai mult încă decât legătura sa 
strânsă cu trupul constituie punctul principal ultim al mântuirii. 
 Cristologia lui Ciril exprimă în termeni entitativi ceea ce exprimă soteriologia 
sa în termeni dinamici. Este de ajuns să facem abstracţie pentru o clipă de 
dinamicitatea acţiunii de mântuire şi să contemplăm în mod clar autorul: Cuvântul 
umanizat. După Prestige, Ciril consideră omenitatea lui Cristos ca o caracteristică 
reală şi specifică a Persoanei sale divine în termeni umani. Viaţa lui Cristos, 
existenţa sa umană, exprimă viaţa divină pe care o primeşte de la Tatăl. Cristoslogia 
lui Ciril este într-un anumit sens o teologie a icoanei umane a Cuvântului, în felul lui 
Cristos Pantocrator care se poate contempla în multe icoane din Orient. Cuvântul îşi 
apropriază umanitatea sa fără ca în aceasta să lipsească ceva şi fără a prisosi ceva 
în raport cu ceea ce convine kenosei sale, apariţiei Lui însuşi în termeni pământeşi şi 
pasibili. Şi datorită acestei adaptări perfecte, umanul este vindecat şi sanctificat. 
Omenitatea concretă a lui Cristos, gesturile şi cuvintele sale sunt atunci puritatea 
umanului şi trupul său este medium-ul, canalul vindecării şi sfinţirii întregii naturi. 
 Această perspectivă, care prin coerenţa şi măreţia sa va fi centrală în 
cristologia succesivă, conţine însă în interiorul său câteva dificultăţi, care provin din 
faptul că Persoana divină este pusă în primul plan. Problema ar putea să se 
formuleze astfel: ce grad de asemănare are Cuvântul Întrupat prezentat de Ciril, 
acea icoană despre care vorbeam, cu noi oamenii? Mai exact: această asemănare a 
fost văzută în sens fizic/constitutiv sau şi în sens moral/experienţial? Pentru că 
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experienţa omului se referă şi la raportul cu Dumnezeu şi la condiţia de creaturi care 
sunt în necesitate şi au nevoie. Noi percepem neputinţa în faţa circumstanţelor, 
disperării sau părerii de rău, micimii în faţa lui Dumnezeu... Cum să pui în acord 
atunci acest tip de experienţe cu cele ale lui Cristos? Poate avea şi El gânduri şi 
sentimente asemănătoare? Cristologia antiohenă era determinată şi de dorinţa de a 
răspunde afirmativ la aceste întrebări, faţă de care poziţia lui Teodor de Mopsuestia 
era favorabilă comparativ cu aceea a lui Ciril. De fapt, considerând că Cristos este în 
acelaşi timp Cuvântul care asumă şi omul asumat, forma lui Dumnezeu care 
locuieşte forma de sclav în distincţie perfectă a celor două, Teodor putea să-i atribuie 
lui Cristos experienţele limitelor umane şi cele ale infinităţii divine: primele 
corespondeau omului asumat în timp ce viaţa divină era proprie Cuvântului care le 
asuma. În analogie cu Cristos, creştinul vedea în sine însuşi mizeria şi măreţia 
condiţiei sale. Cristoslogia lui Ciril în schimb este mai ispitită de aceste întrebări prin 
tendinţa de a prezenta Cuvântul umanizat, dar având la dispoziţia sa toate bogăţiile 
divine şi deci, cel puţin în aparenţă, ferit de orice formă de experienţă a limitelor. 
 Totuşi problema nu a fost ignorată de Ciril, în pare parte şi pentru că a fost 
provocat de adversarii săi ca să o trateze. El era conştient de dificultatea de a admite 
că Cuvântul însuşi, chiar în trup, a avut nevoie să se roage, că cel atotştiutor a avut 
nevoie să crească în înţelepciune sau în har, că cel atotputernic a fost mişcat în mod 
real până la a plânge deşi putea să rezolve toate nenorocirile umane, că a avut 
teamă de moarte până la a-i cere Tatălui să nu trebuiască să sufere sau că a putut fi 
abandonat de Tatăl momentul morţii. Toate aceste argumente au fost tratate de el în 
mod diversificat, reuşind adesea să fie convingătoare, alteori nu prea. În general, 
Ciril nu are dificultăţi să recunoască faptul că Cuvântul a asumat condiţia umană cu 
toate limitele sale naturale, adeseori înfruntă probleme folosindu-se din plin de 
argumente de tip soteriologic iar altă dată se limitează la consideraţii de tip 
pedagogic. Arată considerabile resurse teologice fundamentând cel puţin trei instanţe 
în omenitatea lui Cristos: calitatea sa de prezenţă vizibilă a Logosului (In 1,14), 
model creştin şi instrument pentru kenosa salvifică (Fil 2,7-8), totul unit de cristologia 
expusă mai sus Cuvântului umanizat. 
 Rămâne oricum problema, după judecata noastră, că unirea intimă şi 
compenetrarea cvasi-fizică pe care o realizează Logosul în omenitatea sa lasă spaţiu 
asemănării morale/experienţiale între Cristos şi noi care transpare din Evanghelie. În 
special, cu toate că întrupându-se Cuvântul a luat spirit, trup şi condiţie umană, nu 
pare că aceste elemente sunt toate la fel de scoase în evidenţă. Într-un anumit sens 
se poate spune despre Ciril ceea ce am spus despre Atanasie, deşi acum prezenţa 
unui suflet în Cristos este în afara oricărei discuţii. Dar în ochii săi sunt importante 
Cuvântul, subiect operant, şi limitele condiţiei umane, care se nasc în principal din 
motivul asumării lui sarx cu slăbiciunea şi mortalitatea care o însoţesc. Strâns între 
polii idivinităţii şi ale lui sarkosis, spiritul omenesc al lui Cristos rămâne ceva mai în 
umbră. Cuprins de Logos ca lemnul de către foc, sufletul lui Cristos are imutabilitatea 
essenţială, este fixat în bine şi în împlinirea voinţei Tatălui. De aceea are mai 
degrabă rolul de executare a voinţei divine, un rol care pare să dea puţin spaţiu 
spontaneităţii şi libertăţii spirituale a omului, capacităţii sale de a se autodetermina. În 
acest sens sublinierea puternică de către şcoala antiohenă a unei victorii şi a unei 
răscumpărări obţinute prin intermediul actelor umane morale, ceea ce cu timpul va 
deveni problema meritului lui Cristos, pare trecută cu vederea, riscând de a 
subevalua legătura mântuirii cu timpul, istoria şi însăşi libertatea. Aceasta pare să fie 
la sfârşit punerea în joc a monofizismului şi a formelor sale subtile despre unica 
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energie şi despre unica voinţă în Cristos. Ele intenţionează să garanteze rolul de 
ghid spiritual al lui Cristos pentru Logosul preexistent, dar plătind preţul de a cădea 
într-un neoaplinarism mai sofisticat care ciunteşte elementul uman. Aceste 
problematici totuşi par să meargă dincolo de perspectivele şi preocupările lui Ciril. El 
oricum a lucrat bine partea sa. Înainte de toate a trasat cu profunzime axa 
fundamentală soteriologico-cristologică, centrală pentru înţeelegerea corectă a 
Întrupării, deşi nu a precizat la fel semnificaţia soteriologico-antropologică a acesteia. 
 
 4. Unitate şi diferenţă în Cristos 
 
 Pacea spirituală şi intelectuală nu putea să fie atinsă fără o înţelegere 
omogenă a întregului câmp dogmatic, care pornind de la experienţa mântuirii 
creştine susţine doctrina despre Dumnezeu Salvatorul şi despre rolul care revine 
omului în planurile lui Dumnezeu. Deja sfântul Irineu din Lyon, mergând pe urma 
Scripturilor sacre, a văzut caracterul profund unitar şi armonios al întregului mister 
creştin. Din acest motiv Biserica nu putea decât să meargă în adânc, până la a 
obţine acel acord al tuturor elementelor care garantează o prezentare convingătoare 
a misterului creştin în cultura timpului. Trebuia însă să construiască plecând de la 
cristologie, atât pentru centralitatea acesteia în întregul ansamblu al dogmei, cât şi 
pentru că era ambientul în care se manifesta în mod fundamental conflictul celor 
două percepţii ale misterului mântuirii expuse mai sus. Acesta este domeniul în care 
aportul lui Ciril a fost cel mai important. 
 Ciril a fost convingător în a arăta că Cristos era Cuvântul preexistent făcut om 
de Maria Fecioara, intrat ca unul dintre noi în timp şi în istorie, fără ca aceasta să 
însemene o diminuarea a condiţiei sale divine. Astfel el a clarificat mai bine 
fundamentul cristologic al acţiunii salvifice a lui Dumnezeu, a divinizării omului şi a 
cosmosului purtată de Cristos prin dinamica teandrică a Întrupării. Ideea lui Ciril se 
susţinea, era solidă, şi deci era destinată să rămână ca o piatră de hotar în 
cristologia bisericii, o adevărată coloană vertebrală a credinţei cristologice în trei 
secole de discuţii care vor urma reflecţia sa. Rămâneau însă două datorii importante 
de realizat la acelaşi nivel cristologic. Pe de o parte trebuia determinată mai bine 
dimensiunea antropologică a Întrupării, axa soteriologico-antropologică de care 
vorbeam, mortificată tendenţial în perspectiva alexandrină şi întărită în cea 
antiohenă. Pe de altă parte, trebuia clarificat limbaju cristologic, făcând în aşa fel ca 
intuiţia lui Ciril să fie eliberată de imprecizii şi de ambiguitate, şi să fie astfel 
consacrată ca modul cel mai adaptat de a interpreta cristologia. Aceasta a fost dubla 
misiune a reflecţiei teologice şi a întregii dezvoltări conciliare de la Efes (431) la 
Conciliul din Constantinopole din 681. 
 Aceste două misiuni au fost împlinite printr-un proces descris de Meyendorff 
cu imaginea pendulului. De fapt se pleacă de la scoaterea în relief al divinităţii lui 
Cristos la Efes (431) la reafirmarea deplinei sale umanităţi la Calcedon (451); din nou 
o revenire la divinitatea sa cu acceptarea ideii lui Ciril  a teopschism-ului la 
Constantinopol (553); urmat de noua înţelegerea voinţei sale umane la 
Constantinopol (681). Merită să ne oprim puţin asupra acestui proces pentru a indica 
aspectele cele mai relevante în raport cu aceste dimensiuni – antropologică şi 
lingvistică – ale Întrupării. 
 Ceea ce stă în a montele mărturisirii de credinţă de la Calcedon este dorinţa 
unei formulări cristologice capabile să transmită în acelaşi timp unitatea 
indispensabilă şi profundă a lui Cristos Mediatorul, singularitatea sa de subiect, şi la 
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fel dualitatea esenţială a elementelor divin şi uman, prezente în toată plinătatea lor. 
În faţa monofizismului divin al lui Eutichie, Conciliul depune efort pentru a sublinia 
adevărata umanitate a lui Isus, şi o face nu numai afirmând prezenţa componentelor 
sale – suflet raţional şi trup – dar şi mai mult prin structura formulei care face să 
corespundă fiecărei afirmaţii despre divinitatea lui Cristos o afirmaţie paralelă despre 
umanitatea sa. Isus este om adevărat şi perfect cum este Dumnezeu adevărat şi 
perfect, este consubstanţial cu noi în mod analog cum este consubstanţial cu Tatăl, 
s-a născut în timp Cel care s-a născut din veşnicie. Această asemănare evidenţiază 
seriozitatea mărturisirii omenităţii reale a lui Cristos, oricât o exprimă în termeni care 
se aseamănă celor care fac referinţă la divinitatea sa venerată şi fac trimitere aşadar 
la autoritatea Conciliului din Nicea. În plus conciliul nu admite nici un subterfugiu 
îndreptat să subevalueze ideea sa de ghid: dacă este aproape obsesiv repetată 
unitatea lui Cristos – un unic şi acelaşi subiect are proprietăţile divine şi umane – la 
fel este existenţa în el a două naturi „fără confuzie, fără schimbare, fără diviziune, 
fără separare”. Conciliul închide orice poartă la orice rătăcire de la aceste idei ale 
sale directoare. 
 În domeniul lingvistic în schimb problema s-a arătat mai insidioasă. 
Calcedonul de fapt vrea să exprime adevărul cristologic cu o mai mare amploare 
posibilă pentru primi tot ceea ce era ortodox în diferitele şcoli şi sensibilităţi 
cristologice. Formula sa este în mod fundamental rezultatul confluenţei a trei 
cristologii: cea a lui Ciril, cea antiohenă şi cea latină – a lui Leon cel Mare care are în 
amonte tradiţia augustiniană. Cristologia Conciliului, deşi exprimă în mod substanţial 
ideea lui Ciril, o face în schimb într-un limbaj opus din punct de vedere formal  celui 
alexandrin. Acesta folosise termenii de natură şi de hypostasis ca echivalente, ca să 
indice că cristos era o singură realitate concretă. Deşi constituită de divinitate şi de 
umanitate, Întruparea nu permitea să se scindeze Cristos în două realităţi; numai prin 
considerarea conceptuală se putea nota existenţa celor două elemente în unica 
realitate concretă (natură sau hypostasis în limbajul lui Ciril) a Cuvântului Întrupat. 
Conciliuk în schimb distinge cu claritate între natură şi hypostasis: urmând teologia 
aplicată de Capadocieni în domeniul trinitar, Calcedonul atribuie termenul de natură 
la ceea ce caracterizează acelaşi gen sau aceeaşi specie (divinitate, umanitate), în 
timp ce rezervă hypostasis subiectului concret existent în mod real (subsistent). 
Cristos este atunci „o singură persoană şi hypostasis”, „unul şi acelaşi care trebuie 
recunoscut în două naturi”. 
 Ce probleme punea acest nou limbaj? El era rodul unui obositor consens între 
toate părţile şi trebuia per forza să aibă o anumită amploare hermeneutică. Conciliul 
aşadar nu intenţiona să precizeze mai mult decât formulele folosite, sub care fără 
îndoială rămânea clară ideea centrală. Insistenţa pe unitatea subiectului concret era 
apreciată de alexandrini, în timp ce distincţia dintre naturi şi afirmarea deplinei 
umanităţi a lui Cristos îi îmbucura pe antioheni. Dar nu lipseau ambiguităţile: 
principala, de natură hermeneutică, trezea discuţii cu privire la noţiunea de 
hypostasis. Ea nu escludea în mod formal o lectură în direcţia antiohenă a unirii lui 
prosopon, pe linia unei uniri funcţionale sau de manifestare. O frază de tipul: „fiind 
salvată proprietate fiecărei naturi, şi conlucrînd la formarea unei singure persoane şi 
hypostsis; el nu este divizat sau separat în două persoane, dar este unul şi acelaşi 
fiu” pute să se înţeleagă fără a forţa lucrurile în sensul cristologiei lui Teodoret şi a 
celorlalţi antioheni. În lumina acestei expresii cealaltă despre „un unic Cristos care 
trebuie recunoscut în două naturi”, putea să fie interpretată în sensul că persoana 
era constituită de unirea celor două naturi perfecte şi era deci recunoscută în 
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ambele. În acest caz, persoana lui Cristos nu corespundea exact persoanei 
Cuvântului, dar era unirea acesteia din urmă cu omul asumat. Aceasta merge 
desigur împotriva sensului teologiei lui Ciril. 
 Din acest motiv primirea Conciliului a fost foarte greoaie. Dincolo de aripile 
extreme care nu voiau să primească doctrina pentru că era în mod decis în favoarea 
lui Nestoriu sau a lui Eutichie a mai fost şi opoziţia dintre mai mulţi monahi care 
susţineau o impostaţie mai mult sau mai puţina a lui ciriliană. Imediat s-a făcut o 
ruptură în acest ultim grup pentru că în timp ce pentru unii Calcedonul se situa în 
optica Efesului şi în continuitate cu cristologia lui Ciril, pentru alţii Conciliul avea 
semnificaţia unei trădări a doctrinei de la Efes. Apoi mai era şi problema: ce 
autoritate trebuie recunoscută Conciliului, rămânând interdicţia de la Efes de „a 
propune, a redacta sau formula o credinţă diferită de cea definită la Nicea de sfinţii 
Părinţi asistaţi de Duhul Sfânt”. În mod clar cel care era contrar Conciliului găsea aici 
un motiv de a nu recunoaşte o valoare vincolantă pentru declaraţiile sale, ca să-l 
neglijeze sau să-l combată. Aceste divizări nu duceau nici la unitatea imperiului şi au 
fost obiectul diferitelor tentative de asanare din partea împăraţilor care au urmat. Dar 
cu falimentul încercărilor care au urmat a devenit tot mai evident că drumul de ieşire 
trecea în mod necesar printr-o aprofundare a credinţei calcedoniene care arătase 
acordul său profund cu doctrina lui Ciril. A apărut astfel ceea ce s-a numit 
neocalcedonismul. 
 Neocalcedonismul nu a fost o şcoală de teologie, ci mai curând constă într-o 
serie de tentative conduse de cirilianii pro-calcedonieni care aveau tendinţa de a 
arăta caracterul autentic cirilian al Calcedonului, adică ideea că doctrina 
calcedoniană ar echivala cu cristologia lui Ciril dar exprimată într-un alt limbaj: acela 
al celor două naturi şi al unirii în persoană. Neocalcedonismul îl regândeşte pe Ciril 
în limbaj calcedonian şi interpretează Calcedonul în perspectivă ciriliană. se pleacă 
de la o mai clară distincţie între natură şi hypostasis. Se urmăreşte linia 
Capadocienilor conform cărora hypostasis este o natură dotată cu proprietăţi 
individuale, existente într-un mod concret, ca această natură particulară. Există totuşi 
o noutate care constă într-o anumită schimbare de perspectivă în doptarea unui 
punct de vedere mai dinamic care nu se opreşte doar la considerarea realităţi aşa 
cum există ea de fapt, în felul de a fi al naturii, dar cuprinde şi principiul 
individualităţii, acel principiu în puterea căruia o natură dobândeşte o formă concretă  
mai curând decât alta. Tendinţa este aşadar aceea de a califica o realitate ca 
„hipostatică” când cuprinde în sine principiul determinării sale concrete, când 
subzistă prin ea însăşi. 
 Aceste reflecţii s-au născut din necesitatea de a aprofunda cristologia şi 
ieşeau la lumină din afirmaţiile Conciliilor din Efes şi din Calcedon. De aceea ele erau 
imediat aplicate chestiunii cristologice. În cazul lui Cristos, natura sa umană era 
concretă, poseda toate trăsăturile distinctive care o făceau acest om, diferit de alţii. 
Cu toate acestea, ea nu era o hypostasis a Logosului, dar îşi trăgea din hypostasis al 
Logosului toată concreteţea sa. Termenii de enipostatic şi de anipostatic serveau 
neocalcedonezilor să exprime aceste idei. Natura umană a lui Isus nu constituia o 
ipostază umană, dar prin aceasta nu rămânea fără ipostasă – anipostatică – căci era 
enipostaziată în ipostaza Logosului. Dar mai mult decât termenii, ceea ce avea 
valoare era intuiţia profundă conform căreia natura umană a lui Cristos exista în 
concreteţea sa ca determinată total de Logos, provenea din Logosul preexistent ca o 
determinare a sa concretă, era atunci o reală umanizare a Logosului preexistent. O 
arată bine acest text de factură clară ciriliană a lui Leonţiu din Ierusalim, cel mai 
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sistematic reprezentant al neocalcedonismului: „Logosul are ipostaza sa veşnică 
existentă înaintea naturii umane, şi în timpurile din urmă îmbracă cu carne natura 
fără trup existent înaintea timpurilor şi uneşte ipostatic natura umană cu propria 
ipostază şi nu cu aceea de simplu om”.  
 Ipostaza lui Cristos nu era deci alta decât aceea Logosului preexistent, deşi 
sub un anumit aspect ea se amplifica; de fapt acum, împreună cu Logosul în natura 
divină, trebuia să înglobeze Logosul în natura umană. După întrupare, El putea să 
acţioneze în mod divin şi uman, cu cele două naturi într-o armonie perfectă, 
fundamentată pe o ontologie la a cărei aprofundare a contribuit neoclacedonismul. 
 Tetativa neocalcedoniană de a arăta acordul substanţial al doctrinei lui Ciril cu 
cea de la Calcedon a fost sancţionată de Conciliul al II-lea din Constantinopol (553), 
care a constituit în mod substanţial o interpretare a doctrinei calcedoniene în semn 
de identificare a ipostazei lui Cristos cu aceea a Logosului preexistent. Asumând o 
natură umană Logosul devine întrupat dar nu devine un altul. Ipostaza sa poate 
deveni compusă, pentru că fiind ipostaza izvorul de existenţă nu-şi pierde identitatea 
prin faptul ipostazierii unei alte naturi, natura umană a lui Cristos. Continuă aşadar să 
fie ceea ce era, ipostaza Logosului, identic cu natura divină, dar în acelaşi timp se 
schimbă dacă se priveşte rezultatul pentru că acum a devenit şi umană. Cu toate 
acestea Întruparea nu comportă un „mai mult” pentru Logos, o adevărată adăugire la 
ceea ce este (şi în acest sens ipostaza lui Cristos este ipostaza Logosului şi 
viceversa) dar mai curând la cum este el: dincolo de a fi Dumnezeu consubstanţial 
cu Tatăl, este şi om consubstanţial cu noi. Diferenţa naturilor rămâne, fără a altera 
unitatea Logosului, dar articulând Unul în mod compus. Conciliul mărturiseşte 
aşadar: „unirea lui Dumnezeu Cuvântul cu trupul conform compoziţiei, adică conform 
ipostazei. Această unire prin compoziţie nu numai că păstrează în misterul lui Cristos 
fără confuzie elementele care conlucrează la unitate, dar nu admite diviziunea lor”.  
 Acest Conciliu, aşadar, nu caută atât să rezolve cu autoritate o chestiune 
dubie asupra credinţei, ci constituie mai degrabă o interpretare a Conciliului din 
Calcedon, şi prin acesta din urmă, a conflictului de mentalitate dintre Bisericile din 
Alexandria şi din Antiohia. El afirmă interpretarea ciriliană a Calcedonului ca 
normativă pentru credinţă şi deci ia dreptul de cetăţenie în Biserică intuiţiilor 
cristologice ale antionenilor în măsura în care sunt incompatibile cu Conciliul. 
Condamnările persoanei şi lucrărilor lui Teodor din Mopsuestia şi cele privind 
anumite texte din Teodoret din Cir şi de Iba din Edessa stabilesc de fapt această 
incompatibilitate şi provoacă în practică stingerea finală – după cea datorată 
condamnării lui Nestoriu – a cristologiei antiohene. 
 

5. Punctul de sosire: mântuirea umană în comuniunea teandrică 
 
 Toată această reflecţie cristologică este una din componentele moştenirii 
intelectuale ample primite de la S. Maxim Mărturisitorul un secol după aceea. Din 
punct de vedere cristologic, Maxim Mărturisitorul s-a preocupat să dea cristologiei o 
formulare coerentă cu dogma trinitară. În Trinitate se vorbeşte despre trei ipostaze 
identice cu unica natură divină, în timp ce cristologia afirmă o unică ipostază în două 
naturi. Maxim consideră că aceste două formulări trebuie să fie coerente în termeni şi 
în substanţă şi în consecinţă el dezvoltă ulterior dogma cristologică pe baza doctrinei 
trinitare. Făcând apel la Conciliul al II-lea din Constantinopol, el consideră că 
identificare ipostazei lui Cristos cu ipostaza Cuvântului este posibilă întrucât ipostaza 
Cuvântului coincide şi cu natura sa divină şi cu natura sa umană. El foloseşte o 
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formulă cristologică introdusă de el care pune în raport ipostaza cu cele două naturi 
„de la care, în care şi care este Cristos”. În timp ce primele două elemente ale 
acestei formule se află deja în cristologia conciliilor care îl preced, al treilea însă este 
o caracteristică a sa. El nu intenţionează atât să adauge conţinut cristologic nou cât 
să fie regula de interpretare a celorlalte două. Maxim spune aici că aşa cum în 
Trinitate mărturisirea diferenţei celor trei ipostaze divine nu împiedică identitatea 
fiecărei ipostaze cu natura divină, în cristologie mărturisirea diferenţei dintre natura 
divină şi cea umană a lui Cristos nu împiedică identitatea fiecărei naturi cu ipostaza 
Logosului. Cu alte cuvinte, natura divină este Logosul şi tot aşa şi cea umană. 
Desigur, aceasta se întâmplă din motive diferite: natura divină este per se identică cu 
ipostaza Logosului şi vicevera Logosul este natura divină, în timp ce natura umană a 
lui Cristos nu este per se identică cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar identitatea provine 
din faptul că în mod liber şi pentru mântuirea noastră Cuvântul a voit să şi-o asume 
în propria ipostază veşnică: cuvântul a voit să fie „ca sămânţa propriei întrupări”. 
 De aici urmează că pentru Maxim Mărturisitorul unitatea lui Cristos o dă 
ipostaza, Logosul, întrucât este principiu de subsistenţă şi de individualitate unic în 
fiecare natură. În special, natura umană nu numai că este iniţiată de Logos, dar 
termenul său este şi Logosul însuşi, care se circumscrie în mod liber în dimensiunile 
unui om. Logosul este Dumnezeu şi este om; viceversa: Dumnezeu după 
proprietatea de a fi născut din Tatăl este Logos şi acest om născut din Maria prin 
lucrarea Duhului sfânt este şi el Logos. Principiul şi termenul sunt unul şi acelaşi: 
Logosul.; şi aceasta pentru că după Întrupare numele cel mai convenient este acela 
de Logos Întrupat sau Cristos. Această doctrină înseamnă şi că Cuvântul Întrupat nu 
este altul decât cele două naturi concrete: Cristos nu mai este ipostază mai mult 
decât naturile; ipostaza nu face număr cu naturile, dar le este ipostatizare. Înseamnă 
că cele două naturi sunt în mod intrinsec şi reciproc imanente una alteia, sunt în 
perichoresis reciprocă din cauza identităţii ipostatice. În mod analog natura divină nu 
este altceva decât imanenţa reciprocă a celor trei ipostaze divine. 
 Nu este momentul de a aprofunda cristologia sfântului Maxim care se arată, 
chiar de la aceste puţine rânduri, originală şi dificilă. Nici nu este momentul de a 
analiza ce dezvoltări aparţin consideraţiei sale despre mister şi care nu sunt. Trebuie 
să scoatem în evidenţă mai curând că în spatele acestor tehnicisme s-a deschis o 
poartă pentru o punere în valoare mai mare a umanităţii lui Cristos şi a rolului său de 
mântuire. De fapt, aproprierea cvasi-fizică a Cuvântului faţă de umanitatea sa pe 
care le vedeam la Ciril a atrecut într-un ambient mai pur, în ambientul fiinţei: este un 
statut mai metafizic în sensul bun al cuvântului. Identitatea ipostazei Cuvântului cu 
fiecare din naturi comportă un paralelism între ele, reflectat de fapt de formula 
cristologică triadică preferată de Maxim şi scoasă în evidenţă mai sus. Dar atunci 
raportul de identitate, de plinătate şi perfecţiune, între Cuvânt şi natura sa divină 
serveşte şi ca model pentru natura umană. Cel care este plinătate divină subsistentă 
şi veşnică va tinde să fie, atunci când devine trup, plinătate umană subsistentă în 
timp. Dacă Logosul subsistent în natura divină face să subsiste natura umană o va 
purta la plinătate. Mai mult, aşa cum cele două naturi sunt perihoretice în virtutea 
unităţii ipostazei dar în respect faţă de proprietatea fiecărei naturi, natura umană va 
trebui să rămână ceea ce este, pe deplin umană, dar va putea exista în unire cu 
divinitatea într-un mod divin şi superior; din partea sa, natura divină se va putea 
exprima şi manifesta în moduri umane: „Pentru că el era cu adevărat Dumnezeu şi 
om în acelaşi timp, ca Dumnezeu el era motorul adevărat al umanităţii sale şi ca om 
el manifesta propria sa divinitate. El suferea condiţia umană pasibilă în mod divin, dat 
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fiind că suferea în mod voit şi nu din necesitate ca oricare om; şi el împlinea minuni 
în mod uman, în trup, pentru că el nu era doar Dumnezeu. Rămâne minunat modul 
în care pătimirile erau reînnoite de virtutea divină a Aceluia care le suferea, dar la fel 
faptul că miracolele au fost împlinite prin acţiunea trupului pasibil al autorului său”.  
 Întruparea comportă pentru Maxim o adevărată unitate a celor două naturi, 
care se manifestă în modul nou în care ele se dăruiesc; natura umană este 
supraelevată prin unirea sa cu cea divină şi aceasta la rândul său consimte să se 
exprime în mod real după modurile şi dimensiunile umane; există o imanenţă 
reciprocă sau o perichoresis între cele două naturi, o compătrundere sau o 
pătrundere reciprocă a naturii divine în natura umană a lui Cristos şi viceversa, şi 
aceasta intimitate a naturilor se extinde la toate proprietăţile respective şi operaţiile 
naturale. În virtutea acestei imanenţe a naturilor, Isus poate să opereze în mod divin 
lucrurile umane şi în mod uman lucrurile divine (teandrism), fără ca acest schimb să 
dea naştere unei alterări a caracteristicilor sau proprietăţilor divinului sau umanului. 
Este vorba mai curând de o inovare a naturii, de un mod nou de existenţă a realităţii 
naturale care permite recunoaşterea misterului Întrupării şi iubirii lui Dumnezeu care 
este înăuntru. „Acest concurs (al naturilor) a arătat misterul imens al ontologiei 
supranaturale a lui Cristos; a manifestat prezenţa complexivă în el a diferenţei de 
operaţii (divină şi umană) şi a unităţii lor, prima în corespondenţă la logosul diferit al 
naturilor unite în Cristos, a doua revelată nouă în modul în care aceste două forţe 
operative se îmbină în unitate”.  
 În Cristos aşadar avem unirea perfectă şi sinergia divinului şi a umanului. 
Avem realizarea iubirii şi a condiscendenţei lui Dumnezeu spre om, în mişcarea lui 
Dumnezeu care decide în mod liber să devină propria sa imagine umană, de a o uni 
cu sine pentru a o purifica de păcat şi a o reînnoi, pentru a arăta puritatea umanului 
şi pe sine însuşi în această puritate, şi avem şi realizarea deplină a omului, care 
eliberat de iubirea de sine, tinde cu toate forţele sale spre misterul Creatorului său şi 
Tatălui. Aceste două mişcări nu se confundă, dar sunt într-o unitate ipostatică în 
Cristos. Prin faptul că natura umană a lui Cristos izvorăşte din Cuvântul preexistent, 
toate forţele sale spirituale şi fizice sunt eliberate de păcat şi orientate spre realizarea 
economiei mântuirii. Această economie dorit din veşnicie de Cuvânt în Trinitate 
devine prin Întrupare dorinţă conştientă în intelectul şi în inima lui Cristos om: un act 
perfect şi operativ al spiritului său uman, dar un act supranatural întrucât este 
conceput în virtutea conlucrării intime a naturilor în Cristos. În consecinţă, Cuvântul 
Întrupat voieşte în mod divin şi în mod uman, în unitate aderentă a celor două voinţe, 
tot ceea ce era convenient pentru mântuirea noastră. 
 Reflecţia asupra rugăciunii lui Cristos în grădina Măslinilor îi serveşte lui 
Maxim Mărturisitorul să vorbească despre un act uman de libertate în nucleul 
încredinţării obediente a lui Isus voinţei Tatălui. Această încredinţare rămâne umană 
chiar în unitatea sa profundă (ipostatică) cu voinţa divină de mântuire. În lumina a tot 
ceea ce s-a spus anterior despre perichoresis a celor două naturi, această afirmaţie 
are o importanţă decisivă. Într-un anumit sens constituie punctul de sosire al întregii 
soteriologii şi cristologii precedente întrucât exprimă în întregime rolul salvific al 
omenităţii lui Cristos. Actele spirituale ale sufletului Domnului se inserează pe deplin 
în proiectul de mântuire; ele nu intră în conflict cu actele lui Dumnezeu (aşa cum se 
temea Apolinar), nici nu sunt juxtapuse celor divine (ca la Nestoriu), nu sunt doar o 
expresie a actelor salvifice ale lui Dumnezeu (pe linia lui Ciril), dar potenţate şi 
ridicate de intima unire cu natura divină ele constituie o cooperare necesară şi 
ireductibilă a economiei salvifice, care numai în baza ei dobândeşte forma unei 
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comuniuni, a unei întâlniri şi a unei alianţe: „De aceea, devenit pentru noi conform 
nouă, spunea în mod uman lui Dumnezeu Tată: Să nu se împlinească voinţa mea ci 
a ta, pentru că el care prin natură este Dumnezeu, avea ca voinţă şi ca om împlinirea 
voinţei Tatălui. Aşadar conform ambelor naturi din care şi în care şi de care era 
constituită Persoana sa, rezulta că este Cel care prin natură vrea şi operează 
mântuirea noastră, pe de o parte consimţind la aceasta cu Tatăl şi cu Duhul, pe de 
altă parte făcându-se ascultător pentru aceasta de Tatăl până la moartea pe Cruce şi 
realizând El însuşi, prin misterul Întrupării, marele plan al mântuirii pentru noi”.  
 Consecinţele sunt importante pentru că ating bazele unui raport corect între 
Dumnezeu şi omenire şi ca urmare între Dumnezeu şi întregul cosmos. De fapt 
ireductibilitatea dintre lucrarea divină a lui Cristos şi cea umană deschide drum unei 
viziuni pozitive despre orice natură creată şi despre mişcarea sa naturală. Ea permite 
a considera cosmosul ca o mare simfonie care se desfăşoară în trei mişcări: geneza, 
în care lucrurile îşi primesc originea de la Dumnezeu, kinesis sau mişcarea lucrurilor 
spre Dumnezeu şi stasis, odihna în atingerea contemplativă a lui Dumnezeu. În 
special omul, microcosmosul întregului univers, primeşte de la Dumnezeu esenţa 
umană ca să poată prin acţiunea sa bună şi liberă, prin energia sa, să răspundă 
revelaţiei lui Dumnezeu şi să ajungă la intimitatea contemplaţiei divine, care este 
singurul lucru în stare să facă veşnică esenţa primită. Numai în contemplarea lui 
Dumnezeu se linişteşte mişcarea omului şi se atinge imutabilitatea. Iar acest drum se 
face într-un univers finalizat de Dumnezeu, care provine de la el şi spre el se 
îndreaptă, în care creaturile dezvoltă, prin mişcare naturală, diferitele bogăţii pe care 
fiecare le posedă în internul totalităţii armonioase. 
 Scopul universului constă aşadar în comuniune, în împlinirea acelei 
reciprocităţi dintre Dumnezeu şi creaturi care-şi află paradigma sa şi fundamentarea 
sa în modelul cristologic. Cristos de fapt cuprinde în sine diversitatea naturilor (a lui 
Dumnezeu şi a creaturilor) şi a mişcării lor de întâlnire şi le reunşete perfect în 
unitatea Persoanei sale şi a actelor sale. Comuniunea dintre Dumnezeu şi creaturi 
poate atunci să fie dunfamentată şi văzută în analogie cu misterul teandric al lui 
Cristos, adevărat punct cardinal şi centru al planului lui Dumnezeu: „Acesta este 
misterul mare şi ascuns. Acesta este scopul fericit pentru care totul a fost creat. 
Acesta este scopul divin, conceput înainte de începutul fiinţelor (...). Tinzând la acest 
scop Dumnezeu a produs esenţele lucrurilor. Aceasta este, într-adevăr, limita spre 
care tind Providenţa şi lucrurile păstrate de ea; în el stă recapitularea în Dumnezeu a 
tot ceea ce a fost făcut de el. Acesta este misterul care cuprinde toate secolele şi 
manifestă marele plan al lui Dumnezeu (...). În vederea lui Cristos, adică prin misterul 
lui Cristos, toate secolele şi tot ceea ce există în secole au avut în Cristos începutul 
şi scopul fiinţei. De fapt, a fost concepută înainte de secole sinteza limitei şi a fără-
limitei, a măsurii şi a fără-măsurii, a finitului şi infinitului, a Creatorului şi creaturii, a lui 
stasis şi kinesis, care în timpurile din urmă devine vizibilă în Cristos, care a dus la 
împlinire în sine proiectul lui Dumnezeu”. 
 În Cuvântul Întrupat aşadar se realizează sinteza dinamismului lui Dumnezeu 
spre creatură şi a mişcării creaturii spre Dumnezeu, o sinteză fără nici o reducere de 
orice tip. Nu energiile lui Dumnezeu atrag spre sine un univers creat dar pasiv faţă de 
el; energiilor divine le corespunde în schimb mişcarea creaturii care trebuie să facă 
drumul său spre Dumnezeu. La nivelul cel mai înalt, această întâlnire depăşeşte şi 
principiile naturii comune oamenilor; desigur implică şi tot ceea ce este natural în om, 
dar îl transcende într-o întâlnire personală în vârful căreia se plasează caritatea: 
iubirea dezinteresată spre altul. Iubirea lui Dumnezeu este aceea care dă viaţă 
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creaţiei şi Întrupării şi caritatea este scopul spre care omul trebuie să se dirijeze 
depăşind închiderea „pasiunii pentru sine însuşi” (philautía), pentru a deveni ca 
Dumnezeu „iubitor de om” (philanthropos): „Prin caritate Creatorul naturii – cine a mai 
auzit un lucru atât de necrezut? – s-a îmbrăcat cu natura noastră, unind-o în mod 
ipostatic cu sine fără să o altereze, cu scopul de a opri degradarea sa şi de a o reuni 
cu sine configurând-o în aşa fel ca să nu mai aibă înclinaţii diferite de cele ale Lui. În 
acest sens, El a stabilit în mod clar drumul plin de măreţie al iubirii, care este cu 
adevărat divin şi divinizant şi care conduce la Dumnezeu. De fapt, despre iubire se 
spune că este însuşi Dumnezeu, dar chiar de la început spinii iubirii de sine îl ţineau 
ascuns omului. Prin suferinţele sale pentru noi, El a imprimat-o înainte de toate în 
sine însuşi şi apoi a dat-o în mod gratuit tuturor liberă de obstacole”. 
 Contemplarea şi imitarea iubirii lui Dumnezeu sunt calea de divinizare a omului, a 
pătrunderii omului în intimitatea unui Dumnezeu care, deşi rămânând totdeauna 
deasupra oricărei posibilităţi de comprehensiune creată, nu se comunică mai puţin în 
mod personal şi în întregime într-o experienţă inefabilă de adevăr şi de iubire.  
 

6. Reflecţii conclusive 
 
 Soteriologia Părinţilor greci este fundamentată pe o viziune dinamică a 
Întrupării, pe un schimb salvific dintre divin şi uman care funcţionează în două 
direcţii: pe de o parte natura umană, venind în contact cu cea divină, dobândeşte 
puritatea sa originară şi se reînnoieşte conform unei condiţii divine; pe de altă parte 
asumarea umanului îi permite Cuvântului divin să manifeste mântuirea revelând-o în 
multiplicitatea gesturilor care compun o viaţă umană. Acest schimb se realizează 
între două realităţi substanţial diferite, dar care, identitce în virtutea unicului subiect, 
există în mod perfect compătrunse una cu alta: a prinde mâna Mântuitorului 
înseamnă a veni în contact imediat cu Cuvântul, în timp ce a îndrepta o rugăciune 
către Fiul veşnic al lui Dumnezeu înseamnă a fi imediat ascultat, înţeles şi întărit de 
omenitatea Salvatorului. Nu există nici o ănlăturare reală între divinitate şi 
omenitatea lui Cristos, ci o totală compenetrare a celor două naturi în Persoana 
Cuvântului. Opera mântuirii noastre se fundamentează aşadar pe Întrupare, deşi ea 
se realizează prin misterele vieţii lui Isus, în special cu Paştele, unde caritatea şi 
ispăşirea lui Cristos implică natura noastră, înviată în El pentru deplina divinizare 
trinitară. 
 La această viziune s-a ajuns printr-un proces de purificare şi de maturizare. 
Principalele linii se află deja prezente în primii alexandrini şi sunt decisive pentru 
apărarea ortodoxiei în faţa lui Arie. Pentru a da dreptate adevăratei divinizări a 
omului era necesar a afirma atât adevărata divinitate a Cuvântului, consubstanţial cu 
Tatăl, cât şi strânsa unire a Lui cu trupul asumat, pentru că numai atunci se putea 
susţine că Cuvântul divin moare în propria carne şi o divinizează. Totuşi, cele două 
aspecte trebuiau să fie precizate mai bine după aceea. Primul privea natura acestei 
uniri, aşa de reală încât să îngăduie să se vorbească despre trupul Cuvântului, dar 
fără suspiciunea de a se exprima pe linia înclinării greceşti spre physis, adică drept o 
compoziţie „fizică” a Cuvântului cu trupul în felul apolinarist. Se impunea aşadar o 
aprofundare „metafizică” a unirii, care se realizează în reflecţia lui Ciril, centrată cu 
înţelepciune pe unitatea şi imutabilitatea subiectului Întrupării, şi după aceea în 
discuţiile în jurul Conciliilor din Calcedon şi din Constantinopole II. Rodul acestei 
grandioase munci a fost aprofundarea distincţiei noţiunilor de hipostasă şi de natură, 
prezente deja în ambientul trinitar, dar pe care cristologia le-a dezvoltar ulterior: 
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prima consideră realitatea din punctul de vedere al subsistenţei individuale, a doua 
din cel al determinării „formale”. Plecând de la această distincţie se înţelegea mai 
bine că Logosul face să subsiste natura sa concretă şi singulară; ea nu subsistă per 
se, în separare şi autonomie, ci în virtutea Logosului divin, care o personalizează şi o 
uneşte în mod indisolubil cu divinitatea sa. 
 Această aprofundare cristologică a pus bazele pentru o înţelegere corectă a 
celui de al doilea aspect care rămăsese în umbră la alexandrinii din secolul al IV-lea: 
că mântuirea depinde în mod esenţial de lupta şi de victoria lui Cristos omul, de 
actele sale morale şi de virtuţile sale. Intuiţia soteriologică antiohenă era profund 
justă atâta timp cât nu era cristologia lor. Tendinţa antropologică greacă de a lega 
imperfecţiunea şi păcatul mai întâi de trup şi doar după aceea de suflet, cu 
consecinţa de a sublinia necesitatea distrugerii fizice a păcatului şi a trupului pentru 
mântuire, avea nevoie de corectare. Trupul răstignit este salvat, dar printr-un act al 
sufletului şi nu în mod automat (printr-o apartenenţă mecanică la Cuvânt). 
Deschiderea calcedoniană spre o umanizare deplină a Logosului şi reflecţia 
succesivă îi vor permite lui Maxim Confesorul să arate ireductibilitatea mântuirii la 
acţiunea pur divină. Dacă este adevărat că Cel care a murit pentru noi este Logosul, 
„unul din Trinitate”, este la fel de adevărat faptul că lumea a apăsat în întregime pe 
spiritul uman al lui Cristos în confrundarea dureroasă cu împlinirea voinţei divine. 
Întruarea nu este numai prezenţa lui Dumnezeu şi a voinţei sale în mijlocul nostru, 
dar şi prezenţa mizeriei noastre în inima lui Cristos şi prin ea în Dumnezeu. De aceea 
omul, în sensul cel mai nobil al termenului, este izvor de acte salvifice. Din păcate, 
dezvoltarea acestei idei păstrate cu gelozie de Biserica antiohenă a fost blocată de 
procesul dogmatic şi ideea a fost primită doar parţial în tradiţia greco-alexandrină 
care prevalează, care a condiţionat apoi dogmatica în Orient şi în Occident. 
 Totuşi actele umane ale lui Cristos salvează doar în forţa unităţii lor intime cu 
divinul. Nu o unire exterioară, ca în cristologia antiohenă, şi nici intrinsecă, sufocând 
umanul în beneficiul divinului, ca în monofizism. Pentru concepe corect această 
unire, gândirea Părinţilor a ajuns să se folosească de noţiunea de perichoresis, 
purificând-o mai întâi de balastul unui fizicism excesiv. Perichoresis cristologica este 
o compătrundere perfectă şi imediată a divinului şi a umanului, care manifestă divinul 
prin uman şi în acelaşi timp în care potenţează şi înalţă umanul spre un mod nou de 
a fi şi de a acţiona. De această înălţare beneficiază mai presus de toate spiritul uman 
al lui Cristos, căruia îi devine în mod supranatural conaturală caritatea, plinătate 
iubirii binevoitoare. Divinizate astfel, acţiunile umane ale lui Cristos corespund 
Cuvântului devenit om, aparţin în mod intrinsec Cuvântului Întrupat, şi deci au o 
capacitate salvifică efectivă. 
 Rămâne încă un ultim aspect de considerat. Sinteza soteriologică de care 
vorbim se bazează în mod hotărâtor pe persoana Logosului, dar şi pe titlul de Logos 
întrucât reuneşte sub o raţiune de sens şi de inteligibilitate Creatorul şi naturile 
create, Logosul lui Dumnezeu şi logos-urile creaturilor, care îşi află originea, 
providenţa şi scopul în Dumnezeu. Titlul de Logos este în mod particular util pentru a 
considera raportul lui Dumnezeu cu cosmosul, al naturii divine cu naturile create şi 
deci orientează spre o cristologie a unirii intime a naturilor în Cristos. Aceasta este la 
sfârşit ideea care conduce a tradiţiei patristice greceşti. Rămân însă puţin în umbră 
alte titluri ale Persoanei a doua şi în special cel de Fiu al lui Dumnezeu care 
orientează în schimb spre o direcţie mai personală sau personalistă a mântuirii, şi 
face apel în mod direct la antropologia creştină, cu caracterul său de răspuns la har, 
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de libertate şi de comuniune. Şi este posibil ca soteriologia mileniului care începe să 
fie fundamentată pe o sinteză armonioasă a acestor două titluri.  
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Capitolul VI 
 

       SFÂNTUL  AUGUSTIN  ŞI  PREDESTINAREA  OMULUI100 
 

  
Problema predestinării în concepţia lui Augustin din Hippona a constituit 

obiectul a numeroase dispute de-a lungul secolelor, care au creat profunde rupturi în 
sânul culturii occidentale şi în întreaga lume creştină. Este de ajuns să ne gândim la 
Martin Luther sau la Calvin, a căror interpretare referitoare la exegeza problemei a 
constituit nucleul cel mai profund al protestantismului101. 

Scopul meu, în această lucrare, este acela de a încerca să demonstrez 
inexactitatea unei astfel de hermeneutici, care a caracterizat o parte din scrierile 
exegetice occidentale. 

Primul punct care trebuie neapărat clarificat, deoarece constituie, după 
părerea mea, un prim pas spre formularea unei poziţii false a gândirii lui Augustin, 
este semnificaţia problemei care derivă din raportul dintre prevedere şi predestinare. 

O mare parte a exegeţilor susţin că la Augustin poate fi evidenţiat în mod clar 
conceptul de prevedere102, lucru care e cu siguranţă adevărat; dar ei susţin că, 
deoarece Dumnezeu cunoaşte evenimentele înainte ca ele să se întâmple, nu are 
rost să discutăm despre libertatea omului; aceştia văd, de fapt, conturat la Augustin, 
conceptul de predestinare absolută103. După cum vom putea vedea, Augustin afirmă 
întotdeauna în opera sa importanţa libertăţii omului104; şi faptul că prevederea nu 
înseamnă predestinare, lucru expus de el clar şi explicit în Cartea a V-a din De 
Civitate Dei unde scrie: "Qui omnes rerum causas praescivit, profecto in eis causis 
etiam nostras voluntates ignorare non potuit quas nostrum operum causam esse 
praescevit105. 

De aceea, prevederea nu înseamnă destin, ca la antici, la care este 
determinant, şi împotriva căruia omul nu poate face nimic106, deoarece Dumnezeu 
prevede dar nu determină dorinţele proprii. În fapt, ruptura care stă să se producă 
între conceptul de prevedere în Lumea clasică şi prevederea augustiniană, este 
generată de evenimentul Cristos, care, odată intrat să facă parte din viaţa mistică a 
marelui Episcop, se reflectă în formarea lui intelectuală, pentru ca raţiunea să nu 
ucidă spiritul. 

