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PREFAŢĂ. 

Vara trecută, când -plecam din Berlin către țer- 
mul Mării Baltice spre a mă. recrea și fortifica trupesce 
și sufletesce, respirând aerul de mare și încercând e- 
ficacitatea terapeutică a băilor în undele verdi ca sma- 
ragdul ale Balticei, am luat resoluțiunea de a așterne 
pe hârtie, cu scopul de a da publicităţii, cunoscinţele 
de Teologie Simbolică, pe cari le dobâridisem timp 
de două semestre la Universitatea din Berlin și de 
care dădusem o mică socotelă în examenul ce depu- 
sesem la marele savant Adolph Harnack. Mi se pă- 
rea un lucru fârte ușor traducerea în fapt a resolu- 
țiunii mele. Materia era încă bine întipărită și prâspătă 
în minte-mi, cărți aveam la disposițiune în deajuns și 
dorința de a înlesni tovarășilor mei de vocațiune cu- 
nOscerea Gre-cum mai sciințifică a confesiunilor cre- 
știne îmi da impuls puternic la lucru. Realitatea mi-a 
arătat insă, că e cu totul alt-cevaa trece un examen 

de Simbolică în fața unui teolog protestant de câta 
scrie un compendiă de Simbolică din punctul de ve- 
dere al Bisericei n6stre Ortodoxe. Greutățile ce am 
întâmpinat au fost chiar mai mari şi mai multe de cât 
cum însu-mi mi le-am închipuit, când am început să mă 
lovesc de ele, și dacă am reușit să le înving pe de- 
plin, o pâte spune numai cititorul competinte în ase- 
menea materie. Pentru înlesnirea judecării și apreci-
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erii celor expuse în acâstă lucrare m& simt dator a da 
mal multe esplicațiuni.— 

Intențiunea mea a fost dea oferi în manualul de: 
față numai un compendii de Teologie Simbolică, care 
să pâtă servi ca carte de studii pentru studenții Fa- 
cultății nâstre de Teologie, care nai posibilitatea și 
nici timpul și preparațiunea necesară de a putea face 
us de manualele de simbolică scrise în alte limbi. Prin 
limbi streine vreau să înțeleg în prima linie pe cea 
germană, în care s'aii scris cele mai multe tratate de: 

Simbolică. Cum însă tâte sunt scrise numai de Pro- 
testanţi sati Romano-Catolici, nu e ușor a le întrebuința 
cu folos, pentru-că fie-care din ei își apără confesiunea 
căreea aparține şi o înalță, înjosind pe cele lalte. Și 
dacă e, relativ, mai ușor a expune Protestantismul, 
consultând la fie-care pas polemica îndreptată în con-: 
tră-l de Romano-Catolicism și vice-versa, e nespus de 
greă de a reda în mod fidel imaginea simbolică a Bi-. 
sericii nâstre Ortodoxe șia o susține atât în contra 
Protestanților cât și a Romano-Catolicilor. Există în-- 
tradevăr două tratate de Simbolică asupra Bisericii” 
nostre de: Dr. W. Gass şi de Ferd. Kattenbusch, dar: 
amândouă sunt din punct de vedere protestantic ex-. 
puse, așa că a pune una din acestea în mâna unui 
ortodox, care să ia drept bun tot ce se spune acolo,. 
ar fi a pronunța înșine sentința de morte a Ortodoxis-- 
mului. Afară de acesta, în expunerea fie-cărei confe-. 
siuni, și mai cu semă a celei protestante, trebuesc 
consultate Simbolici din diferite direcțiuni teologice,. 
alt-fel expunerea este incomplectă și unilaterală. Tâte: 
acestea şi multe altele, pe care nu le mai enumăr: 
aci, nu le pote satisface un student teolog de la noi,. 

chiar și când ar poseda fârte bine cunoscința limbei: 
germane, pentru că timpul săă e împărțit, el are și 
alte discipline teologice de studiat și e mult de dorit: 
şi fOrte recomandabil ca printre acestea să găsescă.
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timpul de a se ocupa și cu alte sciințe profane pen- 
tru mărirea orizontului cunoscințelor sale. Călăuzit de 
aceste idei, am credut, și sper a nu fi înșelat în aș- 
teptările mele, că votii înlesni studiul Simbolicei, com- 
punind acest compendiii. Tot asemeni năd&jduesc, că 
el va putea fi de folos şi profesorilor de Religiune și 
preoților în general. 

Dat fiind scopul lucrării presente, se înțelege ușor 
extinderea ce trebuia să aibă și metoda de expunere. 
Mi-am depus tâtă osten€la să exprim lucrurile cât mai 
pe scurt. Acestă devisă însă nu m'a putut împedeca 
de a expune mai pe larg cestiunile mult controver- 
sate și a aduce adesea mai multe citațiuni spre lă- 
murirea celor spuse. Citaţiunile le am făcut de multe 
ori și în scopul de a oferi cititorului, ocasiunea să se 
adape ici și colea din înseși isvârele simbolice. 

In dorința de a clarifica lucrurile cât mai bine m'am 
lăsat fără voea mea în multe cestiuni în detalii, care 
depășesc limitele unui compendiu. Cred însă, că e 
mai bine să prisosescă ceva de cât să nu fie de- 
ajuns. Din causa tratării mai amănunțite a unor ces- 
tiuni, compendiul a devenit cam voluminos, și pentru 
că interesul didactic nu trebue nici o dată pierdut din 
vedere, am renunțat a aminti măcar, despre multe 
cestiuni numai pentru ca volumul să nu fie prea mare 
ca manual. In special învețătura Bisericii nâstre Orto- 
doxe am expus-o f6rte pe scurt și acesta din mai multe 
cause.—Mai întâi doctrina Bisericii nâstre e cunos- 
cută fârte bine fie-căruia, din studiul celor lalte dis- 

„cipline teologice. Interesul era ca să expun mai pe 
larg. doctrina celor lalte confesiuni, care nu e cunos- 
cută de cât fragmentar și prea puțin. Trebuia dar 
să fac mai mult loc pentru acestea. Al doilea: Multe 
din cele pe care le puteam spune tratând despre Bise- 
rica nâstră le am spus, saii se pot deduce cu ușurință 

„din critica pe care am făcut-o aprâpe fie-cărei bu-



  

căți din învățătura celor lalte confesiuni. Al treilea: 
N'am avut la îndemână nicio Simbolică scrisă de vr'un 
ortodox, ca să pot vedea cum și ce anume pune un 
simbolist ortodox într'o Simbolică despre Biserica 
n6stră și care-"i e metoda de a susține și apăra con- 
fesiunea sa contra polemicei celor lalte. E cunos- 
cut că în românesce n'avem nici o Simbolică. In gre- 
cesce am dat de numele uneea de [. E. Meoohwpăs 
“eSuubodxi Tis dpdcăfov âvaronuiis Exxinolas> şi am 
comandat-o la Athena, dar nici până adi n'am mai 
primit-o, deși sunt deja opt luni trecute de când am 
comandat-o, așa că nu sciii nici de aceea ce va fi co- 
prindînd. Rusesci nu sciii dacă există şi nici nu mi-ar 

fi putut servi mult necunoscând limba. N'am avut cu 

mine nici măcar vre un manual de Dogmatică or- 

todoxă. Numai Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Mo- 
vilă (edițiunea Sfintului Sinod) și cele lalte cărți sim- 
bolice ale Bisericii nâstre de Kimmel (Libri symbolici 
ecclesiae orientalis) mi-ai stat la disposițiune. In ast- 
fel de împrejurări mi-ar fi fost imposibil, chiar și dacă 
aș fi voit, să expun şi învățătura Bisericii n6stre, cel 
puțin tot aşa de amănunțit ca pe a celor alte. 

În critica celor lalte confesiuni am fost pote de 
multe ori prea aspru, dar cine a citit mai multe Sim- 
bolici fie protestante, fie romano-catolice şi a vădut 
cum ne trateză pe noi ortodoxii, sait cui X-a fost, sau 
îi va fi dat să asculte la profesori protestanți cursuri 
de Simbolică și va audi cu cât dispreț se vorbesce 
de confesiunea n6stră, nu m& va putea acusa de ne- 
cumpătare în expresiuni. 

Pentru că convingerea mea este, că Simbolica nu- 
mai ca Teologie confesională comparată pote atinge 
adevăratul ei scop și a fi de un folos real, nutresc în 
inima mea speranța ca după câţi-va ani să dai la 
lumină un tratat de Simbolică cât se va putea mai 
complect. Acolo voii expune tote cestiunile de Sim-
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bolică în extinderea ce li se cuvine și voli trata și 
sectele. Cât despre compendiul de față aș dori ca el 
să aducă cititorilor numai atâta folos câtă dragoste 
am avut cii la compunerea lui, și m'aș simți pe de- 
plin! satisfăcut sufletesce. 

Leipzig. 6/19 Februarie 1902, 

Idu Mihkălcescu.



INTRODUCERE. 

$ 1. Definiţiunea Simbolicii şi semnificaţiunea cuvintului 
„simbol“. 

Pentru a defini Teologia Simbolică trebue să sta- 
bilim mai întâi înţelesul etimologico-istoric al cuvin- 
tului «simbol», de la care își derivă ea numele. 

Edufohov (substantiv format din verbul ouufăh)ev 
(zizw)=a pune un lucru la un loc cu altul, a com- 
pară, a trage o conclusiune dintr'o comparațiune, a 
ghici ceva, etc.) însemneză: «cowparafiune, conven- 
fiune, semn de recundszere». În anticitate simbolul pu- 
tea fi: a) Un nume cu care se denota o comparaţiune 
saii convențiune Gre-care, ca d. ex: o asociațiune co- 
mercială, un ospăț dat de mai multe persâne în comun, 
etc. b) Un cuvint prin care se recunosceaii între ei mem- 
brii unei comunități, saii corporaţiuni, ca d. ex: ini- 
țiații în misterele eleusine la Greci, sai în misterele 
deităților Isis, Serapis și lao la Egipteni, ori soldaţii 
în r&sboele civile (așa numitele fesserae milifares, saă' 
ceea ce se numesce astă-di parola militară) etc. c) Un 
semn sai obiect material, care servea asemenea ca 
legitimațiune membrilor anumitor corporaţiuni în fața 
membrilor aceleeași corporaţiuni dintr'alt oraș, ca d. 
ex: o bucată dintr'un inel, sau dintr'o marcă, care da 
posesorului dreptul la ospitalitate în casa aceluia saii
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acelora care posedau cele lalte bucăţi din inel, sai 
marcă (fessera hospitalitatis), saă marca ce se cerea—în 
locul biletelor de astă-di—pentru participarea la o masă 
comună, etc. d) Un semn material, sait o figură a cărei 
formă sai constituțiune preînchipuia ceva abstract, care 
trebuia să fie rechemat în minte la vederea acestui 
semn, așa d. ex: porumbița, simbolul sai emblema 
nevinovăţiei, fasciile, emblema puterii consulare, sfera, 
simbolul infinitului, tămâea, al rugăciunii, fenixul, al 
nemuririi, etc. Pe baza ultimei semnificațiuni a cuvin- 
tului simbol s'a definit Simbolica ca sciința, care se 
ocupă cu studiul emblemelor și interpretarea lor și 
s'a vorbit de o: Simbolică sfintă, profană, generală, 
orientală, creștină, etc. In acest înțeles luată, simbolica 
creștină ar avea să se ocupe cu simbslele găsite în 
catacombe, ca: pescele, cocoșul, fenixul, mielul, vița 
de vie, palmul etc., cu diferitele embleme întrebuințate 
mai târdiă în pictura bisericescă, cu semnificațiunea 
ce au diferitele obiecte întrebuințate în serviciul divin 
etc. etc.; dar acesta nu e simbolica, care formeză obiec- 
tul studiului: nostru, ci o parte a Liturgicei pe care 
o vom numi Simbolica, sai mai bine Eraldica creștină, 
spre deosebire de Teologia Simbolică. 

Să urmărim mai departe înțelesul cuvintului simbol 
și să vedem ce însemnâză el în Creștinism. 

In literatura patristică întâlnim cuvintul simbol pen- 
tru prima Gră la Tertulian în scrierea sa «/De foeni- 
tentia» capit. 6, unde botezul este numit «sypbo/un 
mortis». Symbolum are aci însemnarea de <icână, pre- 
închipuire», botezul semnificănd mârtea omului celui 
vechii și învierea celui noi. Acelaș înțeles il are cu- 
vîntul simbol în titlul de « ZZco/ogiz symbolica» pe care 
Dionisie Ariopagitul îl dă Teologie sale mistice. Ci- 
prian, în «Fpistola ad Magnum» numesce simbol măr- 
turisirea sai mai corect formula de credinţă, care primi 
mai târdii numele de «simbol apostolic». Sensul în
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care Ciprian întrebuinţeză cuvintul simbol r&mase pre- 
dominant în Biserica creştină. Părinții și scriitorii bise- 
ricesci din timpurile posteridre îşi deteră tâte silințele 
de a pune în legătură înv&țătura, care pârtă numele 
de simbol, cu semnificațiunea etimologică a cuvîntului 
ovufindov şi a justifica pentru ce acesta pârtă numele 
de simbol. 

Simbolul fu considerat ca un semn de recunâscere 
între creștini și necreştini, cum și între creștinii drept- 
credincioși şi acei eretici, care nu întrebuințau sim- 
bolul bisericesc, cu tâte că existai și eretici de aceea, 
cum se exprimă Fericitul Augustin, «a/ căror venin 
erelic se ascundea chiar și sub puținele cuvinte ce Com- 
puneaă simbolul». In latinesce fu tradus cuufodov prin 
cindicium» sad «signum». «De accea se numesce el 
indicium sai sionum, ne spune Rufin 1), pentru că în 
acel timp, precum dice Apostolul Pavel și cum se îs- 
forisesce în Faptele Apostolilor, mulți din Judei care 
mergea din loc în loc se dai drept Apostoli ai lui 
Christos, și în vederea unui căștig Gre-care, ori pentr 
ași agonisi hrana (ventris gratia) mergea și propo- 

veduiaii, servindu-se chiar de numele lui Christos, dar 
nevestind întru totul conform tradifiunii (întegris tra- 
dilionum lincis); de aceea ai stabilit acest semn (îndi- 
cium), prin care să se potă cunăsce acel care va predica 
pe Christos după orînduelite apostolice». Şi Augustin?): 
«Pentru acesta se numesce el simbol, fiind-că acolo se 
conține credința, și prin mărturisirea lui, ca printr un 

semn dat, se cunosce creștinul adeverat». Asemenea și 

Maxim Turoneanul): « Fericifii Apostoli, precum cred 
că, urmând după exemplu), ai predat Bisericii tuă 

1) Commentarius in Symbolum Apostolorum. 
3) Sermo in traditione symboli. 
3) Homilia de traditione symboli. 
4) Exemplul la care se face alusiune aci e cel din Judecători cap. 

XII, 4—6, unde Manasiţil într'un răsboli ce aveai cu Efraimiţii aleg un 
cuvint pe care aceştia nu-l puteai corect pronunţa şi după el îl cunosceaă 
şi M omoraii. Acesta e şibbolet sai Losungswort, lozincă.
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Dumnedeii, pe care o armai contra milifici furorii 
diabolice, misterul simbolului, în cât pentru că era di- 
versitate viitore între cei care credeai în acelas unic 
nume al lui Christos, simbolul de credință să se cernă 
între credincioși și perfidi, și să se vădescă strein de 
credință si înimc Bisericii atât acel care ar [i fost 

botezat fără să-l cundscă (simbolul), cât și cel care 
ar fi fost corupt de eretici». 

Pentru că vicța creștinilor era comparată cu ser- 
viciul militar, de unde expresiunile de «7â/es și pilitia 
Christi», de aceea s'a căutat a se stabili o analogie și 
între simbolul creștin și parola militară «tessera milita- 
ris», așa tot Rufin!) ne spune: «/ s/ârșit se gice, că și 
în resboele civile se observă acesta, pentru că de oreme 
ce și felul armelor este unul, şi sunetul vocii (limba) 
același, și un singur obiceiii şi aceleași procedeuri de 

luptă, pentru ca să nu se producă vr'o confusiune, fic- 
care comandant dă soldaţilor săi simbdle secrete, care 
pe latinesce se numesc «signa» saă «îndicia», ca dacă 
dinu întâmplare va fi ore unul în privința căruia este 
îndoială, să fie întrebat de scie simbolul și să fie în- 
vederat cu modul acesta, dacă este înimic sai camarad». 
Ambrosiu compară simbolul?) cu jurămintul «sacra- 
mentum mililiae», care legă pe soldat de comandantul 
său şi-l face să-i fie supus și ascultător. «.Siho/u/, 
dice el, zrebue să'1 recităm în fie-care di în orele din 
nainte de resăritul sărelui ca pe un talisman al inimci 
nostre; prin el venim în ajutor sufletului, când ne în- 
grozim de ceva, căci când se duce soldatul la ma- 
neoră saă resboinicul în iuptă fără sacramentul milițiiiP» 

Afară de indicium și signum, zuufohov a mai fost 
tradus în latinesce și prin «co//afio» și «co/lectio».— 
Cel dintâi care a tradus pe ovu62)ov prin «collatio=: 
contingent, contribuţiune» este Rufin.—Ceea ce la 

*) Opera citată, 
2), Scrierea sa «De virginibus.»
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făcut să recurgă la acestă traducere inexactă este de 
sigur dorința de a găsi și în semnificaţiunea etimolo- 
gică a cuvintului simbol, un argument în favârea le- 
gendei r&spândită de el despre originea simbolului a- 
postolic, anume că Apostolii în comun ai compus 
simbolul, pronunțând fie-care sub impresiunea Sfintu- 
lui Spirit câte un articol. «.Simdo/, dice el, forte în- 
semna și îndicium și collatio, adecă ceea ce mai mulţi 
depun la un loc, căcă acesta ai făcut Apostolii în aceste 
cuvintări contribuind fie-care cu ceea ce cugeta.»!). 

- Deși traducerea prin «collatio» se „sprijine pe con- 
fusiunea dintre cvu60)ov şi ouu60A], care însemneză în- 
tradevăr «collatio» dar n'are nimic de a face cu la- 
tinescul «signum» și «indicium» și—filologicesce vor- 
bind—nu se pâte întrebuința ca nume pentru resumatul 
de credință, care se numea de vechii creștini simbol, 
cu tote acestea a fost profesată de cei mai mulți 
din părinții și scriitorii bisericesci posteriori, care ai 
scris ceva despre simbol. Ba, ce este mai mult, gă- 
sim și o altă confusiune: a lui «collatio» cu collectio= 
colecțiune, adunătură de mai multe lucruri, deposit». 
Așa, autorul cuvintărei pseudo-augustinice «de sym- 
bolo», în cuvintele împrumutate din scrierea lui I6n 
Cassian contra lui Nestoriu, dice: «Căci ceea ce gre- 
cesce se dice simbol, lalinesce se numesce collatio. Col- 
latio însă pentru accea fiind-că prin scurtimea simbo- 

iului este cocentrală la un doc credința legii catolice». 
Pentru susținerea acestei însemnări s'a mai adăogat că 
Apostolii și învățătorii bisericesc! ai resumat în simbol 
tot coprinsul scrierilor Vechiului și Noului Testament. 
Așa Cassian, adresându-se lui Nestoriu, dice: «Căâz;, 
după cum scii, "și-a primit numele de la collatio, fi- 
ind-că ceea ce pe grecesce se dice simbol, pe /atincsce 
se numesce collalio. Collatio, pentru aceea fiind-că la 
un loc este resumată de Apostolii Domnulhii credința în- 

1). Opul citat.
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regei legi catolice; tot ce este în imensă mudfime răs- 

Pândit prin tot corpul scrierilor dumnedeesci, tot este 
rezumat în abreviațiunea perfectă a simbolului. Acesta 
este prin urmare cuvintul prescurtat, pe care "1 a fă- 
cut Domnul, resumând adecă în puțiu credința du- 
fhului săi Testament, coprindând în scurt înțelesul tu- 
tuturor scrierilor, construind ale sale dintr'ale sale și 
puterea legei într'o prescurtare forte economică reali- 
sând-o. Căci precum acea mulțime imensă a scrierilor 
sale prin Patriarhii şi mai ales prin Profefii săi a 
efectuat-o, tot ast-fel a constituit şi simbolul prin A- 
fostoiii și Preoţii săi. Și pe aceea acolo a extins-o priu- 
ir”o mare și îmbelsugată mulțime, îar pe acesta ati, 
Brin qi săi, în cea mai deplină scurtime "l-a încheiat. 
Asa dar nu lipsesce nimic în simbol, din ce a fost o- 
rânduii de Domnul prin Apostolii săi.»*) 

In însemnarea de collatio, simbolul a fost comparat 
când cu un capital pe care mai mulți comercianți îl 
depun la un loc pentru întreprinderea unei acțiuni în 
comun, când contribuțiunea bănescă ce se fâcea de 
mai multe persâne pentru darea în comun a unul os- 
păt. Prima comparațiune se găsesce în «/x/lanatio 
dei ad înitiandos»?) unde citim: « Așa dar, mai întăi 
fentru însasi rațiunea numelui lui trebue să-l pri- 
min. Simbol se gice pe grecesce, îar pe lalinesce se 
numesce coliatio. „Și simbol obisnnuesc mai ales comer- 
cianții să numescă, când depun la un doc banii lor 
sii făstreză neatinsă si nevătâma[i, ca și când ar fi 
ai fie-căruia în parte, pentru ca nimeni să nu în- 

cerce a aduce ore o pagubă capitalului (collatioui); în 
Sfârșil între aceiași comercianți este obiceiul, că dacă 

orunul ar face înselătorie să fie considerat ca înt- 

1). De incarnatione Christi contra Nestorium, cartea VI, cap. 3. 
3), Acestă scriere dateză după unil critic! de la Maxim Turoneanul, după 

alţi! de li Ambrosiu de Milan. Ultima părere, susţinută cu multe. argu- 
mente de învățatul teolog (simbolist) danez C. P. Caspari, îmi pare cea 
adevărată.
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selător»,..... şi mai departe: «Dacă dar comercianții 
de ast-fel de mărfuri și strângătorii de bani ai acestă 
lege, că dacă vre unul ar viola capitalul lor, să fie con- 
sideral ca necinstit și înfam, cu cât mai mult Sun- 
fem noi datori a ne feri să nu lăsăm ceva la o parte 
din simbolul strămoșilor?» A doua comparaţiune o 
întâlnim în întâra din cele două omilil despre simbol, 
aflate într'o colecțiune de omilii, care portă numele 
lui Zusebiu de Emesa, dar care de fapt provin de la 
un scriitor bisericesc din sudul Galiei, de prin seco- 
lul V sauVI, probabil Fazszus de Reji. Acolo se spune: 
« După cum spun unii, la cei vechi se numeaii simt 
bile ceea ce se stringea la un loc pentru darca unui 
ospă/ solemu, ceea ce se cheltuia pentru un prânz co- 
mun. Tot ast-fel și Părinţii Bisericii, îngrijați de mâu- 
Zuirea poporuiut, aăi adunat din diferile cărți ale Scrip- 
furilor mărturii cu greutate despre misterele dunne- 

Jeești. Făcând ast-fel pregătiri pentru un ospăl sănătos 
de păsciune sufletescă, at adunat cuvinte scurte și pre- 
cise, ușdre ca înfeles, dar grele ca misterii, şi acestea 
Ic-aii numil simbol». 

Tot prin coltectio, însă în adeverata'sa însemnare 
etimologică, a redat cuvîntul simbol, cancelarul en- 
glez Gerson (î 1429), care vedea în simbolul apos- 
tolic un scurt resumat al celor mai însemnate adevă- 
ruri de credință. Forte mulți teologi ai r&mas și țin 
încă cu tărie la acestă însemnare a cuvintului simbol. 

Multă vreme a purtat numele de simbol numai 
simbolul apostolic. Alexandru de Halle (1230) pare a 
fi cel dintâi care a numit ast-fel pe cel nicean și a- 
tanasian: « Zria sunt symbola, frimum Apostolicum, se- 
cundum fatrum Wicaenorum, Quod canitur în issa, 

Zertium Athanasii». 
Aceste trei expuneri de credință se înțeleg as- 

tă-dI sub numele de simbol în tâte confesiunile creș- 
tine, așa dar Simbolică ar fi sciința teologică, care tra-
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leză despre aceste trei simbăle ecumenice. Dar nici 
acestă definițiune nu este suficientă, pentru că afară de 
aceste simbâle, numite ecumenice, în unele confe- 
siuni mai există și alte simbsle cu caracter particu- 
lar, pe care sciința simbolică nu trebue să le neso- 
cotâscă, dacă voesce să fie complectă și să cores- 
pundă numelui ce pârtă. Așa d. ex. Luteranii ai numit 
simbol, și anume zzosfri femporis symboliim, Confesiunea. 
augsburgică '). Afară de acesta, simbâlele oferă ma- 
terial numai în formă sumarică și de aceea încă de 
mult s'a simțit nevoea de a fi explicate și comen- 
tate, ceea ce a dat nascere cărților simbolice, care 

asemenea nu pot fi neglijate de o Simbolică cu pre- 
tențiuni de sciință. Unii aă definit chiar Simbolica ca 
sciință exclusivă a cărților simbolice, alții din contră 
n'ai voit a recunâsce cărților simbolice nici un loc 
în sciința simbolică, și adevărul sta—și aci ca aprâpe 
în tote cestiunile discutabile—tocmai în mijlocul-am- 
belor extreme: Simbolica nu pste trata numai despre 
cărțile simbolice, dar și a le ignora cu desăvirșire ia- 
răși nu se pote, pentru că tocmai ele coprind felul cum 
fie-care confesiune a înțeles adevărurile coprinse în 
simbsle. Simbslele însă coprind— cum am mai dis— 
în formă sumarică tâte adevărurile fundamentale ale 
Creștinismului, și cărțile simbolice explicând adeveru- 
rile din simbsle în sensul confesiunii din sînul căreea 
răsar, represintă în esență—dacă nu în totul— Teolo- 
giea acestei confesiuni, iar .Siw/Jolică avend de object 
simbdlele și cărțile simbolice, va expune teologia cont- 
fesională. 

Teologie confestonală comparată, acesta este numele 
pe care ar trebui să-l pârte sciința teologică numită 
Simbolică. Atunci însuși numele ar spune cu claritate 
  

-4), Luther numeşte simbâle ecumenice: pe cel apostolic, atanasian şi 
imnul ambrosian (?) <Te-Deum laudamus». Simbolul Niceo-Constantinopoli- 
tan este adăogat de el la aceste trei numai ca un supliment,
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care este objectul acestui studii. Numai ca Teologie 
confesională comparată sai Teologie comparată a con- 
fesiunilor, sciința simbolică este sciință de actualitate 
și merită să ocupe un loc de frunte în Teologie, ca 
parte integrantă a Dogmaticei și Istoriei Dogmelor. 
Pentru a fi însă Teologie comparată, ea trebue să 
mcrgă și mai departe în căutarea materialului care 

formâză objectul ci şi să nu se oprâscă la cărțile sim- 
bolice. Trebue să cunbscă temeinic întrega Teologie 
a fie-cărei confesiuni, care de la compunerea cărților 
simbolice (secolul XVI și XVI a luat un mare avint 
și s'a desvoltat în multe puncte în direcțiuni diferite 
de cele din cărțile simbolice, mai ales în Protestan- 
tism. În fine pentru a putea pătrunde bine spiritul 
confesiunilor, Simbolica sau Teologiea comparată a 
confesiunilor trebue să studieze cultul și rugăciunile, 
în care mai bine de cât în ork-ce se află exprimată 
forma confesiunilor. 

Acum putem dice în puţine cuvinte: Simbolica este 
sciin(a confesiunilor. Acestă definițiune este cea mai 
scurtă și tot o dată cea mai coprindetâre și mai com- 
plectă. 

Se nasce însă întrebarea: Simbolica, ocupându-se 
cu studiul confesiunilor, trebue să expună tipul clasic, 
ideal, al fie-cărei confesiuni, adecă aceea ce fie-care 
confesiune. vrea și tinde a fi, sau tipul comun, a- 
decă aceea ce ele sunt în realitate? Unii simboliști 
ai expus tipul ideal al confesiunii lor și tipul comun 
al celor lalte, aii idealisat confesiunea lor şi ai. ma- 
terialisat şi ponegrit pe cele lalte. Asemenea proce- 
deuri însă nu sunt demne de sciință. 

A descrie confesiunile numai după tipul lor ideal 
ar fi a ne ocupa numai cu lucruri închipuite, care 
nu'și găsesc nicăeri realitatea, iar a le descri numai 
după tipul lor comun ar însemna a degrada prea mult 
idealul la care ele tind, și năd&jduesc că vor ajunge 

oaze n ee, 

28 Hi a 2, 

d TEZA miti 5 
Sas aveti cf    
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cu timpul, dar pe care nu 'l-aii atins încă din causa 

slăbiciunii firii omenesci. 

Ceea ce o confesiune vrea să fie, alăturea de ceea 

ce ea a ajuns să fie, acesta trebue să expună sciința 

simbolică. 
Ce privesce metoda întrebuințată în tratarea ma- 

terialului Simbolicii, acesta este duplă: Metoda com- 

parativă, adecă împărțirea materiei în capitole, ca d. 

ex.: Biserică, Sacramente, etc., în care se expune în- 

v&țătura respectivă a fie-cârei confesiuni. Acesta o- 

feră avantagiul de a ne da o idee mai clară despre 

învețătura fie-cărei confesiuni în anumite puncte şi de 

a înlesni critica, evitând repetițiunile necontenite, care 

sunt inevitabile în afară de acestă metodă. Are însă 

înconvenientul că încurcă materialul și introduce îm- 

părțiri care sunt cu totul nepotrivite pentru unele 

confesiuni, din causa punctului diferit din care e pri- 

vită o învățătură Gre-care, ca d. ex.: înv&țătura des- 

pre justificare aparține în Biserica nâstră și cea Ro- 

mano-catolică la capitolul despre sacramente, pe când 

în Protestantism formeză un capitol cu totul aparte. 

Afară de acesta există învățături care nu sunt co- 

mune tuturor confesiunilor ca d. ex.: focul purgator, 

indulgenţele, infailibilitatea Papei, etc., care sunt nu- 

mai în Româno-Catolicism și care trebue sai a fi tra- 

tate în capitole separate, sau a fi aduse în mod silit în 

legătură cu alte cestiuni pentru a putea fi tratate îm- 

preună. Pe lângă acesta unitatea se pierde cu desă- 

virșire prin acâstă metodă, iar de desvoltarea istorică 

și legătura de idei dintre o cestiune şi alta în sinul 

uneca și aceleeași confesiuni nu se pâte ține semă. 

Din aceste consideraţiuni metoda comparativă este 
astă-di cu totul părăsită. 

A doua metodă e cea sistematică, adecă tratarea 

fie-cărei confesiuni în parte. Acestă metodă e astă-di 

generală. Ordinea în care urmeză confesiunile în a-
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cestă tratare e următârea: cea Ortodoxă ac Răsărit, 
cea Romano-catolică și cea Protestantă. Acestă dis- 
posițiune a confesiunilor dateză de la Protestanți și 
e bazată pe evoluțiunea istorică a Creștinismului. Pro- 
testanților le place să numescă Biserica Ortodoxă O- 
rientală trepta cea mai de jos a desvoltărei religiâse 
in Creștinism. Biserica. Romano-catolică trepta de mil- 
joc şi pe cea Protestantă ca cea ma! înaltă treptă, 
ca punctul culminant al Creștinismului. Nu e locul aci 
de a desbate aserțiunea Protestantismului; vom păs- 
tra însă aceeași ierarchie a confesiunilor, numai con- 
siderată dintr'un alt punct de vedere şi anume: Bise- 
rica Ortodoxă de Râsărit, întâia treptă, ca cea mai 
apropiată de forma Creștinismului primar și singura 
conservatore a caracterului pe care el "l-a avut în tim- 
pul clasic al unităței Bisericei; Biserica Romano-cato- 
lică, a doua treptă, ca mai îndepărtată de adevtr Și 
pătată de inovațiuni și eresii, și Biserica Protestantă 
sau Ivangelică, a treia trepta, ca formă extremă a 
Creștinismului, în care totul e schimbat și modificat. 

$ 2. Istoria Simbolioir. 

Teologia Simbolică își datoresce origina Reforma- 
țiunei rehgidse din secolul XVI. Numele de « 7He- 
ologia symbolica» însă îl găsim abia către finele secolu- 
lui XVII, pentru prima ră la Bernhard von Sanden 
(1688). Inceputul său zace în comentariile dogmatice 
și istorice asupra cărților simbolice. (Prin cărți sim- 
bolice înțelegem aci: Confesiunea augsburgică, For- 
mula de concordie ș. c. ]. din partea Luteranismului; 
'Catehismele lui Calvin și Zwingli şi diferite alte ca- 
tehisme și confesiuni precum: Catehismul de Heidel- 
berg, confesiunile helvetice, galicană, puritană, belgică, 
ungarică, etc. etc., din partea diferitelor nuanțe ale 
Bisericel reformate; și decretele conciliului tridentin,
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profesiunea credinţei tridentine şi catehismul roman 

din partea Romano-Catolicismului). Asemenea opere 

sunt de numit, din partea Protestanţilor: «Acza Sy- 

nodi Tridenlinae cum Antidolo» 1547, compus de Cal- 

vin, și «aamen Coucilii Trideulini» (în 4 volume 

1565—1573) de renumitul Teolog luteran Martin Chem- 
nitz, Yar din partea Romano-Catolicilor savanta lucrare 

a Jesuitului: Robert Bellarmin: « Disfutationes de con- 

/roversiis ckristianae fidei adversus huius temporis hac- 

relicos» în 3 volume (1581—1592)'. Discuţiunea se 

întinse mai departe pe tema diferenţelor confesionale 

şi fu mult timp obiectul de căpetenie al preocupaţi- 

unei Teologilor timpului. Scrierile care trata aseme- 
nea cestiuni purtaă titlul generic de « Z/eo/ogia pole- 
mica» 2), de aceea vom numi periodul acesta din istoria 

evoluțiunei sciinței simbolice: feriodu/ polemic. Metoda 
urmată în aceste cărți era expunerea coprinsului căr- 

ților simbolice, în ordine sistematică, şi refutarea pă- 

rerilor celor lalte Biserici. 
O nouă direcțiune încercară a imprima Simbolicii:. 

sincretistul Georg Calixt, profesor la Universitatea din 
Helmstedt în Braunschweig, și Englezii Davenantius și 
Durâus. Silinţele lor de a împăca din noi tote con- 
fesiunile rămaseră fâră rezultat și spiritul împăciuitor 
ce respiră din fie-care rând al scrierilor lor nu găsi 

resunet de cât în Pietism, fără însă a putea aduce 
multă r6dă. De aceea predicatul de «irenic», care s'a 
dat acestui period din istoria Simbolicii este de pu-- 
țină însemnătate factică. 

Raționalismul secolului al XVIII îndrumă. sciința sim- 
bolică pe calea îstoricizăfei. Care fu de acum. înainte 
chemarea acestei discipline, ne o spune lămurit ur-- 

1). Dintre numerdsele lucrări apărute în sînul Protestantismului contra 
celebrei scrieri a lui Bellarmin, cea mal de valdre este alui Daniel Cha: 
mier, în titulată: „Panstrantiae catholicae sie controtersiarum adrersus pon- 
tificias corpus“, 1626, în 4 volume, 

3). Reformaţii "i daă mai mult titlul de „Theologia elenchtica“.
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mătorul titlu de pe o carte, de alt-fel fâră multă va- 
lore, a Teologului Plank în Găttingen, din anul 1796: 
« Prescurtarea unei expuneri istorice și comparative a 

sistemelor dosmatice a diferitelor partide creștine de 
căpetenie, după ideile lor fundamentale, învețăturile di- 
ferențiale rezulate din acestea și consecințele lor prac- 
lice». Progresul pe care'l arată acest titlu nu este ne- 
însemnat pe terenul simbolic. Locul discuţiunilor in- 
fructudse din peri6da polemică și al iluziunilor desa- 
măgite ale irenicilor îl ocupă aci scopul practic, luminat 
de cercetările istorice şi critica comparaţiunii confesi- 
unilor. Adevărata Biserică ex/ra guam nulla salus nu 
mai este o singură confesiune, cum pretindeaă Ro- 
mano-Catolicii, excludind pe Protestanţi cu modul a- 
cesta de la mântuire, saă cum credeai Reformatorii că 
ei singuri sunt adeverata Biserică, iar Papa este Sa- 
tan, ci adevărul este considerat ca un patrimoniu co- 
mun care se află în diferite grade în tâte partidele 
creștine. Mântuirea este pretutindeni unde se află a- 
devărata pietate. Extra ecclesiam însemneză de acum 
înainte: extra Christianismum. 

Teologul hegelian Phâ/;5 Marheineke, care este con- 
siderat ca. părintele Simbolicii moderne, face cel din- 
tâi în operile sale (/psfifafiunile simbolice, Simbolica - 
creştină și Sistemul Catolicismului (1510—1$13) de com- 
parațiunea cosequentă a înv&țăturilor confesionale, a- 
plică studiului săi numele de Simbolică și complec- 
teză noțiunea sciinței nâstre închidind în sfera el și 
studiul cultului și al disciplinei bisericesci. Metoda 
istorică a remas dominantă în tratarea materialului 
simbolic, numai rar și în casuri speciale se mai re- 
curge la polemică. 

Din partea Romano-Catolicilor făcu us, cu o extra- 
ordinară îndemînare. de metodul polemic, profesorul 7. 
A. Mokler din Minchen în opul săi de Simbolică, 
apărut în 1835 pentru întâia Gră și reeditat în mai
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multe rinduri. In opera lui Mâhler Catolicismul a- 

pare ca cea mai perfectă formă de cugetare, idealizat 

și sublimizat, pe când Protestantismul este descris ca 

un om sărac, care în amărâciunea lipsei, în petice și 

mizerie este consumat de dorul și amintirea unei stări 

de prosperitate în care s'a aflat o dată. Mulţi Teologi 
protestanți și-aii încercat forțele ca să r&spundă lui 

Mhler, dar nici una din scrierile îndreptate în con- 

trăi nu Sa putut ridica la înălțimea lui. 
Din literatura mai nouă simbolică, mai ales ca ma- 

nuale de Simbolică putem numi următsrele: . 

Kăllner: Simbolica Bisericei luterane 1837, și Sim- 

bolica sfintei Biserici apostolice, romano-catolice 1844. 
Acest al doilea volum este îndreptat contra lui Mohler 
și titlul este pus numai pentru a scâte mai mult în 

evidență negaţiunea lui. Ambele volume conţin forte 

mult material în ordine sistematică şi stil ușor. Grei 
de cumpărat din cauza vechimei. 

G. F. Oehler: Manual de Simbolică, operă postumă 

apărută în 1876, a doua edițiune în 1891, este cea 

mai escelentă carte de Simbolică din punctul de ve- 

dere al clarităței și frumuseței stilului. Metoda între- 
buințată în tratarea materialului este cea comparativă. 

"von Scheele: Teologia Simbolică, tradusă din limba 

suedeză (1881) în cea germană, în 2 volume, aseme- 
nea fârte clară, dar prea multe detalii istorice. 

Ferd. Kattenbusch, profesor în Giessen: Teologia 
confesională comparată, din care a apărut numai un 

singur volum despre Biserica Ortodoxă de Răsărit 

(1892). Este fărte bogată în material. Apreciată de 

autorităţile sciințifice ca cea mai bună pe acest te- 

ren, de aceea s'a dis că singură Biserica n6stră este 
până acum bine cunoscută din punct de vedere simbolic.. 

Flermann Schmidt: Manual de Simbolică (1890) se 
mărginesce la studiul doctrinei confesionale, pe care 
o analizeză cu multă minuţiositate.
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FE. F. Karl fiiller: Simbolică (1896). Lucrarea este 
savantă și conține material bogat, dar în multe locuri e 
prea obscură. Biserica nâstră Ortodoxă de Resărit 
este fârte pe scurt tratată (abia 48 de pagini), cele 
lalte sunt tratate mai amănunțit. 

Special numai pentru Biserica Ortodoxă este Sim- 
bolica de /P. Gass întitulată: «Simbolica Bisericei gre- 
cești» 1872. Autorul citâză la fie-care pas și în orl-ce 
cestiune cărțile simbolice, căutând a arăta diferența 
spiritului ce a prezidat la compunerea lor. 

In formă de tabelă expune înv&țătura confesională 
J. IViner în: «Expunere comparativă a doctrinei deose- 
bitelor partide bisericesci creștine» apărută în 1824 și 
reeditată în 1882 de P. Ewald. E bună de consultat. 

$ 3. Împărțire. 

Materialul simbolic ce ne am propus să tratăm 
în acest compendiii, se imparte în următârele patru 
părți: 

[). Simbslele ecumenice. 
11). Biserica Ortodoxă de Răsărit. 
III). Biserica Romano-Catolică. 
IV). Protestantismul. 
Sectele nu vor fi tratate aparte, ci vor fi conside- 

rate ca făcend parte din sînul Bisericii de care se 
apropie mai mult. Numai în Biserica n6stră vom vorbi 
pe scurt și despre Bisericile eterodoxe din Răsărit, 
pentru că acestea ai o vechime istorică și o organi- 
sațiune, care le dă dreptul de a nu fi puse pe acelaș 
plan și tratate de o potrivă cu secta Răscolnicilor din 
sînul Bisericii naționale rusesci, sait cu Quacherii ori 
Anabaptiștii din Protestantism, ș. a.
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SIMBOLELE EGUMENICGE, 

$. 4. Simbolul apostolic. 

Pentru scopuri catehetice și apologetice s'aii com- 
puns fârte de timpurii în Creștinism formule scurte 
coprindend adevăruri de credință. Asemenea formule 
găsim chiar în Noul Testament și mai ales la Apo- 
stolii Paul și I6n, precum: «Tatăl, Fiiul și Sfintul Spi- 
rit; lisus Christos răstignit sub Ponţiu Pilat; lisus 
Christos Fiiul lui Dumnedei și al omului, etc». Este 
cu totul falș a deduce din aceste locuri că Apostolii 
ar fi cunoscut deja un simbol, din care aceste scurte 
proposițiuni ar fi citate. Faptul positiv este numai că 
aceste prescurtări aii servit ca petrii de construcțiune 
pentru compunerea simbslelor, care a avut loc ime- 
diat după timpul apostolic. 

Cel mai vechiă simbol creştin este așa numitul si- 
bol apostolic. Limba în care a fost compus este cea 
greacă. În latinesce se găsesce asemeni forte de tim- 
puriă, dar este tradus după grecesce. In practică se 
găsesce abia către anul 500 în Galia de sud. Mărtu- 
risirilor de credință din nainte de acestă dată le este 
necunoscut. Din Galia pătrunse în Roma pe timpul 
imperatorilor din dinastia carolingiană, înlătură aci din 
us un altul mai scurt și i luă locul în mărturisirea
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ce se depunea de candidaţii de botez, și se re&spândi 
în tâte Bisericile peste care se intindea autoritatea 
scaunului Roman. Protestanţii l'a moștenit de la Ro- 
mano-Catolici şi astă-(I este în Bisericele lor—afară 
de cea anglicană — singurul întrebuințat în serviciul 
divin. 

Ce privesce timpul și locul compunerii, ambele ces- 
tiuni sunt fârte disputate. 

Rufin de Agquileia—în scrierea sa: /x/osifio fidei 
apostolici —atribue compunerea simbolului acestuia A- 
postolilor și anume mai nainte de plecarea lor din 
Ierusalim la propoveduirea lvangeliului «ca o pormă 
a diitorei lor predici, ca nu cum-va seduși de ceva să 
îndețe unul ait-fel de cât altul ore una din cele ce 

se raportă la credinja lut Christos». Autorul încă dis- 
cutabil (Ambrosiu al Mediolanului?) al scrierii: « F£a://a- 
natio ad initiandos» spune mai departe că simbolul 
acesta compus de Apostoli a fost adus în Roma de 
însuși Apostolul Petru, iar czoîu/ări/e (sermones) fse- 
udo-augustinice exprimă părerea că fie-care Apostol a 
compuns câte un articol, de aceea și sunt în totul 12 
articole. Așa, Apostolul Petru ar fi început: «Cred 
în Dumnedei Tatăl a tot puternicul, creatorul cerului 
şi al pămentului», «Andrei: Și în domnul lisus Chri- 
stos Fiiul săă unic» și așa mai departe până la Ma- 
thias, care închee cu cuvintele: «Și în viața veșnică. 
Amin». Acestă credință s'a conservat pănă in secolul 
al AV, când la conciliul din Florenţa (1439) Mitropo- 
litul Efesului Marcu Eugenic răspunse Cardinalului Ce- 
sarioni: «Voi pică mavem nici nu cundscem un Sim- 
bol al Apostolilor». De atunci s'a început cercetări 
și studii seri6se asupra originel şi istoricului simbo- 
lului de față. Seria cercetărilor a început-o canonicul 
Laurenţiu Valla, și, cu tota osteneala multor învățați, 
pănă în timpul de față cestiunea tot nu s'a lămurit 
pe deplin.
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Legenda lui Rufin și credința secolelor următore 

despre apostolicitatea simbolului se referea la înce- 

put la forma scurtă, singura existentă pe vremea luă 

Rufin, care fu înlăturată pe timpul Carolingilor, din 

Biserica Romei de forma mai lungă importată din Ga- 

lia sudică, dar cu timpul se transmise asupra aces- 

teea din urmă, care primi și păstră numele de sim- 

bol apostolic, pe când cea dintâi rămase cunoscută 

sub numele de «Simbolul Roman» saă numită și «Sim- 

bolul vechii Roman» în opozițiune cu cel noii, adecă 

apostolicul. De fapt ambele simbâle sunt însă unul și 

acelaș. După tâte cercetările simbolul apostolic nu 

este de cât o formă mai amplificată a simbolului Ro- 

man. In Galia de sud a fost el primitivamente tot din 

Roma împrumutat, pentru ca apoi cu câte-va adaose 

să se înapoeze iarăși la Roma în secolul IX și de aci 

sub acestă nouă formă să se răspândescă în tot apu- 

sul. Din acest moment nu se mai vorbesce de forma 

scurtă sati ceea ce noi astă-di numim simbol Roman. 

Prin urmare istoria simbolului apostolic are să urmă- 

rescă sârta simbolului Roman numai până în momen- 

tul când el— probabil pe la începutul secolului al V-lea 

—trecu în Galia, să”! lase în părăsire pe acesta în Roma 

“unde rămase neschimbat, şi să-l urmeze mai departe 

pe terenul Galiei și înapoi pe drumul către Roma. 

Că textul simbolului a fost primitiv cel grecesc, cum 

ne o dovedesce citațiunea lui în epistola Episcopului 

Marcel al Ancirei către Papa luliă, și în « Psa//erium 

Aethelstani», şi în «Codex Acta Laudianus» des- 

coperite de lacob Usserius în Londra în anul 1647, 

nu trebue să ne mire nici de cum, pentru că în Bi- 

serica din Roma s'a vorbit și scris grecesce pănă că- 

tre anul 250. Compunerea lui în limba grecescă e 

tocmai dovada cea mai sigură că el dateză de mai: 

nainte de acest an. În acâsta sunt de acord toți cri- 

ticii, dar cât de departe pote fi originea lui? Aci pă-
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rerile sc impart. Despre originea lui apostolică, cum 
susține Rufin şi scriitorii timpurilor posteridre până 
în secolul al AV și chiar mai târdiu, nici nu pste fi 
vorba. O asemenea susținere face parte cu drept 
cuvint din domeniul legendei, dar nu din al istoriei, 
din care critica o esclude cu desăvirșire. Zeodor Zau !) 
susține despre simbâle în general că ele s'au des- 
voltat din formula de botez și că deja în timpul aposto- 
lic existaii forme stereotipe de simbol. Ceva. mai târ- 
iu, între anii 70—120, forma primitivă, care amin- 
tea de elementele judaice în Creștinism, fu ast-fel mo- 
dificată— păstrând însă trăsăturile fundamentale —că 
putea corespunde pe deplin cerinţei .catehumenilor 
recrutați dintre păgâni. Acdstă formă schimbată se 
răspândi îndată în tote direcțiunile. La anul 130 o 
găsim în Efes, la 145 în Roma și între 180—210 în 
Cartagena, Lion și Smirna. Acestă formă fu puțin mo- 
dificată în Roma între anii 200—220, prin introduce- 
rea cuvintului «tată» în primul articol și primită și 
în Bisericile Italiei, Africei și probabil .și ale Galiei 
sudice, l'orma acesta neschimbată constitue vechiul 

simbol Roman și fu conservat întocmai în Roma, pe 
când în alte Biserici și mai ales în Galia sudică se 
făcuseră adause explicative și apologetice contra ere- 
ticilor și ast-fel se formă textul mai extins sati recep- 
tus, care este apostolicul de adi. Așa dar, după Zahn, 
apostolicul este o redacțiune făcută. în Roma între 
anii 200—220 a unui tip grecesc predominat până 
în secolul III. 

