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PREFAȚA 
  

In tratarea subiectului mei de tesă întitulat : 
„Aureliu Augustin, Episcop de Hippone“ (354— 
430) expunând în liniamente generale viața 
și parle din marea activitate a acestui scrii- 
tor bisericesc, am voit a arăta, de și mai 
Până la un punct Gre-care și pe cât mi-a fost 
posibil într'o lucrare de asemenea natură, în- 
semnătatea celui mai mare şi mai influente 
dintre toță părinții Bisericei din Occident, care 
în tot cursul vieței sale creștine « desfășurat o 
luptă plină de energie în contra eresielor din 
timpul sei, precum și împotriva celor-Lalță îni- 
mică aă creștinismului, atât prin viă graiii cât 
şi în scris. Dovadă despre acesta sut mumerd- 
sele sale scrieri mai în tote ramurile teologiei, 
în unele făcând epocă iar în altele complec- 
tând. şi terminând ce mai era de făcut ; cu 
deosibire desvoliând doctrina despre Trinitate, 
despre păcat și graţie. Subtilitate, spirit pă-



trunzător, claritate în cugetare, dexteritate în 

dialectică, experiență de viaţa creștină, cre- 

dință devotată, putere de spirit şi energie 
în voință se aflati, tote întrunite cu prisos în 

persona sa. Ast-fel se pote caracterisa acestă, 

figură mărcță a Bisericeă creștine universale, 

a căruă conduită, în tot timpul cât sa aflat 

în serviciul Bisericei, a lăsat urme meșterse 
de pietate și dragostea către apropele, de cre- 

dință tare și neclintită către adevărurile cieș- 

tine coprinse în Sf. Scriptură și Tradiţiunea 

bisericescă, 

Folosindu-m& de isvorele ce le-am putul avea 

la îndemână pentru desvoltarea acestui su- 

biect, "mi-am stabilit următorul plan : 

Iu capitolele I, II], III, am tratat istoria vie- 

ței luă Augustin până la întrarea sa în se- 
Puiciul Bisericei ; 

în cap. 1V și V Augustin ca preot și episcop; 
în cap. VI, VII, VIII și 1Ă activitatea lui 

Augustin în serviciul Bisericei ca polemic și 

apologei ; și 

în cap. X sistemul teologie al lui Augustin. 

tie



  

  
  

AURELIU AUGUSTIN 

CAP. I 

Naşterea, și educaţiunea sa 

In confesiunile sale (confessiones), scrise către 
anul 400, Augustin ne povestește singur is- 
toria propriei vieţi până la mârtea mamei sale 
(387), sub forma unei întrevorbiri cu Dumnezeii 
în fața cărui el descopere fără cruțare cele mal 
secrete sânduni, cani aii agitat inima sa până la 
virsta de 33 ani; găsind o plăcere nemulţumitore 
de a opune rătăcirile sale intelectuale şi morale ac- 
țiunei statornice a graţie! divine în viața sa; da 
se umili pe sine însuși întrun mod absolut, pen- 
tru a. lăsa. ttă gloria lui Dumnezei. 

Tagaste, în Africa, oraș din provincia Numidia 
în apropiere de Madaura şi Hippone, este locul 
unde se născu Augustin, în a 13-a di din luna 
Noemerie 354 1). Acest oraş devenit focarul schis- 
mei donaliştilor, se întorsese de curând la uni- 
tatea. Bisericei, fiind amenințat de legile Impera- 

1) Possid. in vita August. Cap. XXXI.



torilor. Orosiu și Mamert Claudianul, dădu lui 
Augustin numele de Aureliu, sub care el fu cu- 
noscut mal obișnuit, de când reputațiunea sa se 
stabilise în lume. . Părintele său, care se numea 
Patriciu, unul din decurionil municipiului din Ta- 
gaste, bărbat violent și sensual, nu se converti la 
creştinism de cât către sfirșitui vieţei (371), prin 
pietatea și blândeţea, soției 'sale Monica, creștină * 
de naștere, 

Augustin incă din cea mal fragedă copilărie, 
înveţase prin grijea și silințele mamei sale Monica, 
a face semnul crucel, guslând ast-fel acâstă sare 
divină și misteri6să, care este icâna adevăratei 
înțelepciuni; aceea ce Ta făcut a dice într'o scriere 
a sa !), că înainte de a fi. manicheii era creștin. 
De alt-iel Augustin-a întâlnit în casa părintâscă, 
lupta între cele două religiuni, care trebuia a de- 
veni drama propriei sale vieţi. Imagină fidelă a 
părinţilor să, el unia cu un temperament vicii 
o inimă prea simţitre și un profund instinct de 
pietale. 

Augustin fârte de timpuriă fu trimis la scolă. 
Tatăl s&i dorea pentru dânsul o carieră strălucită, 
mal cu seamă aceea de retor, 2) spre care se o0b- - 
servase că avea o mare aplicaţiune. Insă, studiul 
gramalicei, aritmeticei și de grecește, cu un cu- 
vânt totă partea formală a înv&ţământului, nu 
plăcea spiritului s&ă care era îndreptat călre” cu- 
gelarea concretă. Din contră. studiul autorilor cla- 
sică 1 procură vil bucurii; ast-fel Virgiliu - deveni 
lectura sa favorită; nenorocirile Didonei 7 strseră 
lacrămi. Cu tâte acestea dificultatea ce întâmpină 

1) De utilit. creendi Cap. 1. 
2) 1 Confess, Cap. IX; 11 Confess. Cap. III,
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de a înțelege grecește «vărsa fiere peste dulceță, 
legendelor fabulose ale lui Homer», Prin stu- 
diul poeţilor păgâni, care nu este de cât un <sacși- 
ficiăi oferit îngerilor căzuți», câștigă cunoștințe 
întinse de filologie, despre care trebuia într'o di a 
spune că aceste cunoștințe se asociază cât se 
pole de bine cu perversitatea inimel. «Priveşte 
Dâmne. dice Augustin, cum copil Gmenilor ob- 
serv cu grije regulele limbei şi cum ei nesocolese 
regulele nestrămutale ale mântuirei eterne! A pă- 
călui contra legilor gramalicei lor este un mal 
mare scandal de cât a păcătui contra legil-lale 
urând asemânarea lor» 3). 

Augustin fiind instruit din copilărie de mama 
sa despre adevărurile Evangeliei, fu primit îndată 
în numărul catecumenilor. Impresiunile religi6se 
ce el primise la acea epocă, remaseră adine gra- 
vale în sufletul săi. 

Ele conslituiră în Augustin «o a doua şi cea mai 
bună natură», a cărui influență [u mult timp com- 
bătută şi respinsă de aceea a lumel; dar care nu 
încelă de a subsista întw'ânsul întrun mod latent, 
ridicând vocea la tot momentul, pentru a-l scu- 
lura de lâncezeala sa, și nelăsându-l a fi câştiga 
întreg la vre-una din doctrinele filosofice ale păgâ- 
nismulul, din causa lipsei numelui «Isus Christos». 
și a se perde ast-fel în păcat fără întârcere. 

Pentru a continua studiile sale literare, Augustin 
fu trimis la șcâla cea mal. “importantă din Ma- 
daura, un mic oraş în apropiere de Tagaste, unde 
creştinismul nu pătrunsese încâ. Cultul păgân cu 
ceremoniile sale obscene, se vede că, a exercitat 
o influență funestă asupra sufletului săi ; căcl în- 

  

3) 1 Confess. Cap. XIll și XIX,
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torcându-se la Tagaste, în etate aprâpe de 16 ani, : 

Augustin începu a se deda la tot felul de des- 

trăbălăui, cu tâtă ardârea naturei sale africane şi 

împotriva rugămintelor celor ma! ferbinți ale ma- 

mei sale Monica. 

După mârtea tatălui săi, care avu loc către 

finele anului 371, Augustin se hotărâ a merge la 

Cartagena spre a "și complecta studiile sale ; liind 

încuragiat la acâsta de generosilatea unui bogat 

cetățean din Tagaste, anume Romanian, o rudă. 

a sa de deparle, care "1 procură, în tottimpul şe- 

derei sale acolo, mijlâcele necesare de întreţinere 1) 

EI studie aci cu mult succes scrierile lui Aris- 

totel, care ?] făcură mai lârziii un dialectic ager 

şi pretutindenea triumfător; matematicile, geome- 

tria, logica, musica, astrologia şi mai cu deose- 

bire retorica. în care nu întârziă a se distinge, 

fiind împins de dorința de a câștiga glorie şi a 

ajunge la demnilaţi înalte. 

La anul 372, când Augustin nu avea de cât 

18 ani. luă o concubină, cu care trăi împreună 

13 anl şi de la care avu în anul următor un (iit, 

căruia întrun avent (sbor) instinctiv de pietate 

dete numele de Adeodatus (dat de D-zeii). 

Teatrul exercită asemenea asupra lui o puler- 

nică atracţiune: 
EL căută aci «imagini ale propriei sale miserii . 

şi o hrană pentu focul care consuma pieptul săi» ; 

spectacolul nefericirei altuia 1 mișca întrun mod 

superficial, din care causă se simţea prea lesne 

dispensat de o compătimire adevărată şi activă 

pentru aprâpele săi, prin urmare de caracterul 

fictiv al nenorocirilor ce vedea representale. In 

1) Lib. II Confess. Cap. VIE şi lib. II contr. Acad. Cap. II.



  

  
  

  

II 

acest timp Augustin se asociă pe lângă un bun 
număr de studenți sgomoloși (desordonaţi). care 
nu se rușinaii a se numi el pe sine înșuși <cver- 
sores» (dărămători. slricător), împărlășind exis- 
tența lor nu fără a simţi în unele momente o re- 
pulsiune secretă contra exceselor lor, al cărora 
complice era şi el. 

In mijiocul aceste! existențe agitate,. Augustin 
prin cilirea unei cărți a lui Cicerone, întilulată 

Hortensius (astă-di perdultă) fu atras «către iubi- 
rea de înțelepciune» 1), care "1 atinse în aşa mod 
în “cât schimbă tâle afecțiunile sale. Era un ce: 
însă, care recea ardrea ce simțea pentru cilirea 
acestei cărți, era că nu vedea nici de cum într'ensa. 
pomenindu-se numele lul Isus Christos, profund 
graval în inima sa, ceea ce "] neliniştea 2). Im- 
pins de amintirea emoţiunilor din copilărie, căuta 
mai intâiu înţelepciunea în scriptură. «Ea, (scrip- 
tura) "mă a părut nedemn de a [i comparată, în 
ce privește inajestatea stilului, cu operile tuă Ci- 
cerone. hesorica imea pretențidsă a. fost lovită de 
simplicitatea sa. și mintea nea nu a putut să pri- 
ceapă învcțătura sa. Refusam de a mă umili îna- 
intea că, căci mă considerau ca mare în aroganță 
med» 3), Inainte de a ajunge la biblie, Augustin, 
a trebuit să încerce, pentru aflarea adevărului, 
singurile forțe ale inteligenţei sale subjective ; după. 
care constatând neputința silințelor sale recunoscu 
necesilatea unei revelaţiuni obiective. 

1) Lib. II Confess. Cap. IV. 
2) Lib. III Confess. Cap. 1V. 
3) Lib. IV Confess. Cap. XVI.
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CAP II 

Căderea, lui Augustin în eresia Manicheismului 
| (374—383) 

Respins de forma și conţinutul scripturel, și 
“socotind peste tot «ca legende ale femeilor» reli- 
giunea pe care mama sa "| înv&ţase, Augustin "ȘI 
întârse privirea către manicheism (374), în care 
-eresie rămase timp de nou€ anl; și al cărora re- 
'presentanți fiind f6rle numeroși în această parle 
a Africel, "| sedusese prin promisiuni că va a= 
junge la posesiunea adevărului numal prin sin- 
gura cale a raţiunei filosofice. 

EL era, de alt-fel, atras pe de o parte prin rolul 
important, pe care ]sus Christos jucase în teolo- 
gia manicheilor, aceea ce ?] făcu de a considera 
acesta ca formă superidră şi autentică a creşi- 
nismului; iar pe de alta prin soluțiunea ce ea da 

problemei r&ului, soluțiune ce permitea de a nega 
responsabililatea omenească, fără a face din Dum- 
nezei autorul râului, fiind-că ea atribuia acest 

din urmă unui principii real și etern, distinct de 
Dumnezeu şi de suflet.) 

Augustin figura printre membrii sectei mani- 
cheice ca simplu auditor; și dacă na căutat a fi 
primit în categoria mat ridicată a celor aleși, este 
că doctrina manicheilor n'a putut al mulţumi în 
mod absolut nici odată cu t6tă atragerea ce simţea 
pentru ea, și cu i6te sforţările făcute pentru a) 
“r&spândi printre amicii săl. 

Un alt motiv ce grăbi pe Augustin de a despre eţui 
religiunea, ce “i-a fost inspirată din copilărie, și a 
urma pe manichei, a fost şi convingerea ce aceștia 

1) Lib. III Confess. cap. VIil.
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reuşise al forma că în Biserica creștină. univer- 
sală, credincioșii sunt înfricoşaţi prin superstiţiuni: 
Și că li se poruncesc a crede fară a fi instruiţt 
pe cale raţională; pe când ci din contră nu for- 
țează pe nimeni! de a crede de cât după ce.!a 
făcut a cunâşte adevărul și a ajuns a! ridica 
orl-ce îndoială DD. 

Cu tâte acestea Auoustin de șii urmă, insă 

cu multă precauţiune și reservă, mulţumindu-se 
cum Sa zis, de a fi numal în numărul ascultă-. 
torilor lor, fără a participa la infamele lor mistere-2) - 
Intre aceslea mama sa era pătrunsă de o vie 
durere, v&dând pe [iul sei căzut într'o eresie atât 
de detestabilă.) Ea ruga cu insistență pe tite: 
pers6nele, ce le credea capabile de a convorbi 
Şi discuta cu el pentru a combate erorile sale şi 
al invăţa despre adev&r. Un episcop, căruia ” 
făcuse aceeași rugăciune, refusă de a o asculta: 
în cererea sa, spunându-i că însuși cetirea căr- 

ților manicheilor * va scâte diu erârea în care. 
se allă. Apoi adaugă dicându-i: «Mergi, continuă: 
de te râgă pentru el, căci este cu nepuţință ca- 
un fiii plâns cu atâtea lacrămi să piară vr'odată».4). 

Dumnezeii promise încă Monici mântuirea fiu- 
lui seu în diferite alte moduri, și în special prin-. 
tun vis în care o pers6nă vădând-o întristată de 
pierderea fiului său, "1 zise: «Îl liniștită, nu vezi- 
că acest fii, pe care tu ?! jeleşti este unde tu ești 2» 
Acest vis o consolă ast-fel, în cât ea permise lui. 
Augustin, care se întorsese în Tagaste pe la în- 
ceputul anului 375, să locuiască împreună cu- 

1) De utilit. cred, cap. 1. 
2) De utilit. cred, cap. 1) 
3) Epist. manich. cap. VIII, 
4) Lab. II Confess. cap. IX
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dânsa şi să mănânce la masa sa; ceea ce nu 
suferise de cât-va timp, având groză de eresia mani- 
cheilor. Întors aci la 'Tagaste, Augustin avu dure- 
rea de a perde pe unul din amicii să din copi- 
lărie, pe care reușise al converti la manicheism ; 

dar care revenind asupra erorel sale, muri în cre- 
dința creştină. Durerea ce "1 causă mortea ami- 
cului săi ] sili să părăsească de îndată Tagaste, 
patria sa, şi a pleca la Cartagena (376), unde 
continuă învățătura 1). El aduse cu sine, ca un 

îmbolditor. amintirea despre sfirșitul sufletului 
„său şi despre rugăciunile mamei sale. de care nu 
se temea câte odată da o supăra ținând în fața 
sa discursuri, pe care ea trebuia a le considera ca 
blaslematorii. 