Tocmai această predominare a dimensiunii mistice asupra dimensiunii 
raţionale, predominare al cărei purtător este spiritul autentic al noutăţii creştine, este 
                                            
100 Salvatore TARANTO „Agostino e la predestinazione dell'uomo” în: 
http://www2.cnet.ro/studiatheologica/numar200402.asp?id=1 (trad. A. Andronic). 
101 A se vedea, în acest sens, de exemplu, B. Gherardini, Spiritualità protestante, Roma 1982;  L. 
Febvre, Martin Lutero, trad. it. Bari, Laterza, 1982; J. Cadier, Calvin et Saint Augustin, în Augustinus 
Magister, II, Paris, 1954, 1039-1056.  
102 A se vedea interesantele observaţii ale lui J. van Gerven, Liberté humaine et prescience divine 
d'après Saint Augustin, în "Revue philosophique de Louvain" nr. 55 (1957), 317-330. 
103 Pentru aprofundare, a se vedea G. Nygren, Das Prädestinationsproblem in der Theologie 
Augustins, Göttingen 1956. 
104 Cum demonstrează clar A. Trapè în introducerea generală la volumul Grazia e Libertà, NBA XX, 
Roma 1987, p. IX-CXCII. 
105 De Civitate Dei V, 9. 
106 De exemplu Iliada XXII, 208-223. A se vedea şi D. Amand, Fatalisme et liberté dans l'antiquité 
grecque, Louvain 1945. 
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cea care permite, la Augustin, posibilitatea unui acord între libertatea omului şi 
prevederea lui Dumnezeu, acord negat de misticismul raţionalist al lui Luther, care a 
favorizat, în Occident, o înţelegere uneori nelegitimă a gândirii creştine. În timp ce, în 
realitate, în speculaţiile gândirii orientale raţiunea a fost preamărită în spirit şi, în 
acest sens, îi avem  ca martori pe cei trei mari Părinţi ai Capadociei, căci aici în 
Occident adevăratul misticism care permite pătrunderea mai profundă în adevărurile 
revelate a fost, ca să spunem aşa, lipsit de puterea de a domina de către intervenţia 
raţiunii mistice. 

Aşadar, cel mai mare duşman al predestinării este, cu siguranţă, libertatea107, 
libertate care reprezintă fundamentul, spre deosebire de cât a vrut să se susţină, 
sensului pe care Augustin îl atribuie istoriei în sine108.  

La sfârşitul tratatului său Despre Muzică, şi încă şi mai pe larg în "De Vera 
Religione" Augustin ca şi Grigore din Nazians, vede chiar originea istoriei în păcat109. 
Istoria este, în realitate, locul unde omul poate, prin intermediul voinţei sale înnoite 
(desigur, nu fără ajutorul harului) să se împace cu Dumnezeu; şi, de fapt, cele doua 
cetăţi, cea a lui Dumnezeu şi cea a oamenilor110 sunt cele două subansambluri ale 
istoriei, unde au dreptul să stea, în primul, cei care au decis să adere la Dumnezeu şi 
să se întoarcă la casa Tatălui, iar în cea de-al doilea cei care au decis să se lase 
pradă păcatului şi să constituie trupul satanei. De altminteri, chiar şi cel mai mare 
eveniment, cel al încarnării, are sens pentru Augustin tocmai pentru că ajută voinţa 
omului pe drumul către mântuirea veşnică "et descendit inter nos ipsa vita nostra et 
tulit mortem nostram et occidit eam de abundantia vitae suae et tonuit clamans ut 
redeamus hinc ad eum in illud secretum unde processit. Non enim tardavit, sed 
cucurrit clamans dictis, factis, morte, vita, descensu, ascensu, clamans ut redeamus 
ad cor et in- veniamus eum"111. 

Acest pasaj este extrem de semnificativ pentru aserţiunea noastră, întrucât, 
pentru a ne răscumpăra, Cristos are nevoie de exercitarea unei lucrări de 
convingere, care presupune, în mod necesar, o voinţă liberă asupra căreia să se 
exercite convingerea unei voinţe într-adevăr autonome şi libere, cum după cum arată 
totalitatea acţiunilor care trebuie să fie folosite de Fiul pentru a convinge omul la 
întâlnirea cu acesta (în realitate "clamans dictis factis..."); şi ca lucrarea Mântuitorului 
să se exercite printr-o muncă de convingere a liberei voinţe umane, este dovedit în 
mod sublim de faptul că a crede în bunătatea mântuirii "nihil aliud est quam cum 
adsensu cogitare" şi adsensus presupun neapărat libertatea voinţei omului. Îubirea 
infinită a Domnului a vrut, de fapt, ca făptura creată să fie liberă şi capabilă să-şi 
orienteze bunătatea. Iată de ce ea nu este eternă, deoarece o creatură liberă şi 
eternă, dar coruptă de păcat, ar fi fost destinată privării veşnice de fericire, deoarece 
nefiind posibilă o schimbare în voinţa sa, nu ar fi putut să se mântuiască niciodată; 
lipsa eternităţii îi permite, însă, să-şi transforme voinţa şi să adere la adevăr 
păstrându-şi libertatea. Şi chiar voinţa lui Dumnezeu este mereu egală cu sine, 

                                            
107 Sunt foarte interesante, în acest sens, cele afirmate de A. Muňoz Alonso, La Libertad en san 
Augustìn, "Revista Calasancia", 1 (1995), 127-136.  
108 Asupra sensului istoriei la Augustin, a se vedea şi G. Lettieri, Il senso della storia in Agostino 
d'Ippona, Roma 1988.  
109 A se vedea şi J. Lebourlier, Misère morale originelle et responsabilité du pécheur, în "Augustinus 
Magister", III, Paris 1954, 301-308.  
110 Cu privire la raportul dintre civitas Dei şi civitas hominum, interesante observaţii se pot găsi în G. 
Bardy, Introduction générale, la La cité de Dieu, «Bibliotheque augustinienne», Paris 1959, vol. 33, 9-
163. A se vedea şi S. Prete, Introduzione al «De civitate Dei», Bologna 1967.  
111 Confessiones IV, 12, 19.  
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tocmai fiindcă este eternă112. De aceea, lipsa de eternitate a omului, care i-a dat 
sens întrupării şi care, aşa cum am văzut mai sus, încearcă să orienteze, prin orice 
mijloace, voinţa pe calea cea dreaptă, la Augustin se face duşman al predestinării. Şi 
apoi, Întruparea are, pentru Augustin, mai ales rolul de a-i reaminti omului natura sa 
autentică, solicitându-i, cum s-a văzut, cu cuvintele şi lucrările sale, să obţină o 
voinţă dreaptă. Dar, pentru ca aceasta să se întâmple, este necesar ca în om să 
existe o intuiţie globală a trecutului, care este păstrată în memorie113, care se încarcă 
de o valoare inestimabilă pentru om şi pentru viitorul său de mântuire întrucât conţine 
codul său genetic, sâmburii substanţei eterne, imaginea Trinităţii divine. E o imagine 
care poate apărea doar printr-un act liber al voinţei deoarece ''unde intellegi potest, 
voluntatem reminiscendi ab is quidem rebus quae memoria continetur procedere, 
adiunctis simul eius quae inde per recordationem cernendo exprimitur, id est, ex 
copulatione rei cuiusdam recordati  sumus, et visionis quae inde facta est in acie 
cogitantis cum recordati sumus. Sed ipsa quae utrumque copulat voluntas requirit et 
aliud quod quasi vicinum est atque contiguum recordanti''114. 

Aşadar, alegerea mântuirii este, pentru Augustin, o alegere liberă de către 
fiecare individ, care face explicit ceea ce este păstrat în conştiinţa-memorie a fiecărui 
om. De aceea, voind să i se atribuie lui Augustin, aşa cum s-a făcut de unii, credinţa 
în predestinare, în mântuire sau în condamnare, înseamnă, din punctul meu de 
vedere, neînţelegerea şi negarea sensului cel mai profund al antropologiei 
augustiniene exprimată atât de minunat  în paginile "Tratatului despre Trinitate''. 
Dacă există vreo predestinare, aceasta este cea a mântuirii, care este prezentă în 
Dumnezeu115: în om există, însă, posibilitatea, după cum vom vedea, a doua voinţe 
opuse (cea bona şi cea mala) liber voite. Una conduce la excluderea harului, cealaltă 
la primirea lui. Acest lucru demonstrează cu claritate că unica predestinare posibilă 
pentru Augustin, ca şi pentru Paul116, e aceea prezentă în Dumnezeu, care doreşte 
mântuirea tuturor. În om, în schimb, stricto sensu, nu poate exista o predestinare, 
astfel încât să fie posibilă acceptarea sau respingerea dorinţei lui Dumnezeu. Dar 
numai acela care se conformează voinţei divine, prin adeziunea la bona voluntas, se 
poate realiza în întregime ca om şi să-şi aleagă într-devăr propriul drum, deoarece 
numai  ''in bona voluntate pax nobis est. In domum Domini ibimus. Ibi nos collocavit 
bona voluntas, ut nihil aliud velimus quam permanere illic in aeternum''117. De aceea, 
la Augustin putem să evidenţiem şi să-i atribuim lui Dumnezeu cu uşurinţă o voinţă 
de nestrămutat debordând de dragoste pentru creatura sa, o voinţă divină care 
urmăreşte voinţa omului pentru a o împinge spre împărăţia sa. 

În acest cadru, care se conturează, mi se pare că a dori să se i atribuie lui 
Augustin un concept ca cel de predestinare totală, total opus liberei voinţe capabile 
de autodeterminare, se relevă până la urmă absurd. Prin urmare este greşită încă de 
                                            
112 Cf. Confessiones, XI. 12. 
113 A se vedea H. J. Kaiser, Augustinus Zeit und Memoria, Bonn 1969, mai ales pp. 47ss. 
114 De Trinitate XI, 12.  
115 Predestinarea întru mântuire a parte Dei este clar afirmată în una dintre ultimele opere ale 
Episcopului din Hippona, De correptione et gratia, unde se afirmă că Cristos s-a Întrupat şi a murit 
pentru toţi. Este, deci, clar că Dumnezeu le pregăteşte tuturor mântuirea, chiar dacă omul o poate 
accepta sau nu: cfr. De correptione et gratia XVI, 49: "Et quis magis dilexit infirmos, quam ille qui pro 
omnibus est factus infirmus, et pro omnibus ex ipsa infirmante crucifixus?" A se vedea şi A. Sage, 
Faut-il anathématiser la doctrine augustinienne de la prédestination?, "Revue des Etudes 
augustiniennes" 8(1962), 233-242.  
116 În legătură cu strânsul raport dintre Augustin şi Paul a se vedea mai ales M. G. Mara, Agostino 
interprete di Paolo, ed. Paoline, Milano 1993. 
117 Confessionnes XIII, 10.  
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la început interpretarea care vede, la Augustin, că pentru mântuire este necesară 
doar credinţa, fără fapte: nici chiar în momentul cel mai dificil al controversei cu 
Pelagio, pentru combaterea căruia a fost necesară marea exaltare a rolului harului, 
Augustin nu uită că unica credinţă care salvează omul e aceea a Carităţii, din care 
provin faptele bune: de aceea se poate afirma că fără fapte şi, deci, fără intervenţia 
activă a bona voluntas, nu poate exista mântuire118. 

Aşa după cum demonstrează chiar drumul spiritual al omului Augustin, 
convertirea este o parte ce poate fi atinsă de fapt doar sub decizia liberei voinţe: el, 
de fapt, după întâlnirea cu Romaniano, a fost pătruns de o profundă ardoare care l-a 
împins pe drumul căutarii şi l-a purtat, cu sprijinul harului, dar cu ajutorul voinţei, să 
regăsească, chiar şi în cărţile pe care le-a citit cândva, parfumul lui Dumnezeu. 
Atunci vede că reapar, cu prospeţimea uimirii sale, acele adevăruri care zăceau în 
străfundul memoriei sale şi pe care la început nu a vrut să le recunoască; şi doar 
acum poate înţelege că plăcerile cărnii, orgiile şi neînfrânarea nu sunt altceva decât o 
înşelăciune a Celui rău, pentru a abate voinţa de la cea mai autentică dorinţă a sa119. 

Omul este departe de Dumnezeu din cauza propriei sale voinţe dar, dacă 
aceasta se schimbă, Providenţa oferă evenimente care să îl ajute să conştientizeze 
adevărata sa voinţă. Desigur, atunci când omul se îndepărtează de calea dreaptă a 
întoarcerii sale şi pierde amintirea ''dorinţei sale'', intervin evenimente tragice, 
dificultăţi care îl împing din nou spre adevăr şi îl ajută să recâştige pacea120. Sigur că 
fiecare călătorie presupune nişte etape, care nu sunt popasuri definitive, excepţie 
făcând faptul când aceasta nu este adevărata voinţă a omului. 

Chiar şi la o analiză atentă a ''De utilitate credenti'' apare în mod clar felul în 
care nesiguranţa şi confuzia voinţei şi, deci, însăşi graţia, se realizează doar după o 
invocare a ajutorului desăvârşit prin lacrimi şi rugăminţi121, aşadar după o hotărâtă şi 
determinantă luare de poziţie a voinţei. Desigur, adeziunea deplină şi liberă la 
Dumnezeu, îl poate face,  acum, pe omul Augustin să exclame "da quod iubes et 
iubet quod vis"122, unde această expresie nu trebuie să fie înţeleasă ca o renunţare a 
omului la trăirea propiei vieţi, ci pur şi simplu că trăirea "propriei vieţi", înseamnă a 
accepta voinţa lui Dumnezeu. Şi lucrul acesta se realizează atunci când omul îşi dă 
seama că supunerea în faţa legii nu înseamnă o minimalizare a propriului arbitru, ci 
adevărata sa realizare: întrucât ceea ce hotărăşte legea este ceea ce este bine 
pentru om; nesupunerea cauzează insatisfacţie şi tristeţe, tocmai fiindcă 
nesupunerea la lege înseamnă că eşti împotriva sensului profund al individului uman. 
De aceea, afirmaţia paulină, că omul mântuit nu mai este supus legii, cred că a fost 
interpretată de Augustin în sensul că mântuirea face conştient omul de libertatea pe 
care adeziunea la lege o presupune123, prin care omul nu mai trăieşte "in status 
damnationis" ci "in status libertatis", care este însăşi starea lui Dumnezeu, şi care e 
liber tocmai fiindcă unitatea celor trei Fiinţe posedă aceeaşi voinţă; în acelaşi fel, şi 
omul este liber când posedă aceeaşi voinţă cu Dumnezeu124. Aşadar, sufletul, 
câştigând această conştiinţă, realizează un catarsis, se înalţă, se separă şi se 

                                            
118 Cf. A. Mengarelli, La libertà nelle opere antipelagiane di S. Agostino, "Sapienza" 29 (1976), 73-81. 
119 Cf. Contra Acad, II, 5, 6. 
120 Cf. De vita beata, I, 1 şi Ret. I, 1.  
121 Cf. De Utilitate Cred. I, 20ss.  
122 Soliloquia I, 5.  
123 Soliloquia I, 1ss. 
124 A se vedea şi G. De Plinval, Aspects du déterminisme et de la liberté dans la doctrine de saint 
Augustin, "Revue des Etudes Augustiniennes" 1 ( 1955), 345-378. 
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desparte de tot ce se arată a fi mai presus de propria lui structură. El se îndreaptă 
spre acea lumină care nu apune, care luminează adâncimile întunecate ale nopţii 
lumii, lumea păcatului, lumea omului vechi; în lumea omului nou caută să-şi 
găsească odihna oboselii sale şi, dacă ochii intelectului său se închid, veghează cei 
ai voinţei renăscute, care îi permit să contemple noua şi adevărata semnificaţie a 
propriei sale vieţi în care "nihil aliud habet quam voluntatem"125. 

În această dimensiune, omul nu îşi pierde propria identitate, dimpotrivă, o 
întăreşte şi o revigorează datorită palpitantei întâlniri cu Divinitatea, care îl 
transformă şi-l hrăneşte. Sufletul are cu certitudine conştiinţa imposibilităţii propriei 
"bona voluntas" de a îmbrăţişa eternitatea Absolutului. Această imposibilitate îşi 
găseşte cea mai înaltă expresie în cererea lui către Dumnezeu  însuşi : 
rugăciunea126. Rugăciunea este atributul fundamental al omului înnoit.  

Dar, trebuie să fim atenţi că la Augustin rugăciunea este o realitate morală şi 
nu una logică, cum putea să fie la Plotin, pentru care aceasta nu era altceva decât o 
înălţare a inteligenţei la lumea pură a fiinţelor inteligibile127, care trebuie să obţină în 
mod permanent şi obligatoriu obiectul propriei căutări, ca şi cum aceasta ar constitui 
un al treilea moment al unui silogism de prima mână. La Augustin, în schimb, 
rugăciunea nu este posesoare a fiinţei pure, ci căutarea sa continuă care îi permite o 
analiză imparţială  a tot ceea ce este intrinsec timpului omului128 şi îl ajută pe om să 
fie conform cu Dumnezeu, chiar şi în conştiinţa menţinerii imposibilităţii rătăcirii 
diferenţierii129, arătând felul în care acestuia îi sunt străine toate acele realităţi care 
credea că îi aparţin şi îi aparţine ceea ce era considerat straniu şi suprastructural. În 
felul acesta conştiinţa vede evenimentele trecutului nu ca pe un pur accident, ci ca 
pe o realitate care prinde formă prin comandă divină şi care trebuie citită, dezvelită 
de pasiuni imanente, ca un sistem de mulţimi ordonat şi, într-un anumit sens, 
dinainte ordonat, în care se întrevede un progres interior, prin care însăşi dezordinea 
contingentă semnifică o ordine mult mai înaltă şi sublimă; şi această semnificaţie 
este, totodată, o muncă laborioasă care face să retrăiască sentimentele cele mai 
obscure şi confuze în care omul se îndepărtează de propria sa voinţă, şi 
recunoaştere cu har, recunoscătoare, a greşelii depotenţiate, sacrificiu de mulţumire, 
mărturie dată lui Dumnezeu despre atotputernicia sa, confesiune a celui care îl laudă 
şi confesiune a celui care se căieşte130. Şi deoarece dorinţa lui Dumnezeu este 
prezentă în om încă de la început ca şi garant al eternităţii adevărului său, dar nu şi 
ca depozit al cauzelor şi al originilor schimbării şi al propriilor raţiuni interioare, numai 
voinţa, susţinută, desigur, şi în continuare de har, poate conduce omul la adevărata 
cunoaştere care este adevărată şi eternă Iubire, scop ultim al oricărui act de credinţă, 
speranţă şi dragoste131. Până când omul nu "posedă" această Iubire, el iubeşte mai 
degrabă voluptatea decât dragostea adevărată; de aceea, în omul bătrân (adică 
animat de mala voluntas) nu se poate găsi adevărata pace şi cu cât se simte mai 

                                            
125 Cf. Soliloquia III, 3ss.  
126 Despre importanţa rugăciunii la Augustin a se vedea interesantul studiu a lui G. Garcia Montano, 
La eficacia de la oration segùn la doctrina augustiniana, Augustinus 11(1966), 239-256. 
127 Cf. Enneadi VI, 6. 
128 Cf. Soliloquia I, 6 şi Epistula CXX, 9.  
129 Cf. Sermones 331, 4ss.  
130 Cf. Retractationes II, 6.  
131 Dumnezeu este de fapt centrul existenţei umane; a se vedea şi P. Hombert, Gloria gratiae: se 
glorifier en Dieu principe et fin de la théologie augustinienne de la grâce, Paris 1996.  
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scufundat în mizerie, cu atât mai mult începe să strălucească o lumină în întuneric132. 
Şi omul renăscut capătă atunci conştinţa existenţei, în care se moare singuri atât în 
dimensiunea intelectuală cât şi în cea morală. Dar, înainte, adeziunea la Existenţă se 
dezvoltă încet, în cea de-a doua voinţa se dezvăluie tulburată şi pusă în dificultate. 

Dar, în timp ce criza intelectuală produce o soluţie, criza morală este cea care 
oferă hotărârea, motiv pentru care, atâta vreme cât există două posibilităţi, inteligenţa 
nu are eficacitate. Numai atunci când bona voluntas prevalează, se obţine omul 
mântuit133. 

Mi se pare, deci, că pot afirma liniştit că orice formă de predestinare absolută 
încetează să mai aibă sens, dacă este adevărat că numai voinţa omului134, şi nu şi 
cea a lui Dumnezeu, este aceea care determină 1) conotaţia proprie omului vechi, 
când acesta decide să ramână în păcat şi 2) condiţia omului nou, când este renăscut 
prin harul mântuitor. 

Aşadar, doar prin libertate şi nu prin predestinare, Dumnezeu poate reconduce 
sufletul la el însuşi şi îl face să simtă propria mizerie prin căile cele mai 
imprevizibile135. În libertate este prezentă mâna lui Dumnezeu pentru a renaşte şi a 
reface făptura creată de el şi pentru a o face să îndrepte înspre bine răul pe care 
aceasta l-a comis. Pentru că toţi există pentru Dumnezeu şi în Dumnezeu şi 
Dumnezeu îi iubeşte pe toţi şi doreşte ca toţi să adere la bine. Şi Transcendenţa 
divină îi dă omului sentimentul conformităţii sale, succesiunii intervalelor realitatea sa 
şi istoriei potrivirea cu timpul său136. 

Dar marea valoare atribuită de doctorul din Hippona determinării voinţei, 
dincolo de faptul de a priva predestinarea absolută de semnificaţia sa, afirmă 
importanţa fundamentală a faptelor şi responsabilitatea omului în faţa păcatului137. 
Pe avertismentul Epistolei către Romani II, 6-8138, Augustin va construi marele 
edificiu al istoriei care implică în sine două suflete, pe acela al oamenilor, care, 
animaţi de bona voluntas, fac fapte bune, voluntas care va forma cetatea lui 
Dumnezeu, şi cea a oamenilor conduşi de mala voluntas, care va forma cetatea 
oamenilor. Cele două lumi, sau cele două voinţe, sunt destinate să convieţuiască în 
această lume, dar tocmai datorită faptelor vor putea fi recunoscuţi fiii lui Dumnezeu şi 
adepţii Satanei. În realitate, după Paul nu mai are motiv să existe binomul istoria 
păgână-istoria poporului ales, în timp ce se cristalizează o istorie a celor drepţi, adică 
a oamenilor animaţi de bona voluntas, care prinde contur şi se formează prin fapte 
bune, şi o istorie a răului, care se descoperă în faptele nedrepte şi incorecte 
susţinute de o voinţă coruptă, care nu a acceptat darul harului divin oferit de 
Dumnezeu tuturor încă din veşnicie. Cu toate acestea, este clar că pentru Augustin, 
ca şi pentru Paul, un semnificat adevărat şi profund îl posedă doar ceea ce este 
construit de oamenii animaţi de bona voluntas, întrucât cel ce are ca piatra 
                                            
132 «Ego fiebat miserior e tu propinquior. Aberat iam iamque dextera tua raptura me de coeno et 
ablutura, et ignorabam» ( Confessiones IV, 25).  
133 Cf. Confessiones VII, 19ss. 
134 Voinţa omului de a face rău există în sine; voinţa de bine este un har; a se vedea şi A. Sage, 
Praeparatur voluntas a Domino, "Revue des Etudes Augustiniennes" 10 (1964), 1-20.  
135 «Manus enim tuae, Deus meus, in abdito provvidentiae tuae non deserebant animam meam et de 
sanguine cordis matris pro me sacrificabatur tibi et egisti mecum miris modis», (Confessiones V,13).  
136 Cf. Confessiones VII,21. 
137 A se vedea de asemenea J. Lebourlier, Essai sur la responsabilité du pécheur dans la réflexion de 
saint Augustin, "Augustinus Magister", III, Paris 1955, 287-300. 
138 «Qui reddet unicuique secundum opera eius: His quidem secundum patentiam boni operis gloriam 
et honorem et in corruptionem quaerunt, vitam aeternam; his autem, qui ex contentione et non 
oboediunt veritati, oboeviunt autem iniquitati, ira et indignatio (Rom. II, 6-8).  
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fundamentală pe Satana, în realitate este o anti-fiinţă şi e hărăzit să piară cu el în 
moartea eternă, hărăzit, însă, nu datorită hotărârii lui Dumnezeu, ci din cauza 
coruperii voite de către mala voluntas. Acum, dacă Augustin împrumută de la Paul 
sensul cel mai profund al istoriei omenirii, aşa după cum este evident (deoarece fără 
gândirea paulină "Cetatea lui Dumnezeu" nu ar fi putut fi scrisă139), este logic că cine 
a văzut la Augustin predestinarea, o găseşte şi la Paul. Dar cum s-a văzut în Romani 
2,6-8, pentru apostol, pentru determinarea mântuirii sau pedepsirii sunt 
indispensabile faptele care pornesc din voinţă şi toate acestea neagă însăşi 
predestinarea. Şi nu numai, lucrul care pentru Paul e mai important decât speranţa şi 
credinţa este caritatea, milostivirea care este Cristos însuşi, care moare pentru om şi 
care, deci, dă esenţă propriei Sale existenţe prin marea Sa jertfă; aşadar, pentru 
Apostol este vorba despre credinţa în milostivire, adică credinţa în fapte, cea care 
salvează: nu poate exista credinţă fără milostivire, cum nu poate exista mântuire fără 
fapte bune susţinute de bona voluntas. Că acesta este adevăratul gând paulin, ni-l 
mărturiseşte însuşi Augustin, care a interpretat gândul apostolului în această direcţie 
după cum se poate vedea mai ales în De Civitate Dei140. În fapt, cele două 
dimensiuni ale istoriei au prins formă, atunci când s-a văzut pentru prima dată că 
deficienţa a fost provocată de păcatul mândriei unor inteligenţe angelice, căruia i-a 
urmat păcatul protopărinţilor. Deci, constituirea din cele două părţi (una buna şi una 
coruptă) a lumii create comportă neapărat intervenţia liberei voinţe a omului, singura 
care poate să formuleze un statut de apartenenţă, care aşează creatura fie pe 
drumul către bucuria eternă, fie pe lungul drum care conduce la distrugerea sa. 

La început, Dumnezeu l-a creat liber pe fiecare om141, dar şi bun, capabil, 
adică, prin libera alegere să primească harul şi, deci, să se salveze142. Dacă, de fapt, 
luăm în considerare De Civitate De" XIV, 11, putem înţelege felul cum Dumnezeu, 
care a cunoscut dintotdeauna slăbiciunea umană, a ştiut că o parte a creaţiei sale va 
adera din nou la natura sa primă care era bună, primind în libertate harul său care 
justifica şi având încredere în caritate. Nu vreau să neg faptul că la Augustin, pentru 
mântuire, nu ar fi necesar harul, dar vreau să afirm că acesta, stricto sensu, nu este 
suficient singur! Pentru ca acesta să fie eficace e necesar ca voinţa liberă, pregătită 
de Dumnezeu, să o pătrundă. 

Chiar şi istoria are o mişcare circulară: este întoarcerea fiinţei mântuite către 
Bine, cu tot răul, prin rău; istoria trebuie să se adapteze fiinţei care, la rândul său, 
retrăieşte în evenimentul Cristos după dictonul din Epistola către Efeseni 1,10. Şi 

                                            
139 Desigur că "Cetatea lui Dumnezeu" răspunde şi unei exigenţe istorico-sociale, alta decât istorico- 
salvifică. S-ar putea deci, pentru anumite versuri, defini teologia augustiniană din "De civitate Dei"ca o 
teologieistorico-socială. A se vedea şi R. A. Markus, Saeculum : History and Society in Theology of St. 
Augustine, Cambrige 1970. 
140 A se vedea mai ales cap. VIII, IX, XX, XX.I 
141 Cf. De Civ. Dei V, 9.  
142 «Sed quia Deus cuncta praescivit et ideo hominem quoque peccaturum ignorare non potuit; 
secundum id quod preascivit atque disposuit civitatem sanctam, eam debemus asserere non 
secundum illud quod in nostram congnitionem prevenire non potuit, in Dei dispositione non fuit. Nec 
enim homo, peccato suo divinum potuit perturbare consilium, quasi Deum quod statuerat mutare 
compulerit: cum Deus praesciendo utrumque praevenerit, id est, et homo quem bonum ipse creavit, 
quam malum esse futurum, et quid boni etiam sic de illo esse ipse facturus» (De Civ. Dei XIV, 11). 
Dumnezeu a prevăzut deci dintotdeauna că omul, creatura bună, va deveni păcătos; dar Dumnezeu a 
mai prevăzut şi binele care va veni de la om: acest bine este posibil să-l scoată de la om, fiindcă 
Cristos a murit pentru om şi înviind a deschis timpul Bisericii. Tocmai ca membru al Bisericii omul se 
poate mântui. Dintotdeauna, deci, Biserica există în predestinarea lui Dumnezeu, pentru a putea 
salva. Cf. de asemenea G. Favra, La necessità della Chiesa secondo sant'Agostino, Messina 1979. 
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Biserica are pentru Augustin funcţia de a realiza această istorie, construită de 
oameni animaţi de bona voluntas143: «ibi nos collacavit bona voluntas»144; numai 
păcătosul care e animat de mala voluntas nu vrea să facă parte din această istorie, 
pentru că el refuză în mod liber dragostea lui Dumnezeu, murdărindu-se de unicul 
păcat ce nu poate fi iertat, cel împotriva Duhului Sfânt145. Împreună cu Satana, el 
contribuie la formarea anti-bisericii, cetăţii oamenilor, anti-istoria. 

Pentru Augustin ca şi pentru Paul, harul este oferit tuturor şi nu este primit 
doar de cei care sunt animaţi de mala voluntas. De aceea, mi se pare că cine susţine 
parţialitatea harului mântuirii, vede în Augustin un negator al completei şi universalei 
funcţii soteeiologice a Bisericii; dar, dacă ar fi aşa, ar trebui condamnat la Augustin 
ceea ce el însuşi a condamnat la Donatus, care nu propunea altceva decât o 
Biserică a celor aleşi, ştergând, astfel, jertfa lui Dumnezeu, care, în infinita sa iubire 
pentru oameni, se face victimă, pentru mântuirea fiecărei fiinţe umane: Cristos care 
nu i-a negat iertarea Magdalenei căite, Cristos care, pe cruce, i-a spus unui tâlhar 
"astăzi vei fi cu mine în Paradis", Cristos care are milă de lacrimile vărsate printre 
gemete de către Petru, pentru trădare, acest Cristos, după Episcopul din Hippona, nu 
va nega niciodată iertarea şi mântuirea celui care vrea să-l primească şi celui care 
vrea să devină fiul său. 

De aceea discrimen-ul mântuirii nu este numai harul, ci, mai degrabă, bona 
voluntas, pentru că harul, în infinita bunătate a lui Dumnezeu, manifestându-se în 
sacrificiul Unicului Fiu, este pentru toţi, în timp ce dreapta voinţă este doar a unora. 
Şi coruperea voinţei unei părţi a umanităţii este, într-un anumit sens, suferinţa lui 
Dumnezeu, care tocmai pentru acesta mişcă Biserica, spre a converti şi îndrepta 
spre adevărata Iubire conştiinţele celor ce nu cred. Într-adevăr, tocmai în voinţă este 
jucată cartea posibilităţii construirii teribilei armonii universale, care meditează în sine 
la gloria bucuriei perpetue în eternitatea lui Dumnezeu, disperarea veşnică a 
condamnării şi a desfigurării ireparabile a conştiinţei, imaginea vie a eternei şi 
adevăratei Iubiri, Iubire care coboară şi întăreşte istoria omului şi îi dă posibilitatea de 
a deveni eternă. 

Omului i se permite să intervină în realizarea lumii lui mai ales prin intermediul 
rugăciunii şi, astfel, să explice libera voinţă în modul cel mai substanţial şi însufleţitor 
posibil146, posibilitate care nu e oferită cetăţenilor lui civitas hominum, care sunt, 
astfel, lipsiţi de instrumentul cel mai bun şi eficient al voinţei; acţiunea lor în istorie, 
este deja ad originem lipsită de posibilităţi. Acest fapt este uşor explicabil dacă se 
înţelege că ceea ce Dumnezeu vrea pentru om, e tot ceea ce este bine pentru el, 
deoarece regula sa este iubirea147. Chiar Legea impune nişte norme a căror 
respectare îl face pe om cu adevărat liber şi fericit, împotrivirea la ele conduce la 
tristeţe şi insatisfacţie. Atunci, adevăratul creştin conştient de acest adevăr nu poate 
decât să exclame «da quod iubes et iube quod vis»148, drept care rugăciunea sa, 

                                            
143 A se vedea si E. Lamirande, Etudes sur l'ecclésiologie de St. Augustin, Ottawa 1969, 38ss.; confr. 
J. Ratzinger, Popolo e casa di Dio in sant'Agostino, trad. it. de A. Dusini, Milano 1971.  
144 Confessiones XIII,10.  
145 Cf. Mc 3, 28.  
146 A se vedea volumul meu, L'orizzonte dell'Assoluto: il Tempo della libertà. Una proposta per una 
nuova ermeneutica del tempo in Agostino d'Ippona, Axa editrice 2000, 160-161.  
147 Iubirea este în realitate "substratul" teologiei augustiniene: pentru aceasta a se vedea lucrarea mea 
Agostino e la filosofia dell'Amore. Alla ricerca delle fonti del binomio grazia - libertà nel pensiero e 
nell'opera di Agostino d'Ippona, Brescia, ed. Morcelliana, (în curs de tipărire).şi C. Boyer, Le triple 
amour du Christ pour les hommes dans les écrits de saint Augustin, Roma 1959.  
148 Soliloquia I, 5.  
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expresie a liberei sale voinţe, coincide cu însăşi voinţa Dumnezeului celui viu. De 
aceea, omul care se roagă, acţionează mai eficace, pentru că acţionează în 
conformitate cu binele umanităţii şi chiar al istoriei în conformitate cu legea iubirii care 
conduce întregul univers. Iar rolul fundamental al voinţei, pe care am încercat să-l 
arăt în opera lui Augustin, devine şi mai clar în ultima perioadă a vieţii sale, când au 
fost scrise "De gratia et libero arbitrio", "De correptione et gratia", "De 
praedestinazione sanctorum" şi "De dono perseverantiae". În aceste scrieri autorul 
nostru, îşi clarifică poziţia referitor la importanţa liberei alegeri în economia mântuirii, 
conciliind exigenţele raţiunii umane cu cele ale divinităţii atotştiutoare, îndurarea cu 
adevărul. După părerea mea, adevărul este voinţa eternă, în care sunt înscrise toate 
motivele existenţei şi matriţele fiecărei existenţe în parte: în ea este înscris ceea ce 
ar trebui să fie sfârşitul natural al oricărei existenţe reale după divinele auspicii şi 
ceea ce va fi adevărata sa împlinire după orientările alese de fiecare liberă voinţă. 
Adevărul este, în sfârşit, libertatea oferită omului în întregul său, căreia nu-i mai este 
negată graţia, prospera dispunere a circumstanţelor şi al sprijinului Spiritului, pentru 
care e posibilă salvarea fiecărei fiinţe. 

În concluzie, deci, îmi permit să afirm că o anumită hermeneutică a gândirii 
augustiniene, în fundamentalul aspect al predestinării, hermeneutică care implică 
negarea libertăţii umane şi care a obţinut o mare audienţă, este privată de un 
important fundament epistemologic, istoric şi moral şi de potenţiala sa vitalitate, 
ţinând seama de faptul că este orientată pe o linie exegetică care nu se constituie, 
după părerea mea, printr-o modalitate de abordare adecvată, ci, mai degrabă, printr-
un prejudiciu interpretativ deviant, care nu cred că ajută la înţelegerea autentică a 
unui mare gânditor creştin cum a fost Augustin din Hippona. 
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Capitolul VII 
 

SFÂNTUL TOMA DE AQUINO: 
PRECURSORUL UNEI NOI TEORII A MÂNTUIRII149 

 
Reflecţie asupra concepţiei soteriologice din Summa Theologiae 

 
(traducător: pr. Isidor Chinez) 

 
 
 
  1. FUNDAMENTELE DOCTRINEI TOMISTE DESPRE MÂNTUIRE 
 
 a. Doctrina asemănării divine şi perspectiva antropologică 
 
 Faptul că sfântul Toma, la începutul celei de a doua cărţi din capodopera sa, 
Summa Theologiae, introduce, cu doctrina asemănării divine, o schimbare de 
perspectivă poate fi considerat una dintre cele mai mari descoperiri tomiste 
contemporane. Dacă Toma, în prima parte din Summa Theologiae tratează amplu 
despre fiinţa umană, atunci când îl analizează pe Dumnezeu şi creaţia, individul 
devine tema centrală la începutul celei de a doua cărţi. Şi pentru că acesta nu era 
considerat simplu creatură, dar imagine a lui Dumnezeu, Toma poate denumi 
teologie şi analiza din a doua carte despre drumul fiinţei umane spre Dumnezeu şi 
rămânerea aşa fideală – chiar într-o perspectivă mai mult antropocentrică – faţă de 
indicaţia formulată la început în Summa Theolgica „de a referi la Dumnezeu tot ceea 
ce priveşte teologia”150. Dacă fiinţa umană, aşa cum vom mai vedea încă, în tendinţa 
sa cu voinţa spre „bonum universale” (şi cu anticiparea raţiunii la „unviersale verum”), 
se realizează într-un anumit mod cu anticiparea unui „scop ultim” (şi a unui „adevăr 
prim”), atunci se depăşeşte pe sine însuşi în viziunea tomistă în ceea ce „toţi numesc 
Dumnezeu”. Faţă de prima carte din Summa perspectiva (forma de gândire151) este 
schimbată: Toma vrea şi este în stare să facă să vorbească teologia prin 
antropologie, pentru că de fiecare dată când vorbeşte despre individ el tratează, 
chiar dacă nu în mod expres, despre Dumnezeu ca origine, posibilitate de realizare şi 
scop final al existenţei umane152. 

                                            
149 Intenţia lucrării prezente este de a contribui la discuţia – în domeniul interpretativ al Summei 
Teologice – despre o nouă înţelegere a doctrinei tomiste a răscumpărării. Mai mult decât despre o 
retratare a doctrinei aristotelice despre prietenie, este vorba aici de a da un răspuns la controversata 
problemă a întâlnirii dintre lucrarea divină şi libertatea umană privind răscumpărarea şi deci de a 
permite o recitire şi o înţelegere în cheie antropologică a soteriologiei tomiste. Sursa: 
http://www.thomasvonaquin.de/Thomas_von_Aquin_-_Erlosungsle/San_Tomaso_d_Aquino_-
_amicizia/body_san_tomaso_d_aquino_-_amicizia.html. 
150 Cf. Summa Theologiae I, 1, 3 (de acum prescurtat STh). 
151 Cf. J. B. METZ, christliche Anthropozentrik. Über die Kenkform des Thomas von Aquin, München 
1962; K.-W. MERKS, Theologische Grundlegung der sittlichen Autonomie. Strukturmomente eines 
„autonomen“ Normbegründungsverständnisses im lex-Traktat der Summa Theologiae des Thomas 
von Aquin, Düsseldorf 1978, 76. 
152 Cf. H. KLEBER, Glück als Lebensziel. Untersuchungen zur Philosophie des Glücks bei Thomas 
von Aquin, Münster 1988, 161 şi 163.  
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 Este scos în evidenţă în primele formulări că explicaţia teologică a fiinţei 
umane ca „imago Dei” în prologul celei de a doua cărţi este altceva decât un 
eufemism ornamental, dar constituie – ca temă generală a cărţii – noul punct de 
referinţă al gândirii153. Deducerea distincţiei fundamentale a vieţii umane nu mai are 
loc cu referinţă la exemplul divin, dar plecând de la structura porprie a imaginii şi a 
acţiunii umane154. Fiinţa umană are o exigenţă pur formală nelimitată a lui „bonum 
universale”, spre binele prin excelenţă, spre fericire. Predispoziţia formală spre bine 
determină libertatea spre orice lucru şi bine categorial, dar şi necesitatea de a se 
apropia de binele cel mai complet al vieţii sale în multiplitate acţiunii sale morale155, 
iar aceasta nu atât pentru că Dumnezeu nu ar purta altfel fiinţa umană la mântuire, 
dar – şi această afirmaţie a lui Toma trebuie să fie considerată serios în relaţie cu 
teoria sa despre mântuire – pentru ca ordinea lucrurilor să rămână neschimbată156. 
 
 b. Punctul de plecare: situaţia antropologică 
 
 În mod paradoxal Toma consideră determinarea substanţial pozitivă a 
existenţei umane şi ca aspect negativ al soteriologiei sale atunci când el, în doctrina 
despre păcat şi în cea despre păcatul originar, vorbeşte despre necesitatea umană 
de răscumpărare. Aceasta întrucât activitatea salvifică umană continuă înseamnă că 
fiinţa umană trebuie încă să atingă mântuirea pierdută, dat fiind faptul că o creaţie 
imperfectă a fiinţei umane este pentru Toma exclusă din mai multe motive. Desigur 
un interpret modern al lui Toma ar putea să se bazeze pe viziunea optimistă tomistă 
despre existenţa umană. S-ar putea considera de altfel doctrina tomistă a păcatului şi 
a păcatului originar ca o situaţie fragmentară şi provizorie a vieţii umane sau cu atât 
mai puţin o explicaţie ultimă a obligaţiei morale – de altfel neîntemeiată în raţiunea 
umană (simpla predispoziţie spre „bonum” nu este suficientă pentru o acţiune 
efectivă în acest sens) – dacă cu aceasta nu ar fi atenuată într-un anumit mod 
seriozitatea cu care Toma consideră păcatele omenirii. 
 În ceea ce el consideră „păcat originar”, primii oameni au pierdut pentru ei 
înşişi şi pentru urmaşii lor comuniunea cu Dumnezeu oferită lor în momentul creaţiei 
şi cu aceasta şi armonia şi ordinea forţelor lor spirituale. conform concepţiei tomiste, 
ei sunt însă făcuţi părtaşi prin intermediul iubirii şi puşi pe cale spre un scop 
comun157. În sfârşit, dacă chestiunea raportului lui Dumnezeu cu oamenii nu se 
termină cu păcatul primei fiinţei umane, există deci pentru Toma motiv de a susţine 
că Dumnezeu a găsit un alt mijloc pentru a-i atinge pe oameni cu harul său. 
 
 
 
                                            
153 Cf. E. Schockenhoff, Bonum hominis. Die anthropologischen und theologischen Grundlagen der 
Tugendethik des Thomas von Aquin, Mainz 1987, 97.  
154 Cf. STh I-II 1,1-3. 
155 Cf. STh I 77,2. 
156 „...operatio hominis non praeexigitur ad consecutionem beatitudinis propter insufficentiam divinae 
virtutis beatificantis: sed ut servetur ordo in rebus“ (STh I-II 5, 7 ad 1).   
157 Der Verlust der gewissermaßen gottgebenenen und selbstverständlichen Ausrichtung auf Gott 
bewirkte zwar weder die Zerstörung und Außerkraftsetzung der natürlichen Seelenkräfte noch ihre 
bleibende Qualifizierung zum Negativen, verminderte aber - wie Thomas sich ausdrückt -  ihre 
„Neigung zum Guten, zur Tugend“. Pierderea – într-un anumit mod divină şi oricum evidentă – 
tendinţei lor spre Dumnezeu deşi nu a cauzat nici distrugerea şi nici abrogarea forţelor naturale ale 
sufletului (cf. STh I-II 85, 3) şi nici definirea lor spre negativ (STh I-II 85, 2), a diminuat, cum se 
exprimă Toma, „tendinţa lor spre bine şi spre virtute” (STh I-II 85, 1). 
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 c. Reflecţia soteriologică 
 
 Deja în doctrina despre păcatul originar Toma tratează despre mijlocul de 
reconstituire a comuniunii dintre Dumnezeu şi fiinţa umană, „calea” răscumpărării. 
Pierderea comuniunii omului cu Dumnezeu ca urmare a păcatului originar face ca 
reunirea cu scopurile ultime ale vieţii sale să fie „irealizabilă” cu mijloacele umane, 
dar poate să aibă loc datorită intervenţiei ajutorului divin158. Cu aceasta Toma nu 
înţelege o intervenţie a lui Dumnezeu în afara istoriei159 (cum am văzut deja, 
păstrarea ordinei lucrurilor prin acţiunea divină este o caracteristică a teologiei 
tomiste), dar evenimentul istoric în Isus Cristos. Cu aceasta se înţelege – făcând 
apel la afirmaţiile soteriologice din cartea a treia din Summa – funcţia 
răscumpărătoare a vieţii, morţii şi învierii lui Isus Cristos care este explicată prin 
cuvintele de „merit”, „satisfacere”, „sacrificiu”, „răscumpărare” şi „eficacitate”. 
 A fost ca o revoluţie ulterioară a cercetării tomiste afirmaţia că el integrează 
primele patru elemente explicative – atribuite lui de tradiţie – în modelul formal 
complex al „eficacităţii”. Aceasta întrucât, spre deosebire de alte modele de 
răscumpărare, concepţia despre mântuire înţeleasă ca şi cauză instrumentală a 
eficacităţii umane a lui Isus Cristos are – în evaluare soteriologică – o valoare mai 
generală care se referă la toată viaţa lui Isus Cristos şi evită o evaluare grăbită a 
fiecărui moment redentiv în viaţa lui Isus Cristos. Instrumentul conceptual permite 
pentru prima dată o „concepţie complexă despre evenimentul de răscumpărare până 
la asumarea subiectivă”160 şi nu admite implicaţii cu caracter juridic. Totuşi este 
implicită în obiectul instrumentului o caracteristică a sa particulară de eficacitate: într-
un contact spiritual instrumentul divin (omenitatea lui Isus Cristos) le îngăduie 
oamenilor să facă în mod liber referinţă la el, aceasta înseamnă a da un răspuns în 
credinţă şi iubire. Instrumentul divin devine eficace din acţiunea combinată umană şi 
divină în momentul în care acţiunea divină (iubirea şi credinţa) este înţeleasă şi 
acceptată161. În timp ce înţelegerea (eficacităţii) umanităţii lui Isus Cristos pune în 
evidenţă cum ea este per se eficace şi, deci, în răscumpărare poartă la împlinire 
dualismul acţiunii umane şi divine, la fel este evitată – deja în premisă – interpretarea 
conform căreia Pătimirea lui Cristos este considerată de Dumnezeu doar într-o 
simplă formă juridică. 
 Dar şi dacă – pentru motivele exprimate mai sus – modelul „instrumental-
cauzal” al mântuirii, aşa cum îl înţelege Toma , apare mai adaptat pentru a explica 
mântuirea, el are şi dezavantaje în sensul că evenimentul mântuirii este explicat în 
mod foarte formal şi deci – ca alte modele de răscumpărare – este comprehensibil 

                                            
158 „...si per peccatum corrumpatur pricipium ordinis quo voluntas hominis subditur Deo, erit 
inordinatio, quantum est de se, irreparabilis, etsi reparari possit virtute divina. Principium autem huius 
ordinis est ultimus finis, cui homo inhaeret per caritatem“ (STh I-II 87, 3). 
159 „Deus enim per suam omnipotentem virtutem poterat humanam naturam multis aliis modis 
reparare“ (STh III 1, 2). 
160 H. KESSLER, „Christologie”, în T. SCHNEIDER, Handbuch der Dogmatik, 1, Düsseldorf 1992, 356. 
Cfr. H. KESSLER, Die theologische Bedeutung des Todes Jesu. Eine traditionsgeschichtliche 
Untersuchung, 2, Düsseldorf 1971, 215-223; O. H. PESCH, Theologie der Rechtfertigung bei Martin 
Luther und Thomas von Aquin, 2, Mainz 1985, 578-581. 
161 „Christus wirkt ‘erlösend’ stets so, daß er uns zur Freiheit des Glaubens und der Liebe ... 
erschließt. Er geht die ‘via caritatis’ und eröffnet sie uns.“ H. KESSLER, Die theologische Bedeutung 
des Todes Jesu, 221. Cf. Anm. 11.“Opera răscumpărătoare a lui Cristos are loc prin calea libertăţii, a 
credinţei şi a iubirii pe care ne-o deschide el. El parcurge şi ne deschide via caritatis”.  
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doar pe baza celui mai general concept soteriologic al unei iubiri care conduce la 
credinţă şi la iubirea care eliberează. 
 Este posibil a înţelege oricând încă şi mai profund acest motiv soteriologic al 
unei iubiri care eliberează în eficacitatea sa demonstrabilă? Este posibil, plecând de 
la o nouă reflecţie asupra condiţiilor şi importanţei acţiunii umane (şi deci de la optica 
antropocentrică ce este caracteristică celei de a doua cărţi din Summa Theologiae) a 
explica – ceea ce este tipic teologiei tomiste – alternanţa care revine periodic dintre 
har şi libertatea umană şi cu aceasta a pătrunde mai adânc şi a finaliza doctrina 
mântuirii din Summa? 
 