C. P. Caspari?) accentueză diferența dintre regula 
de credință și mărturisirea de la botez, a cărei ve- 
chime se ridică pănă în timpul apostolic. Conservarea 
ei aprope neschimbată în tote Bisericile ne vorbesce 

i «Das apostolische Symbolum»> (1893). 
Qăellen zir Geschichte des Tailfsymbols ind der Glaiibensregel, 3 vol. 

1566, 1869, 1875 şi „Alle ind neiie Qăellen« 1879.



despre originea ei apostolică. Forma primitivă a a- 

cesteea n'o cunâscem. Firesce că trebue să se fi năs- 

cut în Orient, dar cunâscem o fiică a ei, pote pe 

cea întâi născută. Acesta e formula vechiului simbol 

Roman, cum s'a aflat în Psalterium Aethelstani și Co- 

dex Actuum Laudianus. Acesta din urmă ne oferă 

traducerea latină oficială a Bisericii romane, după ori- 

ginalul grecesc. Originea acestei întâi născute fiice 

pare a fi, după tâte probabilitățile, cercul ioanic sau 

Asia mică şi trebue să fi venit în Roma «/e limita 

dintre timpul apostolic și post apostolic». în formă ne- 

schimbată :). In forma actuală se derivă din Galia 

de sud. Dacă aci a fost împrumutat primitiv din Roma 

sat din Asia mică, nu se pâte spune nimic sigur. 

Mai probabil e că sar fi desvoltat din forma ro- 

mană și anume din cea latină și apoi prin secolul V 

sai VI s'a întors din noi la Roma. 

Adolph Flarnach ?) preciseză raportul dintre simbolul 

vechiii Roman şi simbslele occidentale în următorele 

6 puncte: «1. T6te aceste simbâle presintă între sine 

şi împreună cu forma mai scurtă (cea veche) a sim- 

'bolului Roman, acelaș tip original în alegerea și aran- 

jarea părţilor constitutive. Acest tip Iese și mai mult 

la ivelă, dacă se compară simbelele occidentale cu 

cele orientale. 2. Cu cât este mai scurt un simbol 

occidental, cu atât se apropie mai mult de cel ve- 

chit Roman. 3. Cu cât e mat noi un simbol apusean, 

cu' atât se depărteză mai mult de cel scurt Roman 

prin adaose (nici odată prin omisiuni). Aceste adaose, 

cu puţine escepțiuni, nu sunt de natură ' polemică, 

ci complectări și extinderi făcute pentru mai bună 

înțelegere. 4. Extinderile din simbâlele apusene sunt, 

cu puține excepţiuni, trepte intermediare între forma 

1). in alt loc Caspari qice că acestă formă fu schimbată cu totul în 

Roma. 
3). Real Encyclopădie der protestantiscken Theologie, de Herzog, vol. | pag. 

565 ff. articolu': „Apostolisches Symbolum“. i |
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Romană mai scurtă și cea mai lungă (textul nostru 
de adi). 5. Cu cât o Biserică se află mai puţin sub 
influența celei Romane, cu atât mai mult se depăr- 
teză pe încetul cu încetul simbolul ci de cel scurt 
Roman. Simbslele Bisericilor Galicane sunt cele mai 
depărtate și din contră, sunt forte aprâpe de forma 
mai lungă a acestui simbol. 6. Dacă se reduc tâte 
formele occidentale la un arhitip, lăsându-se la o 
parte diferențele, se obține forma scurtă a simbolului 
Roman. Prin urmare fetus receptus sad apostolicul 
nostru vepresintă cea din urmă fasă a evoluțiunei ti- 
pului de simbol occidental. Forma scurtă sai mai 
veche a simbolului Roman își ridică vechimea până la 
jumătatea secolului 'al II '). Mat veche de cât anul 145 
nu pote fi nici întrun cas pentru că atunci sar fi 
făcut în el vre un adaos apologetic în contra ere- 
ticului Marcion, care era tocmai în acest timp în Roma. 
Despre forma veche nu se pâte sci cu siguranță dacă 
e născută în Roma, A priori este probabil să se fi 

„importat din Orient, pentru considerațiunea că sim- 

bslele orientale și occidentale se trag din aceeași ră- 
dăcină și prin urmare dintrun punct, care numai în 
Orient trebue căutat. Susținerea lui Caspari că simbolul 
este eșit din cercul ioanic, adecă din cercul discipoli- 
lor Evangelistului I6n în Asia mică (Efes sai Antio- 
hia) este dacă nu o ficțiune, cel puţin o ipotesă prea 
vagă. 

Ferd. Ra!tenbusch 2) consideră simbolul de produc- 
țiune esclusivă a Bisericii Romane și vede în el basa 
tuturor simbslelor orientale, compuse mai târdiii după 
modelul acestuea. Timpul compunerii ar fi între anii 
100—120. In studiile extrem de minuţibse pe care 

1), In real Encyclopădie Harnack reduce vechimea simbolului pănă la 
începutul secolului al ÎI, dar mai apo! în broşura: <Das apostolische 
Glaubensbekenntnis 1892 şi în prei gerile sale asupra Simbolicil susține 
acestă a doua părere. 

3). „Das apostolische Symbol“ 9 “ol. 1894 şi 1900.
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Kattenbusch le dedică tuturor simbslelor și fragmen- 

telor saii urmelor de simbâle ce ai ajuns pănă la 

noi, el află în cele mai multe simble orientale ur- 

mele unui simbol palestinean, care pare ar fi cel mai 

vechii între acestea. Așa dar afirmațiunea sa că sim- 

bâlele orientale ar avea de prototip pe cel Roman 

este pănă la un punct contradisă de el însuși. 

Mai mult de cât atât nu se pâte spune despre tim- 

pul și locul compunerii acestui simbol. Ce privesce 

autorul, nu încape nici o îndoială că el nu pote fi a- 

tribuit unei singure persânc, ci ca și tote simbslele 

este produs al unei întregi comunități creştine, al 

unei Biserici, în felul cum poesiile populare sunt produ- 

sul unui popor întreg. 

__ Coprinsul simbolului este un resumat perfect al 

învățăturii evangelice. Urmttorele cuvinte ale lui Lu- 

ther sunt un eloquent testimoniii pentru acesta: «Alăr- 

turisirea acesta nu e făcută sai inventată de noi, nici 

de părinții anteriori, ci precum o albină adună mierea 

din dre-care flori Jrumăse și plăcute, tot ast-fel este a-. 

cest simbol resumat din scrierile iubiților profeti și a- 

postoli, adecă din tătă S/. Scriptură, fărte pe scurt com- 

pus pentru copii și simplii creștină, în cât cu dreptul se 

numesce: simbolul saă crediula apostolilor, căci e așa 

redactat că nu sar fi putut compune mai bine și mai 

subtil așa de lămurit și în scurt». Mad nemerite par 

cuvintele lui Niceta Episcopul Romaţianei, pe care Au- 

gustin le repetă în mai multe rânduri și locuri și le 

amplifică. Niceta este cel dintâi care exprimă ideia 

că simbolul e un resumat din Sfinta Scriptură. « Cu- 

ziutete simbolului sunt puține, dar tole conțin Sacra- 

mente. Din tote Scriplurile sunt adunate, în vederea 

scurtimei, ca tot atâlea perii prețidse depuse într'o co- 

ronă pentru ca credincioșii care nu sciit carte, sati care 

sciă dăr din causa ocupațiunilor remelnice nu pot 

cili Scripturile, să aibă din deajuns sciința mântuilore».



NARNIA 

Pentru a se vedea mal bine diferența dintre forma 
scurtă și cea mal lungă, saii textul vechiului simo0/ 
Romau şi cel apostolic saii fex/us receptus, iată-le aci 

„amândouă în paralel, cel dintâi în limba originală gre- 
cescă, cel de al doilea în latinesce. 

Art. 1. [lorsdw eiș 9sdy zoo 
TEpa TavToApitova, 

Art.2. za. sis Xptordv'1rjo05v, 
(z 2: D:6y abTo5 dy piovoveviy 
Tv %bptov Tv 

Art, 3. zoy vedea Eu zveb- 
p.aros Gyiob zai Magias 71 zap- 
Yvov, 

Art. 4. zoy tai Ilovriov II- 
hărov oravpudivra ua! ravvta, 

Art De... .. 
Art. 6. zi “pitn %utpa avă- 

Oriyra E, vezpâv, 
Art. 7. ăvafăvra sis zobs ov- 

pavobs, vadiiusvos îv Geâiă rob 
Flarp5c, 

Art. 8, 6day Ep/erat Tgivat 
tâvrac pai varpobs, 

Art. 9. zai ste zvadua &ptov, 

"Art. 10. piav Szzâr,stay, &rps- 
oty &papriây, Gaprâs Avăaota- 
ot 1). 

Art. 1, Credo în Deum patrem 
omnipotentem, creatorem coeli 
et terrae, 

Art. 2. etin Iesum Christum, 
flium ejus unicum, dominum no- 
strum, 

Art. 3. qui conceptus est de 
spirit sancto, natus ex Maria 
virgine, 

Art. 4. passus sub Ponţio Pi- 
lato, crucifixus, mortuus et se- 
pultus, 

Art. 5. descendit ad inferna, 
Art, 6. tertia die resurrezit 

a mortuis, 
Art. 7. ascendit ad coelos, 

sedet ad dexteram dei, patris om- 
nipotentis, 

Art. 8. inde venturus est, şu- 
dicare vivos et mortuos. 

Art. 9. Credo in spiritum sane- 
tum, 

Art. 10. sanctam ecelesiam ca- 
tholicam, sanctorum communi- 
onem, remissionem peccatorum, 
carnis resurrectionem et vitam 
aeternam. Amen. 

De ecumenicitate în adevăratul înțeles al cuvintu- 
lui nu se bucură. simbolul de față. Cum am v&dut, 
deja în secolul al XV Marcu Eugenic pe lângă că” 
contestă apostolicitatea, afirmă că în Biserica orien- 

tală nu e cunoscut. De și cuvintele 'lui Marcu nu tre- 
bue să le luăm în înțelesul literal, că adecă acest sim- 

1). La Marcel de Ancira sc găsesce şi expresiunea: Qwijy ăt60y10y.
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bol n'ar fi fost cunoscut nici decum în Biserica Or- 

todoxă de Răsărit, ci numai că nu era cunoscut ca 

apostolic, rămâne totuși fapt sigur că cl nu era în us 

în Biserica nâstră. Credinci6să nestrămutată sistemului 

sinodal, Biserica Orientală a ținut intotdeuna cu sta- 

tornicie la simbolul Niceo-Constantinopolitan, ca unul 

ce era compus și prescris pentru practica botezului 

şi cea liturgică de sinode ecumenice, autoritatea su- 

premă în acestă Biserică. Totuşi ecumenicitatea nu 

se pâte refusa cu totul simbolului apostolic. Ca con- 

ținut el are cele mai insemnate părți coprinse în 

simbolul Niceno-Constantinopolitan, căruia nu contra- 

dice întru nimic şi nu conţine nici o expresiune care 

ar putea atrage asupră-și bănuiala de eresie, sait care 

mar fi pur ortodoxă. Ca atare impărtăşesce cl de- 

plinul consentiment al Bisericii orientale și pote purta 

în tâtă bună vocea titlul de ecumenic. 

Biserica Romano-Catolică urmând sacramentarului 

gelasian nu s'a mulțămit numai cu ideia că simbolul 

acesta provine direct de la Apostoli, ci a căutat să'i 

adscrie un caracter supranatural, atribuindu-l direct in- 

spirațiunei Sfintului Spirit, de care a fost dictat A- 

postolilor. Aceştia l-ai primit numai de, la Sf. Spirit, 

așa cum comunitățile creștine l-ati primit de la ei. A- 

postolii sunt transmiţătorii, lar nu și compunttorii lui. 

Numai în acest sens pote el fi numit apostolic. Ca a- 

tare el stă pe aceeași treptă cu Sfinta Scriptură. Acestă 

teorie a fost și este apărată. de Teologii Romano-Ca- 

tolici direct sati indirect, după cum dicteză interesele 

Bisericei, ale ordinului din care ci fac parte, sai cum 

le este prescris de curia papală.—De aceea tot ce 

Sa scris în acestă Biserică asupra simbolului apostolic 

se reduce aprâpe esclusiv la explicări şi interpretări 

ale textului. 

La atacurile criticei contra autenţici simbolului, Bi- 

serica Romană a răspuns apr6pe întot-deuna cu Rau-
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delbach, care cu multă eloquență descrie și respinge 
critica în modul următor.—Plecând de la comparați- 
unea cu un templu, el își exprimă mirarea, că după 
trecere de atâta timp o critică nesocotită își ridică ca- 
capul și îndrăsnesce a pune la îndoială mai întâi nu- 
mai unele părți, apoi totul din acestă operă a Sf. Spi- 
rit, şi face acesta când templul nu numai că există, ci 
glasul săă r&sună ca un glas de viață și găsesce ecoii 
in inimile tuturor credincioșilor. Primul impuls la în- 
ceperea unei ast-fel de îndoeli a fost nu numai ca- 
lomnie pornită din lipsa de credinţă, ci și nesciință, 
lipsă de pricepere și viață creştină. Acei care mai 
intâi (cam după trecere de o mie cinci sute de an)), 
criticară simbolul în părțile sale constitutive, s'a mul- 
țămit cu desprinderea câtor-va petrii din edificii și 
ati făcut acesta pentru că n'aveaii de lucru. Spre 
marea lor spaimă însă era viață în petrii, și nu nu- 
mai că întregul pe care voiaii a-l sfărima r&mase tot 
în piciore, ci un cor de mii de voci le r&spunse din 
templu, că spiritul nu se lasă a fi insultat de câte-va 
alurări îndrăsneţe. Curând, cam un secol mai târdiă, 
veniră alții care își închipulaii a dispune cu mai multă 
putere de măsura criticei. Și acești critici ridicară 
cestiunea, că trebue să li se spună numele autorului 
și anul compunerii, dacă vrea ca ei să renunțe la i- 
potesa lor despre nascerea succesivă a simbolului în 
decursul celor dintâi 6 secole. La acesta s'a r&s- 
puns: Criticii, care pretind acesta, uită, că în acest 
fel nu se construesce nici un templu, cel puţin tem- 
ple în care locuesce Spiritul lui Dumnedei, nu. EI sca- 
pă din vedere, că o asemenea documentare, cum pre- 
tind și chiar în mai mare grad, e dată în expresi- 
unea plină de viață, pe care o represintă contururile 
acestui templu. Totuși—adaogă el mai departe—aces- 
tora le urmă horda multor așa diși învățați, care au 
credut că într'o asemenea cercetare pote să le lip- 

3,
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sescă darul spiritual al discernămintului. Numai acei, 

care prin adeverată observațiune aii învețat ceva din 

arta construirii templului spiritual, pot pricepe gre- 

tatea unei ast-fel de întreprinderi și înțelege și că 

ea însăși (acestă întreprindere) se abrogă, pentru că 

cu acelaș drept sar putea tăgădui binecuvintatele 

unde ale Nilului și a le considera de isvre artiticiale, 

de vreme ce—după legendele celor vechi—nimeni 

n'a vădut sursele riului sfint (Ucber die Bedeutung 

des apostolischen Symbolums). 

ş. 5. Simbolul Niceno-Constantinopolitan. 

Simbolul acesta pârtă cu drept cuvint numele de 

ecumenic pentru că este recunoscut. de tâte confesi- 

unile și sectele creștine, afară de Unitari. Pentru Bi- 

serica Orientală în special el este simbolul prin es- 

celență, singurul întrebuințat atât ca mărturisire de 

botez, cât și în serviciul liturgic și în ori-ce ocasiune 

în care se cere profesarea unei mărturisiri de credin- 

i. Numele de Niceno-Constantinopolitan?) îl portă 

pentru că fu compus în sinodul | din Niceea (325) până 

la articolul al VIII, şi în sinodul I din Constantino- 

poli (381) sai al. doilea sinod ecumenic, restul până 

la fine. 
“Sinodul întâi din Nicea, după cum se scie, a fost 

convocat contra lui Arie, care nega divinitatea Fiiu- 

lui, punendu-l între creaturi. Cel mai înfocat și mai 

invețat adversar al lui Arie în sinod era diaconul A- 

tanasie, trimisul lui Alexandru Episcopul Alexandriei, 

el era conducătorul partidei contra ariene. Majoritatea 

Episcopilor membrii ai sinodului formau o partidă mij- 

Jocie, dorind împăcarea partidelor extreme. Simbolui 

  

1). Pentru prescurtare vom întrebuința în următârele în loc de Nice- 

no-Constantinopolitan numa! N.C.; în loc de Nicean N şi în loc de Con- 

stantinopolitan C..
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în care se coprinde înv&țătura ortodoxă relativ la di- 
vinitatea Cuvintului, după cât se pare nu se com- 
puse momentan, ci se căută a se primi un simbol 
deja existent în Biserică, la care se făcură numar 
câte-va adaose esplicative contra lui Arie. Potrivit por- 
nirel de împăcare a ambelor extremităţi, Episcopii 
nu luară ca basă a simbolului redactat de sinod, sim- 
bolul. Bisericei de Alexandria, ci după tâtă proba- 
bilitatea pe cel al bisericei din Cesarea. Acesta pâte 
și în considerațiunea de: care se bucura Eusebiu E- 
piscopul acestui oraș în fața impăratului Constan- 
tin, cum și pentru erudițiunea sa şi pote și pentru că 
el înclina mai mult în partea lui Arie și cu modul 
acesta să se ridice Arienilor ori-ce pretext de ne- 
dreptățire. In acesta se adăogară expresiunile favo- 
rite ale lui Atanasiu și Episcopilor ortodocși: <obaia, 
jewmSels ob mornSeie. ete». Acestă ipoteză se bascză 
pe afirmațiunea dintr'o epistolă a lui Eusebiu către bi- 
serica sa (conservată de istoricul Socrate, cartea 1. c. 5) 
în care el spune că textul procurat de el a fost ad- 
mis de sinod. lată și textul: 

«Iorevouev cls Eva Seây, naripa mavtopătopa, Tv. Tâv 
drăvzwy 6paridv ze xal dopăruv" xxi cls Eva xuatov 'Inooiv 

Xpiorăv, zv 705 Seo dâyov, Sedv în Seo, pis îx owris, 
Dony Ex Lois, Did povoyevă, mpwrbtoxov mons xrigeuws, 
mp0 măvruov Tâv ăleoveoy E 70 Seo. marpâs yeyewmutvov, 
dv 09 xal: îjtvezo Tă năvra, Tăy did Tv îuertoay owinplav 
capxoStvra al îv dvdpwmos noMreuzduevov, xai mabovra 
za âvaorăvra Ti, Tpirn îjutpa, xai dvedâvra nphs Tăv maTipx 
xal îjgovra ză) upivat Eâvrag anl VEApoVs* mtoTevouev ab 
cls Ev mveipa &aptov», 

Pentru a se vedea acum și adaosele făcute de Si- 
nod și pentru că va trebui să revenim de mai multe 
ori asupra textului: simbolului Nicean, iată cum sună 
Și acesta: 

<Thozeyoutv el; Eva Sedv maria TAvTOApATORI, TAYTWV
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&pazâv Te ai dopatuv mounriy. Kai is Eva zuptoy 'Înoov 

Xpuzăv, răv dă 70) Seo), jewwnSivia EA 109 TaTpăe 40V0- 

fevi, Tovrtoriv Ex Ti cbolae Tod maTpts, Sed En Scov, 

ps En PWT06, Seby ămdwov 24 Sc00 d)mdivcă, evrndivra, 

că mowmbivra, buoobatov ră narpi, dt 05 Tâ măTa EVEVETo, 

za în 75 obpavâ val Ti tv Ti) a rbv Bv îimăs zobs dv- 

Opwomous, 424 Îi râv ueripav owoTaptav pare) dora ai 

oxpawlevra, 2vavpomâgavra, alovra za dyaoTavta Ti 

zpirn îutpă, îveăvra es obpavois, val EpyOmEvov pivzi 

Tâvras at vexgobe, Koi eic 78 ytov Tvtiua.> 

După text urmeză îndată anatematisma contra lui 

Arie, care nu ne interescză aci. 

După tradițiune, care se pote urmări până la sino- 

dul din Calcedon (451) cei 150 de Părinți adunați 

la sinodul din Constantinopole (381) contra eresiel 

lui Macedoniii și Apolinarii, ai aprobat simbolul Ni- 

cean și ai formulat articolele următâre (8—12). Ac- 

tele sinodului Constantinopolitan sunt însă în cea mai 

mare parte perdute, așa că nu cun6scem lucrările 

lui cu deamăruntul. După părerile criticilor numai 

scrisărea sinodului către împărat și patru canâne sunt 

originale. In colecțiuni mai noi se găsesce şi textul 

simbolului, dar pentru că "i lipsesce o introducere is- 

torică şi pentru că urmeză după can6ne, critica îl con- 

sideră de interpolat. Membrii sinodului Constantino-: 

politan declară în scrisorea către împărat că au în- 

tărit credința Niceană și tot ast-fel și canonul întâi 

prescrie păstrarea credinții celor 318 adunaţi în Nicea. 

Bitiniei, acelaș lucru ni-l spun și istoricii Socrat, So- 

zomen, Teodoret și Grigorie de Nazianz, care a luat 

parte la acest sinod (Grigorie Pa şi presidat cât-va timp): 

anume că sinodul a sancționat simbolul Nicean și 

ca compus articolul privitor la Sfintul Spirit și ana- 

țematismele contra Pnevmatomahilor, cum și artico-: 

lele următâre. Dacă comparăm însă textul simbolului | 

C. așa cum îl avem astă-di și cum este coprins în 
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actele rămase de la sinod cu cel N. ne isbim deo 
contradicere fără pereche. Simbslele diferă între sine 
forte mult. În total: 4 omisiuni, între care și cuvin- 
tele zoutoziv Ex Tis obzias 705 marpâ, care erai în- 
dreptate direct contra lui Arie.—10 adaose și 5 în- 
dreptări stilistice formeză acâstă diferență, așa că cu 
grei se mai pâte susține că cele dintâi 8 articole 
ale C. sunt textul celui Nicean. S'a dis că schimbările 
s'aii făcut pentru că cele din N. care ai fost înlătu- 
rate nu erai biblice, dar nici 6u0odatos nu este strict 
biblic și cu tâte acestea s'a conservat pe când 2 
vijs ostas 705 maTpbs nu s'a corectat, ci s'a înlăturat 
cu totul. 

Mai departe în articolul privitor la Sfintul Spirit nu 
se află cuvintul &uoobatos, cum învață Biserica despre 
Sfântul Spirit. În general articolul nu este destul de 
desvoltat, cum ar fi trebuit să fie dacă s'ar fi com- 
pus direct contra Pnevmatomahilor. Anatematismele 
contra Pnevmatomahilor lipsesc chiar și în textul 
alipit la actele sinodale. | 

Din necoincidenţa în partea întâia cu N. și din 
defectele observate în partea a doua s'a dedus că în 
așa numitul simbol N. C. partea întâi (art. 1—8 in- 
clusiv) nu e nici decum textul Nicean și partea doua 
(art. 8—12 inclusiv) nu pâte fi compusă în Constan- 
tinopol, cel puțin nu în sinodul de la 381 contra 
Pnevmatomahilor, prin urmare el n'ar fi nici N. nici C. 

Aci se mai adaogă că criteriile externe lipsesc cu 
desăvirșire autenției acestui simbol. Până la sinodul 
din Calcedon (451)nici un alt sinod saii scriitor, care 
a avut ocasiunea să vorbâscă despre sinodul și sim- 
bolul Const. nu amintesce nimic despre el. Numai după 
ce sinodul Constantinopolitan din 381 fu recunoscut 
ca ecumenic, adecă începînd abia din a doua ju- 
mătate a secolului al V, se vorbesce şi de textul sim- 
bolului nostru numindu-l când C. când N.C.
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Afară de acestea existența textului simbolului nostru 

se constată chiar înainte de anul 381. El se găsesce 

deja în anul 373/4 în « Ancoratus» al lui Epifanii 

(c. 118) unde el îl recomandă bisericei din Syedra 

Pamfiliei ca mărturisire de botez. Forma din Anco- 

ratus se deosebesce de N.C. numai prin aceea că are 

2 mici adaose şi anatematismele din simbolul N. 

Englezul Zlor/ a demonstrat!) că C. sai simbolul 

lui Epifaniu cu care este identic, nu este construit 

pe basa N. ci este numai o redacțiune Niceană a 

mărturisirei de botez din Ierusalim, pe care în forma 

sa primitivă o aflăm în Catehesele lui Ciri]. La a- 

cestă mărturisire de botez s'a adăogat hotăririle de 

credință ale sinodului Nicean contra lui Arie așa cum 

Sa făcut cu tâte mărturisirile -de botez. Epitaniu a 

împrumutat-o apoi, fără îndoială, din diecesa Ierusali- 

mului. 
Se nasce însă întrebarea: Cum a ajuns sinodul din 

Constantinopole (381) în lupta contra Pnevmatoma- 

hilor să se sprijine pe acest simbol—aplicându-i cu 

modul acesta pecetea oficialității—și nu pe cel N. pe 

care să-l complecteze mai departe, saii pe un alt 6re- 

care simbol? 
C. P. Caspari?) bazat pe autoritatea de care se 

bucura pe timpul acestui sinod în tâtă Biserica ori- 

entală, bătrinul Episcop al Salaminei Epifaniu, atri- 

bue influenţei acestuia însușirea simbolului de sinod. 

Flort5) şi Flarnack*) susțin introducerea lui în sinod - 

prin însuși Ciril de Ierusalim, anume acesta ar fi tre- 

buit să dea socotelă înaintea sinodului: de credința 

sa. Ca mărturisire a credinței sale el ar fi pronunțat 

1), In cea de a doua din cele 2 disertaţiun! (Two dissertations)ale sale 

din anul 1876, intitulată; <On the Constantinopolitan creed>. 

3), «Quellen und Geschichte des Taufsymbols» vol. I. 1866 p. VII. 

1). În opera mal sus citată. 
4). In articolul «Konstantinopolitanisches Symbol> în Rea! Encyclopă- . 

die ete., de Herzog, şi în Dogmengeschichte vol. ÎI.
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acestă mărturisire de botez, cum se practica în bi- 
scrica sa, ca a convenit sinodului atât de mult că 
a semnat-o ca simbol în mod demonstrativ contra 
Pnevmatomahilor. Nu se găsesce însă nici o dovadă 
că Ciril a trebuit să se justifice în fața sinodului de 
credința sa, așa că afirmaţiunea de față e numai simplă 
ipotesă. Jo/. Auuze!) expune cu deamăruntul o altă 
părere, care pare mult mai plausibilă. Dintr'o cuvin- 
tare ținută la un botez în Constantinopol în anul 
381 de Grigore de Nazianz, care era Patriarh al 
Constantinopolului, şi prezida și sinodul în acelaș 
timp, reese că el nu cunoștea simbolul nostru pen- 
tru că nu-l a întrebuințat. In timpul cât ela presidat 
sinodul, textul acesta n'a fost primit de sinod, pen- 
tru că dacă ar fi fost primit, Grigore ar fi trebuit să 
facă us de el. Remâne ca simbolul să fi fost primit 
în timpul urmașului săii pe scaunul patriarhal și la 
presidenție, î în-timpul lui Nectariu. Nectariu însuși este 
pers6na de care se legă istoricul primirei acestui sim= 
bol de sinod. Când membrii sinodului aleseră pe Nec- 
tariu Patriarh, după dorința împăratului, el ocupa func- 
țiunea de Pretor și nu era încă botezat. El «/u dofe- 
za și încă în haina de botez îmbrăcat, fu proclamat 
Episcop de Constantinopole, după încheerea comună a 
sinodului» spune istoricul Sozomen în istoria sa (VII, 
8). Botezul fu săvârșit de Episcopul Diodor din Tars, 
de unde Nectariu își trăgea originea. Firesce că pen- 
tru primirea botezului el a trebuit să învețe mărturi- 
sirea de botez așa cum se practica în biserica lui 
Diodor, în Tars. Nu se pâte afirma cu siguranță, dar 
e f6rte probabil că simbolul nostru să fi fost mărturi- 
sirea de botez a Tarsului. Dacă el se găsesce la Epi- 
faniu în Cipru, care-l recomandă bisericei din Syedra 

1). „Das nicănisch—constantinopolitaniache Symbol“ 1898, tipăritură a- 
parte din Revista: <Studien zur Geschichte der Theologie und der Kir- 
che», redactată de N. Bonwetsch şi R, Seeberg.



în Pamfilia şi dacă, de sigur, în acestă biserică a fost 

primit, cât de ușor era ca de aci să pătrundă și în 

Tars! Sai pote că aci ajunsese din Palestina chiar mai 

înainte de a fi fost ajuns în Cipru sai tot cam în 

același timp. La alegerea sa de Episcop, Nectariu a 

trebuit— conform usului—să depună mărturisirea sa de 

credință în fața Episcopilor adunați în sinod, care a 

consistat, de sigur, în repetarea mărturisiri ce fă- 

cuse la primirea botezului, fiind-că alta nu avea de 

unde sci de vreme ce nu era nici creștin, necum 

Teolog de profesiune. Mărturisirea sa de credință s'a 

trecut apoi în actele ședinței de alegere și cu modul 

acesta a r&mas incorporată la actele sinodului, după 

cum mărturisirea de botez a bisericei din Cesarea 

s'a păstrat în actele sinodului din Niceea, datorită 

lui Eusebiu, și a bisericei din Filadelfia în ale celui 

din Efes, datorită lui Charisiu. Să adăogăm acum la 

acesta şi aclamaţiunile Episcopilor: acesta este ade 

v&rata credință, așa credem și noi etc., și avem recu- 

n6scerea sinodală a simbolului gata. Așa se explică 

pote și accentuarea repetată de mai multe ori în de- 

cursul istoriei că sinodul al doilea ecumenic s'a ținut 

sub presidenția lui Nectariu—fără ca de Grigore de 

Nazianz să se amintâscă ceva—când prin alt ceva nu 

e nici de cum cunoscut Nectariu. Dacă în actele 

sinodale înaintate împăratului se afla și textul sim- 

bolului, nu se scie, cel puţin din anaforaua sinodului 

“nu se pâte deduce nimic. Asemenea este puţin ad- 

misibil ca Nectariu să fi înlocuit îndată vechea măr- 

turisire de botez Constantinopolitană cu. acesta. R&- 

mâne însă loc liber pentru o altă conbinațiune. Din 

cauza neînțelegerilor continui în Biserică, împăratul 

convocă în anul 383 un noi sinod la Constantino- 

pole. El ceru de la conducătorii tuturor partidelor 

o mărturisire de credință. Numai a lui Nectariu află 

aprobarea sa, pe tâte cele lalte le rupse. Dacă acesta
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fusese mărturisirea pe care cl o depusese în sinod 
cu doi ani mai nainte, fără îndoială că tot acesta a 
presentat-o și acum împeratului. Nici vorbă că Nec- 
tariu căută să întemceze aprobarea acordată de împ&- 
rat mărturisirei sale pe faptul că ea a fost primită 
mai nainte de sinodul din 381. Avend și aprobarea 
împ&rătescă nu mai era nici o greutate pentru acest 

simbol ca să înlăture îndată pe cel care se afla până 
aci în us în biserica Constantinopolitană și ast-fel în- 
țelegem de ce abia după un decenii îl găsim (la Nil 
Sinaitul) ca mărturisire de botez a bisericei din Con- 
stantinopole, de unde s'a răspândit cu repediciune și 
în cele laite Biserici, 

R&mâne acum întrebarea pentru ce nu se amin- 
tesce despre acest simbol până la sinodul din Calce- 
don? R&spunsul este: Simbolul a fost citat și mai na- 
inte de câte-va ori, dar sub numele de N. Apoi el 
deveni Gre cum suspect prin sprijinirea lui Nestoriu 
pe el, în certa cu Ciril. Dacă în sinodul din Calce- 
don e de mai multe ori amintit și pus alăturea cu 
N. acesta e că el căștigase de mai nainte brevetul de 
ortodox. Deja în anul 449 îl aflăm într'o scrisre a 
lui Flavian către împărat, căruia asemeni nu-i putea 
fi necunoscut. Revenirea lui Flavian la acest simbol 
a fost provocată de cunoscuta epistolă dogmatică a 
Episcopului Romei Leo. In epistola sa Leo face apel 
la: «cowaunis et îndiscrela confessio, gua fidelium uni- 
versitas profiletur: credere sc în deum patrum ommnipo- 
tentem et în Jesum Christum filium cjus unicum domi- 

num nostrum, Qui natus est de spiritu sancto et Maria 
Virgine». Cu aceste trei proposițiuni puteai fi com- 
bătuți toți ereticii, asemenea și Eutihie. Contra lui 
avea firesce să pună în evidență şi accentueze a treia 
proposițiune, qui natus est, etc. In N. lipsea acestă 
bucată, de vreme ce Leo însă invoca mărturisirea tu- 
turor credincioşilor, Flavian își reaminti numai de cât
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cuvintele oxprubivra î4 mvebuaros &yio» vai Mapiac Tis 

zapbtvoy din textul simbolului C. Acesta cu atât mai 

mult cu cât încă de mult C. era considerat ca N. din 

noi sancționat, ba chiar — cum făcea Nestoriu— al con- 

sidera ca simbolul N. Acesta explică pentru ce în si- 

nodul din Calcedon C. este chiar preferat simbolului 

Nicean. Ajuns a fi pus alăturea cu N. și ca simbol al 

bisericii Constantinopolitane, al cărui Episcop purta 

acum rangul de Patriarh pe aceiași treptă cu Episco- 

pul Roman, și simbol al curții imperiale, se ințelege 

ușor cum s'a răspândit în tot Orientul. Occidentul l'a 

primit asemeni cu plăcere pentru că, după cum am 

vedut, corespundea cu învățătura din epistola lui Leon 

în articolul despre nascerea Filului și în totul nu di- 

fera de cel apostolic, care era în us acolo, de cât 

că era mai desvoltat, ceea ce constituia tocmai unul 

din avantagiile ce el oferea. 
Dacă dar simbolul N. C. nu este ca composițiune 

nici Nicean nici Constantinopolitan el merită totuși și 

cu tot dreptul acest nume pentru că simbolul Ieru- 

salemic, care îi stă la basă este mult mai vechii de 

cât cel N. propriii dis, este apoi amplificat cu câte-va 

mici adaose în sensul celui Nicean și adoptat de si- 

nodul al doilea ecumenic din Constentinopole, tot așa 

cum cel din Cesarea fusese adoptat de sinodul din 

Niceea și puțin modificat purtă numele acestui sinod. 

Dacă expresiunea îz rii; ovoiac sc natpbs sa lăsat 

la o parte e pâte pentru că nu părea tocmai în spi- 

ritul biblic, sai pote numai pentru a evita ori-ce dis- 

cuțiune între Creștinii ortodocși și arieni, care ai a- 

părut sub diferite forme și nume și din causa cărora 

şi așa Biserica a suferit destul. Cele lalte omisiuni și 

adaose aii fost cerute de regulele gramaticale, sai e- 

rai absolut necesare pentru o înțelegere mai deplină. 

Forma occidentală, care se întâlnesce mai întâi în 

traducerea lui Dionisie Exiguul, se deosebesce de forma
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orientală în 3 puncte: în loc de «Ilozevouev> (plural) 
stă «credo» (singular); în loc de «els... EAmaiav> în- 
tr'una... Biserică, se află numai «ecc/esiam» şi în fine în 
articolul 8, la purcederea Sf. Spirit din Tatăl, s'a a- 
dăogat cuvintul «//jogue» «şi de la Fitul». Ultimul a- 
daos a fost și este punctul dogmatic cel mai impor- 
tant, care separă între ele cele două Biserici surori: 
de Orient și Occident. Ca parte constitutivă a sim- 
bolului cuvintul «filioque» se întâlnesce întâia Gră la 
sinodul din Toledo (589), ca mărturisire solemnă de 
credință a prințului YVestgot Reccared, care trecea 
de la Arianism la Biserica Romană. Oficial fu incor- 
porat la simbol numai la începutul secolului al IX. 
Deja Leo III era în contra introducerii lui în sim- 
bol, deși învăţătura despre purcederea Sf. Spirit și 
de la Fiiul o aproba. De aceea pe tablele de ar- 
gint pe care fu gravat simbolul credinței din ordinul 
lui Leo, pentru a fi atârnate în biserica Sf. Petru din 
Roma, «filioque» lipsesce. Adăogirea acestui cuvint se 
datoresce spiritului Teologiei lui Augustin. De la Ro- 
mano-Catolici îl ai şi Protestanţii ca moștenire. 

In original textul sună ast-fel: 
«Lloreuouev cls Eva Seby mario TAVTOApAT0p2, RotnTăv 00- 

pavod ua is, 6oarâv ze măvruov za dopăruv, Kat is Eva 

aupiov 'Inooiv Xprardv zăv ulăv zei Seci zăv povoyevi, Tv 
EA mod ma:pds Yewwndivra mpd zăvry Tv alwvwv, pis Ex 
Qoorâc, Seby dimftwvăv En Seo dindivoă, yewmbivra od now 
Gera, 6unovatov zip mata, Î” ob ră măvra îytvezo: Tv 6 
Twâs T0bs âvbpwnoys xat 5 Thy ueripay cwTnalzv xared- 
dovra îx Tv obpavâv al caprodivra 24 mveuuaros dyl:v 
za Maplas Tis mapbivou za îvavdpurioavra: oraupubivra 
ze untp îuâv Eni Ilovrioy [lthărov, za nada, xal rapivra, 
xxl vaotăvra 7ii Tpirn futoa xară râs pupic, nat âveh- 
dâvza eis 7ous obpxvobs, unt 'xafelâuevov în Belt rod ma= 
Tpâc, za năhw 2oyâuevov eră Bets zpivav Câvras Xa ve- 
pes, ob ris Baorheiag 0Wx Zorat zidos,
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Kai cis ză mveiua 70 Iov, TĂ zbatov, Td Luono!dy Td 

î4 00 matods EA%OPEUOMEVYOV, 70 ab saTpl ai VlG 0vu- 

zovobuevov ua ouvotald d hadfizav Îi să ap mooszvobuzvoy xi ovăobzlduevoy, Tă Aahijzzv bă 305 mpo- 
- ! 4 ? 2 4 3 4 i 

gnrâv es uizv dyiay, valori al dnozzohanv Ext 

aiav. Guohoyodwev Ev fanriapa els pia dunapTiv, T90G- 

Bozâuev âvăoraat vezpv aa boy 305 uth)ovros alvos. 

"Au. 

$. 6. Simbolul Atanasian. 

Simbolul se numește Atanasian după numele ma- 

relui Atanasie, apărătorul ortodoxiei contra eresiei a- 

riene, căruia s'a atribuit în mod greșit compunerea 

lui, Se mai numesce și OQuicungue, după cuvintul cu 

care începe. îi 

Simbolul coprinde în două părți bine distincte în- 

vețătura ortodoxă a Bisericei occidentale despre Stinta 

Treime şi Christologie, pe basa Teologiel lui Augus- 

tin. La început (vers 1 şi 2), la trecerea de la par- 

tea întâi la a doua (vers 26) și la fine (vers 40) se 

accentuiază că mântuirea este condiționată de profesa- 

rea credinței coprinsă și expusă în acest simbol. 

_Ce privesce istoria desvoltărei acestui simbol, ur- 

m&torele date sunt sigure. Din timpul Commonito- 

ziului lui Vincențiu de Lirini (434) se găsesc în dife- 

rite formule sinodale ale mai multor sin6de ținute în 

sudul Galiei și în Spania, cu claritate din ce în ce 

crescândă, citațiuni care se asemănă în totul cu par- 

tea întâi. a simbolului quicunque. Din secolul al VII 

se găsesc citațiuni, care consună cu ambele:părți. Spe- 

cial clar se întâlnesc asemenea citațiuni la Avit E- 

piscopul Vienei (c. 500), care vorbind. despre Sfintul 

Spirit dice: «guem nec factum legimus, nec crealum. 

nec genitum.—:Sicut est proprium Spiritui sanclo a Pa- 

tre Filiogue procedere, îstud fides catolica... non exce- 

dit». O sumă întregă de consonanţe cu ambele părți
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se găsesce mai ales în actele conciliului al IV din To- 
ledo (633). Este fârte posibil ca fie-care din cele două 
părți să își aibă o origină cu totul independentă una 
de alta. La acestă ipotesă conduce un manuscript 
Parisian, care conține numai partea a doua!). Despre 
o unire a ambelor părți într'un tot pâte fi vorba a- 
bia prin secolul al VIII. Cel puţin o formă fârte apro- 
piată de textul nostru de astă-di se pâte constata 
în a doua jumttate a secolului al VIII. Cea dintâi a- 
ducere în legătură a simbolului cu numele lui Ata- 
nasiu se găsesce la Teodulf de Orleans (809).—EI 
citeză pe lângă alte locuri din Atanasiu şi simbolul 
Quicunque, de a cărui origină curat atanasiană nu se 
indoesce nici un moment. Textul de astă-di al sim- 
bolului—textus receptus—se constată cu probabilitate 
între anii 860-—870 în împrejurimea orașului Rheims2). 

Autoritatea de care s'a bucurat simbolul în Ga- 
lia sudică încă de timpurii a făcut să se credă că 
el a fost compus acolo. Pentru întâia Gră se găsesce 
el într'adev&r—negreșit nu în forma de astădi—la un 
scriitor Galican, la Cesar de Arelate. Pentru acest 
cuvint următrea conjectură a lui /Zarnach 5) a aflat 
„aprope aprobarea generală. Simbolul a fost compus 
pentru călugări, spre a fixa bine credința catolică— 
fides catholica—și a clarifica în mintea lor posițiunea 
ce aveau să ia față de Arianism, care tot mai bân- 
tuia prin Spania și Galia sudică. Inceputul săi pâte 
fi în Commonitoriul lui Vincentiu, care era destinat 
pentru un asemenea scop. La acesta conduce faptul 
că simbolul era cântat de monahi în mod recitativ în 
prima parte a serviciului divin dilnic, la care scop și 
pare a corespunde forma lui pe jumătate ritmică. Din 

1), Swainson: «The Nicene and Apostle's Creeds, together with the 
Creed of st, Athanasius (Simbdlele Nicean şi al Apostolilor, dimpreună cu 
simbolul sf. Atanasiu). 1875. 

2), Swainson, opul citat pag. 443 îi. 
3). Dogmengeschichte, Vol, ÎI. pag. 298 ft. (Ediţiunea 11.)



Psalterium unde își avea locul—purtând câte o dată 

chiar titlul de imn—ajunse prin citațiuni în decretele 

şi formulele de mărturisire ale diferitelor sinode, se 

modifică și complectă pe ici şi colea, până ce în 

decursul timpului deveni oficial. Ca formă Galicană 

este apoi—pâte chiar cu deplină consciință—scos tot 

mai mult în evidență de Teologii din șce6la lui Alcuin, 

spre a accentua și mai mult libertatea pe care ÎȘI O 

luase şi de care se bucura Biserica Galiei față de cea 

din Roma. In Roma veni pe timpul lui Carol cel 

Mare şi de aci se r&spândi cu repediciune în tot 

Apusul. i 

Despre o punere intenționată . sub egida numelui 

lui Atanasii spre a amăgi și mai mult pe cei nesci- 

utori la primirea și conservarea simbolului sai atri- 

buirea directă a compunerci simbolului lui Atanasiu 

însuși n'avem motive a crede. Din contră este forte 

probabil și fâră nici o greutate admisibil, că Teologii 

acelui timp și mai ales monahii în necunoscința lor 

amănunțită a ideilor marelui Atanasii, ai numit sim- 

bolul Atanasian, în deplină convingere că el exprimă 

învețătura neobositului luptător contra Arianismului, 

contra căruia era îndreptat și simbolul quicunque. 

Nu putea şi nu pâte fi însă în spiritul Teologiei lui 

Atanasiu ordinea strict juristică din simbol, care tră- 

deză cu evidență sistemul teologic al lui Augustin. 

O altă opiniune!) despre origina simbolului este 

că el ar fi compus de Vigiliu de Tapsus, contra Van- 

dalilor arieni. Vigilin are mai multe scrieri puse sub 

nume. streine. Totuși nu se scie încă cu siguranță nici 

dacă scrierile atribuite lui în de comun, îl aparţin cu 

drept cuvint, cu atât mai puțin despre simbol. 

Ca ar putea fi compus de Atanasiu, este cu totul 

1). Susţinută de Iuhl Kaftan, profesor la Facultatea teologică de la U- 

niversitatea din Berlin, în prelegerile sale. de Simbolică



  

în afară de ori-ce îndoială, de dre-ce învățătura co- 
prinsă în el este curat augustinică. 

Limba în care a fost compus este cea latină. In 
grecesce nu s'a aflat. 

Despre ecumenicifatea formală a simbolului nu pste 
fi nici întrun cas vorba, numai ecumenicitatea ma- 
terială s'ar putea susține şi acesta cu multe restric- 
țiuni. Biserica Orientală a cunoscut simbolul Quicun- 
quc numai după anul 1000 şi "l-a respins cu stator- 
nicie și cu drept cuvint pentru că în el se expune 
doctrina purcederii Sfintului Spirit şi de la Fiiul. Me- 
letie, Patriarhul Antiohiei (1597), scrie relativ de a- 
cest simbol: « 4//anasio falso adscriplum simbolum cum 
appendice illa Romanorum Pontificum adulteratum, luce 
lucidius contestamur». Protestanţii aă întradevăr acest 
simbol, însă el nu se bucură de o însemnătate reală. 
Condiţionarea și legarea mântuirii de recunâscerea 
unei anumite formule nu corespunde cu noțiunea lor 
de credinţă. Numai Biserica episcopală din Anglia are 
simbolul acesta în mare cinste. La 13 sărbători în 
serviciul divin de dimincță al acestei Biserici se re- 
citeză simbolul Atanasian în locul celui apostolic. Din 
„acestă causă se și esplică pentru ce Teologii Englezi 
ai întreprins cercetări întinse și în tâte direcțiunile 
asupra simbolului acestuia. O umbră de ecumenici- 
tate se pote atribui simbolului, —lăsând la o parte cu- 
vintul Filioque și versurile 1, 2, 26, și 40—pe basa 
faptului că el exprimă învețătura despre Trinitate și 
cele două naturi în persâna lui lisus Christos, într'o 
formă care stă mai pre sus de diferențele confesi- 
onale. El represintă în esență, asupra acestor puncte, 
învețătura din timpul de inseparațiune a Bisericilor, 
dogma obiectivă a celor dintâi patru secole din Cre- 
ştinism până la sinodul al IV ecumenic. 

lată şi textul simbolului 1): 
). Pentru că în limba nâstră n'avem nici o carte în care să se coprindă 
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(1) Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus 

habet, ut teneat catholicam fidem. (2) Quam nisi quis- 

que integram inviolatamque servaverit, absque dubio 

in aeternum peribit. 
(3) Fides autem catholica haec est, ut unum Deum 

in trinitate et trinitatem in unitate veneremur, (+) ne- 

que confundentes personas, neque substantiam sepa- 

rantes. (5) Alia est enim persona Patris, alia Filii, 

alia Spiritus sancti, (6) sed Patris et Filii et Spiritus 

sancti una est divinitas, equalis, gloria, coacterna ma- 

jestas. (7) Qualis Pater, talis Filius, talis et Spiritus 

sanctus. (8) Increatus Pater, increatus F., increatus et 

Sp. s. (9) immensus P., immensus F., immensus et 

Sp. s.; (10) aeternus P., aeternus F., aeternus et Sp. 

s.: (11) et tamen non tres aeterni, sed unus acternus, 

(12) sicut non tres increati, nec tres immensi, sed u- 

nus increatus et unus immensus. (13) Similiter omni- 

potens P., omnipotens F., omnipotens et Sp. s.; (14) 

et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipo- 

tens. (15) lta Deus P., Deus ., Deus et Sp. su 

(16) et tamen non tres Dii, sed unus est Deus. (17) 

lta Dominus P., Dominus F., Dominus et Sp. s., (18) 

et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus: (19) 

quia sicut singilatim unamquamque personam et Deum 

et Dominum confiteri christiana veritate compellimur, 

ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione 

prohibemur. (20) Pater a nullo est factus, nec creatus, 

nec genitus; (21) Filius a Patre solo est, non factus, 

non creatus, sed genitus; (22) Spiritus sanctus a Patre 

et Filio, non factus nec creatus nec genitus est, sed 

procedens. (23) Unus ergo Pater, non tres Patres, 

unus Filius, non tres Filii, unus Spiritus sanctus, non 

tres Spiritus sancti. (24) Et in hac trinitate nihil prius 

la un loc tâte textele simbâlelor în limba lor originală, de aceea am credut 

de cuviință a da în lucrarea de faţă şi textele originale ale simbâlelor des-: 

pre care am vorbit mal pe larg.
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aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres 
personae coaeternae sibi sunt et coaequales, (25) ita 
ut per omnia, sicut jam supra dictum est, et unitas 
in trinitate, et trinitas in unitate veneranda sit. 