Impins de dorința da ilustra numele seci, luă. 
parle într'o di, în calilatea sa de retor, la un con- 
curs de pvesie, și avu norocirea de a fi încoro- 
nat în plin teatru, în aplausele mulţimel, de către 
Proconsulul Vindicianus, care nu întârzie a-l onora 
cu amiciţia sa. Cam către aceeași epocă (376), el 
compuse primul săi uvragiii întitulat: De pulchao 
et aplo, care pare a fi conţinut o expunere a 
doctrinei manicheice, a celor două substanţe, con- 

siderate mai cu seamă din punctul de vedere al 
impresiunilor estetice de armonie şi de desacord 
și al senlimentelor morale de atracțiune și de 
repulsiune, de afecțiune și de ură, ce sufletul 
primește. In timpul şederei sale la Carlagenea, 
Augustin, se ocupă și de Astrologie, de numers- 
sele predicen făcute prin mijlocul stelelor 2) care 
se şi realisaii; între altele aceea a lriumlului seci 

1) Possid. în vit. August. cap... 
2) Lib. IV Confess. Cap. III,
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în concursul instituit de Vindicianus făcuse asu- 
pra lul 0 vie impresiune și "1 inspirase o credință 
întrâgă în acâstă ştiinţă, care "1 familiariză atât 
de bine cu mișcările stelelor, în cât îndată nu 
mal v&du alt-ceva, de cât pure fantesii în miturile 
cosmologice, de care Manicheii eraii aşa de mândri. 

Augustin ședu la Cartagenea până în al 29-lea 
an al etăței sale, adică până către finitul anului 
383, așteptând cu nerăbdare venirea așa numi- 
tului episcop Manicheau Faust din Milevis, S0- 
cotit de către membrii sectei ca cel mal învățat 
dintre el D), și căruia el urma să fie presentat, 
pentru a 7] lămuri asupra îndoelilor ce se născuse 
întinsul despre doctrina manicheică. 

Pentru aceea îndată ce sosi Faust, membrii 
sectei “i presentară pe Augustin, care "I şi pro- 
puse o conferință, spre a'1 arăta îndoelile sale în. 
totă libertatea. Dar Faust știind ma! dinainte că 
nu va.:putea r&spunde 'la cestiunile -puse-de Au- 
guslin, nu acceptă acestă propunere. Acâşia fu o 
lovitură decisivă adusă. credinţe! sale manicheice. 
Din acest moment: objecţiunile se presentară cu 
grămada spiritului s&ă. El nu trecea cu vederea 
că cel mal mulți dintre cei aleși nu meritaii nici 
de cum reputaţiunea lor de sfințenie. Forte adesea 
el nu știuse ce să r&spundă amicului săi Nebri- 
dius 2), când acest adversar al dualismului ma- 
nicheic, 1 demonstra că, acesta este a nega. inco- 
ruplibilitatea, adică absolutitatea lui D-zeu, ca să 
admiţi amestecul unei părţi din substanța sa lu- 
min6să cu' întunerecul, în urma unei lupte în 
care D-zeu ar fi fost învins de principiul râu. 

1) Lib. contr. Faust Cap. V şi VII. 
2) Lib. 1V Confess. Cap. III.
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In fine sentimentul de responsabilitate morală 
începe a se deștepta într'ânsul, sentiment. pe care 
predica lul Ambrosiă mal în urmă trebuia a'l 
întări (ai da viaţă). o 

Fără a rupe pe faţă su secta Manicheică, Au- 
gustin încelă de a mal împărtăși doctrinele el.: 
Experiențele sale fusese vii, mai mult, decepțiunea 
sa fu mare, cea ce "] facea mărturisi în confess.. 
sale: «Eă 'm1 am făcut ideia, că a găsi adeverul. 
era imposibil. Valurile gândurilor cani se încruci- 
șeau în sulletul meă mă împinse de partea nouilor- 
academicieni» — adică către scepticism —.<Căutam 
a împiedica spiritul mei de a prinii or-ce doc- 
trină; pretutindenea m& lemeam de a întelni o. 
prăpastie; indoiala m& omora din ce în ce mai 
mult». " 

CAP. IN 

Călătoria lui Augustin la Roma (383), și la 
Milan (de la 384), unde primeşte sf. botez de la 

| Ambrosiu (387). 

Către sfirșitul anului 383, Augustin părăsi Car- 
tagena pentru a se duce la Roma, sperând că 
acolo în capitala Imperiului va găsi o posiţiune 
mai lucrativă şi mai strălucită, precum şi stu- 
denți mal inteligenți și mal aședaţi (mat de or-! 
dine). La Roma domicilia la un auditor al ma- 
micheilor!) unde el reuși a aduna câţi-va școlară 
pentru a le preda cursuri de retorică. Dar nu 
avu succesul ce aștepta, de dre-ce studenții pă- 
răsiră şc6la sa, pentru aceea a unui altretor, fără 
al plăi lecțiunile sale. Recomandat lui Sym- 
maca, Prefectul orașului, de câtre Manichei, în 

  

1) Lib. Confess, Cap. VIII şi X. |.



societatea cărora conlinuă a trăi: «până cei sa 
presentat o „doctrină mai bună», fu trimis la Milan 
ca profesor de elocință. (384). Aci Augustin urmăria. 
regulat predicile lui Ambrosiii, episcop al acestul 
oraș, cu scop la început numa! d'a studia forma 
oratorică. Cu t6te acestea, puţin câte puţin aten- 
țiunea sa lu atrasă de londul discursurilor lut 
Ambrosiu ; ideile creștine începură a pătrunde fără 
să simtă în sufletul său !). El fu mai cu seamă 
lovit de facilitatea cu care Ambrosiu depărta, prin 
metoda. alegorică, tot aceea ce 1 supărase altă dată 
în Vechiul Testament; și află, nu fără o bucurie: 
secrelă, că biserica nu învețase nici odală că 
D-zeă a avut un corp ca no; că în general doc- 
trina creștină, căreia X datora primele sale emo- 
ţiuni religi6se, nu era asemenea rudimentară, după 
cum i-o representase manicheii. 

Progresul cel repede al creştinismului Și res- 
pândirea peste tot a scriplurel se impunea spiri- 
tului sâi ca un semn al Providenţel, că acolo numa! 
— in creștinism, — este mântuirea; și tot cerend 
încă în neîncrederea sa contra orl-cărei doctrine 
religiose, o- demenstraținne matematică a adevă-. 
rurilor Evangeliei, el nu pulea a se opri deanu: 
recundște, că credinţa nu 'T-a lipsit nici odată din. 
viața sa spiriluală și că trebuia numai un nu- 
mer sigur de adevăruri, ast-lel ca existența lu. 
D-zei, ce o admisese tol-da-una fără probe. 
Cugetarea sa însă se isbia tot-d'a-una în dogma 
despre întruparea cuvântului, adică unirea divi-. 
nului cu umanu. 

Obiecţiunile lui Nebridius"] convinsese în “estul. 
ca să respingă dualismul manicheilor, nu insă ȘI. 

  

1) Possid. în vita Aug. Cap. 1. 
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materialismul lor. El simţise trebuința de a ad- 

mite unitatea principiului despre lume, dar nu 

ajunsese încă d'ași representa acest principiu de 

cât sub forma unel substanțe materiale, umplend 

tot spaţiul, sau sub forma unui ocean, în care 

universul ar pluti ca un imens burete (spongia). 

De atunci o nouă cestiune "1 turmenta și anume: 

fiind-că r&ul nu este un un principii etern, și că 

nu există de cât un principiu absolut bun, de 

care universul este pătruns, întocmai cum un bu- 

rete este îmbibat de apă, de unde vine râul? 

Totuși Augustin se afla în acest timp (385) ca cate- 

cumen al bisericei creștine universale, când mama 

sa Monica, după ce trecuse prin diferite pericole, 

veni la Milan spre.al găsi. 
“ Schimbarea ce constată în el o puse în mi- 

rare forte îmbucurătore, audind mai cu seamă 

însuși mărturisirea sa, că nu mai era manichei, 

deşi nu era încâ creștin. 
Alypius şi Nebridius, doi amici intimi al lui 

Augustin ?1 urmărise la Milan, cu scop dea căula 

împreună adevărul. Aci ei trăiau întrun cerc 

restrîns, la care mal adăogându-se nol membril, 

duceau o viață în cumun. Dar cum unii dintre 

denșii aveaii deja femei (soţii) iar alţii cugetaii 

că trebue să se căsătorească, socoliră că viața 

comună nu le mai pâle conveni. Augustin era 

dintre aceia cari se gândeaii la căsătorie, ceea cel 

decise ca întwo di să pue capăt relațiunilor ile- 

gilime, ce întreținea de atâta timp. Aşa că el 0- 

prind pe lângă densul pe fiul săii Adeodatus, făcu 

pe concubina sa să se întârcă în Africa, unde ȘI 

petrecu restul vieţei întwo retragere profundă, în- 

lăturând ast-fel obstacolul ce se opunea proectului 

s&i de căsătorie. a 
i 
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Fiind-că însă pers6na cu care urma a contracta 
căsătoria era atât de jună, în cât trebuia să mal 
aștepte încă dou! ani, Augustin nu avu puterea 
de a stărui în buna sa hotărire şi luă o nouă 
concubină. Sentimentul miseriei sale morale "| 
împovăra. «Tu singur, O! Dumnedeul mei, tu 
Ştii cât am suferit atunci», zice el. Tâte acestea 
se pelrecea în anul 385. 

Cilirea unor scrieri din șcâla neo-plalonică, 
imprimă la acestă epocă o direcțiune nouă în 
cugetarea sa. Platonismul '1 curăți pentru tot-d'a- 
una de vechiul aluat materialist și "1 familiarisă 
cu 0 concepțiune curat spirituală a divinității. 
In același timp "1 permise de a înțelege presenţa 
r&ului în lume, învățându-l că reul nu este de 
cât o privaţiune sai o diminuare a binelu!; adică, 
reducând realitatea sa obiectivă la o simplă di- 
ferență de grad în bine. Aceea ce recomandă mal 
cu semă acâstă doctrină în ochii lul Augustin 
era asemânarea exteridră, ce ea presenla cu cre- 
știnismul. Augustin credu că va găsi aci noțiunea 
creştină despre cuvânțul;, dar nu întâlni nici nu- 

“mele, nici noţiunea despre cuascutul întrupat, 
Isus Christos ; ast-iel că nic! platonismul nu reu- 
șise mai mult a-i procura o întregă satisfacțiune, 
impulânduA mai cu s6mă că," lasă desarmat în 
lupta contra relelor sale instincte, și ?1 face mut 
asupra capilolelor despre penitenţă și despre res- - 

„cumpărare. 
In acestă disposiţiune a spiritului se afla când 

în anul următor 386 începu să citâscă cu o ardâre 
extra-ordinară sf. Scriptură, mai cu deosebire e- 
pistolele Apostolului Pavel. Acâstă citire r&spândi 
in sufletul sâii o lumină care ?] făcu să vadă vir- 
tutea în frumuseţea el. | 
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El găsi aci nu numa) aceea ce scrierile” nco- 

platonice. 1 'păruse a conţine despre adevăr, dar 

și aceea ce lipsea cu desăvârşire acestora, adecă, 

dovada. vie a iubirel lui D-dei, care ajulă pe 

omeni în snferinţele lor, lacrămile căinţei, și îm- 

bucurătârea siguranţă a, ertărel păcatelor. Totuși, 

era în incertitudine de felul vieţel ce ar îmbră- 

țişa. Emoţiunea ce Augustin simţi. fu mărită însă 

de naraţiunea, fârle instruclivă pentru cl, cei 

făcu, despre convertirea retorului Victorinus 1), 

un preot bătrin Simplicianus, bărbat virtuos şi 

părinte spiritual a lu Ambrosiu, la care Augustin 

se dusese spre al povesti tot șirul greșelelor sale. 

Augustin simțindu-se forte atins de istorisirea lul 

Simplicianus, se născu în inima sa o mare do- 

rință de a se da întreg lui D-deii, nu numal pri- 

mind botezul, dar renunțând, ca şi Victorinus, la 

profesiunea sa de retor. De și voinţa sa era încă 

prea slabă pentru a, face în mod hotărâ sacri- 

ficiul vechei sale existențe, cu t6le acestea avea 

presimțirea că D-qei va împlini în el opera alât 

de mult preparală. De aceea redevenit catecumen 

(Septembre 386) aştepta cu nerăbdare momentul 

ptimirei sf. Botez, pentru care spre.a!l grăbi, vi- 

sila neincetat bisericile. Iată cum ne povestește 

el însuși în confesiunile sale 2) despre converlirea 

sa: «Into di, pe când mă aflam întro -adincă 

întristare a inimei şi 'm! plângeam s6ria forte 

amar, de odată audii, dintro casă vecină, p voce 

ca. de copil, care dicea şi repeta cântând: «tolle 

et lege» (ia şi citește). La moment "mi întorsel: 

privirea. şi începul. a cugeta în mine însu-mi dacă 

a 

1) Lib. VIII Confess. Capit. Il şi V. » 
2) Lib. VILL Contess. Cap. VII şi VIII. + 
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nu. cum-va copiil nau obicei de a cânta în 
vre-un joc de al lor ceva asemenea; dar nu'mi 
amintil să fi observat vre odată acâsta. Opril așa 
dar curgerea lacrămilor mele, credend că D- det 
mi poruncea de a deschide cartea epistolelor. A- 

„postolului Paul, și de a cili primul loc ce voiit 
găsi; căci allasem că Sf. Antoniu intrând în bi- 
serică în timpul când se citea Evangelia, ascultase 
Și primise ca adresându-se lul însuși cuvintele : 

«Mergi, vinde averile tale ; dă-le săracilor, vino 
şi urmâză-mă&» 1), şi că prin aceste cuvinte ce el audi, 
iu de îndata convenlit. ME întorsel numai de cât 
la locul unde amicul mei Alypius rămăsese; iau 
cartea ce lăsasem acolo, o deschid, și în primul 
loc ce întâlni citesc aceste cuvinte: «Să umblăm 
cu cuviință ca în timp de qiuă ; nu în spele şi 
în beţii; nu în lurnicaţiuni şi în desfrânăzi; nu 
în câtă și pismă. Ci vă îmbrăcaţi în Domnul 
noslru Isus Christos, şi nu îngrijiţi de corp spre 
a implini pofiele lui. » 2) Nam voit a celi mal 
mult; şi nu era trebuință, fiind-că nici nu ter- 
minasem a cili acesle puţine linii când de o dată 
Simţii că se răspândește în inima mea o lumină, 
care risipi tot întunerecul îndoelelor mele. Apoi 
insemnând acest loc din carte o inchisel și, cu 
o față liniștită, mă duse să povestesc Iul Alypius, 
ceea ce mi sa înlâmplat.> 

După acâsla Augustin se hotărâ să renunţe la 
căsăloria ce proieclase și la (6te speranțele v&cului. 

După câte-va săptămâni, lăsând (abandonând) 
funcțiunea de profesor de elocință, și urmat de 
mama sa, de fratele săi Navigais,. de fiul său 

1) Math. XIX, 21 
2) Rom. XIII, 13.
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Adeodalus, de cel doi amici Alypius şi. Nebridius, 

a căror convertire avusese loc de o dală cu a 

sa, şi de dol şcolari al săi, Trygestius şi Licen- 

tius, din care cel din urmă era fiul lu Roma- 

nian, se retrase într'o casă la (ară, ce unul din 

prietenii sei numit Verecundus,. poseda la Cassi- : 

ciacum aprope de Milan. 1) Deja de mai 'nainle 

amicii săi și el formaseră într'o di proiectul de a 

pune bunurile lor în comun, şi a trăi departe de 

sgomotele lumel o viață contemplativă după mo- 

delul unor filosofi ai păgânismulul. 

Dar presența elementului, femeesc, ce Augustin 

şi cel-l-alți introduseseră în asociaţiune, făcuse a 

nu se realisa proiectul. 

De astă-dată însă, acest vis se realistă sub 

forma creștină a şieţel monastice. După rugăciu- 

nea dimineţei, retrași la Cassiciacum (Cassi) se 

preumblaă pe câmpie saii sub un portic, dându-se 

la întrețineri religidse, cari ai procurat lui Au-. 

gustin materia primelor sale scrieri, compuse în 

timpul şederei sale aci, întilulate : libri tres contra 

Academicos ; „de vila beata ;“ „de ordine,“ 

„soliloguia“ şi tratatul de „inimor -talitate animae 

Fa lua apoi prânzul (masa) împreună şi nu se 

culcat până ce se nu se ruga lui Dumnezei >). 

Sosind timpul pentru a întra în numârul com- 

petenţilor şi a se pregăti pentru primirea sacra- 

mentului botezului, el părăsi țara și reveni lă Milan 

cu Alypius și fiul sâu Adeodatus, cari voiau a se 

împărtăşi de același dar Dumnedeesc. Ac6sta era 

la începutul postului celui mare al anului 387; 

și în sărbătorile Paștelor acestui an, Augustin 

1) Lib. IX Confess. cap. HI. 
2) Aug. Epist. 3 pag. 6



  

  

  

primi sf, botez din mâinile lui Ambrosiu, împre- 
ună cu amicul săi Alypius și fiul săi Adeodatus, 
pe care trebuia a'l perde puţin timp după acâsta. 1). 
Indată ce el a fost botezat, neliniștea ce-i producea, 
amintirea vieței sale din tricul fu înlăturată. și 
nu putea în primele dile. a se sătura de conso- 
laţiunea particulară ce el primea, considerând cât 
sunt de adinci hotărârile lul Dumnedeii în ceea 
ce privesce mântuirea 6menilor 2). 