  2. RECITIREA DOCTRINEI TOMISTE A MÂNTUIRII 
 
 a. Punctul de plecare: recitirea situaţiei antropologice 
 
 Summa Theologiae tratează în multe puncte condiţiile şi amplitudinea acţiunii 
umane, în special – aşa cum am spus la început – în formulările interogative de la 
începutul cărţii a doua. Aşa cum am amintit mai înainte, fiinţa umană are o nevoie 
imediat, pur formală, de fericire şi de bine infinit. În tendinţa sa spre fericire îşi 
bazează libertatea sa pe bunuri particulare şi multiple pe care le doreşte în ambientul 
mijloacelor pe care le are la dispoziţie162. Este interenat de notat că fiinţa umană – 
după sfântul Toma – care aici face referinţă strictă la Etica Nicomachica a lui Aristotel 
– consideră mijloacele care-i pot servi ca să ajungă la un scop, numai în măsura în 
care ele sunt la dispoziţia sa, sau sunt în ambientul posibilităţilor sale individuale163. 
Toma – ca şi Aristotel – recunoaşte o posibilitate conform căreia fiinţa umană poate 
atinge obiectivele care sunt dincolo de posibilităţile sale individuale concrete, adică 
posibilitatea „unităţii” unui individ cu unul asemenea lui. O astfel de „unitate” 
interpersonală, de exemplu, se află într-un raport de dependenţă (când un superior 
intrumentalizează pentru scopurile sale pe unul care depinde de el)164, dar şi într-un 
raport afectiv: „prin unitatea iubirii un individ poate ţine prezente în reflecţiile sale 
acţiunile unui prieten”165. Întrucât cei doi prieteni, pe baza prieteniei lor se preocupă 
unul de celălalt ca de sine însuşi, un individ poate – pe baza unui raport afectiv – să 
amplifice ambitus-ul posibilităţilor sale până la a acţiona în mod automat prin prieten. 
 Prin urmare aceasta înseamnă că doctrina prieteniei – considerată de mare 
importanţă de mulţi comentatori pentru înţelegerea teologiei tomiste – a fost până 
acum insuficient considerată în funcţia sa cheie şi cu referinţă la doctrina 
răscumpărării cu care în mod verosimil se deschide perspectiva antropologică a 
soteriologiei tomiste? 
 
 b. Recitirea reflecţiei soteriologice 
 
 În reflecţia teologică, Toma vorbeşte despre mărginirea umană faţă de 
Dumnezeu în două moduri. Pe de o parte atât scopul vieţii umane (Dumnezeu) şi – 
exprimat în formă tehnică – mijlocul pentru a-l atinge (expresia iubirii lui Dumnezeu în 

                                            
162 Cf. STh I-II 6, 2; 9, 3. 
163 Cf. STh I-II 13, 4. 5; 14, 3. 
164 Cf. STh I-II 13, 4 ad 4. 
165 „...de aliorum factis consilium quaerimus, inquantum sunt quodammodo unum nobiscum: ... per 
unionem affectus, sicut amicus sollicitus est de his quae ad amicum spectant, sicut de suis“ (STh I-II 
14, 3 ad 4). 
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fiinţa umană, harul) sunt în afara posibilităţilor umane. Pe de altă parte, „fiinţa fără 
har” – ca şi consecinţă a păcatului originar – este o vină care nu poate fi 
răscumpărată cu forţele umane. De aceea există deja între fiinţa umană şi 
Dumnezeu, între uman şi divin, o distanţă infinită166 care face să apară de neatins 
posibilitatea ispăşirii. Înseamnă de altfel că orice tentativă de a explica mântuire din 
punct de vedere antropologic în textele tomiste este destinată să greşească pe baza 
supoziţiilor amintite? Sau – fără a deforma în mod voit teologia tomistă – poate fi 
reconsiderată în lumina supoziţiei tomiste a raportului de prietenie? 
 Dintr-o lectură atentă se vede că Toma reia gândul prieteniei acolo unde el 
tematizează întrebarea despre atingerea fericirii (de adeptione beatitudinis). În 
scopul explicării dorinţei de apropiere de Dumnezeu pe baza liberului arbitru el spune 
(împreună cu Aristotel): „Ceea ce putem atinge cu prietenia este rodul resurselor 
noastre”167. Aşadar dintr-o analiză atentă a întrebărilor de mai sus cu referinţă la 
Pătimirea lui Cristos apare că depăşirea propriei raze de acţiune în prietenie face 
posibilă şi depăşirea celei de a doua limite a razei de acţiune umană. Astfel 
rezolvarea problemei că individul nu este în stare să ajungă la Dumnezeu din cauza 
propriei vinovăţii este rezolvată de Toma pe baza afirmaţiei că un individ poate 
acţiona şi cu ajutorul unui prieten şi realizează lucruri care lui i-ar fi imposibile. „Acolo 
unde doi indivizi sunt uniţi de iubire unul poate lucra pentru celălalt”168. Exact cu 
aceste cuvinte demonstrează Toma lucrarea lui Cristos pentru oameni. 
 Dacă deci posibilitatea înclinaţiei fiinţei umane spre Dumnezeu – în ciuda 
lipsei propriilor puteri şi astfel şi depăşirea vinei de către omul însuşi nu poate fi 
ispăşită – este explicată datorită prieteniei, aceasta apare ca explicaţie posibilă 
pentru interpretarea tomistă a răscumpărării. 
 
 1) Noua interpretare: răscumpărarea ca prietenie 
 
 S-a scos adesea în evidenţă169 că Toma în Summa Theologiae preia 
elemente din teoria prieteniei aristotelice cu scopul de a descrie cu ajutorul lor fiinţa 
răscumpărată a individului. Cu caracterizarea împărtăşirii omului cu Dumnezeu în 
iubirea divină ca prietenie, Toma asumă aşadar caracteristicile formale ale prieteniei 
tipice din Etica Nicomachea170. În legătură cu gândirea şi terminologia aristotelică 
                                            
166 Cf. STh III 1, 1 obj. 2: „...quae sunt infinitum distantia, inconvenienter iungantur: ... Sed Deus et 
caro in infinitum distant“. 
167 „Quae enim per amicos possumus, per nos aliqualiter possumus”; „...natura non deficit homini in 
necessariis, quamvis non dederit sibi arma et tegumentaasicut aliis animalibus, quia dedit ei rationem 
et manus, quibus possit haec sibi conquirere; ita nec deficit homini in necessariis; quamvis non daret 
sibi aliquod principium quo posset beatitudinem consequi; hoc enim erat impossibile. Sed dedit ei 
liberum arbitrium, quo possit converti ad Deum, qui eum faceret beatum. Quae enim per amicos 
possumus, per nos aliqualiter possumus, ut dicitur in III Ethic“ (STh I-II 5, 5 ad 1; cf. STh I-II 17, 1; NE 
III,3 [1112b27]). 
168 „...caput et membra sunt quasi una persona mystica. Et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles 
pertinet sicut ad sua membra. Inquantum etiam duo homines sunt unum in caritate, unus pro alio 
satisfacere potest“ (STh III 48, 2 ad 1). La posibilitatea „satisfacerii în unitatea iubirii” se face referinţă 
şi în Supplementum de la Summa: “În măsura în care un individ este unit în iubire cu Cristos şi se 
comportă cu el ca o parte din trupul său faţă de cap, Cristos poate produce acea satisfacere (satisfactio 
condigna) a cărei împlinire pentru fiinţa umană cu mijloacele sale n-ar fi posibilă” (cf. Suppl. 13,2). 
169 Cf. H. M. CHRISTMANN, Thomas von Aquin als Theologe der Liebe, Heidelberg 1958. 
170 Toma urmează pas cu pas pe Aristotel şi acceptă toate condiţiile sale cu privire la ratio amicitiae, 
dar îl rectifică punând toate elementele conceptului de prietenie pe o linie verticală în vârful căreia se 
află Dumnezeu, faţă de orânduirea aristotelic pe o linie orizontală. Aceasta este simpla şi totuşi 
geniala intuiţie teologică a lui toma, care cere doar o schimbare a locului cu nouăzeci de grade la 
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prietenia divină este definită ca o iubire care se poate schimba care presupune şi 
motivează o communicatio. Criteriul aristotelic al prieteniei ca iubire reciprocă vădită 
(mutia benevolentia non latens)171 îşi află corespondentul său în introducerea la 
cristologia tomistă: întrucât cunoaşterea şi iubirea umană sunt totdeauna legate de 
ceva concret corespunde condiţiilor fiinţei umane ca oamenii să fie conduşi la 
mântuire per corporalia172, adică invizibilul divin să fie revelat prin vizibil173 şi ca 
iubirea lui Dumnezeu să devină perceptibilă iar aceasta să fie posibilă în măsură 
maximă în viaţa, suferinţa şi moartea lui Cristos. Fiinţa umană poate cunoaşte iubirea 
divină doar datorită revelaţiei prin Isus Cristos. Conform criteriul aristotelic se poate 
vorbi cu adevărat despre prietenie doar dacă iubirea demonstrată de un partener 
este crezută de celălalt. Referită la prietenia divină – şi făcând apel la cuvintele lui 
Toma – dacă omul crede iubirii lui Dumnezeu. Şi tocmai aceasta poate fi considerată 
chintesenţa tratatului despre credinţă a sfântului Toma174. 
 
 2) Prietenia ca descriere a evenimentului mântuitor 
 
 Dacă cu gândirea despre prietenie se încearcă a explica nu numai rezultatul 
răscumpărării, dar şi împlinirea evenimentului răscumpărării, atunci pot apare 
obiecţii. Categoria prieteniei, conform lui Toma, serveşte deci numai la o succesivă 
reprezentare a evenimentului răscumpărător altfel fiind de neînţeles pentru facultăţile 
umane de interpretare? Criteriologia dezvoltată din Etica Nichomachea – conform 
unei obiecţii175 - apare ca o controreprezentare a evenimentului de mântuire. Dacă 
de fapt pe de o parte – aşa cum spune Aristotel în Etica Nichomachea – egalitatea 
(nu doar efectul, dar şi el) este premisa prieteniei şi dacă „păcatul” a determinat o 
enormă distanţă între om şi Dumnezeu, prietenia apare doar posibilă dacă există o 
intervenţei din partea lui Dumnezeu care să permită egalitatea. O acţiune presupusă 
de restabilire a ordinei ca premisă nu ar fi însă explicată de paradigma prieteniei, aşa 
încât încercarea lui Toma de a explica doctrina mântuirii prin teoria prieteniei ar da greş.  
 Dar dintr-un examen atent al pasajelor fundamentale se deduce că Toma nu 
vorbeşte despre o acţiune presupusă de restabilire a oridinei, ci de o sinteză 

                                                                                                                                        
dreapta sau la stânga pentru a conferi teoriei filosofice aristotelice despre prietenie o cheie de 
înţelegere de mare coerenţă substanţială şi forţă interpretativă datorită căreia omul poate obţine darul 
divin al lui „caritas” (cf. E. SCHOCKENHOFF, Bonum hominis, S. 516; cf. nota 4). 
171 Cf. NE VIII,2 (1155b34-1156a3) und In Eth. VIII,2 (nr. 1560). Aşa cum orice formă de iubire are o 
fază iniţială de apropiere, la fel este necesar într-o formă de iubire de prietenie ca iubirea să se 
exprime iniţial „spre extern” adică un individ care iubeşte trebuie să facă cunoscută şi să 
mărturisească iubirea sa pentru ca să se ajungă la o prietenie. Iubirea de prietenie este prin urmare 
exact contrarul unei iubiri „secrete” sau „anonime”. Conceptul de prietenie în Etica Nichomachea cere 
descoperirea reciprocă a iubirii din partea celor doi indivizi (cf. şi NE IX [1166b31-32] bzw. In Eth. IX,5 
[nr. 1821]). 
172 „Sed quia homo, deserto Deo, ad corporalia collapsus erat, conveniens fuit ut Deus, carne 
assumpta, etiam per corporalia ei salutis remedium exhiberet” (STh III 1, 3 ad 1). 
173 „...illud videtur esse convenientissimum ut per visibilia monstrentur invisibilia Dei” (STh III 1, 1). Sed 
contra; cf. ScG IV 54: „Ad hoc igitur quod familiarior amicitia esset inter hominem et Deum, expediens 
fuit homini quod Deus fieret homo, quia etiam naturaliter homo homini amicus est: ut sic, „dum 
visibiliter Deum cognoscimus, in invisibilium amorem rapiamur”. 
174 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung. Eine Reflexion auf die 
Verbindung von Gnadenlehre, Tugendlehre und Christologie in der Summa Theologiae des Thomas 
von Aquin, Würzburg 1997, cap. 3 împreună cu cap. 5, 7 şi 8, în special pag. 177 ş.u. 
175 Cu această argumentare O. PESCH, Theologie der Rechtfertigung, 561 ş.u. (cf. nota 11) contestă 
o semnificaţie sistematică a interpretării satisfacerii de către Cristos prin unitatea iubirii şi deci a 
„modelului trupului şi membrelor” 
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contemporană de iertare şi de satisfacere, sau libertate de credinţă şi iubire în 
sintonie cu gândirea despre prietenie176. Dacă de fapt în iubirea lui Cristos şi în 
manifestarea ei (harul), individul învaţă că iubirea lui Dumnezeu şi concretizarea 
istorică a iubirii prin Isus Cristos este condiţia pentru acceptarea acestei iubiri în care 
se împlineşte perfecţiunea omenirii, atunci egalitatea şi restabilirea ordinei vor avea 
loc în acelaşi timp în iubirea lui Cristos, în acceptarea acestei iubiri, în 
corespunderea la această iubire şi mai ales în credinţa în această iubire. Iubirea 
reparatoare a lui Cristos nu are loc într-un sens juridic sau temporal înainte de 
constituirea prieteniei, dar în acelaşi timp cu constituirea prieteniei177. Aceasta 
înseamnă că evenimentul de răscumpărare se poate înţelege în complexul 
evenimentului de prietenie. Cu ajutorul paradigmei prieteniei este posibil a ţine în 
afara evenimentului de răscumpărare aspectele juridice aşa cum sunt satisfacerea şi 
justificarea în har ca două complemente separate legate doar indirect. 
 
 3) Convenienţa dintre fericire şi prietenie 
 
 Explicarea doctrinei mântuirii cu ajutorul categoriei prieteniei este susţinută de 
faptul că, în acest fel, afirmaţiile din Summa Theologiae – conform cărora individul în 
iubirea divină şi în virtutea legată de ea atinge maximum de fericire pământească – 
pot fi înţelese în semnificaţia lor cea mai profundă178. Aşa cum – după Aristotel – într-
un raport de prietenie este posibil a găsi propria fericire fie practică cât şi teoretică179, 
la fel fericirea – chiar dacă în mod incoativ – poate fi experimentată prin prietenia 
divină fundamentată în Isus Cristos. Şi aceasta mai ales în virtutea credinţei, 
speranţei şi iubirii care într-un anumit mod sunt un reflex al iubirii divine pentru fiinţa 
umană. Dar la fel ca într-o prietenie pământească se poate să se ceară totul 
prietenului care îşi va schimba comportamentul său făcându-l expresie a acestei 
dinamici a prieteniei, la fel prietenia divină schimbă total comportamentul individului 
care trăieşte din această iubire, acţionează în iubire şi toate faptele sale sunt inserate 
în această dinamică a iubirii. Iubirea – atunci când ajunge în fiinţa umană – pătrunde 
şi perfecţionează toate principiile active tipice iubirii însăşi180. Cu alte cuvinte, 
citându-l pe Toma: datorită iubirii lui Dumnezeu individul devine virtuos, aderă 
virtuţilor morale şi deci la fericirea care este cuprinsă în ele, care dacă ar depinde 
doar de el, ar putea fi atinsă doar cu preţul unor mari dificultăţi. Răscumpărarea 
printr-o prietenie plină de iubire nu este un eveniment spritual izolat şi nici o 
consolare promisă pentru dincolo, dar transformă fiinţa umană într-o fiinţă într-un 
anumit mod realizată şi fericită. Atunci când Aristotel spune cu privire la raporturile 
interpersonale că a-şi face bine în mod reciproc apare mai bine, mai spontan şi 
plăcut atunci când se face între prieteni mai degrabă decât între străini181, aceasta 
                                            
176 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung, 176 ş.u. Cf. nota 25. 
177 Această soluţie care – cu ajutorul paradigmei prieteniei – interpretează ca un eveniment unic 
satisfacerea (în iubire) şi împlinirea acestei satisfaceri (în corespunderea iubirii) este confirmată de 
faptul că ea implică şi ambele limite ale acţiunii umane (păcatul; a nu fi în starea de har): aceasta 
pentru că, aşa cum un individ, în actul comiterii unui păcat devine în acelaşi timp vinovat şi pierde 
harul, la fel în evenimentul prieteniei îi este iertat păcatul şi îi este dat harul. 
178 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung, 181-185, cf. nota 25. 
179 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung, 150-154. 
180 Cf. STh II-II 23, 8. Exact aceasta se înţele, atunci când Toma descrie caritatea ca „formă, rădăcină 
şi bază” a tuturor virtuţilor morale caracteristice fiinţei umane. 
181 „...magis pertinet ad amicum benefacere, quam benepati. Proprium autem est virtutis benefacere. 
Felicitas autem consistit in operatione virtutis... Et sic necesse est felicem esse virtuosum, et per 
consequens, quod benefaciat. Melius autem est quad homo benefaciat amicis autem quam extraneis, 
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este valabil la fel pentru viaţa şi acţiunile unui individ care este prietenul lui 
Dumnezeu. 
 Aceasta pentru că în iubire, în prietenia omului cu Dumnezeu devine uşoară 
acţiunea – într-o măsură care ar depăşi posibilităţile sale naturale – spontană şi 
aducătoare de prietenie182. Încă o dată se demonstrează că soteriologia – dezvoltată 
ca doctrină a harului, a virtuţii şi cristologia în cadrul Summei – trebuie să fie 
reinterpretată ca un tratat despre prietenia dintre Dumnezeu şi om în care pentru 
fiinţa umană – analog afirmaţiilor referitoare la prietenia interpersonală183 - fericirea 
maximă este acolo unde iubirea şi virtutea coincid.  
 
 3. REZUMAT 

 
Cu încercarea de a demonstra că, cu ajutorul categoriei prieteniei, se poate 

descrie nu doar existenţa individului răscumpărat, dar şi evenimentul răscumpărător, 
se pot formula trei rezultate ulterioare legate între ele care apar interesante pentru 
teologia contemporană. 

Înainte de toate se vede – din faptul că paradigma prieteniei permite 
considerarea în ansamblul lor a diferitelor domenii de întrebări aparent separate – că 
tratatele separate, din motive metodologice, de cristologie, de har şi de virtuţi 
constituie un ansamblu şi descriu mântuirea din diferite puncte de vedere. O teologie 
care face apel la sfântul Toma de Aquino trebuie să ţină seama de această unitate 
obiectivă a doctrinei despre Cristos, har şi virtuţi şi, datorită categoriei prieteniei, 
poate explica acea continuă întrebare controversă despre relevanţa soteriologică a 
cristologiei şi certitudinea cristologică a harului. 

Apoi – pentru o teologie contemporană care are supoziţii antropologice – este 
de un interes aparte faptul că Toma, cu ajutorul categoriei prieteniei, tratează şi 
despre semnificaţia libertăţii umane în răscumpărare. 

Dacă – în preocuparea teologiei tomiste în general şi în particular a teoriei 
harului – se ajunge la rezultatul că nu se poate vorbi despre har fără să se vorbească 
despre libertatea omului de a avea acces la ea184, se demonstrează că teoria 
răscumpărării se poate înţelege într-o perspectivă antropologică. În timp ce 
paradigma prieteniei este însuşită pentru a explica soteriologia, mântuirea – ca formă 
de prietenie – poate fi explicată ca acţiune liberă, autodeterminată a fiinţei umane 
fără a pune în cauză premisa harului divin şi a evenimentului Cristos. În această 
optică sunt înţelese afirmaţiile reiterate din Suma că fiinţa umană nici fără, nici 
împotriva voinţei sale va fi mântuită şi că mântuirea nu exclude natura umană, dar că 
are loc în domeniul structurilor naturii umane.  

Astfel concepţia soteriologică tomistă poate servi la o dezvoltare în direcţie 
antropologică a teologiei aşa încât să recitească şi să facă înţeleasă teoria 
răscumpărării în cheie antropologică. 

În timp ce paradigma prieteniei explică semnificaţia evenimentului istoric al lui 
Cristos în funcţia sa soteriologică, ea poate servi astăzi dialogului în cadrul Bisericii, 
ca şi dialogului interreligios pentru a evidenţia dimensiunea istorică specială a 

                                                                                                                                        
ceteris paribus; quia hoc homo delectabilius et promptius facit. Ergo felix cum sit virtuosus indiget 
amicis, quibus benefaciat” (In Eth. IX,9 [nr. 1889]; cf. EN IX,9 [1170b10-13]). 
182 Cf. STh I-II 107, 4; cf. STh I-II 110, 2. 
183 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung, 150-154, cf. nota 25. 
184 Cf. H. DÖRNEMANN, Freundschaft als Paradigma der Erlösung, cap. 1-5. 7-9, în special cap. 2. 
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credinţei creştine. În felul acesta ne dăm seama de noutatea decisivă a teologiei 
tomiste în categoria sa de prietenie: cercetarea posibilităţii unui raport personal cu 
Dumnezeu sub premiza menţinei concepţiei istorice a existenţei umane. 
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Capitolul VIII  

 
MÂNTUIREA ÎN CULTURA DE ASTĂZI185 

 
(trad. pr. Isidor Chinez) 

 
 

 
 1. CULTURA MODERNĂ ŞI MÂNTUIREA 
 
 Cultura modernă oferă diferite răspunsuri la tema mântuirii în sens creştin, din 
cauza diferitelor atitudini şi a multitudinii poziţiilor care se oglindesc în ea pe planul 
reflecţiei, a sentimentului şi a acţiunii. De fapt, tematica mântuirii nu este legată doar 
de teodicee, adică de modul în care Revelaţia dă un răspuns păcatului şi misterului 
durerii, dar într-un plan mai general, este contraindicaţie la incapacitatea structurală 
a omului de a afla o explicaţie a istoriei într-un un plan optimist şi triumfalist. Aşa cum 
se ştie, în noţiunea de mântuire intră conceptele de imortalitate, fericire şi mai ales 
de răscumpărare, prin lucrarea lui Dumnezeu în lumea experienţei şi a istoriei. În 
mod diferit de tradiţiile misterice ale antichităţii (de exemplu, ca în orfism), în 
creştinism mântuirea se leagă de acţiunea ispăşitoare a lui Cristos. În determinarea 
valorii mântuirii ne aflăm în faţa unui element teologic, obiect de mister, dar, întrucât 
mântuirea priveşte şi omul, aparţine de discursul ei şi elementul uman al reflecţiei. 

Cultura în sens larg (făcând să intre în aceasta şi reflecţia teologică) este 
interesată de mântuire în al doilea moment, fiind obiect de definiţie dogmatică. În 
modul în care cultura de astăzi abordează problema mântuirii se reflectă şi o 
consideraţie particulară a raporturilor cu filosofia creştină-medievală. Mântuirea află 
de fapt în aceasta o garanţie pe plan metafizic, în timp ce în cultura modernă 
dimensiunea salvifică se îndreaptă adesea spre planul eliberării omului şi spre 
modurile de a o actualiza. Viziunea religioasă a mântuirii suferă cu aceasta un nou 
impact din cauza afirmării unei viziuni laice despre lume şi despre istorie, cum spune 
J. Maritain186. Aceasta se întâmplă nu doar ca o consecinţă a unui primat pe care 
cultura modernă îl încredinţează omului, dar şi pentru o interpretare diferită care este 
dată răului şi durerii ca simboluri ale păcatului şi ale vinovăţiei, în special în filosofia 
existenţială şi în psihologia profundului.  

Nu lipseşte atitudinea de indiferenţă în faţa temei mântuirii, aşa cum se 
întâmplă în anumite expresii ale culturii actuale, orientată să considere structurile 
individuale şi colective ba chiar acţiunea fiecărui subiect, istoria lor reală.  

Ţinând cont de toate acestea, se poate trasa un cadru nu strict cronologic al 
problemei: dacă un prim moment poate să consiste cu dizolvarea conţinuturilor 
exclusiv religioase ale mântuirii, o a doua fază ar putea să coincidă cu afirmarea unei 
cercetări pe fondal existenţial, în timp ce o un al treilea şi ultim moment ar putea să 
fie recunoscut în domeniul diferitelor perspective ale ştiinţelor istorice ale omului. 

                                            
185 E. GARULLI, „Salvezza nella cultura odierna” în G. BARBAGLIO – S. DIANICH, ed., Nuovo 
dizionario di teologia, Edizioni Paoline, Roma 19792, 1397-1407. 
186 J. MARITAIN, Humanisme integrat, 1937. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

104 

Parte integrantă a acestei mişcări a culturii este de fapt cea a teologiei de astăzi în 
faţa lui mysterium salutis: o temă care atinge de aproape tema mântuirii în cadrul 
unei altoiri în ştiinţele profane. 
 
 2. MÂNTUIREA ÎN DIMENSIUNEA ANTROPOLOGICO-SOCIALĂ 
 
 Dacă este acceptat principiul că criza creştinismului în lumea modernă nu este 
doar opera criticii biblice şi neotestamentare, trebuie să recunoaştem că a fost 
„critica” şi ideologia progresivă a filosofiei care au determinat o nouă semnificaţie 
pentru conţinuturile teologiei creştine, fiind cuprinse aici şi cele salvifice.  

O primă transformare se poate face începând cu Hegel, care în Theologische 
Jugendschriften, a anunţat depăşirea „pozitivităţii” creştine cu cea „filosofică”, 
revendicând intervenţia unor categorii, ca cea a „iubirii” (Liebe), cu care ar trebui să 
se actualizeze „concilierea”. Prin urmare, în Credinţă şi ştiinţă, şi apoi în Filosofia 
religiei, „moartea lui Dumnezeu” s-a transformat într-o „vinerea sfântă speculativă”: 
formula care indică modul în care raţiunea, devenită autoconştientă, nu mai are 
nevoie de o mântuire intemporală, dat fiind faptul că diferitele grade ale devenirii 
logice sunt deja per se o actualizare graduală a procesului salvific. Dar la urmaşii 
imediaţi ai lui Hegel, ca D. F. Strauss, sau la A. Ruge şi B. Bauer, compromisul se 
transformă în critică la adresa teologiei biblice având drept consecinţă negarea 
intervenţiei gratuite din partea lui Dumnezeu în istoria omului. Aceasta comportă o 
reducere a religiei la dimensiunea antropologică, adesea înţeleasă ca expresie de 
subiectivitate corporală, ca în cazul lui M. Stirner, căruia i se datorează faimosul 
aforism: „Eu sunt totdeauna unic cu proprietatea mea momentană”187.  

Pentru L. Feuerbache, apoi, religia exprimă esenţa însăşi a omului, care 
întrupează sau obiectivează în exterior nevoile sale (de exemplu, nevoia de 
eternitatea, de fericire etc.). În faţa sentimentului religios, aşadar, se pune principiul 
antropologic, care poartă drept consecinţă la teza în care se cere ca „omul să-l nege 
totdeauna pe Dumnezeu şi să se afirme pe sine însuşi”188. De fapt există o „corelaţie” 
între ceea ce este Dumnezeu şi ceea ce este omul: principiul care stă la baza 
teologiei luterane, reelaborată profund în sens antropologică-social în climatul 
filosofiei posthegeliene. 
 Cu totul altă atitudine în faţa problemei mântuirii are S. Kierkegaard, care, 
dincolo de variile ambiguităţi, simte valoarea mântuirii nu atât ca un plan escatologic, 
dar ca fapt care interesează omul în mod direct. Sensul mântuirii este regândit şi trăit 
în semnificaţia sa de răscumpărare individuală, cu referinţă la propria interioritate. 
Aşa cum subliniază diferiţi critici, rămâne totuşi în aceste analize un aspect estetico-
demoniac, căruia îi face contrast o îndepărtare progresivă de timp şi de mondanitate. 
În Teamă şi cutremur189 se află indicaţiile tipice pe tema mântuirii. Titlul este scos din 
Scrisoarea către Filipeni a sfântului Paul: „lucraţi la mântuirea voastră cu teamă şi 
cutremur” (Fil 2,12). Cele două cuvinte indică starea de spirit în care se află 
Kierkegaard de fiecare dată când se apropie de tema lui Abraham, indicând riscul, 
pericolul care există în mişcarea mântuirii. Dumnezeu l-a încercat pe Abraham 
cerându-i sacrificarea fiului, şi Abraham, în tăcere, s-a dus la locul indicat, spre 
muntele Moria. Tăcerea lui Abraham indică introducerea în religie a fricii şi a 
cutremurării. Abraham se află astfel într-o dublă mişcare a credinţei, în resemnare şi 

                                            
187 M. STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum (tr. it. L'unico e la sua proprieta). 
188 Dintre interpretările recente, cf. P. CASINI, Storia e umanesimo in Feuerbach, Bologna, Il mulino 1974. 
189 S. KIERKEGAARD, Opere, (ed. C. Fabro), Sansoni, Firenze 1972. 
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în abandonare totală lui Dumnezeu. În felul acesta, Abraham este simbolul omenirii 
care se lansează în absurd şi care speră atunci când speranţa este de negândit, care 
renunţă la viaţă pentru veşnicie şi care, cu toate acestea, se întoarce la viaţă în 
credinţă. Tema credinţei în disperare revine şi în alte opere, ca de exemplu în 
Reluarea, în care abandonarea plină de încredere în Dumnezeu este descrisă prin 
scrisorile tânărului îndrăgostit dedicate lui Iob. „Reluarea” nu mai este posibilă: cum 
este posibil să devii un altul dacă nu te poţi întoarce înapoi? Credinţa devine aşadar 
„nelinişte”, dar răscumpărarea este un lung şi dureros drum. În lucrarea Boala 
mortală este scos în evidenţă acest dublu a fi al individului: pe de o parte necesitatea 
unei răscumpărări în faţa vieţii individuale şi naturale, pe de altă parte conştiinţa că 
din această stare de boală se poate trece la „sănătate” numai printr-o intervenţie 
supranaturală. Disperarea rupe echilibrul şi siguranţa în lume, dispunând la 
abandonare în Dumnezeu, la credinţă. Astfel omul intră în jocul posibilităţilor. Şi 
atunci când are loc ruptura de lume, se deschide totuşi o nouă criză: omului îi 
rămâne doar rugăciunea. Mântuirea se opune astfel tentaţiei demoniace şi ispititoare 
a propriei vocaţii estetice. Modelului lui Cristos i se alătură cel al lui Don Juan, 
Socrate şi Faust, adică eroi ai imediatului, ai ironiei şi ai reflecţiei. 
 În Marx, în schimb, tematica soteriologică dobândeşte un sens politic şi este 
marcată de modul cu care el concepe nu numai religia (definită „opiu al popoarelor”), 
dar dezrobirea de alienarea economică. În diferite scrieri, printre care celebrul 
Manifest (1848), Marx ia poziţie clară în faţa problemei religiei, considerând-o, pe de 
o parte, ca expresie a modului de a fi al realităţii sociale, iar pe de altă parte ca semn 
neputincios şi iluzoriu al depăşirii sciziunii. Dacă, pe de o parte, religia apare ca o 
travestire ideologică, pe de altă parte ea pare să păstreze o semnificaţie profundă, 
întrucât denunţă egoismul şi manipularea. În parte este adevărat în faţa unei situaţii 
de „istoricitate în nevoie”, dar pe de altă parte este destinată în forma sa finală să 
dispară. Pentru Marx, de fapt, adevărata istorie este aceea care se realizează prin 
efectul unei restructurări radicale a realităţii economice. Este vorba de a vedea, în 
esenţă, dacă această ne alienare totală poate să se împlinească cu adevărat (de 
exemplu ce poate ea să ne spună în faţa problemei morţii sau în faţa neputinţei 
colective de iubire): iar această reflecţie introduce în marxism aşa-zisul principiu al 
„speranţei în speranţă”, păstrând pentru marxism încărcătura sa utopică împreună cu 
aceea pe care în mod esenţial o are, în fondul său, religia. 
 Şi gândirea lui Friderich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) stă în faţa problemei 
soteriologice. Diferit de credinţă sau de practică, este acum indicat un principiu nou, 
cel al „voinţei de putere”, conceput ca „eterna întoarcere a aceluiaşi”. Acesta 
comportă negarea valorilor tradiţionale şi edificarea unor valori noi. Morala veche 
este de fapt morala sclavilor, animaţi de spiritul răzbunării pentru acele valori pe care 
nu le posedă. Ca şi gândirea greacă, începând de la Socrate, este responsabilă că a 
pus pe primul plan reflecţia în dauna elementelor vitale şi dionisiace, şi astfel 
creştinismul este responsabil că a făcut posibilă o morală a supunerii. Nietzsche 
poate astfel să nege valorile fericirii şi ale mântuirii, întrucât sunt expresie ale unei 
vieţi de renunţare şi de supunere. Apare pe aceste baze nihilismul, care se exprimă 
în aforismul „Dumnezeu a murit”. Deşi, această afirmaţie este blasfemă, ea exprimă 
mai curând o critică la adaptările credinţei la spiritul mondan şi ecleziastic, 
denunţând-o de incapacitatea de a realiza cu ridicarea măştii o adevărată mântuire. 
Aceasta se obţine de fapt acceptând viaţa pentru ceea ce este, adică drept bucurie şi 
suferinţă, durere şi pasiune. Mântuirea constă atunci în acceptarea acestei condiţii 
de viaţă excepţională. Numai supra-omul poate accepta şi suporta întregul şi crudul 
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adevăr al vieţii şi al lumii, recunoscând că la urma urmei există o veşnică repetare a 
întâmplărilor cosmice. 
 
 3. MÂNTUIREA ÎN FILOSOFIILE CONTEMPLATIVE 
 
 Noul secol – al XX-lea – se deschide cu strigătul „morţii lui Dumnezeu”, în care 
se exprimă conştiinţa crizei a tot ceea ce secolul al XIX considera ca definitiv. În timp 
ce în Italia filosofiile neoidealismului, cu Benedetto Croce (1866-1952) şi Giovanni 
Gentile (1875-1944), reacţionează la scientism şi la pozitivism, în altă parte 
speculaţia străbate alte căi: cea a contemplaţiei şi a reflecţiei asupra temelor 
existenţei. Fenomenologia inaugurată de Edmund Husserl (1859-1938), întoarcerea 
la teoreticitatea pură, revendicând o folosire diversă a raţiunii decât aceea de 
instrument de dominare a lumii. Raţiunea, în fenomenologie, este purtată la 
cunoaşterea fiinţei adevărate, care se prezintă în lumea vieţii (Lebenswelt). Este 
raţiunea aceea care conferă o tendinţă finalistică spre unitatea monadologică a eu-lui 
şi a comunităţilor superioare, ca familia şi societatea. Mântuirea este considerată în 
acest context ca reconstruirea teoreticităţii pure. „Eroismul raţiunii” (Heroismus der 
Vernunft) sau „barbarie”: acesta este motto-ul uneia dintre ultimele opere ale lui 
Husserl, Krisis, în care mântuirea este văzută în opoziţie cu pericolul obiectiv care 
ameninţă Europa. 
 Intenţia soterică în termeni de adevăr (adică totdeauna filosofici), este în 
centrul speculaţiei lui Martin Heidegger (1889-1976). În timp ce în primele opere, ca 
în Sein und Zeit, această intenţie apare ca necesitate de a face omul să aparţină 
banalităţii şi decăderii vieţii inautentice, într-un al doilea moment tema mântuirii apare 
printre acele probleme cu care este analizată lumea istorică în destinul său de 
decadenţă190. De aceea s-a spus că intonarea gândirii heideggeriene devine tot mai 
atentă la momentul soteriologic şi religios. Civilizaţia tehnologică este văzută ca un 
pericol adevărat şi propriu (Gefahr), întrucât în ea omul este supus unui proces de 
dezvăluire, care este o „provocare”. Datoria salvifică constă aşadar în a indica omului 
alte tipuri de dezvăluire, capabile să evite pericolul obiectivizării. Şi limbajul poate fi 
supus acestui tip de alienare, întrucât este supus să fie bavardage sau instrument 
formal de cunoaştere ştiinţifică. Este vorba aşadar de o adevărată şi proprie situaţie 
de vină, generată în om de iluzia că este stăpânul limbajului, în timp ce raportul său 
este complet contrar, fiind limbajul cel care determină omul. Decăderea marchează 
însă începutul procesului salvific („acolo unde este pericol, creşte şi mântuirea”: 
repetă Heidegger cu Hölderlin), şi devine posibil în măsura în car omul ştie să 
pătrundă înăuntru, acceptând pericolul ca atare, dar în acelaşi timp considerând că 
ceea ce salvează aparţine unei esenţe superioare. Dar aceasta comportă un sens 
diferit al gândirii, nu atât fondativă sau metafizică, ci „cordială”, „înseninantă”, care 
pregăteşte la starea de „abandon” (Gelassenheit). Cu aceasta apare limbajul 
hermeneutic, capabil de a interpreta lucrurile în originea sau provenienţa lor, adică în 
momentul în care ele apar sau cad în deschiderea fiinţei. În revelarea lucrurilor prin 
limbaj există deschidere a realităţii întrucât este „adunată”, spune Heidegger, de 
pământ şi cer, oameni şi zei (Gewiert). Dobândind o lingvistică a lor, lucrurile 
păstrează sensul lor de mister; în mod particular cele care exprimă credinţa, pentru 
care este necesară tăcerea şi ascultarea. 

                                            
190 Cf. M. HEIDEGGER, Vorträge und Aufsätze, 1954; IDEM, Fenomenologia e teologia, 1969, în care 
mântuirea în cheie lingvistică pare să repropună, antiteza dintre fapte şi credinţă (cf. G. MORETTO, 
L'esperienza religiosa del linguaggio in Martin Heidegger, Le Monnier, Firenze 1973).  
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 Cu apariţia psihanalizei, mântuirea este purtată din nou la dimensiunea 
contrastelor care se desfăşoară la nivelul inconştientului. Sigismund Freud va spune 
că sentimentul religios se naşte şi se dezvoltă o dată cu complexul lui Oedip191. 
Nevoia infantilă face să răsară necesitatea de a fi protejat şi onorat; necesitatea ca 
această nevoie să dureze toată viaţa, face ca omul să se prindă puternic de o fiinţă 
mai puternică. Neliniştea umană în faţa faptelor vieţii se domoleşte la gândul unei 
împărăţii binevoitoare a providenţei, înţeleasă ca şi garant al unei ordine morale a 
universului şi al realizării unei împărăţii a dreptăţii. Religia nu poate totuşi să 
realizeze această promisiune, întrucât sentimentul religios supune fără condiţie omul 
în sentimentele sale de sublimare, înjosind valoarea vieţii. În esenţă, sentimentul 
religios îi apare lui Freud ca atârnând de nevroză, prin care omul caută să treacă de 
la copilărie la maturitate. Şi în misterele sacramentale, de exemplu, în cel al 
„comuniunii”, se repetă mitul lui Oedip, cu riturile suprimării tatălui şi cu repetarea 
actului care are nevoie de ispăşire. Freud identifică chiar ospăţul totemic, sacrificiul 
teantropic şi euharistia creştină. Cu aceasta semnificaţiile mântuirii sunt purtate în 
planul inconştientului, adică la nevoia de sublimare cu care este însoţit sentimentul 
nevrozei infantile.  
 
 4. MÂNTUIREA ÎN FILOSOFIILE EXISTENŢIALISMULUI ATEU ŞI RELIGIOS 
 
 Sunt diferite şi multiple atitudinile acestor gânditori în faţa problemei 
soteriologice, care este abordată fie în sens ateu, şi deci făcând surogat din mântuire 
cu alte afirmaţii, fie explicându-i sensul cu referinţă la problematica existenţială. Un 
precedent al acestor analize existenţial, în acest sens, poate fi cel lăsat în scrierile 
postume ale lui Carl Michelstaedter (printre care celebra La Persuasione e la 
Rettorica)192, în care analiza profundă a răului şi a durerii vieţii dispune sufletul la 
pesimism şi la disperare (care se termină cu suicidul), în loc să-l poarte la 
reconfortarea datului salvific promis în revelaţie. Regăsim acest tip de atitudine şi în 
aşa-zişii exponenţi ai existenţialismului ateu, ca J. P. Sartre şi A. Camus, la care 
negarea planului salvific este în consecinţă la modul de a se pune în faţa problemelor 
răului, păcatului şi libertăţii. În timp ce în Sartre binele şi răul sunt produsul libertăţii 
individuale, identifică cu actul gratuit, în Camus aceeaşi experienţă poartă în schimb 
la condiţia omului revoltat. „Continuu să cred, spune el, că această lume nu are un 
sens superior. Dar ştiu că ceva în ea are sens şi este omul, pentru că el este singura 
fiinţă care cere să-l aibă. Această lume are cel puţin adevărul omului şi rolul nostru 
este să-i dăm motivele împotriva destinului însuşi”193. Pornind de la aceste premise, 
Camus a căutat totuşi să reflecteze asupra semnificaţiei mântuirii ca efort colectiv de 
iubire sau ca solidaritate, înţeleasă ca şi coeziune între oameni în faţa unui pericol 
comun (ca de exemplu, în faţa ciumei aduse de şobolani în cetatea Orano). Camus 
nu-şi dă seama că problema este mai radicală, întrucât este inserată în persoana 
umană. Pe de altă parte creştinul care trăieşte în revolta fericirilor nu actualizează un 
stil de viaţă evaziv, dar caută cu conduita sa să dea mântuirii o semnificaţie şi 
pământească. 
 În schimb, fac referinţă la un concept creştin de mântuire experienţele altor 
gânditori existenţialişti, ca N. Berdiaeff, L. Chestov şi mai înainte G. Marcel, care au 

                                            
191 Sau „fenomenul de nervoză a omenirii”, aşa cum se exprimă de mai multe ori S. Freud. 
192 C. MICHELSTAEDTER, Opere, (ed. G. Chiavacci), Sansoni, Firenze 1958. 
193 A. CAMUS, Lettere a un ami allemand, 1968 (cf. P. MICCOLI, Il problema del male e dell'ateismo 
in A. Camus, Edizioni Paoline, Alba 1972. 
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insistat în mod variat fie în necesitatea de a găsi în persoană principiul unei afirmaţii 
transcendente şi postulatorii de mântuire, ca Berdiaeff, fie în misterul ontologic, ca în 
G. Marcel, înscriind astfel în persoana deschisă fiinţei misterul salvific. Mi se pare că 
poziţia cea mai importantă a acestei direcţii de gândire este aceea a lui K. Jaspers, 
care, în operele sale, a preamărit viaţa de credinţă ca unica posibilitate de mântuire. 
De fapt credinţa se identifică cu condiţia existenţei. Neputând face saltul în 
transcendenţă, aceasta se revelează totuşi prin cifre sau situaţii limită, ca durerea, 
păcatul şi moartea. Mântuirea este aşadar pentru Jaspers o condiţie care se naşte 
din abandonarea totală sau „naufragiul” existenţei. 
 

5. MÂNTUIREA ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ISTORICE 
 
 Trecând la o examinare mai proprie a culturii actuale, se poate nota în aceasta 
o ulterioară luare de poziţie, diversificată, în faţa problemei salvifice în care este 
implicată semnificaţia religiei faţă în faţă cu ştiinţele umane. Căutând să pună în 
concordanţă exigenţele teologiei cu cele ale ştiinţei, P. Teilhard de Chardin 
consideră problema salvifică în domeniul concepţiei sale despre lumea în evoluţie. În 
acest sens, el se întreabă dacă procesul biologic de hominizare nu greşeşte printr-un 
anumit optimism. Un răspuns poate fi dat examinând locul pe care îl ocupă răul într-o 
lume în evoluţie. Procesul biologic nu reuşeşte să excludă răul şi durerea. Sunt de 
fapt trei tipuri de rău: a. răul dezordinii şi insuccesului; b. răul descompunerii; c. răul 
solitudinii şi neliniştii. În acest proces se inserează deci propunerea de mântuire, 
care, cu toate acestea, este înţeleasă ca triumf al „personalului în unitatea spiritului”. 
Epopeea umană se aseamănă cu drumul crucii şi aceasta înseamnă acceptarea 
procesului salvific în procesul natural şi uman, după o viziune care spiritualizează 
realul. „Numai creştinismul este în stare să cuprindă practic şi eficace lumea într-un 
gest complet, şi perfectibil fără sfârşit, în care credinţa şi speranţa se împlinesc în 
caritate. Numai, absolut numai pe pământul modern, el se arată capabil să 
sintetizeze într-un singur act vital totul şi persoana”194. 
 Negarea unui proces salvific stă în schimb la baza consideraţiilor filosofice ale 
structuralismului (Levi-Strauss, M. Foucault, etc.), care îşi bazează propria gândire 
pe primatul totalităţii în raport cu părţile. Această direcţie de gândire a căutat mai ales 
să analizeze relaţiile dintre praxis-ul societăţii şi practica concretă a indivizilor. 
Aplicând aceste criterii, structuralismul a ajuns la sfârşit la profeţia că, după moartea 
lui Dumnezeu vine moartea omului. Dată fiind reducerea realităţii la structură, este 
evident cum această mişcare de gândire este refractată la orice plan salvific, fie în 
sens individual cât şi colectiv sau escatologic. Viceversa, neomarxismul, 
reprezentat în Franţa mai ales de R. Garaudy şi în Germania de E. Bloch, revendică 
o mai mare dispoziţie la problema mântuirii, inaugurând ceea ce s-a numit epoca 
dialogului (reprezentată larg şi în Italia, de exemplu de L. Lombardo Radice). În acest 
sens, merită să amintim că, pentru Garaudy, obstacolul în faţa dialogului era 
reprezentat de un concept de transcendenţă, care făcea imposibilă punerea 
problemei realităţii sale plecând de la o viziune a istoriei. Dimpotrivă, preocuparea 
mesajului creştin în condiţia timpului nostru a dus la a considera religia în 
disponibilitatea sa la problemele de emancipare a omului, punând bazele pentru un 
proces salvific cu conotaţii şi sociale. O atitudine analogă se regăseşte şi la unii 
exponenţi ai şcolii de la Frankfurt (dintre care Horkheimer şi Adorno) sau la 
exponenţii aşa-zisului „curent cald” al marxismului (ca E. Bloch), care refuză 
                                            
194 P. TEILHARD DE CHARDIN, Oeuvres. 1. Le phenomene humain, Seuil, Paris 1962, 331. 
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reducerea marxismului la explicarea ştiinţifică a faptelor economice, revendicând 
pentru marxism o încărcătură utopică, de răscumpărare şi de mântuire, religioasă şi 
politică, aşa cum se prezintă în anumite momente ale istoriei moderne, de exemplu 
în lupta ţăranilor din timpul războaielor religioase (în acest sens sunt scrierile despre 
Thomas Münzer). 
 Legătura dintre religie şi politică, dintre mântuirea în sens teologic şi 
mântuirea în sens politic, se regăseşte în sfârşit şi la baza acelor mişcări de reînnoire 
a societăţii negre şi din ţările sudamericane, care citesc în cheie de eliberare socială 
mesajul mântuirii săvârşit în credinţa în Cristos. Acesta este, de exemplu, sensul 
acţiunii care a animat predica lui M. L. King, care s-a încrezut în non-violenţă ca să 
atingă idealul său de emancipare a negrilor, apelând la principiul mântuirii creştine ca 
la un fapt istoric şi real. Apare astfel principiul lui agàpe creştin, înţeles ca 
recunoaştere a unei adevărate relaţii între toţi oamenii. Din iubirea pentru aproapele 
şi din voinţa de mântuire provine, aşa cum s-a spus, non-violenţa ca formă de luptă 
împotriva forţelor răului. 
  