(26) Qui vult ergo salvus esse, ita de trinitate sentiat. 
(27) Sed necessarium est ad aeternam salutem, 

ut incarnationemquoque Domini nostri lesu Christi 
fideliter credat. (28) Est ergo fides recta, ut cre- 
damus et confiteamur, quia Dominus noster lesus, Dei 
filius, Deus pariter et homo est. (29) Deus est ex 
substantia Patris ante saecula genitus, homo ex sub- 
stantia matris in saeculo natus: (30) perfectus Deus, 
perfectus homo, ex anima rationali et humana carne 
subsistens, (31) aequalis Patri secundum divinitatem, 
minor Patre secundum humanitatem. (32) Qui licet 
Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Chri- 
stus, (33) unus autem non conversione divinitatis in 
carnem, sed assumptione humanitatis in Deum, (34) 
unus omnino non confusione substantiae, sed unitate 
personae. (35) Nam sicut anima rationalis et caro 
unus est homo, ita et Deus et homo unus est Chri- 
stus. (36) Qui passus est pro salute nostra, descendit 

-ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, (37) as- 
cendit in coelos, sedet ad dexteram Patris, inde ven- 
turus judicare vivos et mortuos; (38) ad cujus ad- 
ventum omnes homines resurgere habent cum corpori- 
bus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem.: 
(39) et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui 
vero mala, in ignem aeternum. | 

(40) Haec est fides catholica, quam nisi quisque 
fideliter firmiterque crediderit salvus esse non poterit».



PARTEA II. 

———— 

BISERICA ORTODOXĂ DE RESARIT SAU GRECO-CATOLICĂ. ») 

CAPITOLUL 1. 

Introducere istorico-literară. 
! 

$7. Constituţiunea exteridră a aceste Biserici și formele 
sub care se manifestă. 

Numele «Biserica Orientală, sai de Răsărit», pe 

care îl pârtă acestă Biserică, este un nume geogra- 

fic, care arată locul ce ocupă Biserica nâstră în sinul 

Creștinismului pe scârța globului pămintesc. «Orto- 

doxă». este. predicatul ce noi înșine îl dăm Bisericii 

nâstre, spre a o deosebi de cele alte comunități cre- 

ştinc, care s'a depărtat de la adeverata înv&țătură 

a Evangeliei. E ușor de înțeles dar pentru ce acest 

nume nu îl vom întâlni aprâpe nici o dată în limba- 

giul scriitorilor de alte confesiuni, dat el. «Catolică» 

este titlul pe care îl pretinde fie-care confesiune și 

sectă chiar, în Creştinism. «Catolicism» este numirea 

pompâsă, ce 'îi place Bisericii Romane a și-l da şi 

pe care îl întrebuințeză și unii Teologi protestanți și 

3). Dr. W. Gass <Symbolik der griechischen Kirche>. (1872). Ferd. 

Kattenhusch: <Verghleichende Confessionskunde, | Die ortodoxe anato-. 

lische Kirche». (1892).—Iuhl Kaftan şi Adolf Harnack, Cursuri de Sim- 

bolică ținute la Facultatea Teologică a Universităţii ain Berlin, (notițe).
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resăriteni fără mult scrupul. Predicatul de <Grecă» 
este un nume istoric, care se raportă la Biserica orien- 

„tală, ca cel de «Romană» la Biserica occidentală. Unit 
cu denumirea «catolică» în cuvintul: «Greco-catolică» 
el formeză opositul atributivului «Romano-catolică», 
dat Bisericii papiste. Numele acesta însă este 6re-cum 
suspect la noi, din causa cuvîntului «catolică», de aceea 
e puţin întrebuințat de Teologil ortodocși; Protestanţii 
mai ales îl întrebuințeză mult. Mult mai întrebuințat la 
noi ce din contra numele de «Greco-orientală», Şi a- 
prope general cel de «ortodoxă». 

Vorbind despre Biserica Orientală în general, tre- 
bue să facem deosebire între Biserica ortodoxă pro- 
pri disă—care deși administrativ este împărțită în 
mai multe Biserici autocefale, totuși e una—și Bisericile 
eterodoxe sai schismatice și eretice din Răsărit. 

Numărul creştinilor ortodoxși atinge cifra de 100 mi- 
line, al celor eretică pare a nu trece peste stima 
de 10.000.000. 

Tote comunităţile bisericesci din Răsărit s'a aflat 
la început sub jurisdicțiunea celor 4 Patriarhate: de 
Constantinopole, Alexandria Antiohia și Ierusalim. Cu 
timpul credincioșii celor trei Patriarhate din: urmă ati 
cădut cu toții sub stăpânirea Musulmană. De sub Pa= 
triarhatul de Constantinopole numa! Rușii n'a fost 
supuși nici o dată stăpânirei turcesci. Ca Biserică a 
unui stat independent, Biserica Ruscscă a căutat să 
se emancipeze de sub autoritatea scaunului patriarhal 
Constantinopolitan. De la anul 1588, ea a stat sub 
conducerea unui Patriarh propriii cu reședința în Mos- 
cova care venea în rang imediat după cel de Ale- 
xandria. Petru cel mare (1721) desființă demnitatea 
de Patriarh și o înlocui cu sinodul permanet, în care 
se reservă împăratului titlul de șef sai conducător, 
cu. tote drepturile legate de acest titlu, aprâpe în- 
tocmai ca în Biserica Bizantină,
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„Fie-care naţiune care s'a emancipat pe terenul po- 

litic de dominațiunea turcescă, a căutat să se desfacă 
și pe terenul bisericesc de sub autoritatea Patriar- 
hului de Constantinopole. Inceputul l'a făcut Grecia 
cu re&sboiul de independență din 1821. Ca urmare 
a independenţei politice a fost proclamată și autoce- 

falia Bisericei. După constituțiunea bisericescă din a- 
nul 1833, revizuită în 1844 și. modificată întru cât-va 
în 1852, Biserica regatului Greciei stă sub condu- 
cerca spirituală a unui sinod compus din 5 Episcopi, 

în frunte cu Mitropolitul de Athena ca președinte. 
- Bulgarii ai încercat în anul 1870 să se emancipeze 
biscricesce de sub Patriarhatul din Constantinopole. Ei 

și-aii ales în 1870 un Exarh, care fu în 1872 recunoscut 
de Sultan. Cu Patriarhia însă nu s'ai înțeles nici până 
astă-di; acesta le-a refuzat învoirea sa, și Biserica Bul- 
gară e încă și acum considerată de schismatică. 

Biserica nâstră Română Ortodoxă a fost recunoscută 
ca autocefală patru ani în urmă, după proclamarea Re- 
gatului, prin înțelegerea. sfintului sinod cu Patriarhul 
I6chim al 1V, în Matu 1885. 

Serbil îşi ai. Biserica lor națională autocefală încă 
din timpul mărirei lor naţionale, când aveai Patri- - 
arhul lor propriii în Ipek. De autocefalie deplină se 

bucură Biserica Sârbescă însă numai de la indepen- 

denţa politică a. statului, de la 1878 încâce. Afară de 

Mitropolitul de Belgrad, Serbii mai ai un. Patriarh 
în Carlowitz pentru Serbii din Austro-Ungaria. 

In câte trele Bisericile: Bulgară, Serbă și Română 
instituțiunea sinodală şi-a găsit expresiunea ca și în 
Grecia. Amestecul statului în afacerile bisericesci nu 
e strict determinat. 

De Patriarhul de Constantinopole depind acum di- 
rect numai creștinii din ' imperiul turcesc și Biserica 
Georgici.. In mecanismul statului turcesc, Patriarhul | 
de Constantinopoli este o însemnată pers6nă politică.
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EL portă rangul de «pașă» și este responsabil de su- 
punerea credincioșilor și plata contribuțiunilor din 
partea lor către stat. Pe lângă el stă un sfat, un fel 
de sinod mixt. Afară de acesta mal e și un consilii . 
de Episcopi, din care 4 păstreză câte o parte din si- 
giliă. Pentru purtarea oilor lor spirituale şi plata con- 
tribuțiunilor sunt responsabili toți clericii, de la Pa- 
triarh până la cel din urmă preot de sat. 

Intre Bisericile eterodoxe avem de numărat: 
Î. Biserica Armenă, numită câte o dată şi Armâno- 

monofisită. Armenii înșiși se numesc pe ei «ortodocși» 
sau «Gregorieni» după creştinătorul lor Gregoriu L.u- 
minătorul. Dintre Bisericile eterodoxe cea Armenă este 
cea mai numersă și mai bine organisată. De trupul 
Bisericei ecumenice s'a despărțit ea din timpul sino- 
dului ecumenic din Calcedon (451), ale cărui hotăriri 
contra Monofisitismului, profesat și de ea, n'a voit să 
le admită. În secolul următor (VI) a întrerupt ori-ce 
legături cu Biserica ecumenică. Cu tote acestea Mo- 
nofisitismul nu este tocmai pronunțat în Biserica Ar- 
menă. Înconjurată de tâte părțile de popsre inimice, 
Armenia are o fârte lamentabilă situațiune, care se 
resfrânge şi asupra Bisericei sale. Ruşii stăpânesc cea 
mai marc parte din teritoriul Armeniei și se silesc 
să pună mâna și pe cea laltă parte, care oaă Tur- 
cil. Perșii ridică și ei pretenţiuni de stăpânire, far 
sălbatecul popor al Curdilor măcelăresce pe fie-care 
an mil de Armeni, numai pentru că nu aparţin Isla- 
mului ca și ei. Intr'o ast-fel de situațiune, Armenii 
evită atât pe terenul politic, cât şi pe cel bisericesc și 
cultural în general ori-ce contact cu popsrele de prin 
prejur și îşi aruncă privirile spre Apusul Europei, în 
special spre Germania, unde toți tinerii mai cu dare 
de mână caută să 'și facă cultura. Din acestă causă 
Biserica Armenă a numărat şi numără mulți bărbați 
cu cultură întinsă atât în clerul înalt, cât și în cel
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de rând. Ea posedă o colosal de mare literatură te- 

ologică, tradusă în mare parte, ce privesce operile 

vechi, din limba grecă și siriacă, iar în ce privesce 

literatura modernă, din limba germană. 

In fruntea Bisericii armene stă Patriarhul din /e- 

miazin, înconjurat de un sinod şi un colegii de con- 

silieri. Afară de Patriarhul din Ecimiazin, care portă 

rangul de primat și se numesce « Ca/o/icos», Armenii 

mai aă și alte Patriarhate ca cel din Sis în Cilicia 

şi Aghthamar, cum și cel din Ierusalim și Constan- 

tinopole, cu mai mult de 40 de Eparhii. Pe lângă aceș- 

tia sunt apol o mulțime de Episcopi prin ţările pe 

unde .sunt răspândiți Armenii ca: în Austria, Italia, 

Olanda, Anglia și India"). 
Monahismul e în sine ceva mai elastic de cât în 

cele lalte Biserici orientale. Num&rul Monahilor este 

forte restrins și cele câte-va monastiri armenesci sunt 

adevărate ateliere unde se lucreză continuii mai ales 

la tipăritul cărților, apicultură şi viticultură. Monahii 

cu titluri academice, numiţi « Partaped» şi Arhiman- 

driții, sunt însărcinați cu redactarea de Reviste te- 

ologice sciințifice, predarea cursurilor în Seminarii, 

conducerea bibliotecilor, ș. a. Călugărițele, şi mal 

puține la număr,.:sunt tâte ocupate în învețămint. 

In cult s'a păstrat multe practice: fârte vechi. Diua 

Nascerei Domnului o serbeză o dată cu Botezul săi, la 

6 Ianuarie; aşa cum se practica în vechimea biseri- 

cescă până în secolul al V. 
Biserica Romană a atras la sine, de vr'o două se- 

cole. încâce, mulți Armeni, mai ales din cei în diaspora. 

Prin Egipt, Galiţia, Transilvania și Ungaria sunt cei 

mai mulți Armeni uniți cu Roma. Eistaii sub autori- 

tatea unui Patriarh Armean unit, cu reședința în Con- 

stantinopole. Uniţii recunosc numai câte-va puncte 

1) Armenii de prin Moldova şi Basarabia stai sub conducerea Episca- 

pului din Chişinăă,
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ale Romano-Catolicismului, încolo își păstreză carac- 
terul lor oriental ncatins. In Veneţia există o mona- 
stire a călugărilor Armeni uniți cu Roma numită «.Saz/- 
Lazar». Acesta constitue o adevărată propagandă pen- 
tru Papism. Mii de cărţi și broșuri seducetâre se r&s- 
pândesc de acolo printre Armeni. Incercările Protes- 
tanţilor ai fost mai puțin încoronate de succes în 
atragerea Armenilor la Protestantism. Cu tâte acestea 
își au şi ci șcâlele lor în Armenia și exercită o in- 
fluență aprâpe nesimţită asupra clerului cult, care se 
adapă de cultura lor. Numărul tuturor trece peste 
3.000.000. 

II. Biserica Jacobită este o altă ramură a Monofi- 
sitismului. Numele de lacobită îl portă de la Iacob 
Baradai. Acestă Biserică este despărțită de cea ecu- 
menică tot din timpul sinodului al IV ecumenic. Mo- 
tivele separaţiunii par a nu fi numai învățătura ei 
strict monofisită, ci și dorința de a se emâncipa de 
sub jugul și influența grecescă. Patriarhul acestei Bi- 
serică portă titlul: «de Antiohia», locuesce în mona- 
stirea Diarbekir şi se mai numesce și «/onafiu». El 
are sub autoritatea sa 21 de Episcopi. Despre Sfinta 
Treime învaţă că: «Sfintul Spirit purcede din Tatăl 
și ia dintr'ale Fiiului» (I6n XVI, 14) și în unele locuri 
se găsesce chiar învețătura despre purcederea Sf. Spirit 
direct și din Filul. Despre lisus Christos învață curat 
monofisitic: că natura omenâscă a fost absorbită cu 
totul în cea dumnedeească. Decisiunile sinodului ecu- 
menic din Calcedon le înlătură cu totul și primesc pe 
ale sinodului tâlhăresc. La sfinta Euharistie întrebuin- 
țeză pe lângă pâine și vin, unt-de-lemn și sare. Sem- 
nul crucei se face numai cu un deget. Alegerea Epi- 
scopilor și a Patriarhului se face adesea prin tragerea 
la sorți. Intre posturi se observă cu multă sfințenie 
așa numitul post «a/ Ninivifenilor», care se ţine după 
Epifania Domnului.
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Până în seculul al IV Biserica acesta a fost una din 
cele mai înfloritâre. In sinul ei, în Antiohia, s'a întrebu- 
ințat pentru întâia Gră numele de Creștin. Aci au 
strălucit Ignațiu, Chrisostom, mulți discipuli și înve- 
țători ai șcâlei din Antiohia, I6n Damascen, ş. a. 
Astă-di zace în cea mai crasă ignoranță. Clerul este 
cu totul incult, credincioșii înnstă în superstițiuni gro- 
solane și amestecate cu Fetișism. Numărul lacobiţilor 
este,numai de 11 mii de familii saii 50,000 de su- 
flete. Limba bisericescă este ca și la Nestorieni, cu 
care sunt amestecați în aceeași patrie, cea veche si- 
rică, Romano-Catolicii aă atras pe mulți din ei la u- 
nire. Uniţii ai un Patriarh în Antiohia, un Mitropolit 
și mai mulți Episcopi. 

III. Biserica Coplică este asemenea monofisitică. In 
vechime a fost Biserica din care s'a r&spândit cea 
dintâi cultură în Creştinism, căci centrul ei Alexandria 
unde în fruntea șcâlei de cateheţi s'aă ilustrat: Panten, 
Clement, Origen ș. a., iar pe scaunul patriarhal un 
Athanasiu, Ciril ș. a. Din causa învățăturii monofi- 
sitice, la care a ţinut cu tărie, sa despărțit de Bise- 
rica ortodoxă și a dus o viață vegetativă restrinsă 
în sine însăși. Afară de Egipt ea numără credincioși 
și prin Nubia. Numărul total al Copţilor sc ridică la 
150.000. Autoritatea supremă o exercită în Biserică 
un Patriarh numit «de Alexandria», cu reședința în 
Cairo. El singur are dreptul de a predica, dar acesta 
o face numai o dată pe an. În învățătura despre Sfinta 
Treime nu se deosebesc de Biserica Ortodoxă, numai 

despre cele două naturi în persona lui Christos cu- 
getă curat monofisitic. Sacramentele sunt în numer de 
7 și anume: Botezul, Euharistia, Preoțiea, Mărturisirea, 
Comunicarea, Postul și Rugăciunea. Botezul sc efectu- 
ează pentru copiii de sex masculin la virsta de 40 
de dile, pentru cei de sex femenim la 80 de dile. Mai 
nainte se practica și tăierea împrejur între virsta de
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trei și dece ani; astă-di obiceiul acesta nu se mai 
observă cu stricteță. Nascerea Domnului se serbeză o 
dată cu Botezul său, ca şi la Armeni. Mâncarea de 
carne de porc și sugrumat este oprită. Limba cul- 
tului este cea veche coptică pe care preoții abia o 
pot citi, fără a o înțelege. Serviciul se face n6ptea, și, 
întrerupt de sgomot și petreceri, se prelungesce până 
dimincța. In Biserică capul rămâne acoperit cu tur- 
ban. La cununie nu se pun cununi pe capul mirelui 
și al miresei, ci numai se ung cu oleu. La viața ce- 
libatară sunt obligați numai Episcopii; călugării se pot 
căsători. 

Incercările misionarilor Romano-Catolici de a-i a- 
trage la unire cu Roma n'a avut nci un resultat, 
Protestanţii de asemeni n'a fost mai fericiți în încer- 
cările lor. 

IV. Biserica Abisiniei este ca şi cea coptică tot 
monofisită. Ea constitue trepta cea mai de jos în 
Creştinism și a fost numită, cu drept cuvint, carica- 
tura Bisericei Ortodoxe de Răsărit. Cultul şi obice- 
urile religidse ale Abisinilor sunt o amestecătură bi- 
zară a Creștinismului cu resturi de Iudaism Și super- 
“stițiuni grosolane. Se practică tăerea împrejur, se ob- 
servă legile de curăţire ale Iudeilor, se face deosebire 
între animalele curate și necurate, ca în V. Test.; se 
serbeză afară de Duminică și Sâmbăta, etc. Botezul 
se face pentru adulţi prin cufundare, pe când la copii 
constă numai în spălarea corpului cu apă. După 40 
sau 80 de dile urmeză apoi tăerea împrejur. Mărtu- 
risirea se face în comun și numai de la al 25-lea an al 
vieţii. Se recunsce și'existența unui foc curățitor. Ca 
formulare de liturgit servesc cele ortodoxe din secolul 
al V, dar ciuntite și schimbate de nu se mai pot re- 
cunosce. Localele pentru serviciul divin consta în mare 
parte din bordee, corturi și umbrare de pae. La in- 
trarea în ele, încălțămintea trebue scâsă din pici6re—
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ca la Musulmani—și nu arare ori se întâmplă că este 

furată de preoți. Serviciul divin se ascultă stând sait 

sprijinindu-se într'o cârjă. Poligamia se practică pe 

o scară întinsă. Indată ce însă cine-va are mai mult 

de cât o soție, nu mai este primit la comunicătură. 

Pe. patul de mârte renunţă la tâte femeile până la 

una și ast-fel i se dă sfinta comunicătură. 

Din punct de vedere jurisdicțional Biserica Abisinici 

este legată de cea Coptică căreea îi este supusă. 

Căpetenia Bisericii lor este mai totdeuna un Copt, 

care este ales şi sacrat de Patriarhul Coptic din Cairo. 

EL pârtă numele de «Abuna» sai « Patriarh de Gou- 

dar». Datoria sa constă numai în a hirotoni pe preoți. 

Clerul este în general fârte incult. Călugării sunt o- 

bligați numai la rugăciune și trăesc mai toți căsătoriţi, 

ocupându-se cu lucrarea pămîntului. 

Incercările Romano-Catolicilor și ale Protestanților, 

în mai multe rinduri în decursul vecurilor, de a-" atrage 

pe partea lor n'aii reușit, ba aii fost constrinși să pă- 

răsescă 'teritoriul Abisiniei. Emisaril papali au început 

acum din noii să inundeze în Abisinia, Rușii însă le 

fac concurență. Numărul Abisinilor se ridică la un 

milion și jumătate. 
V. Biserica Maronilă este Biserica Siriacă, care 

se despărți de Biserica ecumenică la anul 680 pe 

basa disputei monoteletice. Primul ei Episcop, după 

separaţiune, fu Maro (î 710). Grupaţi mai mult în 

munții Liban, în jurul monastirii Sfintului Maro, ei pri- 

miră și numele de Maroniţi. Viaţa lor e plină de a- 

măriciuni din causa luptelor continui în care se află 

cu Druzii, pentru existența dilnică. 

După mai multe tratative şi înțelegeri făcute cu 

Biserica Romană încă din anul 1182, Biserica Maro- 

nită se puse în urma conciliului Florentin sub protec- 

țiunea Papil și sinâdele din 1596 și 1736 hotăriră a- 

supra condiţiunilor. primirii lor în corpul Bisericii oc-
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cidentale. Se primi: adaosul Filioque în simbol, po- 
menirea Papil în rugăciunile liturgice, Confirmaţiunea 
sub forma Romano-Catolică și chiar Catehismul Ro- 
man. Din contră își păstră: liturgia ei proprie 1), cum 
și sfinții și dilele ei de post și ajunare, căsătoria cle- 
ricilor până la Episcop și comunicarea laicilor sub 
ambele forme. Ideea monoteletică despre cele două 
naturi în pers6na lui Christos fu subminată cu totul 
de doctrina conciliului Tridentin cum și în alte multe 
privințe învețătura pur Romano-Catolică a înlocuit a- 
prope cu totul pe cea proprie acestei Biserici. 

Administraţiunea bisericescă se exercită de Episcopi 
naționali sub conducerea nominală a unui Patriarh cu 
titlul de » Aufio/ian» cu reședința în monastirea Keno- 
bin, de fapt însă totul se pune la cale de un Delegat 
papal, care este însărcinat cu supravegherea asupra 
Episcopilor și Patriarhului. 

Numărul Maroniţilor nu este bine stabilit. Unii sus- 
țin că sunt numai 40, sai 50 de mii, alții numără 
până la 300.000 de suflete. 

VI. Biserica Westoriană formeză împreună cu cea 
lacobită și Maronită Biserica naţională a Sirier. Cen- 
trul ei era la început Antiohia. Diodor de Tars și Te- 
odor de Mopsuestia ati fost Teologii cei mai iluștrii ay 
acestei Biserici. Ea mai pârtă și numele de «Biserica 
haldaică». De Biserica ecumenică s'a despărţit din 
timpul sinodului din Efes (431), care a condamnat 
învețătura lui Nestoriu. Persecutaţi în Siria, Nestorienii 
au trecut în Persia, Mesopotamia, Arabia și s'aă întins 
până în India. Pe la anul 544, Episcopul lor Mar Aba 
le dete o legislaţiune bisericescă și organisaţiune, care 
se păstreză în parte până astă-di. De la 1575 se îm- 

1). Acâstă liturgie este scrisă în limba siriacă, pe când Maroniţii vor= 
besc limba arabă. Ea se găsesce publicată în «Bibliotheca orientalis» (4 
volume), opera învățatului Assemani, care a trăit la sfîrşitul secolului al 
XVIII şi care era însuşi Maronit, ” - „.
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părțiră între cele două Patriarhate: de Elkuș la Mosul 

și Urumiah în Persia!). Biserica acesta ține până adi 
cu tăric la învățătura lui Nestoriu despre separaţiunea 
celor două naturi în persâna lui Christos, admite nu- 

mai trei sacramente: botezul, săvârșit în a 40 di după 

nascerea pruncilor, unit cu un fel de confirmaţiune, 

euharistia (la care nu se scie de transubstanțiațiune) 

și preoția. Celibatul nu este obligator nici pentru E- 

piscopl. Liturgia este limba veche siriacă. Marturisirea 

este forte serios observată. Posturile întrec măsura obiș- 

nuită, afară de cele patru posturi anuale se mai ţin 

încă alte trei: Postul Fecidrelor, trei dile după Epi- 

fanie; postul Ninivitenilor, trei dile mai nainte de în- 

ceputul postului quadragesimal și postul Crucei saii 

al lui Ilie de la finitul lui August până la începutul 

lui Octombrie. Se postesce chiar și Duminica, pe când 

Mercuri și Vineri scra este permis a se mânca carne. 

Romano-catolicii aii atras la unire cu Roma încă 

din secolul al XIII pe mulţi dintre Nestorieni. Uniţii, 

care pârtă numele esclusiv de «Creștini haldei», a 

Patriarhul lor proprii în Diarbekir, în Mesopotamia. 

“Numerul' total al Nestorienilor se ridică aprope la o 
jume&tate de milion. 

VII. Biserica creștinilor Tomi[i se întinde pe costa 

Malabarului în India. Primitiv acestă Biserică era o 

ramură a Bisericii Nestoriene, dar măi târdiii ames- 

tecă Nestorianismul cu Monofisitismul. Numele de «To- 

miți» îl pârtă membrii acestei Biserici pentru că se 

consideră drept urmaşii celor dintâi Indieni convertiți 

la Creştinism de Apostolul Toma. Administrațiunea 

bisericescă nu e separată de cea civilă, precum și 

1). Patriarhul de Urmiah cu reşedinţa în Kodşanes portă numele de 

Mar-Simon după cel dintâ! patriarh de Urmiah, Yar patriarhul de Mosul 

pârtă titlul de Mar-ilie, după numele celui dintâl patriarh hereditar. In 

anul 1780 Patriarhul de Mosul se uni cu Biserica Romană; la 1830 își stră- 

mută, reşedinţa în Bagdad şi de la 1842 își schimbă titulatura de Mar-llie 
în «Patriarh de Babilon», : :
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intre cler și laici nu se face o strictă deosebire. Viaţa 
de monastire este necunoscută, Liturgia este în limba 
siriacă. Obiceiul vechilor agape creștine s'a păstrat în 
serviciul divin. Copiii de sex masculin se boteza la 40 
de dile după nascere, cei de sex femenin la 80 de 
dile. Autoritatea supremă bisericâscă o are mitropolitul 
de Aanuderat. O parte din ci s'a unit cu Roma. Nu- 
m&rul lor total este de aprâpe :200.000. 

$ 8. Originea, desfășurarea şi caracterul istoric al biserici! 
ortodoxe orientale. 

Terenul acestei Biserici este teatrul pe a cărul scenă 
sa ivit lumina Creștinismului, s'a urzit Și țesut pânza 
curată a viitorului lui și s'aă fixat jalânele după care 
să se orienteze secolele până în infinit spre a nu 
rătăci din calea adevărului. Iudaismul și Ellenismul 
sunt cele două braţe ale Creștinismului primitiv, și 
amândouă se coprind în sînul Bisericii de Răsărit. In 
ludea s'a născut Mântuitorul lumii lisus Christos, acolo 
a învețat și a arătat puterea sa dumnedecscă prin 
minuni, acolo a pătimit, a murit și a înviat pentru 
rescumpărarea omenirii de sub jugul. păcatului și al 
Morții. In Asia au predicat cei mai mulți din apostoli 
Evangelia sa, în Grecia și Macedonia a r&spindit 
Paul cuvintul bunei vestiri și la Roma a ajuns numai 
în lanţuri. Numai aci din tot apusul a mai predicat 
încă un Apostol—Petru— și acesta scurtă vreme 
pentru a'și găsi apoi mârtea de martir. In Răsărit 
Sai născut și ai înflorit tâte ramurile sciinții și li- 
teraturii teologice, -aci s'ai ținut tâte sindele. ecu- 
menice și multe altele locale, care aii hotărit o dată 
pentru totdcuna asupra dogmelor creștine. Apusul 
a trimes la acestea numai representanţi, sai s'a măr- 
ginit în a exprima aprobarea şi învoirea sa la tot 
ce s'a făcut de acestea. O inimă şi un cuget era pe. 
atunci în totă Biserica lui Christos și inima se afla în  
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Răsărit şi cugetul trona tot în Răsărit, Apusul a pri- 

mit numai sîngele pus în circulaţiune de: acestă i- 

nimă, s'a împărtășit de luminile cugetului pornit din 

Resărit. Pentru acesta se fălesce, cu drept, Biserica 

Ortodoxă de Răsărit, privind cu mândrie asupra ace- 

lui timp. clasic al unității Biserici], conservând cu-sta- 

tornicie şi observând cu scrupulositate. ceea ce sa 

realisat atunci și refusând consimțimîntul sai la tot 

ce s'a făcut mai târdii contra spiritului inv&țăturii, 

cultului, -disciplinii; instituțiunilor și a tot ce formeză 

ființa proprie şi caracteristică a acelui timp. Cu trium- 

ful asupra adversarilor cultului icânelor și al reliquiilor 

se închee acestă .epocă de aur din „istoria Creșştinis- 

mului, periodul săii clasic. a: | 

Al doilea period în Istoria acestei Biserici este ca- 

racterisat piin: polemica dintre ea și Biserica Roma- 

no-catolică, începutul și consumarea schismei dintre 

ele. şi încercările infructudse de unire până la ince- 

putul Reformaţiunii în Apus. e Da 

Ruptura dintre Biserica'.orientală și cea occidentală 

își are rădăcinele ei în diferența dintre spiritul ori- 

ental şi cel occidental, în pretenţiunile de supremație 

ale Episcopilor romani asupra întregii Biserică şi 0- 

posițiunea - ce aii întimpinat în „Patriarhii de. Con- 

stantinopole, şi în diferențe dogmatice, rituale și juris- 

dicționale. a 

Sistemul curat juridic al lui Augustin sub a cărui 

influență a stat şi stă ca încătușată Biserica Roma- 

nă,—ori cât ar părea de temeinice reacțiunile făcute 

şi lupta dusă de Iesuiţi contra Augustinismului—tră- 

deză cu evidență spiritul Roman de strictă legalitate. 

Totul este legalitate în Romano-Catolicism, de la re- 

laţiunile dintre Paroh şi Episcopul săi, a acestuia 

cu Mitropolitul,. Cardinalii și Papa, până la raportul 

dintre credincioși și ființa supremă. Creștinii nu stai 

cui Dumnedei în legătură. ce unesce pe fiii cu Tatăl
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lor,— Tatăl ceresc—cum a învățat blândul Dumnedeii- 
om, ci ei sunt proprietatea privată a unui Dumnedeii 
tiranic, neindurat, care pretinde cu străjnicie de la 
slabul muritor împlinirea unei lungi serii de prescrip- 
țiuni de ordine curat juridică. lubirea, mila, îndurarea 
Creatorului față de creatura sa, n'are nici un loc în 
economia Teologiei Romano-catolice. Un rece «do z/ 
des», un «dacă faci parte din sînul Bisericii papiste 
(și numai din al ei), dacă recunosci infailibilitatea Papii 
și te supui fără cârtire la tot ce orânduesce el, căci 
el este Biserica, atunci și numai atunci vei câștiga 
mântuirea» etc., etc., formeză basa întregului sistem 
teologic al acestei Biserici. 

Sistemul teologic al Bisericii Orientale este din con- 
tră pătruns de mai mult sentimentalism. In locul 
formelor rigide de drept, domnesce o Filosofie:ide- 
alistă, curată, câte o dată mistică. Efectul ei se resimte 
pretutindeni: în dogme, cult, disciplină, viața de tâte 
dilele. De sigur că Filosofia grecă a contribuit mult 
la acesta. Spiritul Bizantin—amestecătură a spiritu- 
lui Ellenic, Babilonian şi Egiptean—putea fi capabil 
numai de o astfel de direcțiune imprimată întregii sfere 

„a activității sale. Acestă diferență de spirite se simte 
în totă constituțiunea ambelor Biserici. Inseși preten- 
țiunile de supremație ale Papilor sunt numa! o pornire 
naturală, o consecință logică a sistemului lor juridic. 
Monarhie absolută, în care puterea spirituală și tem- 
porală să fie unită în mâna lor, acesta estevisul pe 
care îl visesă toți Papil unul după altul. Sinodul al 
II ecumenic (C-pole 381) proclamă pe Patriarhul de 
Constantinopole al doilea după cel din Roma ca Pa- 
triarh al Romei noi. Tot pe acela sinodul IV ecume- 
nic din Calcedon (451) îl proclamă egal cu cel Ro- 
man. Acesta nu plăcea nici de cum tendinței de înăl- 
țare a Episcopilor Romani, și când I6n Jejunator (582) 
adaogă titlul de: «ecumenic» pe lângă cel.de Patri- 
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arh, Roma întrerupse comunicațiunea cu Constanti- 

nopolul. Sămința discordiei începuse a da fructe, dar 

acestea nu erai încă câpte. Mai trebuiaii încă și alte 

motive pentru ca ruptura să fie definitivă. Sinodul 

trullan inton€ză . șese puncte de diferență între ambele 

Bisericii și anume: 
a) Ca isvâre ale Dreptului bisericesc se recunosc 

85 de canâne apostolice, pe când Roma admite nu- 

mai 50. 
b) Canonul 28 al Sinodului din Calcedon, prin care 

Patriarhul de Constantinopole se recunâsce egal în 

rang cu cel din Roma, se repetă încă o dată. 

c) Se interdice, pe basa poruncilor Apostolice, mân- 

carea de sânge și sugrumat şi se stigmatizeză acest 

obiceii—practicat numai în Apus—ca necreștin. 

d) Se respinge celibatul preoților și al diaconilor 

—ceea ce începuse deja a avea loc în Apus—și se 

pretinde numai Episcopilor. | 
e) Se interdice postirea în Sâmbetele postului mare. 

Acesta se făcea tot în Apus numai în necazul ludeilor. 

f) Representarea lui Christos. sub formă de miel 

se opresce. Acesta se făcea asemeni numai în Apus. 

Cu acesta, falșitatea Bisericii Romane era scosă în 

relief, totuși separațiunea nu se făcu. Biserica de A- 

pus nu dete însemnătate acestor deosebiri și le prac- 

tică- şi mai departe. Trebuia să fie la mijloc ceva 

material, care să aţâţe ambițiunea ambelor scaune 

la certă. Acâsta se presintă în cestiunea cu dreptul 

de jurisdicțiune asupra Bulgariei, dacă se cuvine Papei 

sati Patriarhului de Constantinopole. Din neinţelegerea 

în acestă cestiune Fotiu, Patriarhul Constantinopoli- 

tan, compuse celebra sa enciclică (867) adresată Pa- 

triarhilor r&săriteni, în care aduce Bisericii Romane cam 

dece puncte de acusaţiune. Cel mai grav era intro- 

_ ducerea cuvîntului «/iiogue» în Simbol, după care vine 

postirea Sâmbăta, ordinea marilor posturi, celibatul,
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confirmațiunea, etc. Mihael Cerulariu (1054) adaogă 
la acestea încă altele ca: întrebuințarea de pâine ne- 
dospită la săvârșirea sf. Euharistil şi altele Și schisma 
fu declarată în 1054. Expediţiunile cruciate lărgiră și 
mai mult prăpastia deșchisă între ambele Biserici. 
Tote încercările de unire, pornite din partea împ&- 
raților Bizantini, pentru a putea obține prin unire a- 
jutorul Apusului contra Turcilor, ai remas zadarnice. 
Conciliului din Florenţa (1439) i-a succes să ajungă 
la o unire, care a rămas numai pe hârtie și care a 
mai adăogat la ura ce Biserica apusană își atrăsese 
din partea celei răsăritene. De acum înainte sârta 
celor două Biserici r&mâne pentru totdcuna separată. 

In al treilea period, care se începe cu marea Re- 
formaţiune religi6să a secolului al XVI și dureză până 
în present, Biserica nâstră a ma! venit în contact cu 
Biserica Romană, cum şi cu cea Protestantă, dar 
numai pe terenul învățăturilor. In lupta lor contra 
Papilor, Reformatorii s'ai sprijinit adesea pe Biserica 
de Re&sărit, pe care o citaii ca martoră contra celei 
Romane și în adevăr puncte comune erati şi sunt: 
puterea Primatului papal, căsătoria preoților, comuni- 
.carea laicilor sub ambele forme, respingerea doctrinei 
despre focul purgator, indulgențe, etc. In ori-ce cas 
însă tot este mai multă afinitate -și comunitate de 
idei între Biserica nâstră şi cea Romano-catolică, de 
cât între ea şi Protestantism care proprii vorbind 
nare nici un mister, înlătură tot ce este întemelat 
pe tradițiune, și cu pretenţiunea de a se pune pe 
terenul curat evangelic a rupt-o cu tot trecutul bi- 
sericesc și a instituit o ordine cu totul nouă. De aceea 
încercările făcute de Protestanţi de a intra în legă- 
tură mai de aprâpe cu Biserica Orientală ai naufra- 
giat întotdeuna. Asemenea încercări s'ai făcut de 
invețatul Martin Crusius și colegii săi din Tiibingen: 
lacob Andrei, Lucas Osiander, Heerbrand și alții, 

5,
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impreună cu David Chytrăus din Rostock, în secolul 

al XVI. Aceştia intrară în corespondență cu Patri- 

arhul Constantinopolitan Ieremia II și Protonotarul 

săi Teodosiu Zigomala, prin mijlocirea trimisului cre- 

știn pe lângă Pârta Otomană, Cavalerul David de 

Ungnad şi a predicatorului Legaţiunii Stefan Gerlach. 

Corespondenţa dură mai mulți ani (1574—1581). Mai 

întâi fură trimise Patriarhului câte-va predici ale lui 

Andrei, apoi Confesiunea Augsburgică și în fine un 

tratat de Dogmatică al lui Heerbrand, tote în tradu- 

cere grecescă. Patriarhul le primi, citi cu bună-vo- 

ință şi intră în corespondență epistolară cu ci, dar 

nici o înțelegere nu putu avea loc și Patriarhul în- 

chee cu îndemnul dat Luteranilor: «câ ar fi ma: 

bine să se alipăscă de adeverata Biserică, -unde vor fi 

bine primiți, de cât să caute a se arăla în cercelă- 

pile Scripturilor ma? înjelepți de cât multe Zumiâniă 

bisericesci (sfinți părinți)». Tot așa de puţin noro- 

câsă fu încercarea făcută pe cale politică prin Iacob 

Heraclide Despotul, domnul Moldovei. 
Mai însemnată fu mișcarea provocată prin contactul 

cu Calvinismul, în secolul al XVII, pe timpul și prin 

pers6na însăși a Patriarhului Ciril Lucaris. Acesta 

îşi făcuse educaţiunea și se instruise în șc6lele apu- 

sului de unde rămase cu înclinare către ideile cal- 

viniste şi ură fără margini contra Papismului și mai 

cu sâmă contra Iesuiţilor. Ca Patriarh al Alexandriei 

(1602—21) și apoi de Constantinopole (1621—1638) 

își dete tote silințele de a introduce cultura occi- 

dentală în Biserica sa. In anul 1629) publică în 

  

1) Ediţiunea latină, care nu se scie unde a fost tipărită, pârtă titlul: 

«Confessio fidei reverendissimi domini Cyrilli - patriarehae C-politani». 

Ediţia latino-grâcă e intitulată: „Avarntzi) SuoNoyia Tis Xprort- 

avris lotauci, la care se adaogă în introducere: „Kwpthhos rois 

pura: mai movYavoptvos map Tis aloTews za Opmozstac ris 

_sây pexây îjro zoic ăvarohzijs ExhmaiaG, 26 rpovăr' zepi 

ris bprodâţov ziotens ppovsi, 77).
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latinesce și în 1633 în latinesce și grecesce (în Ge- 
neva) o scurtă confesiune, constând numai din 18 
articole, în care expune credința sa proprie. Acesta 
c un compromis între Calvinism și Ortodoxism. Seri- 
erea lui Lucaris a provocat o mișcare colosală în tâtă 
Biserica, atât în Orient cât și în Occident. Tot felul 
de păreri s'ai exprimat asupra ci: unii ai negât că 
e a lui Ciril, alții ai considerat-o drept Confesiunea 
oficială a Biserici! Orientale, unil ai căutat să de- 
monstre că e curat calvinistă, alții că e curat orto- 
doxă, etc,, etc. Ciril, după ce a fost de trei sai patru 
ori depus și exilat, fu în cele din urmă ucis de Turci, 
după intrigile Iesuiţilor. Mar multe Sinâde ținute în 
Orient aii condamnat scrierea lui Ciril, contra căreea 
se compuse Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Mo- 
vilă și Mărturisirea Patriarhului Dositheu, în care se 
resimte influența directă a Romano-Catolicismului, pe 
când în cea dintâi domnesce o moderațiune și im- 
parțialitate demnă, fără ca cu tâte acestea să fie cu 
totul streină nici de Romano-Catolicism, nici de Pro- 
testantism. Înveţătura ortodoxă formulându-se cu a- 
cestă ocasiune, era pe viitor mat greu atât Protestan- 

-ților cât și Romano-Catolicilor de a încerca să mai 
exercite vre .0o influență asupra Biserici! de Răsărit 
sati să caute a o atrage spre ei. Din acest timp nici 
n'a mal venit Biserica n6stră în contact direct și o- 
ficial nici cu una, nici cu alta din cele două Biserici 
ale Apusului. Incercări și propagande n'ai lipsit nici 
din partea uneea, nici din a celei lalte, dar acestea 
ai fost mai mult ascunse și îndreptate numai către 
anumite Biserici şi națiuni, unde terenul părea mai 
priincios Catolicismului “sai Protestantismului. 

O nouă încercare de unire a tuturor Bisericilor a 
făcut Teologul Vechiă-Catolic 1. Dâllinger, din Min- 
chen, în anul 1872, în congresul de la Bonn. Resul- 
tatul real al desbaterilor a fost însă .nul. „Numai :0
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apropiere 6re-care între Biserica Ortodoxă și cea E- 

piscopală din Anglia s'a făcut. 
Depărtarea între Ortodoxism și Catolicism a de- 

venit și mal mare de la 1871 încâce, adecă de la 

proclamarea dogmei infailibilității Papii, pe când spi- 

ritul protestant a pătruns împreună cu sciința teolo- 

gică şi se încetățenesce din ce în ce mai mult. Bi- 

serica Armenă, Grecă și Rusă ne servesc de exem- 

plu pentru justificarea acestei afirmațiuni. 

$ 9. Isvârele simbolice ale Bisericii Greco-Orientale. 

Acestea le vom împărți în isvâre principale sai de 

întâia mână, la care se numeră: 

a) Decidiunile celor 7 sin6de ecumenice; 

b) Simbolul Niceno-Constantinopolitan; 

c) Liturgiile, în special a lui Gură-de-Aur și a Ma- 

relui Vasilie, dimpreună cu tâte cărțile ce aparțin ser- 

viciului divin,!) a 

şi isvâre secundare. Aci avem cărțile simbolice și 

catehismele. La acestea se. numcră: 

|. Mărturisirea lui . Ghenadie Scolarul. Acesta este 

cea mai veche mărturisire a Bisericii Orientale și a 

fost compusă în următârele împrejurări: Când Sulta- 

nul Mahomed al II coprinse Constantinopolul (29 Mai 

1453) află scaunul patriarhal vacant. El ordonă ale- 

gerea unui noii Patriarh, care să și făcu în persâna 

lui George Scolarul, numit și Ghenadie. Puțin după 

acesta Sultanul avu o conversațiune cu Patriarhul Ghe- 

nadie asupra religiunii. Ghenadie vorbi Sultanului des- 

pre adevărurile creștine și compuse după aceea Măr- 

turisirea, care pârtă numele săi, pâte chiar pentru a 

o înmâna Sultanului?). 

1) Asupra acestor trei puncte, cred de prisos a trata aci mal pe larg, 

unul (c) fiind mai sus tratat, Iar cele lalte fiind cunoscute din alte disci- 

plini teologice: Istoria J)ogmelor, etc. 

3) Sub numele de Ghenadiu Scolarul sunt cunoscute de Istorie două
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Mărturisirea pârtă titlul de: «“Ouodoyia pnStica nepi 
Tis 09 vai duwurov miorews Tâv Xpiotiavăv Gtahey- 
Seloa mpds cs coptoras Ilfpoas Tây "Ayapnvâv TpOTpOTĂ 
70) ueyădov abSivrov &unpozSty». In alte edițiuni este 
intitulată mai scurt și mai corespundător coprinsului 
CĂ: «Bifhlov zepl zivwv xepadalev is îueripas nioTewe», 
pentru că într'adevăr nu e o mărturisire complectă. 
Materialul este împărțit în 20 de capitole, care tra- 
teză: despre Dumnedei ca putere creatâre și entitate 
morală, ca isvor al adeverului și al binelul; despre 
Sfinta Treime, care își găsesce analogia sa în cele 
trei facultăți ale sufletului omenesc; despre trimiterea 
Filului în lume, composițiunea naturei sale ca Dum- 
nedeii-om, suferințele, mârtea, învierea și înălțarea sa, 
nemurirea sufletului și recompensa viitâre. Punctul 
central al întregei Mărturisiri stă în ideea că bună- 
tatea lui Dumnedei n'a încetat nici o dată a se ma- 
nifesta creaturilor sale, dar acesta s'a arătat în mod 
deplin în revelațiunea făcută prin Filul său, pe când 
profeții s'ai bucurat de un grad diferit de. graţie. 
Cum lesne se pste înțelege, acestă expunere era în- 
dreptată direct contra Mahometanismului. Expunerea 

„este in general simplă, forma preste tot corespundt- 
târe fondului şi lipsită de ori-ce sofisme și artificii 
retorice. 

Critica susține că ultimele opt capitole din mărturi- 
sire se datoresc unei mâini posteridre. Lipsa acestor 
capitole din cele mai vechi manuscripte, diferența de 

  

persone contimporane: un George Scolarul, Magistrat al Curţii imperiale din C-pole, care luă parte ca delegat imperial la Conciliul din Florenţa, unde fu partisan al Uniri!, apol din simplu laic, sub numele de Ghenadie, ridicat la demnitatea de Patriarh, renunță la uniune, și un alt Ghenadie Scolarul, un monah aderent al lui Marcu Rugenic, adversar al Uniril.S'a credut că acest monah, pâte, a fost ridicat la gradul de. Patriarh şi prin urmare, în acest cas, el este autorul Mărturisiri! în cestiune. Din impu- ” tările, ce se găsesc în unele corespondențe, aduse Patriarhului Ghenadie, că din partizan al Unirii a devenit adversar al ei, şi din polemica înver- 
şunată ce Leo Alatius duce contra lui, resultă însă că Patriarhul Ghena- die nu pâte fi de cât laicul George Scolarul.
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stil, imperfecțiunea formei, etc., dovedesc acesta. A- 

utorul acestui adaos a voit a dovedi pentru cea fost 

necesar ca Cuvintul să se întrupeze. Tema “însă nu 

este suficient demonstrată și argumentele aduse sunt 

mai înult dovedi pentru adevărul religiunii creștine, 

de cât pentru întruparea Fitului lui Dumnedei. 