CAP. IV 

Intârcerea, lui Augustin ca creștin în Africa (388) 
Chemarea, sa la Hippone (Hypo-Regius) 

unde este sfinţit preot (391) 

De la primirea sf. botez (387) Augustin începe: 
a doua parle a vieței lui. Acâstă parte se divide: 
în dou peridde destul de destincie, separate prin 
anul 391, în care timp Augustin începe a exer- 
cita funcțiuni în Biserică. 

Convertirea, sa preparată de platonism se făcuse: 
sub influența sfiintei scripturi şi mal cu sâmă a 
ascetismului monachal. El nu renunțase numai la 
dragostea ilegilimă și la visurile ambiţidse. dar şi 
la proiectul sâu de căsătorie, la cariera sa de 
profesor şi în general la societatea 6menilor. 
Acestă peri6dă contemplativă pâte fi numilă și 
perisdă platonică-creștină, (387—391) căci teo- 
logia, pe care o înlilnim în operile sale din acestă 
epocă, este un amestec al doctrinei creştine și al 
ideilor din filosofia lui Platone, cu care 'și îmbi- 
base spiritul până la momentul convertirei sale. 

Dupe o peri6dă de inacţiune și de speculaţiune 

1) Possid în vita Aug. cap. 1. 
2) Lib. IX Confess. cap. Vl.
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mistică, urmă o aclivitate practică inlrețesulă cu 

controverse dogmalice, peri6da eclesiastică sau 

aşa numită Aug gustiniană, care dură până la 

mârtea sa (391—430). 

In timpul primei peri6de nu se gândea de cât 

la propria sa mântuire; pe când în timpul celei 

de a doua lucrâză pentru mântuirea celor-l'alți. 

Ast-fel după o scurtă şedere la Milan, Augustin 

şi amicii sei se hotăriră de a se întorce la Ta- 

gaste, spre a lucra pentru învățătura creştină!) 

Sosiţi la Ostia, ei se repausară aci de lungul drum 

ce făcuse de la Milan şi se pregăteau de a se 

imbarca pentru Africa. Int'o di el avu cu mama 

sa o convorbire asupra fericirilor vieţei viilâre, cur 

care ocasiune Monica 1 dise: «fiul mei întru cât 

me privește. nu mal am nici o plăcere în auc6stă 

viață.» 

, «Nu știu ce am să mal fac aici, nică penlru ce 

aș trăi aici. Singurul lucru care mă făcea a dori 

să mal r&mân în acâstă viață, era dea le vedea 

creştin înainte de a muri. D-zeă mi-a dat mal 

mult: eii te v&d cu totul în serviciul s&ă, des- 

preţuind fericirea pămentescă.» Aci la Ostia Monica 

cădu greii bolnavă și dupe nouă dile muri (387). 

In ultimul moment al vieței sale. dise fiului 

său: «Pune acest corp unde va plăcea, Şi nu 

te neliniști nici de cum. Te rog numai de a A 

aduce aminte de mine la altarul Domnului». 

Mârtea mamei. sale modifică cât-va planul că- 

lătoriel Jul Augustin, EL r&mase dece luni la Roma. 

în care limp a scris primul săi tratat de pole- 

mică întitulat: De moribus acclesiae catholicae . 

et de moribus manichaeorum (388). 

1) Possid. în vita Aug. cap. Il.
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Apoi trecu în Africa cu amicii săl. Sosit la 
'Tagaste, dele o parte din bunurile sale bisericel 
din acest oraș, şi, după exemplul Sf. Antoniu, 
vându pe cea-lallă şi distribui preţul săracilor 
nereservendu-și de cât bucuria viețuirei într'o casă 
de ţară, în care reluă cu amicii sei felul 'vieţel 
de la Cassiciacum (Cassi). 

Relraşi de sgomotul lumei ei avâui (6lă ave- 
rea în comun; rugăciunea, studiile știinţilice. 

contemplaţiunea. religissă și om-care lucrări de 
câmp erai singurele lor ocupaţiunl. 1) Marea ac- 
tivitate literară ce Augustin începu a desfăşura 
la acâstă epocă, asprimea vieţei sale şi profun- 
dimea pietățel sale, făcură numele săi celebru 
în t6te bisericile provinciei. “Adesea credincioșii 
venâi a 11 consulta în retragere sa. Din lucrările 
ce el compuse în acâstă retragerea, fie pentru a 
explica sf. Scriptură. fie pentru a apăra doctrina 
bsericei, se pole vedea cu câlă grije studia nu 
numai cărţile sfinte, dar încă şi scrierile aulori- 
lor bisericești, cari inainte de el, tratase mate- 
riile din care dorea a se instrui. Intro zi Au- 
guslin fu chemat la Hippone ([ypo-Regius) oraş 
maritim în apropiere de Tagaste, de către un 
ofițer imperial, care fiind informat de virtutea și 
știința sa, dorea forte de a 1 vedea și de a în- 
văța să cunâscă creștinismul sub direcțiunea sa. 

Augustin sperând de al câștiga lui D-zei, şi 
de a 1] obliga să vie u locui cu dânsul în re- 
iragerea sa, se duse la Hippone, unde avu mal 
multe convorbiri cu acel ofițer, fără însă a | 
putea îndupleca ca să vieţuiască cu dânsul în 
retragere la Tagaste. 

1) Possid. in vita Aug. Cap. III.
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In acest timp se găsia ca Episcop al orașului 
Hippone Valerius, grec de naştere, un bărbat plin 
de pietate și de lemerea de Dumnezei. Acesta 
avea lrebuință de un presbiter activ și instruit, 
pentru a susţine lupta contra donatiştilor fârte 
numeroşi în localitate. El exprimă acestă dorință 
comunităței, tocmal în timpul când Augustin se 

alla în biserică, Credincioșii cari cunoșteau virtu- 
tea și docirina lut Augustin, îndală *] presentară 
episcopului. rugându-l unanim și cu mult entu- 
siasm de al sfinţi presbiler, fi ind un bărbat aşa 
după cum cerea. 'Turburarea lui Augustin fu mare; 
i se făcu [rică când se gândi la greaua r&spun- 
dere ce urma să apese asupra lui; ceea ce făcu 
pe unii din credincioşi. cari observaseră lacrimile 
sale, dar fără să pătrunză causa, al dice conso- 
lândul: «este adevărat că tu meriţi un mai mare 
loc, dar allă că preoţia apropie de episcopat». 

Augustin rugă pe episcopul Valerius de ai da 
voe să se retragă peniru cât-va timp în singură- 

tale, spre a se pregăli de primirea preoţiei. Acestă 
îatâvziere acordată trecând, el veni la Hippone pe 
la începutul anului 391, când dorința poporului 
fu implinită prin sfinţirea sa de preot. Scrierile | 
compuse de Augustin de la convertirea sa, și 
dintre acelea mai cu seamă tratatul, de «vera re- 
ligione» (390) scris la Tagaste, dă măsura cugetă- 
rel sale în: timpul acestei prime peri6de (357—-391). 

Augustin și dupe sfinţirea sa ca preot persistă 
încă în a trăi relras la Hippone într'o mânăstire, 
după cum făcuse în apropiere de Tagaste. Valeriu 
observându-i acâstă disposițiune, “i dete o grădină 
a bisericel, unde el aduna diferite persone, care 
aveai ca şi el, dorința de a medita asupra ade- 
v&rurilor creștine. Aceia. care dintre dânşii aveai
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averi, le vindeaă, iar preţul "1 împărţia lu săraci. 
Intre aceștia se număra Alypius, Evodius, Possidius 
și mal mulți alții. cari apoi fură luaţi din -acâstă 
mânăstire, pentru a fi ridicaţi la episcopat. 

EI făcu pentru femei linere același lucru, ce 
făcusc pentru bărbaţi, înfințând pentru ele o mâ- 
năstire la Iippone, la care sora sa fu superidră 
până la morte, slujind lut D-dei în o sfintă v6- 
duvie. Obiceiu era atunci in bisericile din Africa 
de a nu lisa să predice preoţii. Cu idle acestea 
Valeriu puse pe Augustin să predice adesea în 
presența sa, ne temându-se a lrece peste acel. 
obicei pe care Ieronim "1 numea un r&ii obiceii, 
fiind că se da prilej de gelosie Episcopilor faţă de- 
presbiteril lor, saii că el se înjosesc ascultându-i: 
și instruindu-se de la dânșii. Unii Episcopi aflând 
de acesta începură a murmura impolriva lui Va-. 
leriu. Dar înțeleptul şi venerabilul băbhiîn Episcop, 
care șlia că era ceva obișnuit în bisericile din 
Orient, de a vedea preoţi că predică în presența 
Episcopilor, credu că trebue să pună mai puţin 
pre| pe aceste murmure de câl pe serviciul ce |]. 
făcea bisericel sale, căria "1 dădea învăţăminte.: 
printrun preot. Indată alți Episcop urmară exem- 
plul lui Valeriu însărcinând pe preoți de a pre-. 
dica creștinilor cuventul lul D-zeu. 

Cab. V: 

Augustin se sfințește ca, Episcop de Hippone (395). 

Către sfirșitul anului 395 episcopul Valerius.- 
simțindu-se impovărat de bătrinețe și de slăbi- 
ciune, scrise in mod confidenţial lui Aurelii din:
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“Cartagena !), ca să facă punere la cale pentru 
sfinţirea lul Augustin ca episcop al bisericei din 
Hippone, coadjutor al săi. Răspunsul lu! Aurelii 
fiind favorabil. Valeriu rugă pe Megalius, episcop 
din Calarma și primat al Numidiel, ca să vie să 
viziteze biserica din IHippone. Presenţa sa sai 
cel puţin consimlimentul săi era necesar pentru 
a sfinți un episcop. Când Megalius sosi, Valerius 
îi arătă intențiunea sa; asemenea şi celor-l-alţi 
-episcopl cari se allaă presenți, la tot clerul ora- 
şului și poporului. Toţi în general primiră acâstă 
propunere cu o bucurie de nedescris, şi: poporul 
.ceru cu mari aclamaţiuni ca ea să fie adusă la 
îndeplinire. Augustin singur și Megalius se opu- 
seră. Megalius. silit de creștinii de acolo ca să 
“probeze acusaiunea ce el formulase în contra lui 
Auguslin, nu o putu face 2). Atunci Megalius re- 
cunoscu fârle bine nevinovăția, pentru care îl 
-ceru chiar ertare când îl impuse mâinile. Augustin 
relusa de a primi episcopatul, susţinend că era 
contra obiceiului Bisericel de a pune un episcop 
acolo unde se află altul încă trăind. Dar fu asi- 
gurat că acâsta era un lucru obișnuit; și "1 se 

„cită mal multe exemple atât în bisericile din A- 
frica. cât şi în acelea din Italia. Ne ma! găsind 
așa dar nici o scuză și temându-se de a se îm- 
potrivi chemărel sale, Augustin consimţi cam fără 
'voe de a primi demnitatea episcopală. Dup& morlea 
lu! Valeriu, care se întâmplă nu mult timp în 
urmă, Augustin r&mase singur cap al acestei în- 
„semnate Biserici (396). | 

Colegii lui Augustin la Tagaste urmară pe a- 

1) Possid. în vita Aug. cap. VIII, | 
2) Lib. IUL contr. Crescon. cap. LXXĂ.
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micul şi învățătorul lor la Hippone, unde se uniră 
cu alţii; între aceştia se afla și Possidius. viitorul 
biograf a lui Augustin. 
Ea a fost pentru Numidia o pepinieră de băr- 

baţi a! Biserice; de aci eși mal mulți episcopi, 
care nu lipsiră de a tonda prin diocesele lor sta-: 
bilimente analoge. Dintre membrii acestei comuni- 
tăi, Augustin devenit episcop, recrulă de preferință 
clerul stu. El introduse același fel de viaţă printre 
preoții și diaconi s&i, dicând că Dumnezeu și Bi- 
serica sa trebue să le fie de ajuns; nu dârcă el 
ar fi consliins pe cine-va de a renunța contra 
voinței sale, la (6te legăturile cu lumea, Jar nu 
conferea funcțiuni în diocesa sa de cât acelora, 
cari se obligat de a trăi. cu colegii lor şi cu el, 
înteo - complectă comunitate de bunuri (monaste- 
rium clericorum). In acâslă societate spirituală, 
Auguslin găsea repaus de obosâla ocupaţiunilor 
bisericești. Cea mal mare simplitate domnia în 
locuința sa, transformată întrun fel de monastire. 
In limpul mesei care era luată in coriun, unul 
din eclisiastici citea sat mal bine dis, 1 înireţinea 
cu subjecte religi6se. Sexul femenin era absolut 
proscris din casă. Caritalea sa era nemărginilă.. 
Pentru a uşura miseriile săracilor, el nu esita 
de a deveni <un cerșetor pentru cerşetori» Î); şi 
în timpuri grele a pune să se vândă chiar vasele: 
bisericeşti după exemplul lui Ambrosiu. De aci 
înainte se aplică cu totul la binele spiritual al 
celor credincioși. Predicarea cuvântului .lul D-zeii 
în care excela, deveni ocupaţiunea sa predilectă. 

A face pe cel credincioși să viețuiască intru Christos,. 
acesta era scopul misiunei sale pastorale. Specu-- 

1) Serm. 339, cap. III.
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laţiunea filosofică fu redusă, la ultimul plan: apă- 
rarea intereselor Bisericel, menţinerea și desvoltarea 

“doctrinei sale. în faţa eresiel atât veche cât Și nouă 
-deveni preocupațiunea sa constantă. Gândirea sa de acum înainte nu mai plutește nesigură între 
visurile platonice şi învețătura creştină, ci se mișcă 
pe terenul posiliv al dogmaticer bisericești ; și în ea, tradiţiunea teologică a occidentului şi a Alricel 
în parlicular, găseşte suprema sa expresiune îmbră- 
“când o nouă formă polrivită, ca să fie punctul de 
plecare ale unei mișcări doymatice. 

Augustin lucra cu un zel inlatigabil la resta-: 
bilirea unităţei exteridre a Bisericel, Pentru com- 
baterea eresii nu negiijă nici unul din mijloacele 
ce “i inspirase carilatea sa, sau pe care perico- 
lul Bisericei păru -a 21 justilica în ochi să. EI 
încearcă de a reduce pe disidenți prin predicile 
sale, prin discuţiuni private, prin convorbiri pu- 
blice, prin combaterea în scris «a doctrinei lor; 
Și când î6te aceste mijl6ce lură nelolositcare, 
el nu stătu la indoială de a încuviința  mesurile 
violente, ce sinâdele alricane cerură de la Impe- 
rator, ca să se ia contra lor; și mal târditi de a 
le cere el însuși în aceste sin6de, unde vocea. sa 
era preponderantă, justificându-le tot-deodală leo- 
relic în scrierile sale. 

Prin exercitarea funcţiunilor sale în Biserică, 
Augustin înduplecă pe locuitorii din oraşul Ma- 
daura, can erai păgâni, să se convertâscă la 

creștinism, împreună cu Longinian, care după i6tă 
probabilitatea era pontificele păgânismului în acea 
parte; făcându-l să înțelegă că lrebue a adora 
un Singur Dumnezeu, care este stăpânul şi crea- 
“torul tuturor lucrurilor. Augustin lucră asemenea 
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cu succes contra tertulianiştilor 1), cari se găsâii 
la Cartagena, şi contra altor eretici și inimici al 
Bisericel, stabiliți în oare-care ţinuturi din dio- 
cesa de Ilippone. Dar mai însemnată și demnă 
de admirat fu lupta sa pe terenul literar biseri- 
cesc, întreprinsă cu cel mai mare succes împo- 

triva manicheilor, arienilor, donatişitior, pelagie- 
nilor și semi-pelagienilor; despre care voii face 
în capitolele urmăldre un scurt istoric. judecând 
după cele mal principale opere ale sale, compuse 
cu acâstă ocasiune, și din care a resultat doc- 
irina așa de mult dispulată, despre grație și, 
despre piedestinaţiune. După aceia voii căula, 
conform cu planul ce 'ml am propus şi pe câl 
este posibil într”o asemenea lucrare, a expune 
sistemul s&u teologic, mal cu seamă în ce pri- 
vește antropologia și sotiorologia. care în special 
au mail primit numele de Augustinism. 