 6. NOILE TEOLOGII ÎN FAŢA PROBLEMEI MÂNTUIRII 
 
 Cu toate acestea, numai în noile teologii tema mântuirii se întoarce să fie în 
centrul interpretării vieţii creştine, fie ca axă în K. Barth, pentru o reconstruire 
sistematică a teologie, fie ca în R. Bultman ca eveniment (Ereignis), ca kerygma, 
adică mesaj sau cuvânt. Atât în una cât şi în cealaltă perspectivă se fac noi raporturi 
cu ştiinţele profane, aşa cum demonstrează dezvoltarea crescândă a teologiei 
actuale, care par tot mai angajate să dea kerygmei o semnificaţie de emancipare 
totală, necunoscută de alte forme ale ştiinţei umane. La aceasta face aluzie D. 
Bonhoeffer atunci când spune că mântuirea nu este la sfârşitul istoriei, întrucât 
fiecare epocă istorică are un raport al său direct cu Dumnezeu. În acest mod, 
„escatologia creştină este în mod substanţial escatologia comunităţii; este vorba 
despre împlinirea ultimă a Bisericii şi a fiecăruia în ea. Conceptul de împărăţie a lui 
Dumnezeu cuprinde într-adevăr nu doar împlinirea Bisericii, dar în acelaşi timp 
problemele «noii lumi», adică escatologia civilizaţiei şi culturii şi naturii”195. Legând 
mântuirea de un plan escatologic, devine clar cum proiectul de mântuire tinde să se 
pună în contrast cu configuraţia actuală a societăţii. Acesta este planul teologilor ca 
J. Moltmann şi W. Pannenberg, care consideră mântuirea în dimensiunea temporală 
a omului de astăzi, depăşind într-un anumit sens viziunea adevărată, de care apare 
legat procesul salvific în filosofiile ontologice, căutând în schimb să dea un sens 
viitorului, care este viitorul lui Cristos, promisiune şi început al învierii. Noua definiţie 
a lui kairos nu se teme aşadar de o compromitere cu istoria, care este sensul 
teologiei politice, definiţie poate improprie, cel puţin să nu se înţeleagă cu aceasta 
sensul eliberării totale, căreia îi este subordonat planul creştin de mântuire. În 
esenţă, teologiile politice, considerând în mântuire semnificaţia de promisiune, nu se 
mai mulţumesc să considere tema răscumpărării în domeniul adevărurilor filosofice 
date ca „evidente”, dar angajează kerygma în impactul cu lumea, reafirmând 
valoarea Bisericii exodului, adică a unei Biserici care cheamă lumea omului la 
necesitatea modelului lui Cristos. Întrucât este inserat în istorie, evenimentul creştin 
ca propunere pentru mântuire poate dobândi conotaţiile acesteia. De aici tensiunea 
dintre eveniment şi întâmplare, dintre valoarea salvifică şi mărturia sa temporală. 
Primul va trebui să-l asume pe al doilea, dar fără să se identifice cu el şi fără să-l 
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dizolve. În acest sens, creştinismul, întrucât este propunere de mântuire, păstrează o 
încărcătură inexhaustivă şi tensională, sustrăgându-se tuturor propunerilor salvifice 
pământeşti, întrucât implică omul la baza formelor sale creative şi operative.  
 
 
 7. ÎNTÂLNIREA DINTRE MÂNTUIREA TEOLOGICĂ ŞI PROFANĂ 
 
 În mod diferit de cultura medievală, cea de astăzi consideră problema 
mântuirii într-o dimensiune istorico-profană, scoţând în relieful datelor sale 
contribuţiile diferitelor ştiinţe, ca fenomenologia şi sociologia, dar şi arta şi limbaju. 
Ceea ce apare sigur este lipsa unui parametru constant, care în cultura trecută era 
reprezentat de filosofia, înţeleasă ca adevărat cordon ombilical al viziunii integrale 
despre om. Pe de altă parte, dezvoltarea ştiinţei (fizica şi biologia în special) a făcut 
improbabil un plan fondativ, inserând omul într-un proces în care joacă elementele 
necesităţii şi ale întâmplării (să ne gândim la biologul Monod). Şi ştiinţele umane, ca 
economia sau politica, au abandonat un plan sistematic pentru a deveni transcriere 
logică a faptelor şi evidenţă a datelor statistice. Arta şi literatură resimt desigur 
această situaţie nouă a ştiinţei, făcându-se interpreţii, din diferite puncte de vedere, 
fie ai condamnării omului la rău, sau regăsind în acesta confirmarea unei situaţii de 
vină, care cere o eliberare totală. Sensul mântuirii se înscrie aşadar într-o multitudine 
de sensuri culturale, în care nu lipsesc propunere de răsturnări radicale şi imediate 
(ca în cazul lui Ch. Peguy), sau descrieri ale răului care pun în chestiune sensul vieţii 
(ca în romanele lui L. Tolstoi, Dostoievski şi, mai aproape de noi, ale lui Pasternak şi 
Solzenicyn), mai exact ale unei literaturi care a fost totdeauna sensibilă la temele 
unei experienţe salvifice a omului, fie chiar în cheie milenaristă şi utopică.  

Reflecţia teologică nu putea rămâne indiferentă la această agitaţie culturală, 
căci s-a impus, fie pe versantul catolic (cu Conciliul Vatican II), fie în cel protestant, 
necesitatea de a alătura formulării crezului mântuirii şi aceea a unei confruntări a 
sale cu modurile multiple în care se realizează omul în societate contemporană. 
Rămâne desigur la baza tuturor o situaţie de fond pe care creştinismul o propune în 
termeni de păcat şi de răscumpărare, dar la această situaţie se adaugă şi aceea, 
simţită astăzi cu acuitate, a unui om fără patrie proiectat în viitor şi în abisul divinităţii. 
 Cultura de astăzi oferă aşadar temei salvifce o masă uriaşă de date pe care 
reflecţia teologică nu poate să le neglijeze; şi nu numai date culturale, dar şi 
experienţe de mase religioase care impun celui credincios să se pună în condiţia de 
a asculta toate vocile, chiar şi pe cele ale celor care nu cred şi ale ateilor. Mântuirea, 
relegându-se la datele care-i sunt oferite de cultură, găseşte în aceasta nu negarea, 
ci confirmarea revelaţiei, adică promisiunea pentru o condiţie a locuirii pământeşti a 
omului în faţa celei cereşti. 
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Capitolul IX  
 

SOTERIOLOGIA  ŞI  DIFICULTĂŢILE  ACTUALE196 
 

(trad. pr. Isidor Chinez) 
 

 
  
 

1. Criza teologiei eliberării 
 
 În anii 1980 teologia eliberării, în expresiile sale mai radicale, constituia 
provocarea cea mai insistentă pentru credinţa Bisericii, cu cererea sa de răspuns şi 
de clarificare. De fapt ea oferea un răspuns nou, plauzibil şi în acelaşi timp practic, la 
problema fundamentală a creştinismului: mântuirea. Termenul eliberare era destinat 
să exprime, doar într-o manieră diferită şi mai inteligibilă, ceea ce în limbajul 
tradiţional al Bisericii se numea răscumpărare. În realitate, problema fundamentală 
rămânea mereu aceeaşi: suntem puşi în faţa unei lumi care nu corespunde bunătăţii 
lui Dumnezeu. Sărăcia, opresiunea, nedreptăţile de orice fel, suferinţa celor drepţi şi 
a celor nevinovaţi sunt semnele timpului, ale oricărui timp. Şi fiecare om suferă; 
nimeni nu poate spune acestei lumi şi propriei vieţi: dăinuie pentru totdeauna, pentru 
că eşti aşa de frumasă. Teologia eliberării, în faţa aceste experienţe ale noastre, se 
exprima în felul următor: o astfel de situaţie, care nu poate să dăinuie, poate fi 
depăşită doar cu o schimbare radicală a structurilor lumii noastre, care sunt 
structurile păcatului, structurile răului. Dacă aşadar păcatul îşi face simţită puterea 
asupra structurilor şi din acestea provine în mod necesar o situaţie de mizerie, poate 
fi învins nu cu o convertire personală, ci doar luptând împotriva structurilor de 
nedreptate. Această luptă însă – aşa se spunea – trebuia să fie de ordin politic, 
pentru că structurile se consolidau şi erau susţinute prin politică. 
 Astfel mântuirea devenea un proces politic, căruia filosofia marxistă îi oferea 
orientările de fond. Ea devenea o datorie pe care oamenii puteau, ba chiar trebuiau 
să şi-o asume direct, şi se transforma aşadar în acelaşi timp într-o speranţă cu totul 
practică: credinţa din „teorie” se transforma într-o practică, într-o acţiune concretă şi 
eliberatoare, prin procesul de eliberare. 
 Căderea sistemelor de guvernare de inspiraţie marxistă din estul european a 
transformat această teologie, fundamentată pe o practică eliberatoare de tipi politic, 
într-un fel de crepuscul al zeilor: tocmai acolo unde ideologia marxistă a eliberării a 
fost adoptată în mod sistematic, se instaurare o lipsă totală de libertate, în care 
ororile se puteau vedea pretutindeni. 
 Atunci când politica vrea să fie eliberatoare, promite prea mult. Când vrea să 
se substiuie lui Dumnezeu în acţiunea sa, devnie nu divină şi demoniacă. 
Evenimentele politice din 1989 au schimbat deci şi scenariul teologic. Marxismul a 
reprezentat ultima atentativă de a oferi o formulă validă generală, care voia să dea 
cursului istoriei configuraţia sa justă. Considera că el cunoaşte care este edificiul 
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istoriei universale şi că poate să înveţe prin urmare cum putea fi condusă această 
istorie în mod definitiv pe calea dreaptă. Farmecul său enorm provenea din faptul că 
se baza pe metode în aparenţă strict ştiinţifice şi de substituire a credinţei cu ştiinţa, 
transformând ştiinţa în acţiune practică. Toate promisiunile neîmplinite ale religiilor 
păreau să se realizeze printr-o practică politică fundamentată ştiinţific. Căderea 
acestei speranţe era destinată să provoace o dezamăgire enormă, care încă nu s-a 
liniştit cu totul. Consider fără îndoială posibil că trebuie să asistăm încă la alte noi 
manifestări ale unei concepţii marxiste despre lume. Slăbirea unicului sistem care 
propunea o soluţie a problemelor umane pe baze ştiinţifice putea lăsa spaţiu doar 
nichilismului sau cel puţin unui relativism total. 
 
 2. Relativismul ca filosofie dominantă 
 
 Relativismul a devenit deci în mod efectiv problema fundamentală a credinţei 
în zilele noastre. El nu se exprimă doar ca o formă de resemnare în faţa adevărului 
care nu se poate atinge, dar se defineşte şi în mod pozitiv apelând la ideile de 
toleranţă, cunoaştere dialogică şi liberă, care au fost constrânse de către concepţia 
despre un adevăr universal valid. Relativismul se prezintă în plus ca baza filosofică a 
democraţiei, care s-ar fundamenta tocmei pe faptul că nimeni nu poate pretinde să 
cunoască strada justă, şi atunci democraţia ar proveni din faptul că toate căile sunt 
recunoscute reciproc ca tentative parţiale de a ajunge la ceea ce este mai bun şi 
care caută în dialog o anumită comuniune, la care îşi dauce propria contribuţie şi 
cunoaşterea, care însă în ultimă analiză nu poate fi redusă la o formă comună. Un 
sistem de libertate ar trebui să fie prin natura sa un sistem de poziţii relative care 
comunică între ele, care depind şi de diferitele combinaţii istorice şi rămân deschise 
unor noi dezvoltări. O societate liberală ar trebui să fie o societate relativistă; doar cu 
aceste condiţii ea este capabilă să rămână liberă şi să se menţină deschisă. 
 În domeniul politic acest mod de a vedea este exact până la un anumit punct. 
Nu există astfel o opţiune politică care să se poată spune că este în mod exclusiv 
justă. Ceea ce este relativ, adică instaurarea unei convieţuiri umane orânduite spe 
baze liberale, nu poate fi absolut: a gândi contrarul a fost chiar greşeala marxismului 
şi a teologiilor politice. Desigur, şi pe plan politic nu se rezolvă numic cu relativismul 
total: există încă o nedreptate care nu poate să devină niciodată justă (de exemplu 
uciderea copiilor nevinovaţi sau negarea dreptului demnităţii umane persoanelor sau 
grupurilor şi a tot ceea ce aceasta curpinde) şi există o dreptate acare nu poate să 
devină niciodată nedreptate. În domeniul politico-social nu se poate deci nega 
relativismului o oarecare legitimitate. Dar problema provine din faptul că ea nu pune 
limite. De fapt este adoptat în mod expres şi pe planul religiei şi eticii. În acest punct, 
pot să amintesc doar un factor care condiţionează în acest sens dialogul teologic. 
Aşa-zisa teologie pluralistă a religiilor s-a afirmat deja încă de la sfârşitul anilor 
1950197. Pentru relevanţa problematicii sale şi pentru prezenţa sa în cele mai diverse 

                                            
197 O panoramă asupra exponenţilor mai mult ieşiţi în relief ai teologiei pluraliste se află în P. 
SCHMIDT-LEUKEL, „Das Pluralistiche Modell in der Theologie der Religionen. Ein Literaturbericht”, în 
Theologische Revue, 89 (1993), 353-370. Pentru o critică: M. VON BRÜCK – J. WERBICK, Der 
einzige Weg zum Heil? Die Herausforderun des christlichen Absolutheitsansprunchs dur pluralistiche 
Religionstheologien, QD, Freiburg 1993, 143; K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont 
der Sinnfrage, Freiburg 1995, 75-176. Menke face o excelentă introducere despre poziţiile celor doi 
reprezentanţi principale ai acestui curent: J. Hick şi P. F. Knitter, de care mă folosesc mai mult pentru 
reflecţiile care urmează. În tratarea acestor probleme, în a doua parte a operei sale, Menke oferă 
puncte relevante şi demne de luat în consideraţie, dar iscă şi câteva probleme. O interesantă 
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sectoare culturale, ea dobândeşte acum locul pe care în deceniul trecut îl avea 
teologia eliberării; în rest adesea se leagă de aceasta din urmă şi încearcă să 
prezinte un chip mai nou şi actual. Configurarea sa este foarte diferită, din care 
cauză este imposibil a o reduce la o formulă unică şi a-i schiţa pe scurt trăsăturile 
esenţiale. Pe de o parte este un produs tipic al lumii occidentale şi al concepţiilor sale 
filosofice, iar pe de altă parte este în contact cu intuiţiile filosofice şi religioase ale 
Asiei, mai ales cu cele ale subcontinentului indian, şi tocmai legătura dintre aceste două 
lumi determină influenţa sa particulară asupra momentului istoric pe care îl trăim. 
 
 3. Relativismul în teologie: abolirea cristologiei 
 
 Această situaţie poate fi surprinsă cu o evidenţă particulară în afirmaţiile unuia 
dintre fondatorii şi exponenţii principali ai acestei teologii, presbiterianul american J. 
Hick, care pleacă de la distincţia kanţiană dintre fenomen şi noumen: nu suntem în 
stare să atingem realitatea ultimă în ea însăşi, dar putem doar să o vedem cu diferite 
„lentile” în apariţia sa, prin modul nostru de percepţie. Tot ceea ce percepem nu este 
realitatea adevărată şi proprie, cum este în ea însăşi, ci doar reflexul său în sistemul 
nostru de măsură. Acest principiu, pe care Hick într-un prim moment a încercat să-l 
formuleze şi într-un context cristocentric, după o şedere de un an în India, printr-o 
revoluţie copernicană a gândirii sale (aşa cum afirmă el însuşi) a fost transformat de 
el într-o nouă formă de teocentrism. Identificarea unei singure figuri istorice, Isus din 
Nazaret, cu „realitatea” însăli, adică cu Dumnezeul cel viu, este respinsă ca o 
recădere în mit; Isus este în mod expres relativizat ca unul dintre atâţia oameni 
religioşi. Ceea ce este absolut, adică Cel care este absolutul, nu poate să intre în 
istorie, acolo unde sunt doar modele, doar figuri ideale care fac trimitere la cu totul 
altul, care nu se poate percepe ca atare în istorie. Este clar că şi Biserica, dogma, 
sacramentele nu mai pot avea valoare de necesitate absolută. A atribui acestor 
mijloace finite un caracter absolut, a le considera chiar ca o întâlnire reală cu 
adevărul, valabil pentru toţi, al lui Dumnezeu care se revelează, ar însemna a pune 
pe un plan absolut ceea ce este particular şi a deforma deci infinitatea lui Dumnezeu 
care este totalmente altul. 
 Pe baza acestei concepţii, care a dobândit astăzi o poziţie relevantă, chiar 
dincolo de tezele lui Hick, a considera că există în realitate un adevăr, un adevăr 
vincolant şi valid în istorie, în figura lui Isus Cristos şi în credinţa Bisericii, este văzut 
ca un fundamentalism care se prezintă ca un adevărat atentat împotriva spiritului 
modern şi ca o ameninţare multiformă împotriva binelui său principal, toleranţa şi 
libertatea. Şi conceptul de dialog, care în tradiţia platonică şi creştină a dobândit o 
funcţie semnificativă, dobândeşte acum un sens diferit. Devine chiar esenţa Crez-ului 
relativis şi opus „convertirii” şi misiunii: într-o concepţie relativistă dialogul înseamnă 
a pune pe acelaşi plan propria poziţie sau propria credinţă şi convingerile altora, şi pe 
linie de principiu a nu o considera mai adevărată decât poziţia celuilalt. Doar dacă 
presupun cu adevărat că celălalt are atâta dreptate cât şi mine, sau chiar mai mult, 
sunt într-adevăr la înălţimea dialogului. Dialogul ar trebui să fie un schimb între poziţii 
fundamental în litigiu şi deci între ele relative, cu scopul de a atinge maximum de 

                                                                                                                                        
încercare sistematică de a aborda problema religiilor într-o perspectivă cristologică este cea a lui B. 
STUBENRAUCH, Dialogisches Dogma. Der christliche Auftrag zur interreligiosen Begegnung, QD, 
Freiburg 1995, 158. Despre problema teologiei pluraliste a religiilor se ocupă şi un document, în faza 
de pregătire, al Comisiei Teologice Internaţionale. 
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cooperare sau de integrare între diferitele concepţii religioase198. Dizolvarea 
relativistă a cristologiei şi deci şi a ecleziologiei devine prin urmare un precept 
fundamental al religiei. Ca să ne întoarcem la Hick: credinţa în divinitatea unuia 
singur, aşa cum spun el, ar conduce la fanatism şi la particularism, la disociere între 
credinţă şi iubire; iar aceasta este tocmai ceea ce trebuie să se evite199- 
 
 4. Apelarea la religiile asiatice 
 
 Conform lui J. Hick, pe care îl considerăm aici în particular ca exponentul cel 
mai evident al relativismului religios, filosofia post-metafisică a Europei se leagă în 
mod extraordinar de teologia negativă a Asiei, pentru care divinul, în sine însuşi şi în 
mod direct, nu poate să intre în lumea aparenţelor, în care trăim: se arată doar în 
reflexele relative şi rămâne dincolo de toate cuvintele şi dincolo de orice gândire în 
transcendenţa sa absolută200. Aceste două filosofii sunt în mod radical diferite în 
supoziţiile lor fundamentale şi pentru principiile pe care se reglementează existenţa 
umană. Dar în relativismul lor metafizic şi religios ele par să se confirme reciproc. 
relativismul areligios şi pragmatic al Europei şi al americii poate primi din India un fel 
de consacrare religioasă, care pare să confere renunţării sale la dogmă demnitatea 
unei frici mai nobile în faţa Misterului lui Dumnezeu şi a omului. Viceversa, apelarea 
gândirii europene şi americane la viziunea filosofică şi teologică a Indiei întăreşte 
relativizarea tuturor figurilor religioase, caracteristică pentru cultura indiană. De 
aceea pare necesar că în India şi teologia creştină să se lipsească de figura lui 
Cristos, considerată occidentală, de caracterul său de unicitate şi trebuie plasată deci 
pe acelaşi plan al miturilor indiene despre mântuire: Isus istoric (aşa se crede astăzi) 
nu este Logosul, aşa cum nu este nici altă figură de salvator care să aparţină 
istoriei201. Faptul că relativismul se prezintă ca steag al întâlnirii culturilor, ca 
adevărata filosofie a omenirii, îi conferă (aşa cum am amintit deja) o mare forţă de 
convingere, care în practică nu admite rivali. Cel care i se opune nu ia numai poziţie 
împotriva democraţiei şi toleranţei, care sunt preceptele fundamentale ale convieţuirii 
umane, dar se înţepeneşte chiar cu încăpăţânare în superioritatea propriei culturi, 
cea occidentală, şi refuză întâlnirea dintre culturi, care astăzi este imperativul cel mai 
urgent. Cel care vrea să rămână la credinţa Bibliei şi a Bisericii se află legat înainte 
de toate de un pământ al nimănui, şi trebuie să se orienteze din nou în „nebunia lui 
Dumnezeu” (1Cor 1,18), pentru a putea recunoaşte adevărata înţelepciune.  
 
 
 
 
                                            
198 Cf. în această privinţă editorialul instructiv din Civiltà Cattolica, 1 (1996), 107-120: “Il cristianesimo 
e le altre religioni”. Aici se face o confruntare strânsă mai ales cu Hick, Knitter e P. Panikkar. 
199Cf. de exemplu J. HICK, An Interpretation of Religion. Human Responses to Transcendent, Londra 
1989; K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 90.  
200 Cf. E. FRAUWALLNER, Geschichte der indischen Philosophie, 1, Salzburg 1953 şi E. 
FRAUWALLNER, Geschichte der indischen Philosophie, 2, Salzburg 1956; H. V. GLASENAPP, Die 
Philosophie der Inder, Stuttgart 1954; S.N. DASGUPTA, History of Indian Philosophy, 5 voll., 
Cambridge 1922-1955; K.B. RAMAKRISHNA RAO, Ontology of Advaita with special reference to 
Maya,  Mulki 1964. 
201 În această direcţie merge F. WILFRED, Beyond settled foundations. The Journey of Indian 
Theology, Madras 1993; IDEM, “Some tentative reflections on the language of Christian uniqueness: 
An Indian Perspective”, în Pont. Cons. pro Dialogo inter Religiones. Pro Dialogo. Bulletin 85-86 
(1994/1) 40-57. 
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 5. Ortodoxie şi ortopraxis 
 
 Pentru a căuta această înţelepciune, care se află în nebunia credinţei, putem 
să încercăm să clarificăm, cel puţin la nivel general, la ce serveşte teoria relativistă a 
religiei, susţinută de Hick şi ce căi indică ea omului. În ultimă analiză, pentru Hick 
religia înseamnă că omul trece de la self-centrednees, care caracterizează existenţa 
vechiului Adam, la reality-centredness care contradistinge existenţa omului nou, şi 
deci se proiectează în afara propriului Eu spre Tu-ul aproapelui202. Acest lucru este 
frumos în cuvinte, dar privind bine în conţinutul său este lipsit de semnificaţie şi gol, 
ca şi referirea lui Bultmann la autenticitate, pe care el a scos-o din Heidegger. Pentru 
aceasta nu este nevoie de religie. P. Knitter, fost preot catolic, dându-şi seama de 
această dificultate, a căutat să depăşească golul unei teorii a religiei, care se reduce 
în esenţă la imperativul categoric, cu o nouă sinteză mai concretă între Asia şi 
Europa, mai bogată în conţinutul său203. Propunerea sa este aceea de a da o nouă 
concretizare religiei legând teologia pluralistă a religiei cu teologiile eliberării. În acest 
fel dialogul interreligios este simplificat radical şi în acelaşi timp este făcut eficace pe 
plan practic, întrucât rămâne bazat pe o premisă unică: „primatul ortopracticii asupra 
ortodoxiei”204. Această preeminenţă acordată practicii faţă de cunoaştere este şi ea o 
moştenire marxistă, dar marxismul la rândul său concretizează ceea ce se prezintă 
ca o consecinţă logică, o dată ce s-a renunţat la metafizică: dacă cunoaşterea devine 
imposibilă rămâne doar acţiunea. Pentru Knitter, absolutul nu poate fi gândit, dar 
numai făcut. Problema însă este: această afirmaţie este adevărată? De unde îmi 
poate fi sugerată corectitudinea acţiunii, dacă nu ştiu ce este corect? Falimentul 
regimurilor comuniste este datorat faptului că s-a schimbat lumea fără a şti ceea ce 
este bun pentru lume şi ceea ce nu este, fără a şti în care direcţie trebuie să se 
schimbe, pentru a deveni mai bună. Simpla practică nu este o lumină. 
 Şi atunci este oportun a clarificat în mod critic conceptul de ortopraxis. Istoria 
religiilor tradiţionale a susţinut că religiile din India nu cunosc în general o ortodoxie, 
ci doar o ortopraxis; de aici probabil acest concept a trecut la teologia modernă. Dar 
cu referire la religiile din India ea avea un sens precis: se intenţiona a spune prin 
intermediul său că aceste religii nu cunosc o concepţie de credinţă care să fie 
fundamental vincolantă şi că aderarea la ea nu este condiţionată de acceptarea unui 
Crez particular. Aceste religii cunosc însă fără îndoială un sistem de practici rituale, 
care este considerat necesar pentru mântuire şi distinge „credincioşii” de 
necredincioşi. Acesta nu este caracterizat de conţinuturi doctrinale particulare, ci de 
adeziunea scrupuloasă la un ritual care interesează întreaga viaţă. Ceea ce 
înseamnă ortopraxis, adică ceea ce este deci un „a acţiona corect”, este definit în 
mod mult mai precis: este vorba despre un codice de rituri. În rest termenul ortodoxia 
în Biserica primară şi în Bisericile orientale avea mai mult sau mai puţin aceeaşi 
semnificaţie. În acest cuvânt de fapt elementul doxa se rferă la doxa, care nu era 
desigur înţeles în sensul de „opinie” (opinia justă): pentru greci opiniile sunt 
totdeauna relative. Doxa era în schimb înţeleasă în sensul de „gloria”, „glorificare”. A 
fi ortodox înseamnă deci a cunoaşte şi a practica modul exact în care trebuie să fie 
                                            
202 J. HICK, Evil and the Cod of Love, Norfolk 1974, 240 ş.u.; An Interpretation of Religion, 236-240; 
cf. K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 81 ş.u. 
203 Opera principală a lui J. KNITTER, No Other Name! A Critical Survey of Christian Attitudes towards 
the World Religions, New York 1985, a fost tradusă în mai multe limbi. Cf. în această privinţă K. -H. 
MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 94-110. A. Kolping îi face o evaluare 
critică îngrijită în recenzia sa în Theologische Revue, 87 (1991), 234-240. 
204 Cf.  K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 95. 
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glorificat Dumnezeu. Se referă la cult şi de la cult este proiectat în viaţă. În acest 
sens s-ar face desigur o punte solidă pentru un dialog rodnic între Orient şi Occident. 
 Dar să ne întoarcem la adoptarea termenului ortopraxis în teologia modernă. 
Aici nu mai este gândit în sensul de a urma un ritual. Cuvântul a dobândit o 
semnificaţie cu totul nou, care nu are nimic de a face cu concepţiile autentice ale 
Indiei. Rămâne însă un lucru: dacă exigenţa unei ortopraxis trebuie să aibă 
semnificaţia sa şi nu seveşte doar la a masca arbitrul, trebuie să fie atunci şi o 
ortopraxis comună, recunoscută de toţi, care merge dincolo de o simblă vorbire 
despre centrarea pe Eu şi de ralaţionarea pe un Tu. Dacă se exclude semnificaţia 
rituală, aşa cum se înţelegea în Asia, termenul „practică” poate fi adoptat în sens etic 
sau politic. Ortopractica ar cere, în primul caz, o etică definită clar în conţinutul său. 
Aceasta însă este în mod expres exclusă în discuţia asupra eticii de tip relativist: nu 
ar exista ceea ce este bine în sine şi ceea ce este rău în sine. Dacă se înţelege 
ortopractica în sens politico-social, apare în mod analog problema a ceea ce trebuie 
să fie o acţiune politică dreaptă. Teologiile eliberării, care erau convinse că 
marxismul ar spune în mod clar care era adevărata practică politică, puteau să 
folosească termenul ortopractică în mod corect. În acest ambient nu exista ceea ce 
nu era vincolant, dar o formă de practică corectă, validă pentru toţi, adică o 
adevărată ortopraxis care se extindea la întreaga societate şi îi exludea pe cei care 
refuzau să acţioneze drept. În acest sens teologiile eliberării de inspiraţie marxistă 
erau în felul lor logice şi coerente. Aşa cum se poate constata, această ortopraxis se 
fundamentează desigur pe o anumită ortodoxia (în sens modern), adică pe un 
complex de teorii vincolante care definesc drumul care conduce la libertate. Knitter 
rămâne aproape de acească obligaţie atunci când afirmă că criteriul care permite 
distingerea lui ortopraxis de pseudopraxis este libertatea205. Dar el trebuie să mai 
explice în mod convingător şi practic ce este libertatea şi ce poartă la eliberarea reală 
a omului: desigur nu este ortopractica marxistă, aşa cum am constatat. Un lucru însă 
este clar: teoriile relativiste se termină în mod necesar în arbitrar şi devin deci 
superflue, ori emană norme absolute care au valoare în practică şi crează 
absolutisme tocmai acolo unde în realitate nu pot avea nici o consistenţă. Oricum 
este sigur că astăzi şi în Asia sunt răspândite în mod vădit de ideile bazate pe o 
teologie a eliberării, care sunt prezentate ca forme de creştinism care sunt 
considerate mai aderente la spiritul Asiei şi care transpun pe plan politic elementele 
esenţiale ale acţiunii religioase. Atunci când misterul ajunge să piardă din valoare 
politica devine religie. Dar tocmai aceasta este exact contrarul concepţiei despre 
religie care este tipică Asiei. 
 
 6. New Age 
 
 Relativismul lui Hick, Knitter şi teoriile analoge se bazează în ultimă analiză pe 
un raţionament care, în felul lui Kant, consideră că raţiunea nu poate cunoaşte ceea 
ce este metafizic206; refondarea religiei urmează o stradă pragmatică care 
dobândeşte o tonalitate mai etică sau mai politică. Mai există însă şi o reacţie 
expresă antiraţionalistă la experienţa că „totul este relativ”, şi care se rezumă în 

                                            
205 Cf.  K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 109. 
206 Knitter şi Hick, refuzând absolutul în istorie, fac apel la Kant; cf. K. -H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu 
Christi im Horizont der Sinnfrage, 78 şi 108. 
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eticheta polivalentă a lui New Age207. Aici calea de ieşire din dilema relativităţii nu 
este identificată într-o nouă întâlnire dintre un Eu cu un Tu sau cu Noi, ci în depăşire 
subiectului, în reîntoarcerea extatică în procesul cosmic. Ca şi în gnoza antică, 
această cale consideră că este în sintonie cu tot ceea ce învaţă ştiinţa şi pretinde în 
plus să pună în valoare cunoştinţele ştiinţifice de orice fel (biologie, psihologie, 
sociologie, fizică). În acelaşi timp însă, plecând de la aceste premise, intenţionează 
să ofere un model cu totul antiraţionalist despre religie, o „mistică” modernă: 
absolutul nu poate fi crezut, dar experimentat. Dumnezeu nu este o persoană care 
stă în faţa lumii, ci energia spirituală care pătrunde Totul. Religia înseamnă inserarea 
Eu-lui meu în totalitatea cosmică, depăşirea oricărei divziuni. K. –H. Menke descrie 
foarte bine cotitura spirituală care apare de aici, atunci când afirmă: „subiectul, care 
pretindea să-şi supună sieşi orice lucru, se transmite acum în «Tot»”208. Raţiunea 
obiectivantă, aşa ne avertizează New Age, ne barează calea care conduce la 
misterul realităţii; fiinţa Eu ne sclude de la plinătatea realităţii cosmice, răstoarnă 
armonia Totului şi este cauza autentică a iredentismului nostru. Răscumpărarea 
constă în descătuşarea Eu-lui, în cufundarea în plinătatea vieţii, în întoarcerea în Tot. 
Este căutat extazul, ameţeala infinitului, care se poate exprimenta în sunetul muzicii, 
în ritm, în excitarea luminii şi a întunericului, în masa umană. Făcând astfel, nu numai 
că se răstoarnă strada epocii moderne la stăpânirea absolută a subiectului, la 
contrarul omului însuşi, pentru a fi liber, trebuie să te dizolvi în „Totul”. Se reîntorc 
zeii. Ei apar mai credibili decât Dumnezeu. Trebuie reînnoite riturile primordiale, cu 
care Eu-l este iniţiat în misterele Totului şi este eliberat de sine însuşi. 
 Această reînnoire a religiilor şi a cultelor precreştine, care este practicată 
astăzi în multe feluri, îşi găseşte diferite explicaţii. Dacă nu există un adevăr comun, 
care să aibă valoare tocmai pentru este adevăr, creştinismul devine doar un produs 
importat din extern, un imperialism spiritual, care are nevoie să-şi scuture spatele 
asemenea celui politic. Dacă în sacramente nu se realizează o întâlnire a tuturor 
oamenilor cu unicul Dumnezeu viu, ele devin rituri lipsite de conţinut, care nu ne 
spun şi nu ne dau nimic, sau cel mult ne fac să percepem numinosul care este 
prezent în toate religiile. Este mai chibzuit să căutăm ceea ce ne aparţine în mod 
originar, mai degrabă decât să lăsăm să ni se impună ceea ce este străin şi învechit. 
Dar mai presus de toate, dacă „beţia sobră” a misterului creştin nu ne poate îmbăta 
de Dumnezeu, trebuie atunci să evocăm beţia reală a extazului eficace, a cărui 
pasiune ne excită şi ne face zei cel puţin pentru o clipă, ne face să simţim pentru un 
moment gustul infinitului şi ne face să uităm mizeria finitului. Cu cât devine mai 
evidentă inutilitatea absolutismelor politice cu atât mai mult devine puternică atracţia 
iraţionalităţii, renunţare la realitate cotidianului209. 

                                            
207 Conceptul de New Age, sau era Acvariului, a fost introdusă pe la jumătate secolului XX de Raul Le 
Cour (1937) şi de Alice Bailey (care afirma că a primit în 1945 mesaje referitoare la o nouă ordine 
universală şi o nouă religie universală). Între 1960-1970 a mai ieşit în California institutul Esalen. 
Astăzi exponentul cel mai renumit al lui New Age este Marilyn Ferguson. Michael Fuss („New Age: 
Supermarkt alternativer Spiritualität”, în Communio, 20 (1991) 148-157) vede în New Age o 
combinaţie de elemente iudeocreştine cu procesul de secularizare în care se intersectează şi curente 
gnostice şi elemente ale religiilor orientale. O orientare utilă în această tematică se află în scrisoarea 
pastorală a Card. G. Dannels, tradusă în diferite limbi, Le Christ ou le Verseau (1990). Cf. şi K. -H. 
MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 31-36; J. LE BAR (ed.), Cults, Sects 
and the New Age,  Huntington, Indiana, s.a. 
208 MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 33. 
209 Trebuie să scoatem în evidenţă că se configurează tot mai clar două curente diferite ale lui New 
Age: unul gnostico-religios, care caută fiinţa transcendentă şi transpersonală şi în ea Eu-l autentic, şi 
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 7. Pragmatismul în viaţa cotidiană a Bisericii 
 
 Dincolo de aceste soluţii radicale şi de marele pragmatism al teologiilor 
eliberării mai există însă încă zona gri-ului pragmatic al vieţii cotidiene din Biserică, în 
care în aparenţă fiecare lucru înaintează în mod normal, dar în realitate credinţa 
slăbeşte şi decate în meschinitate. Mă gândesc aici la două fenomene, la care 
privesc cu preocupare. Primul priveşte tentativa care se manifestă la diferite nivele, 
de a extinde principiul majorităţii la credinţă şi la obiceiuri şi deci de „a democratiza” 
cu hotărâre Biserica. Ceea ce nu este plăcut majorităţii nu poate fi vincolant, aşa se 
pare. Dar despre care majoritate este vorba de fapt? Mâine va fi diferită de azi? O 
credinţă pe care suntem în stare să o stabilim noi nu este o adevărată credinţă. Iar o 
minoritate nu poate lăsa să i se impună o credinţă de către o majoritate. Credinţa şi 
practica sa ne vin de la Domnul prin Biserică iar exerciţiul sacramentelor, nu există 
altfel. Mulţi renunţă la a crede pentru că li se pare că credinţa poate fi definită de o 
oarecare instanţă birocratică, care este un fel de program de partid, cel care are 
putere poate defini ceea ce trebuie crezut, şi deci totul depinde de faptul de a ajunge 
la putere în Biserică sau, lucru şi mai logic şi mai plauzibil, a nu crede deloc. 
 Al punct, asupra căruia vreau să atrag atenţia, priveşte liturgia. Diferitele faze 
ale reformei liturgice au făcut să apară ideea că liturgia poate fi schimbată după 
bunul plac. Dacă există ceva care nu se poate schimba aceasta ar privi cel mult 
cuvintele consacrării, în timp ce tot resul s-ar putea face şi altfel. De aici urmează o 
consecinţă logică: dacă aceasta o poate face o autoritate centrală, de şi nu şi 
instituţiile locale? Şi dacă instituţiile locale, de ce atunci nu chiar şi comunitatea? Ea 
ar trebui de fapt să-şi exprime şi să se regăsească pe sine însăşi în liturgie. După 
tendinţele raţionaliste şi puritane din anii 1970 şi cele din anii 1980 am obosit astăzi 
din cauza liturgiilor cuvântului şi se doreşte o liturgie a experienţei, care se apropie 
mult de orientările din New Age: se caută ceea ce este zgmotos şi extatic, nu „logikè 
latreia”, rationabilis oblatio (liturgia conformă raţunii conformă logosului), de care 
vorbeşte Paul şi cu el liturgia romană (Rm 12,1). 
 Desigur, exagerez puţin; ceea ce vreau să subliniez nu se referă la situaţia 
normală din comunităţile noastre. Dar aceste tendinţe sunt oricum evidente. Se cere 
deci o anumită vigilenţă, pentru a nu cădea în putearea unei evanghelii diferite de 
aceea pe care Domnul ne-a dat-o, pietre în loc de pâine.  
 
 8. Datoriile teologiei 
 
 Ne aflăm aşadar, în esenţă, în faţa unei situaţii ciudate: teologia eliberării a 
încercat să dea creştinismului, obosit de dogme, un ordine practică, prin care 
răscumpărarea trebuia să devină încă o dată un eveniment. Dar această practică a 
lăsat în spatele său ruine, în loc să instaureze libertatea. A rămas aşadar relativismul 
şi tentativa de a se deveni conform lui. Dar ceea ce a ieşi de aici este încă o dată 
atât de gol, încât teoriile relativiste caută ajutor la teologia eliberării pentru a putea 
găsi prin ea o ieşire în practică. New Age ajunge să spună: abandonarea aventurii 
creştinismului, care a dat greş, şi întoarcerea în schimb la zei, pentru că acolo se 
trăieşte mai bine. Dar apar atunci diferite probleme. O amintim doar pe cea mai 

                                                                                                                                        
unul ecologico-monist, care se îndreată spre materie şi spre Mama Terra şi în eco-feminism are 
legătură cu feminismul.  
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practică: cum oare teologia clasică s-a arătat atât de nepregătită în faţa acestor 
evenimente? Unde se află punctele slabe care au făcut-o atât de ineficientă? 
 Doresc numai să scot în evidenţă două punct, care apar din poziţiile lui Hick şi 
Knitter. Aceştia fac apel la exegeză pentru a justifica distrugerea de către ei a 
cristologiei: exegeza ar fi dovedit că Isus nu s-a considerat Fiul lui Dumnezeu, 
Dumnezeul întrupat, ci că numai după aceea urmaşii săi l-au făcut astfel210. 
Amândoi, chiar dacă Hick în mod mai clar decât Knitter, fac apel la evidenţa 
filosofică. Hick ne asigură că Kant ar fi demonstrat în mod inconfundabil că absolutul, 
sau Cel care este absolutul, nu poate fi cunoscut în istorie şi ca atare nu poate să se 
găsească în ea211. În baza structurii cunoaşterii noastre, după Kant, nu poate fi 
posibil ceea ce afirmă credinţa creştină: miracolele, misterele şi mijloacele de har 
sunt o iluzie, aşa explică Kant în opera sa. Religia în limitele simplei raţiuni212. Cred 
că problema exegezei şi aceea a limitelor şi posibilităţilor raţiunii noastre, adică a 
premiselor filosofice ale credinţei constituie efectiv punctul cu adevărat dureros al 
teologiei de astăzi, pentru care credinţa, şi în măsură crescând şi credinţa celor 
simpli, intră în criză. 
 Vreau doar să încerc să schiţez aici datoria care ne revine nouă. Înainte de 
toate, cât priveşte exegeza ar trebui să spunem în primul rând că Hick şi Knitter nu 
pot să facă apel la exegeză în mod global, ca şi cum totul ar fi un rezultat indiscutabil 
şi recunoscut de toţi exegeţii. Aceasta nu este posibil în domeniul cercetării istorice, 
care nu cunoaşte acest tip de certitudine. Şi este încă mai puţin posibil când este 
vorba despre o problemă care nu este pur istorică sau literară, dar implică decizii 
asupra valorilor, care merg dincolo de o simplă reconstrucţie a trectului şi a unei pure 
interpretări a unui text. Este adevărat însă că dacă exegeza modernă este privită în 
compexul său se poate crea o impresie care este asemănătoare cu aceea a lui Hick 
şi Knitter.  
 Ce grad de certitudine i se poate atribui? Presupunând că majoritatea 
exegeţilor gândes astfel (lucru care însă rămâne de dovedit), rămâne problema de a 
vedea pe ce se fondează o astfel de opinie a majorităţii. Teza mea este următoarea: 
dacă mulţi exegeţi gândesc ca Hick şi Knitter şi reconstruiesc istoria lui Isus În mod 
similar, aceasta se datorează faptului că împărtăşesc filosofia lor. Nu exegeza este 
aceea care dovedeşte filosofia, dar filosofia este aceea care produce exegeza213. 
Dacă eu ştiu a priori (vorbind ca şi Kant) că Isus nu poate fi Dumnezeu, că 
miracolele, misterele şi mijloacele de har sunt trei forme de iluzie, atunci nu pot nici 
să scot din textele sacre o dată de fapt care ca atare nu poate fi. Pot doar că caută 
să văd cum s-a ajuns la astfel de afirmaţii, cum s-au format ele treptat. 
 Dar să vedem lucrurile puţin mai de aproape. Metoda istorico-critică este un 
instrument excelent pentru a citi izvoarele istorice şi a interpreta textele. Dar ea 
cuprinde şi o filosofie a sa, căreia în general i se dă puţină importanţă de exemplu 
atunci când este vorba de cunoaşterea istoriei împăraţilor medievali. Cu aceasta de 

                                            
210 Dovezile sunt prezentate în  K. –H. MENKE, Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, 
90 şi 97. 
211 Cf. nota 10. 
212 B 302. 
213 Aceasta se poate constata foarte clar în întâlnirea dintre A. Schlatter şi A. von Harnack la sfârşitul 
secolului XIX, cum este descris cu multă grijă în baza izvoarelor în W. NEUER, A. SCHLATTER, Ein 
Leben fur Theologie und Kirche, Stuttgart 1996, 301 ş.u. Am încercat să expun opinia mea asupra 
acestei probleme în „Qaestio disputata” îngrijită de mine: Schriftauslegung im Widerstreit, Freiburg 
1989, 15-44. Cf. şi opera colectivă: I. DE LA POTTERIE, R. GUARDINI, J. RATZINGER, G. COLOMBO, 
E. BIANCHI, L'esegesi cristiana oggi, Casale Monferrato 1991. 
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fapt vreau să cunosc trecut, şi nimic mai mult. Dar şi în acest caz nu se poate pleca 
de la un ansamblu de valori, şi deci în acest sens metoda are limitele sale. Dacă se 
ia în consideraţie Biblia, aici mai intră alţi doi factori. Metoda vrea să cunoască 
trecutul ca trecut. Vrea să scoată cât mai mult posibil ceea ce s-a întâmplat în faptele 
sale, în punctul precis în care s-a petrecut. Iar aceasta presupune că istoria pe linie 
de principiu este uniformă: omul în toată varietatea sa, lumea în toate diferenţierile 
sale, este guvernată de aceleaşi legi şi de aceleaşi limite datorită cărora eu sunt în 
stare să exclud ceea ce este imposibil. Ceea ce nu se poate întâmpla astăzi în nici 
un fel, nu putea să se întâmple nici ieri şi nu va putea să se întâmple nici mâine. 
 Dacă se aplică aceasta la Biblie, ajungem să spunem că un text, un fapt, o 
persoană rămâne fixat cu rigiditate în trecutul său. Se voieşte să se scoată ceea ce a 
spus autorul atunci sau poate să fi spus în trecut. Totul depinde de „istoricitate”, de 
„ceea ce s-a întâmplat atunci”. De aceea exegeza istorico-critică nu-mi transferă 
Biblia în ziua de astăzi, în viaţa mea actuală. Aceasta rămâne exclus. Dimpotrivă, ea 
o îndepărtează de mine şi mi-o arată ancorată bine în trecut. Acesta este punctul 
asupra căruia Drewermann a criticat pe drept exegeza istorico-critică, întrucât 
consideră să este autosuficientă. Prin natura sa nu vorbeşte despre astăzi, despre 
mine, dar despre ceea ce era ieri, despre un alt lucru. De aceea ea nu poate 
niciodată să mi-l arate pe Cristos de astăzi, de mâine şi din veşnicie, ci doar, dacă se 
voieşte a-i rămâne fidel, despre Cristos de ieri. Mai există apoi a doua supoziţie, 
omogenitatea lumii şi a istoriei, ceea ce Bultmann numeşte viziunea modernă despre 
lume. M. Waldstein cu o analiză aprofundată a arătat că teoria cunoaşterii lui 
Bultmann este influenţată complet de neokanţianismul lui Marburgo214. De aici el a 
scos ideea despre ceea ce poate fi sau nu fi. Alţi exegeţi pot avea o conştiinţă 
filosofică mai puţin clară, dar supoziţiile care derivă din teoria kantiană a cunoaşterii 
se fac simţite la fel, chiar dacă numai în fondal, ca o cheie hermeneutică spontană 
care conduce drumul criticii. Astfel stând lucrurile, autoritatea ecleziastică nu poate 
doar să impună că trebuie să se găsească în Scriptură o cristologie a filiaţiunii divine. 
Ea totuşi poate şi trebuie să îndemne la evaluarea critică a filosofiei care stă la baza 
metodei care se adoptă. În sfâşit, cu revelaţia divină, El, Cel viu şi Adevăratul, irupe 
în această lume şi deschide închisoarea teoriilor noastre, cu ale cărei grilaje 
încercăm să ne apărăm împotriva acestei veniri a lui Dumnezeu în viaţa noastră. Din 
fericire, în ciuda crizei filosofiei şi a teologiei, pe care o trăim, s-a ajuns la a afirma 
astăzi în exegeză o nouă reflecţie asupra principiilor fundamentale, elaborate şi 
datorită datelor rezultate dintr-o analiză istorică îngrijită a textelor215. Acestea ne 
ajută să ne eliberăm din închisoarea supoziţiilor filosofice, de care suferă exegeza: 
cuvântul ni se deschide din nou în toată vastitatea sa. 
 Problema exegezei, aşa cum am văzut, coincide în mare parte cu problema 
filosofiei. Dificultăţile filosofiei, adică dificultăţile în care s-a zbătut raţiunea orientată 
în sens pozitivist, au devenit dificultăţile credinţei noastre. Aceasta din urmă nu poate 
să devină liberă, dacă raţiunea însăşi nu se deschide din nou. Dacă rămâne închisă 
poarta cunoaşterii metafizice, dacă rămân de netrecut hotarele puse de Kant 
cunoaşterii umane, credinţa este destinată să se atrofieze: îi lipseşte respiraţia. 
Desigur, încercarea de a voi să iasă afară din noroiul incertitudinii, ca să spunem aşa 
trasă de păr, printr-o raţiune strict autonomă, care nu vrea să ştie nimic în fapt de 

                                            
214 M. WALDSTEIN, „The foundations of Bultmann's work”, în Communio, am. 1987, 115-145. 
215 Cf. de exemplu, volumul colectiv îngrijit de C. E. BRAATEN, R. W. JENSSON, (ed.), Reclaiming 
the Bible for the Church, Cambridge, USA 1995, şi în special contribuţia lui B. S. CHILDS, “On 
Reclaiming the Bible for Christian Theology”, ibidem, 1-17. 
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credinţă, nu poate avea succes. Raţiunea umană de fapt nu este deloc autonomă. 
Ea trăieşte mereu în legături deosebite istorice. Contingenţele îi tulbură vederea (aşa 
cum putem constata); de aceea are nevoie şi să fie ajutată pe plan istoric, pentru a 
putea depăşi barierele care provin de la istorie216. Consider că raţionalismul 
neoscolastic a greşit în încercarea sa de a voi să reconstituie preambula fidei cu o 
raţiune cu totul independentă de credinţă, cu o certitudine pur raţională; toate 
celelalte încercări care merg pe aceaşi stradă, vor obţine la sfârşit aceleaşi rezultate. 
În acest punct avea dreptate Karl Barth, în a refuza filosofia ca fundament al 
credinţei, independent de aceasta din urmă; credinţa noastră s-ar baza atunci, în 
fond, pe teorii filosofice schimbătoare. Dar Barh greşeşte în a defini deci aceeaşi 
credinţă ca un simplu paradox, care poate subsista doar împotriva raţiunii şi în totală 
independenţă de ea. Una dintre funcţiile credinţei, şi nu printre cele mai irelevante, 
este aceea de a oferi o însănătoşire raţiunii ca raţiune, de a nu-i folosi violenţa, de a 
nu-i rămâne străină, dar de a conduce din nou la sine însăşi. Instrumentul istoric al 
credinţei poate elibera din nou raţiunea ca atare, în aşa fel că aceasta din urmă, 
pusă pe calea cea bună de credinţă, să poată vedea de la sine. Trebuie să ne 
sforţăm să obţinem un asemenea dialog nou între credinţă şi filosofie pentru că ele 
au nevoie una de alta. Raţiune nu se însănătoşeşte fără credinţă, dar credinţa fără 
raţiune nu devine umană.  
 