O altă scriere publicată adesea împreună cu acestă 

mărturisire și atribuită tot lui Ghenadie este dialo- 

gul întitulat: «Tep! râs 0505 Tis owrmplas Tv dvIpwRuY», 

sau în traducere latină «De dia sa/ulis». Dialogul tra- 

teză în formă scolastică învățătura despre Trinitate, 

pornind de la ideea de Dumnedai şi sfârșind cu 

scopul venirei lui Christos pe pămint, și pretinde a 

fi avut loc între Patriarhul Ghenadie și sultanul Maho- 

med. Nimic nu vorbesce în favorul autenției acestui 

dialog. El pare, după tâtă probabilitatea, a fi com- 

pus de un scritor latin, probabil de un Grec trecut 

la Romano-Catolicism. 

II. Mărturisirea lui Mitrofan Critopulos, este com- 

pusă de acesta după cererea teologilor Georg Calixt, 

Konrad Hornejus şi Conring, din Helmstădt, cu care el 

intrase în legături de prietenie la întârcerea sa de la 

Oxford, unde fusese trimis de Ciril Lucaris, ca să-și 

facă studiile, și după ce visitase Hamburgul și Stras- 

sburgul, unde făcuse asemenea cunoscință cu mulți 

învățați teologi. Mărturisirea are de scop de a face 

o dare de s&mă despre dogma și cultul Bisericii 

Greco-Orientale. In 23 de capitole, fără legătură in- 

ternă între dinsele, autorul trateză: despe creațiunc, 

trimiterea Fiiului lui Dumnedei în lume, predestina- 

țiune, sacramente, porunci, Biserică, descrierea amă- 

nuțită a învețăturii despre sacramente și practica lor, 

apoi despre cultul icânelor şi al reliquiilor, invoca- 

rea sfinților și despre rugăciune. La sfirșit urmeză 

o descriere a stării exteridre a Bisericii Orientale. 

Mitrofan compuse acestă scriere în anul 1625, pe
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când se afla în Helmstădt. R&masă aci, ea fu publi- 
cată în anul 1661 de Iohann Hornejus, împreună cu 
o traducere latină și o interesantă prefață de Con- 
ring, sub titlul: «'Ouodoyia Tis avarodxie îxxAmatae 
Tis axSodzis zi dnoorohtutis>, în Helmstădt. 

III. Mârturisirea lui Petru Movilă, este Mărturisi- 
rea xar '2toyiv a Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Pro- 
gresele pe care lesuiții reușiseră a le face în Li- 
tuania și provinciile occidentale ale Rusiei încă de 
la finele secolului al XVI şi mișcarea și mai îngriji- 
târe provocată de calvinism și desfășurată în cesti- 
unea Mărturisirii Patriarhului Ciril Lucaris, sunt moti- 
vele, care aii dat impuls Mitropolitului Român de 
Chiew, Petru Movilă, ca să compună Mărturisirea sa. 
Dacă scrierea este compusă de el personal, sai de 
Arhimandritul Isaia Trofimovici Kosslowski, Egumenul 
unei Monastiri din Kiew, după porunca sa și apol revă&- 
dută şi prelucrată de el, nu se pâte sci cu siguranță. 
Mărturisirea fu mai întâi examinată de trei din Episco- 
pil sufragani ai lui Petru, după cererea sa, apoi discu- 
tată, modificată și aprobată de un sinod provincial în 
Kiew. Din limba rusescă fu tradusă în cea vulgară 
grecescă și trimisă spre aprobare sinodului din Iași 

"(1641—42). Sinodul acesta, la care luară parte pe 
lângă clerul înalt al Moldovei și delegații lui Petru 
Movilă: Isaia Trofimovici, Iosef Kononovici şi Igna- 
țiu Xenovici, și trimiși! Patriarhului de Constantino- 
pole: Meletie Sirigul, împuternicitul Patriarhului, Por- 
firiu Mitropolitul Niceei, Samuel Chiţec și Inocenţiu 
Ghisel;—luă din noi în discuţiune opera lui Movilă, 
o modifică întru cât-va, după propunerea lui Sirigul 
(nu se scie întru cât și în ce anume parte) și în urmă 
o aprobă. În anul următor (1643) ea dobândi apro- 
barea Patriarhului de Constantinopole Partenie şi a 
Sinodului patriarhal și a celor lalți trei Patriarh! de 
Alexandria, Antiohia și Ierusalim. Prin acesta Măr-
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turisirea lui Petru Movilă căpătă caracterul. de carte 

simbolică a întregii Biserici de Răsărit. In anul 1662 

Dragomanul Porții Otomane Panaghiotis o tipări cu 

cheltuiala sa proprie în limba latină și grecă, în Am- 
sterdam și o împărţi gratuit credincioșilor. Patriarhul 
de Ierusalim, Nectarie, o înzestră, după rugăciunea 
lui Panaghiotis, cu o prefață în care se face istori- 
cul originii şi aprobării ei. În limba rusâscă, după în- 
săși atestațiunea lui Nectarie din prefață, mărturisirea 
fusese încă de mai nainte tipărită. Numerbse edițiuni 
s'au dat la lumină, atât în limba grecâscă cât și în 
cea latinescă. Titlul complect al cărţii sună: « OpStâc&os. 
Swodoyia Tăs xatozns at GnootoNtis uzAnatas TăS 

dvăro)trîis >. 
Opera este împărțită în trei părți: credință, spe- 

ranță și dragoste. Partea întâi trateză în 126 de în- 
trebări, pe basa simbolului Niceno-Constantinopolitan, 
despre: Dumnedei unul și în Treime, Angelologie, 
Antropologie, Christologie, despre Biserică și porun- 
cile ei, despre mistere și în fine despre Eshatologie. 
Partea doua vorbesce în 53 de întrebări despre: Ru- 
găciune (în special rugăciunea domnâscă) şi fericiri, 
în care la fericirea a cincia se expun și faptele mi- 
losteniei relative la suflet și corp. Partea trefla co- 
prinde în 62 de întrebări: învățătura despre virtute, 
păcat și poruncile Decalogului, unde se vorbesce și 
despre invocarea sfinților şi cultul icânelor și al re- 
liquiilor. Limbagiul este moderat şi polemica lipsesce 
cu desăvirşire. | | | 

IV. Mărturisirea Patriarhului Dositei al Jerusali- 
mului.— In cestiunea Patriarhului Ciril Lucaris se ținură 
mai multe sin6de, cum cel din Constantinopole 1638 
sub presidenţia noului Patriarh Ciril Contari, succe- 

„sorul lui Lucaris, cel din lași (1641—42) şi sinodul 
din lerusalim (1672). Sinodul din Constantinopole este 
de puţină însemnătate simbolică. El se mărgini la o 

e
 
e
e
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condamnare în termeni fârte aspri și violenţi a lui 
Ciril Lucaris și o combatere tot atât de violentă Și pu- 
țin întemeeată a mărturisiriă lui. Sinodul din lași a con- 
damnat numai doctrina din Confesiunea. lui Ciril, de 
a cărul persână nu se atinge și despre care lasă a 
se înțelege că nu este autorul scrierii în cestiune, sai 
cel mult colaborator la compunerea «i. O posițiune 
mai hotărită încercă să fa sinodul din Ierusalim în a- 
cestă mult discutată cestiune. La acesta se mai a- 
daogă încă un noi moment. În disputa asupra Euhari- 
stiei și Transubstanțiunii urmată între lanseniştii /Vico/e 
Și Arnauld de o parte şi calvinistul 7. Claude de altă 
parte, acesta din urmă luă pentru susținerea causei 
sale afirmaţiunile lui Ciril Lucaris, din Mărturisirea sa, 
drept invețătura oficială și generală a Bisericii Orto- 
doxe. Mai mulți Greci, ca Nicolae Spadarul și Nec- 
tarie, protestară contra susținerilor lu Claude. In 
aceste împrejurări, Patriarhul Dosite! al Ierusalimului 
profită de ocasiunea sfințirii une! biserici în Betleem, 
la care se adunaseră mulţi Episcopi și preoți și con- 
vocă un sinod la Ierusalim (1672). Sinodul ia de la 
început o posițiune fățișă contra calvinismului. Aceştia 
cunosc, de sigur, că adevărata învățătură a Bisericii 
"Orientale este alta de cât cea născocită de ei. I6n 
Natanael, preot în Constantinopole, Gabriel Severul 
și Meletie Sirigul, ai arătat contra acestor născociri, 
care este adeverata învățătură. Raportarea la Mărtu- 
risirea lui Ciril'nu e întemeeată, pentru că el, Patri- 
arhul ortodox, care a respins cu jurămînt acestă scriere 
nu pote fi autorul el. Pâte un altul a scris-o și a 
pus-o sub numele lui Ciril. 

In partea doua a actelor sinodale se coprinde //âr- 
lurisirea Patriarhului Dositei, întitulată: «Xuvronos Suo- 
Moyia, els papTuprov mpde te Seoi Tp6s ze âvăpronwv Et- 
+perwvei ovvedige! ob5euiae dvev ngoznovncews> și cunoscută 
și sub numele: «'Agnis âp3ofcEtac» dat în comun tu-
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turor hotăririlor acestui sinod. Scopul ci este de a 

combate punct cu punct Mărturisirea lui Ciril Lucaris, 

de aceea constă din tot atâtea capitole şi întrebări 

ca şi aceea, și se servesce, pe cât este posibil, de 

expresiunile lui Ciril, ca prin schimbări, adause şi o- 

misiuni, să probeze contra Calvinismului, că în aceeași 

termeni se pâte exprima doctrina adevărată a Bise- 

ricil de Râsărit. In partea finală se discută cestiunea 

dacă simplii creştini pot citi Biblia, şi se răspunde ne- 

gativ, se recunosc mai multe cărți apocrife ca făcând 

parte din Sf. Scriptură, se apără cultul icânelor și pos- 

turile, etc., tâte ca răspunsuri reformatului Claude de 

Charenton, care criticase aceste puncte. 

Protestanţii aii acusat pe Dositei de instrument al 

Romano-Catolicismului. Pâte fi adevărat că pentru con- 

vocarea sinodului din Ierusalim, Dositei să fi ascultat 

și de îndemnurile Ambasadorului Francez din Con- 

stantinopole, Ofivier MNointel, cu care se afla în bune 

relațiuni, care i-a povestit despre calomniile aduse de 

Claude Bisericii Orientale şi l-o fi rugat să '] desmintă. 

Este asemeni fârte posibil ca el să se fi servit de 

isvâre Romano-Catolice la compunerea Mărturisiri sale, 

dar este grei—dacă nu cu totul imposibil—de ad- 

mis, ca Dositei, autorul şi editorul mai multor scrieri 

polemice contra Papismului, să se fi făcut în vre un 

fel instrumentul acestuia. Acusațiunea Protestanţilor 

se sprijine mai mult pe faptul că Dositei admite nu- 

mărul de 7 al sacramentelor și consideră apocrifele 

ca făcând parte din Sf. Scriptură. Dar învățătura despre 

cele 7 taine a fost'apărată cu mult mai nainte de 

Dositei și contactul Protestanţilor cu Biserica Orto- 

doxă de Răsărit, de către Gabriel Severul în scrierea 

sa despre: «Cele 7 faine». Recunoscerea apocrifelor 

ca făcând parte din Sf. Scriptură— deși Biserica nostră 

le înlătură din Canon—își găsesce esplicare în spiritul 

de'-care era animat Dositei de a nu lăsa nimic în
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piciore din ceea ce afirmase Ciril în Mărturisirea sa; 
și cum cestiunea acesta nu era hotărită în mod de- 
finitiv, Dositei ia susținerea Romano-Catolicilor, rela- 
tiv la acâstă întrebare, de bună. Asemenea se esplică 
şi oprirea laicilor de a citi Sfinta Scriptură, ceea ce 
iarăși nu place Protestanților. 

Papiștii ai criticat asemenea aspru pe Dositei, pentru 
că nu recunâsce pe Ciril Lucaris de autor al mult 
discutate Mărturisiri ce i se atribue. Cu tâte criti- 
cile şi incriminările aduse de o parte și de alta, Măr- 
turisirea lui Dositei rămâne o lucrare de valăre pentru 
Simbolica Biserici! nâstre. 

Dintre Caze/hisme, cele mai însemnate sunt: Cate- 
hismul lui P/afon, Mitropolitul Moscovei și al lui Zi- 
lare asemeni Mitropolit al Moscovei. Ambele se bu- 
cură de multă autoritate în tâtă Biserica Ortodoxă 
de Resărit.—In special cel din urmă s'a tipărit în 
Rusia de la anul 1840, data compunerii sale, în mat 
mult de 100 de edițiuni şi este tradus în mai multe 
limbi. După o introducere despre Revelaţiune, Sfinta 
Scriptură și Tradiţiune, materia Catehismului este îm- 
părțită în trei secțiuni: credință, speranță și dragoste, 
ca în Mărturisirea Ortodoxă. 

  

CAPITOLUL II. 

Învățăturile principale ale Bisericii Ortodoze. D- 
$ 10. Ideea de Dumnedeii unul în ființă şi întreit în pers6ne. 

Inv&ţătura despre Dumnedei, care formeză punctul 
central al întregii Teologii, a fost și este învețătura 

1). Pe basa une! împărțiri ocasionale întrebuințată de Fotiu, Protestanţii 
împart tâtă învățătura Biserici! nostre în două;. uădoic=invăţătură, 
şi pbSTaywyia==expunere mistică, In cea dintât irat6ză despre credinţă, în cea de a doua despre mistere, Actstă împărţire ca neîntemetată şi necorespunqălâre realității o respingem şi urmăm împărțirea materiei în paragrafe ca şi până aci.
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de predilecțiune a Bisericii Ortodoxe de Răsărit. In 

timpul patristic, ca și după aceea, ea a absorbit cea 

mai mare parte a interesului şi preocupațiunii sciin- 

țifice a Teologilor ortodocși. Cei mai însemnați părinți 

bisericesci, scriitori și representanți ai sciinții teologice 

în Răsărit ai depus cea mai mare parte din munca 

și cunosciințele lor în tratarea acestei dogme. Romano- 

Catolicii şi mai ales Protestanții ai făcut din acesta 

un punct de acusațiune Bisericii nostre, că ea, a- 

decă, se ocupă numai cu cestiuni transcedentale şi cu 

totul abstracte, cum este cestiunea existenții lui Dum- 

nedeii, a Sfintei Treimi, etc., și neglijeză cu totul pe 

cele practice și de interes vital, cum sunt tote ces- 

tiunile de morală, sai care se referă la om şi rapor- 

tul lut cu Dumnedeii, care compun grosul materiei în 

Teologia apusenă.— Diferenţa îutre noi şi el provine de 

acolo că, pe când ei pun tâtă greutatea în Antropo- 

logie, considerând de indiferent de a sci ce este Și 

cum este Dumnedeii, şi se mulțămesc numai în a a- 

firma că el există şi stă întrun raport sai altul că- 

tre om și lume, noi voim a pătrunde, pe cât este 

posibil minții omenesci, acestă cestiune, fără a ne- 

glija pe cea de a doua, care apare în acest cas nu- 

mai ca un corolar al acesteea. Și într'adever, dacă 

omul are idee lămurită despre Dumnedei, atunci în- 

țelege fârte bine care trebue să fie linia sa de con- 

duită, pentru a corespunde destinațiunii sale şi a nu 

contradice voel celei sfinte a lui Dumnedei. Acâstă 

diferență de vederi esplică și ușurința cu care Apu- 

sul a falşificat dogma creştină despre Sfinta Treime, 

învățând că Sf. Spirit purcede și de la Fiiul, şi se- 

ninătatea de cuget cu care afirmă că acesta nu pu- 

tea forma un motiv de separațiune între ambele Bi- 

serici, că cu -tâtă acestă diferență de învățătură — 

pentru că este ceva abstract et eo ipso fără multă 

însemnătate—ele ar fi putut trăi mal departe în unire,
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Pentru.a putea pătrunde rostul învețăturii Bisericii Ortodoxe de Răsărit despre Dumnedei și urmări fi- rul desfășurării ei, cercetătorul trebue să se adreseze mai întâi la Istoria Dogmelor. Acolo va afla cheia a- 
cestei cestiuni. De acolo va înveța a cunâsce împre- jurările sub a căror influență s'a formulat și desvol- tat în Creștinism noțiunea de Dumnedei, anume în lupta literară contra Păgânismului, contra sistemelor 
Filosofiei grecesci, saii în legătură cu unele din ele, și contra Gnosticismului, cu tâte nuanțele lui. 

In oposiţiune cu Filosofia păgână, Creștinismul în- temeează cunoscibilitatea luy Dumnedei nu numai pe rațiunea omenescă, ci și pe revelațiunea dumnedeescă. In ființa sa Dumnedei este Spirit, substanța per ex- 
celeutiam, supranaturală și nemuritâre. Tocmat pentru 
că este nemuritâre, netrecătore, de aceea se deose- 
besce de tot ce este muritor, trecător. Ceea ce more, trece, nu există în adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Ceea ce o dată n'a existat, chiar dacă nu va mai avea sfărșit—cum e sufletul —nu se pote numi etern 
Sail substanță,. pentru că avend început are și o causă în afară de sine. Numai Dumnedeiă singur, care, cum 
n'are sfirșit tot așa n'a avut nici început, este ade- verata, unica substanță, ființa absolută. Ca atare e] se bucură de tâte atributele ce revin perfecțiunii: in- 
teligent, bun, drept, adevărat, atotputernic, omnipre- 
sent, etc., etc.;—cu un cuvînt: suma tuturor perfecțiuni- lor, realitatea absolută.!) Deși mai pre sus de fire, el este totuși causa a tot ce există şi ceea ce există nu e tot ce el pâte, ci numai ceea ceel voesce, fără ca cu tote acestea să resulte de aci o mărginire a puterii sale sai imperfecţiune (M. 0O., 1, 14.2) 

  

1). Despre substanţă în înţelesul în care-o Ya Biserica nâstră învață cu multă claritate şi precisiune matematică Benedict Spinoza în prima, parte a Moralei sale. Păcat numa! că el ajunge apol la Panteisml ). Pentru prescurtare vom însemna cu: M. O. mărturisirea ortodoxă a
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Fiinţa supremă, una după substanța sa (osia), constă 

din trei persâne sai feţe (ngozwza, Ynosrăgit): Tatăl, 

Fitul și Sfintul Spirit. Prin admiterea acestor trei ipo- 

stase nu se introduce o separațiune în ființa dumne- 

deescă, ci, precum sufletul omenesc constă din: minte 

rațiune și voință (M. G. cp. 2, 3), (sai după Psiho- 

logia modernă din: intelect, volițiune și sentimenta- 

litate), tot ast-fel pâte fi cugetată şi ființa dumnede- 

escă ca: rațiune, cuvint şi spirit. Rațiunea este Dum- 

nedeii Tatăl, cuvintul este Dumnedei Fiiul și voinţa 

este Dumnedei Sfintul Spirit. Prin cuvint sai! înțelep- 

ciune se face Dumnedeii Tatăl, cunoscut creaturilor 

sale, şi prin voinţă le iubesce. Prin acesta se cunosce 

şi se tubesce el, însă mai întâi pe sine însuși, prin 

urmare ei sunt din veci în el şi fiind din aceeași sub- 

stanță cu el formâză un singur Dumnedei (Idem, ibi- 

dem).—Cu acesta este dată deosebirea persânelor în 

Sfînta Treime și atributele ce se cuvin fie-căreea din 

ele și anume: Tatăl nenăscut, Filul născut și Sfintul 

Spirit purces. Pe când aceste atribute nu altereză u- 

nitatea ființei, deosebesc: una de alta pers6nele Sfin- 

tei Treimi pentru a nu le confunda între dinsele. 

In urma acestei comparațiuni și deducțiuni strict 

logice, basată pe o împărțire trihotomică a sufletului, 

deosebită de cea platonică și în orl-ce cas mai ne- 

merită, se înțelege cu claritate şi purcederea Sfintului 

Spirit numai de la Tatăl, iar nu și de la Filul, cum 

susțin Romano-Catolicil şi cu că şi Protestanţii. Acesta 

resultă 'și din Sfinta Scriptură, simbolul N. C., sfinta 

tradițiune și din tâtă literatura veche bisericescă. Des- 

pre o trimitere a Sfintului Spirit și de la Fiiul (ntuzto- 

So, &noorih)eoSa) învață. și Biserica nostră, dar a- 

cestă trimitere este în timp şi se deosebesce de pur- 

cederea, din vecie (ExnopeieaSat) numai din Tatăl. In 

  

lut Petru Movilă, cu M. G.. mărturisirea lui Ghenadie, cu M. M. pe a lu! 

Mitrofan şi cu M. D. pe a lui Dositel.
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fine, atât Biserica nostră cât şi cea apusenă învață 
unitatea lui Dumnedeu, dar pe când a nâstră plecă de la unitate ca principiul, rădăcina și sorgintea dum- nedeirii (âpxă, fita uni nŢi), cea occidentală își Ya refugiul la acestă idee numai spre a susține consub- 
stanțialitatea persânelor în Sfânta Treime (Tratarea 
mai amănunțită a acestei cestiuni aparține Teologiei 
Dogmatice şi Istoriei Dogmelor). 

$ 11. Creaţiunea. 

Dumnedeii este causa primară a tuturor lucrurilor, «creator al ceriului și al pămîntului, al tuturor celor vE&- dute și nevedute», cum dice simbolul N. C. Tot ce există este împărțit, cum vedem, în două: lumea ne- vădută și lumea vedută.— Cea dintâi, lumea inteligi- bilă (zâapos vocpâc=ypru0a2 us intelligibilis) saă lumea spi- ritelor, a fost creată de Dumnedeii mai nainte de lumea vEdută. Omul, cea din urmă dintre creaturi, u- nesce în persâna sa ambele lumi: după corp el face parte din lumea materială, după suflet din cea spi- rituală, de aceea se și numesce uixpoz6opos, Compo- sițiunea mixtă a naturii sale e o dovadă sigură, că ambele lumi ai unul și acelaș autor. 
Din lumea spiritelor fac parte îngerii cei buni și cei răi. Ingerii cei buni sunt împărțiți în trei trepte şi acestea în nouă cete sai coruri. Funcțiunea lor constă în a lăuda pe Dumnedeu şi a-i servi. In acest din urmă scop sunt trimiși în lume ca să pove&țulască pe Gmeni la împărăția lui Dumnedeiă, să protegă o- raşele, statele, Bisericile, etc., să ducă rugăciunile îna- intea lui Dumnedeii ș. a. In oposițiune cu îngerii cei buni staii îngeri! răi. Ei se deosebesc de îngerii cei buni: nu prin natura lor, pentru că și ei sunt tot spi- rite, ci numai prin starea lor morală, pentru că as- cultând de căpetenia lor Lucifer s'a r&svrătit împo-
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triva lui Dumnedeii și de aceea aii cădut din grația 

sa și nu mai pot voi de cât răul, pe când îngerii cei 

buni nu pot voi de cât binele (M. O. [, 19, 20, 21). 

In ce privește lumea vEdută Dumnedei a creat 

mai întâi materia şi din acesta a făcut lumea. Creaţi- 

unea lumii este un act liber al bunătăţii și atotputer- 

niciei lui Dumnedeii. Scopul creaturii este de a servi 

ca un testimoniii al bunătății dumnedeeșşti și grației 

sale, care se manifestă în ființele raționale (M. M. c. 

2), şi pentru a manifesta gloria divină. 

$ 12. Antropologia. 

Ca puporâouos omul este corp și spirit. După corp 

este asemenea materiei: supus stricăciunii, muritor; 

după suflet este nemuritor și portă în sine chipul lui 

Dumnedeii. Dar afară de chip (ez), omul trebue 

să fie şi după asemănarea (5uoiwois) lui Dumnedei. 

Pe când chipul lui Dumnedeii este omul din însăși 

firea sa, asemănarea cu el trebue să 'şi o agoni- 

sescă el singur prin zel și prin virtute. Prin urmare 

asemănarea cu Dumnedei, adecă conformitatea mo- 

rală cu Creatorul, o posedăm numai în mod po- 

tențial, virtual. î) Pentru traducerea ei în fapt este 

trebuință de hotărîrea voinţii nâstre, de acțiune pro- 

prie. Din fire suntem ființe raţionale; a deveni buni, 

drepți, etc., depinde de noi înșine.—ln privința cor- 

pului Biserica a respins ideile gnostice şi origeniste că 

el ar fi o închisre, o camesolă pentru suflet. Ca 

creatură a lui Dumnedei el nu 'pâte fi răi, din con- 

tră este bun, căci el servesce ca organ de expresiune 

saă instrument al sufletului. Dacă el se opune por- 

nirilor nobile ale sufletului şi dacă este numit de multe 

ori şi cu drept cuvint, răi, acesta nu este datorită na- 

3), M. M. c. IIL. şi I6n Damascenul: «Despre credinţa ortodoxă» II, 

cap. '12. !
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turii sale primitive, ci numai înclinării ce a primit 
din causa păcatului. Așa dar păcatul, dar nu corpul 
este răi. 1) Natura sa nu s'a schimbat cu totul în răti 
prin păcat, ci el rămâne destoinic atât de bine cât 
și de răi. Prin mortea și învierea lui Christos a pri- 
mit însușirea de a fi transformat, spiritualisat, invisibil, 
la judecata ultimă și va lua parte la fericire saă ne- 
fericire în viața _viitâre, după cum a fost o uneltă 
demnă sai nedemnă a sufletului a cărui locuinţă a fost 
în acâstă lume. 

Omul este bun din natura sa, atât după corp cât 
și dupe suflet. Răul provine numa! din îndepărtarea 
şi înstreinarea de Dumnedei, la care omul a ajuns 
prin întrebuințarea greșită a rațiunii și libertății cu 
care Dumnedeii la înzestrat. Despre creatura ira- 
țională și lipsită de libertate nu se pote dice că este 
rea, pentru că nu'și pâte schimba starea în care a fost 
creată de Dumnedei şi Dumnedeiă n'a făcut nimic răă. 

Râul este dar exercitarea păcatului și se comite de 
om întru cât el ca ființă cugetătâre se bucură de [i- 
bertatea sa (aureEciawov) Păcatul nu este alt ceva de 
cât direcțiunea greșită ce se dă voinții și cugetării. 
Fiinţele raționale posedă facultatea de a se putea ho- 
tări de sine, de aceea libertatea este puterea unei 
mișcări neimpedecate, care pune pe om în stare de 
a da unul impuls al cugetării sale o. direcțiune spre 
o faptă bună saă rea. Acestă facultate este garantată 
de însăși natura omului și contra ci nu constringe 
nici Dumnedeii. Domeniul libertăţii se întinde atât de 
departe cât: este dată posibilitatea unei alegeri în în- 
deplinirea faptelor. Pentru că omul este liber Și în 
este dată posibilitatea de a face bine sai răi, de a- 
ceea şi este responsabil de faptele sale. 

Starea nevinovăţiei este de două feluri, cum dice 

3). M. 0.1, XXVI,
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Marele Vasile: sai o înstreinare de bună voe de la 
păcat, saii necunscerea, nesciința de ce este păca- 
tul. De acest al doilea fel era starea nevinovăției și 
nerăutății lui Adam mai nainte de căderea în păcat!). 
El era nevinovat, mai nainte de a păcătui, și în stare 
de perfecțiune și dreptate deplină, atât în ce privesce 
cugetarea, cât și în ce privesce voea sa. Cunoscinţa 
lui de Dumnedeii se întindea atât cât era lui iertat 
şi cuviincios în acea vreme. Din acestă cunoscință de 
Dumnedei şi din propria sa reflexiune, nu din vre- 
o învățătură, poseda el cunâscerea naturii și a ani- 
malelor. Voea sa se supunea rațiunii, cu tote. că pu- 
tea să hotărască și contra ei. Acestă unitate și ar- 
monie a voinții și cugetări sale forma punctul cul- 
minativ al perfecțiunii primului om. De aceea el as- 
culta întru totul de Dumnedeiă, fără ca cu tâte aces- 
tea libertatea sai hotărîrea lui de sine însuși să fie 
în vre un fel restrinsă sai vătămată. Primul om nu 
cunoscea tot în mod desăvirșit, dar avea în sine a- 
cestă posibilitate şi disposițiune. La starea sa de per- 
fecțiune trebue a număra și nemurirea. 

În acestă înv&țătură Biserica n6stră ia o posițiune 
de mijloc între Teologia Romano-Catolică, care con- 
sideră ceea ce numirăm asemănarea lui Dumnedei 
în om, sait justitia originalis, cum se numesce în Ro- 
mano-Catolicism, nu. ca ceva propriii naturii omului, 
ci numai ca o deosebită favâre dumnedeiască, ca un 
dar supranatural— doza superadilum—care se perde 
prin căderea în' păcat și Teologia protestantă, care 
învață că tâte calitățile pe care le avea Adam în pa- 
radis aparținea naturii lui fiindu-i date prin creațiune. 

Păcatul originăl constă în călcarea de bună voe a 
poruncii dumnedeesci de a nu mânca din fructele po- 
mului oprit. Ca scuză a greşelei sale omul nu putea 
aduce îndemnul șerpelui, pentru că el era înzestrat 

1) Veqi în acâstă cestiune întrebarea XXIII, p. I,-din M. O. 
 



nn 

cu pricepere și voe liberă, în virtutea cărora trebuia 
să recunscă că trebue să asculte mai mult de po- runca lui Dumnedeii de cât de îndemnul şerpelui și sc putea stăpâni de a nu fi sedus. Ce privesce po- mul fatal, acesta se afla între cei lalți pomi din gră- dina Eden. EI servea mar întâi numai pentru cuno- scința lucrurilor pămiîntesci Și dacă se numesce «po- mul cunoscinții binelui Și reului» acesta însemneză, 
că lucrurile pămintesci sunt, în sine privite, cu totul indiferente, adecă nici bune nici rele și numai prin- tr'un act de reflexiune și hotărire a voinții primesc caracterul moral și pot fi calificate de bune Sau rele. Dumnedei a interdis omului de a mânca din acest pom pentru a-l lega de sine prin acestă poruncă, pentru a încerca și a forma voința sa oferindu-i un material de alegere şi mai pre sus de tâte pentru a înv&ța, că omul trebue să cunâscă cele pămîntesci, 
după ce mai întâi s'a deprins a întrebuința bine da- rurile ceresci, adecă facultăţile spirituale date lut de Dumnedci, aşa în cât lucrurile pămintesci să fie pen- tru el numai ceva secundar (M. M. p. 60—62. Atha- nasiu: de incarnatione. I6n Damascenu: mept dpfo50Eou 
ztorews, part. II), 

Consecințele păcatului sunt: a) Pierderea comuni- unii cu Dumnedeii sai a dreptății și sfințeniei origi- ginale şi căderea sub vina de neascultare; b) “Tur- burarea armoniei dintre corp și suflet, suferințele și m6rtea și c) Întunecarea chipului lui Dumnedeii în om sait slăbirea și întunecarea rațiunii. Nici una din facultățile spirituale nu se nimicesce prin păcat, cum susțin Protestanţii, ci numai se slăbesc, Din acestă cauză corpul cu poftele sale sensuale prepondereză 
asupra spiritului. Rațiunea nu mai cunâsce pe Dum- nedeii ca creatorul săă și ființa supremă, de aceea îl . confundă cu creaturile cărora le aduce cultul care se cuvine numai lui Dumnedeii, voința nu face întotde-
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una binele, ci mai mult răul şi deși liberă se mișcă 

totuşi numai în sfera josă a materialității, servesce 

numai plăcerilor corpului, cu un cuvint omul trăesce 

numai în corp și pentru corp uitând saii neglijând cu 

totul viața spirituală. 
Pentru că în Adam și soția sa Eva era concen- 

trată tâtă omenirea, de aceea tot neamul omenesc e 

vinovat de greșala lor şi împărtășesce sorta creată 

prin păcat, cum dice Sf. Ap. Paul (Romani 5, 12). 

In privința provenienţei sufletului în fie-care om în 

parte, Biserica n6stră admite Creaţianismul, că adecă 

fie-care suflet e creat de Dumnedei şi se unesce cu 

corpul în momentul când organismul este capabil de 

a-l primi. E adevărat că o hotărire oficială nu există 

în acestă privință și nici cărțile simbolice nu spun 

nimic precis asupra acestui punct (M. O. 28 spune 

numai, că sufletul e de la Dumnedei), dar teoria a- 

cesta a fost singura care s'a bucurat de mai multă 

trecere față de Preexistenţianism, care a fost respins 

şi condamnat oficial o dată cu condamnarea represen- 

tantului săi de frunte Origen, şi față de Traducianism 

care deşi nu așa de periculos și absurd cum s'a cre- 

dut şi interpretat, a cădut totuși în discredit. pentru 

Biserica nâstră, pote mai mult fiind-că e adoptat de 

I.mterani (Calvinii şi Romano-Catolicii admit ca și 

noi tot Creaţianismul). 
Prin atotsciința sa Dumnedei a sciut chiar mai 

nainte de creațiune, că omul va cădea prin păcat, cu 

tâte acestea el tot l-a creat pentru a arăta și mai 

mult puterea și bunătatea sa prin trimiterea Fiiului 

săii în lume (M. 0.1, 25, M. M, p. 63). 

$ 13. Soteriologia. 

Păcatul făcuse pe om incapabil de a se putea mân- 

tui prin propriile sale forțe. O experiență îndelungată
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de mai multe veacuri, în care Dumnedei lăsase. pe 
om în voea sa, fără a-l ajuta și conduce direct—și 
acesta numai pentru ca el să se convingă că prin 
propriile sale forțe nu se pâte mântui, ci are trebu- 
ință neapărată de asistența divină— dovedise acesta 
cu prisosință. Pentru a nu lăsa pe om pradă păca- 
tului Dumnedei trimite în lume pe însuși Filul săi, 
care ia corp omenesc, învață pe 6mnni calea ce duce 
la mântuire, le dă exemplu de viață curată prin în- 
suși felul săi de tratiă, ilustreză prin minuni disele 
sale și confirmă misiunea-i dumnedeiască, și încoro- 
nEză opera sa meșianică suferind chinuri și morte de 
cruce pentru liberarea omului de păcat. Prin invierea 
din morți și înălțarea la ceriuri 'ȘI-a arătat puterea 
sa dumnedelască în tâtă splendârea Și ne-a dat ga- 
ranție neindoidsă de siguranța mântuire! nâstre. 

Pentru că Christos a luat asupră-și vina păcatului 
Smenilor fără ca el însuși să fi fost vinovat și supus 
păcatului, pentru că s'a oferit numai din dragostea 
pentru neamul omenesc ca preț de r&scumpărare pen- 
tru el și mijlocitor al împăcării între om și Dumne- 
dei, de aceea opera sa mântuitâre a fost conside- 
rată înaintea lui Dumnedeiă, ca și cum ar fi fost fă- 

“cută de om însuși și prin acesta a fost declarat în 
lisus Christos liber de păcat și restabilit în bunele 
relațiuni cu Dumnedei, în care se aa mai nainte de 
cădere (M. O. 1, 47). 

In ce privesce aproprierea mântuirii adusă de Chri- 
stos, Biserica nâstră a respins cu tărie predestinaţi- 
unea absolută, că adecă numai acei &meni pot do- 
bindi mântuirea, care aii fost din eternitate hotăriţi 
pentru acesta. Ea învață că în acestă viață se ago- 
nisesce mântuirea şi fericirea sai muncile veșnice, şi 
că faptele nâstre sunt care hotărăsc acesta. Fără în- 
doială, Dumnedei scie de mai nainte cine are să se 
mântuiască și cine nu, dar el nu destineză pe unii
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Gmeni pentru mântuire şi pe alții pentru pcire. El 

oferă tuturor grația sa și mântuirea în Christos și de- 

pinde de fie-care om în parte, € fapta libertăţii per- 

sonale a fie-căruia, de a o primi saii respinge. În 

actul mântuirii sunt dar doi factori activi: Dumnedcii 

şi omul. Nică Dumnedeii singur nu mântuesce pe om 

fără vocea și conlucrarea lui, nici omul singur nu se 

pâte mântui fără ajutorul dumnedeesc, așa că actul 

mântuirii e un act divino-uman. Inceputul îl face Dum- 

nedeii, deșteptând în sufletul omului dorința de mân- 

tuire, iar omul continuă, conformându-se voinții dum- 

nedeesci revelată lui în mod deplin prin lisus Christos. 

O descriere amănunţită a tutor faselor procesului renas- 

cerii și justificării—ordo salutis—nu este expusă în câr- 

țile simbolice şi nică Teologii mai vechi nu ne o daii. Dacă 

tratatele de Dogmatică mai noi ne-o oferă, ea e luată 

după Teologia Romano-catolică, care nu diferă de cât 

prea puțin de învățătura nostră, în acest punct. De 

aceea o expunere specială și amănunţită a acestui 

proces nu își are locul săii aci. Ceea ce trebue să ac- 

centuăm e, că învățătura despre justificare e dedusă 
cu consequență strictă din învățătura despre păcatul 
original. De vreme ce facultățile intelectuale ale o- 
mului aii fost numai slăbite, Iar nu nimicite prin 
păcat—cum susține Protestantismul—era firesc lucru 
ca în actul justificărei să i se recunoscă și omuluio 
parte activă. Nimic n'a fost mai strein de spiritul or- 
todoxici de cât a nega omului cu totul capacitatea 
de mântuire, de a'l transforma după căderea în pă- 
cat în obiect fără voință şi libertate personală, cum 
ai făcut Protestanţii. Cu modul acesta ea nu se gă- 
sesce în situațiunea dificilă de a nu recunâsce meri- 

tele vieții și învețăturii multor înţelepţi din păgânism, 
nici de a contesta sai micșora virtuțile lor numin- 
du-le «vifiz stră/ucitdre». Ea dă lui Dumnedei ce este 
al lui Dumnedei și lasă și omului ce este al săi. A
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admite că Dumnedei singur e activ în procesul jus- tificării, iar omul cu totul pasiv, e a lua cu o mână 
ceca ce se dă cu cea laltă, ba chiar și mai mult, pen- 
tru că acelaș Dumnedei care e așa de generos și 
iubitor față de om în justificare, Pa privat, când el 
a cădut în păcat, de tâte darurile sale și l'a lăsat să 
rătăcescă mil de ant prin întunerec fără să se îndure 
ai trimite măcar o rază de lumină, care săi arate 
cel puțin pentru un moment drumul ce conduce a- 
fară din prăpastia peirii, Ar f grei în acest cas să 
ne facem o idee clară despre dreptatea și bunătatea 
lui Dumnedeii când dintre descendenții lui Adam, 
Supuși cu toții deopotrivă vinei păcatului, unora — 
mal nainte de venirea lui Christos în lume și aduce- 
rea mântuirii—li se aplică pedepsa pentru păcat în 
t6tă asprimea ci, altora—după venirea lui Christos— 
nu li se mai ţine în secmă păcatul și li se pun la în- 
demână și mijlâce positive pentru a ajunge la mântuire 
Și fericire. Se va răspunde pâte cu Apostolul Paul, că 
Dumnedei este stăpân absolut preste creatură și pâte 
face cu ea ce vrea și cum vrea, ca olarul preste lu- 
tul săi din care face un vas de cinste, iar altul de ne- 
cinste, dar acesta. nu va fi un rEspuns îndestulător 
pentru că Mântuitorul ne presintă pe Dumnedei ca 
părinte al tuturor Gmenilor, ca dragoste absolută, și 
o alternațiune atât de rigidă între dreptate neîndu- 
plecată de o parte și grație de altă parte cu grei 
își pot găsi esplicațiunea în dragoste. Numai un Sy- 
nergism așa cum învaţă Biserica nâstră dă fie-căruia 
din cei doi factori ai mântuirit—lul Dumnedeiă şi o- 
mului— partea ce-i se cuvine. 

Pentru ca meritele mântuitâre ale lui Christos să 
fie imputate omului, cu alte cuvinte pentru ca el să 
fie de fapt justificat înaintea lui Dumnedei sai re- 
generat, se cere din partea sa ca să posedă credință: 
și să fi făcut fapte bune. Prin credință se înțelege 
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primirea și ţinerea cu tărie a tuturor adevărurilor 
mântuitâre (Unui mepi Seo at râv Zetwy) Fără cre- 

dință este cu neputinţă a plăcea lui Dumnedei, cum 
dice Ap. Paul (Ebrei 11, 6). Credinţa nu trebue insă 
a fi considerată ca ceva abstract sau numai teoretic. 
Adevărata credință saii credința vie este aceea, care. 
se manifestă prin fapte. «/ărturisini că nimenă nu se 
mântuesce fără credință; credință însă numim primi- 
rea dreplă a celor ce se învață despre Dumnedeii și 
lucrurile dummnezeesci, manifestată prin dragoste, 
adecă împlinirea preceptelor dumnegeesci date 
nouă de Christos. Fără acesta nu e. cu putinţă 
a plăcea lui Dumnegeă» (ÎI.D. decr. 19). 

Ar fi de ajuns dacă sar dice că justificarea se 
face prin credinţă vie, fiind-că acesta coprinde în sine 
și faptele, dar pentru a se accentua și mai mult că 
faptele sunt necesare, ele se socotesc ca ceva a parte 
alături de credință. « Mărturisim, că omul nu se jus- 
tifică numai prin credință, ci prin credință și prac- 
ficarea dragostei, adecă prin credință și faple» (BL.D. 
decr. 13). Faptele .sunt produsul credinței, fără de 
care ea ar fi mortă, ca corpul fără suflet, cum dice 
Ap. lacob (2, 26, comp. şi I6n 14, 21). După fapte 
se pâte—iîn casurile normale—judeca credința cui-va, 
căci după fruct se cunbsce pomul și tot ele ne dai 
până la un punct măsura gradului de perfecțiune pe 
care îl atinge cine-va în viață. Protestanţii sunt în e- 
rore, dacă din causa abusurilor făcute în Romano- 
Catolicism cu indulgențele, nesocotesc însemnătatea 
faptelor bune. Ei uită că fapte bune nu sunt numai 
postul, rugăciunea și tot felul de privațiuni, care ai 
valre numai pentru cel care le practică, ci și fap- 
tele de caritate către aprâpele, a căror valdre n'o 
pot contesta cel puţin din punct de vedere umani- 
tar. De mare folos ar fi pentru omenire și multe su- 
ferințe ar putea fi ușurate, dacă învețătura despre fap- 

S
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tele buncar fi general răspândită și pusă în practică. 
Precum cine-va se asigură mai bine de mântuire 

săvârșind fapte bune, tot ast-fel o pote pierde prin 
păcat. Numai păcatele în contra Sfintului Spirit atrag 
după sine pierderea mântuirii în mod irevocabil. Pă- 
catele de morte causeză asemeni pierderea mântuirii, 
dar ele pot fi iertate în sacramentul penitenții și cu 
acesta omul își căștigă din noii mântuirea, iar păca- 
tele veniale nu atrag după ele prerderea mântuirii. 
Acestea se și artă . mai ușor și numai prin căință 
sinceră. . 

Tratarea mai amănunțită despre păcat, ființa și felurile lui, cum şi despre faptele bune aparţine do- 
meniului Eticet. 

Ş 14. Învățătura despre Biserică. 

Biserica este comunitatea religi6să morală a tutu- ror acelor care cred în lisus Christos și urmeză învă&- țătura lui așa cum ni s'a predat de sfinții Apostoli și de sin6de. Din definiţiune însași se vede că mem- bril Bisericii nu sunt numai cei drepți și sfinți, ci toți care cred în Christos, fie ei chiar și încărcaţi de pă- 
cate, pentru că tocmai acesta este scopul Bisericei, ca prin grația de care dispune să îndrepteze și sfin- 
țescă pe cei păcătoşi. Predicatele er sunt: una, sfintă, catolică și apostolică. Unitatea şi Sfințenia ei se de- duc din legătura cu Christos ca mire al ej (II Cor. 11, 2. Efes. 4, 5). Se mai numesce una și din ca- usa unităței credinței și sfintă pentru că membrii ei sunt sfințiți de Sf. Spirit și ea însăși are putere sfin- țitore. Catolică se numesce Biserica cu privire la me- nirea €i, pentru că ea e menită să: coprindă în sînul săi pe țoți Gmenii, și apostolică pentru că păstreză orânduirile Apostolilor. Ea nu este legată de un a- 
numit loc. Bisericile locale ca d. ex.: din Roma, le-
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rusalim, Alexandria, etc. sunt numai Biserici particu- 

lare. Intru cât se pâte vorbi de o prioritate de rang 

între Biserici, acâsta se cuvine Bisericii din Ierusalim 

pentru că din ea s'a răspândit Evangelia în totă lu- 

mea, de aceea și trebue numită mama tuturor celor 

lalte Biserici. Se vorbesce asemeni și de un primat 

al Bisericii din Roma și Constantinopole; acesta se 

întemeiază însă numai pe disposițiuni împerătesci. 

Biserica nu este întemeiată de 6meni, ci de lisus 

Christos, care e capul unic și temelia el vecinică, iar 

conducător e Sfintul Spirit. Dacă în unele locuri din 

Scriptură se dice, că Apostolii și Profeţii sunt teme- 

lia “Bisericii, acesta e numai improprii, sai cel mult 

din causa intimității în care ei se află cu Christos, 

pot fi asemeni temelie a Bisericii. Bisericile locale ati 

fie-care de cap pe Episcopul lor. Fie-care Episcop e 

locţiitorul lui Christos în eparhia sa. Dositei spune 

că Episcopatul e de așa preţ pentru Biserică, că fără 

el Biserica n'ar putea exista și nimeni n'ar putea fi, 

sau a se numi creștin. De el şi în special de succe- 

siunea episcopală transmisă de la Apostoli prin im- 

punerea mânilor și invocarea Sfintului Spirit este legată 

presența lui Christos în Biserică, curățirea învățăturii 

și conservarea puterii apostolice de a lega și deslega 

păcatele. Treptele inferiâre din cler aii putere sacra- 

mentală și administrativă în Biserică numai prin de- 

legaţiune din partea Episcopului. Intre Episcop, Arhi- 

episcop, Mitropolit, Exarh, Patriarh, nu există altă 

diferență de cât de scaunul ce-l ocupă şi drepturile 

ce le conferă legile civile; în privința spirituală sunt 

toți egali. Representaţiunea exteridră a Bisericei o 

formeză sin6dele ecumenice la care aă drept să par- 

ticipe numai Episcopii. Ele sunt autoritatea cea mal 

înaltă în Biserică atât în ce privesce credința, cât și 

în ce privesce disciplina bisericescă. - 

Biserica este infailibilă, adecă nu pote greși pentru
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că are promisiunea Mântuitorului de a fi cu ea până la sfârșitul veacurilor. Din acestă causă ca nu stă mai pre jos de cât Scriptura, cum învață Protestan- ţii şi cum a susținut Ciril Lucaris în confesiunea sa (cap. 2), ci e interpretatârea legitimă a Scripturii. Bi- serica n6stră n'a mers așa de departe ca să subor- doneze Scriptura cu totul față de Biserică și să dică cu Augustin: « Foangelio non crederem zisă sec com- moveret Fcclesiae auctorilas», ci numai le a pus pe amândouă alături una de alta. Sfinta Scriptură este le- gea, Iar Biserica autoritatea, care interpreteză legea. De aceea Scriptura nu trebue înțelesă alt-fel de cât cum o esplică și predă Biserica (M.D. decr. 2. M.O. I, 86). Fie-care creștin datoresce Bisericel supunere abso- lută, fiind-că ea urmăresce binele și fericirea tuturor membrilor ei fără deosebire de stare și condițiune. Acestă supunere se dovedesce prin ascultarea po- runcilor Bisericii, care sunt în număr de nouă și anume: 1) Ca fie-care să se roge lui Dumnedei cu inimă înfrintă şi smerită și să Ia parte la serviciile bisericesci; 2) observarea posturilor anuale; 3) respec- tarea pers6nelor spirituale; 4) mărturisirea păcatelor înaintea „duhovnicului; 5) ferirea de Cărți eretice și "de contactul cu ereticii; 6) înălțarea de rugăciuni către Dumnedeii .pentru toți Gmenii și mai ales pentru autoritățile ecclesiastice și civile și pentru cei morţi; 7) păzirea posturilor și rugăclunilor orânduite de autoritatea spirituală a unei eparhii sau diecese Ore-care; 8) a respecta bunurile și avuturile biseri- cesci și a nu înstreina sati răpi ceva din ele; 9) a nu celebra nunta în dilele oprite de Biserică. 
Din cele dise până aci urmeză, că Biserica este visibilă, iar nu ceva invisibil, cum - susțin Protestan- ţii. Despre acestă Biserică visibilă se dice, că e a- devărată. Principiul după care se judecă adeverita- tea ei este următorul: «Acea Biserică este adeverată,
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care a păstrat, păstreză și învață cu curăție si înt în- 

tregime până astă-di doctrina bisericii vechi ecuute- 

nice și *i remâne credincidsă în tote». Pe acest prin- 

cipiii se intemelază Biserica nostră pentru a demon- 

stra că ea represintă adevăratul spirit al Creștinis- 

mului, e adevărata Biserică a lui Christos, față de 

cele lalte comunităţi creștine, care ridică aceleași pre- 

tențiuni. O Biserică invisibilă recunâsce și Ortodoxia, 

dar cu acest nume denotă ea comunitatea din ceriuri 

a celor sfinți și drepți, sai Biserica triumiătore, pe 

când despre Biserica de pe pămînt, compusă din 6- 

meni și numită și militantă, se învață că este visi- 

bilă. Acesta din urmă se împarte în: conducătâre şi 

condusă, sai cler și laici. 
Faţă de Stat, Biserica Ortodoxă nu ridică preten- 

țiuni de supremație ca Biserica Romană, ci ea tră- 

esce în pace și armonie cu Statul, care are să în- 

grijescă de partea materială a supușilor săi, iar Bi- 

serica de partea spirituală. Statul are să procure 

asemenea și mijl6cele materiale necesare pentru exis- 

tența și întreținerea Bisericii. (Ce privesce adminis- 

trațiunea bisericescă în special, acesta ese din sfera 

Simbolicii, mai ales în forma compendiară cum e tra- 

tatul de față. Acesta formeză obiectul Dreptului bi- 

sericesc.) 