CAP. VI 
Activitatea lui Augustin în serviciul Bisericei ca 

polemic și apologet 

Lupta împotriva Manicheismuluă 

Inainte de a începe să descriii lupta dusă de 
Augustin în potriva manicheismului, socotesc ne- 
cesar a arăla în câte-va cuvinte care e doctrina 
acestel eresil. 

Manicheismul se ivește cam pe la finele secolului 
III-lea (275). -Mani (Alanes) 2) începătorul Mani- 
cheismului, era descendintele unei familii de magi. 

1) Aug, „de hacres. No. Sf. 
2) Dr. N. Nitzulescu Ist, Biz. -
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De şi convertit la creștinism și onorat cu funcţiu- - 

nea de presbiter, conservă cu l6te acestea o incli-- 

naţiune fârte pronunţată către parsismul părinţilor 

sti. Astfel '1 veni în minte ca să combine creșli- 

nismul cu parsismul spre a forma o religiune: 

universală, şi a fonda o Biserică. Escomunicat de 

creştini şi persecutat de magi, Mani a trebuii să- 

fugă. In luga sa căletori prin India și ajunse până în 

China, adunând noul elemente pentru sistema sa 

veligisă. Dupe aceia vieţui cât-va timp înto ca- 

vermă în Turkestan, unde scrise o carte plină de 

ilustrațiuni frumâse, care espuneai simbolic doc-: 

ivina sa. In cele din urmă se întârse iarăși în Persia. 

Regele Beram "| constrinse să ție o dispulaţiune 

cu magi, ] declară de învins și ordonă săl jup6e 

de viu (277). Indată după mârlea lui Mani secla 

sa se r&spândi în tote părţile imperiului Roman. 

Principiul esenţial al sislemer manicheice este 

dualismul vechilor Perși. D-zeu cu cel doul-spre- 

dece eonă al săi, are din eternilate ca adversar 

pe. Satan cu demonil lui. Atras de frumusețea 

imperiului luminei, Satan face o incursiune în el. 

Dumnezeii pune un 01% (pijzap zis bots) ca păzitor 

al marginilor imperiului luminei: * acesta naște: 

pe omul-ideal, care însoţit de cele cinci elemente 

curate (foc, lumină, aer, apă: pământ;) declară 

reshbel demonilor dar este învins și prins captiv. 

Dumnezei 1 trimete în ajutor un alt eo, pe 

spiritul cel vit (Lâv zebua) însă prea târdiă, find-. 

că deja puterile întunericului * răpise o parte din 

lumina ființei sale (spiritul lume sat Jesus pali- 

pilis) mul ideal, adică - Christos;eliberat (Jesus 
impalibilis) și strămutat în Sore. Prin acâsta se 

face o amestecare din care spiritul cel viii formâză . 

lumea vizibilă. In fie-care om locuește un suflet
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bun și altul vei. : Omul trebue să asculte de 
sufletul cel bun și să se' silâscă ca să învingă și 
să domine pe sufletul 'cel rău. 

Pentru acest finit vin în ajutor omul-ideal care 
locuește în scre și spiritul cel viii care se află 
în eter; pe când demonii să silese ca să prinză 
în cursă sufletele Gmenilor prin religiunea, falsă a 
judaismului și a păgânismului. In fine Christos 
in corp aparinte se pogoră din sâre pe pământ, 
pentru a libera prin înv&țătura sa sufletele luminei. 
Apostolii au falsificat înveţătura lui Christos, însă; 
Mani. care este mângâitorul (Paracletul) promis, a 
adus-o iarăși în starea d'intâiii. In acestă calitate: 
Mani era capul Bisericel, sub dânsul avea 12 a- 
postoll (magistri) și 72 episcopi, apol presbiteri, 
diaconi şi evangelişii. Totalitatea credincioşilor ser. 
se compunea din Catecumenă și aleși (electi per- 
fecti). Acești din urmă erai obligați la o ascesă 
severă, abtinere de carne, ou&, lapte, vin elc., şi 
trebuia să rămână în t6tă viaţa: necăsătoriți. Bo- 
tezul, săvârșit cu unt-de-lemn şi Sf. Cină fără vin, 
făcea parte din cultul misterios al aleșilor. Untul 
de lemn şi pâinea erati considerate ca singurele 
producte curate. Acâsta ar fi în resumat sistema 
doctrinei manicheice. . 

Augustin alipit insuși la acâstă sectă limp de 
nou& ani, ] cunâștea cât se pote de bine ero- 
rile și pericolele; pentru aceea el combătu în 
mod amenunțit şi adesea cu un strălucit succes 
erorile fundamentale ale manicheismului ID. EL 
respinge mal cu sâmă cu putere pretenţiunea 
lor vanitâsă d'a fisinguri in posesiunea veritățej. 
Veritatea, dice el, nu vine de cât de la Fiul luy 

ÎN a O 

1) Patrol. Alzog.
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D-zeii, sub garanţia Bisericel; şi enunță faţă de: 

acâşta principiul esenţial al catolicismului: Evan- 

gelio non erederem, misi me commoverel Liccle- 

siae auctoritas 1). El combate - asemenea teoria 

lor, despre cele două principii, imprumutate de la 

-parsism, teoria celor dout suflete umane, după 

care omul n'ar fi liber da alege între bine și reit. 

Augustin se arată aci cel mal zelos şi cel mal 

pătrunzător apărător al libertății umane, în același 

timp examineză și explică în fond origina şi na- 

tura, r&ulul. Acesta se pste vedea din scrierile în- 

dreptate împotriva manicheismului, și din care me 

mărginesc a cita numai câte-va. 

Ast-fel în cele dou& cărți întitulate: De 1mori- 

Dus ecelesiae Catolicae et de movibus manichae- 

oruu, care ai fost compuse nu mult după pri- 

mirea. botezului și pe când se afla încă la Roma, 

înainte de a trece în Africa, deci către finele anu- 

lu! 387 saii la începutul 'anulul 388, Augustin 

urmăreşte scopul de a face să se vadă cât de de- 

pârtată era, falşa virtute a manicheilor de virtutea 

adevăraţilor discipuli al lui Isus Christos. EI de- 

scrie aci dar moravurile adevăraţilor credincioși 

în opunere cu acelea ale manicheilor. Arată cum 

acești eretici se foloseaii de două curse pentru a 

înşela pe cel simpli: una, vărsând injurii contra 

legii, adică a Vechiului Testament, iar alta, făcând 

profesiune . de o viaţă curată; demonstrând în a- 

celași timp că adevărata virlule nu se găsește de 

cât în Biserica creștină universală. 

In prima carte, dă ca principii mărturisit de. 

tOtă lumea, că :nu se află nimenea care să nu 

dorească a, fi-fericit, aceea ce-i da ocasiune da 

1) Conte. ep. Fund. C. V; Migne t. NLIL.



    
  

P
a
 

x
 

  

35 

examina în ce constă fericirea omului. După el a- 
câstă fericire nu este de cât în posesiunea bunu- 
lui absolut, care are datoria de, a ne face fericiţi. 
Dar în ce consistă dorinţa de fericire? De a căuta 
pe D-deii pentru a-l avea, că dice Augustin: 
<nol îl căutăm iubindu-l și 1 avem nu ajungând 
ceea-ce el este, dar unindu-ne cu dânsul spiritual- 
mente, căcl ce pâte fi bunul absolut al omului, 
dacă nu în unirea sa cu D-zeii? După aceea lra- 
t6ză despre virtuțile cardinale: cumpătarea, băr- 
băţia, dreptatea și prudenţa, întărind cu citate din 
Vechiul și noul Testament, că ele sunt expresiuni 
ale iubire! ce avem pentru D-deii. Dragostea către 
apropele nu este bună de cât intru cât ea sera- 
porlă la D-zeii 1). Apoi adresându-se manicheilor, ' 
“1 îndeamnă a căula în scriptură, atât a vechiului: 
cât şi a noului Testameni, regula ce trebuesc a 
urma în obieceiurile lor, asigurându-l că vor găsi 
acolo, ceea ce orl cine este dator a raporia tâle 
la D-zeă, şi "1 sfătuește cu stăruință, a asculta pe 
bărbaţii înv&ţaţi. 

In a doua carte din acâstă scriere, Augustin 
«combate de la începul erdrea principală: a mâni- 
cheilor, în ce se atinge natura şi origina r&ului: 
căruia €l 1 atribuia o ființă reală, avend un prin- 
cipit diferit de autorul binelui. El dovedește că 
rul nu este o realitate, ci numal un neajuns sai 
o privaţiune de lucrurile esenţiale în natura unei 
fiinţe, şi autorul acestora nu pâte fi Dumnezeu, 
care este bunătatea absolulă. Deosebirea ce rma- 
nicheii făceau între cele două principi! indepen- 
dente unul de altul nu se putea susţine. Căci dacă 
principiul cel bun. pe care ei "| numiati Dumnezeii 

  

1) Ceillier t IX.
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şi autor al binelui, este neschimbat din natura sa, 
după cum trebue să fie; dacă el este bunul abso- 
lut, pe cine principiul cel răi va vătăma? Dând 
pe față imoralilăţile lor și fără de legile, pe 
care nu le puleaii nega, le probează că, gura, 
mâinile și sinul lor nu eraii mal puţin conrupte 
ca. cele-l-alte părți ale corpului. E! "1 desfide chiar 
de a arăta unul singur din cei aleși ai lor, care 
să (i observat vre-odată regulele sectei; afirmân-. 
du-le că în timp de nouă ani, cât a fost audito- 
rul lor, n'a cunoscut pe nici unul care să nu îi 
fost: dovedit sai bănuit de crime. Apol combate” 
superstițiunile manicheilor, în ce privește abţine- 
rea de carne și vin, ca alimente rele: stabilind. 
ca principii, că abslinenţa de la cărnurl și alte 
alimente trage prețul și meritul său din motivul 
pentru care cine-va se abţine. | 

Pentru a combate altă erdre de căpetenie a 
manicheilor, cari susţineaii că în om se allă două. 
suflete; din care unul este de o substanţă divină 
şi causă a tot binele, iar altul răă din -nalură 

sati principiul întunerecului proprii cărni, care 
este causa a orl-cărul răi ce face omul, Augustin: 
compuse la Ilippone scrierea întitulată, «de dua- 
bus animabus», îndală după ce el fu ridicat la 
treapta de presbiter, deci pe la inceputul anului 391. 

Prin această scriere dovedește manicheilor în 
primul loc, că sufletul fiind un spirit și o “viaţă, 
nu pote avea alt autor de cât principiul absolut 
al viețal, care este singurul și adevăratul D-deu. 
In al doilea loc el probează că dacă lumina: cor- 
porală, sensibilă ochilor noşiri este cieată de D-dei, 
El trebue cu atât mai mult a. fi creatorul sufle-- 
tului, care nu este visibil de cât ochilor spiritu-: 
lui și prin urmare, mult mai perfect ca lumina 
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corporală. Acest suflet chiar, ce manicheil dic că 
este râu, -este mal bun prin natura sa de cât 
acâstă lumină. Arată că nu se află nic o nalură, 
nici o substanţă rea din ea însuşi, dar că rul 
și deleclul sufletului nostru nu consistă de cât 
în abusul ce facem de libertatea n6stră După aceeâ 
nimicește objecțiunile manicheilor, cari, servindu-se 
de texte din sf. Scriptură, voiau a susţine că cel 
TEI nu au de autor pe D-zei. El demonstră prin 
alte texte tot din sf. Scriptură, că dacă păcătoşii 
nu sunt de la D.dei, înlru atât ca păcăloși, dar 
sunt ca 6meni. In fine el dă definiţiunea păcatu- 
lui și a voinţei, conchizând că un sullet păcătos 
nu este nici de cum din natură râu, dar este prin 
reaua înlrebuințare a libertăţii sale. 1 

La anul 404 avu, cu un manichei numit Felix, 
care venise la Hyppone pentru a semâna erorile 
doctrinei sale, două discuţiuni publice. Ele se . ți- 
nură într'o biserică, în presența poporului, care 
asculla cu multă modestie și o mare lăcere. Au- 
guslin luând în mână scrierea lui Manes, întitu- 
lată Fundamentum, pe care Felix o recunoscu 
Și celind la început unde acest eresiare se numia 
apostol al lui Isus Christos, 1 dise: «Probează-mi 2) 
cum Manes este Apostol al lui Isus Christos, căck 
nu-l v&d în Evangelie printre numerul apostolilor, 
Eu știi pe acela care a fost sfi inţit în locul tră- 
dătorului Juda care este Matias, și pe acela care 
a fost în urmă chemat din cer prin glasul Dom- 
nului, care este Pavel». La acesta și alte în- 
irebări Felix ne putend r&spunde cu succes, se 
declară învins şi abjură eresia. 

  

1) Cellier t. IX 
2) Aug. lib. in Fel, Cap. 1.
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La anul 395, în momentul intrărei sale în 

Episcopal, compuse" contra determinismului teo-. 

logiei manicheice o carte întitulată: de libero 

avbilrio. | 

-- Principala sa lucrare de controversă contra 

manicheilor, lu cele trek-deci și trei cărți contra 

Faustun Manichaeum, scrise pe la anul 400 ca 

respuns la un tratat a acestui din urmă, în care 

conchidea la lepădarea Vechiului Testament, și nu 

da. Noului Testament de cât o valsre relativă, ca 

fiiind falșificat de spiritul sensual al primilor 

creștini. 
La o încercare de convertire făculă asupra 

lui de un 6re-care Secundinum, care citise la Roma 

unele din tratatele sale polemice, el răspunse prin 

ultima sa lucrare contra manicheilor, întitulată: 

Liber Contra Secundinum (405). 

Aceste lucrări şi altele!), pe care nu le men- 

ționez, din cauza planului ce "mi-am propus, 

făcură ca secla manicheiă să peardă un te- 

“zen considerabil, fiind în mod definitiv învinsă. 

CAP. VIL 

Lupta, lui Augustin împotriva Arianismului. | 

Arienii nu fusese nici odată așa de numeroși 

„în Africa; la începulul sec. V el dispăruseră aprope 

complect. Se afla:cu iste acestea la Cartagena un 

funcționar imperial, numit Pascentius, care era 

Arian. Augustin încercă a'l converti prin convor- 

  

1) De utilitate credendi (391); De genesi contra manichaeos- 

38%); Contra Adimantum, manichaei discipulum (394); Liber con- 

(ra epistolam manichaei quam dicunt Fundamenti. | 
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biră particulare, și propunerea ce 1% făcu pentru a 
ține o dispută publică fu respinsă. 

Mai târziu un arian cu numele de Elpidius 1 
trimise un tratat. însoţit de o scris6re, în care în-: 
'cerca de ai converli la eresia sa. Augustin însă: 
“nu “1 respunse. Dar când în anul 418 primi un 
noi tralal arian cu rugăciunea de a "1 combale,. 
el scrise cartea întilulată: «liber contra sermonem: 
arianorum.» Prin acestă scriere el dovedește cu. 
lexte extrase din Sf. Scriptură a noului Testa- 
ment că Isus Christos este Dumnezeu din Dum.-: . 
nezeii; că prin urmare Fiul este de una și aceeași 
natură cu Tatăl, dicend că, după cum nu este: 
posibil ca omul să nască copii de o altă natură. 
de cât de a sa, tot ast-fel Dumnezeu ma pulut 

naşte un fiii de o natură diferită. Arianit mal 
diceaii că Sf. Spirit este o creatură a fiului; şi 
că prin urmare este slujitorul lui, după cum Fiul 
este creatura și slujitorul Tatălul. Augustin le 
respunde că nu vor găsi nici decum în St. Scrip- 
tură că Sf. Spirit este făptura și slujitorul Fiulut; 
ci din contra Fiul spune de SI, Spirit că purcede 
de la Tatăl; și că, dacă ar admite pe Sf. Spirit 
ca slujitorul Fiului, ar putea dice de Apostoli că 
sunt de aceeași stare cu Sf. Spirit, fiind-că el se: 
numesc slujitorii lui Dumnezei 1). Cu o argumen- 
(aţiune puternică și demnă de atenţiune, demon- 
stră până la evidenţă omousia celor trei persone 
ale Dumnezeirei, așa după cum a fost înţelâsă 
de Sf. Părinţi în sinodele din Nicea (325) şi: 
Constantinopole (381). 