 9. În concluzie 
 
 Dacă este privită situaţia actuală religioasă, despre care am încercat să 
prezent câteva elemente ilustrative, rămânem de-a dreptul uimiţi că în ciuda tuturor 
se continuă încă a se crede creştineşte, nu doar în formele substitutive ale lui Hick, 
Knitter şi alţii, dar cu credinţa plină şi bucuroasă a Noului Testament, a Bisericii din 
toate timpurile. Cum mai are încă credinţa o posibilitate a sa de succes? Aş spune 
pentru că ea află corespondenţă în natura omului. De fapt omul posedă o 
dimensiune mai amplă decât i-au atribuit Kant şi diferitele filosofii postkanţiene. Kant 
însuşi cu postulatele sale a trebuit s-o admită într-un fel. În om există o dorinţă de 
infinit de nestins. Niciunul dintre răspunsurile care s-au căutat nu este suficient; doar 
Dumnezeu care s-a făcut finit, pentru a învinge finitudinea noastră şi a o conduce la 
dimensiunea infinităţii sale, este în stare să vină în întâmpinarea exigenţelor fiinţei 
noastre. Datoria noastră este aceea de a-i sluji lui cu suflet umil, cu toată puterea 
inimii noastre.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
216 Neglijarea acestui lucru şi voinţa de a căuta un fundament raţional al credinţei care să fie 
presumibil cu totul independent de ea (o poziţie care nu convinge prin raţionalitatea sa pură abstracă) 
este după părerea mea eroare esenţială, pe plan filosofic, a tentativei făcute de H. J. VERWEYEN, 
Gottes letztes Wort, Düsseldorf 1991, de care vorbeşte Menke, o.c., 111-176, chiar dacă ceea ce 
spune el conţine multe elemente importante şi valide. Consider în schimb mai fundamentată din punct de 
vedere istoric şi obiectiv poziţia lui J. PIEPER, Schriften zum Philosophiebegriff, Hamburg Meiner 1995). 
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Capitolul X 

 
O SOTERIOLOGIE CRISTOLOGICĂ ACTUALĂ 

 
 

ÎNTRUPAREA CA EVENIMENT SOTERIOLOGIC217 
 

(trad. pr. Isidor Chinez) 
 

 
 
 

I. PATIMA ŞI MOARTEA LUI ISUS 
 

Întruparea Cuvântului atinge punctul cel mai înalt de eveniment salvific în 
misterul dureros şi totodată glorios al pătimirii, morţii şi învierii lui Isus. Suferinţa şi 
moartea Fiului lui Dumnezeu subliniază realismul extrem al întrupării sale. El 
recapitulează în sine întreaga realitate umană, devenind din invizibil vizibil, din 
impasibil pasibil, din Dumnezeu nemuritor om muritor. În pătimirea şi în moartea sa 
se completează astfel scandalul întrupării: „noi îl predicăm pe Cristos răstignit, 
scandal pentru iudei, nebunie pentru păgâni” (1Cor 1,23). Anunţarea crucii, de 
neînţeles pentru raţiune şi raţiunea omului, a fost una din temele importante ale 
apologeticii creştine din primele veacuri218. 

Şi astăzi nebunia crucii constituie stânca tare care susţine credinţa creştină. 
Crucea este identitatea creştină paradoxală şi problematică faţă în faţă cu alte religii. 
De fapt, cel care a proclamat împărăţia lui Dumnezeu, părea să fi fost abandonat de 
Dumnezeul împărăţiei pe care o anunţa; cel care a depăşit Legea, a fost aruncat în 
numele acestei Legi; cel care i-a ajutat pe alţii să se vindece şi să se elibereze de 
puterile demoniace, a murit fără să fi fost ajutat şi apărat de nimeni; cel care a lucrat 
totdeauna ca binefăcător al aproapelui său, a fost condamnat să moară ca un 
răufăcător pe o cruce între tâlhari; cel care a făcut din viaţa sa un eveniment religios 
unic, şi-a dat duhul în afara cetăţii sfinte şi a templului, în afara oricărui context 
religios, răstignit şi luat în râs pe profanul „loc al căpăţânii” (cf. In 19,17): „Ceea ce 
pune credinţa creştină în mod radical în mijlocul problemei este tocmai această 
moarte şi moartea acestui om. Critica care va fi făcută creştinismului din exterior, nu 
va atinge niciodată un aşa grad de profunzime şi de intensitate”219. 

Crucea este autocritica internă a creştinismului care nu se poate elimina. Este 
semnul său de contradicţie. De aceea ea este şi considerată ca şi criteriul ultim al 
oricărei cristologii, după cum spunea Luther: „Crux probat omnia”220. În misterul 
suferinţei lui Dumnezeu, de fapt, stă indeductibila identitate şi relevanţă a vestirii 

                                            
217 AMATO Angelo, Gesu il Signore. Saggio di cristologia, EDB, Bologna 19912, 418-478.  
218 Cf. L. PADOVESE, „Lo «scandalum incarnationis et crucis» nell'apologetica cristiana del secolo 
secondo e terzo”, in Laurentianum, 2 (1986), 312-334. 
219 Cf. J. DE KESEL, „La croce di Cristo Gesu: nucleo duro e resistente della fede cristiana”, în 
Communio, 49 (1980), 8. 
220 Cf. WA V., 179, 31; cf. B. GHERARDINI, Theologia crucis. L'eredità di Lutero nell'evoluzione 
teologia della Riforma, Paoline, Roma 1978. 
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creştine221. În rest, învierea, care reprezintă nivelul ultim al întrupării, nu va fi decât 
învierea Răstignitului. 

 
A. REALITATEA ISTORICĂ A MORŢII LUI ISUS 

 
 Istoricitatea acestui eveniment este mărturisită omenirii de evanghelii şi de alte 
scrieri din NT222. Chiar genul literar al evangheliilor este în mod substanţial cel al unei 
naraţiuni ample a pătimirii, morţii şi învierii lui Isus, precedată de o sinteză a vieţii 
sale publice. Marcu pare să fie evanghelistul care subliniază mai mult tragicul morţii 
lui Isus223. Şi sf. Paul îi scoate în evidenţă aspectul infam: „Cristos ne-a salvat de 
blestemul legii, devenind el însuşi blestem pentru noi, aşa cum stă scris: «Blestemat 
cel care atârnă de lemn»” (Gal 3,13; cf. şi Fil 2,6-8; Ev 5,7-9)224. 
 Sfârşitul tragic al fondatorului creştinismului este înregistrat şi de izvoarele 
necreştine, atât iudaice (Josephus Flavius)225 cât şi păgâne (Tacitus)226 de la sfârşitul 
primului şi începutul secolului al II-lea d. C., ca şi de Talmud227 şi de Toledoth 

                                            
221 Cf. J. MOLTMANN, Il Dio crocifisso. La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana, 
Queriniana, Brescia 1973, 13-41. 
222 Cf. X. LEON-DUFOUR, Di fronte alla morte. Gesu e paolo, ElleDiCi, Leuman (To), 1981; Gesu e la 
sua morte, Atti della XXVII Settimana Biblica dell'ABI, Paideia, Brescia 1984. 
223 Cf. E. ANICARDI, „Gesu e la sua morte secondo Marco 15,33-37” în Gesu e la sua morte, 9-28. 
224 U. VANNI, „Gesu di fronte alla morte secondo Paolo”, în Gesu e la sua moarte, 155-175. 
225 JOSEPHUS FLAVIUS, Antichităţi iudaice, vol. 2, Hasefer, Bucureşti 2001, 18, 3, 3, p. 446. Este 
pasajul cunoscut ca „testimonium flavianum”, întrucât conţine un tablou istorico-religios sintetic şi 
eficace despre Isus Cristos. „În vremea aceea a trăit Isus, un om înţelept, dacă poate fi numit aievea 
om. El a fost autorul unor uluitoare minuni şi învăţătorul oamenilor care erau bucuroşi să afle adevărul. 
A atras de partea lui o mulţime de iudei, dar şi o mulţime de păgâni. Acesta a fost Cristos. Chiar dacă 
Pilatus, datorită acuzaţiilor aduse de fruntaşii poporului nostru, l-a ţintuit pe cruce, n-au încetat să-l 
iubească cei ce l-au îndrăgit de la început. Căci li s-a arătat a treia zi iarăşi viu, aşa cum au prezis 
profeţii trimişi de Dumnezeu, înfăptuind şi o mie de alte miracole. De atunci şi până azi dăinuie 
poporul creştinilor, care îşi trage numele de la dânsul”. Fragmentul, reprodus de toate codicele 
Antichităţilor, a primit confirmări ulterioare de autenticitate de la publicarea volumului lui S. PINES, An 
Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications, The Israel Academy of Sciences 
and Humanities, Jerusalem 1971. Pines, analizând un manuscris arab (intitulat Istoria universală) din 
secolul al X-lea al episcopului Agapie din Gerapoli, îl găseşte în mod substanţial reluat din scrisoarea 
„Testimonium flavianum”.  
226 Cf. TACITUS, Annales, XV, 44. În acest fragment, redactat prin anii 120 d. C., marele istoric 
roman, după o descriere detaliată a incendiului din Roma anului 64 d. C., face referinţă la acuzaţia pe 
care Nero le-o face creştinilor că au cauzat incendiu. În acest context explică originea termenului 
„creştini”: „Autorul acestei secte, Cristos, din timpul lui Tiberiu a fost trimis la supliciu de procuratorul 
Ponţiu Pilat” („auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum 
supplicio adfectus erat”). Cu o concizie şi precizie extremă, Tacitus dă coordonatele temporale şi 
spaţiale exacte pentru „supliciul” lui Cristos. Are loc în timpul împăratului Tiberiu („Tiberio imperitante”: 
aşadar nu în afară, dar în cadrul imperiului roman între 14 şi 37 d. C.), şi prin procuratorul Ponţiu Pilat 
(„per procuratorem Pontium Pilatum”: supliciul a avut loc mai precis în Iudea, unde Ponţiu Pilat a fost 
„prefect” între 26 şi 36/37 d.C.). În timpul lui Tiberiu, de fapt, guvernator al Iudeii, teritoriu încorporat 
stăpânirii romane, dar nu orânduit ca profincie, era numit „prefect”. O confirmă şi descoperirea în 1961 
a pietrei de la Cesarea Marittima: cf. J. WARDMAN, „A New Inscription which Mentions Pilate as 
Prefect”, în Journal of Biblical Literature, 81 (1962), 70-71; H. VOLKMANN, „Die Pilatus Inschrift von 
Cesarea Maritima”, în Gymnasium, 75 (1968), 124-135. Numai începând cu împăratul Claudius (41-54 
d. C.) guvernatorul Iudeii a fost numit procurator, şi nu prefect.   
227 Pentru o prezentare sintetică a figurii lui Isus şi a felului cum a murit în Talmud, cf. M. TREVES, 
„Gesu nel Talmud e i rapporti fra Ebrei e cristiani nei primi secoli”, în La figura di Gesu Cristo, Sansoni, 
Firenze 1976, 53-62. Fragmentul talmudic care vorbeşte despre supliciul lui Isus se găseşte în 
Sanhedrin 43a (cf. pp. 54 ş.u.).  
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Jeshu228 mai târziu. Cu execuţia capitală de către autorităţile romane, Isus a intrat în 
Weltgeschichte (= istoria universală). Wellhausen, la începutul secolului XX, afirma 
că fără realitatea morţii sale, mărturisită de izvoarele necreştine, Isus nu ar mai fi 
devenit un personaj istoric229. Aşadar este ne fondată tradiţia posterioară 
musulmană, conform căreia Isus, întrucât era un adevărat profet al lui Dumnezeu, nu 
ar fi putut suferi niciodată o moarte violentă230. Moartea lui Isus este, în schimb, un 
eveniment istoric dovedit. Nu este un mit. Marea sa valenţă salvifică nu este o 
suprastructură aprioristică, ci o vestire fondată pe realitatea faptelor. Este vorba 
despre un eveniment istoric şi totodată salvific, etapă decisivă a istoriei mântuirii.  
 Data cea mai probabilă a morţii este aceea de 7 aprilie a anului 30 al erei 
creştine. Evangheliştii concordă în a mărturisi că Isus a fost executat în vigilia 
sâmbetei, adică în vinerea săptămânii de Paşte231. 
 

B. MOTIVAŢIILE CONDAMNĂRII SALE LA MOARTE 
 
 Motivul istoric fundamental care l-a dus pe Isus la condamnare a fost în mod 
substanţial unul „religios”. Adică, a fost conflictul său cu Legea şi cu religia oficială 
ebraică cel care a provocat ura şi respingerea sa. Motivul juridic, în schimb, a fost 
unul „politic”. L-au condamnat pentru că a afirmat că este „regele iudeilor” (cf. Mt 
27,11.29.37; Mc 15,2.9.12.18.26; Lc 23,3.37.38; In 18,33.37.39; 19,3.12.14.15.19.21) 
şi deci rebel faţă de autoritatea romană. Acestea sunt cuvintele poporului adresate lui 
Pilat: „Dacă îl eliberezi pe acesta, nu eşti prietenul lui Cezar! Căci cine se face pe 
sine rege se împotriveşte Cezarului” (In 19,12). Aceasta a fost, de fapt, motivaţia 
scrisă oficial (titulus) condamnării sale: „Acesta este Isus, regele iudeilor” (Mt 27,37; 
Mc 15,26; Lc 23,38; In 19,19)232. 
 Misiunea lui Isus, însă, a fost în mod eminent religioasă. El a refuzat cu 
hotărâre orice angajare politică, considerată de el chiar de la începutul vieţii sale 
publice ca o tentaţie233. Diavolului care i-a oferit „toate împărăţiile lumii cu gloria lor” 
(Mt 4,8), Isus i-a răspuns: „Pleacă, satană! Scris este: Să-l adori pe Domnul 
Dumnezeul tău şi numai lui să-i slujeşti” (Mt 4,10). De aceea se sustrage mulţimii 
care vrea să facă din el rege (cf. In 6,15), îi invită pe ucenici să renunţe la orice vis 

                                            
228 Cf. R. DI SEGNI, „La morte di Gesu nelle «Toledoth Jeshu»”, în Gesu e la sua morte, 379-388. 
229 Cf. J. VELLHAUSEN, Einleitung in die drei ersten Evangelien, G. Reimer, Berlin 1905, 115. 
230 În Coran se afirmă că a fost „o iluzie” a celor care „pretinzând că l-au ucis pe Mesia, Isus fiul 
Mariei, în realitate nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit” (Coran, IV, 157).   
231 Cf. S. ZEITLIN, „The Date of the Birth and the Crucifixion of Jesus”, în The Jewish Quarterly 
Rewiew, 55 (1964/1965), 1-22 (acest autor pune răstignirea lui Isus între anii 30 şi 35 d. C.); S. DOX, 
„Chronologie de la vie de Jesus”, în Chronologies neotestamentaires et vie de l'Eglise primitive, 
Duculot, Gembloux 1976, 3-11.  
232 Pentru o aprofundare istorico-teologică a procesului lui Isus cf. J. BLINZLER, Il processo di Gesu, 
Paideia, Brescia 1966; E. SAMEK-LODOVICI, „Dieci anni di studi sul processo di Gesu e su Gesu e 
gli zeloti”, în Vita e Pensiero, 54 (1972), 108-136; F. BOVON, Gli ultimi giorni di Gesu, Morcelliana, 
Brescia 1976; W.G. KÜMMEL, „Jesusforschung seit 1965, VI: Der Prozess und der Kreuzestod Jesu”, 
în Theologische Rundschau, 45 (1980), 293-337; K.A. SPEIDEL, Il processo di Gesu, EDB, Bologna 
1981. 
233 S. BRANDON, Il processo di Gesu, Ed. di Comunita, Milano 1974, interpretează în cheie de 
contestare politică atât viaţa, cât şi procesul lui Isus; S. BRANDON, Gesu e gli zeloti, Rizzoli, Milano 
1983. Pentru o aprofundare şi o evaluare critică a problemei, cf. G. DE ROSA, „Gesu fu un 
rivoluzionario? Una ricerca critica sulla storia «politica» di Gesu”, în La Civilta Cattolica, 133 (1982), I, 
42-54; A. MORIN, „Jesus y violencia: ni guerrillero ni zelota”, in Medellin, 9 (1983), 163-173.  



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

125 

politic (Mc 10,42-45), îi sfătuieşte să plătească tribut Cezarului (Mt 22,15-22; Mc 12,13-
17; Lc 20,20-26) şi declară în mod explicit: „împărăţia mea nu este de aici” (In 18,36)234. 
 Scopul său fundamental era acela de a elibera omenirea de sclavia păcatului 
(cf. In 8,34; Rom 6,17-20; 1Cor 8,35; Rom 7,25; 8,2). După ce a amintit că cei care 
stau în fruntea popoarelor „le stăpânesc [...] şi îşi exercită puterea asupra lor” (Mc 
10,42), Isus insistă: „Fiul omului de fapt nu a venit ca să fie slujit, dar ca să slujească 
şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 10,45). Depăşind barierele 
legaliste, naţionaliste şi rasiste (Lc 13,16; Mt 8,10; In 4,23-24), el propune în mod 
solemn ca unică lege a sa caritatea şi iubirea chiar faţă de duşmani (Mt 5,44). Drept 
urmare, Isus nu înţelege moartea sa ca un incident întâmplător, nici ca un protest 
politic, dar ca un eveniment teologic şi soteriologic: adică voit de Dumnezeu – „Fiul 
Omului trebuia [...] să fie ucis”: cf. Mc 8,31; Mt 16,21; Lc 9,22 – pentru mântuirea 
mulţimilor” (cf. Mc 10,45).  
 Aceasta era regalitatea mesianică, în mod esenţial spirituală, pe care a 
revendicat-o Isus pentru persoana sa, în timpul întregului său minister public. Iar lui 
Pilat care-l întreba: „Eşti tu regele iudeilor?” (Mt 27,11), Isus nu a făcut decât să 
confirme această condiţie a sa: „Tu o spui” (Mt 27,11; Lc 23,3; In 18,37). Însă 
aceasta a avut o interpretare politico-religioasă cu totul inadecvată. Din punct de 
vedere politic, Isus a fost considerat un rebel faţă de autoritatea imperială romană235. 
Din punct de vedere religios a fost considerat un blasfemator. Ambele perspective nu 
surprindeau adevărata sa identitate. Numai sinedriul a perceput enormitatea 
pretenţiei sale de a se considera „Cristos, Fiul lui Dumnezeu” (Mt 25,63-68; Mc 14,5-
65; Lc 22,54-5.63-71; In 18,12-18), dar nu a acceptat această mărturie a sa, 
considerând-o în gradul cel mai înalt blasfemie: „A blestemat!” (Mt 26,65)236. Nu 
putea să o primească. De fapt, a-l recunoaşte pe Isus în adevărata sa identitate este 
în mod esenţial un dar al lui Dumnezeu (cf. Mt 16,17). 
 De aceea semnificaţia ultimă şi „din punct de vedere teologic adevărată” a 
morţii lui Isus nu stă în motivaţiile religioase (ca rezultat al procesului în faţa 
sinedriului) sau politice (ca rezultat al procesului în faţa lui Pilat) ale condamnării 
sale, ci în planul providenţial al lui Dumnezeu. Aşadar din punct de vedere istoric ni 
se pare încă validă concluzia lui J. Isaac: „Isus a murit condamnat de procuratorul 
roman Pilat, răstignit de soldaţii romani, din cauza agitaţiilor mesianice, fără îndoială 
prin instigarea unui grup ebraic de care marii preoţi Ana şi Caiafa au fost sau se pare 
că au fost elementele responsabile. Istoria nu ştie, nu ajunge şi nu poate spune nimic 
mai mult”237. Nu se poate afirma că întregul popor ebraic l-a dat pe Isus la moarte. În 
acel timp evreii trăiau în cea mai mare parte în diaspora. Mulţi evrei palestinieni nu l-
au cunoscut pe Isus şi mulţi alţii care nu l-au cunoscut, în ciuda atitudinii pline de 
frică a ucenicilor, i-au fost fideli şi în momentul pătimirii şi al răstignirii. 
 Aşadar trebuie să vedem în altă parte adevărata semnificaţie a morţii lui Isus. 
Nu evreii au fost cei care l-au răstignit pe Isus, nici soldaţii romani, dar păcatele 
întregii lumi: „Evreii, care au fost doar un instrument, ajung asemenea altora la 
izvorul mântuirii”238. Milostivirea predicată şi realizată în evenimentul Cristos în ceea 
ce îi priveşte pe păcătoşi este deschisă tuturor, fără părere de rău şi restricţii. 
                                            
234 Cf. C. PERROT, „Jesus et le pouvoir imperial” în Laval Theologique et Philosophique, 39 (1983), 
283-294. 
235 Cf. A. MARANGON, „Gesu e Pilato”, în Parole di Vita, 20 (1975), 219-228. 
236 S. LÉGASSE, „Jesus devant le Sanhedrin. Recherche sur les traditions evangeliques”, în Revue 
Theologique de Louvain, 5 (1974), 170-197. 
237 J. ISAAC, Gesu e Israele, Nardini, Firenze 1976, 355. 
238 Ibidem, 359. 
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C. „CRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE CONFORM SCRIPTURILOR” (1Cor 15,3) 
 
 În deplină concordanţă cu conştiinţa exprimată de Isus în această privinţă, 
kerygma apostolilor a vestit imediat: „Cristos a murit pentru păcatele noastre conform 
Scripturilor” (1Cor 15,3). Aceasta a fost, de fapt, „evanghelia” primită şi transmisă cu 
fidelitate de sf. Paul (1Cor 15,1-5). Adevărata motivaţie a morţii lui Isus este aceea a 
întrupării sale: iubirea lui Dumnezeu care s-a manifestat în istorie cu milostivire şi 
iertare. Crăciunul este orientat în mod intrinsec spre Paşte (Lc 2,35), aşa cum 
demonstrează întreaga tradiţie patristică încredinţată nouă în mod solemn în simbolul 
de la Niceea239 şi în cel niceo-constantinopolitan: „Pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria 
fecioară şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi”240. În acest sens icoana bizantină a 
nativităţii pune pruncul Isus într-un adevărat „mormânt”, semn teologic al destinului 
său de moarte şi înviere. Acest „pentru noi” este cheia de lectură a evenimentului 
Cristos în globalitatea sa, dar mai ales în misterul său pascal. 
 Referirea la împlinirea Scripturilor – „conform Scripturilor” (1Cor 15,3) – 
include două consideraţii. Mai întâi moartea lui Isus intră în planul de milostivire al lui 
Dumnezeu, vestit deja în VT, prin jertfa de ispăşire, suferinţa celui nevinovat, 
perspectiva „zilei lui JHWH” şi mai ales prin extraordinara figură a „slujitorului lui 
JHWH”. În al doilea rând – şi deja am afirmat – Isus însuşi a fost conştient de acest 
punct de sosire dureros, dar salvific al „pro-existenţei” sale. 
 Această conştiinţă nu privea doar conţinutul şi semnificaţia misiunii sale, dar şi 
modalităţile cu care avea să se încheie în mod tragic. Isus, de fapt, a fost conştient 
că se dăruieşte total pe sine însuşi pentru noi (Lc 22,19; Gal 2,20)241. Această 
conştiinţă îl poartă la Ierusalim (cf. Lc 13,13), înfruntând cu libertate deplină călătoria 
care avea să se încheie cu pătimirea şi moartea sa: „Iată, noi urcăm la Ierusalim şi 
Fiul Omului va fi dat pe mâna marilor preoţi şi cărturarilor: îl vor condamna la moarte 
[...] şi îl vor ucide; dar după trei zile va învia” (Mc 10,33-34; Mc 8,31; 9,31; Mt 20,17-
19; Lc 18,31-34). 
 Libertatea cu care el merge în întâmpinarea morţii rezultă din dorinţa de a face 
voinţa Tatălui (cf. Mc 4,36; Lc 23,34.36). De fapt, Tatăl este cel care îl dă pe Fiul său 
din iubire (Rom 4,25; 8,32; In 3,16). Şi ascultarea lui Isus faţă de Tatăl este expresia 
iubirii (Rom 5,19; Fil 2,8; Ev 5,8; In 14,31): „ca lumea să ştie că eu îl iubesc pe Tatăl 
şi fac ceea ce Tatăl mi-a poruncit” (In 14,31). Raportul dintre Dumnezeu şi om nu mai 
este definit de neascultarea lui Adam (Rm 5,12-19), ci de ascultarea până la moarte 
a lui Isus, care astfel distruge păcatul oamenilor (Rm 3,21-26), îndreptăţindu-i şi 
făcându-i sfinţi în faţa lui Dumnezeu (Rm 5,1-11). Din iubire el şi-a luat destinul 
omului până la moarte: „Isus, ştiind că i-a venit ceasul să treacă din această lume la 
Tatăl, după ce i-a iubit pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit” (In 13,1). 
 Mai mult decât considerarea dreptăţii punitive a lui Dumnezeu faţă de Isus – 
cu referire la 2Cor 5,21: „Cel care nu a cunoscut păcatul, Dumnezeu l-a tratat ca 
păcat în favoarea noastră” – adevărata motivaţie a jertfei sângeroase de pe cruce 
este iubirea Tatălui (Rom 8,32; 5,8) şi a Fiului (Gal 2,20; Ef 5,2) pentru mântuirea 
omenirii. În afară de apostolul Paul, evanghelistul Ioan pune mai mult în lumină 

                                            
239 DS 125. 
240 DS 150. 
241 Cf. B. PRETE, „Le preghiere di Gesu al Monte degli Ulivi e sulla Croce nel racconto lucano della 
passione”, în Gesu e la sua morte, 75-96. 
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moartea lui Isus ca expresie a acestei iubiri reciproce (cf. In 12,27-33; 17,19.23)242. 
Întrucât este manifestare a carităţii divine (In 22,26), ea descoperă că „Dumnezeu 
este Iubire” (1In 4,8): „Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu 
l-a trimis în lume pe Fiul său, unicul născut, ca să trăim prin el. În aceasta constă 
iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca 
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1In 4,9-10). 
 

D. INTERPRETĂRI TEOLOGICE ALE MORŢII LUI ISUS 
 

1. Crucea eveniment de „caritate” divină 
 
 Crucea lui Isus nu este un instrument de pedeapsă divină, ci un altar de 
ispăşire şi de iertare. Nu este ura punitivă a lui Dumnezeu care se manifestă în 
moartea dureroasă pe cruce a lui Isus, ci caritatea sa fără margini, care iartă şi 
reconciliază cu sine întreaga lume. Este adevărat că Răstignitul a fost făcut „păcat 
pentru noi” (2Cor 5,21), dar mai este adevărat că, rămânând sfânt şi nevinovat, a 
devenit „înţelepciune, dreptate, sfinţire şi răscumpărare” (1Cor 1,30). „Cuvântul 
crucii” (cf. 1Cor 1,18; 2,1 ş.u.; Gal 3,1) arată că „crucea lui Cristos” (1Cor 1,17), din 
chin infamant devine eveniment salvific, cu o vestire originală de iubire. Crucea este 
teofania iubirii lui Cristos, care în mod liber a acceptat pătimirea sa, înainte de a o suferi. 
Nu este vorba despre un simplu eveniment uman tragic, dar de o iniţiativă salvifică 
precisă a Fiului, care întrupându-se, „s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la 
moarte şi încă moartea pe cruce” (Fil 2,8). Moartea lui Isus a fost considerată de Ioan ca 
„înălţare” a Fiului, care prin jertfa sa îl „glorifică” pe Tatăl (In 3,14-15; 8,28; 12,32).  
 Cele două mari momente ale pătimirii, agonia şi moartea pe cruce, reprezintă, 
în realitate, două circumstanţe semnificative de intimitate filială cu Tatăl243. S-a văzut, 
în contextul controversei monotelite, cum Maxim Mărturisitorul a interpretat „fiat”-ul 
din Ghetsemani mai ales ca suprem acord obedienţial al voinţei umane a lui Cristos 
cu voinţa divină a Tatălui244. Şi strigătul lui Isus de pe cruce este încredinţare finală a 
Fiului în mâinile Tatălui: „Tată, în mâinile tale încredinţez duhul meu” (Lc 23,46)245. În 
Luca această ultimă expresie a lui Isus istoric face apel la primul său cuvânt care se 
cunoaşte de când era copil, cu privire la Tatăl (cf. Lc 2,49). Este vorba de doi poli 
extremi ai existenţei conştiente şi mărturisite de Isus care, luminându-se reciproc, 
subliniază intimitatea de decizie şi de caritate a Fiului faţă de Tatăl, mai ales în 
momentele decisive ale evenimentului său salvific. Chiar în diversitatea 
perspectivelor, întreaga teologie neotestamentară este meditaţia inspirată a morţii pe 
cruce a lui Isus ca manifestare a iubirii şi a „puterii lui Dumnezeu” „faţă de cei care se 
mântuiesc” (1Cor 1,18). 
 
 
 
 
 
                                            
242 Cf. M. LACONI, „La morte di Gesu nel Quatro Vangelo (Gv 19-17-37)” în Gesu e la sua morte, 97-127. 
243 Cf. G. G. GAMBA, „Agonia di Gesu”, în Rivista Biblica, 16 (1968), 159-166; G. DANIELI, „«Eli, Eli 
Lema Sabactani» Riflessioni sull'origine e il significato della suprema invocazione di Gesu secondo 
Matteo (Mt 27,46)”, în Gesu e la sua morte, 29-49. 
244 Cf. F.-M., LETHEL, Theologie de l'agonie du Christ. La liberte humaine du Fils de Dieu et son 
importance soteriologique mises en lumiere par Saint Maxime le Confesseur, Beauchesne, Paris 1979. 
245 V. FUSCO, „La morte del Messia (Lc 23,26-49)”, în Gesu e la sua morte, 51-73. 
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2. Moartea lui Isus ca „răscumpărare” 

 Sunt multe semnificaţiile morţii lui Isus explicate de Scriptură, de tradiţia 
patristică şi de reflecţia teologică. În cele ce urmează vom ilustra în mod sintetic doar 
pe unele246. 
 În descrierea şi în interpretarea existenţei mesianice a lui Isus Cristos şi mai 
ales a pătimirii şi morţii sale, Noul Testament foloseşte, printre altele, categoria de 
răscumpărare-eliberare, ca preţ pentru obţinerea libertăţii. În relaţia Dumnezeu-om 
acest preţ nu are un conţinut monetar, ci intenţionează să sublinieze în mod forte atât 
situaţia tragică a poporului şi a fiecărui păcătos, cât şi angajarea „scumpă” a gestului 
lui Dumnezeu răscumpărător-eliberator.  
 În VT termenii folosiţi sunt padah (= a face liber) şi ga'al (folosit mai ales la 
participiu: go'el = persoana care răscumpără, „răscumpărătorul”, „salvatorul”). JHWH este 
go'el pentru poporul său (cf. Ex 6,6-7) şi „răscumpărarea” este un act al iubirii sale (Dt 7,8; 
13,6). Dumnezeu este salvatorul Israelului pentru că l-a creat, l-a asistat, l-a iubit şi 
lucrează răscumpărarea sa (Is 43,1-7; 44,24; 54,5-8; Ps 77,16; 78, 35.42; 106,10; 74,2). 
 În NT moartea lui Isus este considerată ca lýtron (= răscumpărare). Fiul 
Omului a venit „ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 
10,45; Mt 20,28). „Slujirea” lui Isus – „eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujeşte” 
(Lc 22,27) – este aceea de a-şi da viaţa ca „răscumpărare”. În acest context semitic 
(se foloseşte termenul grec „mulţi” în loc de „toţi”; cf. 1Tm 2,6), cuvântul 
„răscumpărare” prezintă pătimirea lui Cristos ca „ispăşire” (în relaţie cu ebraicul 
kopher). De aceea se poate surprinde în acest pas mărturia lui Isus pământesc 
despre semnificaţia expiatorie a morţii sale247. 
 Un text paulin important foloseşte hapax-legomenul antilytron cu acelaşi sens 
ca lýtron: „unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: omul Cristos Isus care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru 
toţi” (1Tm 2,5-6). În alte versete se recurge la verbul corespondent lytróomai („a 
răscumpăra”). În speranţa exprimată de ucenicii din Emaus, Isus ar fi trebuit „să-l 
elibereze pe Israel” (Lc 24,21). În scrisoarea către Tit, sfântul Paul vorbeşte despre 
Isus Cristos care „s-a dat pe sine pentru a ne răscumpăra de orice nelegiuire şi ca să 
formeze un popor curat care să-i aparţine, zelos în fapte bune” (Tt 2,14). În 
Scrisoarea întâi a sfântului Petru apostolul scrie: „Voi ştiţi că nu cu prin lucruri 
pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens 
moştenită de la părinţi, ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără 
meteahnă şi neprihănit” (1Pt 1,18-19). Acest concept este exprimat cu substantivul 
lýtrōsis („răscumpărare”): Cristos, marele preot, „a intrat o dată pentru totdeauna în 
Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o 
mântuire veşnică” (Ev 9,12). Pe drept sf. Paul poate să-l identifice pe Isus ca 
„răscumpărare”: Cristos Isus „a devenit pentru noi înţelepciune, dreptate, sfinţire şi 
mântuire” (1Cor 1,30). 

                                            
246 Cf. J. GALOT, La redemption myster d'alliance, Desclee, Paris-Bruges 1965; B. A. VILLEMS, 
Soteriologie. Von der Reformation bis zur Gegenwart, Herder, Freiburg i. Br. 1972; D. WIEDERKEHR, 
Glaube an Erlösung. Konzepte der Soteriologie vom Neuen Testament bis heute, Herder, Freibur i. Br. 
1979; A. ORBE, „San Ireneo y la doctrina de la reconciliacion”, în Gregorianum, 61 (1980), 5-50; K. 
RAHNER, „La concezione cristiana della redenzione”, în K. RAHNER, Scienza e fede cristiana, 
Paoline, Roma 1984, 330-351. 
247 Cf. W. MUNDLE, termenul lýtron, în DCBNT, 1509. 
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 Răscumpărarea lui Cristos, aşadar, unicul mediator dintre Dumnezeu şi om, 
fundamentează eficacitatea sa salvifică pe moartea sa, care este eliberare a întregii 
omeniri de orice păcat şi de orice pată. 

3. Moartea lui Isus ca „ispăşire” 

 Scrisoarea către evrei propune o interpretare în întregime cultuală a unicei 
mediaţii a lui Cristos248, prezentat ca „mare preot milostiv şi fidel” (Ev 2,17; 5,5.6; 
7,21.24; 8,1.3.4; 9,11; 10,21). Isus Cristos, superior îngerilor (Ev 1,4-11.18( şi lui 
Moise (Ev 3,1-4.13), exercită o preoţie superioară celei ebraice (Ev 4,14-10.18). 
Această superioritate este motivată fie de persoana preotului, care este preot în veci 
după rânduiala lui Melchisedec (Ev 7,11-28), fie de locul în care este exercitată 
preoţia, care în cazul lui Isus Cristos, „aşezat la dreapta tronului maiestăţii [...este] în 
ceruri” (Ev 8,1), fie de sacrificiile oferite, din moment ce Isus se oferă pe sine  însuşi 
ca jertfă unică şi veşnică: „Cristos [...] a intrat o dată pentru totdeauna în sanctuar nu 
cu sângele caprelor şi viţeilor, dar cu propriu sânge, după ce a obţinut 
răscumpărarea veşnică (Ev 9,11-12; cf. 9,1-10.18). 
 Moartea lui Isus este văzută ca ispăşire şi de atragere a bunăvoinţei divine. 
Isus de fapt a devenit mare preot „cu scopul de a ispăşi (hiláskesthai) păcatele lumii” 
(Ev 2,17). Ispăşirea exprimă puterea de care se bucură Cristos de a-i elibera pe 
oameni de păcatele lor şi de a-i reconcilia cu Dumnezeu (cf. Ev 7,25; 9,14). Preoţia 
sa a fost inaugurată cu întruparea Cuvântului: „Intrând în lume, Cristos spune: «Tu 
nu ai voit nici jertfă nici ofertă, dar mi-ai pregătit un trup. Nu ţi-au plăcut arderile de tot 
nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: Iată, vin [...] ca să fac, o Dumnezeule, voinţa 
ta»” (Ev 10,5-7). Primul act sacerdotal al lui Isus este aşadar intrarea sa în lume 
pentru a împlini voinţa Tatălui. Începută cu întruparea, preoţia sa se împlineşte cu 
jertfa pe cruce. Exerciţiul său şi mijlocirea sa continuă însă veşnic în ceruri: „Noi 
avem un astfel de mare preot, care s-a aşezat de-a dreapta tronului maiestăţii în 
ceruri, slujitor al sanctuarului şi al cortului adevărat, pe care Domnul l-a ridicat, şi nu 
un om” (Ev 8,1-2). 
 Pe drept, aşadar, într-un alt context, Isus este numit „victimă de ispăşire 
pentru păcatele noastre, nu numai pentru ale noastre, dar şi pentru ale lumii întregi” 
(1In 2,2). Formula „victimă de ispăşire” (hilasmòs perì tōn hamartiōn hemōn; cf. şi 1In 
4,10), împrumutată din terminologia sacrificală a VT (cf. Ex 29,36 ş.u.), subliniază 
libertatea lui Isus în a se dărui în mod voluntar jertfei crucii, ca victimă de ispăşire 
pentru păcatele lumii întregi. El este cu adevărat „Mielul jertfit” (Ap 5,6.9.12), „mielul 
lui Dumnezeu, [...] care ia păcatul lumii” (In 1,29).  
 

4. Doctrina anselmiană despre „satisfacere” 
 
 În teologia patristică întruparea Cuvântului şi jertfa sa de pe cruce au fost 
interpretate şi ca victorie asupra diavolului, eliberare de păcat şi de rău, recapitulare 
salvifică, imortalitate, divinizare şi iluminare a omului, satisfacere. 
 În Cur Deus homo a lui Anselm din Aosta (+1109), doctrina despre satisfacere 
a avut o anumită sistematizare249. Păcatul fiind definit ca refuz al cinstirii datorate lui 
Dumnezeu, satisfacerea constă în repararea acestei lipse, restituind astfel lui 

                                            
248 Cf. A. VANHOYE, Situation du Christ. Epâtre aux hebreux, Cerf, Paris 1969; D. BERTETTO, „La 
natura del sacerdozio secondo Hebr. 5,1-5 e le sue realizzazioni nel Nuovo Testamento”, în 
Salesianum, 26 (1964), 395-440. 
249 Cf. J. GALOT, Gesù Liberatore, LEF, Firenze 1978, 214-226. 
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Dumnezeu cinstirea de care a fost lipsit. Omul, însă, nu poate oferi de la sine însuşi 
această satisfacţie, atât pentru că toate acţiunile sale, ca şi convertirea şi faptele sale 
de milostivire, sunt deja datorate lui Dumnezeu, independent de păcat, cât şi pentru 
că păcatul este atât de mare încât nu poate fi reparat de nici o creatură. Numai 
Dumnezeu poate împlini o satisfacere adecvată, chiar dacă omul este acela care ar 
trebui să i-o ofere. Este necesar atunci ca să fie un Dumnezeu-om care s-o 
împlinească. Se explică astfel întruparea răscumpărătoare a Cuvântului şi infamia 
morţii sale.  Isus Cristos, inocent, prin acceptarea liberă a jertfei crucii, poate astfel să 
merite o satisfacere infinită pentru toate păcatele lumii. Moartea lui Dumnezeu 
întrupat constituie opera super-rogatorie, ne datorată, care poate restitui lui 
Dumnezeu onoarea refuzată cu păcatul. 
 Pentru a sublinia justificarea morţii răscumpărătoare a lui Cristos, această 
teorie pare să insiste prea mult pe necesitatea întrupării în defavoarea gratuităţii sale 
intrinsece. Abelard (+1142) va prezenta, în schimb, pătimirea lui Cristos ca 
manifestare a carităţii divine, care prin acest exemplu suprem de dăruire stimulează 
omul la un răspuns de iubire250. Sfântul Toma de Aquino va oferi diferite categorii 
interpretative ale pătimirii. În afară de aceea a satisfacerii, el vorbeşte despre merit, 
sacrificiu şi răscumpărare251. Fiecare dintre ele manifestă un aspect original al 
misterului. Drept urmare vor fi propuse multe interpretări, dintre care nu puţine sunt 
destul de departe de datul autentic biblic.  
 

E. MOARTEA LUI ISUS CA RECONCILIERE PERFECTĂ A OMULUI CU DUMNEZEU 
 
 Toate aceste teorii vor să facă lumină din diferite puncte de vedere asupra 
marelui mister al mântuirii definitive împlinite de misterul pascal al lui Cristos. Ele 
trebuie, însă, să fie continuu purificate şi completate. Pentru a exprima semnificaţia 
globală a morţii lui Isus se poate spune că în ea s-a realizat „repararea pentru 
păcatul omenirii”252. Repararea este o categorie mai generală şi deschisă interpretării 
multiplului conţinut teologic al pătimirii lui Cristos prezentată diferit de Scriptură şi de 
Tradiţia Bisericii. Repararea de fapt include tot ceea ce este comun în termeni: 
răscumpărare, satisfacere, merit, jertfă, caritate, eliberare, ispăşire. 
 În NT păcatul este prezentat ca ofensă adusă Tatălui, dar şi ca revelare a 
măreţiei iertării şi milostivirii pline de bucurie şi fără limite a Tatălui faţă de cel 
păcătos. Este exemplară în acest sens parabola fiului care se îndepărtează de tatăl, 
care însă îl aşteaptă şi la întoarcere îl primeşte cu bucurie (cf. Lc 15,11-32). Păcatul 
este o rană făcută carităţii lui Dumnezeu (cf. Mc 3,5; Ef 4,30). Dumnezeu revelează 
răutatea intrinsecă a păcatului în analogia misterioasă a adevăratei iubiri umane 
trădate. Repercusiunile acestei răni în Dumnezeu, însă, nu sunt de tip uman. Păcatul 
nu provoacă o reacţie de iubire proprie sau de durere sterilă, ci în mod paradoxal o 
mai mare disponibilitate la primirea milostivă. Aici stă realitatea misterică a păcatului 
omului şi a atitudinii invincibile şi gratuite a lui Dumnezeu în a-l ierta. Atunci când 
păcatul omului îl atinge pe Dumnezeu, încărcătura sa negativă de ură, de durere, de 
moarte şi de trădare produce o reacţie extraordinară de iertare, de iubire, de viaţă şi 
de prietenie mai mare decât ofensa suferită. Nu se poate explica altfel încredinţarea 
dureroasă a Fiului lui Dumnezeu întrupat jertfei crucii, ca recompunere a iubirii divine 
rănite. Rana este reală, aşa cum este real planul de răscumpărare în Cristos. Dar 

                                            
250 Cf. P. ABELARD, Expositio in Epist. Pauli ad Romanos, II: PL 178, coll. 833D-834A. 
251 TOMA DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 48, a. 1-4. 
252 Cf. J. GALOT, Gesu Liberatore, 249. 
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este o rană care manifestă doar durerea şi pasiunea lui Dumnezeu faţă de om, care 
cu păcatul se pierde, dăunându-şi sie însuşi. Aceasta este marea suferinţă pe care 
păcatul omului o cauzează în Dumnezeu. 
 Această durere devine însă mister de milostivire şi de iertare. De aceea 
Cuvântul se face trup, ca să se facă în întregime iertare. Această devenire a sa liberă 
şi gratuită este mărturia supremă a marii pasiuni a lui Dumnezeu pentru mântuirea 
omenirii. Omului care păcătuieşte, Dumnezeu îi răspunde repropunându-i numele 
său care este Iubire253. De fapt în iubirea trinitară este originea atât a întrupării cât şi 
a crucii lui Cristos, care este răspunsul invincibil al iubirii lui Dumnezeu, în condiţia sa 
de omenitate pasibilă şi mortală. La orgoliul şi neascultarea lui Adam, Cristos 
răspunde cu umilinţa şi ascultarea sa până la moarte. 
 Cu moartea sa, aşadar, Isus redă Tatălui o omenitate făcută ascultătoare în 
Duhul Sfânt. Crucea lui Cristos răscumpără pomul neascultării lui Adam. În jertfa sa, 
omenirea, care s-a îndepărtat de Dumnezeu, reintră pentru totdeauna în comuniunea 
şi în viaţa divină. Crucea lui Cristos este reparaţia unică adevărată şi 
superabundentă pe care o putea da omul lui Dumnezeu. În ea se împlineşte 
reconcilierea perfectă dintre om şi Dumnezeu şi restaurarea şi divinizarea definitivă a 
omului.  
 

F. VALOAREA UNICĂ ŞI UNIVERSALĂ A MORŢII LUI CRISTOS „PENTRU NOI” 
 
 Jertfa lui Cristos pe cruce este evenimentul reparator prin excelenţă a 
păcatelor omului faţă de Dumnezeu. Fiind un act personal al Cuvântului întrupat ne 
întrebăm în ce sens este el reprezentativ pentru toată omenirea; de ce natură este în 
realitate legătura care există între Cristos şi noi, prin care jertfa sa răscumpărătoare 
repară păcatele noastre.  
 