$ 115. Invățătura despre mistere. 

Misterul este un act instituit de Mântuitorul Chri- 

stos, care sub o formă vădută revarsă în sufletul cre- 

dinciosului graţia nevădută a lui Dumnedei (N. O. 

1, 99). Cuvintul wverâetov se pote deduce atât de la 

uveiv=—a învăța cele sfinte, cât și de la vetv=—a în- 

chide, în înțelesul expresiunil: x)eletv 76 orâua Tot; pe- 

uvnutvow (a închide gura celor inițiați întrun mister 

sfint) pentru că el pâte însemna și învățătura despre
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un lucru noi şi nesciut până atunci, cum şi tăcerea 
ce trebue păstrată asupra lui. Acestă însemnare dată 
cuvintului mister ne o putem representa mai bine în 
minte și înțelege, dacă ne transportăm cu gândul la 
cele dintâi veacuri ale Creștinismului, când învețătu- 
rile care compun sâmburile doctrinei creștine se fă- 
ceaii cunoscute numai celor care intraă în sînul Bi- 
sericii prin primirea botezului și când disciplina ar- 
cană oprea chiar și pre cel botezați de a comunica 
catechumenilor, sai păgânilor, ori Judeilor, învățătura 
primită la botez în simbol, cum și de a o scri, pen- 
tru ca nu cum-va scrisul să cadă în mâna vre unui 
necreştin. In acest înțeles misterul coprindea esența 
învețăturii creștine. Mal târdiă s'a extins asupra mai 
multor acte ale cultului, până ce în cele din urmă nu- 
mirea s'a redus la cele 7 mijlâce de comunicare ale gra- 
ției, care se numesc adi mistere. Patriarhul Ieremia 
în respunsul dat teologilor Tubingieni compară mis- 
terele cu o deschigetură sait ușă, care lasă să. fătrundă 
sărele dreptății în întunerecul acestei lumi, pentru a lu- 
mina pe cei demni»; -Dositei le numesce «Organ dras- 
Zic servind cu necesitate injiltrajiunii graţiei dummne- 
deesci în om», tar Mitrofan Critopulos «semne mate- 
riale, care garantiză credinciosului „siguranța. promi- 
siuniă dumnegeesci, întocmai ca o neindotosă semnătură 
regală». 

Misterele sunt instituite de însuși Mântuitorul, de 
aceea comunică ele grație. Ele nu sunt instituite spre 
a se servi ca semne de cunâscere și distingere a cre- 
ştinilor de necreștini (cum învață Zwingli), ci sunt do- 
veci ale bunăvoinței dumnedeesci faţă de noi, semne 
v&dute și materiale, în care opereză în mod nevtdut 
Sfintul Spirit. Sa 

La săvărșirea unui mister se cere: 1) O materie, ca de 
ex: apa la botez, vinul și pâinea la Euharistie, etc. 2) 
Preot hirotonit canonic sat Episcop şi. 3) /nvocarea
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Sf. Spirit, după un anumit formular pentru fie-care 

"mister. Materia este absolut indispensabilă pentru sa- 

crament, pe când preotul pâte lipsi câte o dată d. ex. 

la efectuarea botezului în cas de nevoe. Nici mate- 

ria însă, nici săvârșitorul sacramentului nu fac mis- 

terul, ci Sf. Spirit. Cu alte cuvinte misterele influen- 

țeză sati comunică graţia co îpso, ori cum sar dice 

în limbagiul Bisericii Romane ex ofere operata. Dem- 

nitatea saii nedemnitatea săvărșitorului nu pâte strica 

nimic sacramentului, precum nici lipsa de credință din 

partea primitorului nu face misterul nevalabil. 

Numărul de 7 al misterelor este număr sfint. Mis- 

terele își găsesc analogia lor în: cele 7 daruri ale 

Sfintului Spirit, 7 virtuți, 7 păcate de morte, etc. 

Botezul este spălarea și curățirea de păcatul str&- 

moșesc, prin afundarea de trei ori în apă, la care 

preotul dice aceste cuvinte: «2 mamele Tatălui, a- 

min, si al Fiiului amiu, și al Sfîntului Spirit, amin» 

(M.' O. 1, 102). Efectul constă în aceea, că el şterge 

păcatul original și tte păcatele făcute mai nainte de 

botez (dacă cel ce se boteză e trecut de virsta copi- 

lăriei), renasce pe om cu totul și-l transpune în starea 

originală de dreptate și sfințenie, adică în starea de 

nevinovăție a lui Adam în paradis. Tot o dată cel 

potezat devine și un membru al corpului lui Christos. 

De vreme ce toți Gmenil se nasc sub greutatea pă- 

catului original, de aceea botezul este absolut nece- 

sar pentru mântuire, și pentru acest cuvint trebue bo- 

tezați și copiii. Botezul împărtășesce un caracter in- 

delibil, de aceea nu se repetă de cât numai în casul 

când nu s'a făcut în numele Sfintei Treimi. Materia 

acestul mister este apă curată, în care se cufundă de 

trei ori candidatul de botez. In casuri de nevoc, când 

d. ex. noul născut e amenințat să moră, e de ajuns 

și dacă e numai stropit. În asemenea casuri pote săvârși 

botezul ori-cine, numai să pronunțe formula obișnuită.
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Botezul e mai pre sus de diferențele interconfesi- 
onale. Cine e botezat în numele Sfntei Treimi pâte 
aparţine ori-cărei confesiuni. El e pOrta prin care se 
intră în Creștinism, iar nu într'o confesiune anumită, 
de aceea Biserica nâstră învață că afară de botez, 
adecă afară de Creștinism, nu e mântuire (extra bap- 
Zismum nulla salus), pe când Biserica Romană dice 
«extra ccclesiam nulla salus» şi prin «ecclesia» înțe- 
lege confesiunea Romană. 
Uugerea cu sfintul inir urmeză îndată după botez 

și însemneză confirmarea caracterului creștin primit 
prin botez, cum și pecetluirea şi întărirea credinței şi 
a darurilor Sfintului Spirit, care comunică sufletului 
forța pierdută prin păcat și-l asigură contra atacuri- 
lor celui răi. Dacă prin urmare botezul spală petele 
păcatului, ungerea cu sfintul mir întăresce în lupta 
vieţii, face capabil de a mărturisi cu gura ceea ce se 
crede cu inima. Misterul acesta ține locul practicei 
punerii mânilor asupra capetelor celor botezați ca să 
primescă Sf. Spirit, practică care se usa în timpul A- postolilor (Acte 8, 17. 13, 3. 19, 6). Efectuarea mis- 
terului constă în ungerea tuturor părților și organe- 
lor externe mai însemnate ale corpului cu mir și pro- 
nunțarea cuvintelor: « Pecefea darului Sfintului Spirit, 
amin». Mirul ce se întrebuințeză pentru acest scop 
se sfințesce de mai mulți Episcopi împreună în Joia 
cea mare cu o deosebită solemnitate. Ca și botezul 
ungerea cu sfintul mir nu se repetă, ea se aplică însă 
acelora care ai r negat credința și apoi se reîntore 
în sinul Bisericii, cum şi celor care vin de la o altă 
confesiune saii sectă creștină în care botezul se face 
în numele Sfintei Treimi, pentru că în cas contrar 
proselitul se și boteză. . 

Pocăinfa este părerea de răi pe care o încercă 
creștinul pentru păcatele comise și dorința seri6să 
de a -se îndrepta pe viitor (cuvreif61)), mărturisirea pă-
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catelor inaintea duhovnicului (2Eouodoynats) și dispo- 

sițiunea de a împlini canonul ce i se va da de du- 

hovnic (Exiriutov), Puterea misțerului o face deslega- 

rea păcatelor pronunţată de preotul mărturisitor. Mis- 

terul acesta este instituit pentru ertarea păcatelor mor- 

tale săvârșite după botez și redobândirea mântuirii 

care se plerde din causa acestor păcate. Procesul în- 

treg al pocăinții trebue representat ca o acțiune in- 

ternă şi continuă a Sfintului Spirit, care după comi- 

terea păcatului mișcă sufletul şi'] îndemnă la penitență. 

Prin acâstă agitațiune durerâsă sufletul ajunge din noi 

la speranța recăștigării grație, care se transformă pe 

încetul în siguranță de triumf asupra păcatului şi în- 

sușirea graţie! în mod factic. E de observat, că măr- 

turisirea păcatelor în faţa preotului e un act de multă 

însemnătate psihologică și eficacitatea lui e mai mult 

de cât evidentă, pentru că pe lângă faptul că cel ce 

se mărturisesce primesce sfaturi edificătore de la preot, 

dar el simte tot o dată și o ușurare sufietescă comu- 

nicând unei a doua pers6ne greșalele, care "i apasă 

conşciința şi din care pe cele mai multe pote că 

mar îndrăsni să le spue nici chiar celui mai intim 

prieten. O învățătură despre indulgențe și foc cu- 

rățitor, ca corolare ale misterului pocăinţei, este ne- 

cunoscută Bisericii nostre. 

Sfinta Euharistie este sacrificiul pe care Mântuito- 

rul Va adus la. ultima cină pe care a măncat-o cu 

Apostolii să! înainte de patimi și pe care Va lăsat 

Bisericii sale ca sacrificii nesingerat. Ca atare sacri- 

ficii Euharistia nu se pâte efectua de cât de preot 

pe un altar sfinţit, sai în lipsă de acesta cel puțin 

pe un -antimis și având la disposiţie elementele ma-: 

teriale necesare: pâine dospită de grâi curat şi vin. 

După pronunțarea cuvintelor de instituire, ca. amin- 

tire istorică a împrejurărilor în care a fost orânduit 

Sacramentul, preotul -invâcă lucrarea Sfintului Spirit -
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prin cuvintele: «Dome trimite Spiritul 1âă cel Sfânt 
preste noi şi preste darurile acestea ce sunt fuse înainte, 
și fă adecă pâinea acesta cinstit trupul Christosului 
Idu, iar ce este în paharul acesta cinstit sângele Chri- 
stosului tău, prefăcendu-le cu Spiritul tăi cel Sfint». 
Prin acestă rugăciune, elementele materiale pâinea și 
vinul se transformă în însuși corpul şi sîngele Dom- 
nului. Numai forma exteridră a pâinii și vinului se mai 
păstreză și acesta se întâmplă după orânduirea dum- 
neceească pe de o parte pentru că efectul transub- 
stanțiațiunii trebue credut, iar nu vădut, pe de alta pen- 
tru ca firea omenească să nu se înfricoșeze privind și 
mincând Corpul şi Singele Domnului ca o carne crudă. 
Totuși, pe basa trasubstanţiațiunei trebue să se cugete 
că Christos însuși după corp și sînge este de față și în 
realitate, cu acel corp cu care s'a născut din Sf. Fecidră, 
cu care a suferit și a murit, iar nu numal în vre un chip 
simbolic, saii că dumnedeirea cuvintului se unesce în 
mod ipostatic cu pâinea și vinul. Asemenea, consa- 
crațiunea preotului, iar nu cum-va coborirea lui Chri- 
stos din certuri pe altar, e care transformă elementele. 
Primitorul sfintei Euharistii, fie el demn sai nedemn, 
se împărtășește dar cu însuși corpul și sîngele Dom- 

“nului. Diferența e numai, că cel demn primesce îm- 
părtășirea spre ertarea păcatelor şi ferirea de ispite, 
Yar cel 'nedemn spre condamnare. Comunicarea se 
face sub ambele forme și de ea nu se lipsesc nici 
pruncii, pentru -că e alimentul mântuirii. Pregătirea 
pentru primirea sfintei Euharistii constă: în post, ru- 
găciune, mărturisirea păcatelor și apropierea de altar 
cu cuget curat și credință fermă, că pâinea și vinul 
Sunt însuși corpul și sîngele Domnului. Creştinul e 
dator să se comunice cât se pote mai des, dar dacă 
acesta nu se pste, cel puțin o dată pe an e indispen- 
sabil. Tot asemenea și pe patul de morte. Celebra- 
rea misterului sfintei Euharistii formâză punctul cul- 
minant în serviciul liturgiei credincioșilor.
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Preoția este de două feluri: internă sai spirituală 
şi sacramentală. Cea dintâi este preoția universală care 
întrunesce la un loc pe toți creştinii ca o preoție a- 
l6să și neam împărătesc (1 Petru 2, 9), chemat aa- 
duce sacrificiă bine plăcut lui Dumnedei în rugăciuni, 
mulțămiri, privațiuni, martir și altele asemenea. Pre- 
oția sacramentală sait proprii disă se întemeiază pe 
porunca Mântuitorului și s'a transmis prin punerea 
mâinilor din timpul Apostolilor și până astă-di. Pre- 
rogativele preoţiei sunt: puterea de a deslega păca- 
tele &menilor și puterea dea înv&ța pe alții cuvintul 
lui Dumnedeii. Cea mai înaltă ierurgie pe care o pote 
săvârși preotul este aducerea sacrificiului celui ne- 
sîngerat. Aspirantul la preoție trebue să posedă o 
viață morală nepătată, minte întregă și corp sănătos, 
precum și cultura necesară pentru a putea instrui pe 
popor în cuvintul lui Dumnedei. Episcopul singur 
pâte conferi preoția sai hirotoni, de aceea numai el 
posedă deplina putere spirituală. 

Căsătoria ca mister este înțelegerea între un băr- 
bat și o femee dea trăi impreună t6tă viața lor, de 
a se iubi și ajuta cu abnegaţiune reciprocă în tote 
împrejurările vieții şi declarațiunea solemnă în fața 
preotului, că vor păzi acest angajament. Binecuvîn- 
tarea preotului întăresce legătura lor și "i împrumută 
caracterul de sfintă. Fructele căsătoriei sunt: ferirea 
de neiînfrinare, nascerea de copii legitimi și ușurarea 
greutăților vieții prin ajutor reciproc. Căsătoria, ca 
act religios, este indisolubilă, afară de casul de adul- . 
ter (Matei 5, 32), cu tâte acestea, în vederea slăbi- 
clunei omenesci, se admite și despărțiiea. Asemenea . 
se admite și căsătoria a doua șia treia, însă numai 
Jaicilor. Clericilor și anume diaconului și preotului nu 
li se se permite de cât o singură căsătorie înainte 
de hirotonie. 

Masiul este rugăciunea ce se citește de preot pen-
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tru însănătoșirea unui bolnav și ungerea corpului a- 
cestuia cu unt de lemn sfințit. Scopul administrării! a- 
cestui sacrament este ertarea păcatelor sai mântu- 
irca sufletului și sănătatea trupescă. Dacă acesta din 
urmă nu se rcalizeză în totdeuna, cel puţin ertarea 
păcatelor se face în tot casul. Ca pregătire pentru 
primirea misterului se cere ca bolnavul să "ȘI fi măr- 
turisit mai întâi păcatele. Maslul se pâte repeta de 
mai multe ori. 

Ş 16. Cultul sfinţilor, al reliquiilor și al icnelor. 

“De vreme ce creştinii, care ai dus o viață nepă- 
tată sau sfinții, după mârte, se află în comunitate 
imediată cu Christos et eo ipso cu Dumnedei, în a 
cărui apropiere petrec împreună cu îngerii, și ca și 
îngerii pârtă un deosebit interes sârtei credincioșilor 
de pe pămint, pe care o cunosc în ori-ce moment prin 
revelațiunea dumnedetască, de aceea trebue să admi- 
tem, că ei intervin cu rugăciuni către Dumnedeii pen- 
tru frații lor din acestă viață, când er se află în strim- 
torare şi imploră ajutorul lor. Chemarea sai invocarea 
sfinților într'ajutor și onârea pe care leo arătăm nu 
contradice nici de cum prima poruncă a Decalogului, 
pentru că onrea ce lise face lor e veneraţiune, iar 
nu adorațiune saă latrie, care se cuvine numai lui 
Dumnedeii. De aceea venerațiunea sfinților nu numai 
că nu e un păcat, ci din contră o glorificare mai mult 

„a lui Dumnedei în persâna aleşilor lui. Invocând a- 
jutorul sfinților nu cerem ca el să ne ajute din pro- 
pria lor putere, ci numai îi rugăm ca să intervină 
pentru noi către Dumnedeii, de aceea prin cultul ce 
le dăm nu le atribuim atotputernicie. Un loc deose- 
bit în cultul sfinților îl ocupă sfinta Feci6ră Maria, 
care în viață a fost liberă de orl-ce păcat personal. 
Pentru acesta ei i se dă o veneraţiune într'un grad
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mal înalt de cât celor lalți sfinți: bnep5ovaciz.—O a- 
utoritate specială, care să se ocupe cu proclamarea 
de sfinți-—cum e în Romano-Catolicism—nu există la 
noi. Sfinții sunt aci o moștenire pi6să de la vechi- 
mea bisericâscă. Numărul lor e cu atât mai mare cu 
cât ne apropiem mai mult de originea Creștinismului 
și se împuţineză în decursul timpului pentru a înceta 
aprope cu totul în present. 

În acelaș fel cum sunt venerați sfinții se venereză 
și reliquiile saii mâștele sfinte, adecă corpurile sfin- 
ților, care print'o deosebită favâre dumnedeiască fac 
o escepțiune de la legea naturală a putrefacțiunii cor- 
purilor. Asemenea reliquii se păstreză prin Biserici și 
sunt în mare cinste înaintea credincioșilor. 

Alături de cultul sfinților și al reliquiilor și în le- 
gătură strinsă cu el stă cultul icânelor, care își are 
rădăcina în cerința intimă a sufletului omenesc de 
a 'şi representa sub o formă veEdută și materială o- 
biectele lumii invisibele și transcendentale, Dumne- 
deirea însași. Scopul icânelor este ca printr'o repre- 
sentare materială artistică să înalțe mintea la obiec- 
tul representat, căruia i se dă cinstea cuvenită. Dacă 
tipurile Vechiului Aședămînt -simbolisaă o apropiere 
și o influență dumnedeiască, cu atât mai. mult suntem 
noi creștinii îndreptățiți și obligați să onorăm imagi- 
nile pictate ale lui Christos și ale sfinților, care pun 
înaintea ochilor însași atestațiunea lui Dumnedei și 
a Spiritului săi. Cine nu onoreză imaginea lui Chri- 
stos, acela nu onoreză nici pe Christos însuși, după. 
cuvîntul Evangelistului I6n: «Dacă nu iubim pe apr6- * 
pele nostru pe care îl vedem, cum vom putea dice 
că iubim pe Dumnedei pe care nu-l vedem?». Cine 
stimeză o personă,. privesce cu respect și imaginea 
acelei persâne. Să ne gândim numai cât de mult ţi- 
nem la fotografia tatălui, mamci, fraților sai surorilor 
n6stre, ori a altei persâne iubite și cât ne-am indigna
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și ce am fi în stare să facem când cine-va ar în- 
cerca să le profaneze în vre un chip 6re-care, și a- 
tunci înțelegem cu înlesnire rolul imaginilor sfinte și 
avem explicațiunea psihologică a cultului lor. E a- 
„prâpe superfluii a mai insista asupra diferenței diame- 
trale dintre imaginile sfinte aşa cum sunt în Creşti- 
nism și idolii păgânismului, sai fetișii. Acolo însuși 
obiectul material e căruia se aduce cultul, el însuși e 
deul, sai locașul unui spirit, sai puteri supranaturale, 
aci obiectul material servesce numai pentru a rechema 
în minte ceea ce el represintă, de aceea chiar când 
o imagină represintă pe Mântuitorul Christos sai Sfinta 
Treime, imaginei îi dăm numai veneraţiune, iar ado- 
rațiunea o păstram pentru Mântuitorul însuși și Sfinta 
Treime. Cinstea dată imaginei sfinte se deduce din 
cinstea ce o dăm persnei pe care o represintă, dar 
nu se confundă cu acesta. 

In cultul sfinților, al reliquiilor și mai ales al ic6- 
nelor s'aii ivit adesea exagerațiuni, dar acestea ai 
provenit întotdcuna din ignoranță și din acestă causă 
nu Sar putea conchide la înlăturarea lor. Maxima: 
«abusus non tollit usum», valoreză şi aci. Insemnăta- 
tea practică a cultului icânelor se învedereză fârte 
bine din numele ce li s'a dat adesea de: «Bib/je a ce- 
Zor ignoraufi».



PARTEA III. 

BISERICA ROMANO-CATOLICA ). 

CAPITOLUL 1. 

Introducera istorico-literară, 

$ 17. Forma exteridră în timpul de faţă. 

O comunitate de cel puțin 220.000.000 de credin- 
cioși, răspândiți în tâtă lumea, compun corpul Bise- 
ricii Romano-Catolice. Italia, Spania, Portugalia, cu 
circa 55.000.000 de suflete, sunt absolut catolice. În 
Francia sunt 98%, Romano-Catolici, în Austro-Ungaria 
26, în Germania 17 sau 18 mili6ne. Marea Britanie 
numără ca la 6, Rusia 8 și America de Nord și de 
Sud mai bine de 10 milisne Romano-Catolici. Asia, 
Africa și Oceania sunt străbătute de misionari pa- 
piști, care sporesc necontenit numărul adepților Va- 
ticanului. Aprâpe tâtă lumea este presărată cu epi- 
scopi îz fartibus infidelium şi Vicarii apostolici sedis. 
Ereticii şi schismaticii, toți care întrun fel sai altul 
ai primit botezul, sunt considerați ca făcând parte, 
din punct de vedere jurisdicțional, din sînul acestei 
Biserici. Că ea nu 'și pote exercita jurisdicțiunea sa 

3). 1. M. Mobler, Symbolik (Mainz 1891)..-Lehrbuch der Symhbolik de 
G. F. Qehler (Tiibingen 1876). H. Schmidt, Lehrbuch der Symbolik (Bres- 
lau 1830).—Symbolik de E. F. K. Miller (Erlangen 1896), şi cursurile 
lui Harnack şi Kaftan, amintite la începutul părţii a doua.
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și de facto asupra tuturor membrilor ci, este o altă 
cestiune care nu altereză principiul, 

Faţă de Stat ea are cu totul altă posițiune de cât cea 
Greco-Orientală, căci ea își are capul ei propriu, con- 
stituțiunea ei monarhică. Acesta are şi profeseză pre- 
tențiuni de suveran lumesc, în adeverătul înțeles al 
cuvintului. EI trimite către statele cu care se află în 
legătură agenţii săi diplomatici, miniștrii săi plenipo- 
tențiari, cub numele de Zegafi, sai Muz şi are pe 
lângă sine asemenea demnitari, trimiși de state. Ra- 
porturile dintre el și state se stipuleză în contracte, 
de natura acelor pe care statele le închee între sine, 
numite Cozzcordate. Ceremoniile papale se asemănă 
întru totul cu cele imperiale, de cât care nu stai mai pre 
jos nici în lux și pompositate. O ierarhie întregă de func- 
ționari, de la cea mai de jos treptă şi până la cea 
mai înaltă, de la lectori și subdiaconi până la Car- 
dinali, al căror rang este egal cu cel de prinț, îi stati 
la disposițiune. Colegiul Cardinalilor compus din 6 
Episcopi, 50 de Preoți și 12 Diaconi, compune statul 
săi major, pe lângă care se adaogă o serie nume- 
r6să de congregaţiuni şi comisiuni cu tot felul de a-" 
tribuțiuni. Recrutarea Cardinalilor este as-fel aranjată 
ca din fie-care țară mai mare să fie cel puţin unul. 
Majoritatea o formeză de regulă Italienii. Locurile de 
Cardinali sunt reservate mai mult descendenților fa- 
miliilor suverane și princiare și acelor care se disting 
prin sciință sai! dibăcie în apărarea și susținerea in- 
tereselor curiei papale. Afară de Cardinali, ca mem- 
bri ai ierarhiei înalte, se numără 6 Patriarhi: de Ve- 
neția, Lisabona şi cei 4 Patriarhi ai uniţilor din Orient 
cu titlul de: Constantinopole, Alexandria, Antiohia și 
Ierusalim. Mitropoliți sunt aproximativ 180, din care 
mai mult de a șesea parte sunt în Răsărit. Numărul 
Episcopilor se urcă la suma de '760, afară de al celor 
in partibus.
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In Monahism vedem asemeni o mare deosebire 
între el şi cel al Bisericei nâstre. La noi monahii 
trăesc în singurătate și retragerea Monastirilor, îngri- 
jind de mântuirea lor proprie, acolo trăesc în lume, 
luptând pentru interesele Bisericii. O variațiune ne- 
sfârşită de nume, port, ordine, disciplină, etc. etc., de 
la simplitatea vieţii Trapiștilor și a ordinilor cerșătâre, 
până la laxismul Jesuiţilor, compune Monabhismul. 
Pe lângă numersele ordine monahale, în înțelesul 
strins al cuvîntului, există apoi o mulțime de con- 
gregațiuni şi societăți compuse din credincioși, care 
trăesc în lume, căsătoriți, ca cetăţeni după tâte re- 
gulele și conform legilor statului în care se află, 
dar îndeplinesc re care obligaţiuni impuse stării 
monahale. Aceste congregațiuni ai luat în secolul 
al XIX o întindere colosală. Studenţi, funcţionari, 
lucrătrori ş. a. pretutindeni unde se află Romano- 
Catolici, compun asemenea asociațiuni. Ordinile mo- 
nahale și congregațiunile de femei jscă asemeni un 
forte mare rol în sînul acestei Biserică. Prin institu- 
țiunea mărturisirii păcatelor, exercitarea sacramente-. 
lor şi a sacramentaliilor și sute de alte mijlâce cu- 
noscute întregului cler, credincioșii sunt ținuți ca cu 
o mână de fer sub stăpânirea Bisericii. 

Pentru că banul era mijlocul cel mai puternic de 
a domni asupra spiritelor și a comanda nu numai ca 
putere spirituală, ci şi seculară, de aceea n'a trecut 
nimic cu vederea, n'a cruțat nimic din ce "i putea 
înlesni calea de a grămădi cât mai multe comori. 
Insinuări pe lângă puternicii dilei spre a căștiga do- 
națiuni şi imunităţi de tot felul, amenințări şi presi- 
uni când mijlâcele blânde nu erai eficace, întindere 
de curse vlăstarelor tinere ale familiilor nobile și a- 
vute spre a le face să iîmbrățișeze ordinea monahală, 
ca să le moștenescă averea și să căștige vază în o- 
Chii lumii, liberare de indulgențe pentru ertarea de
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păcate, în schimbul încasării de bani, înfiinţarea de 
lotării, cerșătorie, volagii sfinte, şi multe, multe altele, 
alături de simularea vieții celei mai sfinte și nepătate, 
aii fost practicate de ierarhia acestei Biserici după 
maxima iezuită: «scopul scuză mijlocele», numai ca să 
mărescă tesaurul Vaticanului. Şi mijlâcele n'a dedis 
scopului lor. Pentru a căștiga simpatia generală și 
a'şi face mai bine interesele, clerului îi este permis 
să se ocupe cu de tote: artă, sciință, diplomaţie, po- 
litică, etc. etc. Deși expresiunea cea mai perfectă: a 
cosmopolitismului, poseză totuși în protectâre și susți- 
nătore a naţiunilor opresate, ca Polonii şi Irlandezii, 
luptă pentru acordarea toleranții religi6se unde ea 
este în minoritate, ca în Germania, căutând însă să 
înăbușe ori-ce libertate a confesiunilor streine unde 
ea este în majoritate, ca în Austria, Italia etc, prac- 
tică oportunismul cel mai interesat în Francia, arun- 
când statelor epitetul de »/a/rocinium magnum» când 
nu "i convine politica lor, și așa m. d. Propove- 
duitâre neobosită a sărăciei de bună voe, dă ca e- 
xemplu pe Trapişti și alte ordine călugărești, care 
trăesc în sărăcie și abstinență, pe când tot în sinul 

„ei se răsfață în avuţie și plăceri cardinalul avut, și 
ea însăși își dă tote silințele să strângă avere, așa 
că în ființa ei întrunesce momentele cele mai con- 
tradictorii formând o «<Complexio oppositorum» din 
cele mai bizare. «Ad majorem Dei gloriam» «et prop- 
fer et secundum usum» tâte se pot face, și cum pro- 
cedeză Biserica nu este ertat individului, din punct 
de vedere moral, să procedeze. 

Acestea tâte ai costat pe Biserica Romană sacri- 
ficiul moralității. sale. 

$ 18. Biserica Romano-Catolică ca monarhie universală şi 
institut de fericire. 

In legătură cu cele precedente stai și pretențiunile
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acestei Biserici de monarhie universală și instituțiune 
moralo-religi6să în al cărei sin numai se află ferici- 
rea și mântuirea sufletescă. 

Proposițiunea exprimată de Bonifaciu al VIII în 
bula sa «UYzam sanctam» (1302) că: «Ori-ce cre- 
alură care portă grijă de mântuirea sa trebue neapă- 
rat să se supună Episcopului Roman», se repetă con- 
tinui pe față sai deghisată. Acestă supunere trebue 
să fie complectă: internă și externă, privată și pu- 
blică. Pretențiunea și-a găsit locul în Dogmatică și 
Teologii s'au silit a'i da aparența de dogmă, moti- 
vându-o ast-fel: Mântuitorul Christos a dat Aposto- 
lilor săi și în mod special lui Petru puterea de a în- 
veța şi conduce sufletele (Zofestas magisterii ct juris- 
dictionis), prin încredințarea puteri! cheilor. De vreme 
ce însă scopul omului pe pămînt este agonisirea fericirii 
din viața viitre și viața actuală este numai o pre- 
gătire pentru cea eternă, Biserica are să-și exercite 
jurisdicțiunea sa asupra vieței din acâstă lume pen- 
tru că ea nu își are existența el ca scop final în sine 
însăși, ci numai în vederea celei viitâre. Până aci ar- 
gumentațiunea este dreptă și plausibilă, dar continu- 
area este prea întrecută. Jurisdicțiunea Bisericii tre- 
bue să se întindă asupra tuturor domeniilor activită- 
ţii omenesci, să îmbrățișeze ttă viața omului de la 
legăn până la mormînt și dincolo de mormînt, în fa- 
milie și în societate, a individului ca și a statelor, nu 
numai în ce privesce sufletul, ci și în ce privesce 
corpul, instrumentul sufletului. Cu un cuvint ea vo- 
esce a fi monarhie universală, care să cuprindă în sî- 
nul săii tâtă lumea creștină. Acest drept i se cuvine 
ei și pentru cuvintul că ea a primit de la Dumnedeii 
însărcinarea și datoria de a predica adevărul, și cum 
adevărul este unul singur și ea se află în posesiunea 
lui, ea singură trebue să comande în lume. Tot pen- 
tru acest cuvint păgânii, ereticii, schismaticii şi toți
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care nu recunosc autoritatea ci trebuesc constrinși 

a i se supune în interesul propriului lor folos sufletesc 
și chiar dacă corpul lor ar suferi ceva din acâstă ca- 
usă, sait ar pieri nu este nici o pagubă, căci sufletul 
va fi mântuit. Cu acesta principiul inquisițiunii este 
pe deplin justificat, și dacă nu este și aplicat este 
de sigur numai pentru că Biserica Romană n'are tâtă 
puterea în mâna sa, aşa cum doreşce. 

La urzirea acestul vis de aur al Episcopilor Ro- 
mani, pentru realizarea căruia a luptat și luptă de 
veacuri tot sistemul machinal al acestei Biserici, a 

contribuit fâră îndoială împrejurările istorice sub care 
s'a desvoltat Papalitatea. Reședința Papilor este în 
Roma, capitala fostului imperii al lumii, cetatea e- 
ternă. Acesta nu putea r&mâne fără influență asupra 
Papilor. Pe când imperiul Roman de Apus înclină spre 
sfirșitul stă, Papismul se înalță, Episcopii Romani în- 
cercă a ridica treptele tronului de pe care impera- 
torii se cobsră. In timpul imperatorului Valentinian 
III când imperiul Roman de Apus se clătina din teme- 
lie, Episcopul Roman Leo cel mare iși dă titlul de:« Rec- 
for Dei et orbis christianorum» şi însuși Valentinian 
“recomandă supușilor sti ascultare față de Pontificele 
Roman. Acesta era testamentul imperiului Roman de 
Apus. Imperiul primesce în curând lovitura de mârte 
din partea Herulilor (476) și Papii ţin cu tărie să-i 
fie moștenitori. Al patrulea imperii, civifas Dei —după 
expresiunea lui Augustin din scrierea cu acelaș nume, 
și pentru care imperiile de până aci forma civitas 
diaboli—trebuia să începă și cine altul avea să fie 
Monarh în acest noii imperii de cât Episcopul Ro- 
man, primul între Episcopii Creștini, care printr'o 
minunată orânduială a Providenții își avea și scaunul 
tocmai în cetatea eternă? Capitala imperiului lumii 
trebuea să fie capitala imperiului lui Dumnedei. 

Episcopii Romani își luară rolul în .serios, dar im-
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peratorii Germani le discutai titlul, ei se întitulai a- 
semeni: «Aecfor Dei» pe pămint. De la certa pentru 
învestitură între Enric al IV și Gregorii al VII Hil- 
debrand, rămase și acest titlu esclusiv pentru Epi- 
scopii Romani ). 

Așa dar avem de a face cu un imperii Roman, 
cu tste pretențiunile de imperii și față de care tste 
cele lalte imperii sunt numai pe jumătate imperii. 
Și dacă el n'are legiuni de soldați inarmaţi cu arme 
de foc, nu este mai puţin puternic residând numai 
în spirite, căci la urma urmei ce folosesce imperiului 
German sai Rusesc, dacă supușii lor Romano-Ca- 
tolici plătesc contribuţiunile la Berlin sai Sant-Pe- 
tersburg, dacă cu sufletul sunt legați de Roma? De 
aceea vine acestă Biserică așa de des în conflict cu 
statele, ca și cu sciința și artele. Și totuși ea se ser- 
vește de artă, de sciință, de tot ce contribue la deș- 
teptarea idealurilor naționale ale poporelor subjugate, 
ș. a. numai pentru ajungerea scopului săi de imperii 
universal, imperiul fericirii, împărăție a lui Dumnedei 
pe pămînt. In acâstă calitate pretinde ea a îngriji 
de fericirea membrilor săi, și consciința și cunâscerea 
adevărului, singurele care într'adevă&r fac pe om liber 
și care nu vor a se supune unei autorități exteridre, 
se daă ca cei doi stâlpi de-sprijin ai ei. Pe când însă 
în teorie, partea lumescă a acestui imperiă pare a 
fi subordonată celei spirituale — fericirii membrilor 
                                              

sunt întrebuințate mai mult pentru scopuri materiale, 
așa că Biserica Romană ar putea dice proseliților ei: 
«Vu pe vo, ci al vostru vrem». Tot din acest punct 
de vedere interpreteză ea și maxima: «Extra eccle- 
siam nuila salus» în sensul că mântuirea se află nu- 
mai în sînul ei, ea singură este «ecclesia», adevărată 

„1). Impărați! Austriei se ma! întitul6ză şi adi eMajeatate, apostolică> ca 
o amintire a titlului de <Rector Dei», etc.
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Biserică și că prin urmare toți câți nu sunt Romano- 
Catolici sunt pierduţi pentru mântuire. 

$ 19. Originea și desfășurarea Biserici Romano-Catolice ca 
confesiune. 

Cu totă neînțelegerea între Roma și Constantino- 
pole pe timpul Patriarhului Fotiu, sentimentul de 
unitate a Bisericii dura încă. Numai de la jumăta- 
tea secolului al XI (1054), de pe timpul lui Mihail 
Cerulariu, a încetat acest sentiment atât în Orient cât 
și în Occident. Ruptura dintre ambele Biserici era 
însă ceva inevitabil şi mai curând sai mal târdii tre- 
bue să aibă loc, pentru că în Apus domnea încă de 
mult un spirit cu totul diferit de cel din Orient și nu- 
mai ideea—f6rte delicată—că Biserica este una a îm- 
pedecat o separaţiune și mai din vreme. Literatura 
Bisericii apusene ne arată acesta: a) Ciprian și Ter- 
tulian sunt cei dintâi care aă conceput Creștinismul 
ca /ex. Este lege pentru că, după concepţiunea lor, 
totul trebue să fie în el autoritativ. b) In locul cu- 
vintului uvoriaov se introduce termenul «.Sacramen- 
tum». Sacrament este altceva de cât uveripiov= taină, 

„secret. În Sacrament se coprinde noțiunea de obli- 
gațiune. c) Teologia speculativă este părăsită și locul 
ei îl ia o relațiune curat legală, juristică sai de con- 
tract, a creștinilor între sine și față de Dumnedei. 

Aceste idei crescute pe pămintul Africii, fură a- 
doptate de Papi, pentru că cei mai mulți erai dis- 
cipulii lui Ciprian. | 

Prin strămutarea capitalei imperiului de la Roma 
la Constantinopole, r&mâne Papa cea mai însemnată 
personalitate în Roma, şi dacă imperatorii ce își mai 
avură scaunul acolo ca suverani al jumătății de A- 
pus a imperiului n'ar fi fost numai umbre, Papii n'ar 
fi visat nici o dată să le ia locul. 

In timpul şi din causa disputelor ariene, care ai
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frămintat adinc Orientul, Papii, prin situaţiunea lor 
depărtată de teatrul luptelor, aii căștigat o deosebită 
reputațiune ca ortodocși.. Pe lângă acesta, în Apus 
—afară de Africa de Nord—n'aii existat multă vre- 
me Mitropoliți, ca în Orient, Papa însuși era Mitro- 
polit în tot Apusul. Acesta a adăogat asemeni mult 
la autoritatea sa. 

In a doua jum&tate a secolului al IV apare acolo 
un bărbat, cu o colosală cultură religiosă și spirit ne- 
întrecut. Influența lui asupra Apusului este ca a unci 
revelațiuni. Acesta este Augustin. Versat prin ex- 
celență în Teologia Paulinică și lohaneică, el concepe 
fericirea, religiositatea ca ceva personal, acâsta este: 
sentimentul dependenței imediate a omului de Dum- 
nedei, consciința comunităţii cu EI, cu alte cuvinte 
religiositatea internă.—Acesta este o concepțiune cu 
totul streină de Teologia apusenă de până atunci și 
n'are nici o legătură organică cu ea. Cu tâtă origi- 
nalitatea sa însă, Augustin este pentru contimporanii 
săi numai un Epigon. Afară de variațiunea la infinit 
a cunoscințelor sale Augustin dispunea de o puter- 
nică dialectică, care îl înlesnea combinaţiunea şi în- 
frățirea celor mai opuse și neimpăcate noțiuni. Prin 
alegorie și dialectică se pot aduce în legătură cele 
mai contradicătore idei, și metoda alegorico-dialectică 
o poseda Augustin în cel mai înalt grad. Pentru că 
era din fire puțin sceptic, Augustin n'a încercat să 
reformeze învățătura Bisericii de până atunci, ci nu- 
mai a adus-o în legătură cu sistemul săi teologic. 
Cu acesta el a.pus în serviciul Bisericii de Apus pu- 
terea geniului săii, care l-ar fi fost fatală dacă ar fi 
întrebuințat-o în contră-i. Din combinarea Teologiei 
dominante a timpului cu sistemul lui Augustin se născu 
un sistem teologic cu caracter strict juridic, «Deus 
coronat mil alius nisi merita» qice el, stabilind cu a- 
cesta un curat principii de drept. Graţie, mântuire,



  

  

ui 
INNININNI N 

fericire, etc. tâte sunt tratate după acestă schemă. 
Biserica Romană își însuși în totul sistemul lui Au- 
gustin, pentru că era instrumentul cel mai puternic, 
pote chiar unicul, în ajungerea scopului de stăpânire 
lumescă la care ea tindea. 

Curios, că nu trecu mult timp după ce Augustin 
închise ochii şi imperiul Roman de Apus—civitas 
diavoli, cum îl numea el, ca şi pe cele lalte imperii 
din nainte de Creștinism—își luă sfărșitul și Papa re- 
mase pentru a doua Gră singur stăpânitor în Roma. 
Civitas Dei trebuia să 'ncepă. 

Silințele împăraților Bisantini de a menține Italia 
în posesiunea lor fură zădărnicite pentru totdeuna de 
Carol cel Mare, care încercă să înființeze un imperii 
bisericesc. Străduinţele sale şi ale urmașilor săi în 
acestă direcțiune conduseră la un r&sboiii în alianță 
cu Episcopii și cu Papa contra Mitropoliţilor, care 
deveniseră suveranii provinciilor. Din acestă luptă e- 
şiră Decretele Pseudo-Isidoriene, în care se combate 
autoritatea Mitropoliţilor, în vreme ce Papa singur 
este recunoscut ca cap suprem și învestit cu putere 

nemărginită. Din acest timp începe Papa a avea a- 
utoritate absolută în Biserica tuturor ţtrilor, fără a 

“avea însă şi pe cea politică, care era reservată împt- 
raților. Corâna era prin urmare împărțită în două. 
Gregore al VII Hildebrand începe lupta pentru obți- 
nerea puterii seculare, pentru ideea Papalității în în- 
țelesul de adi al cuvîntului. Aspirațiunile papale fură 
date pe față în lupta pentru învestitură, în care totul 
se reducea în a se decide dacă Episcopii sunt a se 
considera ca supuşi ai împeratorului pe al cărui pă- 
mint se aflai—cum era până aci—sai supuși direcți 
ai Papil, ca șef spiritual al'lor. Victoria fu de par- 
tea Papilor. De aci înainte Papil sunt considerați ca 
împerați Romani, față de care cei lalți împărați sunt 
numai generali. Ei se compară cu ssrele, care îm-



112 
NINA NI NIN N 

prumută lumină lunii și stelelor, şi cele două săbii bi- 
blice sunt considerate ca: una a Bisericii și cea laltă 
pentru Biserică, una e purtată de Papi, cea laltă de 
imperatori, dar amândouă numai pentru Biserică. 

Cu acesta se pare că Biserica Romană 'și-a mar- 
cat pe deplin linia sa de conduită și pentru viitor 

„și a format un tot închis în sine, o confesiune aparte, 
dar nu este încă totul gata. Mai trebuiai lămurite 
încă două cestiuni: a) Papa se ridicase așa de sus 
că nu se mai putea cobori, El era îmgeraţ, el era 
Pontifex maximus, €l era tâte, și totuși pe terenul 
învățăturii, al dogmelor îi lipsea suveranitatea, pe 
care 'şi-o disputa cu conciliile. Trebuia să cucerescă 
și pe acest teren autoritatea supremă. Acesta se și 
întâmplă în conciliul din Vatican (1870), când fu pro- 
clamat de infailibil, cum vom vedea mai departe. b) 
Nu se scia cât de departe se întinde libertatea reli- 
gi6să individuală. Luther însuși credu mulți ani că încă 
aparține Bisericii Romane, cu tâtă diferența sa de 
cugetare în multe puncte nu numai de disciplină bi- 
sericescă, dar şi dogmatice. Trebuia dar să se fixeze 
o dată limitele până la care se întinde libertatea in- 
dividuală în materie religi6să și preste care trecând, 
legătura cu Biserica este “ruptă. Acestă a doua-între- 
bare nu putea fi resolvită în mod definitiv mai na- 
inte de a se fi resolvit cea dintâi în înțelesul infaili- 
bilității papale, pentru că lipsea autoritatea absolută 
per escelentiam, care să spună ultimul cuvint. De a- 
ceea tâte încercările de a determina câmpul libertă- 
ţii religi6se, începând din timpul Reformațiunii și până 
la 1870, ai-r&mas aprâpe tâte fără resultat. In des- 
baterea acestei cestiuni s'aă format două partide o- 
puse, dar ambele sprijinindu-se pe Teologia augusti- 
nică. Una a apărat independenţa absolută a religi- 
osității individuale. Acesta se basa pe învățătura. pură 
a lui Augustin, de mai nainte de-compromisul ei cu
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învețătura oficială a Bisericii de Apus. De acestă parte 
s'a distins mai ales /azsezismu/. A doua partidă a- 
pără cu mult zel sistemul juristic resultat din alianța 
Augustinismului cu Teologia lui Ciprian și Tertulian, 
care domina pe timpul săi în Biserica occidentală. 
Acâsta critică cu asprime Augustinismul proprii dis, 
numindu-l mistică și religiositate falșă. Din contră a- . 
devcrata. religiositate consistă în dependență abso-” 
lută și necondiționată de ierarhia Bisericescă. Tot ce 
este dictat numai de consciința proprie este apocrif. 
Acesta este cunoscuta luptă a /esui/ismului—Ssusțină- 
torul acestei a doua teoril—contra consciinții. In st- 
nul acestuia se ivi în secolul al XVIII renumitul mo- 
ralist Alfons de Lignori, inimicul cel mai înfocat al 
Augustinismului. Operile sale de Morală sunt consul- 
tate de fie-care cleric în casuri complicate. Prin ele 
Augustinismul fu înlăturat din Catolicismul oficial. 
Morala lui Lignori este mult detestata Morală casu- 
istică, care este și astă-di sistemul dominant în Ro- 
mano-Catolicism, cu singura deosebire că de la 1870 
încâce, în multe casuri complicate nu se mal consultă 
Lignori, ci se consultă infailibilul din Vatican şi ce 
dice el este sfint şi indiscutabil. 

$ 20. Isvârele simbolice ale Bisericii Romano-Catolice. .. 

Afară de cele trei simbâle ecumenice și decisiunile 
celor 7 sin6de ecumenice, admise și de Biserica Or- 
todoxă de Răsărit, Biserica Romano-Catolică mat re- 
cunssce ca isvâre simbolice decisiunile încâ a alte 
12 sau 14 concilii, declarate de ea asemeni ca ecu- 
menice, apoi bule papale, catehisme și cărți de ritual. 