Când Maximin, episcopul Goţilor, ariani cu cre- 
dința, fu trimis la Hippone a face cu Bonifaciu, 

1) Cellier t. IX. ia
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guvernatorul d'aci, Augustin profită de presența 
lui Maximin la Hippone, pentru a încerca să com- 
bată doctrina ariană în o discuțiune publică cu 
acesta ; şi fiind-că discuţiunea nu avu nici un re- 
sultat, el o continuă în cele două cărți întitulate: - 
«libri duo contra Maximium Episcopum aria- 
norum» (427). 
“Augustin expuse propriele sale idei asupra a- 

cestei cestiuni în tratatul «de Trinitate», lucrare 
începută în anul 400 şi terminată la 416, unde 

“a dat învăţăturei despre Trinitate o basă științifică. 
Augustin era încă june când începu a scrie cărţile 
sale (15) «de Trinitale», care este, dice el, Dum- 
nezeul absolul şi adevărat; dar nu le putu da la 
lumină de cât la bătrineţe, pentru că voia a le da 
t6le de o dată, iar nu una câte una, de dre-ce erai 
unele cu altele strîns unile între dânsele. Cu tâte 
acestea, stăruințele celor mal mulţi din fraţii săi, 
şi. ordinul lui Aureliu, episcop de Carlagenă, "1 
obligară de a da la lumină acâstă lucrare atât de: 
dificilă. El complectă dar aceia ce mai era necesar, 
şi îndreplă aceea ce se părea defectuos1). 

Totă scrierea este împărțită în 15 cărți, despre 
care Cassiodor dice, că cer un studii și o pătrun- 
dere forte mare, fiind-că sunt de o sublilitate și 
de o abslracţiune deosebită. Augustin tratând a- 
cestă materie, avea de scop a abale de la calea 
rătăcirei pe necredincioșşii, care nu voiau a se 

supune aulorităței înv&țăturei bisericeșii, dacă nu 
li se dovedea acestă autoritate pe calea raţională. 
De bună s6mă că Augustin nar fi încercat să 
trateze o asemenea tesă, dacă ea ar fi fost deja 
expusă în mod lămurit de părinţii bisericel oc- 

1) Aug. epist. 74 ad Aurel. 
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cidentale; saii dacă scrierile părinţilor greci ar [i 
lost lraduse în limba latină. 

In cele șepte cărți dintâiu, Augustin expune 
„inveţătura trinitară conform cu sf. scriptură 1) și 
«combate objecțiunile ce le-ar pute ridica mintea 
-omenâscă. In cele opt cărți din urmă, arată că 
-omul pâte, până la un punct 6re-care, a se ridica 
la înţelegerea, acestui mister. prin studiul creaţi- 
unei și al naturei omenești 2), Augustin afirmă că 
toţi părinţii bisericești, cari au scris înainte de el 
“despre trinitate, învaţă conform cu sf. scriptură: 
quod Pater et Filius et Spiritus sanctus umnius 
ejusdemgque subslantiae înseparabili aequalitate 
divina însinuent unitate, ideogue non sint 
ires Dii, sed unus Deus, quamvis Pater Filiun 
genuerit et ideo Filius non sit qui Pater est; 
Spiritusgue sanclus mec Paler sit mec Filius, 
sed tantum ek Patris et Filii Spiritus, Pati 
et Filio eliam ipse coaequalis et ad Trinitate 
Dertinens umitatenm.3) 

Generaţiunea prin - care Fiul este Fiu și pur- 
cesiunea prin care Sf. Spirit est Spirit, sunt acte 
-disincte și neidenlice; şi aceste dou& acte nu 
sunt temporale, ci eterne: ibi nihil ex tempore 
inchoatur, ut consequenti perficiatur în tempore 4). 

CAP. VIII 

Lupta lui Augustin cu Donatiștii (393—420) 

In lupta sa. contra donatismului, Augustin a 
fost representantul Bisericel din întrega Africa. 

1) Lib. IIL de Trinit. Alzog. 
2) Patrol. Alzog. 
3) De Trinit. lib, 1 Cap. IV. 
4) De Trinit. lib. XV cap. XXV. 
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Acest partid care trăia separat de biserică de un: 

secol încoa, și al căror represenlanți extremi <cir- 

concilliones> își permiteaii cele mai mari atroci- 

lăii faţă de creștinii Bisericei universale, era un . 

pericol învederat pentru Biserică, căreia îl sdrun- 
cina autoritatea în faţa populaţiunilor. “Augustin: 
încercă la început a readuce pe acești. fanatici 
pe calea. convingerel.. Predici, întruniri, convorbiri, 
intre altele aceea, care o avu la Taburcinium cu 
Episcopul donalist al acestui oraş Fortunius, tote: 

fură nefolositâre. In anul 403 Sinodul din Car- 

tagena propuse de a institui o conferință generală. 
de Episcopi donatişii şi ortodocși, în scop de a 

reda pacea Bisericei. Donaliștii însă  respinseră 
acestă propunere. Anul următor veni cestiunea 

în Sinodul din Cartagena a se cere imperatorului 

legi aspre contra ereticilor şi prin urmare și contra 

donaliștilor. Augustin şi câț- va alți membrii al 

Sinodului se pronunțară contra. acestul proect. El 

fu cu tâte acestea adus la îndeplinire, după slă- 

ruința majorităţer Episcopilor Africani, cari vedeau 

pacea Bisericel într'o înăbuşire violentă a eresiel. 
Imperatorul Honorius publică în anul 405 edicte 

i6rte severe contra donatiștilor. 
Intre acestea, părerea lui Augustin se schim- 

base; nu numal că nu protesta contra <edictului 
de uniune», dar se grăbi chiar a-l justifica teo- 
vetic întro scrisâre către Vicent, unul din Epis- 

copil apăsaţi. -Din ordin imperial, în anul 411, se 

ținu la Cartagena o discuţiune generală între e- 

piscopii celor două partide sub “breşedința unui 

Comisar imperial, anume Flavius Marcelinus, un 

amic al lui Augustin, după care donatiștii fiind 

declaraţi învinși, fară urmăriți de acum înainte 

ca turburători ai păcel statului. Honoriu publică 

 



  

    

  

din noii contra donaliştilor, edicte din ce în ce 
mai rigurose, care aduseră puţin câte puţin ruina 
acestora. Augustin, odată intrat pe calea violen- 
țelor, nu se mal opri. El merse așa de departe: 
până a îndemna și aţița pe guvernatori, când 
perseculiunea se slăbia. 

Dar partea nobilă din lupta sa contra: dona- 
tiștilor fu combaterea teoretică a doctrinei lor, 
căruia "1 consacră un mare număr de scrieri, în-- 

„_cepând cu <Psalmus conlra parlem Donati (393)» 
până la opera sa «contra litteras Gaudentil» 

(420) 1) 
Dintre t6te aceste scrieri vom cila cele șaple- 

cărți întilulate: <De baptismo contra donatistas» 
și tratatul <De unitate: ecclesiae». Prin aceste: 
scrieri Augustin se sileşște a răspunde la tâte 
obiecţiunile donatiștilor contra doctrinei Bisericet 
despre botez, şi în particular la acelea, pe care 
le deducâi din scrierile şi conduita episcopului: 
Cyprian. El combate învățătura de altă dată a 
Bisericei, cum că aceia cari ait fost botezați de: 
eretici, trebue să mai fie încă odată botezati, dacă. 
vin în sînul Bisericei universale,. demonstrând cu: 

"cea mai mare claritate şi putere,—ceea ce nu se: 
făcuse în disputa dintre Cyprian și Stefan, Episco-. 
pul Romei,—că validitatea unui sacrament nu 
depinde de acela ce-l săvârşeşte; că el nu lu- 
CI6ZĂ ex opere operantis. ci ex opere operalo: 
Christus ipse est qui baptizat, Augustin caută. 
a scusa pe Cyprian, aducând în sprijinul aces- 
tuia, exemplul cu apostolul Petru, care şi dânsul: 

1) Alte scrieri sunt: contra Parmenianum; epistola ad Tycho-. 
num (100); contra litteras Petiliani (400—402)); Contra Cresco- . 
nium grammaticum (406); Liber de unico baptismo contra Peti-. 
liani (406- 411); Breviculus Collationis cum donatistas. Patrol. Alzog,. 
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“Sa înşelat în privința observ 'aţiunilor legale. Ad- 
miră dragostea şi umilința lui Cyprian, care, de 
și de o părere diferită în acestă cestiune de cel 
mal mulți colegi al să, nu eși din unitatea bi- 
-sericâscă.. EL voind a apăra pe Cyprian, slabi- 
lește cu acâstă ocasiune principiul : «că este o 
tentaţiune omenâscă când cine-va are o părere 
“greşită, despre un lucru Gre-care; că este o pre- 

-sumţiune de demon când cine-va din mânie ese 
afară din Comuniune cu biserica şi lace schismă 
saii eresie, din pricina unei prea mari dragoste 
pentru părerea sa particulară sai din spirit de 
invidie contra altora, cari sunt de o părere mai 
bună. A nu se înşela nici o dată, dice Augustin, 
-este o perfecțiune îngerâscă. Așa dar Cyprian ma 
putut fi pătat de erdrea în care căduse, fiind-că 
“Sa ţinut tot-d'a-una unit cu Biserica. 

In carlea <de unitate eclesiae»>, care mal pârlă 
şi titlu: <epistola contra donaslitas ad catolicos 

“fratres, liber unus» 1) tratâză cestiunea despre ade- 
-v&rata biserică. Lăsând la o parte t6te disputele asu- 
pra celor făcute, Augustin nu întrebuințâză de cât 
textele cele mal clare și cele mal decisive din si. 
“Scriptură, căutând prin acâsla a deştepta senti- 
mentul unităţei religi6se, stins la donatiști, şi de 

:a preveni ruplura de la corpul lui Isus Christos, — 
care este Biserica. El se întrebă: unde este Bise- 
Tica ? Este la noi sai la donatiști? Biserica este 
“una, şi scriitorii noştrii cei vechi ai numit-o u- 

niversală, pentru a face să se vază prin acest 

nume că ea este r&spândită peste tot pământul. 
Acâstă biserică este corpul lui Isus, așa după cum 

1) Possid.. în Catal. Cap.. III. -



  

  

  

  

zice Apostolul Paul 1). Acela care nu esle menibru. 
al acestul corp, nu pote așa dar a avea parte ia 
mântuirea făgăduită creştinilor. Ca să știm unde 
esle acestă biserică, nu trebue să căutăm dacă 
sunt sai nu adevărate fără de legile, pe care- 
episcopii din Africa, catolică și donatiști, 'ȘI aruncă 
unil altora, fiind-că ele nu intereseză pe cele-l-alte- 
biserici din lume ; ci să căutăm numai! și numai 
în cărţile canonice. unde este acâstă biserică. In 
fine dacă sar putea proba prin scriptură, că bi- 
serica este: numa! în Africa singură, sai în casa; 
Lucilei, care a cam dat naștere schismei dona- 
tiștilor. ar lrebui să se recunâscă că el formeză 
biserica. Dacă din contră, ar resulta din Seriplură 
că biserica este aşezată la Mauril din provincia: 
Cesariană, ea va trebui a trece la rogatişti. 

Dacă cine-va o pune în Byzanţ, vom fi obligaţi. 
de a spune că maximianiștil sunt în posesiunea 
Bisericel.'Dacă o așeză în unele provincii din Orient, 

va trebui so căulăm printre arieni, eunomieni,. 
macedonieni şi alți ereteci din aceste timpuri. Dar 
sa probat în destul prin mărturil sigure din scrierile: 
canonice, că biserica este răspândită în (6te na- 
țiunile, şi dar acâsla este singura biserică care- 
se găsește real r&spândită.2) Ast-fel, cu o energie- 
exlra-ordinară și cu o mare putere de spirit, 
Augustin conlinuă a combate pe aceia care sus- 
țineai că nu trebue să se afle păcătoşii în ade-- 
verata biserică, făcând distincțiune între biserica... 
visibilă și invisibilă. EL califică de arbitrară și 
eronată pretențiunea acelora carl voesc a împuţina.. 

puterea acordată bisericel de a opri și a permitezi- 

1) Epist. Collas. ], 21. 
2) Ceillier t. IX,
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când că, numai resistența tenace la adeverurile mân- 
tuirei, nu permite bisericel a da ertare. Augustin 
insistă mult asupra relaţiunilor dintre Biserică şi 
Stat, felul de a tvala pe eretici, combătând rând 
pe rând, diferitele erori de fapt, în care donatiștil 
erai căzuți și prin care el justificaii depărtarea 
lor și trecerea de la schismă la eresie. 

CAP. IN 

Lupta lui: Augustin cu Pelagfgianismul și 
Semipelagianismul 

Nu era de cât prea puţin timp de când Bise- 
vica câștigase vicloria asupra eresiei donatiștilor 
și se ridică o alta în sinul sâă, mult mai peri- 
cul6să, căci ea alaca, nu corpul societeței creș- 
tine, cum făcuse donatiștil, ci-sufletul însuși aces- 
tel societăți; adică înveţăturile despre păcat. şi 
graţie. . 

Pelagiu, autorul acestei noui eresii, monach 
de origină din Britanltia, era un bărbat erudit şi 
de o moralitate scrupuldsă, ceea ce contribue la 
marea repulaţiune de virtute, de care se bucură 
în tot timpul şederer sale la Roma. Inainte de a 
fi cunoscut ca eietic, el compuse diferite oper., 
unde aruncă semințele erârei sale care fu con- 
damnată (er6rea). pentru prima dală, de un con- 
ciliii ținut la Cartagena în anul 412. Celestius, 
primul . ȘI cel mal. celebru dintre discipolii săi, 
era. acela . cate r&spândise în acest oraş și în 

“multe alte locuri învățătura lui Pelagiu Augustin 
de și informat de erorile - ce Pelagiu r&spân- 

dia, nu voi cu î6te acestea a scri de o cam- 
dată în contra lui, fie pentru că nu-l v&duse în- 
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Suși, sau că nu găsise probe de eresia sa: în 

vre-una din scrierile sale. Pelagiu vine la Ca- 

tagena, în anul 411; dar Augustin, ocupat de 

conferinţa ce lrebuia a se ţine cu donaliștii, nu 

avu limpul disponibil da. examina doctrina aces- 

tul noii eresiarc, care se și grăbi de a pleca din 

„acest oraş, pentru a se retrage în Palestina. Dar 

după ce Celestius, discipolul sei, fusese condam- 

nat la Cartagena, Augustin și cel-lalţi episcopi, 
nu încetară de a combate erorile sale în cuven- 

tările lor și convorbirile lor particulare. La anul 
"412 Augustin se găsi chiar obligat de a-l ataca 
prin scris, după rugăciunea tribunului Marcelin, 
acelaşi care presidase la conferința din Cartagena 
anul precedent 1). 

Lupta începulă de Augustin şi condusă cu de- 
plin succes, în contra Pelagianismului, este forte 
importantă, pentru că ea avu de arenă, nu numai 

o singură provincie a imperiului, dar lumea în- 
trâgă creștină. Augustin nu asistase la Sinodul din 
Cartagena (4:19) care excomunicase pe Celestius, 
dar aprobase complect hotărârea Iu. 

In anul 416, când Paul Orosiu aduse din 0- 
rient ştirea despre decisiunile celor dou& Sin6de 
din lerusalim- şi din Liydda, adică că cel d'intâiti 
lăsase Episcopului Romei Innocenţiu - grijea de a 
judeca despre ortodoxia lui Pelagiii, și că cel dal 
doilea pronunţase achitarea sa, alunci sin6dele 
din Cartagena și Milevis se grăbiră a veinoi, sub 
iniluența lui Augustin, condamnarea doctrine pe- 
lagiene; și Episcopul Innocenţiu, căruia i se făcură 
cunoscut decisiunile lor, confirmă acâstă condam- 
nare. Zosima, sutcesorul lui Innocenţiu, încercă 

1) Ceilier t. IX.
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de a reveni asupra holărirei Sinodului, dar fermi- : 
iatea cu care Sinodul din Cartagena: de la anut 
417. menţine de la început 'decisiunea lui Inno- 
cențiu '] făcu să, suspende judecata sa până după 
o nouă examinare. 

La anul 418 Sinodul din Cartagena, compus 
din mal mult de 200 episcopi, recunoscu Augu- 
slinismul ca doctrină a Bisericel din Alrica, și 
obţine de la Honorius promulgarea edictelor de 
persecuţiune contra Pelagianilor. Acestă atitudine 
a Imperalorelui decise pe Zosima nu numai de 
a condamna doctrina lui Pelagiu, dar încă de a 
trimite la toți episcopii din orient și din occident: 
o circulară în care "1 învila de a adera la acestă 
hotărâre sub pedâpsă de depunere și. exil. 