1. Doctrina „substituirii”254 
 
 Conform acestei ipoteze, Isus cel nevinovat „s-a substituit păcatelor noastre” 
(„substituire penală”), „o face în locul nostru” („substituire vicarie”) suferind şi deci 
reparând pentru noi şi în locul nostru. Sacrificiile veterotestamentare ar da mărturie 
despre aceasta. Atât holocaustul (Lv 1,1-17), cât în diferitele sacrificii de ispăşire 
pentru păcate (Lv 4,1-5,6) sau de reparare (Lv 5,14-26), animalul de jertfă este în 
locul omului şi ar fi jertfit lui Dumnezeu pentru el. Uneori chiar Isus Cristos a fost 
identificat cu „ţapul ispăşitor” (cf. Lv 16,21-2), încărcat cu păcatele oamenilor. Şi 
Servitorul lui JHWH din Deuteroisaia este văzut ca exemplu de substituire vicarie (Is 
52,13-52,12). Nevinovat şi încărcat cu vinovăţiile omenirii, el primeşte în mod liber 
suferinţele şi moartea ca ispăşire pentru păcatele oamenilor. Aşa este interpretată şi 
afirmaţia lui Isus: „Fiul Omului de fapt nu a venit ca să fie slujit, dar ca să slujească şi 
să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 10,45; Mt 20,28). 
 Mare parte dintre interpretările teologice ale morţii lui Isus presupun o anumită 
„substituire vicarie”, chiar dacă această terminologie pare să fie destul de târzie255. 
Adevărul peren al acestei ipoteze stă în afirmaţia că Isus a oferit Tatălui ceea ce 

                                            
253 Cf. C. JOURNET, „La rédemption, drame de l'mour de Dieu”, în Nova et Vetera, 48 /1973) 46-75; 81-103. 
254 Cf. N. HOFFMANN, „El misterio de la subsitución como centro del cristianismo. Una contribución 
para una fundamentación trinitaria de la expiación cristiana”, în Tierra Nueva, 9 (1980), n. 32, pp. 83-
93; n. 33, pp. 50-79. 
255 Pare să fie de la M. Dobmayer (+1805).  
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omul păcătos nu putea să ofere singur. Substituirea vicarie indică de fapt atât 
gratuitatea acţiunii lui Dumnezeu în Cristos, cât şi incapacitatea absolută a omului de 
a se elibera singur. 
 Nu lipsesc, însă, obiecţii la unele din motivaţiile sale. Trebuie notat, de 
exemplu, că atât în holocaust cât şi în alte jertfe impunerea mâinilor (semîkâh) din 
partea celui care oferă, nu indică faptul că victima îl substituie, dar numai că este 
prezentată de el şi-i aparţine lui. Astfel este inoportună identificarea lui Cristos cu 
ţapul ispăşitor, din moment ce transferarea păcatelor pe animal (Lv 16,21) îl face 
impur şi deci nedemn pentru jertfă. De aceea victima este trimisă în pustiu, locuinţă a 
puterilor demoniace (Lv 16,22). În plus, jertfa răscumpărătoare a lui Cristos nu 
elimină angajarea noastră de a participa la pătimirea şi moartea sa (2Cor 4,7-12(, în 
scopul completării „a ceea ce lipseşte pătimirii lui Cristos” (Col 1,24). 
 

2. Ipoteza „solidarităţii”256 
 
 Pentru alţii în schimb solidaritatea este principiul fundamental pentru 
interpretarea pătimirii şi morţii lui Isus „pentru noi”. În această optică, Slujitorul lui 
JHWH este văzut ca victimă inocentă a sacrificiului de ispăşire pentru păcatele 
omenirii, dar nu întrucât se jertfeşte „în locul nostru”. „nu este o substituire a 
slujitorului fidel poporului păcătos; este o solidaritate acceptată în vederea ispăşirii şi 
a iertării divine”257. În acest sens ar trebui să fie interpretată afirmaţia din Mc 10,45 şi 
Mt 20,28: lýtron antì pollōn. Nu „răscumpărat în locul celor mulţi”, dar „răscumpărat în 
favoarea celor mulţi”. Sfântul Paul, de fapt, foloseşte şi „pentru” (hypér: cf. 1Tm 2,6), 
unde apare mai mult ideea solidarităţii decât cea a substituirii. Isus Cristos, de fapt, 
nu s-a jertfit şi nu s-a întors la Tatăl ca noi să evităm la rândul nostru să mergem; în 
acest sens aşadar nu a murit „în locul nostru”. 
 Solidaritatea are o motivaţie ontologică şi cultuală. Pe planul lui a fi, Isus este 
solidar cu omenirea prin întruparea sa: „Dar când a venit împlinirea timpului, 
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i 
răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea” (Gal 4,4-5). Cu 
întruparea sa Fiul a devenit om adevărat, intrând în solidaritate ontologică cu 
omenirea întreagă. Solidaritatea cultuală se fundamentează pe cea ontologică. De 
fapt sacrificiul răscumpărător împlinit la plinirea timpurilor este „o dată ca să ia asupra 
sa păcatele celor mulţi” (Ev 9,28; 10,10.12) făcând posibil exerciţiul misiunii sale 
sacerdotale: „În zilele vieţii sale pământeşti, el a oferit, cu strigăte puternice şi cu 
lacrimi, rugăciuni şi cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte şi 
a fost ascultat datorită evlaviei lui. Şi, deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a 
pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârşit, a devenit cauză de mântuire veşnică 
pentru toţi cei care ascultă de el, fiind numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala 
lui Melchisedec” (Ev 5,7-10). 
 Adevărul acestei ipoteze stă în participarea lui Cristos la natura umană, prin 
care s-a făcut solidar cu destinul întregii omeniri. Această solidaritate a făcut posibilă 
jertfa sa unică de răscumpărare a păcatelor şi desăvârşirea misiunii sale sacerdotale. 
 

                                            
256 Cf. L.-M. ALONSO SCHÖCKEL, „La Rédemption oeuvre de solidarité”, în Nouvelle Revue 
Théologique, 93 (1971), 449-472. 
257 L. MORALDI, „Espiazione nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il Servo di Jahve”, în Rivista Biblica, 
10 (1962), 90; IDEM, „Per una corretta lettura della soteriologia biblica”, în La Scuola Cattolica, 108 
(1980), 313-343. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

133 

3. „Reprezentarea universală” a unicei jertfe răscumpărătoare a lui Cristos258 
 
 Vorbind strict, însă, conceptul de solidaritate nu implică o comunicare a 
mântuirii. A fi solidar „cu noi” nu spune şi „a muri pentru noi”. Scriptura în schimb 
afirmă nu doar că Cristos a murit ca noi şi cu noi, dar încă şi mai ales că a murit 
„pentru noi”. De aceea, excluzând motivaţiile improprii, atât ipoteza substituirii, cât şi 
aceea a solidarităţii pot împreună să motiveze legătura existentă dintre jertfa unică a 
lui Cristos şi mântuirea noastră în el. De fapt „Cristos se face solidar cu noi în aşa fel 
că face să cadă asupra sa, substituindu-se nouă, toată greutatea vinovăţiei 
oamenilor”259. 
 În acest mod jertfa sa unică, împlinită o dată pentru totdeauna, este salvifică 
pentru toţi. Acesta este nivelul solidarităţii sale cu noi. Aceasta este şi cheia cea mai 
potrivită pentru înţelegerea Servitorului lui JHWH. De fapt, el, „s-a împovărat cu 
suferinţele noastre, a luat asupra sa durerile noastre” (Is 53,4); „El a fost străpuns 
pentru fărădelegile noastre, pălmuit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne 
aduce mântuirea s-a abătut asupra lui; prin rănile sale noi am fost vindecaţi” (Is 
53,5); „Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Is 53,6); „a 
fost eliminat din pământul celor vii, pentru nelegiuirea poporului meu a fost dat la 
moarte” (Is 53,8). 
 Această prezenţă împreună a solidarităţii şi a substituirii, care face universal 
influxul unicei jertfe răscumpărătoare a lui Cristos, are un triplu fundament 
scripturistic solid. 
 Mai întâi corespunde realizării libere şi gratuite a planului divin de mântuire, 
formulat înainte de crearea lumii: „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului 
nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în 
cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să 
fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, 
prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, spre lauda gloriei harului său 
cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit. În el avem răscumpărarea prin sângele 
său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său” (Ef 1,3-7). Misterul voinţei Tatălui 
este de fapt acela „să fie reunite toate cele din cer şi cele de pe pământ sub un 
singur cap, Cristos” (Ef 1,10). 
 Acest plan divin însă îşi află posibilitatea actualizării sale în realitatea însăşi a 
lui Cristos. De fapt, Fiul este modelul, arhetipul şi cauza exemplară a omenirii. Nu 
atât el a devenit ca noi oamenii, cât mai ales noi suntem cei care am fost creaţi şi 
modelaţi după el: „El este primul născut (prōtókos) din toată creaţia, pentru că prin el 
au fost create toate în ceruri şi pe pământ” (Col 1,15-16). Apoi, el a luat parte activă 
la creaţie şi o menţine în mod providenţial în existenţă: „Toate au fost făcute prin el şi 
pentru el. El este înainte de toate şi toate subzistă în el” (Col 1,17-18); „toate au fost 
făcute prin el, şi fără el nimic nu a fost făcut din tot ceea ce există” (In 1,3); 
Dumnezeu „ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a 

                                            
258 Cf. M.-J. NICOLAS, „Pour une théologie integrale de la Rédemption”, în Revue Thomiste, 81 
(1981, 34-80; J. DORE, „La redemption dans les theolgies de la recapitulation, de la satisfaction, de la 
liberation”, în Didaskalia, 14 (1984, 31-50; K. RAHNER, „Riconciliazione e raprezentanza vicaria” în 
IDEM, Scienza e fede cristiana, Paoline, roma 1984, 352-572; B. SESBOUE, „Esquisse critique d'une 
theologie de la Redemption”, în Nouvelle Revue Theologique, 106 (1984), 801-816; 107 (1985), 68-
86; G. BIFFI, „Soddisfazione vicaria o espiazione solidale?” în IDEM, Tu solo Signore, Pieme, Casale 
Monferrato 1987, 42-67. 
259 Cf. J. GALOT, Gesu Liberatore, 288. 
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făcut şi veacurile” (Ev 1,2). În sfârşit, toate au fost create „pentru el” (eis autòn: Col 
1,16). Adică Fiul este scopul şi împlinirea universului creat. 
 În al treilea loc, nu doar ca şi creator şi ca cel care recapitulează universul, dar 
şi ca Cuvânt întrupat, Fiul a intrat în solidaritate deplină cu omenirea. Natura umană, 
de fapt, a fost răscumpărată atât prin asumarea sa din partea persoanei divine a 
Cuvântului, cât şi prin jertfa răscumpărătoare unică şi perfectă a lui Cristos „pentru 
noi”, pentru mântuirea întregii omeniri. Tocmai întrucât este asumată de persoana 
divină a Cuvântului, acţiunea umană sacrificală a lui Cristos conţine o valoare 
universală, de influx infinit asupra întregii omeniri. Astfel că jertfa sa ispăşeşte 
integral păcatele întregii omeniri, făcând să se reverse asupra tuturor beneficiile 
mântuirii sale şi ale eliberării. Deşi gestul său sacrifical este un gest uman individual, 
raza sa de acţiune şi influenţa sa este infinită şi universală, pentru că este gestul 
sacrifical şi răscumpărător al persoanei divine a Cuvântului. 
 În concluzie, Isus Cristos, întrucât este cel care recapitulează omenirea, îi 
reprezintă pe toţi oamenii din toate timpurile; întrucât este Cuvântul întrupat şi 
răscumpărător, a meritat cu jertfa sa unică de pe cruce satisfacerea eternă şi 
supraabundentă pentru păcatele tuturor oamenilor: „aşa cum toţi mor în Adam, tot 
aşa toţi vor primi viaţa în Cristos” (1Cor 15,22). „Căci unul singur este Dumnezeu şi 
unul singur mijlocitorul dintre Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus, care s-a dat pe 
sine ca răscumpărare pentru toţi” (1Tm 2,5-6)260. 
 
 

II. MISTERUL „COBORÂRII ÎN IAD” 
 
 

A. „DESCENDIT IN INFERNA” 
 
 Ne întrebăm acum asupra destinului lui Isus Cristos din triduum mortis, adică 
din perioada de la moarte la învierea sa. Ce mister cuprinde sâmbăta tăcerii totale? 
Evanghelia lui Nicodim, (apocrifă din secolul al II-lea)261, de origine iudeo-creştină, 
conţine o povestire pitorească despre intrarea victorioasă a lui Isus în împărăţia 
morţilor, despre dezintegrarea acestei împărăţii şi despre eliberarea morţilor: „Şi 
imediat, la acel cuvânt, porţile de bronz s-a sfărâmat şi gratiile de fier s-au rupt. Toţi 
morţii legaţi au fost dezlegaţi de lanţuri [...]. Regele gloriei a intrat ca un om. Toate 
locurile întunecate ale hadesului s-au luminat”262. Cu totul sugestivă este eliberarea 
lui Adam: „Regele gloriei, întinzând dreapta sa, l-a prins şi l-a ridicat pe primul părinte 
Adam. Apoi, îndreptându-se către ceilalţi, spuse: „Haideţi, veniţi cu mine voi toţi care 
aţi suferit moartea din cauza lemnului pe care l-a atins acesta. Iată eu vă fac să 
înviaţi toţi prin lemnul crucii”263. 
 Această tradiţie apocrifă este atestată destul de mult de părinţi, atât orientali 
cât şi occidentale, care atribuie coborârii lui Isus în împărăţia morţilor o 
intenţionalitate salvifică precisă264. Chiar dacă este absent în simbolul niceno-
constantinopolitan, descensus este mărturisit în simbolurile de credinţă deja 
                                            
260 Se leagă în acest context ceea ce M. J. SCHEEBEN scrie despre influenţa lui Cristos asupra 
omenirii în lucrarea sa I misteri del Cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1953, 330-343. 
261 Cf. M. ERBETTA, ed., Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, Marietti, Casale Monferrato 1981, I/2, 239. 
262 Ibidem, I/2, 268. 
263 Ibidem, I/2, 269. 
264 Pentru documentare cf. W. MAAS, Gott und die Hölle. Studien zum Descensus Christi, Johannes 
Verlag, Einsiedeln 1979, 133-143. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

135 

începând cu secolul al IV-lea. Rufin din Aquileia (care a trăit în a doua parte a 
secolului al IV-lea şi la începutul secolului al V-lea), în Expositio Symboli comentează 
de mai multe ori articolul care recită: „Crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus 
descendit in inferna”265. El ne informează că descendit in inferna nu este prezent în 
mod explicit nici în simbolul Bisericii Romane nici în cel al altor Biserici Orientale, 
chiar dacă există o aluzie făcută în menţiunea înmormântării266. Coborârea este 
interpretată de el ca victorie asupra împărăţiei morţii şi vestire a mântuirii pentru toţi 
cei răposaţi267. 
 Descensus este apoi documentat mereu mai frecvent în simboluri, formule de 
credinţă, precizări doctrinale, pronunţări conciliare268. Şi în Crezul apostolic, care 
după simbolul niceno-constantinopolitan este cea mai importantă sinteză a credinţei 
creştinătăţii, se mărturiseşte: „passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et 
sepultus, descendit ad inferna”269. Se poate, deci, conclude afirmând că „doctrina că 
Cristos a petrecut în cele de jos timpul dintre moartea pe cruce şi învierea sa era în 
mod comun învăţată creştinilor din primele timpuri”270. Cu trecerea lui Isus în sheol 
teologia patristică intenţiona să scoată în evidenţă supunerea de către el a puterilor 
infernale şi a stăpânului de dincolo de mormânt; predicarea mântuirii către toţi morţii; 
eliberarea efectivă a celor drepţi morţi înainte de Cristos271. 
 

B. DATELE BIBLICE 
 

1.  Fragmentele din 1Pt 3,19-20; 4,6 
 
 Obişnuita referinţă la pasajele din 1Pt 3,19-20; 4,6 s-a demonstrat a nu fi întru 
totul pertinentă, după o analiză atentă a textului272. Apostolul, după ce a vorbit 
despre Cristos „dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul” (1Pt 
3,18), continuă astfel: „şi în duh a mers să vestească mântuirea sufletelor care erau 
în închisoare, celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică 
opt suflete au fost salvate prin apă” (1Pt 3,19-20). Iar mai departe afirmă: „căci pentru 
aceasta a fost vestită evanghelia şi celor morţi, pentru ca, deşi condamnaţi în trup după 
judecata oamenilor, să trăiască în duh după judecata lui Dumnezeu” (1Pt 4,6). 

                                            
265 RUFINO TIRANNIO, Expositio Symboli, 12: CChrL 20, 149. 
266 „Sciendum sane est quod in ecclesiae Romanae Symbolo non habet additum: «deswcendit in 
inferna»: sed neque in Orientis ecclessiis habetur hic sermo: vis tamen verbi eadem videtur esse et in 
eo quod sepultus dicitur” (RUFINO TIRANNIO, Expositio Symboli, 16: CChrL 20, 152-153). 
267 Cf. RUFINO TIRANNIO, Expositio Symboli, 12.26: CChrL 20, 149; 160-161. 
268 Cf. DS 27-30, 76, 369, 738 (unde este condamnată o eroare a lui Abelard), 801 (definiţie a 
Conciliului Lateran IV în 1215), 852, 1011, 1077. Pentru doctrina lui Abelard, cf. R. V. TURNER, 
„Descendit ad Inferos: Medieval Views on Christ's Descent Into Hell and the Salvation of the Ancient 
Just” în Journal of the History of Ideas, 27 (1966), 173-194. Cf. A. HAAS, „Descensus ad inferos. 
Viaggi agli inferi e visioni dell'aldilà nel Medioevo prima di Dante”, în Comunio, 55 (1981) 41-62; G. 
FALLANI, „La concezione dantesca dell'inferno”, în Communio, 5 (1981), 63-70. 
269 Cf. J.N.D. KELLY, I simboli di fede della chiesa antica. Nascita, evoluzione, uso del credo, 
Dehoniane, Napoli 1987, 364. 
270 Ibidem, 374. 
271 Ibidem, 373-378; cf. A. GRILLMEIER, „Der Gottessohn im Totehreich. Soteriologische und 
christologische Motivierung der Descensuslehre in der àäalteren christlichen Überlieferung”, în IDEM, 
Mit ihm und in ihm, Herder, Freiburg 1975, 76-174; E. PERETTO, „Discesa agli inferi”, în DPAC I, coll. 
989-991.  
272 Cf. S. CIPRIANI, „Insegna la prima lettera di Pietro «la discesa agli inferi»?”, în Communio, 5 
(1981), 7-19. 
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 Acestor texte, care erau luate ca fundament pentru descensus al lui Isus 
Cristos în împărăţia morţilor, se puneau următoarele întrebări: care este conţinutul 
vestirii mântuirii? cine sunt duhurile care aşteptau în închisoare? Răspunsurile erau 
diferite. Vestirea mântuirii era interpretată fie ca o adevărată şi proprie eliberare a 
drepţilor din VT, fie ca influenţă salvifică îndreptată spre contemporanii lui Noe, fie ca 
o condamnare definitivă a îngerilor păcătoşi, fie ca un fel de exprimare a stăpânirii 
universale a lui Cristos. Prin sufletele din închisoare se înţelegea în schimb fie 
sufletele celor drepţi din VT convertiţi cu ocazia potopului, fie oamenii din generaţia 
potopului, fie îngerii, fiii lui Dumnezeu, despre care vorbeşte Gen 6,1-6273. 
 Cercetarea exegetică recentă (plecând de la W.J. Dalton)274 însă a scos în 
evidenţă două fapte: tradiţia occidentală îşi fundamentează doctrina asupra lui 
descensus nu pe 1Pt dar pe alte texte275; în al doilea rând 1Pt nu vorbeşte despre o 
„coborâre”, cât mai curând despre o „înălţare”. De fapt expresiile „înviat în duh” şi „în 
duh a mers să vestească” (1Pt 3,18.19) îl indică fără echivoc pe Cristos înviat (şi nu 
doar sufletul uman al lui Cristos, separat de trup după moarte)276. Textul 
intenţionează astfel să vorbească despre înălţarea lui Cristos în glorie, eveniment 
care înseamnă mântuire pentru cei care au crezut în el, începând de la cei drepţi din 
VT, şi condamnare pentru cei necredincioşi din timpul său, mai ales pentru acele 
spirite rele care au provocat devastarea prin potop277. În concluzie: „Cristos înviat cu 
toată personalitatea sa istorică şi divină, trup-spirit, decide destinul salvific sau 
pierderea tuturor creaturilor, fără limite de spaţiu şi de timp. Aceasta vrea să însemne 
că şi generaţiile de oameni care l-au precedat, chiar dacă sunt moarte deja, găsesc 
în el fundamentul propriei mântuiri”278. 
 

2. Fundamentul biblic279 
 
 Fundamentul biblic al lui „descensus” se află astfel în alte aluzii 
neotestamentare, care făceau parte din exegeza patristică şi care apoi au fost lăsate 
la o parte în favoarea textului din 1Pt. În Mt 12,40, de exemplu, se face referinţă la 
semnul lui Iona: „aşa cum Iona a fost trei zile şi trei nopţi în burta peştelui, tot aşa Fiul 
Omului va fi trei zile şi trei nopţi în sânul pământului”. Semnul lui Iona este un semn 
al pătimirii şi al lui descensus ale Fiului Omului. În acelaşi mod este interpretată 
afirmaţia paulină din Rm 10,7: „sau cine se va coborî în adânc? adică să-l ridice pe 
Cristos din morţi”. 

                                            
273 Se pare că legătura dintre 1Pt 3,19-20 şi 4,6 a fost propusă pentru prima dată de cardinalul 
Caietano, făcută chiar de Bellarmin şi de atunci încoace devenită obişnuită în exegeză şi în teologia 
catolică. Cf. W.J. DALTON, „Interpretation and Tradition. An Example of 1 Peter” în Gregorianum, 49 
(1968), 11-37. 
274 Cf. W.J. DALTON, Christ's Proclamation to the Spirits. A Study of 1Peter 3,18-4,6, PIB, Roma 
1965; W.J. DALTON, „The Interpretation of 1 Peter 3,19 and 4,6: Light from 2 Peter”, în Biblica, 60 
(1979), 547-555; N. BROX, „Zur Nachgeschichte von 2 Petr 3,19f/4,6 (Der «Höllenabstieg» Christi)”, 
în IDEM, Der Erste Petrusbrief, Benziger/Neuchirchener Verlag, Einsideln/Neukirchen-Vluyn 1979, 
182-189; C. PERROT, „La descente aux efers et la predication aux morts”, în ACFEB, Etudes sur la 
Premiere Lettre de Pierre, Cerf, Paris 1980, 231-246. 
275 Cf. W.J. DALTON, „Interpretation. and Tradition”, 12. 
276 Cf. W.J. DALTON, Christ's Proclamation, 134. Autorul afirmă că în 1Pt 3,18 este folosită o formulă 
tradiţională pentru a indica moartea şi învierea corporală a lui Isus Cristos. Prin urmare este exclusă 
orice referinţă la sufletul separat al lui Cristos.  
277 Cf. S. CIPRIANI, „Insegna la prima lettera”, 15. 
278 R. FABRIS, Lettera di Giacomo e Prima lettera di Pietro, EDB, Bologna 1980, 247. 
279 Cf. W. MAAS, Gott und die Hölle, 67-130. 
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 Această rămânere a lui Cristos în împărăţia morţilor nu este inerţie salvifică, 
dar este deja începutul erei mesianice. Evenimentul morţii lui Cristos este deja 
revenirea la viaţă a oaselor uscate (cf. Ez 37) şi irupere a vieţii şi a mântuirii. 
Extraordinarele evenimente întâmplate la moartea lui Isus o mărturisesc: „Şi, iată, 
catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, pământul s-a 
cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale 
sfinţilor morţi au înviat” (Mt 27,51-52). Alte aluzii la descesus în iad se află în Fap 
2,27-31; Ef 4,8-10; Fil 2,5-10; Col 1,18; Ev 13,20; Ap 1,18. Acest ultim text afirmă: 
„Eu eram mort, dar acum trăiesc pentru totdeauna şi am putere asupra morţii şi 
asupra iadului”. 
 În realitate, în NT descensus este doar o implicaţie colaterală a misterului 
morţii şi învierii lui Isus. Are însă o semnificaţie salvifică precisă şi autonomă. Isus 
care s-a cufundat în kenosis absolută a morţii este acelaşi Cristos, care, prin acest a 
fi al său în moarte şi la cei morţi, conduce morţii la viaţă. De aici reprezentarea 
figurativă iudeo-creştină a lui descensus mesianic.  
 

C. SEMNIFICAŢIA TEOLOGICĂ
280 

 
 Cu privire la descensus al lui Isus în împărăţia sheol-ului, s-a afirmat că 
„sâmbăta sfântă stă, ca mister între cruce şi înviere, nu la periferie dar în centrul 
întregii teologii”281. Dincolo de orice emfază, poate cultura contemporană, mai mult 
decât oricare alta, poate să redescopere dramaticitatea acestei situaţii a lui Cristos 
intuindu-i conţinutul salvific. Moartea lui Cristos înseamnă intrarea sa deplină şi 
solidară în sheol , care împreună cu cerul şi pământul (cf. Ex 20,4), constituie una 
dintre cele trei părţi ale cosmologiei biblice (Is 14,9; Ps 63,107). Sheol-ul este 
împărăţia morţilor (Gen 37,35; 1Sam 2,6; Ps 89,49), din care omul nu poate ieşi 
niciodată (Iob 7,9). În ea stau cei buni şi cei răi (1Sam 28,19). Este o închisoare fără 
întoarcere, pământul întunecimilor veşnice (Iob 10,21), al tăcerii, al părăsirii (Prov 
15,11; Iob 12,2; 26,6; 34, 2), al solitudinii, al incapacităţii de a-l lăuda pe Dumnezeu 
(Is 38,18; Ps 6,6). Este împărăţia absolută a negativităţii, a haosului, a lipsei binelui. 
 Prin moarte Isus este cufundat în această situaţie de extremă părăsire. A 
experimentat deci părăsirea, solitudinea, inerţia totală. Datul biblic, însă, ne spune că 
nu a rămas copleşit de aceasta: „nu a fost abandonat infernului, nici trupul său nu a 
văzut putrezirea” (Fap 2,31). Cel Sfânt a fost dezlegat „de  durerile morţii, deoarece 
nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei” (Fap 2,24). De fapt, el are „putere asupra 
morţii şi asupra infernului” (Ap 1,18; cf. 1Cor 15,26). De aceea moartea este obligată 
să-i restituie pe prizonierii săi: „moartea şi infernul au dat înapoi morţii care erau în 
ele” (Ap 2013; cf. Mt 27,52). 
 Solidaritatea lui Isus în moarte şi experienţa sheol-ului constituie o ofertă de 
mântuire pentru om, muritor în sens dublu datorită condiţiei sale umane şi datorită 
păcatelor sale. În rest, în timpul vieţii sale, Isus a afirmat: „Adevăr, adevăr vă spun: a 
venit momentul, şi acum este, în care morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi 
cei care îl vor fi ascultat, vor trăi” (In 5,25). Dacă înainte sheol-ul era o închisoare de 
moarte, în Isus devine cale de răscumpărare. Luarea în stăpânire a sheol-ului de 

                                            
280 Cf. W. MAAS, Gott und di Hölle, 133-321. Cf. K. RAHNER, „Discesa di Cristos nel regno dei morti”, 
în IDEM, Nuovi Saggi, II, Paoline, Roma 1968, 183-190; H.U. VON BALTHASAR, „Il cammino verso i 
morti (sabato santo)”, în MS VI, 289-324; J. GALOT, „La vittoria di Cristo sulla morte”, în La Civilta 
Cattolica, 138 (1987), II, 118-131.  
281 W. MAAS, „«Discese all'inferno». Aspetti di un articolo di fede dimenticato”, în Comunio, 55 (1981), 29. 
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către el înseamnă că porţie infernului au fost dărâmate („moartea şi infernul au fost 
aruncate în iazul cu foc”, Ap 20,14) iar omul a fost eliberat din haos şi din 
condamnarea la nimic. 
 Omul contemporan, mare cunoscător al culturii morţii şi infernului, al solitudinii 
ante et post mortem282, poate să interiorizeze mai bine solidaritatea „eliberatoare” a 
lui Isus faţă de el. Şi Fiul Omului a coborât în abisul extremei părăsiri, dar pentru a o 
înfrânge prin legătura indestructibilă a comuniunii sale de iubire trinitară. Descensus 
devine astfel o posibilitate de exod şi de urcare. Reprezintă mâna întinsă a Fiului lui 
Dumnezeu către fiii omului „morţi”, dar prin aceasta nu abandonaţi destinului lor de 
anihilare şi de lipsă de semnificaţie existenţială. În locul solitudinii perene a eu-lui, 
Isus poartă oferta comuniunii lui „noi”. De fapt, deşi se află în moarte şi deci în 
situaţia îndepărtării extreme de Dumnezeu, Isus nu era lipsit de comuniunea de 
caritate cu Tatăl în Duhul. Locul cel mai „apneumatic” se transformă astfel într-o 
situaţie de caritate şi de mântuire trinitară283. 
 Dincolo de acest aspect „spre jos”, „descensus” este şi un moment de 
eliberare „înapoi”, „spre trecut”. Isus mort este solidar cu oamenii care au trăit înainte 
de el. De aceea eliberarea sa se extinde şi la ei. Istoria mântuirii nu are repercusiuni 
doar în prezent şi în viitor, dar şi în trecut. Nu există bariere temporale şi spaţiale 
pentru mântuirea inaugurată de moartea răscumpărătoare a lui Cristos. Sâmbăta 
sfântă a lui Isus este mântuirea tuturor vinerilor de pătimire şi moarte ale tuturor celor 
care aparţin comunităţii umane.  
 
 

III. ÎNVIEREA 
 
 
A. MOARTEA ŞI ÎNVIEREA LUI ISUS 

 
 Vinerea şi sâmbăta sfântă, cu realitatea lor providenţială de moarte „salvifică”, 
nu au fost însă ultimul cuvânt al evenimentului Cristos. Morţii lui Isus nu i-a urmat 
tăcerea absolută a lui Dumnezeu. Fiul veşnic făcut om, răstignit şi depus în 
mormântul săpat în stâncă, nu a rămas paradă morţii. Ameţitoarea parabolă a 
kenosei care l-a purtat de la viaţa divină a comuniunii trinitare la ascultarea întrupării 
(Ev 10,7) şi a nimicirii pe cruce (Fil 2,8; Ev 5,8) nu se cufundă în umbra definitivă a 
nimicului. K. Rahner subliniază în această privinţă: „Moartea lui Isus este astfel că 
prin esenţa sa se rezolvă în înviere, se nimiceşte în ea”284. Aceasta înseamnă că 
moartea lui Isus – care în viaţa sa pământească l-a vestit pe Dumnezeu ca 
Dumnezeul celor vii (Lc 20,38) şi izvorul vieţii (In 5,26); care a făcut minunea învierii 
(cf. Mc 5,21-24.35-43; Mt 9,18-19.23-26; Lc 8,40-42.49-56; Lc 7,11-17; In 11,1-45); 
care s-a proclamat el însuşi „viaţa” (In 5,26), „învierea” (In 11,25-26) şi „lumina vieţii” 
(In 8,12) – este nimicită de supra-abundenta plinătate şi putere a vieţii sale divine: 
„Domnul nostru Isus Cristos înviind – spune sf. Augustin – a făcut glorioasă ziua pe 
care murind a făcut-o zi de doliu”285. 
                                            
282 Cf. A. DALL'ASTA, „Una parola alla'estremita del silenzio. Il Cristo teologico di Dostoevskij”, în 
Communio, 55 (1981), 71-91.  
283 Cf. W. MAAS, „Discese all'inferno”, 37. 
284 Cf. K. RAHNER, „La teologia della morte e della risurrezione di Gesu”, în K. RAHNER – W. 
THÜSING, Cristologia sistematica ed esegetica, Morcelliana, Brescia 1974, 40. 
285 AUGUSTINUS, Sermo 5,1; cf. ediţia critică şi traducerea italiană în R. CANTALAMESSA, La 
Pasqua nella Chiesa antica, SEI, Torino 1978, 200-201. 
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 În Cristos înviat avem astfel evenimentul nemaiauzit al morţii. Intrarea în lume 
a Fiului lui Dumnezeu, cufundată în oceanul vieţii care este Dumnezeu, moartea 
moare şi devine viaţă. Nu viaţă umană, mereu muritoare, dar autentică viaţă „divină”, 
viaţă „pneumatică”, viaţă complet pătrunsă de Duhul imortal şi dătător de viaţă divină, 
fără caducitate şi faliment. Omenitatea martirizată, răstignită şi îngropată a lui Cristos 
devine astfel omenitatea înviată şi glorioasă a Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este 
unitatea inscindibilă dintre moarte şi înviere în Cristos. Moartea umană, reală şi 
tragică, este schimbată în mod tainic în viaţă divină. Isus Cristos realizează ca 
primiţie absolută reintrarea omului nu doar în paradisul pierdut, dar chiar în sânul 
comuniunii trinitare. Cu învierea lui Cristos, de fapt, omenitatea glorioasă confirmă 
apartenenţa sa la însăşi definiţia Dumnezeului creştin, care este Tată, Fiu, 
„Dumnezeu adevărat şi om adevărat” şi Duh sfânt. 
 

B. ÎNVIEREA, EVENIMENT CRISTOLOGIC PLENAR 
 
 Întregul NT este pătruns de acest mister extraordinar şi neaşteptat de glorie. 
Uimirea şi necredinţa ucenicilor este aşa de mare (cf. Mc 16,14), încât provoacă 
reproşurile lui Cristos înviat: „Nepricepuţilor şi greoi la inimă în a crede toate cele 
spuse de profeţi! Oare nu trebuia Cristos să sufere acestea şi să intre în gloria sa?” 
(Lc 24,25-26); „De ce v-aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gânduri în inima 
voastră?” (Lc 24,38). Însă, o dată întărită în credinţa în Cel Înviat, comunitatea 
eclezială îşi dă seama imediat de importanţa decisivă a evenimentului şi îi 
răspândeşte cu convingere mesajul, până la martiriu. Cu extremă sinceritate sf. Paul 
punctează centralitatea învierii, ca şi criteriu primar al adevărului vestirii creştine: 
„Dacă Cristos nu a înviat, atunci zadarnică este predica noastră şi zadarnică este şi 
credinţa voastră. Iar noi suntem găsiţi martori falşi ai lui Dumnezeu pentru că dăm 
mărturie împotriva lui Dumnezeu, punând că l-a înviat pe Cristos, pe care nu l-a 
înviat” (1Cor 15,15-16). H. Schlier notează în această privinţă: „Despre învierea lui 
Isus Cristos Biserica primară nu a vorbit nici cu detaşare nici într-un mod fără 
angajare, ci cu emoţie şi în act de profesiune de credinţă”286. 
 Învierea devine astfel centrul predicării apostolice şi adevărata origine a 
Bisericii: „Pe acest Isus Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi îi suntem martori” (Fap 2,32). 
Afirmaţiile cele mai vechi sunt cele în care învierea apare ca un act al lui Dumnezeu 
referitor la Isus: „Dumnezeu l-a înviat din morţi” (Rom 10,9; 1Tes 1,10; cf. Fap 2,23-
24; 3,13; 4,10; 17,31; Rom 8,11; Gal 1,1; Col 2,12; Ef 1,10; declaraţii în mod 
substanţial analoge se află în Rom 4,25; 6,4.9; 7,4; 8,34; 1Cor 15,12-17.20; 2Cor 
5,15). Sunt apoi afirmaţiile în care Isus este subiectul învierii: „Într-adevăr Domnul a 
înviat şi i-a apărut lui Simon” (Lc 24,32; cf. 1Cor 15,3-5)287. 
 Învierea constituie nucleul primelor simboluri de credinţă întâlnite în NT288. Sf. 
Paul, în introducerea la scrisoarea sa către Romani îl aclamă pe Isus Cristos „născut 
din seminţia lui David după trup, constituit Fiu al lui Dumnezeu cu putere după Duhul 
sfinţeniei prin învierea din morţi” (Rom 1,3-4; cf. Rom 4,24; 8,34; 1Cor 15,3-5; 1Tim 
3,16; 2Tim 2,8; 1Pt 1,21; 3,18-20). „Noi credem cu adevărat – mai spune apostolul – 
că Isus a murit şi a înviat” (1Tes 4,14). Proclamarea lui Cristos înviat este vestire de 

                                            
286 H. SCHLIER, La resurrezione di Gesu, Morcelliana, Brescia 1973, 10. 
287 Cf. X. LEON-DUFOUR, Risurrezione di Gesu e messaggio pasquale, Paoline, Cinisello Balsamo 
1987, 47-52; B. RIGAUX, Dio l'ha rIsuscitato, Paoline, Roma 1976, 160-173. 
288 Cf. KELLY, I simboli di fede, 429-431. 
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mântuire: „Dacă vei mărturisi cu gura ta că Isus este Domnul, şi vei crede cu inima ta 
că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Rom 10,9). 
 În NT învierea lui Isus Cristos prezintă o realitate a sa plenară pe care putem 
să o sintetizăm într-un mod triplu. Mai întâi reprezintă confirmarea divinităţii lui 
Cristos, care reintră în gloria sa de Fiu al Tatălui, cu omenitatea sa înviată. Apoi este 
revelaţia supremă a Dumnezeului trinitar: a Tatălui, care acceptă jertfa 
răscumpărătoare a lui Isus şi îl glorifică înviindu-l şi înălţându-l la dreapta sa; a Fiului, 
care cu întruparea sa salvifică merită înălţarea glorioasă; şi a Duhului sfânt, care este 
duh de viaţă şi de înviere („Cristos... dat la moarte în trup, dar înviat în duh”: 1Pt 
3,18; cf. Rom 1,4). În al treilea rând învierea reprezintă concluzia alianţei şi a 
refacerii prieteniei dintre Dumnezeu şi om, prin care viaţa divină este comunicată ca 
prim rod naturii umane a lui Cristos (răscumpărare obiectivă), şi prin el întregii 
omeniri (răscumpărare subiectivă). Acest influx al lui Cristos înviat nu este doar 
exemplar sau intenţional, dar real şi eficace. Adică el are putere spirituală de a-i 
transforma pe oameni după imaginea sa pentru a-i face fii ai Tatălui289. 
 

C. LIMBAJUL ÎNVIERII 
 
 Limbajul neotestamentar referitor la înviere este foarte variat. Trebuind să se 
traducă un eveniment unic şi în afara oricărei experienţe umane, autorii sacri l-au 
comunicat printr-o mulţime de cuvinte şi expresii ca înviere, înălţare, glorificare, 
triumf, ridicare, viaţă nouă, recreare, prezenţă a lui Isus în istorie şi în lume, stăpânire 
cosmică. Trebuie adăugat imediat că atât în NT cât şi în perioada patristică s-a 
afirmat aproape în exclusivitate limbajul de „înviere”. De fapt, atât limbajul simbolic 
din Ev 9,11-12 („intrarea în sanctuarul ceresc”, cât şi aşa-numitul limbaj de „înălţare” 
propriu pasajelor liturgice sau imnice (Fil 2,9; Ef 4,10; 1Tim 3,16), cât şi formula „Isus 
trăieşte” (2Cor 13,4; Rom 14,9) şi alte asemănătoare nu implică în mod necesar 
învierea din morţi. Este vorba de categorii care nu reuşesc să cuprindă sau să 
exprime în mod adecvat realitatea învierii lui Isus. Sunt mai degrabă afirmaţii de 
întărire sau explicative. Alegerea limbajului de înviere a rezultat aproape inevitabil, 
pentru că în orice expectativă de timp trebuie să se exprime evenimentul unic al 
învierii unui singur om, premiză a învierii generale290. 
 Învierea lui Isus nu este însă simplă revenire la viaţa pământească, cum s-a 
întâmplat cu Lazăr291. Isus a fost restituit cu omenitatea sa vieţii glorioase, depline şi 
imortale a lui Dumnezeu. De aceea trupul său înviat este un trup „pneumatic” (1Cor 
15,44) sau „spiritual”, în sensul teologic forte de trup în întregime pătruns de suflul 
vital al Duhului lui Dumnezeu, care l-a transformat din coruptibil în incoruptibil, din 
ignobil în glorios, din slab în puternic (1Cor 15,42-43), din muritor în nemuritor (1Cor 
15,53-54). Învierea lui Isus este aşadar victoria sa definitivă asupra morţii şi asupra 

                                            
289 Cf. J. GALOT, Gesu Liberatore, 323-326. 
290 Cf. X. LEON-DUFOUR, Risurrezione di Gesu e messaggio pasquale, 52-69; R. BROWN, La 
oncezione verginale e la risurrezione corporea di Gesu, Queriniana, Brescia 1977, 105.  
291 Trebuie notat în această privinţă că învierea lui Isus nu este simplă revenire la viaţă, din care cauză 
nu ar fi cu totul adecvat să se vorbească despre „înviere”, de exemplu, în cazul fiului văduvei din Naim 
(Lc 7,11-17) şi al lui Lazăr (In 11): „A învia, în schimb, înseamnă a descoperi, dincolo de moarte, o 
viaţă de tip nou care presupune raporturi noi pentru oameni, între ei şi cu Dumnezeu” (L. 
MONLOUBOU – F.M. DU BUIT, în DBSC, 844). Cf. şi L. LOMBARDI VALLAURI, Anastaseolgie. La 
Resurrection de Jesus comme probleme scientifique, CEDAM, Padova 1981, 401-434. L. LOMBARDI 
VALLAURI, „Note sul senso e sul fatto della Risurrezione”, în Communio, 61 (1982), 75-84. 
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păcatului, prin care „moartea a fost înghiţită de victorie” (1Cor 15,54). În învierea lui 
Isus moartea a fost distrusă pentru totdeauna (cf. Is 25,8). 
 

D. REALITATEA ÎNVIERII LUI ISUS 
 
 În NT credinţa în realitatea învierii este un fapt peremptoriu şi fără echivoc: 
„Într-adevăr (óntōs = „cu adevărat”, „în mod real”) Domnul a înviat şi i-a apărut lui 
Simon” (Lc 24,34). Scriitorii neotestamentari vor să transmită un eveniment real. Nu 
credinţa ucenicilor a creat învierea. Întâlnirea cu Cristos înviat a trezit în ei credinţa 
fermă în realitatea fiinţei sale actuale vii lângă Tatăl. Învierea nu este consecinţa 
credinţei ucenicilor, cât mai degrabă cauză. Ucenicii de fapt erau trişti (Lc 24,18), 
sceptici, necredincioşi, greoi de inimă (Mc 16,14), în îndoială (Mt 28,17), 
înspăimântaţi (Lc 24,37). 
 Învierea, în plus, este un eveniment care în primă instanţă l-a interesat în mod 
exclusiv pe Isus Cristos, care a trăit-o şi a experimentat-o în omenitatea sa, care a 
devenit glorioasă, „pneumatică”. Şi ca atare le-a apărut după aceea ucenicilor. Este 
vorba aşadar în primul rând de învierea „lui Isus”. Numai după şi plecând de la acest 
fapt se poate vorbi despre „experienţa” ucenicilor. Realitatea învierii lui Isus, deci, nu 
stă nici nu se identifică cu experienţa pe care ucenicii au făcut-o stând împreună sau 
în conversaţie sau în misiunea lor. Acestea sunt doar câteva consecinţe ale 
evenimentului real al învierii lui Isus. Nu acestea constituie învierea. Isus nu a înviat 
în contextul unei oarecare întâlniri interpersonale. El este cu adevărat înviat din 
moarte purtând în viaţa divină omenitatea sa. Numai după aceea avem 
repercusiunile acestei învieri asupra ucenicilor, care se convertesc definitiv la el. 
 Învierea este aşadar un fapt în mod eminent de sus, care însă a avut efecte 
istorice decisive pentru comunitatea primară creştină. Însă nu a fost un „eveniment al 
discipolilor”, chiar dacă ei au devenit după Isus protagonişti ai faptelor pascale. Nu 
este vorba, de fapt, de o realitate creată de discipoli prin înşelăciune sau prin 
halucinaţie (după interpretările raţionaliste de acum depăşite)292, sau prin convertirea 
postpascală la învăţăturile lui Cristos (după o linie interpretativă contemporană), în 
mod independent de apariţii şi de mormântul gol293. În primul caz ar fi o josnică şi cu 
totul nefondată înşelăciune a ucenicilor. În al doilea caz, învierea ar consta într-o 
revenire la viaţă a învăţăturii lui Isus în sufletul ucenicilor, care ar fi mărturisit după 
aceea că „Isus este viu în mijlocul lor”. 
 În realitate, această ultimă afirmaţie este adevărată numai dacă este 
fundamentată pe evenimentul concret al „învierii lui Isus”, care nu se epuizează într-o 

                                            
292 Ipoteza înşelăciunii fusese avansată de mai marii preoţi şi de farizei (cf. Mt 27,62-65). Pentru o 
panoramică sintetică a acestei teorii, cf. J. CABA, Resucitó Cristo, mi esperanza, BAC, Madrid 1986, 5-16. 
293 În ceea ce priveşte poziţii lui Bultmann şi Marxsen, vezi J. CABA, Resucitó Cristo, mi esperanza, 
21-41. Oricum, deja Loisy afirmase: „Ceea ce l-a înviat pe Isus pentru cei care crezuseră în el a fost 
activitatea intimă a credinţei” (A. LOISY, Le origini del cristianesimo, Il Saggiatore, Milano 1967, 139). 
Acelaşi autor, aducând la zi o teză care fusese a lui Celso şi a lui reimarus, considera că credinţa 
discipolilor, după moartea lui Isus, a fost aceea care a „inventat” printr-un proces spontan învierea 
(ibidem, 141 ş.u.). Un autor care în anii 1970 a propus ca discuţie o teză asemănătoare a fost R. 
PESCH, „Zur Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu. Ein vorschlag zur Diskussion”, în 
Theolgische Quartalschrift, 153 (1973), 201-228. O anumită influenţă a avut-o mai ales asupra 
autorilor ca E. SCHILLEBEECKX, Gesu, la storia di un vivente, Queriniana, Brescia 1976, 266 ş.u., 
374, 379, 392, 399, 400, 407, 410, 412 şi P. SCHOONENBERG, Sulla via di Emmaus, Cittadela, 
Assisi 1976, 36 ş.u., 53, 56. R. Pesch a prezentat în 1982 o altă încercare, mai conformă cu realitatea 
tradiţiei evanghelice: „La genese de la foi en la resurrection de Jesu. Un nouvelle tentative”, în La 
Paque du Christ mystere de salut, Cerf, Paris 1982, 51-74. 
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existenţă „intenţională” sau „subiectivă” în ucenici, dar în faptul „obiectiv”, „real” şi 
„personal” al lui Cristos înviat. Învierea, ca şi moartea şi îngroparea, este prezentată 
în Scripturi ca un fapt care-l priveşte în mod esenţial pe Isus Cristos, având 
repercusiuni hotărâtoare asupra ucenicilor săi. 
 

E. ISTORICITATEA ÎNVIERII LUI ISUS
294 

  
Dintr-un punct de vedere al mărturiei istorice – adică aplicând diferitele criterii 

de autenticitate istorică – învierea este atestată în mod solid şi unanim în toate 
scrierile din NT. Ea este văzută ca şi culmea parabolei pământeşti a lui Isus şi centrul 
vestirii comunităţii creştine primare. Din acest punct de vedere, aşadar, se poate 
considera ca fapt „istoric”, întrucât este atestat cu soliditate de izvoarele 
neotestamentare.  
 Afirmând, în plus, istoricitatea învierii, se intenţionează confirmarea realităţii 
sale de eveniment care a avut loc cu adevărat. Chiar dacă este vorba de un 
eveniment în mod esenţial transcendent şi metastoric, învierea păstrează o legătură 
strânsă cu istoria noastră. Apariţiile lui Cristos înviat reprezintă, de fapt, o întâlnire 
autentică şi plină de mister dintre transcendenţa lui Dumnezeu şi imanenţa omului, 
dintre eternitate şi timp. Este vorba – trebuie să adăugăm imediat – despre un gratuit 
„a se lăsa văzut” al lui Isus, care luminează interlocutorii săi cu harul credinţei. Dar 
este mereu o întâlnire care este închisă în spaţiul-timp al istoriei. Din acest punct de 
vedere aşadar învierea are o reală „margine istorică”, o inegalabilă „latură” îndreptată 
spre istoria omului. În consecinţă omul poate surprinde această „trăsătură” şi poate 
să o interpreteze. În acest sens învierea se poate numi, împreună cu W. 
Pannenberg, „eveniment istoric”295. 
 În realitate constatarea „istorică” a învierii apare nu imediată, ci mediată. În 
mod imediat în NT se ajunge, prin criterii de autenticitate istorică, credinţa ucenicilor 
în învierea lui Isus, fundamentată pe un dublu fapt: apariţiile Celui Înviat (atât în 
tradiţia preevanghelică, cât şi în cea evanghelică), şi mormântul gol. Învierea aşadar 
este surprinsă doar „în mod mediat”, prin această credinţă fermă şi „fundamentată” a 
ucenicilor în Cristos înviat, al cărui trup nu mai este în mormânt. 
 Cercetarea istorică nu afirmă învierea în actul punctual al producerii sale 
transcendente – ne mărturisit nici „imaginat” de izvoarele neotestamentare, chiar 
dacă este „descris” pe larg, de exemplu, în Evanghelia apocrifă a lui Petru – cât mai 
ales în concretizarea sa plină de mister istorico-metastorică a întâlnirilor Celui Înviat 
cu ucenicii. Şi aceasta confirmă mărturia plină de încredere a izvoarelor canonice 
despre evenimentul central al credinţei creştine. A ajunge la înviere şi pe această 
cale „mediată” a verificării istorice nu implică aşadar o adeziune mai mică de 
credinţă, dar o întâlnire reînnoită cu indiciile providenţiale pe care ni le-a lăsat Cel 
Înviat . 