A. Coucilii. Intre acestea ocupă. un loc de frunte: : 
a) Conciliul Tridentinic, .b) cel -Vaticanic. Pe lângă 
acestea chiar cele dintâi 7 sinâde întradevăr ecume= 
nice -rmân pe al. doilea plan.
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a) Conciliul Tridentinic. Indată dupe ivirea Refor- 

mațiunii începută de Luther,fu exprimată din tâte păr- 

țile în Romano-Catolicism dorința de a se convoca 

un sinod, care să pună capăt Reformaţiunii. Deși sus- 

ținută și de împăratul Carol Quintul, dorința de a 

se convoca sinodul nu se împlini de cât în anul 1545, 

pe timpul Papii Paul al III. Sinodul ținu in Trient 

de la 13 Decembrie 1565, până în Aprilie 1567 opt 

şedinţe, după care fu permutat în Bologna. Aci se 

ținură numai 2 ședințe fără nici o importanţă și si- 

nodul fu permutat din noi în Trient, unde se mai 

ţinură (1551—1552) încă şepte ședințe şi apoi se în- 

trerupse pentru 10 ani. În Ianuarie 1562 fu deschis 

din noii şi se ținură până la 4+ Decembrie1563 încă 

opt ședințe, cu care se termină. În totul s'ai ținut 

25 de ședințe. o 

Cu tâtă reserva pe care conciliul a păstrat-o în 

multe cestiuni și r&spunsul cu totul evasiv ce a dat 

în altele, el este de f6rte mare însemnătate pentru Bi- 

serica Romano-Catolică, fiind-că expune inv&țătura sa 

formulată în sistem contra Protestantismului. 

Decisiunile conciliului se raportă la dogmă și dis- 

ciplină. Cele dintâi se cuprind parte în formă de tra- 

tate numite «decrefum» sai «doctrina», parte în «ca- 

nones». Decretele saii doctrina descriu învățătura Ro- 

mano-Catolică, pe când cannele condamnă înve&țătu- 

rile opuse. Orânduelile privitâre la disciplină portă 

titlul de: «decrefum de reformatione» și sunt de pu- 

țină valâre simbolică. Cele mai insemnate decisiuni 

ale sinodului sunt următârele: Şedinţa IV, decretum 

de Canonicis Scripturis; decretum de editione et usu 

sacrorum librorum. Şed. V, decretum de peccato o- 

figinali. Şed. VI, decretum de justificatione, cu Ca- 

nne. Șed. VII, decretum de sacramentis. cuprinde 

numai Canones de sacramentis in genere, de Bap- 

tismo, de Confirmatione. Șed. XIII, decretum de sanc-
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tissimo Eucharistiae Sacramento, cu Cannc. Șed. XIV, 
doctrina de sanctissimis Poenitentiae et extremae Unc- 
tionis sacramentis, Decrete și Can6ne. Șed. XXI, doc- 
trina de communione sub utraque specie et parvulo- 
rum, Decrete și Can6ne. Şed. XXII, doctrina de sa- 
crificio Missae, Decrete și Canâne; decretum de ob- 
servandis et evitandis in celebratione Missae. Șed. 
ANXIII, vera et catholica doctrina de Sacramento or- 
dinis, ad condemnandos errores nostri temporis, De- 
crete și Can6ne. Șed: XXIV, doctrina de sacramento 
Matrimonii, Decret și Can6ne. Şed. XXV, decretum 
de Purgatorio; de invocatione et veneratione et reli- 
quiis Sanctorum et sacris imaginibus; decretum de - 
indulgentiis. 

) Conciliul din Vatican (1870). De la conciliul Tri- 
dentin incâce autoritatea Papilor mergea crescend în 
„cestiunile dogmatice, pe când a Episcopilor fu re- 
dusă din ce în ce mai mult. Napoleon ridică şi mat 
mult pe Papă pentru a-1 servi în realizarea scopuri- 
lor sale politice, dar el sfârşi în Sant-Elena și Papa 
rămase la înălțimea la care fusese ridicat. Insemnă- 
tatea Episcopilor se șterse cu desăvirșire, numai în 
„Polonia și în Irlanda mai rămase o urmă din acesta. 
Alfons de Lignori în Morală şi Perrone în Dogma- 
tică fură proclamaţi ca singurele autorități, iar tote 
cele lalte direcțiuni rând pe rând condamnate. In 
bula «/ue/fabilis Deus» (1854) Papa_Piu al IX pro- 
clamă concepțiunea nepătată a Sfintei Fecidre. Prin a- 
cesta Papa proclamă o dogmă fâră să consulte. un 
sinod. Acesta era un pas îndrăsneț spre infailibilitate. 
Vădend că 1 a suces și că nimeni n'a protestat, el 
convocă în 29 Iunie 1869 un conciliu în Vatican, care 
să se pronunțe asupra dogmei infailibilității. Tote.con- 
fesiunile fură invitate să Ia parte. Articolele scrise 
contra convocării sinodului de profesorul Ewald din 
Gotingen şi Dăllinger din Miinchen, cum și încercă-
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rile Prințului de Hohenlohe, Primul Ministru de atunci 
al Bavariei 1), de a decide statele catolice la ruperea 
concordatelor cu Roma, dacă se va proclama infaili- 
bilitatea, r&maseră fără resultat şi sinodul se întruni 
la 2 Decembrie 1869. Mai mult de 750 de Episcopi 
luară parte la sinod. Din aceștia 530 erai Europeni, 
150 Americani și $3 Asiatici, African, etc. Se trată 
mai întâi în partea ce portă titlul: «Cozsfiza/io dog- 
malica de fide catholica» despre dogmele fundamen- 
tale, biserică, cult, disciplină, etc. Deja în Ianuarie 
400 de Episcopi, sai din nerăbdare, sau după po- 
runcă, cerură sfintului: părinte printr'o adresă să a- 
ducă în discuțiune cestiunea infailibilității. Dăllinger 
se opuse pe față. O altă adresă subscrisă de înv&ța-: 
ţii Dollinger, Hefelle, Keteller și cei mai culți dintre 
Episcopi, cu toți în număr de 137, conjură pe papă 
să nu lase a se proclama intailibilitatea. El supuse 
ambele adrese unei comisiuni ad hoc. Intre acestea 
se formă și o partidă mijlocie, care susținea că încă 

nu este timpul pentru proclamarea dogmei infailibili-- 
tății. Partida oposiționistă căută să aducă dovedi is-. 
torice contra infailibilității papilor. Hefele cită casul. 
Papii Honorius, care fu condamnat de sinodul al VL 
ecumenic ca monofisit. Tote nu ajutară nimic contra. 
In 10 Mai se votă «Consfifulio dogmatica prima» 
constând din următorele 4 capitole în care se cuprinde. 
dogma infailibilității: 1. De apostolici Primatus in beato 
Petro institutione. 2. De perpetuitate Primatus beati 
Petri in Romanis Pontificibus. 3. De vi et ratione Pri- 
matus Romani Pontificis. 4. De Romani Pontificis in-. 
fallibili magisterio. Voturile ai fost împărțite ast-fel: 
451 pro, 88 contra și 62 pentru inoportunitatea ces-. 
tiunii. Keteller Arhiepiscop de Mainz, Strossmaier Ar-- 
hiepiscopul. Bosniei și Herțegovinei, Primatul Unga-- 

1), Mat târdiu Cancelar al imperiului German, repausat anul trecut.
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-riei şi alți patru Episcopi se duseră din partea mi- 
norităţii personal la Papa Piu să-l râge să cruţe u- 
nitatea Biserici! refusând la infailibilitate. După rugă- 
“ciunea lor el se arată dispus a renunța, dar îndată 
reveni. Minoritatea părăsi Roma, după ce ma! întâr 
ținuse o şedinţă separată. La 18 Iulie 1870 se re- 
petă votul. Numai 2 Episcopi, un Italian şi un A- 
merican, votară contra, dar și aceștia se supuseră în- 
dată, cel lalți 533 se pronunțară toți pentru. 

Ideea de infailibilitate fu însă schimbată cu totul. 
De unde în Maiii era considerată că apare în decre- 
tele Papale și ale sinâdelor, dacă sunt de acord cu 
Papa, acum se dice că infailibilitatea Papii este infa- 
ilibilitatea cu care Christos a înzestrat Biserica sa și 
se accentuă că nu e «ex consensu ecclesiae». 
_În anul următor toți Episcopii se supuseră Papil. 

- Numai câţi-va Profesori de Teologie între care mai 
ales Dollinger şi Friedrich în Miinchen avură cura- 
giul de a se opune Papil și a combate infalibilitatea, 
dar nici ci n'o rupseră de tot cu Papalitatea, deși 
aii fost escomunicați îndată. In jurul lor se grupară 
mulți alți profesori, laici și clerici și mișcarea se r&s- 
pândi nu numai în Germania, ci şi în Elveţia, Italia, 
Francia și Olanda. S'ai ținut mai multe întruniri de pro- 
testare contra dogmei infailibilității, dar fără resultat. 
"Acei care nu voiră să recunâscă acestă dogmă se se- 
parară din acestă causă de Roma, avându-și ierar- 
hia lor aparte, primiră numele de « Catolici vechi». E 
se organisară pe încetul și introduseră și alte schim- 
bări mai ales în cult, prin care se deosibesc de Ro- 
mano-Catolici, așa: liturgia (messa) se citesce în limba 
poporului, iar nu în cea latină; păstorii se aleg de 
comunitate și aii voe să se căsătorescă; Episcopul 
se alege de un sinod mixt și apoi se confirmă de su- 
veran; diecesa e condusă de Episcop împreună cu 
un sinod compus din 2 clerici şi 3 laici, ca membrii
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ordinari, aleși de comunitate și alți 4 membrii extra- 

ordinari aleși de membrii ordinari, etc. 

B). Bute papale.—De la conciliul din Vatican ai 
dobândit bulele papale o însemnată autoritate. Aces- 

tea se întind până în secolul al II. Nici o dată însă 

nu s'a spus care din ele sunt a se considera «ex ca- 

thedra» adecă infailibile și care nu. De aceea nume- 

rul lor variază și Teologii accentuază sati trec sub 

tăcere infailibilitatea lor, după cum le dicteză îimpre- 

jurările. Cele recunoscute aprâpe în general ca infa- 

libile sunt următsrele: 
a) Bula Unam sanctam a lui Bonifacii al VIII din 

1302, care pune autoritatea spirituală mai pre sus 

de cea temporală. Din causa atacurilor la care a fost 

supusă Biserica: Romană pentru ideile exprimate în 

acestă bulă, Teologii șovăesc în a-i recunosce infali- 

bilitatea. Conţinutul ei în cea mai mare parte abro- 

gat prin Enciclica «Quanta cura» şi «Syllabus erro- 
rum» al lui Piu al IX. 

b) Bula FExurge Domini a lui Leon al X (1520), 

care condamnă 4l de erori ale lui Luther. 

c) Constitutio Wuigenitus Dei filius a lui Clement 

al IX (1713), care condamnă 101 proposiţiuni ale 
lansenistului Paschasius Quesnel. 

d) Bula /pe/fabilis Deus a lui Piu al IX (1854), 

care proclamă dogma concepțiunei nepătate a Sfin- 

tei Fecidre. | 

e) Enciclica Quania cura dimpreună cu Sy//abus 

evrorum asemeni a lui Piu al IX (1864), care con- 

damnă în 80 de proposiţiuni erorile religi6se ale tim- 

pului modern şi lasă mai mult să se înțelegă de cât 
descrie raportul. Bisericii față de Stat. 

Se înțelege de sine că manualele -sai codicii de 

legislațiune bisericescă nu mal aă nici un rost când 

hotăririle Papii sunt lege. Numai Corpus furis cano- 

nici “mai are Gre-care însemnătate. De alt-fel asupra
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cestiunilor de tot felul se pronunță numerssele co- 
misiuni ad hoc, de care este înconjurat Papa și de- 
cisiunea se comunică în decretaliile Papale. 

C. Cafehisme. Aci avem de amintit: Catechismus 
Romanus și Professio fidei Tridentinae. 

“a. Catechismus Romanus. Catehismele ai adus în- 
totdcuna însemnate servicii Bisericii. Ele sunt cartea 
de instrucțiune religi6să a poporului și a celor puţini 
versaţi în ale Teologici, pentru care tratatele dog- 
matice sunt prea obositâre și nu arare ori grei de 
ințeles. Incă din evul medii s'aii compus asemenea 
catehisme de Valdensi, Husiţi, apoi de Luther cele 
două catehisme ale sale și în sinul Romano-Catoli- 
cismului de lesuitul Pezrz Cazisius (1554).—Sinodul 
Tridentin cugetă şi la compunerea unui Catehism. Chiar 
când se deschise discuțiunea asupra acestei cestiuni 
mai mulți membri ai sinodului presentară un Ca- 
tehism, pe care'l lucraseră de mai nainte, dar el nu 
fu admis de sinod. In ultima ședință se lăsă Papil 
grija de a compune și eda un Catehism. Papa Piu 
al IV însărcină cu compunerea lui pe trei cunoscuți 
Teologi: Leonardo Marino, Mitropolit de Lanciano, 
Egidio Foscarari, Episcop de Modena şi Francesco 
Furciro, un Dominican portugez. La aceştia se adă- 
ogară încă trei Cardinali și renumitul filolog Paul 
Manutius, care avea să îngrijescă de partea stilistică 
și gramaticală. El apăru mai întâi în Decembrie 1554. 
In vara următore fu supus unei recensiuni, lar Papa 
Piu al V, teolog augustinic, îl prelucră el însuși și ”] 
publică în anul 1556 sub titlul: « Cazec/ismus ex decreto 
Concilii Tridentini ad Parochos». Cum se vede chiar 
din titlu el este destinat pentru parohi. Catehismul 
se împarte în patru părți. Partea 1 trateză despre Sim- 
bolul Apostolic, -pe care-"1 esplică articol cu articol; 
partea II trateză despre Sacramente; partea III des- 
pre Decalog cu o introducere despre lege și poruncă



atena 

și partea IV esplică rugăciunea domnescă, după ce 
mai întâi vorbesce despre rugăciune în general. 

Atât formal cât și material Catehismul este forte 
bine compus. Deși se dă însă de Tridentinic conține 
totuși învățături cum este cea despre Papă şi justi- 
ficare, care nu se prea potrivesce cu decretele. con- 
ciliului Tridentinic și care, probabil, n'ar fi fost ad- 
mise de acel sinod. Din causa coloritului săi Domi- 
nicanic, Jesuiţii ai combătut în totdeuna acest Ca- 
tehism atât pe ascuns cât și pe față și'l ai numit scri- 
ere privată și chiar eretic. Afară de ordinul și şc6- 
lele iesuitice este însă forte r&spândit și se bucură 
de mare autoritate. 

b). Professio fidei. Tridentinae. "In şedinţa de la 11 
November 1563 sinodul Tridentin hotări ca tote si- 
n6dele provinciale să compună mărturisiri de. cre- 
dință curat Romano-Catolice, care, după .ce vor fi 
fost aprobate de Papă, să se depună de toți funcți- 
onarii la intrarea în funcțiune sub prestare de jură- 
mint. Mai departe ca toți preoții să depună o măr- 
turisire de credință și jurămiîntul că vor r&mâne tot- 
deuna supuși Bisericii și în fine ca profesorii de 
Universitate să încredințeze în fie-care an prin jură- 
mînt că nu se vor depărta de la învățătura oficială 
a Bisericii. Papa Piu al IV credu de cuvință că este 
mai bine ca în tâte provinciile să fie aceeași formulă 
de mărturisire şi de aceea compuse el însuși o aseme- 
nea mărturisire. Acesta este așa numita Professio fidei 
Tridentinae. Scopul este de a reda în mod sumar cre- 
dința catolică. Ea consistă din 15 paragrafe. Para- 
graful 1 şi 2 coprinde simbolul Niceno-Constantino- 
politan, 3—14 hotăriri contra Protestantismului și 15 
jurămintul de credință față de Papă: In câte-va puncte 
Professio se depărteză de învățătura sinodului -Triden- 
tin, în special în ce privesce supremația papală. Scri- - 
erea este în totul admirabil de bine compusă. Pentru
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interesele Curiei papale, ea e de mare importanță, 
mulțămită Jesuiţilor este fârte r&spândită Și conside- 
rată ca operă a conciliului- Yridentin. 

De autoritate quasi-simbolică se bucură și aminti- 
tul Catehism al lui Cazisius, apoi « Disputationes» etc. 
ale lui Bellarmin, « Prae/ectiones /hcologicae, guas in 
Collegio Romano habebat» ale lui Perrone (în S vo- 
lume, 1838 seqq. Prescurtare în 2 vol. apărute până 
în 1881 în 36 de edițiuni). Pentru Dogmatică este 
normativ Toma de Aquino, cu a sa: «Sa fotius 
1 heologiae» proclamat de Leo al XIII în enciclica sa 
din 4 August 1879, ca basa ori-cărui studii profan 
Și bisericesc și de la care cine se depărteză se află 
<robabil» în rătăcire. Totuși autoritatea lui d'Aquino 
se întinde numai asupra Dogmaticii. Ceea ce însem- 
neză el pentru Dogmatică, este Lignori pentru Mo- 
rală. A sa « 7/eologia moralis» apărută întâi în 1775 
și după aceea în mai multe ediţiuni, este fântâna din 
care se adapă toți moraliștii Romano-Catolici. A se 
depărta de ea este «periculos». Autorul e! a fost pus 
în 1871 în râdul Doctorilor Bisericii, alături de; Au- 
gustin, Abelard, Toma de Aquino, Bonaventura, Duns 
„Scotus, Rabanus Maurus, Anselm și alții. In Francia 
se bucură de multă trecere şi Caehismul lui Bossuel, 

C). Cărţi de ritual. a). Missale Romanum, cuprinde 
ordinea pentru serviciul divin al Messel și tâte instruc- 
țiunile relative la acesta. Inceputul săii zace in Missale 
al lui Gregore 1, a cărui formă de liturgie a înlocuit 
aprope pe tâte cele lalte. Forma actuală dateză de 
la Piu al V, care după o încheere a Conciliului Tri- 
dentin din 'ultima ședință, publică în 1570 o revisi- 
une a exemplarelor până atunci în us. Numai mici 
modificări s'au mai introdus în decursul timpului. În 
ultimul timp Piu al IX 'îi adaogă prescripțiunile pen- 
tru s&rbătârea «nepătatei concepțiuni», -- 

b). Rituale Romanum conține formularele pentru în-
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deplinirea sacramentelor şi a tuturor oficiilor pre- 

oțesci. In forma sa actuală și Rituale își dateză exis- 

tența tot conciliului. Tridentin. Pentru că formele în- 

trebuințate în administrarea sacramentelor diferă, după 

provincii, mult unele de altele, conciliul Tridentin a 

decis unificarea lor. Papa Paul al V a publicat pri- 

ma edițiune în felul celei de adi. Orânduiala servi- 

ciilor Arhieresci se coprinde în Pontificale Romana, 

edat de Clement al VIII în 1596 și în Ceremoniale 

Episcoporum, apărut în 1600. 
€). Breviarium Romanum, numit ast-fel pentru că este 

o colecțiune de material, care mai nainte era împrăș- 

tiat prin diferite cărți, cuprinde: Psalmi, imne, rugă- 

ciuni, predici, bucăţi din scrierile Părinților şi scriito- 

rilor bisericesci, etc., etc., dispuse după dile ca bu- 

căți de citire. Fie-care călugăr trebuia să citescă qil- 

nic ceva din el. Este forte răspândit și mult citit a- 

fară de călugări, și de laici. El formeză o colosală 

legătură de unitate a Bisericii Romano-Catolice din 

tâtă lumea. Tradiţiunea atribue compunerea Breviari- 

ului lu leronim, acesta este însă puțin probabil. Mai 

sigur este că înjghebarea lui se datoresce lui Grigore 

al VII, care-l publică în anul 1074. A fost în multe 

rânduri prelucrat, mai ales după conciliul Tridentin, 

de către Papa Piu al V în 1568. 

  

CAPITOLUL II. 

Învățătura despre Biserică. 

ş 21. Fiinţa şi însușirile Bisericel. 

In Romano-Catolicism învățătura despre Biserică 

j6că un rol deosebit de acela pe care-l are ea în Bi- 

serica nâstră și în Protestantism. Totul pornesce și 

se reduce în ultima linie la Biserică, de aceea și noi 

vom începe cu ea.
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Conciliul Tridentin a evitat de a exprima formal 
învețătura despre Biserică și se mărginesce numai la 
generalităţi. Abia conciliul din Vatican se pronunță 
cu precisiune asupra cestiunii. Biserica este institu- 
țiune intemeiată de Mântuitorul Christos, care ca .pas- 
for aeternus et episcopus animarum nostrarum, ut sa- 
lutiferum redemplionis opus perenne redderet, sanctam 
aedificare Ecclesiam decrevit. Prin urmare, dacă există 
o revelațiune făcută în timp, este absolută nevoe să 
existe în timp și o instituțiune, care să unescă în 
ca—iîn vederea mântuirii sufletesci—pe toți 6menii. 
Afară de acestă descoperire şi de acestă instituțiune 
nu există mântuire: «extra ecclesiam nulla salus». Pe 
când însă prin «ecclesia» se înțelege aci Creștinismul 
în general, pentru care revelațiunea dumnedeescă este 
un patrimoniă comun, Biserica Romano-Catolică 'și a 
însușit acestă proposițiune ca ceva ce revine esclusiv 
el. Acestă temă greșită, susținută de Biserica Romană 
incă de mult, a fost din noi repetată de Piu al IX: 
«tenendum guippe ex fide est extra Apostolicam Roma- 
nam Ecclesiam salium. fieri neminem posse, hanc esse- 
zinicam salutis arca, hanc qui non fucrit ingressus, dilu- 
dio periturum»..Pentru a mai îndulci asprimea acestei 
aserțiuni și a face mântuirea accesibilă și membrilor ce- 
lor lalte confesiuni, Teologii Romano-Catolicii impart pe 
toţi creştinii care nu sunt supuși acestei Biserici în două 
clase, ambele eretice. Pe unii îi numesce erefici mate- 
riafi, care sunt într'adever eretici și prada rătăcirii, dar 
nu din rea voinţă, ci numai din ignoranță invincibilă. 
Aceştia nu sunt neapărat perduți, ci pot căștiga mân- 
tuirea. Cum însă, nu se spune, dacă condițiunea size 
gua non este de a aparține Bisericii Romane şi el 
n'aă ajuns în viață la cunoștința de a căuta să do- 
bândescă încetățenirea acestei Biserici. A doua clasă 
de eretici, care sunt cu siguranță și fără mijloc de 
scăpare perduţi pentru mântuire, sunt ereficii formali,
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adecă aceia care se opun în deplină cunoscință de ca- 
usa doctrinei Bisericii Romane și nu voesc a face 
parte din sinul ei. După acestă împărțire, clericii 
și teologii tuturor celor lalte comunităţi creștine, 
afară de Biserica Papistă, n'ai să mal spere că vor 
fi mântuiți. Acestea despre Biserică în general. Mai 
departe, Biserica se imparte în luptătore și triumfă- 
târe. Cea dintâi este pe pămint şi în focul curăţitor, 
cea de a doua în ceriuri. Cea dintâi este în parte— 
pe pămint—yvisibilă, cea de a doua.în totul. invisi- 
bilă. Visibilitatea Bisericii au apărat-o teologii Ro- 
mano-Catolici cu multă căldură—și pe drept—contra 
Protestanţilor. In limbagiul obișnuit se înțelege de co- 
mun sub numele de Biserică, Biserica luptătâre și în 
special cea de pe pămint. lată definițiunea forte co- 
rectă pe care o dă Mâhler: «/riz Biserică pe pă- 
mânt înțeleg Catolicii comunitatea vedută a tuturor cre- 
dincioșilor, întemeeată de Christos, în care se continuă 
sub conducerea Spiritului săi până la sfărșitul lu- 
mii prin. mijlocirea unui Apostolat neîntrerupt orân- 
duit de el, acțiunile desfășurate de el (Christos) în 
Zimpul vieții sale pâmâîntesci pentru curățirea de pă- 
cate și sfințire, și tote poporele în scurgerea uremi- 
or. vor fi conduse la Dumnedeii». Din  definițiune însași 
reese visibilitatea ei, căci ea ca comunitate de Gmeni 
(coetus hominum), cum dice Bellarmin, «esf îta visi- 
bilis ct palpabilis, ut est coetus populi Romani, vel reg- 
num Galliae aut vespublica Venetorum». Biserica este 
Creștinismul objectiv, expresiunea vie a lui. Din sînul 
ei fac parte cei buni ca și cei răi, iar nu numai cei 

buni, drepți sai sfinți, cum învaţă Protestanţii. Cer răi 
aparțin numai corpului Bisericii, pe când cei bunia-: 
parțin sufletului ei, dar zimeni nu aparține sufletului 
Bisericii, dacă nu face parte din corpul Bisericii hRo- 
mane (2). 

Biserica este sfa/ (=respublica) (Catech. Rom, |,
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10, 3.) lângă celelalte state şi superidră lor feutru 
că pe când acelea se conduc de rajiunea: și înfelepciu- 
nea umană, acesta este întemeiată prin înfelepciunca 
și sfatul lui Dumnedei». Conclusiunea la care duce 
acestă considerațiune se vede clar din urmâtârele cu- 
vinte ale lui Perrone: «Principiul de care depinde du- 
Pla unitate: de credință și comuniune este autorita- 
lei, în acestă constă, căci fără ca nici un molio nu 
e de ajuns, ca Omenii să se unescă în aceeași mărlu- 
risire de credință, sai să renunțe la învefătura gre- 
pilă, de care ori-cine pole fi fătat; același lucru di-l 
și despre unitatea de comuniune, care, considerând con- 
stiluțiunea firii omenesci, nu păte dura multă vreme 
fără un centru la care să se seducă tote ragele, cum 
arală experiența chiar și în ori-ce societate Politică» 
(Compendium $ 112). O singură esplicațiune: Cen- 
trul e Papa, și tabloul s'a complectat. Mai mult chiar. 
Biserica nu este numai un stat de origină divină, ci 
însăși împărăţia lui Dumnedeii pe pămint şi Papa ca- 
pul ei, Christos pe pămint. 

Semnele exteridre după care se cunâsce adevărata 
Biserică sunt: a) mărturisirea adeveratei credinţe, b) 
comuniunea sacramentelor și c) supunere față de păs- 
torul legitim, Pontificele Roman. Unde lipsesc aceste 
trei cendiţiuni saii numai una din ele, acolo nu pote 
fi adevărata Biserică. 

Atributele Bisericii sunt: una, sfintă, catolică şi a- 
postolică. 

Una este Biserica, pentru că, deși răspândită pe 
totă suprafața pămintului, are și recunâsce un singur 

omn, O singură credință, un singur botez și un sin- 
gur cap-vEdut în pers6na Episcopului Roman. 

Sfîntă se numesce Biserica, pentru că este corpul 
și miresa lui Christos şi pentru că singură posedă cul- 
tul legitim al sacrificiului adus de Christos. pentru pă- 
catele omenirii şi administreză sacramentele, prin căre
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ca instrumente ale grației dumnedeesci se efectuiază 

adevărata sfințenie «asa că ori-cine este într'adever 

sfint nu pole fi în afară de acestă biserică». 
Catolică saă universală se. numesce pentru că se 

întinde asupra tuturor popsrelor și veacurilor și pen- 

tru că «fofi care doresc a dobândi mântuirea veșnică, 

irebue să o înbrăfișeze și so find». 
Apostolică se numesce pentru că de la Apostoli a 

primit Sfintul Spirit și graţia revelată și o păstreză 
fără întrerupere. 

O însușire proprie a Bisericii este î2/a/ibi/ițatea, adecă 

facultatea de a nu putea greși. Acesta este dată ei 

în virtutea supravegherii neintrerupte ce. Christos are 

asupra Bisericii sale și a conducerii Sfintului Spirit. 

Nonsensul cel mai cras îl comite Biserica Romană con- 

diționând şi legând infalibilitatea Bisericii de persona 

Papii. Este intr'adever de nepătruns cum Papa—fie 

“el chiar cel mai mare sceptic sai atei—nu pâte greşi 

în materie dogmatică. 

$ 22. Ierarhia. 

Membrii Bisericii se divid în două categorii «a/i- 

orum est pracesse ac docere, aliorum îtem parere ct 

subiectos. esse» (Cat. Rom. 1, 10, 20). Prima categorie 

o formeză ierarhia, și întru cât Biserica este po/izia 

externa, ierarhia formeză în ea clasa aristocratică. și 

diriguitâre. Diferența între ierarhie, sai mai corect 

exprimat cler, și laici își are basa sa nu numai în o- 

rânduirea omenâscă, ci şi în Sfinta Scriptură, așa dar 

ea este de ordine divină. Clerul singur are privilegiul 

de a poseda și transmite graţia, el este purtătorul 

esclusiv al funcţiunilor. biser.cesci, de aceea se și nu- 
mesce câte o dată numai el Biserică (Cat. Rom. ll, 
-10, 9). Funcţiunile clerului se resumă în fofestas or- 

dinis și potestas jurisdictionis. Cea dintâi este dată în
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Și prin ordo în sine însăși. În ca repauseză adevărata 
putere sacerdotală: facultatea de a proaduce sacrifi- 
ciul Noului Aședemint: «Sacrificiul și Preofia sunt 
anite prin orânduirea dumnedeiască ast-fel ca amân- 
două să existe în ori-ce lege. De aceea și în Noul 
Jestament Biserica catolică a primit sfintul sacrificii 
visibil al Fuharistici dupe instituirea Domnului; ba se 
Păle chiar făli, că ceea ce este uoă este visibil în ca 
să preoția, în care s'a trausmis ce este vechii, este ex 
ternă» (Conc. Trid. Șed. XXIII, c. D).—c Porestas or- 
dinis se raportă la adeveratul corp al lui Christos 
Domnul în sacrosaucta Euharistie. Potestas jurisdicli- 
onis îusă se revarsă 10lă în corpul mistic ai ni Chri- 
stos (=comunitatea creștină).— Căci ei îi revine de a 
Cucerna și conduce Îumea creștină și a o îndrepta spre 
fericirea cerescă și eternă» (Cat. Rom. II, 7 , 6).— Prin 
urmare puterea jurisdicțională constă în funcțiunea pre- 
otului de a îngriji de sufletele credincioșilor și este 
condiționată de puterea ordinului. Despre puterea de 
a înveța, folestas docendi se vorbesce puţin în Ro- 
mano-Catolicism, ea este mai mult un corolar al pu- 
terii jurisdicționale, de cât ceva de sine stătător și 
„aparte. Aceste trei puteri date clerului corespund ce- 
lor trei semne externe după care se cunâsce adeve- 
rata Biserică și anume: potestas ordinis corespunde 
comuniunei sacramentelor; potestas jurisdictionis su- 
punerei faţă de păstorul legitim, Episcopul Roman, 
și potestas docendi profesiunii adevăratei credinţe. 
Potestas ordinis se mai numesce Și fofestas ministe= 
zii şi potestas docendi, fotes/as magisterii. Potestas 
ordinis se capătă prin hirotonie şi are caracter inde- 
lebil, pe când potestas jurisdictionis se dă mai mult în 
basa unei misiuni speciale și se perde co ipso la cle- 
ricil pâtați de eresie sai schismă. In afară clericii se. 
deosebesc de laici prin imbrăcăminte, tonsură Și viață 
celibatară.
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lerarhia proprii disă, sati de drept divin constă din 

trei trepte: Diaconat, Presbiterat şi Episcopat. Acestă 

impărțire este ca și în Biserica nostră făcută pe basa 

Noului Testament. Sinodul Tridentin (Șed. XXIII, can. 

6) respinge cu anatemă susținerea Protestanților că 

există o singură treptă ierarhică: a Presbiteratului sau 

Episcopatului, care este una și aceeași. Trepta Di- 

aconotului nu există de factu în Biserica Romană, pen- 

tru că Diaconii se hirotonisesc îndată după primirea 

Diaconatului în presbiteri. Episcopul singur are de- 

plina putere sacerdotală și jurisdicțională. In ce pri- 

vesce potestas ministerii diferența dintre Presbiter şi 

Episcop se reduce aprâpe numai la aceea că Presbi- 

terul n'are puterea de a confirma și hirotoni. Pe te- 

renul jurisdicțional însă diferența e mare, pentru că 

misiunea preotului depinde exclusiv de Episcop. Pre- 

otul nasce prin botez pe credincioşi, /i//ii Lec/esiae, 

Episcopul prin hirotonie pe preoți fafres Feclesiae. 

Afară de ierarhia de drept sau instituțiune dumne- 

detscă mai există o ierarhie de drept omenesc, ordi- 

pis hkumani, care cuprinde treptele inferiore și anume: 

Acolutii, Exorciştii, Lectoril şi Ostiaril. Subdiaconatul 

constitue un fel «de treptă de transiţie între ierarhia 

inferiră sai de drept uman și cea superidră sau de 

drept divin și se pote număra “mai mult la ierarhia 

superidră, pentru că subdiaconii sunt obligați ca Și 

treptele ierarhice superidre să rămână celilatari, ceea 

ce nu:se pretinde treptelor inferidre. ' 

“O a treia ierarhie este ierarhia jurisdicțională. Din 

acesta fac parte tâte treptele ierarhice superidre întru 

cât Xa parte activă la acțiunea Bisericii de guvernare și 

conducere a sufletelor credincioșilor. La acesta se nu- 

mără și treptele intermediare de: Arhidiacon, Arhipres- 

biter, - Arhiepiscop, Mitropolit, Primat, Patriarh, Cardi- 

nal și Papă. În fruntea întregii ierarhii 'stă Papa, în 

al cărui Primat apostolic se află «/6/ă făria și pute-
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rea Bisericii» (Conc. Vatic. Șed. IV, Constitutio 1 
de Ecclesia Christi). 

Până la proclamarea infalibilității Papii în sino- 
dul din Vatican, primatul Papal se clătina pe terenul 
dogmatic, fiind-că îi lipsea basa și oficialitatea. Papii 
ȘI ai dat de sigur în totdcuna ostendlă de a pune 
autoritatea lor mai pre sus de ori-ce altă autoritate 
în Biserică, dar consciința că sinâdele sunt ma! pre 
sus de cât Episcopul Roman s'a menținut asemeni 
multă vreme cu tărie, totuși deja de la începutul se- 
colului al XV vedem pe Papi disputând autoritatea 
concililor. Așa e casul cu conciliul din Constanţa 
(14+14—1418). Conciliul Tridentin însuși—deși con- 
vocat numai după ce Papa se asigură că majoritatea 
membrilor conciliului sunt curialiști—ecvită de a se 
pronunța asupra puterii Papale. Ceea ce însă conci- 
liul aprobă pe tăcute, aduse la lumină Professio fidei 
Tridentinae. În acesta autoritatea Papil lasă de tot 
în evidență, prin faptul că fie-care cleric îi jură su- 
punere directă. Catehismul Roman merge un pas mal 
departe, fără ca cu tote acestea să se exprime cu 
totul clar. «Fpiscopul Roman este cel mai înalt grad 

"de demnitate și amplitudinea jurisdicțiunii, dată de în- 
susi Dumnedeii.. . pentru care (el) tatăi tuturor cre- 
dincioșilor și ai Îpiscopilor... și diriguilorul Bisericii 

* universale, presideză ca succesor al lui Petru și ade- 
cerat și legitim ticar al Ini Christos si Domnul». Cât 
de șovăitâre era supremaţia Papi pe terenul dogma- 
tic inainte de conciliul Vaticanic se vede şi din cu- 
vintelele Iesuitului curialist Bellarmin: «ZEsze fermis 
a opune resistenfă Pontificelui (Roman), care siluesce 
sufletele sai turbură statul și cu atât mai mult dacă 
se pare că distruge Biserica; este fermis, dic, ai o- 
Pune resistenfă, nefăcând ceea ce el ordonă și în pe- 
decând ca să nu se împlinescă voința lui». lesuiții ai 

„usat cu prisosință de acest procedei. Despre infali- 

9.



130 

  

bilitate acelaș Bellarmin dice: «Ca fersonă privată 

Papa nu este sculit de pericolul de a cădea în cresie, 

Este cu tăte acestea forte puțin probabil ca un Papă 

să fi fost eretic, pentru că Dumnedeii ar fi smuls din 

peptul duă o voce profelică ca măgarului ni Bileam». 

Cu tâte acestea sistemul Episcopal, după care Bise- 

rica este condusă de totalitatea Episcopilor sai de 

sin6de și Papa are numai prerogativa de prinas inter 

pares sai un principatus dignitalis şi dreptul de su- 

praveghere generală și conducere fu dat treptat ui- 

tării. Scrierea pseudonimului Febronius (=Nicolaus 

von Hontheim): de sfalu Ecclesiae el legitima potes- 

tate Romani pontificis» (1163) și sinodul Toscan din 

Pistoja (1786), care apărau și susțineaii sistemul I- 

piscopal, fură condamnate ca eretice și autoritatea 

totalității Episcopilor înlocuită prin autoritatea unei 

singure persâne, a Episcopului Roman. 

Conciliul din Vatican (1870) închise pentru tot- 

deuna discutațiunea pe acestă temă, proclamând ofi- 

cial supremaţia și înfalibilitatea Papii. —Nlotivarea și 

a uneca și a alteea se dă în unitatea fEpiscopatului, 

care este mai bine garantată în Papalitate, iar punc- 

tul de plecare în Primatul lui Petru—al cărui suc- 

cesor direct este Episcopul Roman—faţă de cei lalți 

Apostoli: «Pentru ca Episcopatul să fie într adever 

unul și îndividibil și prin preoți legați de el în mod 

reciproc să se țină fătă mul(imea credincioșilor în uni- 

tatea credinții și a comuniunii, (Domnul) punend pe. 

fericitul Petru peste cei lalfi Aposto'i a instituit în el 

principiul perpetuă al ambelor unități și fandamentul 

pisibil pe a cărui tărie să se construiască templul etern 

si sublimitatea Bisericii, care conduce la cer să se în- 

nalțe în firmitatea credinții ni» (Constit. 1). După 

Matei 16, 17 şi I6n 21, 15 ff. principele Apostolilor 

a primit nu numai un frimatus Jonoris, Ci verae pro- 

priaegue jurisdictionis». Acest primat nu trebue în- 
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țeles că a fost dat Bisericii și de la acesta a fost trans- 
mis asupra lui Petru ca: «/ofius Fcclesiae militantis 
visibite caput», ci Va primit el însuși de la Domnul 
direct și imediat «so/us prae celeris apostolis». Pute- 
rea cheilor împărăției ceriurilor a trecut apoi la suc- 
cesoril primului Episcop Martin al Romei, de aceea: 
«dacă cîne-va ua dice, că nu este după însuși orân- 
duirea Domnului: Christos, sai de drept divin, ca fe- 
vicitul Petru să aibă succesori perpelui în Brimatul 
asupra întregii Biserici, saă că Pontificele Roman nu 
este succesorul fericitului Petru în acel primal, să „fie 
anatema», (Constit. Ic. 11). Puterea Episcopului Ro- 
man, în virtutea acestei succesiuni nu cunâsce mar- 
gini, căci dacă cine-oa va gice că Ponlificile Roman 
are numai oficiul de înspecțiune sai direcțiune, nu însă 
și puterea supremă şi plenară de Jurisdicțiune - 
în totă Biserica, nu numai în afaceri care se re- 
Jeră la credință și moravuri, dar chiar și în acelea 
care privesc disciplina şi administrarea Bisericii 
respândită în fătă lumea; sait că acesta o fosedă numai 
în parte, nu însă tătă pienitudinea acestei Puteri su- 
Preme; sai că acestă putere a lui nu este ordinară 
să îmediată, sai față de tite și de fie-care Biserică, 
sati peste toți şi fic-care din păstori și credincioși, — 
să fie anatema». Acesta este puterea cu care conci- 
liul Vaticanic a învestit pe Episcopul Roman. Mai 
mult de cât atât nici nu îi putea da. 

Relativ de infalibilitate acelaș conciliu se pronunță 
ast-fel: « Pontificele Romau, când vorbesce de fe cate- 
dră, adecă, atunci când îndeplinind funcțiunea de Pâs- 
for și Doctor al tuturor creștinilor, în virtutea supre- 
mei sale autorități Apostolice, definesce învelătura care 
Zrebue să se țină de tilă Biserica respectiv de credință 
Și moravuri, dispune, prin asistența divină fromisă 
ci în persina fericitulul Petru, de acea infatibilitate 
cu care dumnedeescul Rescumpărător a voit să „fie îu-
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zestrată Biserica sa când va defini învefătura de cre- 

dință sat moravuri; pentru aceea și cu acest chip de- 

finifiunile Pontificelui Roman sunt de la sine înseși 

si nau cum-va din consensul Bisericii, ireformabile» 
(Constitutio |, cap. 4). 

Când însă vorbesce Papa «ex cafhedra», sai când 
îndeplinesce el funcțiunea de Păstor și Doctor al tutu- 
ror creştinilor? căci, nu tot ce vorbesce şi scrie el re- 
lativ la credință și moravuri este infalibil. Aci dom- 
nesce întunerec. Sinodul Vaticanic n'a precisat lucrul 
și Teologii ai câmp de discuțiune mai mult sai mai 
puţin liber asupra acestul punct. De aci și diferența 
de opiniuni asupra infalibilității unor bule. Dacă Papa 
ar şedea, când vorbesce ex cathedra, pe un triped, ca 
Pitia oracolului Delfic, cestiunea infalibilității ar fi mai 
'înțelesă şi Teologii papiști ar fi scutiți de ostendla de 
a 'și bate capul s'o clarifice în mintea celor profani. 

Deși primatul Papal și infalibilitatea Papii sună a- 
tât de stranii în urechile contiporanilor, cu tâte aces- 
tea pentru Teologia și Istoria Bisericii Romano-Ca- 
tolice, ea nu este de cât consecinţa unui sistem prac- 
ticat de secole în acea Biserică, dobânda unui capital 
pus de mult în speculă. Ambele sunt expresiunea 
spiritului de centralisațiune al acestei Biserici și în 
acelaș timp o compensaţiune pentru Papi, cărora îm- 
prejurările politice le aii făcut din ce în ce mai mult 
ilusoriu visul lor de aur: monarhia bisericescă uni- 

* versală. 
Consecințele care urmeză. din Primatul. și Infalibi- 

litatea Papală sunt multiple: | 
a) Ca prin scaun, este Papa judecat numai de 

Dumnedei, deși de altfel el este infalibil. Ce ar tre- 
bui să se întâmple când un Papă ar cădea în aliena- 
țiune mintală? La acâsta nu s'a r&spuns. Probabil că 
Casuiștii ar dice: «Acesta nu e permis Papii». 
"b) Conciliile, deși ai r&mas încă ca instituțiuni în
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Biserica Romano-Catolică și despre ele se' învață a- 
semeni că sunt infalibile, totuși nu mal aii putere de 
cât din grația Papil, pentru că se dice: Ele sunt in- 
falibile dacă sunt de aceeași părere cu Papa; dacă 
sunt de păreri opuse, atunci adevărul și dreptatea 
este de partea Papii. 

c) Sentințele Papale nu pot fi revădute sai modi- 
ficate de nimeni. Judecata lui este în ultima instanță; 
mai departe nu se pste face recurs. 

d) Cuvintul săi are aceeași putere ca și Sfinta 
Scriptură și Tradițiunea. Cu tâte acestea se dice că 
Papa nu pâte să instituiască noi dogme, ci numai 

„pe cele care se află în stare nedesvoltată în tesaurul 
Bisericii, ceea ce este fârte vag, dar totuși o contra- 
dicere și mărginire a teorii despre infalibilitate. 

e) Papa însuși este Tradiţiunea și Biserica. Piu al 
IX a dis: «70 sono /a /radizzione» (Eu sunt Tradiţi- 
țiunea). Nu arare ori se întâlnesc expresiuni ca a- 
cestea: «Când vorbim de Biserică înfelegem prin ea 
pe Papă». El este totul: «Fă sunt calea, adeverul şi 
viafa> a dis tot Piu al IX. 

f) Papa este adesea divinisat nu numai de laici 
ignoranți, ci chiar și de Teologi: «Papa este incar- 
națiunea vie a autorității lui Christos». EL este Dum- 
nedeii în corp, căci: «cuge/ă Papa, este Dumnedeii, 
care cugelă în el». «Încarnaţiunea lui Dumnegei este 
triplă: Întâia a avut loc în persăna lui Christos Bentru 
33 de ani, a doua este în Sfinta FEuharistie fentru un 
moment și a treia este în persona Papii, 151ă viața sa». 
«Când un Papă măre Biserica e văduvită de mirele ei». 
«Pietatea faţă de Papă constitue o parte esențială a 
religiosității creștinesci» ete. etc. Este, prin urmare, 
“drept, că Reformatorii ai numit pe Papă An/i/rist. 

_$. 23, Sfinta Scriptură și Tradițiunea. 

Sfinta Scriptură și Tradițiunea bisericescă sunt cele
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două isvâre din care se scâte necontenit învețătura 
dogmatică şi morală. Amândouă sunt egale în valsre. 
Ceea ce caracteriseză în mari trăsături doctrina Bi- 
sericei Romano-Catolice despre Sfinta Scriptură este 
desbrăcarea totală a acesteea de ori-ce autoritate și 
putere, dacă nu este în mânile ierarhiei, sai con- 
diționarea ei absolută de Biserică ca extremă opusă 
spiritului prea liberal și democratic din Protestantism. 
Plecând de la: « Zoangelio non crederem nisi me com- 
moveret Fcclesiae auctoritas» a lui Augustin, Romano- 
Catolicii ai ajuns până la a considera cu Iesuiţii că 
Scriptura este inspirată pentru că este admisă de 
Biserică. Şi non-sensul este și mai mare, dacă ne. 
gândim că sub numele de «<Siinta Scriptură» Bise- 
rica Romană înțelege un anumit text, traducerea la- 
tină Vulgata, a lui leronim. Acâsta singură trebue 
considerată de autentică. Tote cele lalte edițiuni ba- 
sate pe o traducere mai corectă a textului original, 
pe noi cercetări și descoperiri sciințifice: arheologice, 
epigrafice, istorice şi filologice, etc., n'ai nici o va- 
I6re față de Vulgata. Sa susținut chiar că Dumne- 
“de a descoperit Biblia mai întâi ludeilor, apoi Gre- 
cilor și în urmă Romanilor. Timpul legendelor era 
trecut pentru ca Biserica Romană să pâtă inventa o 
legendă anal6gă cu cea susținută de Judeii Alexandrini 
şi împrumutată și de unii scriitori bisericesci în Orient, 
relativ de inspirațiunea traducerei Septuagintei și ast-fel 
ea susține inspirațiunea Vulgatei, fără a o putea do- 
vedi, de cât pote cum s'a susținut adesea de Iesuiţi, 
că este inspirată pentru că este primită de Biserică. 
Sinodul Tridentin însuși nu expune motivele pentru 
care proclamă acest text de autentic; el dice numai: 
«Prea Sfântul Sinod considerând că nu de puțin folos 
fite fi Bisericii lui Dumnegeă, dacă va face cunoscut 
care din tote edițiunile latine în us ale cărților sfinte, 
rebue considerată de autentică, holăresce și declară că
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acestă veche și populară edițiune, care a fost probată 
în Diserică prin lunga întrebuințare a atâtor secole, 
sd se considere de autentică în citirile publice, în dis- 
Posifiuni și în predici și ca nimeni să nu Sândescă 
sai să îndrăsnescă a o lepăda sub ore un pretext» 
(Șed. 1V). Afară de diferența de traducere a multor 
pasagii, Vulgata se deosebesce de textele întrebuin- 
țate în Biserica nâstră și în cea protestantă prin a- 
ceea, că afară de cărțile canonice ea cuprinde şi pe 
cele apocrife, cărora Biserica Romană le atribue a- 
ceeași valdre și autoritate ca și celor canonice. 