Opt-spre-dece episcopi italieni, printre care şi 
Iulian de Eclan, representantul cel mal sistematic 
al pelagianismului, fură exilați. Legile imperiale 
publicate în anil 419 și 421 puseră capăt pela- 
gianismului; sufletul acestei întregi mișcări teolo- 
gice şi bisericești fu Augustin. Pentru a combate: 
eresia pelagiană, a produs o întrâgă literatură. 
„Același sinod din Catargena de la anul 418, 
care susținea atât de energic Augustinismul contra 
tendinţelor pelagiene a lui Zosima, dete în aface- 
rea preshiterului Apiarius de Sicca, pe care Epis- 
copul său | excomunicase şi care făcuse apel la 
Roma despre acestă judecată, o hotărâre care arală 
în deajuns, cu câtă grije, Biserica din Africa: ge- 
l6să de drepturile el, ținea să-și conserve autono- 
mia sa față de Roma. EI hotărâ ca, toticlericul: 
care ar apela dincolo peste mări (Roma) o hotă- 
râre pronunțată contra lui de episcopul său, să 

fie excomunicat. Augustin în presența și sub i In 

fluenţă căruia fură redigiale candnele, rămase ce-- 
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lebre, ale acestul sinod “trebue 'a (ide sigur con-- 
siderat ca unul din representanții cet mal distinși 
al acestul spirit” de independenţă, care a animat: 
Biserica sa în faţa ambiţiunel născânde a Episco- 
pilor 'romani. | a 

Printre scrierile sale cele mai însemnate. în. 
acestă conlroversă 1), găsim primă sa lucrare iîn- 
titulată: De peccatorum meritis et remissione, 
deque Vaptismo 'parvuloivum ad Jarcellinum: 
(412); apol' tratatele: De natura et gratia (415); 
de gratia Christi et de peccato originali (418); 
cele șease cărți contra lui Iulian Pelagianul (421). 
și însemnata operă începută în an 428 Și r&- 
masă neterminată, din care causă pârtă și titlul: 
de opus împerfectu contra Iulianum. 

In cele trei cărți adresate lui Marcelin, despre: 
culpabilitate, erlarea păcatelor şi botezul copiilor, 
Augustin alacă scrierea unul. pelagian, care con- 
ținea erorile eresiel. Acesta prelindea că Adam ar 
îi murit chiar dacă nu păcătuia, și că prin ceea ce 
se citește în scriptură că D-zeu - a amenințat pe 

“om cu morlea în ziua chiar când va mânca din 
pomul (fructul) oprit, nu trebue a se înțelege sub 
acestă amenințare de cât morlea sufletului. 

Augustin '| combate, prin aceste cuvinte, din 
sf. Scriptură, care arăt destul de clar o morte 
corporală : Pământ ești şi în păment te vei în-. 
torce?). «Așa dar trebue a înțelege acestă morte 
după cop și nu după suflet, când omul trebuea 
se reintorce în pământ. Apostolul Paul' ne spune: 
forte lămurit că păcatul este causa morţii cor- 

1) De spiritu et littera; Epistola ad Eultropium et Paulinum, 
seu de perfectione justitiae hominis; De gestis Pelagii; De nuptiis. 
et concupiscentia (+19); Contra duas epistolas pelagianorum (420).. 

2) Genesa, Cap. I!I, 19. , ” - 

4
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pului 1): Jar de este Christos în voi,corpul este - 

mort în voi din causa păcatului, dar spiritul 

este viii din causa dreptăței. Acest text păru 

atât de precis lui Augustin contra pelagienilor. în 

cât se teme de a'l mal explica EL ma! cileză și 

alte texte din scrierile aceluiași Apostol, care t6te 

dovedesc că mrlea corpului este o urmare a pă- 

catului. Așa: După cum păcatul a intrat în 

lume prinbun singur on, şi mortea prin pă- 

cat: asemenea mortea a trecut în toță Gmenăă priv 

acest singur om, în care toți ati păcătatit 2). 

In ce privește natura păcatului original, Augustin 

arată că consistă intro înclinare exagerată la plă- 

cerile cărnil. EL mai probează existența, păcatului 

original prin exercisimele de care se servea la 

botez. «Când un pelagian, dice el, 'ml aduce un 

copil pentru al boteza, ce face exoreismul meii 

asupra acestui copil, dacă nu este sub sclavia 

diavolului? Și pentru ce acest pelagian r&spunde 

în numele acestul copil, că renunță la diavolul, 

dacă nare nimic comun cu acest spirit re fă- 

cător? Cum răspunde în numele acesiul copil, că 

crede în ertarea păcatelor, dacă acest copil n'o 

primește ?» Mal departe Augustin cerceleză ces- 

tiunea pusă de pelagieni, care susțineaii că liberul 

arbitrii este suficient singur pentru a nu păcătui. 

EI le r&spunde că dacă este ast-fel nu: trebue a 

mai ruga pe D-zei să. nu ne lase a cădea în 

ispită. 
Ast-fel Augustin continua a dovedi că morlea 

nu este tributul naturei, ci plata păcatului; că 

urmașii lui Adam moșteneșc păcatul sâi nu prin 

  

1) Rom. VUL, 10.“ 
2) 1. Cor. XV, 21; Rom. Y, 12. 

 



    

  

imitaţiune ci prin transmitere, și că pentru a-l 
Şterge trebue a boteza și copll: Cu modul acesta, 
risipește îndoelile ce se ivise în spiritul lui Mar- 
celin, demonstrând că grația supranaturală este 
necesară pentru a lucra. binele, şi că în general 
-omul nu pble observa poruncile lui D-zeă fără 
un ajutor supranatural. 
_In cartea «de natura et gratia», Augustin apără 

grația lul Isus Christos, fără a blama natura în 
ea insăși; ci arătând că fiind conruplă și slăbită 
prin păcat, ea are lrebuință de a fi liberală prin 
graţie. El dice că îndreptarea inaintea lui D-zei 
nu consistă in îndeplinirea legii, care ne inspiră 
temerea ; ci în ajutorul graţie! lul Isus Christos, la 
care ne conduce cu folos acâstă temere a legel 
-care este ca învățătorul ce ne instrueşte, Dacă omul 
Sar putea îndrepla fără a avea credință in Isus 
“Christos, atunci credinţa n'ar mal fi necesară pentru 

a lul mântuire, <Este adevărat, dice Augustin, că: 
natura umană a fost creată inocentă și “fară nici 
un păcat; dar nu este mai paţin adevărat că a- 
-câslă natură, după care tot omul naște din Adam, 
are acum trebuinţă de medicament, fiind-că ea nu 
-este sănătâsă, find vițiată prin păcatul original. 

De aceea Apostolul spune că înainte de a fi re- 
înoiți în Isus Christos, nol eram [il al mâniei, a- 
-semenea ca cel-lalţi, dar că D-zei care este bo- 
„gat în milă, împins 'de dragostea extremă cu care 
ne-a iubit, când eram morți pentru păcatele n6s- 
tre, ne-a dat viaţa în Isus Christos, prin graţia 
-căruia nol suntem mântuiţi, și acâstă graţie a lut 
Isus Christos, fără care nici copiii, nici adulţii nu : 
pot fi mântuiţi, nu se dă după merit, ci gratuit; 
:Și pentru aceea se și numește ea graţie. De aci 
resultă, că aceia cai nu sunt liberaţi prin ea, sunt
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condamnați .cu dreptate, fiind-că nu sun! fără păcat, . 
fie original sau actual; căci toțiai păcătuit şi deci 
toți ai trebuință de gloria lui D-zei. 

„In fine el căută a stabili că natura umană cu- 
rată din origine, a fost.alterală prin căderea lui 
Adam în păcat; că descendenții lul Adam, nu 
nasc în slarea nature! curate, ci în starea naturei 

corrupte; că el au trebuinţă de graţia sfinţitâre și 
de graţia concumitentă, contrariu de cum sus-. 
ține Pelagiu, care nu admitea de cât graţia ilu- 
minantă (doctrina și exemplul lui Christos) 1). 

In cele șâse cărți îndreptate în contra lul Julian 
pelagianul, Augustin atacă airect pe acesta, care 
făcuse ca prin învățăturile sale, pelagianismul să 
intre întw”o nou fasă, aceea a semi-pelagianis- 
mului. Ele ai.fost: compuse în anul 421, de 6re-ce 
în prima carle se vorbește de mârtea lui Ieronim, 
care a avul loc la 30 Septembrie același an. 
Ceea ce a determinat pe Augustin la acâstă lu-: 
crare,- a fost faptul că, un Episcop numit Claudiu, 
îl trimisese “patru cărţi ale lui Julian, fără ca să-i 
fi fost cerute, în care Julian pretinde că trebue 
absolut a condamna căsătoria, dacă se admite un 
păcal original; şi trata pe Augustin şi pe creştinii 
Bisericei universale de Manichei. fiind-că învețau 
că toţi Gmenii care vin in lume prin căsătorie, 
se nascculpabili de păcatul proto-părinţilor noştri. 
Acusând asl-fel Julian, nu făcea de cât a imita 
pe Jovinian, care şi dânsul r&spândise aceeaşi în- 
vățătură . că creștinii Bisericei universale căduse 
în erdrea Manicheilor. Atunci Augustin se decide 
a scrie cele șâse cărți «contra Julianum pelagia- 
num» şi le adresâză lui Claudiu. In cele dou& 

1) Patrol. Alzog. Ă 
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cărți dintâit, se stabilește că cel mal celebril din- 
tre părinţii Bisericer sunt formal anlipelăgieni; iar 
cele patru cărți următâre sunt o lungă Şi severă, 
critică a scrierii lu! Julian.: Intre altele Augustin, 
ice că, după cum altă-dată adevărații credincioşi 
desprețuise vederile lui Jovinian, credând tot-d'a- 
una că Maria r&măsese în t6tă curăţenia și vir- 
ginitatea dupe naștere, şi că Domnul nostru Isus 
Christos născându-se luase nu un corp 'aparinte, 
ci adevărat; tot asemenea astă-qi el vor despreţui 
cuvintele deșerte a lui Julian prin care el le im- 
pută crime falșe; și fără a admite cu Manichei 
un principiă natural al răului, ei vor continua 
de a crede după vechea doctrină a Bisericel, că 
Isus Christos a devenit Mântuitorul copiilor, şter- 
gând zapisul, și achitând aceea ce protopărinţii 
noştri datoriaii dreptăţei lui D-zeu 1). 

Pentru limștirea monachilor din monastirea A- 
drumet care înțeleseră r&i doctrina sa despre pre- 
destinațiune, Augustin spre a ridica scrupulele 
lor, scrise cele două trate «de gratia et libero 
arbilrio şi de coreplione et gratia: între anii 
426 și 427. Unil din acești monachi susțineau 
chiar că prin cele dise de Augustin despre grație, 
se distruge liberul arbitrii și că D-zei nu ne va 
mal judeca la diua cea de pe urmă după faptele 
nostre. Augustin le recomandă de a nu se tur- 
bura prin neințelegerea acestei cestiuni şi dea 
păzi între ei pacea și dragostea, dând mulţumiri 
lui D-zeii de ceea ce ei primesc. Le prob&ză prin 
diferite mărturii din sf. scriptură că omul este 
dotat de liberul . arbitriu, și insistă în special 
asupra locurilor, cari însemnâză lămurit, că de- 

  

1) Ceillier t. IX, 
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pinde de voința omului de a împlini comanda- 

-mentele legii. De unde deduce că, dacă omul pă- 

cătueşte, irebue a i se impula, și a nu acuza pe 

D-zeii ; .de asemenea nu trebue a privi binele ce 

face omul, ca neaparținând întru nimic proprie 

sale voințe. El mal deduce că acel cari cunosc 

comandamentele lui D-zeu, nu vor putea a se 

scusa de neștiința lor, de ore-ce Apostolul Paul 

dice): Toţă câți ati păcătuit fărălege . se vor” 

şi perde fără lege. Ast-fel el continuă în cartea 

sa despre grație şi liberul arbitrii, a. dovedi mo- 

nachilor din monastirea Adrumet, cooperaţiunea 

ornului la propria sa mântuire, îndemnându-i de 

a reciti continui acâstă carte; şi dacă o va înţe- 

Jege să dea mulţumire lui D-zeu şi să-l râge de 

a-l face să înțelâgă și aceia ce el nu pot înțelege, 

căci. D-zeu le va da înțelegerea”). In fine Au- 

gustin risipeşie cu desăvâșire îndoelile, ce se 

înăscuse la monachi din monastirea Adrumeţ. prin 

scrierea sa . de coreptione et gratia, unde el 

exprimă în modul cel mai curat doctrina sa an- 

tipelagiană şi desvoltă cu o mare pulere de logică 

teoria despre predeslinaţiune, care trebuia a fi în 

urmă atât de sever interpretată. Insă prin con-. 

clusiunile acestei scrieri nemulțumise î6rte mult 

pe călugări! din Marsilia, între cari şi pe lon Cas- 

sian, un discipol și amic al lui Chrisostom. fon- 

dator şi superior al monastirel din Marsilia: Cassian: 

combătea predestinaţiunea și susţinea necesilalea 

de a recunâște libertăței umane în actul converliri 

şi mântuirii. un concurs .6re-care alături cu graţia 

divină. Augustin informat despre acesta, compuse 
.xa: 
a. 

1) Rom. II, 12. Do , 

2) De grat. et lib. arb. cap. XXII şi XXIII.
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cele dou& scrieri întitulate: De <praedestinatione 

sanctorum» şi «de dono perseverantiae» unde 

el expune doctrina sa mal tlemperând vederile 

sale. 
Aceste scrieri compuse cu mai multă pătrundere 

la anul 429. decl aprâpe de sfirșitul vieţei sale“ 

sunt ca un testament al lui Augustin și se bucură 

de cea mal mare autoritate, atât din causă că 

ele au fost lucrate după o lungă medilaţiune 

asupra acestei materii, cât şi din causă că erdrea 

acelora contra cărora scria, era mal subtilă 1). 

Eată cum definește predestinaţiunea: Praedesti- 

natio sanctorum est praescientia et praepa- 

ratio beneficiorum Dei, quibus certissime libe- 

ventur quicumgque liberantur. Caeteri autem 

ubi, misi în massa perditionis justo divino 

judicio, relinquntun 2 Asemenea, arată raportul 

dintre predestinaţiune şi grație când dice: Inter 

gratiam et praedestinationem hoc tantun în- 

terest, quo praedestinalio est gratiaepraepa- 

ratio, gratia zero ipsius praedestintionis €f- 

fectus 2) | 

In aceste scrieri, doctrina lui Augustin se afla 

în oposiţiune directă cu acea a pelagienilor și 

semi-pelagienilor despre starea primului om îna- 

inte şi după cădere, despre moarte și. păcatul 

original. El apără existenţa şi necesitatea graţiei 

concomitante și subsequente în contra teoriei 

pelagienilor, carl susțineau că este de ajuns liberul 

arbitrii pentru mântuirea omului. Nu se pote 

nega că Augustin n'a vorbit despre eficacitatea 

grațici şi predestinațiune în niște termeni de o 

  

1) Patrol. Alzog. 
2) De don. persev. No. 35. 
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“energie singulară, fie servindu-se de texte biblice!) 
pe care nu le-a puiul pătrunde, articulând prea 
mult noţiunea graţie, fie prin amintirea propiilor 
“sale rătăciri. Expresiunile sale au fost adesea in- 
terpretate până în timpul de faţă; așa în secolul 

_YV de Lucilius, preot din Galia; în secolul IX-lea 
-de călugărul Gottschalk; în secolul XVI de refor- 
-matori şi în secolul XVII de Jansenius. Tot-de- 
-odată Augustin n'a contestat nici libertatea omului, 
nici cooperaţiunea. sa cu graţia în opera mântuirei, 
:și n'a învățat dubla predestinaţiune la mântuire 
și la condamnare : 2). EI ar fi continuat ma! de- 
parle a lupla în contra Pelagianismului, însă mor- 
tea care-i sosi la 28 August a. 430, 71 scâse din 
.arena luptei, rămâind acestă, sarcină pe s6ma lui 
larii şi Prosper, până când in cele din urmă : 
'semipelagianismul fu sancționat la un sinod ținut 
în Lugdun în an. 475. Este de observat că amin- 
tirea despre schimbările succesive ce cugetarea 
lui Augustin suferise de la începutul. activităţii 
sale literare, 1] hotărâ către finele vieţei sale (427) 
de a trece în revistă în cele două cărţi «Retrac- 
tationes» lunga serie a scrierilor sale, pentru a 
corige erorile în care putuse cădeau și a depărla 
contrazicerile, ce ar fi putut exista între operele 
aparţinând diferitelor epoci din desvoltarea sa. El 
numără aci în ordine cronologică, 93 scrieri im- 
părţite în 232 cărţi; un bun număr dintre ele însă 
numai există. Cele-Talte scrieri posteridre anului 
427 nu fi igurează in acesl catalog. 