                                            
294 Pentru aceste reflecţii, cf. P. GRELOT, „L'historien devant la Resurrection du Christ”, în Revue 
d'Histoire de Spiritualite, 48 (1972), 221-250; W. KASPER, „Der Glaube an die Auferstehung Jesu vor 
dem Forum historischer Kritik”, în Theologische Quartalschrift, 153 (1973), 229-241; E. DHANIS, „La 
resurrection de Jesus et l'histoire”, în E. DHANIS, ed., Resurrexit, LEV, Citta del Vaticano 1974, 57-
638; G. O'collins, Il Gesu pasquale, Cittadella, Assisi 1975, 11-108; G. GHIBERTI, „La risurrezione di 
Gesu: realta storica e interpretazione”, în R. FABRIS, ed., Problemi e prospettive di scienze bibliche, 
Queriniana, Brescia 1981, 349385; J. PERRET, Gesu è davvero risorto, SEI, Torino 1986. 
295 Cf. W. PANNENBERG, Cristologia. Lineamenti fondamentali, Morcelliana, Brescia 1974, 98-122. 
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 Acesta este mesajul conţinut în 1Cor 15,3-8, în care învierea lui Isus este 
prezentată în acelaşi timp ca eveniment de credinţă şi fără îndoială eveniment istoric, 
mărturisit cu tărie. Adevărul vestirii de credinţă este măsurat de realitatea 
evenimentului, care astfel nu se pierde în mit. 

 

F. „CRISTOS [...] A ÎNVIAT A TREIA ZI DUPĂ SCRIPTURI, ŞI A APĂRUT” (1Cor 15,3-5)296 

  

 În prima scrisoare către Corinteni, redactată puţin după 20 de ani de la 
moartea lui Isus, sfântul Paul vorbind despre „evanghelia” (1Cor 15,1) transmisă de 
el credincioşilor din acel oraş, afirmă: 

 
 3 Căci v-am transmis, în primul rând, ceea ce am primit şi eu:  

Cristos A MURIT (apéthanen) pentru păcatele noastre, după Scripturi, 
4 A FOST ÎNMORMÂNTAT (etáphē) 
   ŞI A ÎNVIAT (egegertai) a treia zi, după Scripturi. 
5 Şi i S-A ARĂTAT (ophthe) lui Chefa, apoi celor doisprezece, 
6 după aceea S-A ARĂTAT la pete cinci sute de fraţi dintr-o dată. 
7 După aceea, i S-A ARĂTAT lui Iacob şi apoi tuturor apostolilor.  
8 Ultimului dintre toţi mi S-A ARĂTAT şi mie, ca unui născut înainte de vreme (1Cor 
15,3-8). 

 
 Verbele „a transmite” şi „a primi” (v. 3), tipice transmiterii orale a unei formule 
fixe, şi vocabularul non paulin folosit în versetele 3-5 arată că fragmentul nu este 
creaţia apostolului, dar o veche „formulă de credinţă” a kerygmei primare. Paul însuşi 
a primit-o la convertirea sa (în jurul anilor 33-35 d. C.), sau în timpul vizitei la 
Ierusalim (pe la 36-38 d. C.) sau mai târziu la începutul anilor 40. Gerhardsson 
consideră fragmentul nu o formulă de credinţă, dar un sumar de cateheze sau un 
breviar de predică. Adică ar fi vorba de o adnotare care conţine puncte de plecare 
pentru predicare, de dezvoltat apoi mai amplu şi mai complet recurgând la materiale 
de mărturie şi de povestiri primite prin tradiţie297. 
 În orice caz ne aflăm în faţa unei mărturii foarte vechi şi globale despre 
evenimentele pascale, enunţate fie în realitatea lor istorică, fie în semnificaţia lor 
teologico-salvifică. 
 Sunt patru evenimente esenţiale istorico-salvifice din această sintetică 
evanghelie primară: moartea, înmormântarea, învierea şi apariţiile lui Isus. Am văzut 
deja că moartea este prezentată ca eveniment în acelaşi timp istoric şi teologico-
salvific, întrucât este voit de Dumnezeu („după Scripturi”) pentru răscumpărarea 
noastră („pentru păcatele noastre”). Menţiunea îngropării („a fost îngropat”) 
reprezintă o confirmare a morţii şi face aluzie la mormântul gol, a cărui tradiţie – se 
                                            
296 Cf. J. KREMER, „L'interpretazione del messagio pasquale de Nuovo Testamento data da Rudolf 
bultmann e da Willi Marxsen alla luce della testimonianza sulla risurrezione di Cristo di 1Cor 15,3-8”, 
în Dibattito sulla risurrezione, Queriniana, Brescia 1969, 37-69; J. SCHMITT, „Le «Milieu» litteraire de 
la «Tradition» citée dans 1Cor 15,3b-5”, în Resurrexit, 169-180; A. SITI, „La risurrezione di Gesu nella 
catechesi apostolica”, în Euntes Docete, 28 (1975), 187-203; H. ZIMMERMANN, „Cristo è morto per i 
nostri peccati ed è risorto il terzo giorno. Una confessione protocristiana”, în IDEM, Gesu Cristo, 
Marietti, Torino 1976, 131-150; P. J. KEARNEY, „He appeared to 500 Brothers (1Cor 15,6)”, în Novum 
Testamentum, 22 (1980), 264-284. 
297 Cf. B. GERHARDSSON, Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmissions in 
Rabbinic Judaism and Early Christianity, C.W.K. Gleerup, Uppsala 1961, 288-306. 
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pare de acum dovedită – nu este deloc mai recentă decât cea referitoare la 
apariţii298. Al treilea eveniment menţionat este cel al învierii, enunţat prin verbul 
egēgertai (= „a fost înviat”), care este un perfect pasiv şi indică resuscitarea ca 
lucrare a lui Dumnezeu în Cristos (aşa cum are loc în mărturiile cele mai vechi: cf. 
1Tes 1,10; Rom 4,24). Folosind verbul la perfect şi nu la aorist – aşa cum se 
întâmplă pentru „a murit” şi „a fost îngropat” – textul grec subliniază un fapt al cărui 
efect durează şi în prezent. Cristos aşadar este şi astăzi viu în condiţia sa de înviat. 
Două indicaţii însoţesc învierea. Prima, „a treia zi”, este înainte de toate informaţie 
cronologică. Ne fiind nici un martor ocular al evenimentului exact al învierii, această 
indicaţie precisă poate proveni fie de la descoperirea mormântului gol fie de la 
primele apariţii ale înviatului. Ea însă mai are şi o nuanţă teologică. Semnalează că 
moartea, deşi a fost reală (cf. „a fost înmormântat”, nu pus stăpânire în mod definitiv 
şi absolut pe trupul Domnului prin descompunere, cum se întâmplase în cazul lui 
Lazăr, care deja emana un miros urât, fiind „în a patra zi” (tetartaīos, In 11,39). A 
doua indicaţie, „după Scripturi”, precizează ulterior „a treia zi” şi ar aminti atât aluziile 
veterotestamentare, cât şi previziunile învierii făcute chiar de Isus (cf. Mt 27,63; Mc 
14,58; 15,29; Lc 24,7.46; In 2,19.20). Conform mentalităţii ebraice această mărturie 
scripturistică ar avea mai mare valoare decât experienţa personală a ucenicilor. 
 Al patrulea fapt esenţial din această formulă primară a credinţei sau sumar de 
predică este dat de apariţii, evocate prin verbul „a apărut” (ōphthe = „a fost văzut”, 
care este aoristul pasiv de la horáō). Este un termen care nu face parte din 
vocabularul paulin (se află doar aici şi în formula de credinţă din 1Tim 3,16). În 
greaca LXX această formă se foloseşte: a) atunci când este vorba de „lucruri” 
concrete, care înainte erau ascunse sau invizibile şi care apoi intră în câmpul vizual 
(după potop „s-au văzut” crestele munţilor: Gen 8,5); b) când se vorbeşte despre 
„persoane”, care se oferă în mod liber privirii altora (cf. Ex 23,15; 34,21); c) atunci 
când este vorba despre „teofanii”, în care Dumnezeu, ieşind din transcendenţa sa 
absolută şi invizibilă, lasă să se vadă gloria sa (Gen 12,7; Ex 3,2 ş.u.). Uzul 
neotestamentar serveşte la a indica, de exemplu, apariţia lui Ilie şi Moise la 
transfigurare (Mc 9,4), sau a limbilor de foc la Rusalii (Fap 2,3). 
 În concluzie, verbul ōphthe desemnează viziuni şi apariţii reale şi obiective, 
dar care, în cazul teofaniilor, nu reprezintă evenimente neutrale. În apariţiile Celui 
Înviat, de fapt, pe de o parte este Cristos „a se face văzut”, el care iese din 
ascunzişul morţii, şi pe de altă parte este experienţa perceptivă a ucenicilor, cu un 
conţinut obiectiv extern lor. Nu este vorba deci de viziuni nocturne avute în timpul 
somnului (cf. Fap 16,9; 18,9), nici de experienţe extatice (cf. Fap 2,17 ş.u.). Apariţiile 
lui Isus sunt evenimente concrete şi ca atare sunt puse pe acelaşi plan cu faptele 
reale precedente ale morţii, înmormântării şi învierii. Totuşi, Cristos Înviat fiind o 
realitate externă ucenicilor, nu sunt suficiente doar simţurile pentru perceperea sa, 
din moment ce apariţiile pascale au rămas ascunse observatorilor neutri. Vederea  
Celui Înviat este un dar al Celui Înviat. 
 Pentru a motiva realitatea evenimentului, sf. Paul adaugă şase categorii de 
martori ai Înviatului, alese dintre cele considerate mai semnificative: 1) Chefa, numit 

                                            
298 Cf. J. KREMER, „Zur Diskussion über „das leere Grab”. Ein Beitrag zum Verständnis der biblischen 
Überlieferung von der Entdeckung des geöffneten leeren Graben”, în Resurrexit, 137-159; A. 
FEUILLET, „La decouverte du bombeau vide en Jean 20,3-10 et la foi au Christ ressuscite”, în Esprit 
et Vie, 87 )1977), 293-284; W.L. CRAIG, „The Historicity of the Empty Tomb of Jesus”, în New 
Testament Studies, 31 (1985), 39-67 (autorul avansează opt argumente în favoarea istoricităţii 
mormântului gol).  
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primul, pentru demnitatea sa (cf. şi Lc 24,34); 2) Cei doisprezece, termen tehnic 
pentru a indica colegiul apostolic în sens strict: foarte probabil se referă la apariţia 
care a avut loc în cenacol în seara învierii (Lc 24,36-43; In 20,19-23); 3) mai mult de 
cinci sute de fraţi, care poate formau un grup bine determinat de creştini, obiect de 
atenţii speciale din partea apostolilor, şi care cu mărturia lor garantau împreună cu 
Cei doisprezece adevărul apariţiilor; 4) Iacob, „fratele Domnului” (Gal 1,19), cu un 
renume personal aparte în biserica de la Ierusalim (Fap 21,19-19; Gal 2,9); 5) toţi 
Apostolii: este vorba de colegiul apostolic amplificat cu acei ucenici care, prin 
manifestarea lui Cristos înviat, au primit misiunea de a predica evanghelia şi învierea 
(cf. 1Cor 1,15-17; 9,1-3; Gal 2,8-17; Rom 1,5; 10,14 ş.u.; Ef 2,20); 6) Paul, cu 
apariţia pe drumul Damascului (Fap 9,3-7). 
 Această listă simplă de martori ai apariţiilor are ca finalitate motivarea realităţii 
învierii lui Isus. Nici Bultmann nu poate să nu admită că cu acest text apostolul caută 
să facă credibilă învierea ca un fapt obiectiv şi istoric, prezentând lista martorilor 
oculari299. 
 

G. APARIŢIILE ÎN TRADIŢIA EVANGHELICĂ 
 
 Se pot distinge două tipuri de relatării a apariţiilor în tradiţia evanghelică. Un 
prim tip cuprinde povestirile despre apariţii la persoane particulare, având o schemă 
de povestire destul de liberă. Cele mai importante sunt apariţiile la femei (Mt 28,9 
ş.u), ucenicilor din Emaus (Lc 24,13-35), Mariei Magdalena (In 20,11-18). Al doilea 
tip cuprinde povestiri de apariţii oficiale (cf. Mt 28,16-20; Mc 16,14-18.19-20; Lc 
24,36-49; In 20,18-23.24-29), care prezintă o schemă comună: apariţia şi salutul lui 
Isus; reacţia de necredinţă din partea apostolilor; reproşul lui Isus; revelarea şi proba 
realităţii propriei identităţi (Lc 24,38-43 şi In 20,25-28 sunt cele mai explicite în 
această privinţă); conferirea misiunii300. 
 În timp ce în Marcu avem simpla vestire a învierii (cf. Mc 16,1-8; lista apariţiilor 
în final: Mc 16,9-20), Matei proclamă mesajul său pascal ca victorie a lui Dumnezeu 
împotriva celor răi (Mt 27,62-28,15) şi ca misiune universală a apostolilor (Mt 28,16-
20). Povestirea din Luca  - întregul capitol 24 – este mult mai bogată şi mai articulată. 
Se vorbeşte despre mormântul gol descoperit de femei, de Petru la mormânt, de 
întâlnirea lui Isus cu ucenicii din Emaus, de apariţia la apostoli şi despre înălţare. 
Mesajul pascal din Luca este rezumat de vestea lui Isus ca Cel Viu: „De ce-l căutaţi 
printre morţi pe cel care este viu?” (Lc 24,5); femeile au o viziune cu îngeri care 
„afirmă că el este viu” (Lc 24,23); „El s-a arătat lor viu, după pătimirea sa, cu multe 
dovezi, apărându-le lor” (Fap 1,3). Nucleul mesajului pascal din Ioan pare să fie 
afirmarea lui Toma: „Domnul meu şi Dumnezeul meu” (In 20,28). „L-am văzut pe 
Domnul” este exclamaţia Mariei Magdalena (In 20,18). Şi în apariţia în faţa ucenicilor, 
după salutul lui Isus ei „s-au bucurat să-l vadă pe Domnul” (In 20,20). Isus înviat se 
prezintă deci ca Domnul, care trimite ucenicii în misiune şi le transmite darul Duhului 
şi puterea de a ierta şi de a reţine păcatele (In 20,21-23). 
 
 
  
 

                                            
299 Cf. R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testament, J.C.B. Mohr, Tübingen 1953, 48. 
300 Cf. A. DESCAMPS, „La structure des recits evangeliques de la Resurrecion”, în Biblica, 40 (1959), 
726-741. 
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H. SEMNIFICAŢIA TEOLOGICĂ A ÎNVIERII 
 
 În baza considerării învierii fie ca fapt real care priveşte persoana lui Cristos, şi 
în dimensiunea sa „corporală”, fie ca fapt care îl priveşte pe Cristos înviat în absoluta 
sa continuitate personală cu Isus răstignit, chiar dacă într-o condiţie cu totul nouă şi 
„pneumatică” (cf. 1Cor 15), ne întrebăm acum asupra semnificaţiei pe care acest 
eveniment o dobândeşte în istoria mântuirii. Care este cuvântul salvific original pe 
care Tatăl vrea să-l spună prin învierea Fiului? Ce spune în plus acest eveniment 
despre persoana şi opera lui Cristos şi în consecinţă despre mântuirea omului? Pe 
scurt, ce este „in se” şi „pentru noi” evenimentul învierii? 
 Răspunsul poate fi imediat anticipat în afirmaţia următoare. În marea varietate 
a interpretărilor scripturistice despre Cristos înviat elementul teologic de fond este dat 
de „convingerea că intervenţia Tatălui în a-l elibera pe Isus din Nazaret din moarte a 
împlinit o reînnoire profundă în el, cu sigiliul operei dezvoltate de el cu venirea sa în 
lume, şi că această reînnoire a atins tot ceea ce există, omul şi creaţia, stabilind o 
nouă alianţă şi dând început unei noi creaţii”301. 
 Aşa cum Părinţii Bisericii au oferit profundele lor sugestii despre misterul 
pascal, la fel cea mai recentă producţie teologică despre înviere a evidenţiat ulterior 
aspecte originale ale acestui mister plenar, extinzând propria consideraţie nu numai 
la înţelegerea a ceea ce i s-a întâmplat lui Isus, dar şi a ceea ce li s-a întâmplat 
ucenicilor. Adică, învierea face să izvorască din „in se” al evenimentului un „pentru 
noi” salvific, cu indicaţii pozitive ale acestui inegalabil rever „spre în jos”. 
 

1. Învierea ca act escatologic al puterii lui Dumnezeu 
 
 Aceasta este perspectiva analizată îndelung de W. Kasper, pentru care 
istoria, pe linia lui K. Adam şi a lui J. R. Geiselmann, este cheia hermeneutică 
esenţială a destinului unic şi repetabil al lui Cristos302. După ce a scos în evidenţă 
evenimentele cristologice care apar în cadrul istoric al vieţii lui Isus, Kasper pune în 
centrul discursului său evenimentul învierii, analizându-l din trei puncte de vedere. 
 Învierea este mai întâi şi în mod fundamental un act escatologic al puterii 
salvifice a lui Dumnezeu. Cu învierea, de fapt, au început evenimentele salvifice 
ultime şi definitive. În Cristos înviat eschaton-ul este deja prezent în toată pregnanţa 
sa de calitate nouă a vieţii divine. Învierea lui Isus, de fapt, nu înseamnă o reluare a 
vechiului mod de a trăi, dar înseamnă începutul re-creaţiei definitive înfăptuite de 
Dumnezeu, care încă o dată se defineşte ca Dumnezeul care dă viaţă. 
 În al doilea rând, învierea lui Isus este exaltarea Fiului, ca şi confirmare 
decisivă a persoanei şi operei sale, aşa încât în acest Isus Înviat se decide destinul 
ultim al omului. 
 În sfârşit, învierea este un eveniment de mântuire. Nu spune doar relaţie cu 
Cristos, dar constituie începutul şi anticiparea învierii generale a celor drepţi. Isus, 
primul dintre cei înviaţi, inaugurează o lume nouă şi un nou neam omenesc, care din 
punct de vedere istoric devine vizibil în Biserică, sacramentul prezenţei sale salvifice. 
 
 
 

                                            
301 Cf. G. GHIBERTI, „La risurrezione di Gesu nella problematica attuale”, în R. LATOURELLE – G. 
O'collins, ed., Problemi e prospettive di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1980, 296. 
302 Cf. W. KASPER, Gesu il Cristo, Queriniana, Brescia 1975, 196-220. 
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2. Învierea ca realizare a „noii omeniri” 
 
 În continuare cu discursul precedent, J. I. Gonzales Faus, după ce a scos în 
evidenţă „iruperea escatologicului” în evenimentul pascal, aprofundează învierea ca 
„utopie umană” deja realizată în Cristos303. Plecând de la conceptul paulin de 
„primitia” (cf. 1Cor 15,20.23), el afirmă că învierea lui Isus nu reprezintă doar toate 
celelalte învieri, dar le precede şi le face posibile. Ea deschide viitorul, ca viitor de 
viaţă şi nu doar ca simplu timp care va veni. 
 Cristos înviat este astfel sămânţa „noii omeniri”, pe care, cufundată în vechea 
omenire, o eliberează de sclavia păcatului, de lege şi de moarte. Isus Înviat este 
omul nou şi deschide omenirii un viitor de noutate umană absolută. Realitatea 
acestei plinătăţi şi acestei noutăţi a irupt în istoria noastră, polarizându-i marşul spre 
„starea omului perfect” (Ef 4,13)304. 
 

3. Învierea lui Isus ca împlinire a „speranţei transcendentale” a omului 
 
 Fidel supoziţiilor sale antropologice, K. Rahner caută în natura omului 
posibilitatea pentru înţelegerea şi acceptarea evenimentului cu totul gratuit şi 
indeductibil al învierii lui Cristos. Pentru el orice om în mod necesar speră în propria 
înviere. Fiecare om de fapt vrea să-şi spună da sie însuşi în ordinea propriei 
definitivităţi şi experimentează o astfel de pretenţie în fiecare act al propriei libertăţi 
responsabile, fie că reuşeşte sau nu să-şi dea seama în mod explicit de implicările 
acestui act al său de libertate, fie că în schimb acceptă această pretenţie în credinţă 
sau o refuză în disperare. 
 Conceptul de înviere, atunci, nu este ceva cu totul străin destinului omului ca 
atare, dar este realitatea care îi promite şi-i asigură validitatea permanentă a 
existenţei sale unice şi totale: „Aşadar, atunci când omul spune da existenţei sale ca 
validă peren şi de salvat [...], atunci sperând el spune da propriei învieri”305. Acum 
„această speranţă transcendentală în înviere este orizontul de înţelegere pentru 
experienţa de credinţă a învierii lui Isus”306. 
 Învierea lui Isus este aşadar confirmarea speranţei noastre transcendentale de 
înviere. Ea este şi confirmarea şi acceptarea lui Isus ca salvator absolut al omenirii, 
din moment ce în el avem cuvântul definitiv de mântuire pronunţat de Dumnezeu în 
istorie pentru întreaga omenire şi pentru cosmos307. 
 

4. Învierea ca etapă decisivă a procesului de glorificare a lui Isus 
 
 Pentru J. Galot, glorificarea lui Isus, care este trecerea de la starea de kenosă 
la starea de glorie şi de divinizare supremă, nu se identifică doar cu învierea. Ea 
cuprinde patru stadii: coborârea ad inferos, învierea adevărată şi proprie, înălţarea şi 
rusaliile308. Această glorificare articulată a lui Cristos dobândeşte pentru el valoarea 
unei „liturgii, în sensul unei traduceri vizibile, eşalonată în timp, a unui mister cu mai 

                                            
303 Cf. J.I. GONZALES FAUS, La Humanidad Nueva. Ensayo de Cristologia, EAPSA, Madrid 1974, I, 
166-176. 
304 J.I. GONZALES FAUS, La Humanidad Nueva, II, 661. 
305 Cf. K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede, Paoline, Alba 1977, 347. 
306 Ibidem, 347 ş.u. 
307 Ibidem, 360-362. 
308 J. GALOT, Gesu liberatore, 321-444. 
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multe feţe, care pe plan spiritual şi invizibil, s-a realizat într-o singură clipă”309. 
Succesiunea cronologică a fiecărui fapt pascal şi subdivizarea unicului mister în 
diferite etape, are un scop atât pedagogic (Dumnezeu a voit să ne facă să înţelegem, 
prin evenimente distincte, diferitele aspecte ale glorificării lui Cristos şi a efectului său 
asupra noastră), cât şi propedeutic (aceste intervale permit ucenicilor să se 
pregătească mai bine la diferitele evenimente). În plus, această „desfăşurare 
temporală” este mai bine pusă în acord cu instaurarea pământească a împărăţiei lui 
Dumnezeu, marcând împlinirea adecvată a răscumpărării obiective. 
 În ceea ce priveşte relaţia dintre diferitele mistere, el notează că în timp ce 
„învierea este iruperea vieţii noi, spirituale sau divine, în trupul lui Isus, înălţarea este 
atribuirea unei noi puteri, spirituale sau divine, posedate în trup aşa cum se afla deja 
în sufletul lui Cristos”310. Cu învierea Isus este constituit „om nou” (Ef 2,15), realizând 
în el noul tip de omenitate pe care omul trebuie să-l actualizeze după el. Cu înălţarea 
el este apoi confirmat în funcţia sa socială: aşezat la dreapta Tatălui şi devenit cap al 
trupului mistic, Cristos „poate comunica omenirii starea sa nouă de înviat”311. 
Rusaliile, apoi, sunt prezenţa continuă a lui Cristos glorios prin Duhul său. 
 

5. Învierea ca experienţă de întâlnire cu Cristos în euharistie 
 
 La aceste consideraţii în mod substanţial „de sus” despre înviere, se alătură şi 
interpretări despre consecinţele „pentru noi” ale învierii lui Isus: „Isus a fost 
recunoscut ca înviat, viu şi salvator acolo unde se realizează evenimentul 
Bisericii”312. Recunoaşterea sa ca înviat are loc în special atunci când se constituie o 
comunitate în „frângerea” pâinii. Adevărul acestor afirmaţii stă în faptul că „chiar de la 
început, gândirea creştină leagă euharistia şi Paştele Domnului, care este un mister, 
în acelaşi timp, de moarte, de înviere şi de prezenţă în lume”313. Sf. Ignaţiu din 
Antiohia, de fapt, recunoaşte în sacrament „trupul salvatorului nostru Isus Cristos, 
trup care a suferit pentru păcatele noastre şi pe care, în bunătatea sa, Tatăl l-a 
înviat”314. Euharistia, centrul vieţii ecleziale, este tocmai „memorialul morţii şi 
învierii”315, banchetul în care este cuprins [...] Cristos, Paştele nostru şi pâinea vie 
care, prin trupul său viu şi dătător de viaţă în Duhul sfânt, dă viaţă oamenilor”316. 
 Euharistia este sacramentul „prezenţei” Celui Înviat. Isus se manifestă de fapt 
ucenicilor „în frângerea pâinii” (Lc 24,35). Este o prezenţă care se oferă şi care 
salvează. Prezenţei infinite a Celui Înviat i se datorează transformarea euharistică 
ce-l pune pe Cristos în vizibilitatea acestei lumi: „Trupul lui Cristos a devenit 
euharistie în virtutea învierii”317. Cristos schimbă pâinea şi vinul prin puterea învierii 
sale: „Euharistia este efectul şi semnul luminos al stăpânirii cosmice a lui Cristos în 
învierea sa”318. 
 

                                            
309 Ibidem, 358. 
310 Ibidem, 429. 
311 Ibidem, 430. 
312 Cf. SCHOONENBERG, Sulla via di Emmaus, 36. 
313 Cf. F.-X. DURRWELL, L'eucaristia, sacramento del mistero pasquale, Paoline, Roma 1982, 37. 
314 IGNAŢIU DE ANTIOHIA, Ad Smyrnaeos, 7,1: SCh 10, 160. 
315 Cf. CONCILIUL VATICAN II, SC 47.102.106; AG 14; UR 22; PO 4. 
316 Cf. PO, 5: EV 1/1253. 
317 Cf. PASCASIO RADBERTO, De corpore et sanguine Domini, V, 24: CChrl CM, 16,32, citat de F.-X. 
DURRWELL, Eucaristia, sacramento, 83. 
318 Cf. F.-X. DURRWELL, Eucaristia, sacramento, 84.  
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6. Învierea ca experienţă de vocaţie şi de misiune  
 
 Este un aspect subliniat în special de H. Küng. Pentru el, „din punct de vedere 
istorico-critic nu este legitim a vedea în apariţii doar o expresie a credinţei în 
semnificaţia decisivă, în misiune şi în autoritatea lui Isus în faţa morţii sale. Dacă 
ucenicii care au fugit înspăimântaţi au devenit mărturisitori curajoşi ai credinţei, 
aceasta se datorează, rămânând la toate textele, nu doar vestirii, vieţii şi morţii lui 
Isus, dar unor foarte precise experienţe de contact cu Isus în haina sa de Înviat la 
viaţă319. 
 În această experienţă nu este doar identificarea lui Isus ca înviat, dar şi „o 
vocaţie personală, o misiune de vestire, o privire îndreptată nu atât înapoi cât mai 
ales înainte: un om este în mod concret luat în serviciul acestui mesaj”320.  
 Vocaţia la apostolat este aşadar experienţă de înviere: „Protagoniştii lor se 
lăsau în mod liber atraşi pe orbita Răstignitului viu şi a vestirii învierii sale [...]”321, De 
aceea apariţiile Celui Înviat sunt experienţe de credinţă cu o dublă valenţă: de vestire 
a Răstignitului înviat şi care trăieşte şi de vocaţie la misiune. De aceea evenimentul 
pascal al lui Cristos are influenţă asupra ucenicilor. Chiar dacă vocaţia şi misiunea 
acestora din urmă depinde de realitatea evenimentului. 
 

7. Învierea ca experienţă de convertire 
 
 Dincolo de interpretarea sa mai degrabă „subiectivistă” a învierii, care 
intenţionează să constituie „o ruptură cu o tradiţie hermeneutică de secole”322, pentru 
E. Schillebeeckx experienţa învierii pentru ucenicii lui Isus este o experienţă de 
convertire. Experienţa pascală se poate de fapt defini în modul următor: „la iniţiativele 
lui Isus a se converti la Isus ca la Cristos, a afla mântuirea decisivă în Isus”323. 
Realitatea pascală a fost deci pentru ucenici un proces de convertire: „Cel care mai 
înainte s-a scandalizat de Isus şi după un timp îl proclamă unicul purtător de 
mântuire a trecut inevitabil printr-un «proces de convertire»”324. 
 Învierea este aşadar expresia oferirii pământeşti a învierii, pe care Isus o 
reînnoieşte după moartea sa. Pe drept este scoasă în evidenţă legătura dintre 
înviere şi iertarea păcatelor, realitate pascală prin excelenţă împreună cu euharistia 
(cf. In 20,23)325. 
 În această interpretare se pune în lumină un aspect important al misterului 
pascal. Procesul de convertire a ucenicilor a fost de fapt parte integrantă a 
evenimentului pascal şi ca atare fără egal, bine documentat şi poate uneori 
neaşteptat. Însă întâlnirea cu Cristos înviat este aceea care provoacă acest proces 
de convertire şi nu viceversa. Căci Isus este cel care-i provoacă pe ucenici la 
convertire şi la credinţă, trimiţând în ei pe Duhul Sfânt şi puterea de a ierta la rândul 
lor păcatele.  
 
 
 
                                            
319 Cf. H. KÜNG, Essere cristiani, Mondadori, Milano 1976, 422. 
320 Ibidem, 423. 
321 Ibidem, 425. 
322 Cf. E. SCHILLEBEECKX, Gesu, storia di un vivente, 411, nota 19.  
323 Ibidem, 399. 
324 Ibidem, 400. 
325 Cf. Ibidem, 412. 
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8. Învierea lui Isus în orizontul practicii de eliberare 
 
 J. Sobrino, după ce a studiat istoricitatea autentică a nucleului esenţial al 
tradiţiilor pascale, scoate în evidenţă semnificaţia teologică a învierii lui Isus. Ea 
implică afirmaţia decisivă despre Dumnezeu, ca „cel care l-a înviat pe Isus Cristos 
din morţi” (Rom 4,24) şi ca iubire eliberatoare. 
 Cu privire la înţelegerea de astăzi a învierii, Sobrino face trei consideraţii. 
Prima este aceea a speranţei radicale în viitor, implicând o transformare totală a 
omului şi a istoriei, ca manifestare a dreptăţii definitive a lui Dumnezeu (deja realizate 
în mod real în învierea lui Isus)326. A doua priveşte conştiinţa istorică, invitată să vadă 
sensul istoriei ca promisiune, într-o perspectivă de misiune327. A treia consideraţie 
priveşte practica328. Cu învierea se inaugurează o nouă practică de viaţă, care se 
explică într-o slujire în două direcţii: în predicarea lui Cristos înviat şi în realizarea 
conţinutului exprimat de înviere, ca promisiune pentru lume şi ca edificare a noii 
creaţii. „Învierea dezlănţuie o slujire care realizează idealurile escatologice de 
dreptate, de pace, de solidaritate umană. Efortul de a face reale aceste idealuri este 
cel care permite înţelegerea a ceea ce are loc în învierea lui Isus”329. Este 
practicarea iubirii care califică speranţa în viitor ca creştină. 
 

9. Învierea lui Isus ca eveniment radical de re-creaţie a omenirii 
 
 O interpretare ulterioară a învierii este oferită de iconografie şi de dogmatica 
greco-ortodoxă, aşa cum este arătată, de exemplu, de unul dintre cele mai antice 
mozaicuri ale lui anastasis, care se află în mănăstirea di Dafni în Grecia (sec. al XI-
lea)330. Se vede imediat o diferenţă fundamentală cu tradiţia iconografică occidentală. 
Inspirându-se din Evanghelia apocrifă a lui Petru, tradiţia de pictură occidentală se 
concentrează în mod exclusiv pe clipa învierii, ne înregistrată de evangheliile 
canonice, şi pe triumful lui Cristos, care, deschizând mormântul său, se ridică în 
glorie spre cer, înspăimântându-i pe cei care se află în jurul său. 
 Iconografia orientală, în schimb, prezintă învierea, nu atât ca o mişcare spre 
înălţime cu referinţă la soarele Cristos, cât mai ales ca un eveniment care este în 
acelaşi timp glorificare a lui Isus şi eliberare a omului. De aici prezentarea unei 
scoborâri a lui Cristos înviat în Hades pentru a-i elibera pe morţi şi a-i face să 
trăiască din nou în gloria sa. Coborârea în Hades este şi titlul icoanei învierii în 
tradiţia orientală, a cărei semnificaţie globală este dată de refrenul din imnul pascal: 
„Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”. 
 Ne oprim acum la detaliul al imaginii care este eminamente teologică. În 
centrul tabloului stă figura lui Cristos glorios, aşa cum apare din aureola strălucitoare, 
din hainele luminoase şi din fondalul de aur. Acest fondal dă imediat o atmosferă de 
lumină pascală. Cristos ţine cu mâna dreaptă crucea, cu care apasă gâtul unui 
bătrân, întins la pământ, imobilizat de lanţuri şi călcat şi de piciorul drept al lui Isus. 
Bătrânul simbolizează moartea, care, înlănţuită, nu mai poate dăuna omului: moartea 

                                            
326 Cf. J. SOBRINO, Cristologia desde America Latina, Ed. CRT, Mexico 1976, 306-310. 
327 Ibidem, 310-317. 
328 Ibidem, 317-318. 
329 Ibidem, 318. 
330 Cf. K. KALOKYPH, Ho Zoygrapfihé tes Ortodoxias, Pourgnara, Tessalonic 1972; L.-X. BPANOY, 
Teoria agioirapfias, Pourgnara, Tesalonic 1977. 
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a fost învinsă de cruce şi de învierea lui Isus. Această înfrângere este făcută şi mai 
evidentă de molozul împărăţiei morţilor, a cărei edificiu cu relativele instrumente de 
tortură şi de pedeapsă a fost distrus de puterea vitală a lui Cristos, care figurativ 
calcă peste porţile dărâmate ale Hadesului. Moartea în felul acesta este învinsă şi 
poate să-l dea la lumină pe Cristos care este viaţa şi învierea. 
 În interiorul acestei mişcări de anihilare a morţii, Isus, înviat, mereu ţinând 
crucea cu mâna dreaptă – ca şi cum ar scoate din jertfa sa răscumpărătoare puterea 
victoriei sale asupra morţii – cu mâna stângă ridică energic mâna unui alt bătrân, 
care-l reprezintă pe Adam, la rândul său reprezentant al întregului neam omenesc, 
nu doar prin natura sa umană, dar şi prin condiţia sa de mort.  
 Este întâlnirea celor doi Adam: acum ei nu sunt doar implicaţi în kenosa 
întrupării şi a morţii, dar în gloria învierii. Cristos „imaginea Dumnezeului invizibil” 
(Col 1,15), „strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale” (Ev 1,3), întâlneşte şi salvează 
omenirea întreagă, re-creind în Adam „imaginea” sa originală şi „asemănarea” (Gen 
1,27) cu Dumnezeu. Puterea răscumpărătoare a crucii nu se sfârşeşte în învierea lui 
Cristos şi în victoria sa personală asupra morţii, dar atinge într-un cerc perfect 
soteriologic şi mântuirea omului. 
 Prins în acest curent salvific, Adam este în mod literar scos afară din 
mormânt. În această orbită de înviere şi de viaţă în Cristos mai trebuie notat cum în 
mâna Celui Înviat care o strânge pe aceea a lui Adam putem citi marea milostivire a 
lui Dumnezeu: mâna omului, care s-a desprins o dată cu păcatul de mâna creatoare 
a lui Dumnezeu, este din nou cucerită pentru Dumnezeu de mâna re-creatoare a lui 
Cristos. 
 Acest flux de înviere o antrenează şi pe Eva şi pe ceilalţi drepţi din VT care se 
întrevăd pe fondalul din stânga: se pot vedea regi şi profeţii David şi Solomon. În 
dreapta apare Ioan Botezătorul, care, conform Evangheliei apocrife a lui Nicodim, 
după decapitarea sa ar fi predicat şi în Hades viitoarea eliberare adusă de Cristos 
(pentru aceasta are în mână un sul, simbolul vestirii evanghelice). 
 Pentru tradiţia iconografică şi teologică greco-ortodoxă învierea lui Isus este 
celebrarea întâlnirii salvifice a omenirii întregi cu noul Adam, este sărbătoarea 
eliberării omului. Învierea lui Isus este şi învierea omenirii. 
 

I. CRISTOS ÎNVIAT – „PĂMÂNTUL CELOR VII” 
 
 Din diferite interpretări apare bogăţia acestui eveniment care este în acelaşi 
timp trinitar, întrucât revelează misterul sfânt al lui Dumnezeu în toată splendoarea 
puterii sale de viaţă; cristologico-soteriologic întrucât sigilează întruparea 
răscumpărătoare a lui Cristos prin învierea sa din morţi; escatologic întrucât este în 
mod fundamental experienţa de întâlnire cu Cel Înviat în comunitate, în frângerea 
pâinii, în misiunea apostolică, în vocaţia la urmare, în convertire, şi în iertare; 
antropologic, întrucât este refacerea omului nou, re-creat după imaginea şi 
asemănarea lui Dumnezeu; escatologic, întrucât este inaugurarea zilelor din urmă ca 
destin final al omenirii şi al cosmosului. 
 Cristos înviat constituie atunci adevăratul „pământ al celor vii”331. 
 

„Viaţa s-a revărsat peste toate lucrurile; totul este umplut de lumina veşnică şi o 
auroră perenă ocupă universul. Cel care este înainte de steaua dimineţii şi a aştrilor, 
Cristos, nemuritor, mare, imens, străluceşte asupra tuturor lucrurilor mai tare decât 

                                            
331 Cf. O. CLEMENT, Le Christ, terre des vivants,Abbaye de Bellefontaine, Begrolles en M., 1976. 
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soarele. De aceea, o mare, veşnică, luminoasă zi fără asfinţit se instaurează între 
noi toţi care credem în el: Paştele mistic, celebrat, în figură, sub lege şi împlinit, în 
realitate, de Cristos; Paştele minunat, minunea puterii divine, opera puterii sale, 
adevărata sărbătoare, memorial veşnic. Din pătimire neputinţa de a pătimi, din 
moarte nemurirea, din răni vindecarea, din cădere învierea, din coborâre 
ridicarea”332. 
 

 
IV. ÎNĂLŢAREA 

 
A. „S-A ÎNĂLŢAT LA CER” 

 
 În simbolul niceno-constantinopolitan se mărturiseşte că Isus, după înviere, „s-
a înălţat la cer” (anelthonta eis tous ouranous). În NT este încredinţarea definitivă a 
Fiului cu omenitatea sa înviată Tatălui în veşnicia iubirii trinitare. Ne întrebăm acum 
asupra semnificaţiei „înălţării” lui Isus la „cer” şi despre conţinutul original al acestui 
mister glorios în relaţie cu învierea. 
 Facem de la început două precizări. Înainte de toate viaţa veşnică a lui 
Dumnezeu nu înseamnă „atemporalitate” inertă, fără nici o influenţă în timp. 
Dumnezeu nu poate rămâne prizonierul veşniciei sale. De aceea viaţa divină a lui 
Cristos înviat trebuie să fie văzută ca „forţa creatoare şi care susţine orice timp, 
componenta care cuprinde în perenul şi unicul prezent fluxul timpului, făcându-i 
posibilă existenţa”333. Fiind viaţa divină suportul intrinsec al oricărui timp şi eternul 
său prezent, Cristos înviat nu poate doar să se interfereze cu timpul, dar are în timp 
progresiva sa manifestare şi înţelegere, prin apariţii, înălţare, Rusalii. Aşa cum Isus 
pământesc era timpul lui Dumnezeu pentru noi, la fel Cristos înviat în aceste 
evenimente continuă să fie „locus”-ul originar al manifestării şi comunicării în timp a 
vieţii sale divine. Învierea sa, înălţarea şi Rusaliile continuă în timp pedagogia 
revelaţiei şi comunicării din această „proexistenţă” a sa. 
 În al doilea loc, „cerul” despre care se vorbeşte la înălţare nu este un loc fizic 
deasupra pământului sau dincolo de stele. Înălţarea nu este o călătorie spaţială, nici 
un eveniment mitic fără nici o realitate şi adevăr obiectiv. Cerul înălţării este viaţa 
însăşi, personală şi foarte reală a comuniunii trinitare. De aceea Cristos înălţat la cer 
nu este decât confirmarea învierii sale, dar cu o semnificaţie a sa originală arătată de 
datele biblice. 
 

B. FUNDAMENTUL BIBLIC 
 
 Datul neotestamentar este destul de variat şi complex334. Cu excepţia lui 
Matei, despre aceasta vorbesc toate evangheliile. Şi Luca prezintă două relatări – în 

                                            
332 HIPOLIT, Homilia in sanctum Pascha, 1,1; text critic şi traducere în R. CANTALAMESSA, La 
Pasqua, 48-49. 
333 J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 1969, 259. 
334 Cf. E. SCHILLEBEECKX, „Ascension and Pentecost”, în Worship, 35 (1960-1961), 336-363; H. 
SCHLIER, „Jesu Himmelfahrt nach den lukanischen Scriften”, în Geist und Leben, 34 (1961), 91-99; 
M. LACONI, „L'Ascensione di Cristo: divergenti e complementari testimonianze evangeliche”, în rivista 
di Ascetica e Mistica, 14 (1969), 53-72; G. LOHFINK, Die Himmelfahrt Jesu. Untersuchungen zu den 
Himmelfahrts und Erhöhungstexten bei Lukas, Kösel, München 1971; G. LOHFINK, L'ascensione di 
Gesu. Invenzione o esperienza?, Queriniana, Brescia 1976; J. A. FITZMYER, „The Ascension of 
Christ and Pentecost”, în Theological Studies, 45 (1984), 409-440. 
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mod ciudat – diferite despre acelaşi eveniment, una în evanghelie şi una în Faptele 
Apostolilor.  
 În finalul evangheliei lui Marcu, înălţarea este relatată imediat după apariţia lui 
Isus apostolilor adunaţi în cenacol: „După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălţat la 
cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu” (Mc 16,19). Cu extremă concizie teologică 
şi cu două trimiteri precise atât la ridicarea lui Ilie (2Re 2,11), cât şi la întronizarea 
mesianică (Ps 110,1), înălţarea este văzută ca intrarea definitivă a lui Isus şi cu 
umanitatea sa în atotputernicia divină. „A şedea la dreapta” este imaginea 
veterotestamentară care indică participarea lui Cristos înviat la puterea regală a lui 
Dumnezeu335. 
 Din Evanghelia lui Luca se poate scoate timpul şi locul înălţării, care s-a 
petrecut în seara învierii, după apariţia lui Isus în cenacol (cf. Lc 24,13.39): „Apoi i-a 
scos până spre Betania şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat, iar în timp ce îi 
binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors 
la Ierusalim cu bucurie mare” (Lc 24,50-52). 
 În Ioan înălţarea a avut loc în dimineaţa învierii. Isus apărându-i Magdalenei 
exclamă: „Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei 
şi spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul 
vostru” (In 20,17). 
 Pentru Faptele Apostolilor, în schimb, înălţarea s-ar fi întâmplat patruzeci de 
zile după înviere (Fap 1,2-3). Şi descrierea este destul de diferită faţă de cea din 
Evanghelia lui Luca: „Şi după ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un 
nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată 
că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe şi le-au spus: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi 
privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-ai 
văzut mergând spre cer» (Fap 1,9-11).  
 Din aceste texte rezultă că înălţarea trebuie pusă în strânsă relaţie cu 
învierea. Este vorba despre evenimentul care subliniază glorificarea cerească a lui 
Isus Cristos. Aceasta este o primă originalitate a sa în ceea ce priveşte învierea. 
Diversitatea temporală dintre evanghelii şi Fapte se poate explica prin deja citata 
relaţie „eternitate” şi „timp” în Cristos glorificat. De fapt el, înviat şi înălţat la cer în 
ziua de Paşti, nu a încetat pentru un timp să dea „instrucţiuni” (Fap 1,2) ucenicilor săi. 
 

C. REALITATEA EVENIMENTULUI 
 
 Nici un evanghelist nu se îndoieşte de realitatea evenimentului şi de 
originalitatea sa în ceea ce priveşte învierea. Luca, cel care o prezintă în două 
redactări diferite, intenţiona să scoată în relief mai ales conţinutul său teologic. Dacă, 
întrucât este „istoric” (cf. Lc 1,1-4), el a avut intenţia de a ne transmite descrierea 
externă precisă a faptului, „nu ar fi recurs la o dublă naraţiune a aceluiaşi eveniment, 
făcut într-o manieră atât de diferită”336. În Evanghelia sa, de fapt, lipsesc 
particularităţile despre nor şi despre cei doi oameni îmbrăcaţi în alb, în timp ce în 
Fapte lipseşte binecuvântarea solemnă a lui Isus. Finalitatea sa era una teologică: 
„Învierea lui Isus nu înseamnă că istoria a ajuns acum la sfârşit şi că revenirea lui 
Isus în glorie este imediată în prag. Dimpotrivă: Paştele înseamnă tocmai că 

                                            
335 Cf. M. GOURGUES, „Exalté à la droite de Dieu”, în Science et Esprit, 27 )1975), 303-327. 
336 LOHFINK, L'ascensione di Gesu, 60. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

154 

Dumnezeu dă acum Bisericii spaţiu şi timp pentru a se dezvolta dincolo de Ierusalim, 
în Iudeea şi în Samaria până la marginile pământului”337. 
 În ciuda finalităţii teologice, Luca intenţionează să comunice un fapt real cu 
privire la Cristos înviat, adică „înălţarea la cer”. Acest eveniment nu constă într-o 
călătorie spaţio-temporală, ci în intrarea lui Isus în dimensiunea sa divină cu 
umanitatea sa înviată. Înălţarea este drumul spre Tatăl. Şi este un fapt intrinsec 
transcendent, care se împlineşte în tăcerea sfântă a misterului lui Dumnezeu. Pentru 
aceasta nu este un drum vizibil. Este însă real ca şi învierea. Poate fi aşadar 
povestit, cu un limbaj şi categorii limitate, dar pentru aceasta nu mai puţin adevărat. 
Imaginea ridicării spre înălţime indică faptul că Dumnezeu este Preaînaltul (Gen 
14,19). Astfel imaginea norului (Ex 19,16; 24,15-18) indică locuinţa cerească a lui 
Dumnezeu în care pătrunde Isus. 
 Faptul înălţării, plasându-se în ambientul unei apariţii a lui Cristos înviat, 
trebuie aşadar interpretat cu referinţă la înviere. De aceea, în timp ce glorificarea lui 
Cristos este un eveniment unic transcendent şi plenar, manifestarea sa în timp este 
în schimb multiplă. Deşi se tratează despre aceeaşi realitate complexă, expresiile 
sale istorice – apariţii, înălţare, rusalii – sunt diferite, parţiale şi complementare. 
Aceste revere istorice ale unicului eveniment transcendent conţin însă semnificaţii 
teologice inedite. 
 