Pentru a împedeca citirea Bibliei de Gmeni fără o 
cultură teologică specială, Biserica Romană a oprit 
multă vreme traducerea și tipărirea Bibliei în alte 
limbi. Numai cine cunâsce limba latină putea citi 
Sfinta Scriptură în textul Vulgatei. Laicii cari făcea 
acesta nu erai însă bine văduți de clerul papist, 
pentru cuvintul că neavend și preparațiune teologică, 
puteai rătăci fârte ușor numai cu ajutorul cunoscin- 
țelor linguistice, ceea ce e prea adevtrat. Lucrul cel 
mai bun pe care trebuia să-l facă laicul, care dorea 
să scie înțelesul unui pasagiu biblic, cunoscut lui din 
audite sait pe o altă cale, ori care voia să scie ce 
învață Scriptura, era de a se adresa la parochus, sai 
la un alt Gre-care pater, care avea datoria și putinţa 
de a-l lămuri cum se cade. Cu timpul însă și mai 
ales constrinsă de Protestantism, care pune Biblia în 
mâna fie-cărui credincios şi îi dă dreptul de a o in- 
terpreta cum pote, Biserica Romană s'a v&dut con- 
strinsă de a admite traducerea și răspândirea Bibliei, 
şi în alte limbi. A fost însă cu multă tactică, și a- 
cesta o observă și astă-di: edițiunile populare des- 
tinate pentru profani se tipăresc tot sub suprave- 
gherea Bisericii. Unele din ele nu coprind părțile, care 
ar putea scandalisa pe cei neinițiaţi în interpretarea 
și înțelegerea Scripturii, altele cuprind și aceste părți
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dar le expun sub o formă, care schimbă cu totul 
fața lucrurilor. In general la editarea textelor aces- 
tora populare nu se ține cont de traducerea ad lit- 
teram a originalului, ci se are în vedere mai:mult 
redarea sensului edificator. i 

Ca complectare a Scripturii și pe acelaş pictor cu 
ea stă Tradiţiunea. Ca și Scriptura, se raportă și ea 
la credință şi moravuri. După Vincențiu de Lirini tra- 
dițiunea este: «god semper, guod ubigue, guod ab 
omnibus creditum est». N&hler numesce tradițiune «âu- 
felesul propriii creștin care se află în Discrică și se 
ferpetucză prin educafiunea Bisericescă, care Zotuși nu 
este de cugetat fără al săi cuprins, ci din contră se 
formeză în și prin cuprinsul seă, în câl este a se numi 

an înfeles Plin», sau «Tradițiunea este cuvintul tot- 
deuna viii în inimile credincioşilor». 

In general se împarte Tradițiunea în trei: a) pri- 
mită de Apostoli direct de la Mântuitorul și comu- 
nicată Bisericii; b) inspirată Apostolilor de Sf. Spirit 
și conservată în Biserică prin succesiunea Apostolică 
și c) Tradițiunea Bisericescă, despre care nu se spune 
în ce își are ființa sa. Dogmatiștii împart Tradițiunea 
în o mulțime de feluri; de aci numirile de: dogma- 
tică și disciplinară, apostolică şi bisericescă, perpe- 
tuă și timporală, locală și universală, preceptuală și 
consiliară, etc. 

Asupra cuprinsului Tradiţiunii are să se pronunțe— 
după sistemul Episcopal—totalitatea Episcopilor sai 
Sinodul ecumenic. Fie-care Episcop, expunând credința 
eparhiei sale contribue prin acesta la constatarea și tot 
o dată și stabilirea cuprinsului și ubiquității Tradiţiunii. 
Asupra sempiternității ei are să dea mărturie istoricul 
bisericesc. Ubiquitatea şi sempiternitatea Tradiţiunii 
face ca să fie una și aceeași întotdeuna şi în tot locul, 
variată ca formă, dar aceeași ca conţinut. Ea este sin- 
gurul antidot sigur contra eresiilor și a tot felul de
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inovațiuni, care își caută motivarea erorilor lor în citate 
răi înțelese sau luate fragmentar din Sf. Scriptură. Ea 
exclude și posibilitatea producțiunii de noi dogme. 

Sistemul Episcopal este însă astă-di îngropat cu 
desăvirșire în Biserica Romană. Locul său este luat 
de sistemul Papal sai Curialist. Singdele ai fost nu- 
mite «gălăgie fără folos» și infalibilitatea Papil a dat 
acestuia dreptul de a înlocui mai cu folos sin6dele, 
în care se iveai adesea discuțiuni aprinse și neînțe- 
legeri, şi unitatea dogmei și ubiquitatea Tradițiunii 
putea întrun timp să fie sfâșiată de o minoritate ne- 
induplecată, fie ea ori și cât de puțin numerâsă ar 
fi fost. Dacă insă Papa învață ceva «ex ca/hedra», 
lucrul este hotărit în mod definitiv și indiscutabil, pentru 
că Pontificele Roman este infalibil și Tradițiunea în- 
sași. Lui nu i se pâte obiecta că Sfinta Tradiţiune 
vorbesce pâte în vre o privință în alt sens de cât al 
cuvintelor lui, pentru că el răspunde îndată cu Piu 
al IX: «Ex sunt Tradiţiunea» și cu acesta s'a incheiat. 

Aci este deosebirea cardinală între Romano-Cato- 
lică şi noi în privința Tradiţiunii. Pe când la not a- 
cesta se mărginesce aprâpe exlusiv la epoca clasică 

“a Creștinătăţii, la vechimea bisericescă, până la în- 
cheerea timpului sin6delor ecumenice, la Romano-Ca- 
tolici se întinde până în present şi se va continua câtă 
vreme vor fi Papi cu predicatul de infalibili. Acestă 
diferență între ambele Biserici nu este neînsemnată 
cum s'ar părea la prima vedere, ci din contră fârte 
mare. Concepţiunea Tradiţiunii în Romano-Catolicism 
permite stabilirea de noi dogme—ceea ce la noi este 
absolut imposibil—căci dacă se dice că Papa, deși 
infalibil, «za zote proclama noi dogme», acestă impo- 
sibilitate de formă se transformă îndată în posibilitate 
de fapt prin adăogarea cuvintelor: «de 267 pumai fe 
acelea care suni în stare nedesvoltată în tesaurul Bi- 
ericii», căci care este tesaurul Bisericii, cugetat aci?
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Tradiţiunea. Și cine e Tradițiunea? Papa. Noi dogme 
aii proclamat Papii chiar mai nainte de a fi fost ei înșiși 
recunoscuţi de infalibili. Acesta a făcut-o Piul al IX 
în 1854, dogmatisând concepțiunea nepătată a Sfintei 
Feci6re, pentru a putea pretinde după aceea cu mai 
mult drept și tărie ca să fie proclamat infalibil, ceea 
ce s'a și fâcut, instituindu-se ast-fel încă o nouă dogmă, 
şi cine scie câte încă se vor mai institui. 

In privința criteriilor externe după care se pste 
distinge adeverata Tradiţiune de o alta falșă, după 
definițiunea lui Vincenţiii de Lirini, acestea ar fi: sem- 
piternitatea şi ubiquitatea: «gaod semper, guod ubigue, 
guod ab ownibus creditum est», Căci «ab omnibus» se 
pote înțelege sau cuprinde în «<ubigue.» Bellarmin sta- 
bilesce cinci criterii de acestea. Adeverata Tradițiune 
este: 

a) Ceea ce întrega Biserică recunosce sai învață 
ca adevărat, chiar și când acesta nar fi cuprins în 
Sf. Scriptură și nici n'ar deriva de la Apostoli, ca 

d. ex. cuvintul 6ucoyztos,. 

b) Ceea ce Biserica întregă observă sai practică 
și care nu 'şi ar putea avea locul fără credința în 
Dumnedei și Christos, deși nu se află în Sf. Sprip- 
tură, ca d. ex. botezul copiilor, codificarea scrierilor 
sfinte, etc. 

c) Ceea ce Biserica a observat din vechime, fie 
acesta chiar numai orinduire curat omenâscă, ca d. 
ex: celibatul, numărul și ordinea posturilor, etc. 

d) Ceea ce Biserica consideră ca provenind de la 
Apostoli, fie pe cale scrisă sai orală, chiar și dacă 
acesta nu se pote proba ca apostolică, este adevărată 
Tradiţiune, pentru că Biserica nu pâte greși în pă- 
rerile și susținerile ei; așa este d. ex: Simbolul A- 
postolic. 

e) Ceea ce într'o Biserică, în care se află succesi- 
unea Apostolică, se dă drept adevărată Tradiţiune,
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trebue considerat ca atare. Aci intră tot ce nu se 
cuprinde în cele 4 categorii precedente. De notat 
este că prin Biserică în succesiunea Apostolică, Bel- 
larmin înțelege numar Biserica Romană. Tâte cele lalte 
Biserici: a Efesului, Antiohiei, Ierusalimului, Alexan- 
driei, etc., sunt schismatice. Prin urmare numai Consue- 
fudines Icclesiae Romane sunt adev&rat Apostolice. 

Cu proclamarea infalibilității Papale cestiunea s'a 
simplificat de tot. Nu mai este trebuință de criterii 
pentru a deosebi o Tradițiune adevărată de alta falșă; 
este destul dacă ea a fost învățată sait este aprobată 
de Papă. 

CAPITOLUL III. 

Invățătura Bisericii, 

$ 24. Dogma despre Sfinta Treime și persâna lu! Christos. 

Aceste dogme ca și ori-care altele, afară de cea 
despre Biserică, ai în Romano-Catolicism o însem- 
nătate practică secundară In teorie pot ele avea în- 
semnătate mai mare, dar acâsta nu justifică puținul 
preț ce se pune pe ele în practică. Acestea ne es- 
plică pe deplin ușurința cu care Occidentali ai in- 
ventat și primit doctrina despre purcederea Sfintului 
Spirit şi de la Fiiul și ai stat la tocmdlă în conciliul 
de la Florenţa, admițând ca Biserica nâstră purcederea 
acestuia numai de la Tatăl, cu adaosul «friz Fisul.» 

Ce privesce în special noţiunea de Dumnedei, 
acesta este concepută din punctul de vedere filo- 
sofic Platonico-Aristotelic și expusă după principii 
curat juristice. Dumnedei este existența supremă și 
unică. Totul există numai în el. El este arbitru Și 
cum îi place așa procedeză. Este cel mai înalt Stăpiîn 
și face cu al săi ce voesce și cum voesce. Plecând 
din acest punct de vedere Augustin a ajuns la ideea
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de predestinațiune absolută a creaturilor, a unora spre 
bine, a altora spre răi. Și acesta este cu totul espli- 

-cabilă și justificată câtă vreme noțiunea de Dumnce- 
dei se înțelege în felul de mai sus. Tot de aci por- 
nind Nominaliştii și în special YVilhelm Occam ai 
ajuns să afirme că, dacă Dumnedeiă ar fi voit să mân- 
tuiască pe om, servindu-se ca instrument de un asin 
saii de un dovleac, ar fi putut-o face, pentru că el 
era ofensatul și omul trebuia să se supună. Dacă el 
n'ar fi voit s'o facă, cu atât mai răi pentru noi. 

Ideea adevărat creștină, că Dumnedei este dra- 
goste, nu lipsesce în Romano-Catolicism. În cărțile 
de Dogmatică este chiar pe larg și amănunțit tratată, 
în practică însă își găsesce puțin aplicarea. 

Mai departe nv sunt deosebiri esenţiale intre Ro- 
mona-Catolici și noi în privința acestor dogme. 

_$ 25. Starea primului om și păcatul original. 

Adam este descris ca chip al lui Dumnedeii după 
suflet, adecă ca o ființă spirituală înzestrată cu liber- 
tate, capabilă de a cunbsce și Iubi pe Dumnedgei 
și a privi tâte în el. Pe lângă aceste însușiri care r&- 
maseră patrimoniu și urmașilor săi după căderea în 
păcat, Adam era încă și drefț și s/îuț, cu alte cu- 
vinte întru totul bine plăcut lui Dumnedei. Drepta- 
tea şi sfințenia originală a omului consista în aceea 
că funcțiunile sale sufletesci inferidre și înclinările cor- 
porale se supuneaă rațiunii sale fără oposițiune, cu 
acesta totul în el ascultă de rațiune iar acesta de 
Dumnedeii și omul trăia în cea mai deplină armonie 
cu sine însuși și cu Dumnedei. Afară de acesta o- 
mul era înzestrat și cu nemurire corporală și nesu-. 
pus bslelor și suferințelor, care sunt în starea actuală 
mesagerii sai preludiul morții. Acestă ideală stare: 
morală a primului om în Paradis aii numit-o Teologii
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Romano-Catolici «/us/ifia originalis.» Tâte preroga- 
tivele însă care constituesc superioritatea morală a 
omului înainte de căderea în păcat față de el însuși 
și de întregul gen uman după căderea în păcat, nu 
sunt ceva ce aparțin ființii lui însuși, ci numai un 
dar, o binefacere dumnedeiască adăogată la însușirile 
lui firesci. Ast-fel citim în catehismul Roman (|, 2, 
18): «După aceea Dumnedeii făcu pe om din nomolul 
Pâminlului, constituit și dispus după corp ast-fel: că 
nu în virtutea însăși naturii sale, ci prin bine- 
facerea dumnezeiască era nemuritor și nesupus su- 
ferinfelor. Și în ce privesce sufletul, îl formă după 
Chipul și asemânarea sa și "1 înzestră cu liber arbitru 
si pe lângă acestea temperă -în el tote mișcările şi îm- 
Pulsiunile sufletului ca să nu dispute vre o dată supre- 
mafia rațiunii. După aceea îi dete minunatul dar 
al dreptății originale și '1 hotări să fie mai pre 
sus de cele lalte viețuilore». Bellarmin numesce de-a 
dreptul comunitatea omului cu Dumnedei și bunurile 
ei: «dona supernaturalia»: « Acea integritate, cu care 

a fost creat primul om.... n'a fost condițiunea lui na- 
furală, ci un dar supranatural». «Mai întâi trebue 
să se scie că omul natural coustă din corp și spirit 
și de aceea natura sa este comună parte cu bestiile, 
Parte cu îngerii; în virtutea corpului și a comuniunii 

cu bestiile el are dre-care înclinare spre bunul corpo- 
ral și sensibil, spre care este purtal de sensuri şi pofte; 
în virtutea spiritului și a comuniunii cu îugerii înclină 
spre bunul spiritual și inteligibil, spre care e purtat 
de inteligență și voință. Din aceste forniri diverse sati 
contrarii există în unul și acelaș om o luptă și de aci 
o mare greulale de a face binele, fiind-că o înclinare 
împedecă pe cea laltă.— Al doilea trebue sciul, că pro- 
vidența divină de la începutul creafiunii ca să adini- 
nistreze un remediu contra acestei boli saă lăncediri 
a firii omenesci, care reeșia din starea materiei,
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a adăogat omului un dar distinctiv, anume drep- 
tatea originală, prin care ca printr'un friă de aur 
Partea înferioră se menține cu ușurință supusă părții 

superidre și partea superidră lui Dumnedeit.» Dacă 
dreptatea și sfințenia originală a omului, ambele con- 

secințe directe ale comuniunii lui cu Dumnedei, sunt 
considerate ca daruri supranaturale, acesta însemneză 
că un ast-lel de raport al omului cu Dumnedei, cum 
era acel al lui Adam în Paradis, nu e cu putință de 
a fi ajuns prin nici o forță naturală şi câ pentru a- 

cesta este absolută necesitate de o deosebită favore 
dumnedeiască. Numai în acest fel pste sta o creatură 
în comuniune cu Dumnedei, a fi sfintă. De aceea înăl- 
țarea lui Adam preste natura omenâscă și participarea 

la bunurile dumnedeesci, este ceva supranatural, un 

dar al grației dumnedeesci. « Dacă dreptatea și s/in- 
fenia primului om, saă cu o singură expresiune «Jus- 
filia originalis» n'ar fi considerate ca ceva suprana- 
ural, ceva ce nu aparține însăși naturii omului, atuuci 

ar trebui să ajungem la admiterea homousici ființii 
omenescă cu a celei dumnedeesci, la o divinisare a o- 
mului, da cel mai cras Pantzism», dic Teologii Ro- 
mano-Catolici. Ce privesce raportul dinte natura umană 
a lui Adam și doza superaditum, unii Teologi susțin 
că el le a primit pe amândouă de la Dumnedei în 
momentul creării sale şi că firea umană încetul cu 
încetul și de la sine însaşi a intrat în luptă cu daru- 
rile dumnedeesci pe care le avea puse în partea in- 
telectuală și morolă a ființii sale. «Este înoederaț, dice 
Toma de Aquino, că acea supunere a corpului față * 
de suflet și a puterilor înferidre fală de ratiune nu 
era naturală; de all-fel ar fi remas si după păcat, 

pfrecum darurile naturale ai remas și -la demoni după 
păcat. De unde se înfelege că dispărând grafia: sa . 
desfăcul supunerea cărnii față de suflet, care, în vir- 
futea grației ce se afla în suflet, ținea sub sine cele 
înferidre» (Summa p. |. cest. 95. art. ]).
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Alţi Teologi—deoscbind dreptatea de sfințenia pri- 
mului om —invaţă că Adam a fost creat numai cao 
ființă naturală, sănătos și curat, în armonie deplină 
a tuturor facultăților sale, iar darul supranatural al 
comunității cu Dumnedei l'a primit mai târdiu, când 
era pregătit pentru primirea lui și se fâcuse demn 
de el prin tendință proprie și liberă. Partea spirituală, 
imaginea dumnedeirii în om este care a înlesnit aces- 
tula primirea darurilor dumnedeesci. In virtutea ase- 
mănării sale cu Dumnedei, omul are disposițiunea și 
facultatea de a putea cunâsce şi Iubi, întrun anumit 
grad, pe Dumnedei, și de a năzui către o deplină 
unire cu €l. Când Adam a ajuns la acest punct de 
a dori cu sinceritate și din tâtă inima unirea cu Dum- 
neqeii, atunci prin graţia acordată lui în mod supra- 
natural a intrat în comunitate cu dumnedeirea și a 
devenit pe deplin drept și sfint, saii bine plăcut lui 
Dumnedeii. Dreptatea primului om trebue deosebită 
de sfințenia sa. Aceea se pâte privi ca însușirea na- 
turii omenesci ideale, prâspete și curate, așa cum e- 
șise din mânile Creatorului, acesta este ceva supra- 
natural, turnat în sufletul omului ca un stimulent, care 
să-i dirijeze privirile și aspirațiunile numai spre cer. 

Punctul acesta de vedere are avantagiul, că cores- 
punde pe de o parte cu teoria creştină despre ori- 
ginea răului în lume, că anume din creaţiune ca atare 
n'a putut resulta vre un raport de dușmănie între 
creatură şi Creator, saii vre o jignire a libertăţii crea- 
turilor, ci răul s'a născut numai din abusul de li- 
bertate, iar pe de alta căștigă o mare însemnătate 
morală: lăsând primului om putinţa cunâsceril forțe- 
lor sale intelectuale și morale și nedeplinătatea lor, cum 
şi val6rea darurilor dumnedeesci primite ca grație, și 
în sfirșit se potrivesce şi cu învățătura Bisericii despre 
căderea omului în păcat și starea lui după aceea. 

„ Protestanții acusă de imorală întrega învățătură Ro-
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mano-Catolică despre «dozum suferaditum.» Finţa 

omului se reduce în acest cas, dic ei, numai la corp, 

rațiune și voință liberă, cu alte cuvinte constă nu- 

mai din organele necesare existenții pămintesci, iar 

comuniunea cu Dumnedcei, viața religiosă este ceva 

accesoriu, supranatural. Comuniunea cu Dumnedei 

nefiind ceva personal este lipsită în acest cas de sta- 

tornicie şi desvoltare organică. Biserica trebue să intre 

ca mijlocitâre între creștin şi Dumnedeii și să înles- 

nescă primirea darurilor grației, de care omul a fost 

lipsit prin căderea în păcat. Creștinul dacă voesce 

să ajungă în posesiunea acestora trebue să indepli- 

nescă ceea ce ordonă Biserica—lucru care nu place 

Protestanților—și mai cu scmă să 'și agoniscscă un 

anumit quantum de fapte meritorii. 
Este adevărat că acest sistem de preţuire preste 

măsură a faptelor omenesci în vederea mântuirii, a 

degenerat în Romano-Catolicism într'o legalitate ri- 

gidă, a ajuns până la Probabilismul și Tuţiorismul 
casuistic, amenințând a distruge din inimă orl-ce sen- 

timent de adăvărată religiositate, dar în ori-ce cas 

libertatea ce se dă fie-cărui individ în sînul Protes- 

tantismului nu este mai puţin pericul6să. Nenumtra- 

tele secte protestantice ne dovedesc acesta cu pri- 

sosință. 
Teoria Tomistă, că adecă cel dintâi om a primit do- 

num superaditum în momentul creărei sale, este în 

special combătută cu multă violență de Protestanți. 

Omul mare atunci nici un merit în agonisirea acestul, 

dar, care de fapt nu "i aparține în adevăratul înţeles 

al cuvîntului, pentru că este dat lui numai din graţie; 

şi perderea lui n'ar putea fi numită cădere, omul ne- 

fiind lipsit de ceva care aparținea însăși naturii sale, 

ci numai de ceva ce nu era al săi. 

Teoria Scotistă, că donum superaditum a fost dat 

lui Adam atunci când el ajunsese la gradul de des- 

voltare intelectuală de a dori unirea cu Dumnedei,



este din contră mult mai bine privită de Protestanţi, 
deși nu rămâne fără obiecțiuni. 

Invețătura despre păcat este o consecință fidelă a 
învețăturii despre starea originală a primului om. A- 
dam perdu prin păcat donum superaditum și ca con- 
secință cădu în disgrația și pedepsa dumnedeiască, 
se supuse morții și deveni răă atât în ce privesce 
corpul cât și în ce privesce sufletul săă: «Dacă cine-va 
a Da mărturisi, că primul om Adam, când a călcat 
Porunea lui Dumnedeii în Paradis, a perdut îndată 
dreplatea și s/infenia în care /usese constituit și "și a 
atras prin vina acestei călcări de datorie mânia și îu- 
dionafiunea dumnedeiască și mortea.... să cu morlea 
robia sub a ei stăpinire.... si că Adam întreg, prin 
vina acelei călcări de datorie, a fost schimbat în mai 
râiă, să fie anatema» (Trident. șed. 5. c. 1). Pentru 
că prin căderea în păcat omul a perdut numai do- 
num superaditum, s'ar părea, cum susțin Protestanții, 
că în Romano-Catolicism doctrina despre păcatul o- 
riginal consistă. numai în negarea acestuia, că natura 
omului r&mîne neschimbată și neatinsă prin căderea 
în păcat, pentru că comunitatea cu Dumnedeiă nu a- 

” parținea naturii sale. Dar să ascultăm şi câți-va din 
Scolastici, pe care se întemeiază Biserica Romano- 
Catolică și până astă-di în ce privesce acestă învEță- 
tură. «Zofi care descind din semința lui Adam, dice 
Bonaventura, a o matură coruptă nu numai prin 
Pedepsă, ci și prin vină. Acesta se vedesce în lipsa de 
contemplațiune a lui Dummnedeii, în lâncedirea ce apasă 
Pe rafiune și în preponderanța pof/lei vele sai concu- 
Pisceuţii. Din lipsa contemplațiunii Ini Dumnedeii se 
învedereză prin aceea că nimeni uu fite fi lipsit de 
binele elern, pentru a cărui Zustare este făcut, fie 
“chiar și când ar avea în sine ceva care îl face ne- 
demu, de'a se Presenta în fața lui Dumnedei; ceva 

“de acestă natură este însă numai vina. Ce privesce 

10,
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fe cea de a doua, nimeni nu trebue să se rusineze de 
un lucru care “i este proprii din fire; dar nu se ru- 
sincză rațiunea de unele mișcări ale cărnii? Acesta 
arată asemeni o vină moștenită. Preponderanța poftei 
rele este asemeni fărle sigură, căci numai alunci este 
sufletul omului în ordine când spiritul este supus lu? 
Dumnegei, și carnea şi forțele animalice sfirilului. 
Desordonat și pentru aceea pervers este sufletul omu- 
lui, dacă se află întrun raport invers faţă de Dum- 
nedeii și sensualitate. Tocmai așa și este, și nu numai 
credința învaţă asa, ci și Filosofia este de acord cu ea. 
Puterea poflei vele și legea membrelor, pe care o are 
fie-care de la nascere, capliveză sufletul și "1 stăpinesce. 
Este prin urmare indiscutabil că sufletul fie-caruia 
este pervers din nascere, dacă acum adeverata cousti- 
Zuțiune a sufletului este dreplatea, constituiunea lui 
Perversă este vina, și de vreme ce noi suntem perversi 
diu nascere, avem Prin urmare o vină din nascere. De 
acesta nu se 'ndoesce nimeni, de câ! dor cel care nu 
cundsce pulerea pojlei vele și nu scie în ce chip spi- 
ritul vafional trebue a asculta de Dumnedeii. Căci este 
recunoscut, că spiritul nostru nu ascultă pe deplin de 
Dumnedei, de cât numai dacă "1 iubesce mai fre sus 
de fite şi pentru cl însusi. Asemenea este recunoscut că 
nimeni în starea naturii corupte nu îubesce pe Dum- 
nedcă mai pre sus de tote si numai pentru el însuși 
fără un dar al grafic, ci va fi învins în mod incti- 
fabil de puterea pof/lei rele în așa chip, că se ta iubi 
mai mult pe sine sati un dre-care alt bun apareni. În 
acest mod ori-ce suflet este din nascere păcătos, pentru 
că este pervers și desordona!. „Și de aceea dice Aposto- 
dul, în numele omenirii cădgute: «V&d o altă lege în 
«membrele mele, care se opune legii spiritului met 
«și mă supune legii păcatului». Atunci exlamă el: 
«Eu nefericit om! Cine mă va scăpa de mârtea acestui 
«corp ?», şi răspunde: «Graţia lui Dumnedei prin lisus -



«Christos». Cine observă acestă lege în membre și 
«raportul nostru nefiresc către Dumnedeii, nu va nega 
«că omul este din nascere păcătos, aceluia i se va 
«părea acesta atât de convingător, că se va îndoi de 
«păcatul original tot atât de puţin ca și de realitate. 
«Dacă unii Filosofi şi eretici n'aii recunoscut acesta, 
ceste din causă că n'aui avut nici o noţiune despre 
«adevărata stare a sufletului, despre dreptate, şi at 
«sciut numai cât de mult trebue să fie îndreptat su- 
<fletul spre Dumnedei. Intrega natură omenescă este 
«prin urmare dată preț stricăciunii, și anume nu nu- 
«mai pentru că este supusă pedepsei, ci și pentru că 
«este în adevăr păcătosă», Păcatul, dice mai departe 
Bonaventura, «pote fi descris ca lipsirea de dreptatea 
«originală, cu care este dată în acelaș timp şi per- 
aversitatea naturii și pofta cca rea». 

Mai puţin eloquent, dar cu mai mult spirit sciinți- 
fic se exprimă Toma de Aquino: «După cum în lu- 
«crurile opuse se raportă cineva în mod opus, tot 
«așa se explică şi păcatul original, din dreptatea o- 
«riginală. T6tă ordinea dreptății originale consta însă 
«în aceea, că voința omului asculta de Dumnedeii, o 
<ascultare, care se îndeplinea prin escelență de voinţă, 
«căci ei i se cuvine a pune în mișcare tote cele lalte 
«părți ale sufletului, potrivit hotărirei ei supreme. Din 
«causă însă că voința se îndepărtă de Dumnedeiă, urmă 
«o desordine în tâte cele lalte facultăți ale sufletului. 
«Ast-fel perderea dreptăţii originale este partea for- 
<mală (causativă, determinantă și ensențială) în păca- 
«tul original; ori-ce altă desordine a puterilor sufletesci 
«se raportă către păcatul original ca ceva material 
«(ca determinat, ca consecință, ca manifestare a fi- 
«inții lut). Desordinea în cele lalte puteri sufletesci 
«se v&desce în mod eminent prin aceea, că ele se 
<îndrepteză într'un chip pervers către bunurile schim- 
«bătâre, o desordine care pste fi denotată prin cu-
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«noscuta expresiune «poftă rea, concupiscentia». După 
«ființa sa (formal) păcatul original este lipsa dreptății 
«originale, după aparență (material) el este pofta cea 

«rea». In alt loc acelaș scriitor dice: «Tâte puterile 
«sufletului sunt 6re-cum deplasate din direcțiunea și 

«hotărârea lor proprie, o deplasare, care se numesce 

«rănirea naturii. Sunt însă patru puteri ale sufletului, 
«care pot fi purtătâre de virtuți și anume: rațiunea, 

«în care se află cunoscința, voința, în care residă 

«dreptatea, tendința, în care se coprinde curagiul, și 

«dorința, în care stă cumpătarea. Intru cât acum ra- 

«țiunea a deviat din direcțiunea ei către adevtr, sa 
«născut rana nesciinții saii ignoranții; întru cât voința 

«a deviat din direcțiunea ci spre bine, s'a născut rana 
«r&utății; întru cât tendința a deviat din direcțiunea 
«ei spre grei, sa născut rana slăbiciunii; întru cât, 
«în fine, dorința a deviat din direcțiunea sa, condusă 
«de rațiune, spre un scop convenabil, s'a născut con- 
«cupiscența». 

Din acâsta se vede că în Romano-Catolicism nu 
este vorba de un raport intern și personal al omului 
față de Dumnedeii de care și pentru care suntem 
creați și care (raport) fiind aprâpe distrus prin păcat, 
ne prăbușim inevitabil în prăpastia morții întregii nostre. 
ființe, cum susțin Protestanţii, ci este vorba numai 
de un raport obiectiv față de o poruncă dumnede- 
Yască, a cărei călcare atrage după sine o pedepsă. 
Natura omenscă perde, însă cu justitia originalis al 
săi frenum aureum, materia preponderedă asupra spi- 
ritului și dă nascere concupiscenții. Acesta însă con- 
siderată ca o direcțiune a stării pura naturalia nu 
este păcat, ci numai o condițiune neapărată pentru 
păcat: «acâstă concupiscență pe care când-oa Apostolul 
o numesce păcat («fiind-că este din păcat și tinde la 
păcat»), sfintul Sinod declară, că Biserica Catolică n'a 
“înfeles-o nici o dată ca păcab» (Trid. șed. 5). Astfel
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fiind, liberul arbitru al omului nu s'a distrus, cum 
susțin Protestanții. Sinodul Tridentin dice în acestă 
privință: « Dacă cîne-va va afirma că liberul arbitru 
al omului, după căderea lui Adam, a fost perdut sai 
imicit, sai că este numai o realitate nominală, ori unu 
nume fără realitate... să fie anatema» (Șed. 6. can. 5). 

Păcatul lui Adam se transmite, ca păcat original, asu- 
pra tuturor urmașilor săi. Mijlocul de transmitere este 
propagarea, iar nu imitarea. «Dacă cine-va va susține că 
«călcarea de poruncă a lui Adam 1 a causat numai 
«lui r&ă și nu și posterității lui, și că sfințenia și drep- 
«tatea primită de la Dumnedeii şi perdută de el, a 
«fost perdută numai pentru sine Şi nu și pentru noi; 
«sai că el, pătat de păcatul neascultării, a transmis 
«întregului gen uman numai mârtea și suferințele cor- 
«porale, nu însă și păcatul, care este mârtea sufle- 
«tului,—să fie anatema, pentru că contradice cuvintele 
«Apostolului: «Printr'un singur om a intrat păcatul 
«în- lume și. prin păcat mârtea și ast-fel mortea s'a 
«întins la toți Gmenii, pentru că toți ai greșit în el 
«(în Adam).» 

Asupra modului cum anume se transmite păcatul 
„original de la părinți la fu, Romano-Catolicii a res- 
pins încă de mult Traducianismul și a adoptat Cre- 
afianismul, ca mai apropiat de spiritul Creștinismului. 
Susținerea Creaţianismului este însă legată cu mai multe 
greutăți de cât a Traducianismului, de aceea și opi- 
niunile teologice diferă asupra punctului cum păcatul 
original, care ar trebui să se mărginescă numa! la 
corp, pentru că acesta singur este primit de la pă- 
rinți, se întinde și asupra sufletului, care se crează de 
Dumnezei pentru fie-care corp în parte ? Dacă sufle- 
tul ar fi primit de copii de la părinți ca și corpul, 
cum învață Traducianismul, cestiunea ar fi simplă: 
corpul și sufletul lui Adam a devenit pervers prin 
păcat și tot ast-fel sunt și toți urmașii săi, se nasc
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răl atât după corp cât şi după suflet, dar Creaţianismul 

nu admite acesta. Sufletul fie-cărui om se crează de 

Dumnedei şi ca atare este curat și nevinovat. Dar 

pentru ce atunci în momentul unirii cu corpul, perde nu 

numai însușirile sale supranaturale, ci este așa de adinc 

rănit şi în puterile sale naturale și transpus de o dată 

într'o îngrozitâre stare de relațiune neplăcută față cu 

Dumnedei, autorul săi? Unii scolastici ai răspuns, 

că prin căderea lui Adam ar fi pătruns ceva dis- 

trugător și pestifer în corpul omenesc, acesta se pro- 

pagă prin procreaţiune fie-cărul om, cuprinde sufle- 

tul în momentul unirii lui cu corpul și-l contagiază. 

Acâstă teorie însă pare a înțelege atât răul cât și 

sufletul ca ceva material, și apoi dacă detestabila 

stare sufletescă a omului nerenăscut și instrument al 

păcatului și bolnăvici6sa lui constituțiune morală ar 

resulta din unirea sufletului cu corpul, atunci ar fi 

forte grei a ne clarifica ce este şi în ce consistă 

noțiunea răului moral. Alţi teologi învață,că fie-care 

om se nasce, abstracțiune făcând de vina originală, 

intocmai ca Adam, considerat fără darul supranatural, 

adecă atât cu tâte facultăţile şi însușirile naturale ale 

omului din Eden, cât și fără vreo calitate rea in 

sine. Antagonismul dintre materialitate și rațiune este 

o consecință inevitabilă a constituțiunii ființii ome- 

nesci. Materialitatea nu se va supune nici o dată de bună 

voe rațiunii, pentru că însușirea ei este tocmai de a 

nu fi rațională. Dacă lui Adam nui s'ar fi dat donum 

superaditum, în virtutea căruia. partea materială din 

el să se supună părții intelectuale, atunci ar fi sim- 

țit şi el în sine procesul revoltei cărnii contra rațiunii 

şi ar fi asistat de sigur la triumful ei, dar acesta nu 

i s'ar fi socotit ca păcat. Pentru că însă i s'a dat 

donum superaditum ca ajutor al rațiunii contra ma- 

teriei și cu tote acestea el tot a lăsat ca rațiunea să 

fie învinsă de materialitate, de aceea i se impută slă-
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biciunea sa ca păcat. Acelaș lucru se petrece cu fie- 
care om: carnea învinge și domină spiritul. Dacă 
n'am fi urmașii lui Adam, acesta n'ar fi nici un păcat, 
dar pentru că toți suntem urmașii lui Adam și A- 
dam a greșit avend în ajutoru-i darul supranatural 
și toți am greșit în Adam, pentru că toți eram în 
el, de aceea păcătuim ori de câte ori permitem cărnii 
să înjosescă și să robescă spiritul. Faptele nâstre 
rămân aceleași, numai vina ce moștem de la Adam 
le imbracă cu un alt caracter, le califică de rele. 

La prima vedere teoria acesta pare mal plausibilă 
de cât cea precedentă, dar dacă o examinăm mal 
de aprâpe ne isbim asemeni de o mulțime de im- 
posibilități de fapt, căci: fără donum superaditum A- 
dam ar fi fost ca creatură a lui Dumnedei, o ființă 
cu totul imperfectă și expusă unei peiri sigure; ma- 
teria este considerată în construcțiunea acestei teoril 
ca ceva așa de răi şi diabolic, că pare a fi produ- 
sul unui Dimiurg din fantasticul sistem teofilosofic al 
Gnosticilor, iar nu a unui Dumnedei suprem, care 
după ce a creat universul <a vegu/ că 7ăte sunt bune». 
Dar abstracțiune făcând de tâte acestea, teoria de 

- față nu ne explică de ce spiritul nostru este slăbit, 
de ce voința este preversă chiar din nascere. Că o- 
mul în decursul vieţii, prin abusul ce face de liber- 
tate, lasă să triumfe în el principiul material contra 
celui rațional, acesta este f&rte clar, dar Biserica în- 
vaţă că fie-care om se nasce înzestrat cu rea voință, 
cu înclinare spre păcat, cum se explică acesta? ce 
influență are corpul asupra sufletului chiar în mo- 
mentul unirii lut cu el? căci acesta este creat de 

„„Dumnedei curat şi este strein de ori-ce vină a cor- 
pului. Un răspuns satisfăcător nu s'a dat încă la a- 
cestă cestiune, de aceea cestiunea de față este o 
cestiune încă deschisă în Teologia Romano-Catolică.
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$. 26. Justificarea sai sfințirea. 

. Prin nerespectarea poruncii dumnedeești în Para- 

dis, Adam, și împreună cu el tot genul uman, a fost 

transpus întrun raport anormal față de Dumnedeii, 

Creatorul săi. Retragerea grației pe de o parte, iar 

consciința vinovăţiei sale pe de altă parte, a făcut ca 

omul să nu mai caute a se reabilita în fața Creato- 

rului. R&mas numai în posesiunea puterilor sale na- 

turale, el nu numai că nu s'a ridicat din noii către 

starea din care căduse, ci din contră a decădut din 

ce în ce mai mult, așa că în cele din urmă reabili- 

tarea lui prin propriile-i forțe a devenit o imposibi- - 

litate de fapt, din causa corupțiunii căreea se de- 

dase și care'l nimicise aprâpe cu totul moralmente. 

Pentru restabilirea bunelor relaţiuni între om și Dum- 

nedeii, saii spălarea vinii omului, trebuia, după disa 

lui Augustin: «sa ca omul să se înaițe la Dumuc- 

dei, sai ca Dumnedeii să se pogore la om». Omul: 

în decadenţa în care se afla nu era capabil de nici 

o înălțare, trebuia deci ca Dumnedei să se po- 

g6re la om spre al ridica din prăpastia morală în 

care se afla. Acesta a făcut-o Fiiul lui Dumnedeii 

venind în lume, luând corp omenesc, învețând, su- 

ferind și murind pentru păcatele omenirii. Viaţa pe 

care Mântuitorul Christos a dat-o sacrificii pentru 

păcat are un preț infinit, pentru că el n'a lost sim-. 

plu om, ci Dumnedei-om, de aceea sacrificiul adus 

de el valoreză înaintea tronului dreptăţei dumnede- 

eşti pentru tâte păcatele lumii și expierile la care ea tre- 

buia să fie supusă din causa păcatului. Opera lui Chri- 

stos are dar putere curăţitâre de păcate și servesce 

ca satisfacțiune dată majestăţei divine—in numele 

întregului neam omenesc—pentru insulta cc i s'a a- 

dus prin neascaltarea de poruncă. 

Cu învețătura despre satisfacțiune este dată noți-
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unea sai mai bine dicend posibilitatea obiectivă a 
justificării. Christos a intervenit pentru noi, a ridicat 
vina păcatului ce plana asupră-ne și ne a restabilit 
în starea de nevinovăție, plătind cu prețul vicţei sale 
vina nâstră. Satisfacțiunea adusă de Christos pote 
fi privită de Dumnedei sau ca «acceplafio» adecă el 
acordă cul-va mântuirea numai pe basa meritelor Mân- 
tuitorului, fără ca acel cine-va să aibă și vre un me- 
rit personal; saă ca merifum, când omul trebue să fi 
făcut ceva pentru a fi demn de a i se imputa sa- 
tisfacțiunea; sai în fine ca simplă sa/;sfac/iuue, adecă 

numai restabilirea omului în acelaș raport față de di- 
vinitate, în care se afla în starea sa originală, fără 

ca satisfacțiunea în sine să i se impute în bine sau 
în rău. 

Ideea de satisfacțiune ca merilum, este cea oficială 
în Romano-Catolicism. Pentru că întrega teorie a jus- 
tificării expusă din acest punc de vedere și formulată 
mai întâi de Anselm de Canterbury, far mai târziu 
modificată puţin de alți Teologi, se îinvirtesce îm- 
prejurul ideci dominante că Dumnedei a fost ofen- 
sat prin greșala primului om și că urmașii săi trebue, nu- 
mai expiind acestă greșală et eo ipso agonisindu-și 
un merit, să se apropie de el, de aceea Protestanții 
aii acusat pe Romano-Catolică de Pelagianism. Omul, 
dic ei, nu este în stare să expieze acestă greșală, să- 
'Și agonisescă vr'un merit în fața lui Dumnedeit pen- 
tru ca să se justifice, ci Dumnedei singur, fără vre un 
merit al omului, îi acordă din grație ertarea păcate- 
lor şi-l chemă la sine. Dacă Dumnegei ar fi împă- 
cat, cum susțin Romano-Catolicii, dic Protestanții mai 
departe, ce am avea noi din acestă împăcare? Nimic, 
nimic, răspund tot ei. Cât de greșită este acestă sus- 
ținere vom vedea-o la învățătura protestantă despre 
justificare. 

Din cele expuse până aci se înțelege posibilitatea
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obiectivă a justificării şi sfințirii omului. Ea este dată 

în actul împăcărei mijlocită de Mântuitorul Christos 

între om şi Dumnedei și se comunică în sacramente— 

în mod potențial —iar individual și actual se ajunge 

prin credința și faptele bune ale fie-căruia în parte. 

Procesul justificării, după învățătura conciliului Tri- 

dentin, este urm&torul: 
Omul natural sai nerenăscut, înstreinat de Dumne- 

deii şi dedat cu totul păcatului, este chemat prin gra- 

fia pracveniens la Dumnegeiă, fără ca el, omul, să se fi 

făcut în vre un fel demn de acestă favâre, sai să fi 

implorat ertarea şi misericordia divină. & sa. Îuceputul 

justificării însăși la cei adulți se face de Dummegei 

prin grafia prevenităre în lisus Christos, adecă sunt 

chemaţi de el fără ca ci să aibă ore un merit, în cât 

cei care erai îndepărtați de Dumnegeii prin păcat să 

„fie dispuși spre convertirea și justificarea lor prin gra- 

fia Lui escitantă și ajutătoare, ei consimțind și coope- 

rând liber cu acestă grație: așa în cât Dumnedei șter- 

gend inima omului prin iluminarea S/întuluă Spirit; 

nici omul nu vemâne pasiv, primind acestă iuspirați- 

une pe care pile so și refuze, nică grația divină nu 

e în stare a'1 misca spre dreptate conlra liberii luă voinfe. 

De aceea când se dice în Sfinta Scriptură : Iulăreeți- 

ve câtre mine şi me voii întorce și ei câtre voi, se face 

apel la libertatea nostră. Când gicem: Întărce-ne câtre 

tine Domne și vom fi întorși, mărturisi că grația lui 

Dummnedeii ne premerge». (Trid. Şed. VI, c. 5). Așa 

dar în actul renascerii spirituale sunt două acțiuni dis- 

tincte— divină și umană—care se întrețes așa că actul 

renascerii este un act divino-uman. Puterea lui Dum- 

nedeii escită, deșteptă și dă viață, fără ca cu tote a- 

cestea omul să fi meritat-o în vre un fel, sai să fi îm- 

plorat-o, totuși omul trebue să se lase a fi influențat 

şi să urmeze în mod liber. Dumnedei oferă păcă- 
tosului ajutorul săii spre a ridica din decadența în
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care se află și acesta trebue să se 'nvoiască la acesta 
și să primescă ajutorul acordat. Primind ajutorul o- 
ferit, omul este luat de Spiritul lui Dumnedeă sub 
conducerea sa și cu ajutorul colaborăril voluntare a 
omului îl ridică pe acesta din nou la înălțimea din 
care a cădut prin păcat. Spiritul lui Dumnedei nu 
constringe libertatea omului, deși cl este totdcuna 
activ. Atotputernicia sa este mărginită de voința o- 
menâscă, care nu pâte fi forțată sati restrinsă în ac- 
tivitatea sa, pentru că acesta ar însemna nimicirea or- 
dinei morale, care este întemetată de înțelepciunea 
eternă pe libertate. «Dacă cine-va dice, că liberul ar- 
bilru miscat și escilat de Dumnedeă nu conlucreză 
consimțind cu Dumnedeii, care-l escită și! chemă spre 
a se dispune și pregăti pentru obținerea grafiei justifg- 
cârii și că nu pile a'1 contradice, dacă ar voi, ci că 
întocmai ca ceva neînsufleţit nu Pole lucra nimic și că 
se raportă absolut pasio, să fie analima» (Trid. Șed. 
VI, can. 4). Acţiunea Sfintului Spirit consistă mal întâ! 
in deșteptarea puterilor sufletesci ale omul cădut și 
indemnul de a se pune în legătură cu puterea de 
Sus pentru a începe o nouă viață şi-a reînoi comu- 
nitatea cu Dumnedeii (grafia Praevenieus). Dacă pă- 
cătosul ascultă de acest îndemn sai chemare, se nasce 
în sufletul săii imediat încrederea în cuvintul lut Dum- 
nedeii sai crediufa. Inaintea sa se desfășură acum 
existența unei superi6re ordini a lumii, de care el se 
convinge cu o siguranță, care “i era mai nainte ne- 
cunoscută. Adevtrurile și promisiunile mai înalte, pe 
care le aude și în special vestea, că Dumnedei a 
iubit atât de mult lumea în cât a dat pe Filul său 
unic preț de răscumpărare pentru ea și că el dă tu- 
turor ertare de păcăte în considerațiunea meritelor 
lui lisus Christos, etc., sgudue pe păcătos. Comparând 
starea sa de mai nainte de renascere cu ceea ce va 
trebui să devină după conformarea cu voința divină,
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însciințându-se că atât de mare este păcatul și co- 
rupțiunea lumii în cât numai prin intervenirea Fiiului lui 
Dumnedeii pâte fi exterminat, el ajunge la adeverata 
cunoscință de sine și e cuprins tot o dată de groză 
în fața dreptății lui Dumnedei, își întârce privirile 
spre misericordia dumnedeiască în persâna lui lisus 
Christos și se încăldesce de speranța vie că grația 
lui Dumnedeii și ertarea păcatelor îi vor fi acordate 
și lui în virtutea meritelor lui Christos. Partea ce o- 
mul ia până aci la pregătirea justificării sale portă 
numele de mperifam de congruo. Din privirea nemăr- 
ginitei iubiri de Gmeni a lui Dumnedei se aprinde 
în sufletul omului o scânte de dragoste dumnedeiască, 
în vreme ce ura și aversiunea contra păcatului cresc și 
omul se căesce cu sinceritate de greșala sa de a nu fi 
trăit și mai nainte în bune relațiuni cu Creatorul săi. 
Cu chipul acesta omul este îndrumat pe calea justi- 
ficării proprii dise prin acțiunea Siintului Spirit și a 
sa însași. Dacă el persistă cu credință în lucrul în- 
ceput, atunci Spiritul Sfint i se comunică în tâtă ple- 
nitudinea, sfințindu-l și ertându-i păcatele și dragos- 
tea lui Dumnedeiă se revarsă în inima sa (grafia in- 
haereus sive infusa), așa în cât şi cele din urmă rădă- 
cini ale păcatului sunt extirpate, omul este reînoit 
lăuntric și începe a duce o viață nouă şi bineplăcută 
lui Dumnedeă. Cu alte cuvinte, el este acum justificat 
înaintea lui Dumnedeiă, face fapte întradevăr bune 
(merita de condiguo), ca fvucte ale regenerării sale 
morale și ale disposițiunii sfinte ce a dobândit (/a- 
bitus caritatis) și păşesce din treptă în treptă spre de- 
săvirșirea sa morală (izcrementum), unindu-se cu Chri- 
stos şi devenind un membru vii al corpului lui. 

Prin urmare justificarea este: sfințire și ertare de 
păcate —acestea condiționându-se reciproc—, sădirea 
dragostei dumnedeesci în inimile n6stre prin Sfintul 
Spirit și starea lăuntrică sai consciința justificări, care
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se manifestă în îndreptarea cugetului și a voinții numai 
spre cele sfinte, in plăcerea de a împlini cu punctuali- 
tate tote prescripțiunile legilor dumnedeesci, în scurt: 
ca un fel de viețuire întru totul plăcută lui Dumne- 
dei, sai cum dice Toma de Aquino: «7us/i/carea 
este (rauspunerea omului din starea de înjustiție în 
starea justiției predisea. 

Causa ce/ficicus a justificării este Dumnedei, causa 
meritoria Xlântuitorul Christos, causa instrumentalis 
botezul şi penitența, iar causa /inalis preamărirea 
lui Dumnedei și viața eternă a omului. 