  

1) Ioan XV, 5; 1 Cor. IV, 7; XUL, 3; II Cor. Cap. III, 5; Rom. 
IX, 10—16, 

2) Alzog. Patrol.
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CAP. X 

Sistemul teologic a lui Augustin 

Sistemul teologic a lui Augustin, în timpul 
primei peride din viața sa, sa format mal cu 
semă sub influența a dou! factori: experienţa 
personală despre acţiunea lui Dumnezeii în viața 
omului și lupta contra întunerecului..Cu totul 
dat speculaţiunei mistice şi ascetismului mona: 
chal, Augustin nu visase până alunci de a tra- 
dnce în dogme cele date de experiența sa 'reli- 
gi6să; intrarea însă în viaţa practică făcu a ri- 
dica germenii, cari dormitau în sufletul s&i. Iată 
ce zice insuși: <am devenit mal înţelept în.pri- 
mele timpuri ale Episcopatului mei, atunci, când 
am înţeles şi înv&ţat că începutul credinței este 
un dar de la Dumnezei>1). De altă parte contro- 
versele atât de variate ce a avut de susţinul. 
au fost un puternic stimulent pentru spiritul săi 
eminamente . dialectic. Contra manicheilor el a 
continuat a susţine teoriile platoniciene despre 
Dumnezei şi despre r&ă ; arienilor le-a opus doc- 
trina din Nicea, căreia i-a dat încoronarea sa 
speculativă; el a combătut pe pelagieni prin con- 
cepțiunea sa despre păcatul original și despre pre- 
destinaţiune, şi pe donatiști prin noţiunea sa despre 
Biserica visibilă. Ore-care elemente nepotrivite ai 
fost necesarmente introduse în cugelarea sa, cu 
ocasiunea combaterei eresielor; cu tâte acestea 

„trebue a recunâște că învățătura sa a înavuţii teo- 
„logia hisericâscă în tâte domeniele ce el a atins. 

Originalitatea și profundimea sa se descopere 
mal cu s6mă în Antropologie și Sotiorologie, 

  

1) Ceillier t. IX, 
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care pentru acest cuvânt, aii primit în special . 

numele de Augustinism. 

A resolva problemele morale creștine, pare a 

fi fost la acestă epocă sarcina particulară a Bi- 

sericel din Occident, după cum aceea a Bisericei 

din Orienf era de a resolva pe acelea ale teo- 

logiei metafisice 

lată aci în linii generale principalele idei ale 

acestul sistem: 
Dumnezeu este esența supremă. existența în 

sine. Ori-ce definire reală a ființei lul D-zeu distruge 

absolutilatea sa. Se pâle dice de Dumnezeii ceea 

ce nu este, şi nu ceea ce este. Fiinţa lui Dum- 

nezeii este sfințenia. Prin aceea chiar se găsește 

întrun îndoit raport faţă cu cel păcătos. Pe de 

o parte dreptatea: sa " comandă de a pedepsi 

păcatul, iar pe de alta, dragostea sanu " permite: 

a lăsa fără ertare pe păcătos, creatura sa. Drep- 

tatea şi graţia sunt cele două elemente constilu- 

tive ale sfințeniei. Dumnezei este nu numai fiinţa 

absolulă, dar încă eul absolut. El se cunâște 

chiar; căci «tot objectul care a fost cunoscut este 

limitat prin.inteligența subjectului care "1 cunâște.. 

Infinitul întreg este aşa dar el însuși finit, intrun: 

mod neexprimabil, căci nu este neînțeles în pro- 

pria sa ştiinţă.» Dumnezeii nu este așa dar nu- 

mai infinitul, dar încă unitatea infinitului şi.a fi-. 

nitului. Dacă, în fine, finitul. nu era o proprie- 

tate inerentă finţei infinite a lut Dumnezei, prin 

urmare a oposițiunei subjectului și obiectului, 

care face a naște în ființa infinită cunoștința ce: 

are de el însuși, ființa infinită n'ar fi putut de- 

veni principiul universului așa cum este con- 

slituit. , 

Diferitele relaţiuni în: care spiritul absolut intră
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cu el însuşi cugelând, sunt.exprimate, dice Au-. 
gustin, în teologia bisericâscă sub numele de 
pers6ne divine; concepţiune originală și îndrăs-. 
nâţă a Trinității, care trebuia a exersa o mare 

influență asupra forme! acestei dogme în evul 
mediii, şi până în timpurile rnoderne. 

Memoria, inteligența şi voința saii dragostea 
sunt momentele particulare ale procesului cuge- 
tărel divine. Memoria, momentul Tatălui. este cu-. 
getarea refleclată asupra el însăși, pentru a între- 

vedea propria sa esență; inteligența, momentul 
Fiului, este cugelarea obieclivată cu ea însăşi prin 
actul spiritului, care (subject) sa înțeles pe el în- 
suși (object) ca ființa cugetând, saii cugetarea de-. 
-venilă Cuvânt, 

Voința sau dragostea, momentul st. Spirit este 
conştiinţa subjectului de a fi una cu objectul, sai: 
conștiința spiritului de a fi identic (același) cu el 
însuși: subjectul simte plăcere la existența objec- 
tului; el “| iubește, căci se găseşte în el și reci- 
proc. Aceste trei termene sunt nedespărțile; fie 
care din ele coprinde pe cele-l-alte două. In acest 
mod, subordinaţiunea este cu desăvârșire înlăturată. 
din Trinitate,însăa dat naștere la adausul «filioque».. 

Creaţiunea este opera Trinității întregi ; ea este 
o activitate inerentă fiinţei însuși a lui Dumnezeă.. 
Lumea, cu !6le acestea, nu este eternă, căcl este 

creată, iar nu născută ca Fiul. Din contră. Dum- 
nezeii n'a pulul a o crea din capriţii la un mo- 
ment 6re-care din timp și întrun punt 6re-care 
din spaţii, căci creatorul şi creatura nu pot a se 
privi unul fără alta, și de altmintrelea timpul și 
spaţiul nu există de cât dacă există ființe capa- 
bile de a se schimba și de a se mişca. Lumea 
ma fost așa dar creată în timp și spaţiu, ci odată.
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-cu: timpul .și spaţiul; fără a [i eternă și absoluiă 
-ea este fără început și fără margini; eternitatea 
Sa stabilit în ea sub forma timpului infinit. Ase- 
menea, este finilă întru cât este manilestaţiunea 
“tipurilor eterne, care există în inteligenţa divină. 
A dice că lumea a fost creată din nimic prin 
“mijlocirea Fiului, acâsta însemnează realisarea 
ideilor divine sub o formă relativă. : 
-.. Omul a fost creat de Dumnezeu înlro stare 
deosebită de perfecţiune intelectuală şi morală. 
“Sufletul s&ă, eșit din mâinile lui Dumnezeu, po- 
-seda imaginea: divină ' sai raţiunea prin care el 
"domnia :peste restul creaţiunei. Voința sa era per- 
fect liberă; observa legea lui Dumnezei. Creat în 
«dreptate» şi în «sfințenia adevărului» avea nu- 
mal posibilitatea bunei voințe, dar buna . voința 
ÎNȘăȘI. 

Rațiunea sa domnia asupra sensualității. El avea 
«posibilitatea dea nu păcatui» stăruința neîntreruptă 
în bine ?l-ar fi adus la «imposibilitatea de a pă- 
-cătui>. Corpul s&u era ast-fel alcătuit, că avea pu- 
terea de a nu muri (nemurirea minoră) care pu- 
tere trebuia mal târziu a se transforma în impo- 
sibilitate de a muri, (nemurire majoră). 
Adam, în mod liber nesupunându-se lui D-zeu 

a perdut perfecțiunea sa cea dintâiu; libertatea 
sa sa schimbat într'o «imposibilitate de a nu pă- 
-cătui» ; sensualitatea a obţinut predomnirea asu- 
'pra: raţiunel sale; mârtea naturală a sosit fără 
veste, « 
“Nu-l a rămas de cât «dreptatea civilă» ȘI po- 

-sibilitalea de a fi mântuit întro 'di, fiind-că ima- 
;ginea lui D-zeu na fost nimicită în el, ci numai 
conruptă. Pofta sai înclinaţiunea sexuală; care în 
natura primilivă a omului nu' era nu r&ii, a de-
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venit răul central al naturei umane, de când ea: 
a usurpal domnia peste rațiune. 

In acâstă stare natura umană este transrhisă. 
prin generaţiune, care este un act impur (remi-- 
niscenlă manicheică). căci ea este sediul inclina- 
țiunei sexuale. Râul ereditar -devine ast-fel rii: 
original ; ceva mal mult el devine păcat original,. 
căci genul uman întreg fiind  coprins -în Adam, 
(în quo omnes peccaverunt) a păcăluit direct în 
Adam ; și păcatul primului om este personal .im- 
putabil: la toți descendenţii lul Adam. Inclina-- 
țiunea spre sensualidm, pedâpsă a primului păcat, 
este socolită la rândul său de Dumnezeu ca pă- 
cat; ea este mama păcatului, căci prin ea cel pă- 
cătoşi nasc în păcat noul păcăloși. Păcatul ori-- 
ginal se transmite prin corp. Cât pentru cestiunea 
întinderei sale la suflet, Augustin înclină, . când: 
spre traducianism, când spre creaţianism ; în ultima 
analisă el mărturisește neştiința sa asupra acestut' 
punt. Usul bisericesc de a boteza copiil este proba 
existențel păcalului original în er; căc! de ce Y-ar- 
curăți pe el, dacă nu de păcatul original? In 
sclavia sa, suflelul nu mai pâle voi de cât aceea: - 
ce carnea "1 inspiră; .tâtă libertalea sa de acum. 
înainte consistă în a face în -mod voluntar râul, 
adică, este. privat de posibilitalea de a face pi- 
nele. Mânluirea omului este așa dar opera lul 
Dumnezei,. 

Dumnezei “ne mântuește prin graţia sa, care: 
ne dă voința și posibililalea de a face binele, 
inspirându-ne iubirea de Dumnezeă și principiul. 

- aceslel iubiri, . Credinţa. Posibilitatea istorică a 
mântuirei n6stre este victoria câștigată asupra 
diavolului, prin mijlocul liberiului arbitrita, de Isus. 
Christos, născul fără păcatul original. Viaţa Dom--
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mului a. fost pentru noi o 'scâlă de moralisare; 

mârlea sa a fost preţ de rescumpărare pentru 

liberarea n6stră din sclavia diavolului, de la care 
un decret al atotputerniciei divine nu ne-ar [i putut 

sete, fiind-că păcatul uriginal "1 conferise un drept 

de posesiune asupra n6stră. Credinţa este apro- 

prierea subjectivă a operei de rescumpărare, și de 

sfințenie a Mântuitorului. Indreptarea prin credinţă 

nu consistă: numai în ertarea păcatelor n6stre, ci 

:şi în darul iubirei lui D-zeii, care ne face capa- 

bit de u satisface dreptatea. Graţia care lucrează 
credința, este o <infusiune a iubire lui D-zeă în 

inimile nâstre». Pentru a justifica, credinţa trebue 

a se manifesta prin faptele iubirei, numile pentru 

acest cuvânt merite, de şi ele sunt darurile lui 

Dumutezeă, ca provenind din graţie. Credinţa este 

în om începutul unel vieţi noul. Tot aceea ce nu 

provine din credință este păcat. Înainte de: creş- 

tinism nu sa aflat adevărala pietate de cât sub 

influenţa anticipată a principiului creştin. Virtuţile 

păgânilor mau fost :de cât aparente de virtute. 

Din contră, credincioşii veche; alianțe vor învia 

--cu Christos, fiind-că au devenit membre ale cor- 

pului săă prin credință în venirea sa liitâre. Gra- 

ţia nu aștâptă buna voinţă a omului. pentru u 

lucra ; ea este prevenităre, căci produce acâstă 

“voinţă. Când sa produs, voința are nevoe de a 

fi susținută în resoluţiile sale 'de gratia coope- 

vantă (conlucrătâre) și ajutată de gratia sub- 

-Sequeniă, spre a termina o lucrare ce va fi putut 

începe. Graţia lucrează întrun mod iresistibil și 

invicibil; nici împietrirea inimel n'o opreşle, căci - 

-ea este dată pentru .a schimba inimile de pealră, 

“în inimi de carne.. Acţiunea grației nu este uni- 

versală ca aceea. a păcatului original ; ea este
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restrânsă de predestinaţiunea divină la un: nu- 
măr 6re-care de creștini, pe cari Dumnezeu "I-a 

ales înainte de creaţiunea lumei, în virtutea 

unui decret liber și absolut, pentru ca să ma- 

nifesteze în el iubirea sa, asemenea cun mani- 

festă dreptatea sa prin pedeapsa celor reprobați 

(respinși). Credinţa celor credincioși, departe de a 
fi molivul de predestinaţiune a lor în virtutea 

preştiinței lui D-zeu, (după cum Augustin crezuse 
înainte de anul 395) nu este de cât resultatul. 

Numărul acelora pe care Dumnezeii "1 scâte din 
masa pierdărei (massa perditionis) este egal cu 
acela al îngerilor căzuţi, al căror loc "1 vor lua 
în cetatea cerâscă Nu pot a peri, căclel au pri- 

mit darul perseveranței (darul de a stărui în 
bine). 

Creștinii can nau primit acest dar, pot presenla 

"întrun timp 6re-care priveliștea unel vieți sfinte, insă 
el nu întârqiă a cădea și mor în necredinţă. 
Dumnezeii "I-a amestecat cu cei aleși, pentru a 
înspăiminta pe aceştia şi a-l preserva de înșelă- 
i6rea siguranţă. Nemântuind de cât pe uni Gmeni 
Dumnezeu: nu este nedrept, căci el nu face de 
cât a lăsa pe cel-lalWi la o justă pedeapsă, pe care 
ei au meritat-o prin păcătul lor. 

Augustin nu se serveşte, în general, de cuvântul 
predestinațiune de cât faţă de cei aleşi; în unele 
texte cu tote aceslea dice, că reprobații (1es- 
pinși) sunt predestinaţi la condamnare, lu 
pedepsă, la morte ; nici odată insă la păcat. 

Biserica este corpul lui Christos, dar nu toți 

câți se găsesc întrânsa aparţin adeveartei Biserici, 
'Trebue a. face o - distincțiumne între adeveratul 
corp al lui Christos și corpul aparent; multe 
persone ldesc cu Biserica în comuniune de
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sacramente, dar cari su trăesc în Biserică. 
Ceea ce constitue dreptul de cetăţian în Biserică 
este aci evident predestinaţiunea. Polemica contra: 
donatiștilor modifică această: concepţiune a lui 
Augustin atât de spiritualistă. Pentru a menţine 
catolicitatea Bisericei. Augustin temperă pe cât 
posibil imperfecțiunea,. prin mijlocul ideilor plato-. 
nice despre rău. 

Aflarea celor ră în piserică nu este de cât o- 
întâmplare care-nu modilică fiinţa Bisericet. Bise- 
rica visibilă este așa dar adevărata Biserică ; căci, 
acesta mu pote fi de cât aceea care. este res- 
pândită peste tot pământul, care se ridică la 
Apostolii prin succesiunea meîntreruplă a epis- 
copilor. Fiinţa Bisericei pământești este „aceeaşi, 
ca și aceea a Bisericel cerești, scăpată de acâstă 

întemplare (presenţa celor TE); diferenţa între cele 
dou& Biserici nu constă de cât în felul de a fi. 
Biserica are dreptul de a conslringe pe eretici, 
să rein're în sînul sâii, căci Domnul însuși a.zis: 
Silește-i să între (Cosite intrare, Luca XIV, 23); 
Ap. Paul a fost lovit de orbire pentru a fi adus. 
la credinţă. Biserica are chiar dreptul de a cere 
în acest scop intervențiunea imperială; şi, impe- 
torul a primit de la Dumnezeii paloşul (sceplrul) 
pentru a pedepsi crimele. din care cea mal grea 
este .de sigur uciderea sufletelor prin. eresie. 