 

D. SEMNIFICAŢIA SA TEOLOGICĂ 
 

1. Înălţarea ca prezenţă permanentă a lui Cristos glorios în Biserică 
 
 Şi „tăcerea” lui Matei despre înălţare pare să aibă o semnificaţie precisă. 
Pentru evanghelist, înălţarea a fost un eveniment „invizibil pentru oameni, care s-a 
realizat în raport cu învierea”338. Mai mult decât a o neglija sau a o considera 
secundară, el intenţionează să afirme prezenţa continuă a lui Isus între ucenici şi 
după înviere. În încheierea evangheliei, Isus spune de fapt: „Mi-a fost dată toată 
puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile [...]. 
Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt 28,18-20). Înviat, Isus 
nu devine absent, dar rămâne în cel mai înalt grad prezent printre ucenici. Matei, 
care este evanghelistul aşteptării escatologice, în realitate interpretează viaţa 
creştinului în aşteptare a parusiei ca o existenţă deja în tovărăşie cu el. De aceea 
subliniază prezenţa lui Isus în Biserica sa, mai ales prin rugăciune, care anticipă 
întâlnirea escatologică a omenirii cu Domnul. Biserica, întrucât este comunitate de 
credincioşi în Cristos – „unde doi sau trei se adună în numele meu” (Mt 18,20) – este 
locul care manifestă prezenţa Domnului în istorie („eu sunt în mijlocul lor”, Mt 18,20). 
Cristos este prezent şi în acţiunea apostolică a Bisericii (Mt 28,18-20)339. 
 Acelaşi mesaj apare în menţiunile explicite ale înălţării în Evangheliile lui 
Marcu şi Luca. Şi ei confirmă prezenţa şi ajutorul permanent al lui Isus printre ucenicii 
trimişi să predice. În Marcu, imediat după înălţare, ucenicii „pleacă şi predică peste 
tot, în timp ce Domnul lucra împreună cu ei şi întărea cuvântul cu semnele minunate 
care îl însoţeau” (Mc 16,20). Şi în Luca, Isus apărând în seara de Paşti în cenacol ca 
să se facă recunoscut de apostoli (Lc 24,39-43), îi face martori ai învierii (Lc 24,48) şi 

                                            
337 Ibidem, 61. 
338 Ibidem, 23. 
339 Cf. LACONI, L'Ascensione di Cristo, 60-63. 
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îi umple de bucurie prin înălţarea sa (Lc 24,52). Această bucurie nu se explică decât 
cu realitatea prezenţei continue a lui Cristos înviat între ucenici. După înălţare, de 
fapt, ucenicii devin manifestarea prezenţei Domnului în lume. Înălţarea este aşadar 
un mister de transformare intimă: „până atunci Isus întâlnea lumea în mod vizibil şi 
sensibil; din acel moment tainic el va merge să-i întâlnească pe oameni, dar în 
persoana credincioşilor săi”340. Înălţarea nu este o pierdere a lui Isus în imensitatea 
cerului, dar o cufundare deplină a sa în comunitatea ucenicilor săi cărora le dă harul 
carităţii sale divine. 
 

2. Înălţarea ca eveniment escatologic 
 
 Relatarea lucană din Faptele Apostolilor subliniază semnificaţia escatologică a 
înălţării. Norul, de fapt, poate şi să exprime parusia finală (cf. Lc 21,27; Fap 1,7; 
14,14), în legătură strânsă cu prezenţa celor doi oameni şi mesajul lor explicit: „Acest 
Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre 
cer” (Fap 1,1). Sunt indicate astfel două date importante ale istoriei mântuirii: 
înălţarea şi parusia. Ambele sunt aspecte ale demnităţii mesianice a lui Isus: „cu 
primul (Isus) intră în cer să ia în stăpânire acea împărăţie escatologică, a cărei 
putere va coborî să se manifeste lumii în ultima zi”341. Noul popor al lui Dumnezeu 
trăieşte atunci pe pământ cu privirea îndreptată spre cer. Înălţarea subliniază aşadar 
neliniştea escatologică a Bisericii şi marea sa dorinţă de a fi din nou cu el. 
 

3. Înălţarea ca întoarcere la Tatăl 
 
 Pentru Ioan înălţarea devine în mod paradoxal vizibilă în înălţarea lui Isus pe 
cruce (In 3,14; 8,28; 12,32 ş.u.). Este momentul întoarcerii la Tatăl. Tot destinul lui 
Isus este finalizat în înălţare. Coborârea sa, prin întrupare, este cu totul îndreptată 
spre ridicarea sa: „Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi mă duc 
la Tatăl” (In 16,28); „Nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul 
Omului” (In 3,13). Înălţarea este împlinirea întrupării şi răscumpărării. Isus înviat este 
deja înălţat la cer, este deja intronizat la dreapta Tatălui, atrăgându-i şi pe ucenici în 
această comuniune divină a sa (In 14,20; 17,23). 
 

4. Aspectul „cosmic” şi „sacerdotal” al înălţării 
 
 Scurta profesiune paulină despre Cristos „ridicat în glorie” (1Tim 3,16) este 
interpretată în mod variat în celelalte scrieri din NT. Pentru Paul înălţarea poartă la 
împlinire un drum cosmic al lui Cristos, care din cel mai adânc dintre abisuri îl 
conduce la dreapta lui Dumnezeu, adică deasupra tuturor îngerilor şi creaturilor: „Cel 
care a coborât este acelaşi cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor creaturilor, ca să 
împlinească toate” (Ef 4,10). Astfel şi pentru Petru, pentru care Cristos „cel care, 
după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu, şi îi sunt supuşi îngerii, 
stăpânirile şi puterile” (1Pt 3,22). 
 Scrisoarea către Evrei o înţelege ca intrarea lui Cristos mare preot în 
sanctuarul cerului: „căci Cristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mână [de om], 
prefigurare a celui adevărat, ci chiar în cer, ca să fie acum prezent înaintea feţei lui 
Dumnezeu în favoarea noastră” (Ev 9,24; 4,14; 6,19-20). 

                                            
340 Ibidem, 66. 
341 Ibidem, 67. 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

156 

 
E. ÎNĂLŢAREA ŞI COBORÂREA DUHULUI SFÂNT 

 
 În concluzie, înălţarea este întoarcerea „victorioasă a lui Isus la Tatăl” 
(„dominus noster in ea victor ascendit ad Patrem”)342. Este misterul lui Cristos 
glorificat, constituit Domn al oamenilor şi al universului, care după misiunea sa 
pământească se întoarce în originea sa divină: „Am ieşit de la Tatăl şi am venit în 
lume; iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl” (In 16,28). Această plecare, însă, nu 
înseamnă îndepărtarea de ucenicii săi şi absenţă din Biserica sa. El, în realitate, nu 
numai că rămâne „cu noi” până la sfârşitul timpurilor (Mt 28,20), dar este „în noi”, şi 
noi „în el”, pentru totdeauna cu viaţa sa divină (In 14,20; 17,23). Într-un anumit sens 
„sustragerea de la a fi «lângă» noi, este aceea care-i face posibil să fie «în» noi, şi 
ceea ce se cheamă participare din Duhul său (In 16,7)”343. Înălţarea este aşadar 
premisa pentru darul Duhului: „este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că, 
dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; însă, dacă mă duc, îl voi trimite la 
voi” (In 16,7). 
 
 

V. RUSALIILE 
 

A. MISTERUL PASCAL ŞI RUSALIILE
344 

 
 În Noul Testament avem două mari tradiţii referitoare la promiterea şi dăruirea 
Duhului, cea ioanee şi cea lucană. În a patra evanghelie, prevestirii Mângâietorului 
(In 14,6; 16,7) îi urmează darul Duhului atât la moarte, când Isus „şi-a dat duhul” (In 
19,30), cât şi în timpul apariţiei sale în mijlocul ucenicilor în ziua de paşte: „Primiţi pe 
Duhul sfânt” (In 20,22). În sfântul Luca, după promisiune (cf. Lc 24,49; Fap 1,5-8), 
sunt cinci descrieri ale manifestării şi coborârii Duhului sfânt (Fap 2,1-11; 4,31-32; 
8,14-17; 10,40-46; 19,1-7). Prima dintre aceste veniri are loc la Rusalii, în a 
cincicezecea zi de la Paşti (Fap 2,1-4). 
 Cele două tradiţii diferite indică faptul că darul Duhului este rodul Paştelui, 
adică rodul morţii şi învierii lui Isus Cristos. Şi aici, ca şi la înălţare, este un unic 
mister plenar, cel al glorificării lui Cristos, cu un rever particular al său istoric, care 
constă în manifestarea şi în dăruirea Duhului Sfânt ucenicilor. Rusaliile au aşadar ca 
şi conţinut misterul pascal, dar întrucât este revelat şi comunicat pe deplin în Duh. 

                                            
342 S. IERONIM, In die dominica Paschae: „Omnes quidem dies fecit Dominus, sed ceteri dies possunt 
et Iudaeorum esse, possunt et haereticorum esse, possunt esse gentilium. Dies Dominica, dies 
resurrectionis, dies christianorum, dies nostra est. Unde et dominica dicitur: quia Dominus in ea victor 
ascendit ad Patrem” (CChrL 78, 550). Şi pentru sfântul Ieronim înălţarea coincidea cu Paştele. 
343 H. U. VON BALTHASAR, „Il primogenito del mondo nuovo”, în Communio, 69 (1983), 15. 
344 Cf. P. –H. MENOUD, „La Pentecôte lucanienne et l'jostpore”, în Revue d'Histoire et de Philosophie 
Religieuse, 42 (1962) 141-147; Y. M. CONGAR, Pentecoste, Queriniana, Brescia 1964; S. BORWN, 
„Easter and Pentecost. A Biblical Reflection on their Relationship”, în Worship, 46 (1972) 277-286; J. 
KREMER, Pfingstbericht und Pfingstgeschehen. Eine exegetische Untersuchung zu Apg 2,1-13, 
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1973; F. BOVON, „Le récit de Pentecôte”, în Luc le theologien: 
Vingt-cinq ans de recherches (1950-1975), Delachaux et Niestle, Neuchatel 1978, 234-244; M. –A. 
CHEVALIER, „«Pentecotes» lucaniennes et «Pentecotes» johanniques”, în Revue de Sciences 
Religieuses, 69 (1981), 301-313; B. PAPA, „L'effusione dello Spirito a Pentecoste”, în Parola Spirito e 
Vita, 4 (1981), 142-159; J. A. FITZMYER, „The Ascension of Christ and Pentecost”, în Theological 
Studies, 45 (1984), 409-440; F. –X. DURRWELL, Lo Spirito Santo alla luce del mistero pasquale, 
Paoline, Roma 1985. 
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 Simbolismul celei de a cincizecea zi (cf. Fap 2,1) este de fapt cel al plinătăţii 
(7x7+1=50). Indică faptul că Paştele îşi află împlinirea de semnificaţie şi de valoare la 
Rusalii345. Pentru liturgie şi sfinţii Părinţi din primele secole, zilele care erau de la 
duminica Învierii la Rusalii constituiau o singură mare sărbătoare, o singură mare 
duminică346. Rusaliile apăreau mai mult ca un „timp” pascal, decât ca o „zi” de sine 
stătătoare de comemorare a Duhului sfânt. Trimiterea Duhului de fapt era 
considerată ca împlinirea misiunii lui Cristos. Pătimirea, glorificarea şi trimiterea 
Duhului formau unicul mister al Paştelui. Darul Duhului nu era decât dilatarea în timp 
a sărbătorii Paştelui: „Rusaliile nu sunt decât Paştele în mod complet, cu rodul său, 
care este Duhul. Isus nu moare, nu învie şi nu se ridică la cer – acesta este Paştele 
său – decât pentru a ni-l comunica pe Duhul Sfânt”347. 
 

B. SEMNIFICAŢIA „PNEUMATOLOGICĂ” A EVENIMENTULUI CRISTOS
348 

 
 S-a spus deja că evenimentul Cristos, de la zămislire (Mt 1,18.20; 3,11; 12,28; 
Mc 1,9-12; Lc 1,35; 4,11.14; 10,21) la Rusalii este sub semnul Duhului sfânt. Între 
Isus şi Duhul sfânt este o relaţie strânsă. Duhul, de fapt, este celălalt Mângâietor (In 
14,16), care va fi dăruit după rugăciunea lui Isus (In 14,16), va fi trimis în numele său 
(In 14,26), îi va învăţa pe ucenici orice lucru, amintindu-le lor ceea ce a spus Isus (In 
14,26), va da mărturie pentru Isus (In 15,26), îl va glorifica, pentru că va lua din ceea 
ce este al său şi le va da ucenicilor (In 16,14), va revela ceea ce a auzit de la Isus (In 
16,13), va fi trimis de Cristos glorios (In 15,26; 16,7), pentru care plecarea lui Isus 
este condiţia venirii sale (In 16,7). 
 Lui Isus şi Duhului le sunt atribuite aceleaşi opere. Amândoi sunt dăruiţi de 
Tatăl (In 3,16; 14,6), sunt lângă ucenici (In 3,22; 13,33; 14,20; 14,26), învaţă (In 7,14 
ş.u.; 8,20; 18,37; 14,26), anunţă ceea ce au auzit (In 7,17; 8,26.28.38; 12,49 ş.u.; 
14,10; 16,13), conduc la adevărul întreg pentru că amândoi sunt „Adevărul” (In 1,17; 
5,33; 18,37; 14,6; 16,13)349. 
 În ce se diferenţiază însă opera personală a Duhului de cea a lui Cristos? Este 
acelaşi Isus care dă răspunsul: „Când  va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în 
tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti 
lucrurile viitoare. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va 
vesti vouă” (In 16,13-14). Răscumpărarea este o unică operă ca şi cum ar avea doi 
timpi de realizare: un timp cristologic, dat de sacrificiul răscumpărător unic şi plenar 
al lui Cristos, şi un timp pneumatologic, care constă în aplicarea pentru noi a vitalităţii 
acestui sacrificiu: „Lucrarea Duhului sfânt este aceea de a efectua, a actualiza, şi a 
interioriza în noi de-a lungul timpului, ceea ce Cristos a făcut şi a instituit pentru noi o 
singură dată, în momentul Întrupării sale”350. 

                                            
345 Cf. Y.-M. CONGAR, Pentecoste, 26. 
346 Cf. O. CASEL, „Art und Sinn der ältesten christlichen Ostfeier”, în Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft, 14 (1938), 1-71; F. COCCHINI, „L'evoluzione storico-religiosa della festa di 
Pentecoste”, în Rivista Biblica, 25 (1977), 297-326; P. MELONI, „Spirito santo e risurrezione alle 
origini della riflessione cristiana” în Parola Spirito e Vita, 4 (1981) 216-232; V. SAXER – F. COCCHINI, 
„Pentecoste”, în DPAC II, coll. 2751-2753. 
347 Y. –M. CONGAR, Pentecoste, 28. 
348 Cf. Y. –M. CONGAR, Credo nello Spirito Santo. I. Rivelazione ed esperienza dello Spirito, 
Queriniana, Brescia 1981. 
349 Ibidem, 69-72. 
350 Y. -M. CONGAR, Pentecoste, 38; G. FERRARO, „Lo Spirito della Verita nel Vangelo di Giovanni”, 
în Parola Spirito e Vita, 4 (1981), 130-141. 
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 De fapt Biserica, constituită de Isus în timpul vieţii sale pământeşti cu 
chemarea ucenicilor, instituirea sacramentelor şi primatul lui Petru, la Rusalii 
primeşte de la Duhul sfânt suflarea de viaţă a răspândirii sale universale351. În 
acelaşi mod adoptarea noastră ca fii, obţinută prin jertfa răscumpărătoare a lui Isus, 
este făcută vie şi operantă de Duhul său: „Dar când a venit împlinirea timpului, 
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i 
răscumpere pe cei care sunt sub Lege ca să primim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: Abba, Tată!” 
(Gal 4,4-6)352. La fel şi Scriptura, care este cuvântul lui Isus Cristos, întrucât  este viu 
şi prezent în tradiţia eclezială, este lucrarea Duhului sfânt a cărui misiune este aceea 
de a vesti cuvântul lui Isus în istorie şi să conducă Biserica la adevărul întreg (In 
14,26; 16,12-15)353. În acest fel avem înţelegerea „pneumatică” a lui Isus Cristos, 
cuvântul lui Dumnezeu, în istorie, nu ca nouă creaţie, dar ca înţelegere mai profundă 
şi actualizare mai adecvată a adevărului lui Cristos în ziua de astăzi a istoriei 
mântuirii354. 
 

C. RUSALIILE CA RECUNOAŞTERE SUPREMĂ A DIVINITĂŢII LUI CRISTOS 
 
 Rusaliile constituie şi punctul culminant în procesul de recunoaştere şi de 
afirmare a divinităţii lui Isus, marcând începutul credinţei depline în el355. De fapt 
coborârea Duhului sfânt a fost aceea care „a oferit ucenicilor certitudinea în 

                                            
351 Cf. H. MÜHLEN, Una Mystica Persona. La Chiesa come il mistero dello Spirito Santo in Cristo e nei 
cristiani: una persona in molte persone, Citta Nuova, Roma 1968; E. LANNE, ed., Lo Spirito Santo e la 
Chiesa, AVE, Roma 1970; W. KASPER, „Spirito Cristo Chiesa”, în Esperienza dello Spirito, 
Queriniana, Brescia 1974, 58-81; B. LONERGAN, „Missione e spirito”, în ibidem, 167-182; Y. –M. 
CONGAR, Credo nello Spirito Santo. II. Lo spirito come vita şi III. Teologia dello Spirito Santo, 
Queriniana, Brescia 1982-1983 (în vol. II, cf. prima parte „Lo Spirito anima la chiesa” şi a doua parte „Il 
soffio di Dio nella nostra vita perosnale”; în vol. III, cf. a doua parte „Lo Spirito Santo e i sacramenti”); 
G. BASSARAK, „Das Wirken des Heiligen Geistes in Kirche und Welt”, în Freiburger Zeitschrift für 
Philosophie und Theolgie, 30 (1983), 27-41; H. PAPROCKI, „Le Sanint Esprit dans les sacrament de 
l'Eglise”, în Istina, 28 (1983), 267-281; D. BERTETTO, „El Espiritu Santo actualiza la salvacion en la 
Iglesia a traves de los sacramentos”, în Estudios Trinitarios, 18 (1984), 191-253; A. M. TRIACCA, 
„Presenza e azione dello Spirito Santo nell'assamblea liturgica”, în Ephemerides Liturgicae, 99 (1985) 
349-383; A. KOTHGASSER, „Zur Enzyklika Papst Johannes Paulus II über den Heiligen Geist im 
Leben der Kirche und der Welt”, în Forum Katholische Theologie, 3 (1987), 44-52. 
352 H. MÜHLEN, La riscoperta dello Spirito. Esperienza e teologia dello Spirito Santo, Jaca Book, 
Milano 1978; H. MÜHLEN, Lo Spirito Santo nella vita spirituale, Teresianum, Roma 1981; L. 
BOUYER, Il Consolatore. Spirito Santo e vita di grazia, Paoline, Roma 1983; J. PUJANA, „El Espiritu 
Santo en la vida cristiana segun la primera carta a los Corintos”, în Estudios Trinitarios, 17 (1983), 
215-254; D. BERTETTO, „Lo Spirito Santificatore. Il compito proprio dello Spirito Santo nel dinamismo 
soprannaturale”, în A. BODEM – A. KOTHGASSER, ed. Theologie und Leben, LAS, Roma 1984, 213-
220; Z. I . HERMAN, „La prezenza e l'esperienza dello Spirito nella lettera ai Galati. Indagine 
esegetica”, în Antonianum, 59 (1984), 3-51; F. LAMBIASI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per 
una sintesi di pneumatologia, EDB, Bologna 1987. 
353 Cf. S. A. PANIMOLLE, „Lo Spirito guida della Chiesa”, în Parola Spirito e Vita, 4 (1981), 186-201. 
354 Cf. H. DE LUBAC, Storia e Spirito. La comprensione della Scrittura secondo Origene, Paoline, 
roma 1971; I. DE LA POTTERIE – G. ZEVINI, „Per una rinnovata comprensione «spirituale» della 
Sacra Scrittura”, în Parola Spirito e Vita, 1 (1981, 9-24; G. ZEVINI, „La lettura della Bibbia nello Spirito 
(DV 12)”, în Parola Spirito e Vita, 2 (1981) 265-278. 
355 Cf. T. J. VAN BAVEL, „Pentecoste e il passagio dal Gesu terreno al Cristo della proclamazione”, în 
L'esperienza dello Spirito, 41-57; D. SPADA, „L'importanza dell'evento pentecostale nel processo di 
riconoscimento della divinita di Gesu”, în Euntes Docete, 33 (1980) 215-271. 
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experienţă că Isus a intrat în posedarea deplină a Duhului lui Dumnezeu, cu 
autoritatea de a-l trimite”356. 
 În această privinţă este semnificativă tradiţia lucană despre promiterea 
Duhului: „Şi, iată, eu trimit asupra voastră pe acela pe care Tatăl l-a promis” (Lc 
24,49); „veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu după multe zile” (Fap 1,5); „însă, când va 
veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în 
Ierusalim în toată Iudeea şi Samaria, şi până la marginile pământului” (Fap 1,8). 
 Trimiterea Duhului Sfânt se prezintă ca ultimul mister din ciclul cristologic. 
Sfântul Petru, în primul său discurs după Rusalii, reciteşte întreaga viaţă a lui Isus şi 
încredinţează Rusaliilor datoria de a-i întări pe ucenici în certitudinea propriei 
mărturisiri de credinţă în divinitatea lui Isus, ca premiză pentru mărturia lor în 
întreaga lume. El prezintă un cadru complet al evenimentului Cristos: a) viaţa sa: „Pe 
Isus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi prin fapte puternice, 
minuni şi semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru” (Fap 2,2); b) 
moartea sa: „după planul hotărât şi preştiinţa lui Dumnezeu şi pe care voi l-aţi 
răstignit şi ucis prin mâinile celor fărădelege” (Fap 2,23); glorificarea sa (învierea, 
înălţarea, trimiterea Duhului): „pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem 
martorii acestui fapt. Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu şi primind 
promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi” (Fap 
2,32-33). Revărsarea Duhului asupra ucenicilor îi face capabili să dea cu certitudine 
mărturie că Isus este Domnul şi Cristos: „Să ştie aşadar cu siguranţă toată casa lui 
Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit” 
(Fap 2,36). 
 Aceeaşi mărturisire prepascală a lui Petru (cf. Mt 16,17) nu l-a scutit de 
renegare, pentru că nu a fost susţinută de puterea Duhului sfânt. Mărturisirea 
pneumatică a lui Cristos, în schimb, îi face pe apostoli „martori” convinşi şi fără 
teamă ai divinităţii lui Isus în faţa oamenilor. Astfel, avem discursul lui Petru în 
sinedriu: „Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis 
atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa drept conducător şi 
mântuitor ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor. Martori ai acestor 
lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit celor care ascultă de 
el” (Fap 5,30-32). 
 Aşadar, în Duhul revărsat de Cristos înviat avem înţelegerea autentică a 
„misterului lui Cristos” (Ef 3,4): „misterul lui Cristos, care nu a fost cunoscut fiilor 
oamenilor din celelalte generaţii aşa cum este revelat acum sfinţilor săi apostoli şi 
profeţi prin Duhul” (Ef 3,5). În Duhul sfânt este posibilă proclamarea divinităţii sale: 
„Vă fac cunoscut că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune 
«Antatema să fie Isus» şi nimeni nu poate să spună «Isus este Domnul» decât prin 
Duhul Sfânt” (1Cor 12,3). În Duhul sfânt se poate da mărturie autentică şi mărturisire 
de credinţă în Isus: „Prin aceasta îl cunoaşteţi pe Duhului lui Dumnezeu: orice duh 
care îl mărturiseşte pe Isus Cristos venit în trup este de la Dumnezeu” (1In 4,2). 
 De aici realitatea autentică a titlurilor cristologice „Domnul şi Cristos” (cf. Fap 
2,36) o avem tocmai de la Rusalii. „Domn” (Kyrios) este traducerea tetragramei sacre 
de nepronunţat JHWH (citită de evrei: Adonai = „Domnul meu”). Cristos în persoană 
nu numai că este revelaţia numelui lui Dumnezeu ca Tată, dar el însuşi este 
„Domnul”, în el locuieşte plinătatea dumnezeirii (Col 2,9). El, întrupat şi glorificat, este 
adevăratul „Mesia” (christos). De aceea Petru după Rusalii poate să afirme: „Să ştie 

                                            
356 D. SPADA, „L'importanza dell'evento pentecostale...”, 215.  
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aşadar cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe 
acest Isus pe care voi l-aţi răstignit” (Fap 2,36). 
 Rusalii, ca ultim mister cristologic, este aşadar împlinirea Paştelui în Duhul 
Tatălui şi al Fiului. Este începutul universalismului mântuirii creştine în spaţiu şi în 
timp, ca operă a Duhului lui Cristos înviat. Dacă în întrupare, omenitatea Cuvântului 
a fost un dar al Duhului sfânt, la Rusalii coborârea Duhului este darul de viaţă şi de 
adevăr al lui Cristos glorios oferit tuturor popoarelor pământului.  
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S O T E R I O L O G I A   ( = M Â N T U I R E A )   C R EŞ T I N Ă 

 
 

Cap. I: IOAN PAUL II, Discurs „Soteriologia creştină şi culturile de astăzi” 
 
Cap. II: MÂNTUIREA ÎN RELIGIILE LUMII 
 1. Tema mântuirii în istoria religiilor 
 2. Vocabularul şi fenomenologia mântuirii 
 3. Asemănări şi neasemănări 
 4. Terminus a quo şi terminus ad quem 
 5. Căile, mijloacele şi mediatorii mântuirii 
 6. Yoga şi Zen 
 7. Morfologia mântuirii în principalele religii 
 
Cap. III: MÂNTUIREA ÎN REFLECŢIA TEOLOGICĂ 
 1. Prezentarea temei 
 2. Temele biblice 
  a. Experienţe istorice veterotestamentare 
  b. Aşteptări mesianice 
  c. Mântuirea în Noul Testament 
 3. Mântuirea în dezvoltarea gândirii creştine 
  a. În primele secole ale Bisericii 
   1. Tema luminii şi a cunoaşterii 
   2. Tema vieţii veşnice 
   2. Tema divinizării naturii umane 
  b. Sintezele scolastice 
   1. Perspectiva cristologică 
   2. Perspectiva escatologică 
   3. Perspectiva sacramentală 
   4. Perspectiva antropologică 
   5. Perspectiva escatologică 
   6. Imperfecţiuni în teologia manualistică 
 4. Reduceri, erori şi imperfecţiuni 
  a. Milenarismul 
  b. Concepţii orizontaliste despre mântuire 
  c. Ultraterenismul 
  d. Reacţii teologice la aceste impostaţii 
   1. Milenarismul 
   2. Atitudini ecleziale în faţa umanismului 
    a) Atitudine reactivă 
    b) Atitudine conciliantă 
    c) Depăşirea ultraterenismului 
 5. Teologia actuală a mântuirii 
  a. Schimbare de semnificaţie 
  b. Participare la viaţa divină 
  c. Scheme de plinătate 
   1. Plinătatea vieţii 
   2. Plinătate de identificare 
   3. Plinătate de comuniune 
   4. Plinătate de libertate 
   5. Plinătate de sens 
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   6. Eliberare de rău 
   7. Scheme de lipsuri 
 6. Concluzie 
 
Cap. IV: JUSTIFICAREA DE LA SF. PAUL LA CONCILIUL TRIDENTIN 
 Introducere 
  1. Trecerea de la „dreptate” la „iubire” în Rm 5-8 
  2. Tema iubirii lui Dumnezeu şi tema vieţii 
 I. Analiză explicativă a textului Scrisorii către Romani 
  1. Enunţarea temei centrale a scrisorii 
  2. Evanghelia – dreptatea lui Dumnezeu – justificarea (Rm 1,17-4,25) 
   A) Schiţarea temei 

B) Dezvoltarea antitetică: în afara Evangheliei se revelează mânia lui 
Dumnezeu 
 1) Revelarea mâniei lui Dumnezeu în păgânism 
 2) Revelarea mâniei lui Dumnezeu în iudaism 
  a) Enunţarea principiului răsplăţii 
  b) Aplicarea principiului răsplăţii la iudei 
C) Reluarea temei: revelaţia dreptăţii lui Dumnezeu în Cristos Isus în 
favoarea celor care cred 

1) Revelarea dreptăţii lui Dumnezeu şi Isus Cristos, ispăşitorul 
noii alianţe 
2) Iudeii şi păgânii în faţa manifestării dreptăţii lui Dumnezeu în 
Cristos 

D) Ilustrare biblică: VT atestă că doar credinţa poate da viaţă omului 
din punct de vedere spiritual  

  3. Evanghelia – iubirea lui Dumnezeu – mântuirea (Rm 5,1-11,36) 
   A) Schiţarea temei 
    1) Iubirea lui Dumnezeu şi dublul dar 
    2) „Dublul” dar şi mântuirea 
   B) Dezvoltarea antitetică (5,12-7,25) 
    1) Eliberarea, pe linie de principiu, a întregii omeniri 
    2) Eliberarea, pe linie de fapt, a credincioşilor 
    3) Eliberarea de sub jugul legii 

a) Eliberarea de lege şi trecerea sub regimul Duhului 
b) Funcţia legii în raport cu păcatul prezent în om 
c) Situaţia omului căzut sub sclavia păcatului 
d) Cristos eliberează omul din sclavia păcatului 

   C) Reluarea temei (8,1-39) 
1)Iubirea lui Dumnezeu şi dăruirea Duhului 
2) Iubirea lui Dumnezeu şi dăruirea Fiului 

   D) Ilustraţia biblică (Rm 9-11) 
    1) Corectitudinea conduitei lui Dumnezeu 
    2) Vinovăţia iudeilor  
    3) Constatări consolante şi perspective încurajatoare 
 II. Justificarea celui păcătos. Primatul harului în mântuirea omului 
  1. Justificarea celui păcătos în soteriologia paulină 
  2. Justificarea la sf. Augustin şi controversa pelagină 
  3. Influenţa lui Augustin în deciziile magisteriale 
  4. Justificarea în controversa semipelagiană 
  5. Justificarea prin credinţă în Reformă 
  6. Justificarea în Conciliul Tridentin 
  7. Concluzie 
 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

164 

Cap. V: CUVÂNTUL ÎNTRUPAT – IZVOR DE MÂNTUIRE ÎN SOTERIOLOGIA GREACĂ 
 1. Nucleul de bază: Întruparea prin schimbul dintre caducitatea terenă şi viaţa divină 
 2. Alexandria şi Antiohia: misterul lui Cristos în confruntare 
 3. Un singur mediator personal: Dumnezeu Cuvântul Întrupat 
 4. Unitate şi diferenţă în Cristos 
 5. Punctul de sosire: mântuirea umană în comuniunea teandrică 
 6. Reflecţii conclusive 
 
Cap. VI: SFÂNTUL AUGSTIN ŞI PREDESTINAREA OMULUI 
 
Cap. VII: SFÂNTUL TOMA DE AQUINO: PRECURSORUL UNEI NOI TEORII A MÂNTUIRII 
 1. Fundamentele doctrinei tomiste despre mântuire 
  a. Doctrina asemănării divine în perspectiva antropologică 
  b. Punctul de plecare: situaţia antropologică 
  c. Reflecţia soteriologică 
 2. Recitirea doctrinei tomiste a mântuirii 
  a. Punctul de plecare: recitirea situaţiei antropologice 
  b. Recitirea reflecţiei soteriologice 
   1) Noua interpretare: răscumpărarea ca prietenie 
   2) Prietenia ca descriere a evenimentului mântuitor 
   3) Convenienţa dintre fericire şi prietenie 
 3. Rezumat 
 
Cap. VIII: MÂNTUIREA ÎN CULTURA DE ASTĂZI 
 1. Cultura modernă şi mântuirea 
 2. Mântuirea în dimensiune antropologico-socială 
 3. Mântuirea în filosofiile contemplative 
 4. Mântuirea în filosofiile existenţialismului ateu şi religios 
 5. Mântuirea în domeniul ştiinţelor istorice 
 6. Noile teologii în faţa problemei mântuirii 
 7. Întâlnirea dintre mântuirea teologică şi profană 
 
Cap. IX: SOTERIOLOGIA ŞI DIFICULTĂŢILE ACTUALE (J. Ratzinger) 
 1. Criza teologiei eliberării 
 2. Relativismul ca filosofie dominantă 
 3. Relativismul în teologie: abolirea cristologiei 
 4. Apelarea la religiile asiatice 
 5. Ortodoxie şi ortopraxis 
 6. New Age 
 7. Pragmatismul în viaţa cotidiană a Bisericii 
 8. Datoriile teologiei 
 9. Concluzie 
 
Cap. X: O SOTERIOLOGIE CRISTOLOGICĂ ACTUALĂ (A. Amato) 
 I. Patima şi moartea lui Isus 
  A. Realitatea istorică a morţii lui Isus  
  B. Motivaţiile condamnării sale la moarte 
  C. „Cristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor” 
  D. Interpretări teologice ale morţii lui Isus 
   1) Crucea, eveniment de „caritate” divină 
   2) Moartea lui Isus ca „răscumpărare” 
   3) Moartea lui Isus ca „ispăşire” 
   4) Doctrina anselmiană despre „satisfacere” 
  E. Moartea lui Isus ca reconciliere perfectă a omului cu Dumnezeu 
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  F. Valoarea unică şi universală a morţii lui Cristos „pentru noi” 
   1) Doctrina „substituirii” 
   2) Ipoteza „solidarităţii” 

3) „Reprezentarea universală” a unicei jertfe răscumpărătoare a lui 
Cristos 

 II. Misterul „coborârii în iad” 
  A. „Descendit in inferna” 
  B. Datele biblice 
   1) Fragmentele din 1Pt 3,19-20; 4,6 
   2) Fundamentul biblic 
  C. Semnificaţia teologică 
 III. Învierea 
  A. Moartea şi învierea lui Isus 
  B. Învierea, eveniment cristologic plenar 
  C. Limbajul învierii 
  D. Realitatea învierii lui Isus 
  E. Istoricitatea învierii lui Isus 
  F. „Cristos [...] a înviat a treia zi după Scripturi şi a apărut” (1Cor 15,3-5) 
  G. Apariţiile în tradiţia evanghelică 
  H. Semnificaţia teologică a învierii 
   1) Învierea ca act escatologic al puterii lui Dumnezeu 
   2) Învierea ca realizare a „noii omeniri” 
   3) Învierea lui Isus ca împlinire a „speranţei transcendentale” a omului 
   4) Învierea ca etapă decisivă a procesului de glorificare a lui Isus 
   5) Învierea ca experienţă de întâlnire cu Cristos în euharistie 
   6) Învierea ca experienţă de vocaţie şi de misiune 
   7) Învierea ca experienţă de convertire 
   8) Învierea lui Isus în orizontul practicii de eliberare 
   9) Învierea lui Isus ca eveniment radical de re-creaţie a omenirii 
  I. Cristos înviat – „pământul celor vii” 
 IV. Înălţarea 
  A. „S-a înălţat la cer” 
  B. Fundamentul biblic 
  C. Realitatea evenimentului 
  D. Semnificaţia sa teologică 
   1) Înălţarea ca prezenţă permanentă a lui Cristos glorios în Biserică 
   2) Înălţarea ca eveniment escatologic 
   3) Înălţarea ca întoarcere la Tatăl 
   4) Aspectul „cosmic” şi „sacerdotal” al înălţării 
  E. Înălţarea şi coborârea Duhului Sfânt  
 V. Rusaliile 
  A. Misterul Pascal şi Rusaliile 
  B. Semnificaţia „pneumatologică” a evenimentului Cristos 
  C. Rusaliile ca recunoaştere supremă a divinităţii lui Cristos 
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SESBOÜE B., Gesu Cristo l'unico mediatore. Saggio sulla redenzione e la salvezza, 1. 
Problematica e rilettura dottrinale, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1991. 
 

În prima parte ridică problema contemporană şi tradiţională, care condiţionează 
abordarea soteriologiei.  

În a doua parte trasează marile linii ale unei istorii doctrinale a soteriologiei, trecând 
în revistă termenii cheie care au exprimat-o în Scriptură şi în cursul tradiţiei.  

 
SESBOÜE B., Gesu Cristo l'unico mediatore. Saggio sulla redenzione e la salvezza, 2. I 
raconti della salvezza: soteriologia narrativa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994. 
 

Acest volum, de fapt constituie a treia parte a studiului în care autorul revine la 
Scriptură pentru a schiţa o „propunere soteriologică” care este în acelaşi timp narativă şi 
sistematică.  

 

SESBOÜE B.,  

Gesu Cristo l'unico mediatore. Saggio sulla redenzione e la salvezza  

1. Problematica e rilettura dottrinale 

MÂNTUITORUL ŞI MÂNTUIREA 
 1. Isus care înseamnă JHWH salvează 
  Identitatea Salvatorului 
 2. Nevoia de mântuire 
  Vestea cea bună a mântuirii, centrul misterului creştin 
  Avem nevoie de mântuire? 
  Cele două imagini biblice ale mântuirii 
  Mântuirea, eliberare 
  Mântuirea, plinătate a vieţii 
 3. Crucea glorioasă a Mântuitorului 
  A fi salvaţi de cineva 
  Misterul crucii: scandal şi nebunie 
  Crucea celui înviat 
  Drumul propus 
 
 PARTEA I: PROBLEMATICA  
 
Cap. I: LIPSURILE CONTEMPORANE 
 1. Câţiva martori ai acestor lipsuri 
  Hans Küng şi interpretările morţii lui Isus 
  Critica psihanalitică a lui Jacques Pohier 
  Iluzia răscumpărării creştine: Georges Morel 
  O interpretare non sacrificală a creştinismului: Rene Girard 
  Nathan Leites şi „asasinarea” lui Isus 
  Mântuirea prin revelaţie după Francois Varone 
 2. Marile teme ale contestării 
  Pentru ce mântuirea creştină trece printr-o moarte? 
  Odiozitatea unei dreptăţi compensatorii şi vendicative 
  Refuzul pretenţiei creştine de universalitate 
  Lipusurile în faţa ideii substituţiei 
  Isus a atribuit un sens morţii sale? 
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Cap. II: SITUAŢIA DOCTRINALĂ A SOTERIOLOGIEI 
 1. O atestare scripturistică multiformă 
 2. O atestare dogmatică redusă 
 3. O dominantă răsturnată: de la mişcarea descendentă la mişcarea ascendentă 
 4. Mecanisme de „deconversie” a vocabularului 
  Două scheme neconvertite: compensaţia şi pedeapsa vendicativă 
  Mecanismul unui „scurt-circuit” 
  Dimensiunea celor trei protagonişti 
  Necunoaşterea metaforei şi a metonimiei 
 5. Un limbaj plin de florilegiu 

În sec. XVI la reformatorii protestanţi: mânia lui Dumnezeu se abate asupra lui 
Cristos 
În sec. XVI din partea catolică: răzbunare divină şi compensaţie 
În sec. XVII: dramatizarea pedepsei divine 
În sec. XIX: o învăţătură devenită curentă 
În sec. XX: sub semnul rapidităţii dobândite 

 6. O reacţie „salutară” 
 
Cap. III: CRISTOS MEDIATORUL, PUNCTUL PRIMAR DE REFERINŢĂ 

AL SOTERIOLOGIEI 
1. Isus, Mediator, conform Noului Testament 
 „Unicul mediator între Dumnezeu şi oameni” 
 „Mediatorul unei noi alianţe” şi „marele preot” 
 Schimbul „minunat” 
2. Mediaţia lui Cristos în tradiţia teologică 
 Mediaţia lui Cristos şi recapitularea în Irineu 
 Experienţa mediaţiei lui Cristos: Augustin 
 De la Cristos mediator la Cristos Sacrament 
 Unitatea mediatorului după Ciril din Alexandria 
 Mediaţia şi soteriologia în Evul Mediu 
 Mediaţia în teologia modernă şi contemporană 
3. Mediaţia, alianţa şi comuniunea directă 
4. O soteriologie a mediaţiei 
 
PARTEA A II-A: LINII ISTORICE ALE UNEI DOCTRINE TEOLOGICE 

 
Cap. IV: PRELUDIU: „PENTRU NOI”, „PENTRU PĂCATELE NOASTRE”,  

„PENTRU MÂNTUIREA NOASTRĂ”  
„Pentru noi” 
„Pentru păcatele noastre” 
„Pentru mântuirea noastră” 
 
SECŢIUNEA I. MEDIAŢIA DESCENDENTĂ 

 
Cap. V: CRISTOS LUMINĂTORUL: MÂNTUIREA PRIN REVELAŢIE 
 1. Mărturia Scripturii 
  Isus, învăţătorul adevărului şi revelatorul Tatălui 
  „Îl vor privi pe cel pe care l-au răstignit” 
  Epifania şi teofania 
  Lumina şi întunericul 
  Mântuirea ca şi cunoaştere 
 2. Mărturia Tradiţiei 
  La Părinţii apostolici 
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  La Părinţii apologeţi din sec. II 
  La Irineu din Lyon 
  La Părinţii alexandrini 
 3. Revelaţia şi mântuirea astăzi 
  Omul şi cunoaşterea 
  Revelaţia ca mântuire 
 
Cap. VI: CRISTOS ÎNVINGĂTORUL: RĂSCUMPĂRAREA 
 
 1. Mărturia Scripturilor 
  Viaţa lui Isus: o luptă victorioasă 
  Poporul pe care Dumnezeu şi l-a dobândit în Cristos 
  Răscumpărarea: eliberare şi răscumpărare 
  De ce este eliberat omul? 
  Preţul răscumpărării: cum să nu luăm prea mult ad litteram metafora 
 2. Mărturia Tradiţiei 
  Un martor privilegiat: Irineu şi dreptatea făcută omului 
  Preţul răscumpărării a fost dat demonului? 
  Spiritul liturgiei 
  O ulterioară evoluţie a categoriei răscumpărării 
 3. Redescoperirea contemporană a răscumpărării 
  O reevaluare doctrinală 
  Demonul: a fi şi a nu fi 
  O teologie a crucii şi a învierii 
  Lucrarea răscumpărării în istorie 
 
Cap. VII. CRISTOS ELIBERATORUL 
 
 1. Mărturia Scripturii 
  Isus eliberator 
  Noua alianţă a libertăţii 
 2. Mărturia Tradiţiei 
  Irineu şi evanghelia libertăţii 
  Augustin: atunci când harul eliberează liberul arbitru 
  Contantinopol III: mântuirea săvârşită de libertate umanizată de Cristos 
  Mântuirea şi eliberarea omului în societate 
 3. Actualitatea mântuirii ca eliberare 
  Cristos eliberează şi sanează libertatea noastră 
  Solidaritatea libertăţii 
  Teologia şi teologii eliberării 
 
Cap. VIII: CRISTOS DIVINIZATORUL 
 
 1. Mărturia Scripturii 
  Adopţiunea filială şi darul Duhului 
  Noua naştere baptismală 
  Viaţa nouă, participare la viaţa trinitară 
 2. Mărturia Tradiţiei 
  Vocaţia omului creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu 
  Marile argumente soteriologice 
  Prezentare sintetică: punctul de plecare, regula credinţei 
  Prezentare sintetică: dubla solidaritate şi mediaţia 
  Prezentare sintetică: Duhul Tatălui şi al Fiului  
  Întruparea şi/sau misterul pascal 
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  Problematica occidentală a harului 
 3. Astăzi: divinizare şi autocomunicare a lui Dumnezeu 
  Discuţii contemporane despre divinizare 
  Dialectica dorinţei lui Dumnezeu 
  Noul vocabular al divinizării 
 
Cap. IX: CRISTOS, DREPTATEA LUI DUMNEZEU 
 
 1. Mărturia Scripturii 
  Dreptatea lui Dumnezeu conform Bibliei 
  Când Isus împlineşte toată dreptatea 
  Evanghelia lui Paul 
  Toţi justificaţi prin har 
 2. Mărturia Tradiţiei 
  Experienţa lui Augustin 
  Pelagiu şi iluzia libertăţii 
  Augustin şi suveranitatea harului 
  „Sola gratia” şi „sola fide” ale lui Luter 
  Sesiunea VI a Conciliului Tridentin despre justificare (1547) 
  Discuţiile din timpurile moderne despre har 
 3. Dreptatea şi justificarea în teologia contemporană 
  Problema ecumenică a justificării prin credinţă 
  Chestiunea dreptăţii în istorie 
  Justificarea prin credinţă şi teologia eliberării 
 
 SECŢIUNEA II: MEDIAŢIA ASCENDENTĂ 
 
Cap. X: SACRIFICIUL LUI CRISTOS 
 
 1. Bunul simţ cotidian al istoriei religiilor 
  Lecţia sensului comun 
  Învăţătura istoriei religiilor 
 2. Mărturia Scripturii 
  Sacrificiul mielului pascal 
  Ritualul sacrificiilor şi semnificaţia lor 
  Critica sacrificiului la profeţi 
  Isus şi sacrificiul 
  Limbajul sacrifical al lui Paul 
  Mărturia Scrisorii către Evrei 
 3. Mărturia Tradiţiei 
  Părinţii Bisericii din primele patru secole 
  Augustin. O teologie a sacrificiului 
  Augustin: Sacrificiul lui Cristos şi sacrificiul Bisericii 
  Sacrificiul lui Cristos în sfântul Toma de Aquino 
  Doctrina sacrificală a Conciliului Tridentin 
  Amplificări şi deviere sacrificală în timpurile moderne 
 4. Un bilanţ: sacrificiul şi imaginea lui Dumnezeu 
  De la ambivalenţă la convertire 
  Sacrificiul lui Cristos şi sacrificiul creştin 
  Greutatea cuvintelor 
 
Cap. XI: ISPĂŞIREA PLINĂ DE SUFERINŢĂ ŞI RITUL DE ÎMBLÂNZIRE A DIVINITĂŢII 
 1. Ispăşirea în conştiinţa contemporană 
 2. Mărturia Scripturii 



Soteriologia creștină (de pr. Isidor Chinez) 
 

170 

  Vechiul Testament: ispăşire, mijlocire şi iertare 
  Mânia lui JHWH 
  Slujitorul suferind al lui JHWH 
  Noul Testament: Cristos, ispăşirea noastră 
  2 Cor 5,21 şi Gal 3,13 
 3. Mărturia Tradiţiei 
  Ispăşirea lui Cristos în Părinţii Bisericii 
  Ispăşirea şi repararea plină de iubire 
 4. Un bilanţ: suferinţa şi ispăşirea în timpul nostru 
  Paradoxul creştin al suferinţei 
  Suferinţa lui Dumnezeu, singura consolare prin suferinţa omului 
  Ispăşirea: o nevoie a omului 
 
Cap. XII: SATISFACEREA 
 
 1. Mărturia Tradiţiei 
  Intrarea satisfacerii în teologie 
  Sfântul Anselm: orizontul lui Cur Deus homo 
  Sfântul Anselm: argumentarea de bază 
  Dreptatea pentru sfântul Anselm 

 Ambiguitatea unei convertiri în devenire 
 Locul satisfacerii în soteriologia sfântului Toma 
 Conciliul Tridentin: de la justificare la satisfacere 
2. Un discernământ necesar 
 Yves de Montcheuil: o reevaluare a satisfacerii 
 Repararea, adevărul satisfacerii 

 
Cap. XIII: DE LA SATISFACERE LA SOLIDARITATE 
 
 1. Substituirea 
  Un element de adevăr în substituire 
  Din sec. XVI până în sec. XX: cu privire la substituirea penală 
  Din sec. XIX până în sec. XX: satisfacerea vicarie 
 2. Reprezentanţa şi solidaritatea 
  Experienţa solidarităţii 
  Solidaritatea şi mântuirea 
  Solidaritatea în Scriptură 
  Solidaritatea şi universalitatea mântuirii 
  Mântuirea tuturor prin unul singur 
  Universalitatea lui Isus şi misterul Bisericii 
 
Cap. XIV: RECONCILIEREA 
 
 1. Mărturia Scripturii 
  Reconcilierea înfăptuită prin cruce 
  Mesajul reconcilierii 
 
 2. Reconcilierea, noul nume al mântuirii 
  Mântuirea, mister de reconciliere 
  Ministerul Bisericii, ministerul reconcilierii 
 
TRANZIŢIE 
 
 