Majestatea. Bisericel şi a tradițiunilor sale exer- 
cilase la Milan o mare influență asupra spiritului 
lui Augustin,. în 'acel timp, când el se simţea atras: 
prin învăţătura Scripturel. De unde '] vedem adesea 
exprimându-se: Li nuw ași-crede Fvangelică. 
dacă autoritatea Bisericei unu mar sili Cu 
tote acestea în altă parte dice: Credința . este 
sdrobilă îndată ce autoritatea scripturei se:



    

  
  

clatină. EL laudă umilința și profundiniea Serip- 
lurei; prniru a o interpreta, trebue de la început 
a 0 iubi, adică a iubi pe ' Durnnezei în ea; în 
acest caz o greşală de exegesă 'nu este o min- 
ciună periculosă, căci interpretarea de şi inexaclă, 
nu deviază de la regula de caritate generală. 
Exegesa lrebue a face să reiasă cele patru puncte 
următâre: învățălura dogmatică, faptul istoric, pro- 
feția şi preceptul moral. Tot menţinend riguros 
sensul istoric al textelor, Augustin dă o întindere 
mare interpretaţiunel alegorice, după cuvenlul 
Domnului: Bareţi și vă va deschide. | 

Originalitatea sa consistă precis în unirea: in- 
timă.a celor dou& metâde. Inspiraţiunea 'absolută 
a autorilor sfințiți, exclude lI6tă greșala din 
parte-le, ne nimicind cu tote acestea individuali- 
lalea lor. Fie-care din ei, dice Augustin, a scris 
mai mult sai mai puțin lung, după amintirile și 
disposiţiunile sale particulare. De acord cu deci- - 
siunea. sinodului din Cartagena de la an. 397, 
Augustin aș6ză apocrifele vechiului. Testament în 
numerul cărților canonice. Miracolele biblice! nul 
supăraii căci zice el: miracolele întrec nu natura 
ea însăși, ci cunoștința ce moi ave despre 
ele. Augustin admitea continuitatea darului mi- 
racolelor în biserică, dar dicea că credincioșii 
nu fuseseră ţinuţi a crede de cât pe aceea de la 
cari ar fi avut mărturii (dovezi). - 

Mijlâcele de acţiune ale graţiei sunt, afară de 
Scriptură, tainele, în care Augustin distinge ade- 
vârurile interne de semnele exterisre, destinate a 
le exprima, şi presentând pentru acest cuvânt o 
analogie „Gre-care cu aceste adevăruri. -Ierurghiile 
vechiului Testament ai promis pe Mântuitorul; 
acelea ale noului: Testament "1 dau; diferința între 

5



GG 

  

ele stă nu în idee, ci în semn; nu în substanţă, 
ci în accidentul susceptibil de schimbare. De şi 
trebuincidse pentru a afirma unitatea şi princi- 
piul bisericei, ele nu sunț indispensabile ; căci 
acesta ar însemna o servilute ca să se pretindă 
că sfințirea este imposibilă fără ele, zice Au- sustin. Botezul și sf. Cină sunt sacramente COu- 
stitulive ale Disericey. Botezul indică culpabili- 
tatea nu actualitatea păcatului original ; el șterge 
pâcatele comise: de la naștere și conține în mod 
virtual (ce este numa! cu putință), ertarea păca- telor ulteridre. Copii nebotezaţi sunt condam- 
nați; păgânil virtuoși, asemenea, numal că con- damnarea lor este mai ușdră. Condiţiunea de elicacitate a botezului este credința. Pentru copit: Augustin admite sai o infusiune zocultăy a graţiei în ei, cu tote că 6re-care elemente de 
credință s'ar găsi în copil; sai o substituire de credință a înlregei Biserici, represntată prin părinţi, credinți ce copilul n'are. De alt-fel el se exprimă: că nu se face alt-ceva în botezul co- piilor de cât de a-i încorpora Bisericel, adică de a-i uni cu corpul Și membrele lui lisus Christos 1). In eucharistie, pâinea și vinul sunt figuri ale corpului şi singelui lut Christos. Au- gustin numia o crimă și 0 rușine ideia (ex- primată de Iudei, loan VI 92) unei mâncări : de 
carne din corpul lui Christos. Acâsta trebue a se înțelege, despre corpul spiritual a lui Christos; pe care cel credincios "1 mănâncă interior, in- trând în comuniune cu densul, iar necredm- 
cioșii exterior, adică simplul sem. Augustin mai dă numele de sacrament exorcismului Și impu- 

    

1) De peccator. mer. et remis t. lir, III C, 1V. 
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nerei imâinilor cari însoţiaii botezul; căsătoriei și 
hirotoniei, căriia aceștia din urmă"! alribueun ca- 
racler asemenea ca botezului. El admitea posi- 

bililatea unul purgatoriu, sai a unei curăţiri prin 

foc, întrun loc ascuns, a unor suflete care nau 

merilat nici condamnarea, nică viața eternă ; ru- 
găciunile, celebrarea encharistiei, milele şi alte 
exerciţil de pietate practicate cu scopul acesta de 

cel ce ai r&mas în viaţă, vor putea îmbunătăţi 

sorta lor. | 
La învierea cea din urmă, corpul nostru, de- 

venit spiritual, va fi restabilit cu o cantitate de 

malerie equivalentă aceleea ce avea în viața pă- 
mântescă ; (6te diformităţile vor fi înlăturate. Lu- 
mea va sfirși printrun foc întins, de care cel 
aleși (predistinaţil) nu vor avea a suferi, căci el 

trăesc în părțile superidre ale universului unde 
flacăra nu pâte a-i atinge. Fericirea celor buni 
va consista în contemplaţiunea lui Dumnezeu. 
Suferinţa celor ri va fi eternă, ca aceea a . de- 
monilor. Augustin admite grade diferite în viaţa 
eternă, ca și în condamnaţiune; numai nu știe 
în ce consit ele. 

Metoda dialectică a lui Augustin este coprinsă 

în principiul: fides praecedit întellectum. Plecând 
de la acest principii, scopul tuluror lucrărilor sale 
din domeniul teologic, era: ut ea quae fidei fir- 
mitate jam tenes, ea rationis luce conspicias Î). 
Coprinsul objectiv al revelaţiunei creştine trebue 
de la început a fi primit prin credinţă, înainte 
de a ajunge punctul de plecare al științei. Cre- 

dința, pregăteşte rațiunea mal bine a afla adeve- 
rul, nu însă în acest sens că după ce a îndeplinit 

1) Ep. CXX ad, Crescent.  
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acestă sarcină, să ajungă de prisos și să se con- 
funde cu știința; ci din contră credința trebue a - 
rămâne. lot- d'a-una temelia a totă cunoștința su- 
peridră. și nici odată să dispară. 

Acâsta ar fi întrun mic resumat sistemul leo- 
logic a lui Augustin; care, mal cu semă, din 
causa ideilor desvoltate cu t6lă puterea spiritului 
s6u în lupta cu pelagianil, dobândi o îsemnătale 
forte mare în istoria generală a. Bisericei, făcându-l 
părintele întregei teologii în Occident. 

Inainte de a veni la. creștinism, Augustin tre- 
cuse prin tote formele înțelepciunei păgâne. Au- 
gustin muri la Hipone, la 28 August 430, în elale 
de 76 ani, în timpul asedierel acestui oraș de 
către Vandali. Osemintele lul se dice că ar i "fost 
aduse. în Sardinia. de către Episcopii African), care 
se relugiaseră aci; iar peste 200 ani ar i lost 
cumpărate de la Arabi și aședate în Pavia. 

PO ——— =



    

  

POSIŢIUNI 
—.— 

1) In cestiuni administrative și disciplinare ecle- 

siaslice se pot face astăzi acomodări la diferite 

popore, după cerinţele timpului şi ale intereselor. 

lor locale sai nu ? 

2) Sectele eretice apărute în Orient şi elimi- 

nate din sinul Bisericei în timpul. sin6delor ecu- 

menice ai subsistat? | 

3) Propunerea înv&țământului catichetic, de către 

Ciril din Ierusalim, contrazice metda pedagogică 

modernă? 

Se aprobă: 

Decan, Dr N. NITZULESCU 
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şi nu tot d'a-una corectă, 
11 în loc de tradiţiunea bisericească să se 

citească Tradiţiune. 
26 în loc şi de grecește, citeşte limbei greceșii. 
20 3 > de cărul, citeşte cărel. 
24 > >» >» câștigatiîntregucit. dedateu totul 

1 > > > se asocia pe lângă un bun nu- 
măr de studenți să se cit. se asocia cu 
mat mulţi studenți. 

4 în loc de împărtăşind existența lor cit. 

împărtăşind modul lor de viaţă. 
8 în loc de existenţe cit. vieţi. 
4 > > > respins de cit. nesatisfăcut de, 

95 > » > este că cit. este din causă că. 

5 de jos în loc de acesta este cit. însemnză, 

A > 3 >» > casă udmiţi cit. admițând. 

11 3 > > > împinse se cit. împinseră pe. 
9 > > > > lucrativă cit. productivă. 
2 şterge cuvântul: sale. 

9 în loc de: el fu mal cu seamă lovit cit, 

mal cu seamă el fu impresionat. 
16 în loc de de asemenea cil. aşa de. 

26 > > > un număr sigur de adevăruri 

cit. o cunoştinţă sigură de adevăruri. 

32 în loc d» convinsese îndestui ca cit. făcuse. 

2 şterge: lotuşi, 
L: 

1 

21: în loc de urmărise cit. urmase.
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„ 19 rândul 25 în loc deo întreagă satisfacţiune cit. o sa: 
lisfacţiune deplină. 

> 21 în loc de "1 face mut asupra capitolelor 
despre cit. "1 lasă mut în cestiunt de. 

8 în loc de: însă cit. încă. 
J6 în loc de: întreg cit. cu totul, 

> 19 şi 20 în loc de:a face în mod hotărât sa- 
crificiul veche! sale existențe cit. a face 
cu hotărâre sacrificiul viețel sale de 
până aci. 

» 20 şterge: despre, 
» 82 id, înstuni, 

2 id. de. 
» 10 după: săracilor să urmeze suuuaaee 
» 90 în loe de: lăsând (abandonând) cit. pă- 

răsind. | 
9 în loc de: a trăi cit. a duce. 

> 12 2 > >» dar presența cit. altă-dată pre- 
senţa. 

3 în loc de: trebuia cit, avu, 
> 15 >>» a exercita funcțiuni cit. a ocupa 

funcţiuny, . 
> 1 de jos în loc de: inacţiune cit. nelucrare, 
» 3 » » îmbibase cit. adăpase. 
> 7 în loc de: celor-l'alţI cit. altora. 
> 9 » între: modifică şi cât-va pune: 

întru, * 
> 28 în loc de:a"] câştiga lui D-zeă cit, a] 

converti la creştinism. 
> 9 în loc de: doctrina cit. ştiinţa. 
> 12 » turburarea cit, nemulțumirea, 
> 15 » se înjosesc cit. s'ar înjosi. 
> 1 » se facă punere la cale cit să 

dispue cele necesare, 
> 2 în loc de: ca cit. în. 
> » coadjutor cit. servindu'1 ca ad. 

jutor. 
> 18 în loc de: mary aclamaţiuni, cit. multe 

  

existențe. 
22 şterge: încă trăind | 
23 în loc de: sexul femenin era absolut pros- 

- cris din casă cit. sexul femenin nu era 
admis
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La pag. 29 rend. 27 în loc de: a pune să se vânză cit. al 

29 > > 

> > 30 

> > 90 

> > 30: 
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> > 92 

> 2 31 

> > 37 
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> > 98 
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vinde. 
33 şterge: acesta, 

14 în loc de: eresil cit. eresielor, 
16 în loc de: 1 cit. le. 
21 în loc de: în aceste sin6de cit. în si- 

n6dele. 
4 şterge: de. 

17 în loc de: sotiorologie cit. soteriologie. 
7 de jos în loc de: lupta dusă de cit. 

lupta lut, 

32 înainte de: omulcideal pune : punct (.) în- 

tre christos şi liberat pune : este. 

1 în loc de : nimiceşte cit. combale. 
11 șterge: întru atât. ! 

ultim în loc de: abjură eresia cit se lepădă de 
cresie, 

5 de jos în loc de: aşa de cit. tocmai. 

3 de jos în loc de: complecteit. cu totul. 
"10 şterge : exirase. 
15 şterge: al doilea: de. 

8 în loc de: Augustin expuse propriele sale 
idel cit. Augustin '$I cxpuse ideile. 

13 după: „de Trinitate: urmează punct (.) ln 
loc de: care este cit. Trinitatea. După: 
dice el, adaogă : este. 

14 după: adevărat, punte punt (.). în loc de: 
dar cit. cărţile » de Trinitate“. 

21 în loc de: purcesiunea cit, purcedarea, 
22 în loc de: eresiei cit. schismet. 
3» acestora cit. lor. 
9 > căruia cit. căreia; în loc de: un 

mare număr de cit. mai multe. 
> ultim şterge : şi densul. 
? 20 şterge: cestiunea. 

> >» 45 prin rogatiști se înţelege unii din donatişti mat.mo- 

deraţi. 
> > 46 rând. 9 de jos în loc de: unde cit. în cari. 

> > 47 

> > 47 

> > 47 

> > 48 

9 

2 

> 

12 în loc de: se găsi cit. se vădu. 
2 > : complect cit. în total. 
25 » : şi din Lydda cit. şi din Dios- 

pole în Lydda. 
20 în loc de: teologice şi bisericeşti cit. bise- 

riceşti, 
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cit, contra une! hotărire pronunţate, 
49 >» 92 şterge: chiar. . 
49 3 2: şterge: (fructul, 
49 > 26 în.loc de: arăt cit. arată. 
50 » 2 în loc de: în vor din causa, cit. în privinta. 
50 o» A în loc de: din causa, cit. în privința. 
50 citatul II-lea este alcătuit după sorgintca jos 

indicată. ” 
50 > 15 în loc de: se seuvea cit, se făcea us. 
50 > 95 după: că adaogă namay. 
50 > 26 şterge: singur. 
5l > 2 după: și adaogă pe. 
51 >» 3 în loc de: risipește cit. înlătură, 
52 > 1 în loc de: cu cit. după. 
52 > 3 în loc de: glorie cit, graţie 
52 » 29 în loc de: şi dânsul r&spândise cit. încă 

„Predicase, 
53 > 2 sterge: formal. 
53 > 12 în loc de falșă cit. închipuită, 
53 > 15 în loc de: a deveni Mântuitorul Copiilor cit. 

a devenit Mântuitor. 
53 >» ultim. în loc de: însemnează ciţ, învaţă. 
Si» 18 în loc de: risipește cit. înlătură, | 
50 după nota I-a sub linie să urmeze : însă chiar unil 

. teologi Rom. Catolic explică că Augustin 
învăţa predestinațiunea absolută spre 

“ mântuire și condiţionată, spre condam- 
nare. 

56 > 3 de jos,înlocde: un bun număr cit. multe. 
7 Sl-rânds--? prin Gre-care elemente nepotrivite înţeleg: 

predestinaţiunea absolută spre mântuire, 
filioque, purgatoriii, ete, 

57 > ultim. în loc de: sotiorologie cit. sote- 
riologie. 

59 > 8 de jos, şterge: din contră. 
„62 > 22 în loc de: vor învia cu Christos cit. viază 

ao întru Christos, în 
8 de jos, şterge: (Covedi). 

20 şterge: de alt-fel. In loc de: credinți cit. 
credință: 

2 după hirotoniel să urmeze punct şi vir 
gulă (;) apol în loc de: căria acestio 
cit. aceştel.



  

  

La pag. 607 rând. 2 de jos, după Vine adauge întru. 
> > 6093 >» 4î n loc de: nici odată să dispară cit, să nu 

dispară nic! odată. 

In ce priveşte citaţiunile din text, fie în româneşte fie în latincşte, 
le-am luat din Ceillier şi Alzog, unde parte sunt în franțuzeşte 
parte în latineşte. Originalul nu lam consultat ne avându-l la în- 
demână. 

Sistemul lui Augustin 'l-am extras cu deosebire din Lichtenber- 
ger și Ceillier, Intemcerea lui pe isvâre originale nu "mi-a fost 
cu putință din causa ma! sus expusă. 

In biserica Occidentală Augustin are epitetul de sfint, iar în bi- 
serica n6stră de fericit. Motivele sunt uşor de înțeles având în ve- 
dere cele expuse în lucrarea ds faţă, 

Isvârele de care vorbesc în pagina 6 rândul 13 sunt: Ceillier, 
Lichtenberger, Alzos şi Dr. N. Nitzulescu. 

St. Eitimescu. 
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