Ș 21. Credința justificătâre și faptele bune 

Ca un respuns la gratia praeveniens și condiţi- 
une neapărată pentru primirea grație! infuse, sai 
începutul justificării propriu dise, se cere din par- 
tea omului credință. Respectiv de justificare, credința 
este, după expresiunea conciliului Tridentin: «începa- 
tul mântuirii omului, fundamentul și rădecina ori-că- 
rei justificări». Ca început al mântuirii credința însă 
nu trebue a fi luată în înțelesul unui ast-fel de în- 
ceput, de care ne putem dispensa după ce am re-- 
alisat Gre-care progrese, pentru că ea este în același 
timp și fundamentul pe care. este construit tot e- 
dificiul miîntuirei, și nu un fundament mort, care nu 
stă în legătură organică cu restul clădirii, ci rădăcina 
din care se desvoltă treptat tâte cele lalte părți ale 
plantei. Numai unde se află credință urmeză gratia 
infusa grației praeveniens.—Cu alte cuvinte, credința 
este ca o nouă legătură cu Dumnedei în lisus Christos 
prin intermediul cunoscinții luminată și întărită de 
grație. Ea este ca o lumină cerâscă în care omul cu- 
n6sce planurile dumnedeirii și cuprinde nu numai ceea 
ce Dumnedeii este pentru om, ci și ceea ce omul 
trebue să fie pentru Dumnedeiă.
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De re-ce concepţiunea Romano-catolică despre 
justificare consistă—ca și la noi—in ideea transfor- 
mării depline a omului lăuntric, de aceea credința 
singură n'ajunge să justifice pe om în fața lui Dum- 
nedei, ci ea este numai ceva subiectiv, indispensa- 

bil spre acest scop, este rădăcina din care cresce în 
om bineplăcerea înaintea lui Dumnedeiă, este temelia 
din care și pe care se desvoltă starea de fiii al lui 
Dumnedei. Când ea însă pătrunde din inteligenţă și 
din sentimente în voință, căreca îi dă viață și o fruc- 
tifică prin noul principiă de viață dumnedeiască, prin- 
cipiul dragostei, sai când din credință se aprinde 
dragostea—după expresiunea unui membru al con- 
ciliului Tridentin—precum din sulf se aprinde focul, 
atunci renascerea urmeză îndată, justificarea se îm- 
plinesce. 

Este adevărat că scolasticii vorbesc adesea despre 
o dragoste, care singură justifică. Acesta este cuno- 
scută sub denumirea de /ides formata, sub care însă 
se înțelege acea credință, al cărei suflet, a cărei vi- 
aţă este dragostea, de aceea se mai numesce și /- 
des caritate formata animata, fides viva, vivida. Este 
acea credință superidră, care transportă pe om într'o 
adevărată comunitate de viață cu Christos, îl umple 
de nemărginită resignațiune către Dumnedeă, de cea 
mai adincă încredere în el, de respect desăvirșit şi 
dragoste internă către el, îl libereză de păcat și îl 
face să privescă și să tubescă tâte creaturile în Dum- 
nedei. 

Pentru că în ceea ce privesce justificarea in gene- 
ral, învețătura Bisericii n6stre este aprâpe întru “totul 
aceeași cu a Romano-Catolicismului şi în oposițiune 
directă cu Protestantismul, reproducem aci și câte-va 
citațiuni din Scolasticism, din care se învedereză cu 
multă claritate natura credinței justificătâre. Zoma de 
Aguino, în răspunsul la întrebarea, dacă prin suferin-
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țele Mântuitorului vom fi liberaţi de păcat, dice: «Priu 
credință ne însușim suferințele Ini Christos, asa că 
devenim părtași ai fructelor lor (Rom. III, 23). Cre- 
dința însă, prin care ne curățim de păcat nu este cre- 
dinfa mortă (fides informis), care pote fi la un doc cu 
Păcatul, ci cea vie prin dragoste (fides formata), asa 
în cât ne apropriem suferințele lui Christos nu numai 
în ceea ce privesce inteligenfa, ci și în ce privesce seu- 
timentul. În acest chip ni se eartă și păcatele în vir- 
tutea suferințelor lui Christos» (Summa, cest. 44, art. 
1). In altă parte tot Toma dice: «Acfiunea credinţei 
nu este desăvirșită, dacă nu este însofilă de dragoste, 
de aceea în justificarea celui păcătos alături de ac- 
fiunea credinței stă acțiunea dragostei; liberul arbilru 
se dirijeză câtre Dumnedeit pentru accea ca să îi se 
supue și la acesta concură actul temerii fiesci și actut 
umilinții etc. (Eodem, cest. 113). Cardinalul AWico/ae 
de Cusa, dice în scrierea «Despre pace»: «Credinţa 
singură justifică, dar trebue să fie o credin(ă vie, căci 
fără fapte ca este mortă». Mai complect se exprimă 
el într'altă parte: «Dragostea, principiul vivi ficător, 
care desăvirșesce credința și încrederea, este aceea care 
mișcă, fortifică şi transformeză. Lui Christos î sa ce- 
rul mântuire și el a respuns: credința și încrederea 
Procură ceea ce cine-va iubesce și doresce. Căci nimic 
nu este prelins cu mai multă ardore, de cât ceea re 
cine-da îubesce: este prin urmare Mâniuitorul iubit, 
atunci el mânluesce: asa dar iubirea mântuesce, pentru 
că este iubirea de Mântuitor. În iubire se află obiectul 
iubit, de aceea și Ilântuitorul iubit este în îubire, pentru 
că Dumnedeii este iubire, și cine remâne în iubire, re- 
mâne în Dumnedeii și Dummnegeii în el. Credinţa desăvir- 
șilă sai încrederea desăvirșită, prin care înțelegem cre- 
dinfa însuflejită de iubire, este aceea despre care Mân- 
/uitorul dice, că face bine plăcut lui Dumnedei. Prin 
urmare, cine cundsce pe Christos, dar nu se apropie
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de el, saăă cine îl întimpină, dar nu întră în relaţi- 
une cu cl, saă cine îl întimpină într adever și întră 

cu el în Gre-care relafiune, dar nu-l îmbrăfiscză şi nu 

intră în cea mai striusă comunitate cu cl, aceluia îi 

este răpită mântuirea» (Escitationes, cartea IV). A- 
semenea și Pe//armiu, în interpretarea versului 6, 
cap. V Galateni, dice: «ca să pa se dea mici o oca- 
siune de confusiune, esplică acelas “lpostol, care cre- 
dinfă o numesce el justificătăre, când dice: în Christos 
na caloreză nici tăevea nică netăerea împrejur, adecă 

nici legea dată Iudeilor, nici japlele păgânilor nu fac 
Plăcut lui  Dummnedeii, ci credința; dar nu ori ce cre- 

diufă, ci numai aceca care lucresă prin dragoste, a- 
decă credința care este pusă în miscare, formată și 
fot o dată însuf/lețită de adragoste. Dacă prin urmare 
dragostea este principiul vicificător al credinței, atunci 
cu drept gic Catolicii, că crediuja fără dragoste este 
mOrtă, iar cu dragoste este vie» (De Justificatione, 
cartea II, cap. 4). Forte frumâse sunt și cuvintele 
exegetului Cornelius a Lapide asupra versului 22, cap. 
III din epistola către Romani. După ce Apostolul 
spune, că prin faptele legii nu se pâte justifica îna- 
intea lui Dumnedei, adaogă, că Dumnedei a deschis 
un alt drum spre mântuire și afară de lege și anu- 
me prin credința în lisus Christos, așa că toți ceice 
vor crede să se mântuiască. La cuvintele: «toți cei 
ce vor crede» observă Cornelius: «Sub acest sume 
se înfeleg tofi aceia, care nu se mulfămesc ca demonii 
cu o credinjă gilă și sccă, ci aceia care ca prieteni, 
fosedă o ci adinţă formată prin dragoste, care cred în 
Christos în asa mod, că împlinesc și poruncile lui, care 
fosedă o credință smerită, vie și ascultăidre, în scurt, 
care nu cred numai Icorelic, ci și practic». 

Al doilea moment în acțiunea desfăşurată de om 
spre justificare sunt faptele bune. Prin fapte bune 
se înțelege întregă activitate morală a omului justifi-
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cat, sai fructele gândirii sfinţite, ale dragostei ce în- 
suflețește credința. Numai faptele săvirșite în deplină 
și reală comuniune cu Christos pot fi bune. Conciliul 
Tridentin se exprimă în acestă privință ast-fel:; «De 
ereme ce Christos, ca cap, revarsă asupra celor justi- 
ficali, care sunt membrele sale, o putere continuă, ca 
difa în corde, o putere, care premerge faptelor bune, 
le însofesce și le urmeză, o pulere fără de care ci mar 
Putea nici întrun chip să fie plăcuți și meritorii îna- 
intea lui Dumnedgeii, este de credut că cei justificaţi 
sunt în stare—prin faptele sevirșite în Dumnedeii— 
să satisfacă legea dumnedeiască, întru cât este cu Pu- 
tinfă acestei vie[i, și să căştige viața de deci, dacă tor 
muri în grafie» (Tridentinum, Şed. VI, can. 16). 

Este însă lucru sciut și susținut de Biserică, că o- 
mul în stare naturală nu pâte face fapte meritorii. 
Se scie mai departe, că începutul mântuirii saă al 
justificării se face de Dumnedei prin gratia praeve- 
niens, fără ca omul să fi avut vre un merit pentru 
primirea acesteca. Când dar transpunerea în starea 
grației este un act, în care omul n'are alt merit de 
cât acela de a nu se fi opus voinții lui Dumnedei 
față de el și când numai în starea de graţie sai după 
renascere este capabil să facă fapte bune, se pune 
intrebarea: sunt aceste fapte ceva meritoriă din par- 
tea sa, sai trebue să le atribuim numai graţiei lui 
Dumnedei? Protestanţii sunt pentru ultima alterna- 
tivă, Romano-Catolicii însă, ca și noi, sunt de partea 
celei dintâi. Prin actul justificării suntem numa! spă- 
lați de vina păcatului, și puterile sufletesci ne sunt 
îndreptate pe calea către fericirea eternă, ne este 
dată posibilitatea de a merge pe acestă cale până la 
capătul ei, este însă lucru al libertăţii voci nâstre a 
săvirşi acestă cale, a atinge perfecțiunea, sai a ră- 
mâne pe loc, ori chiar a regresa. Pentru a ajunge la 
țintă avem -negreșit nevoe de ajutorul dumnedeesc, 

UI.
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dat nouă în lisus Christos, cum am avut nevoe de 
el și pentru a începe lucrul mântuirii, dar nu e mai 
puțin adevărat că depinie numai de noi să dorim a- 
cest ajutor și să conlucrăm cu el. Mulţi nu vor s'o 
facă şi celor care o fac li se socotesce pe drept ca 
un merit al lor. Fără îndoială, bunătatea lui Dumne- 
dei față de noi nu trebue nici aci să fie scăpată din 
vedere, căci ea, după expresiunea conciliului Triden- 
tin, este aşa de mare față de toți Gmenii, în cât el 
(Dumnedeii) consideră darurile sale ca merite ale lor. 

De alt-fel teoria faptelor bune nu atinge întru nimic 
integritatea doctrinei despre justificarea prin credința 
vie sau fides caritate formata, pentru că tocmai am 
spus că o credință pentru ca să fie vie trebue ne- 
apărat să fie însoțită de fapte bune, fără de care este 
mortă. Așa dar faptele nu sunt de cât o manifestare, 
o exteriorisare a credinții, care este în sine un act 
intern și abstract. Tot din acâstă considerațiune se în- 
țelege că credința, care nu se manifestă numai pentru 
că îl lipsesce ocasiunca sai mijlcele materiale, este 
asemeni o credință vie și prin urmare justificătore, 
cum și adevărul că exercitarea în fapte bune măresce 
și întăresce puterea credinţii, precum ori-ce exerciții 
metodic întăresce membrul exercitat, măresce pute- 
rea supusă exerciţiului. Faptele bune sunt minunate 
fructe ale arborelui nevădut al credinței, după ele ju- 
decăm arborele pe care nu-l putem vedea. De aceea 
prea rar ne putem înșela, dacă de la bunătatea fruc- 
telor conchidem și la bunatatea și frumusețea arbo- 
relui ce le pârtă, pe când cu mult mai ușor putem 
greși vorbind in abstracto de escelența arborelui, cînd 
nu "i vedem fructele, căci pomul se cunâsce după 
râde. Care sunt anume faptele cele bune vom vedea 
mai departe, aci este vorba numai despre însemnă- 
tatea lor în ceea ce privesce justificarea.
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CAPITOLUL IV. 

Acţiunea sfințitâre a Bisericii. 
$ 28. Învățătura despre Sacramente în general. 

Cuvintul «.Sacramentum» este o traducere a gre- cescului pvorâso” (Cateh. rom. II, 1, 2). Pe când însă în mintea creștinului de rit resăritean, la pro- nunțarea cuvintului puoristovtaină, lucru secret, se deșteptă cugetarea că în actele cuprinse sub acest nume se află un Gre-care conținut inexprimabil al re- velațiunii dumnedeesci, destinat a deveni proprietatea omului, Romano-Catolicul înțelege sub sacrament o putere dumnedeiască, legată, întrun chip nepătruns de spiritul omenesc, de nisce obiecte materiale și e- 
xercitând o acțiune proprie asupra sensurilor. De a- ceca s'a și ridicat în Romano-Catolicism întrebarea: în ce raport stă graţia ce emană din meritul lui Chri- 
stos față de semnul material, prin care ea se comu- nică? Tomiştii și Scotiștii nu erat de acord asupra acestui punct, ca și asupra multor altele. Pe când Toma își închipula grația ca o substanță suprafisică, 
care se pote uni cu un substrat fisic și a r&mâne nedeslipită de acela, Duns își representa grația ca o acțiune arbitrară a lui Dumnedei, nelegată de a- numite semne materiale, ci mai mult însoțindu-le. Concepţiunea - Tomistă a eșit triumfătore și este recu- 
noscută ca oficială. Conciliul Tridentin (Șed. VII, can. 
6) anatematiseză pe acel care ar susține că sacramen- tele nu conţin grație, iar Catehismul Roman învață că ele conțin o putere dumnedeiască și admirabilă în ele, care pătrunde în suflet. Definiţiunea cea mai ne- merită a sacramentului este cea dată de Peru Lombar- dul, de la care dateză şi fixarea formală a numerului 
de 7 al sacramentelor. Ea sună ast-fel: «Sacramentum 
îta est signum gratiae Dei et invisibilis gratiae visibilis 
forma, ut ipsius îmaginem gerat ct ipsa existat». Așa
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dar, sacramentul nu este numai un sigzam signi/icaus, 
ci și signum efficax. După celebra disă a lui Augus- 
tin: «accedit verbum ad elementum ct ȘI sacramenlum», 
pentru ori-ce sacrament sunt necesari doi factori: a) 
un element v&dut și b) cuvintul lui Dumnedei, în 
puterea căruia sacramentul devine un dar dumnede- 
esc cu putere sfințitre. Elementul v&dut se mai nu- 
mesce și materia, iar cuvintul, forma sacramentului. 
Conciliul Florentin (1439), în Decretum pro Armenis, 
adaogă un al treilea factor pentru valabilitatea sacra- 
mentului și anume: «fersona ministri conferentis sa- 
cramentum cum întenlione faciendi guod faci ecclesia». 

Conciliul Tridentin și Teologia următâre aă rămas 
la acestă concepțiune a sacramentului. Ce privesce 
însemnătatea sacramentelor, acestea jâcă rolul cel mai 
însemnat în viața creștină, pentru că, prin ele, după 
expresiunea Tridentinului: «omis vera justiția vel în- 
cipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur». 

“Despre instituirea sacramentelor acelaş sinod în- 
vață că ele ai fost tâte 7 instituite de însuși Chri- 
stos și anatematiseză părerile contrarii (Șed. VII, can. 
1).— Din cele șepte sacramente servesc cinci și a- 
nume: botezul, confirmaţiunea, euharistia, penitența 
şi extrema unctio, «ad spirifualem uniuscujusgue ho- 
Minis în se îpso perfectionem», lar cele lalte două: 
ordinațiunea şi căsătoria «ag /otius ecclesiae regimen 
multiplicationemgue ordinata sunt». Fie care treptă a 
vieţii creștinului găsesce corespondentul săi spiritual 
în sacramente. Catehismul Roman expune acestă pa- 
ralelă între viața fisică și spirituală în următorul mod: 
Nascerii corporale îi corespunde botezul, desvoltării 
corporale confirmațiunea, vindecării bâlelor trupesci 
penitenţa, împuternicirii în slăbiciune extrema unctio, 
autorităţii statului ordo a Bisericii; în sfârșit și pro- 
pagațiunea genului uman primesce o grație deosebită . 
prin sacramentul căsătoriei (Cateh. rom. II, 1, 15).
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Absolut indispensabile pentru creștini și Biserică sunt următorele trei: botezul, penitenţa și ordinațiunea, cel dintâI pentru ncrenăscuţi, cel de al doilea pentru re- stabilirea celor căduți după botez şi cel de al treilea Pentru Biserică însăși, fiind-că fără sacerdoțiu nu se pot administra sacramentele. Trei sacramente: bote- zul, confirmaţiunea și ordinațiunea se deosebesc de cele lalte prin accea 'că ele împrumută celor ce le primesc un caracter, ce nu se pâte pierde «sigzzam Juoddam spirituale et indelebile», din care causă nici nu se pot repeta, 
Pentru c/icacilatea misterelor se cere îndeplinirea unor anumite condițiuni atât din partea administra- torului cât și din partea primitorului sacramentelor. De la administrator — preot sat cpiscop—se cere ca să aibă întențiunea de a face ceea ce face Biserica. Vorbind despre acestă intențiune, Be//armin (De sacramentis in gen. vol. III, cart. |, cap 27) dice, că nu este ab- solut necesar ca ea să fie actuală, adecă conscientă în minte în momentul oficierii, nici hadiluală, cum cine-va o pâte avea Și în somn, ci este destul dacă ea este vizuală, așa că chiar dacă administratorul sacramentului în momentul efectuării acestuia este distras de la ceea ce face, adecă dacă își are gându- rile împrăștiate, sat îndreptate în altă parte, sacra- mentul tot se săvirșesce prin puterea intenţiunii, care a fost mai nainte în mintea oficiantului. Mai departe cerința intențiunii nu consistă neapărat în aceea, ca oficiantul să 'și pună numai de cât în minte a face ceea ce face Biserica Romană, ci numai ceea ce face adevărata Biserică; dacă, d. ex., un cleric reformat sau luteran are în intențiune să facă ceea ce face Bi- serica reformată sai luterană, el procedâză în sensul Bisericii universale, pentru că ia Biserica sa drept a- deverata Biserică. Acestă teorie, care—dacă este jus- tă—ar trebui să se aplice la tâte sacramentele, nu își
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găsesce aplicațiunea în Biserica Romană de cât cu 
privire la botez, care de alt-fel se pote administra 
în cas de nevoe de ori-ce creștin, în virtutea preoţiei 
universale, ba chiar și de necreștini, pe când cele 
lalte sacramente oficiate de preoții confesiunilor ne- 
papiste n'aă nici o valdre 5). Contradicţiunea dintre 
acestă teorie și practica Romană se esplică ușor dacă 
ne reamintim că Papa voesce a trece de șeful tutu- 
ror creștinilor, dacă nu de fac, cel puţin ae jure şi 
Bellarmin a fost unul dintre cei mai însemnați curialiști. 

Din partea primitorului se cere credizță și penitenfă, 
sau ca să nu pună nici o pedică în primirea sacra- 
mentelor (sacramente obicem non ponat). Numai de 
la copii nu se cere âcâstă condiţiune la primirea bo- 
tezului. /ides e/ foeniteutia, pe lângă care se mai a- 
daogă și vo/uutas (voința sai hotărirea de a primi sa- 
cramentele) se cer din partea primitorului numai ca 
disposițiuni, iar nu ca cause active, căci, după cum 
dice Bellarmiu, «credinfa și pocăința nu fac. grafia 
sacramentală, nici nu dai sacramentului eficazitatea sa, 
ci numai înlătură obstacolele, care ar împedeca ca sa- 
cramentele să nu îsi pălă exercila eficacitatea lor». 

Bellarmin ilustreză acestă afirmațiune prin următorul 
exemplu luat din natură: «Dacă pentru aprinderea 
lemnelor, mai întâi se usucă lemnul, apoi se scapără 
focul din cremene, după aceea se aplică focul pe lemn 
și ast-fel în sfîrșit se produce arderea, nimenă nu dice, 
că causa imediată a arderei este uscăciunea lemnului 
sai scăpărarea focului din cremene, sait aplicarea fo- 
culuă pe lenin, ci numai că focul este causa primară, 

și câidura sa încăldirea, causa instrumentală». Toc- 
mai acelaș lucru se pâte dice şi de credință și peni- 
tență; ele nu dai eficacitatea sacramentelor, pentru 
că acestea împărtășesc grația prin însași natura lor, 

2). Escepţiune, până la un punct re-carr, face Biserica uâstră Urto- 
doxă. .



  

a 
ca acte dumnedeesci, sait cum se obișnuesce a se 
dice în Romano-Catolicism ex ofere operato. Terme- 
nul «ex opere operato» are în Romano-Catolicism ur- 
mătorul înțeles: Sacramentele comunică o putere dum- 
nedeiască, care se dă omului numai în virtutea me- 
ritelor căștigate de Christos pentru omenire. Acestă 
putere nu pâte fi nici într'un fel produsă de om, ci 
se dă numai de Dumnedei. Omul pâte numai să pri- 
mescă acestă putere, dacă se căesce de greşclele sale, 
doresce ajutorul dumnedeesc şi crede în el, dar a 
produce acestă putere prin propriile sale forțe nu e 
în stare. Mijlocul prin care se comunică graţia ijus- 
tificăt6re cuprinsă în sacramente este îndeplinirea a- 
celor acte externe, care pârtă în de comun numele 
de sacramente. Acestă acțiune exteridră se numesce 
«opus operatum», pentru că ființa ei constă în împăr- 
tășirea grației «ex opere operato.» 

lixarea numărului sacramentelor la 7 dateză de la 
Petru Lombardul şi se găsesce exprimată și susținută 
oficial de Biserică mai întâi la sinodul din /ioz (1274) 
şi apoi la cel din /Porenţa (1439) în « Decrelum pro 
Armenis.» Motivarea pluralității sacramentelor o ex- * 
plică Catehismul Roman (II, 1, 14.) cu totul superfi- 

- cial dicend, că poporul întrebuințeză cu atât mai mult 
puterile sale spre lauda și gloria lui Dumnedei cu 
mai mare pictate, cu cât el recunâsce mai multe mij- 
A6ce ce ne staii la disposiție pentru a putea ajunge 
la mântuire și fericire, dar atunci nu înțelegem de ce 
Biserica n'ar fi admis cu F/ugo de SI. Victor (ş 1141) 
„mai mult de 30 Sacramente? Motivarea (expusă mai 
sus), că fie-care moment mai însemnat din viața -9- 
mului trebue să fie consfințit de Biserică printr'un act - 
sacramental și instituirea a '7 mistere corespundătâre 
acestei necesităţi, este ceva mai nemerită, de și nu 
cu totul plausibilă. 

În sfârșit trebue a aminti că nu tâte sacramentele
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sunt de o egală valâre. Conci/iu/ Ţridentin anatema- 

tiseză pe acel care va susține, câ sacramenlele suni 

(dle egale între sine și că nu e nică nul mai pre Sus 

de cât altul (Şed. VII, can. 3). Primul loc îl ocupă 

Euharistiă, în ce privesce demnitatea; iar în ce pri- 

vesce necesitatea, botezul e cel dintâi. Bellarmin însă . 

S'a silit să demonstreze că fie-care sacrament întrece 

pe cele lalte în demnitate într'o anumită privință, așa 

că nu se pete susține de nici unul că este mai pre 

sus de cât cele lalte. 

$ 29. Botezul şi Confirmațiunea. 

Primul sacrament, pârta celor lalte (Cat. Rom. II, 

1, 15) este botezul, sacramentul renascerii. ]/azd..- 

fum divinum pentru instituirea lui este cuprins în Ma- 

teii 28, 19, Marcu 16, 15 f. Cu tote acestea se sus- 

ține (Cat. Rom. II, 2, 20) că botezul lui Christos de 

către I6n Botezătorul constitue asemeni o .parte in- 

tegrantă în instituirea botezului, pentru că la acestă 

ocasiune a comunicat Mântuitorul apei puterea sa sfin- 

țitore. 
Materia botezului este apa curată şi naturală, la 

care se adaogă și puţin olei. Apa întrebuințată la 

botez se sfințesce la serviciul vecerniei din ajunul Du- 

minicei Invierei și a Pogoririi Sfintului Spirit. 

Forma constă în recitarea cuvintelor: « /ugo fe bap- 

țizo în nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». A- 

plicarea botezului se pote face prin: cufundare (imer- 

sio), turnare (infusio), sai stropire (adspersio). De o- 

piceiii se practică stropirea. Catehismul Roman recu- 

nâsce câte trele formele de bune, pentru că fie care 

din ele este o spălare, care preinchipuesce spălarea 

sufletului și curățirea lui de păcat. Asemenea se tra- 

teză de indiferent dacă cufundarea, turnarea sai stro- 

pirea se face o singură dată sai de trei ori.
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Actul botezului insuși sai al stropirii cu apă sfin- țită este precedat de Ixorcisme, introducerea unei mici cantități de sare sfințită (sa/ sapieutis) în gura celui ce se boteză, «feniru ca să urmeze încețătura credinței si darul grafiei, să fie ferit de Putrejunea Păcatului, să simlă gustul faptelor bune și să se des- fâteze de hrana dumnedeescii înfelepciuni» ; apoi se însemneză cu semnul crucii la: frunte, ochi, pept, umeri și urechi, i se udă nasul și urechile cu salivă «ca să înfelesem că spălarea Sfiută are acea putere de a aduce minții lumina ca să Privescă aadeverul ce- 7esc>, după care urmeză o întreită lepădare de Sa- tan și recitarea simbolului de credință. După stropire se unge creștetul capului celui botezat cu chrismă, ceea ce însemnâză primirea preoţiei universale şi intrarea în comunitate vie cu Christos; haina albă cu care este imbrăcat neofitul după acesta, este simbolul stre- - lucirii de care se face părtaș sufletul prin botez și al nevinovăție vieţii, pe care el trebue s'o ducă, tar făclia aprinsă însemnâză lumina cercscă care lumineză în suflet și împrăștie întunerecul păcatului, aprindend focul dragostei în credința primită prin botez, spre nutrirea și sporirea zelulul de a face fapte bune. Ceremonia se sfârşesce cu darea numelui. 
Efectul botezului consistă în spălarea păcatului o- riginal și a tuturor păcatelor comise mai 'nainte de botez și în comunicarea grației supranaturale spre sfințire. «Seful nostru se umple de grafia dumne- deiască, care nu e numai ertarea făcatelor, ci o însu- sire Dumnegeiască dată sufletului, lumină și strălucire care șterge tăle petele sufletului si “ face mai frumos si mai strălucitor» (Cateh. Rom. II, 1, 49). La botezul copiilor este cerută și presența nașilor, care pe lângă Părinţi, garanteză pentru crescerea CO- pilului după prescripțiunile Bisericii. 
Despre validitatea botezului la copii nu pâte fi nici 

IP



odată îndoială, pentru că ei nu sunt in stare a opune 

vre o pedecă la primirea sacramentului. Voința de a 

primi misterul, este la copil înlocuită prin voința Bi- 

sericii, a părinților și nașilor lor, iar pocăința nu este 

absolut necesară, pentru că că mai alte păcate de 

cât pe cel original, care se şterge numai prin grația 

dumnedeiască ce se comunică în misterul botezului. 

Administrator al botezului este de drept preotul, 

în cas de nevoe însă pâte efectua botezul ori ce laic, 

ba chiar și un păgin, numai să aibă intențiunea de 

a face ceea ce face Biserica, adecă să pronunţe exact 

formula de botez în numele sfintei Treimi. Cele lalte 

formalități şi ceremonii, care însoțesc botezul, se lasă 

în asemenea casuri escepționale cu totul la o parte. 

Din contră nu ce valabil botezul săvârșit de eretici, 

care nu admit dogma Trinității sai se depărteză în 

acestă privință de învățătura comună Creștinismului 

adevărat. 
Toţi câți primesc botezul, devenind fii ai Părinte- 

lui ceresc, devin tot o dată şi fii ai Bisericii, mama 

tuturor creştinilor, și prin acesta toți sunt supuși de 

jure—dacă nu și de facto—ai Episcopului Roman, 

unicul cap vtdut al Bisericii, Vicarul lui Christos, pre 

pămint. Din acest punct de vedere este o greșală 

a ierarhiei, dacă acei care trec de la alte confesiuni 

la Romano-Catolicism câte o dată se reboteză, greșală 

care 'și găsesce justificarea în faptul că despre nenu- 

m&ratele secte protestantice nici nu se mai pote sci, 

care din ele păstreză adevărata învețătură creștină 

despre Sfinta Treime, cum este asemeni greșit a se 

dice: «zrecere la Romano-Catolicism» ci «îutorcere în 

sînul Bisericii mame», pentru că, după expresiunea 

Papei Pius IX în scrisrea către împăratul Germa- 

niei Wilhelm |, din anul 1873, «Or: câze a primit bo- 

fezul, aparține în Gre-care privință saă în Ore-care fel 

Papii dinu homa».
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Coufirmafiuneu. — ldeca care zace la baza întregu- 
lui sistem episcopal, că adecă Episcopul singur re- 
presintă Biserica, numai el este purtătorul oficiilor bi- 
sericesci și dispensatorul sacramentelor, lar preotul 
numai un suplinitor sati delegat al său, conduse la 
separarea confirmațiunii de actul botezului. Dacă E- 
piscopul este singurul representant de drept divin al 
Bisericii, atunci se simte nevoce ca el să stea în le- 
gătură strinsă cu fie-care membru al Bisericii, dacă 
se pote să cunbscă pe fie-care în parte și nu mai 
puțin să-și afirme prerogativele sale față de restul 
clerului. Pentru ajungerea acestui scop sa părăsit 
practica veche a Bisericii de a confirma pe neofiți 
imediat după primirea botezului și s'a reservat E- 
piscopului dreptul de confirmare. Cu schimbarea tim- 
pului confirmării s'a schimbat și caracterul, de un- 
de primitiv consta în ungerea saii însemnarea cu 
olei sfințit (chrismă) a membrelor și celor mat în- 
semnate organe exteridre ale corpului, ca: frunte, ochi, 
urechi, mâni și picidre, devine acum un act solemn 
-al punerii mânilor Episcopului pe capul confirman- 
“dului, însemnarea frunței cu chrismă (sfinţită în Joea. 
verde) şi pronunțarea în acelaș timp a cuvintelor : 
«Siono te sieno crucis el coufirmo chrismale salutis 
în nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», după 
care Episcopul dicend «pace ție (fax /ecum)» aplică 
confirmandului o ușdră lovitură cu palma preste obraz, 
ca semn că trebue să fie un viteaz luptător pentru 
Christos, dispus a înfrunta în numele lui ori-ce ad- 
versități. Efectul confirmării este primirea tăriei sai 
persistenţii în virtute —/rwifas justitiae—prin care con- 
firmatul devine un adevărat luptător saii bărbat de- 
săvirşit în Christos. Confirmaţiunea nu se pote îm- 
părtăși înainte de virsta de 7 ani, mai recomanda- 
bil este însă să se aștepte pănă la 12 ani, cum se și 
practică de obiceru. Confirmandul este însoțit de un



naș, cu care se află în aceleași condițiuni de rudenie 
spirituală ca și cu nașul din botez. Condiţiunea pen- 
tru primirea grație! ce se comunică prin acest sacra- 

ment, sai mai bine dicend pentru eficacitatea sacra- 
mentului, este de a nu pune pedici (împedimentan 
aliguod nou inferatur). De la cei mat în virstă 
cesta în cas de trecere de la altă confesiune la cea 
Romană-—se cere mai întâi să se fi mărturisit, să fi 
postit și făcut fapte de milostenie. 

O poruncă a lui Christos (mandatum Christi) pen- 
tru instituirea acestui sacrament nu se găsesce în 

Sfinta Scriptură, totuși pe basa Tradiţiunii confirma- 
țiunea este redusă de-a dreptul la persâna Mântu- 
itorului, care a ordonat întrebuințarea chrismei și a 
cuvintelor: «signo te signo crucis, ete.» Ca cea dintât 
confirmațiune este considerată reversarea Sfintului Spi- 
rit preste Apostoli în diua Cinci-decimei. Ca dovedi 
scripturistice pentru practicarea el de Apostoli se in- 
vâcă: Faptele Apostolilor 8, 17. 14, 22. 15, 32. 1 

Corinteni 1, 21. - 
In privința maferiei sacramentului confirmațiunii a 

fost multă vreme neînțelegere între Teologi. Susține- 
rea că punerea mânilor Episcopului ar forma mate- 
ria confirmațiunii a fost înlăturată și chrisma se con- 
sideră acum ca materie a acestui sacrament. Oleul 
ce compune chrisma semnifică grația dumnedeiască, 
care se revarsă asupra confirmandului, iar balsamul 
mirosul cel plăcut pe care credincioșii îl dobândesc 
în fața lui Dumnedeii şi puterea preservativă a gra- 
ției contra infecțiunei sai contagiunei păcatului. 

  

$ 80. Penitenţa și învățătura despre indulgenţe și focul 
curăţitor. 

Perderea graţiei după botez, prin căderea în pă- 
cate de morte, se recăștigă prin sacramentul peniten- - 
ței, care este tot așa de necesar spre mântuire ca şi.
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botezul. Penitența este deosebită de botez, cu tâte 
că conferă aceeași reînoire a omului lăuntric, «la care 
«reinoire și întregire cu tote acestea nu putem ajunge 
«prin sacramentul penitenţei, fâră multă ostentlă și 
«turburare din parte-ne, acesta fiind cerută de drep- 
«tatea dumnedeiască» (Trid. Şed. XIV, c. 2). Pentru 
acest cuvint penitența a fost numită /aboriosas baplis- 
mus, Sati scândură de scăpare pentru acel, care ai 
suferit naufragiul graţie! (secunda post naufragiu 
tabula). 

Cuvintele Mântuitorului pentru instituirea acestui 
mister se cuprind în ln 20, 22 f. 

„Acest sacrament n'are materia sa propriu disă, ci 
numai 0 grasi materia, cum o numesce conciliul Tri- 
dentin (Șed. XIV, c. 3), ceea ce însă nu însemneză, 
că la acest sacrament nu s'ar afla o adevărată ma- 
terie, ci numal că acesta e aci de altă natură de cât 
la cele lalte sacramente (Cat. rom. II, 5, 13). Aci 
formeză materia cele trei acte ale penitenţii: coz/ri- 
lio, confessio şi salisfaclio. Sar putea dice asemeni, 
că păcatul este materia acestui sacrament, așa cum 

lemnul se numesce materia focului, pentru că e con- 
sumat de foc (Cat. rom. ibidem). 

= Forma sacramentului o formeză cuvintele preotu- 
lui: «go fe absolwo ab omnibus censuris et peccalis în 
nomine Patris el Filii et Spiritus Sancti». 

Coutrilio (cordis) este părerea de răi pentru pă- 
catele comise, detestarea lor și hotărirea de a le e- 
vita în viitor. Acâstă părere de răii pentru păcate 
pste fi motivată în feluri diferite, propriă însă tre- 
bue să-şi aibă motivul săi în iubirea de Dumnedei, 
de aceea Tridentinul și pune c/aritas ca o condiţiune 
a contrițiunii desăvârșite. O asemenea contritio nu- 
mită «caritate perfecta» reconciliază pe' om cu Dum- 
nedei, mai 'nainte de a primi sacramentul peniteții. 
insași, cu tâte acestea nimeni nu'și pote ascri păre-



rea sa de răi ca împăcare cu Dumnedei fâră abso- 
luțiunea sacramentală. Acestă contrițiune des&vărșită 
nu este considerată ca regulă, ci mai mult ca un cas 

escepțional, de aceea locul ci îl şi Ia /r;/;, care este 
o contrițiune imperfectă, pentru că se nasce sai din 
causa ruşinii de păcat, saii de tâma gheenei şi a pe- 
depselor, jar nu din dragostea curată către Dumne- 
deii, pe care la ofensat prin păcat. Ea se pâte nasce 
și numai din impulsiunea Sfintului Spirit. 

Confessio este mărturisirea păcatelor înaintea pre- 
otului. Acesta constă în declararea tuturor păcatelor 
mortale pe care cine-va, care se mărturisesce, le a 
comis. Păcatele veniale nu este obligat să le spună, 
dacă le spune însă cu atât mai bine pentru el. Pă- 
catele de care cine-va nu-'și pâte aduce aminte, cu 
tOtă cercetarea conștiinții sale se iartă ca și cele măr- 
turisite, dacă însă se ascunde ceva cu voință sai sciință, 
atunci nu numai că acesta nu este ertat, dar încă se 
„comite şi un al doilea păcat și datoria acelei persâne 
este de a se mărturisi din noii și a spune tot. Măr- 
turisirea în public, așa cum se practica în timpurile 
vechi ale Creștinismului, se pote face și astă-di, dar 
este reservată numai pentru casuri escepționale şi se 
socotesce ca un deosebit merit pentru acel care o face; 
forma obișnuită este însă confesiunea auriculară sai 
la ureche, pentru care scop scaunul de mărturisire 
este închis într'o celulă, sait are în față un perete 
aşa că cel care se mărturisesce pâte numai a fi a- 
udit, dar nu și vedut de preot. Mărturisirea trebue să 
se facă cel puţin o dată pe an. 

Mărturisirei din partea credinciosului îi urmeză a- 
solutio, deslegarea saii ertarea de păcate, din-partea 
preotului. In acesta stă chiar puterea sacramentului. Ea 
este un ac/us judicialis, în care preotul ca judecător 
pronunţă hotărirea. De aceea ea nici nu pote urma 
de cât după mărturisire, prin care preotul ia cunoș- .
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tință de causă, pentru a sci cum să pronunțe hotări- 
rea. Casurile grele se reservă absoluţiunii Episcopului 
sai chiar a Papil. Absoluţiunea spală vina păcatului 
și scutesce de pedepsele veșnice, dar nu și de cele 
temporale și din focul curăţitor. Pentru a se scăpa 
și de acestea e neaperată nevoe de satisfacțiune, sa- 
lisfaclio operis. «Satisfacțiunea este compensarea ne- 
dreptății adusă altuia» (Cateh. Rom. II, 2, cest. 52). 
Când este vorba de o compensaţiune faţă de apr6- 
pele nostru, care a fost jignit în bunurile sale mo- 
rale saii materiale, restituirea, sai satisfacțiunea tre- 
bue să se facă înainte de absoluţiune. Dacă din contră 
e. cestiunea de compensaţiune față de Dumnedeiă, care 
a fost ofensat prin păcat, atunci satisfacțiunea ur- 
mâză după absoluţiune. Cel absolvit împlinesce acum 
satisfacțiunea ca justus ac Dei amicus. Ca mijlce de 
satisfacțiune se numără în general cele trei fapte bune: 
rugăciunea, milostenia și postul. Aceste fapte servesc 
«ca un gardian al vieței noi și medicament în slâbi- 
ciune», pentru a face pe păcătoși «mai frevedetori şi 

mai vigilenți», pentru a extirpa «remășifele păcatelor 
și starea de vițiositate, prin fapte opuse», iar pe de 
altă parte sunt considerate ca «râsbunare și pedepsă» 
pentru păcatele comise. Faptele bune nu sunt însă 
satisfăcetâre prin ele înseși, ci numai în basa meri- 
telor lui lisus Christos, fără ca cu tâte acestea me- 
ritele lui Christos să devină ilusorii din: causa lor. 
„Cu învețătura despre satisfacțiune stă în legătură 
imediată doctrina despre înzdu/genfe. De vreme ce Bi- 
serica, prin puterea cheilor, a primit putere absolută 
asupra păcatelor credincioșilor, ea pote asemeni să 
scurteze saii să reducă cu totul și pedepsele tempo- 
rale, cu care Dumnedeii pote pedepsi pe cei păcă- 
toși în acestă viață, cum și acele pe care ea le im- 
pune ca satisfacțiune. Acâstă reducere sai suprimare 
a pedepselor temporale pârtă numele de indulgențe.



NT a 
Indulgenţele se acordă în schimbul împlinirii unor a- 
numite condițiuni impuse de Biserică, ca d. ex: darea 
unci sume de bani pentru un scop filantropic, pen- 
tru clădirea unui local de Biserică, etc., întreprinderea 
de călătorii la localități sfinte, intrarea ca membru 
într'o corporațiune 6re-care ș. a. m. d. Putinţa acestei 
schimbări de pedepse mai grele, sai mai neplăcute 
cu altele mai ușore este întemeiată pe existența unei 
comori de merite, //esaurus supererogalionis merito- 

ram, în care sunt depuse meritele lui Christos și ale 
sfinților și din care Papa şi Episcopii pot împrumuta, 
acelor care ai un deficit în fapte satisfactorice. «/72 
Biserică se află comăra nesfârșită a satisfacțiunilor 
din suferințele lui Christos, comoră care nu se pote 
slei nici o dată... La acestă comoră de satisfacțiuni pri- 
sosilăre aparțin și suferințele Sf. Fecidre Maria și ale 
Zuturor celor lalți sfinți, care aă suferit mai mult de 

cât cercaii păcatele lor» (Bellarmin, de indulg. I, 1.) 
Indulgenţele nu pot fi acordate în mod gratuit, pen- 
tru că ertarea pedepselor temporale numai din indu- 
rare și fără despăgubire ar fi o ofensă a dreptăţii 
dumnedeesci. Pedepsa pste fi schimbată cu una mal 
ușdră, sai un altul pâte împlini pedepsa în locul ce- 
lui în drept, dar în acest cas el trebue să'l plătescă 
pe acesta. Biserica scutesce de asemenea satisfacțiuni 
împrumutând din meritele lui Christos și ale sfinților, 
dar cel scutit trebue să dea în schimbul acestora sai 
o sumă de bani pentru un scop de binefacere, saă 
să îndeplinâscă o altă obligațiune impusă lui de Bi- 
„serică. 

In special Papa, ca cap vedut al Bisericii, pote nu 
numai în casuri individuale să erte—după împreju- 
rări— pedepsele temporale, ci pste lua, sub anumite 
condițiuni, o-parte mai mare din acâstă comră pen- 
tru a o distribui celor ce ai trebuință de ajutorul 
săi. Ceva mai mult, Papa pote da indulgenţe și pen-
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tru sufletele care sufer în focul curățitor, și căştigarea 
de cât mai multe indulgențe pentru acest scop, este 
o faptă bună care nu pâte fi recomandată în deajuns 
credincioșilor. 

Indulgenţele pot fi generale, adecă care se întind 
asupra întregei lumi romano-catolice, şi particulare saă 
care cuprind numai cercul unei eparhii, diecese, enorii 
provincii, etc. Cele mai generale indulgențe sunt cele 
de anul jubilar, care se dai de Papi din 25 în 25 
de ani (cea dintâi indulgență de felul acesta a fost 
dată de Bonifaciu VIII la anul 1300). 

Cu privire la cel care primesce indulgențele, ele 
pot fi f/enare, care artă tâte pedepsele temporale 
ale primitorului, și farfiale, care se dai numai pen- 
tru un timp anumit: dile, luni saă ani. O indulgență 
plenară este de exemplu «indu/genția Portiuncula», 
care se dă în diua de 2 August, fie-care an, tuturor 
acelor care visiteză Biserica Portiuncula din Assisi, 
saii ori ce altă Biserică a ordinului Franciscanilor. 
Condiţiunile pentru eficacitatea acestei indulgenţe, ca 
și ori-cărei alta, sunt ca primitorul să se fi mărturi- 
sit şi comunicat și să se râge cu umilință. Mulţi vi- 
siteză Bisericile Franciscane de mai multe ori în a- 
cestă di, pentru a lua mat multe indulgenţe. Și dacă 
întrebăm: «pentru ce se dă aceleeaşi persăne o îndul- 
genfă plenară de mai multe ori?» răspunsul e: «. Pen- 
îru siguranță, fiind că pote o dată indulgența n'a fost 
Plenară, din causă că primitorul ma pronunțat un cu- 
diut din rugăciune, ||. Dacă cine-va dăruesce suflete= 
dor din purgatoriii indulgenfele care prisosesc preste ne- 
oile sale sufletesc, îşi agonisesce friu acesta un mare 
Zesaur de grație și merite» (Maurel-Schneider «Die 
Ablăsse> pag. 450 ff.). Ce învățături stranii! Mai în- 
tâi pedepsele temporale impuse. de Dumnedeii pentru 
păcate se schimbă de ierarhie în altele mai ușore: 
visitarea -de locuri sfinte, intrare în anumite corpora- 

12.
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țiuni, dăruirea unei sume de bani pentru un scop fi- 
lantropic, etc. și apoi și aceste pedepse se înlocuesc 
prin merite streine, meritele unor persâne —ale lui 
Christos și ale Sfinților—cu care primitorul indulgen- 
țelor nu se pune măcar în legătură internă, prin ru- 
găciuni adresate lor, ci numat prin o faptă externă, 
visitarea unei Biserici şi altceva de acest fel, își în- 
sușesce meritele lor, pentru ca să pâtă la rându-i a 
le dărui şi el sufletelor chinuite în muncile focului 
curățitor!! Ce diferență asemeni între ertarea pedep- 
selor veşnice și a celor temporale! Cele dintâi se iartă 
printr'un scurt şi simplu «abso/o fe», pe când cele 
de al doilea reclamă o nomenclatură așa de compli- 
cată de procedeuri și mijloce, sacrifici! mai mult sai 
mai puțin simţite!! 

In fine, în strânsă legătură cu misterul penitenţii stă 
și doctrina despre focul curăţitor, în care merg 

sufletele acelor care ai murit cu păcate veniale sai 
care n'aii împlinit satisfacțiunile impuse de Biserică. 
Despre natura acestui foc Bellarmin dice: «zărerea 
comună a Teologilor este că focul acesta e real si a- 
deverat, de aceași nalură ca şi focul nostru material. 

Părerea acesta însă nu privesce credinta (non est de 

ide), pentru că ma fost nici o dată definită de Pise- 
rică; cu tdte acestea este o părere fărte probabilă (sen- 
fentia probabilissima)» (de purgatorio, Il, 11). In fo- 
cul acesta r&min sufletele numai un timp mărginit— 
mai scurt sai mat lung, după g gravitatea păcatelor fe- 
căruia—după care trec apoi in “imperiul fericiri! nesfir- 
șite. Trezerea prin purgator este prin urmare un privi- 
legiii pentru suflete și de acsstă tavore nu se împărtăşesc 
de. cât acele suflete, care sunt hotărite pentru mân- 
tuire. Deși învățătura despre fozul curățitor e domi= 
nantă în Biserica Romano-Catolică . încă din timpul 
Papei Gregore cel mare, totuși n'a primit consfințire 
oficială de cât tocmai la conciliul din Florența (1439)..
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Conciliul Tridentin amintesce numai fârte pe scurt 
de purgatoriă (Șed. VI can. 30 și şed. XXV) și re- 
comandă să se evite pe cât e posibil de a se vorbi 
poporului despre el, fez/ru ca să nu se dea nascere 
da scandale și prejudicii. 

$ 31 Euharistia și sacrificiul liturgic. 

Numele de Euharistie s'a dat cinii Domnului după ru- 
„găciunea de mulțămire (exaștariz), prin care se sfin- 
țesc elementele destinate pentru acest mister. Romano- 
Catolici! ai luat însă cuvintul Euharistie: I) în înțelesul 
de «Bona gratia», pe de o parte pentru că preînchipu- 

„esce viața veșnică, despre care se dice (Rom. 6, 23): 
« Grația ui Dumnedeii este viaţă vesnică», iar pe de alta 
fiind-că cuprinde în sine pe Mântuitorul Christos, care 
este adeverata grație și isvorul tuturor darurilor spi- 
rituale; II) în înțelesul de <grafiarum actio» din ca- 

„usa rugăclunilor de mulțămire ce însoțesc sacrificiul 
„liturgic (Cateh. Rom. partea II. c. |, quest. 3). U- 
nită cu sacrificiul liturgic, Euharistia formeză punctul 
central al cultului: «go zihi/ dignius, nihil sanctius, 
nihil admirabilius habet ecclesia Dei» (Rituale 4, 1). 

Elementele Euharistiei sunt: a) Pâne de grâu ze- 
 dospită, b)' Vin amestecat cu apă. Pânea nedospită 
însemneză intregimea și curăția minții cu care cre- 
dincioșii trebue să se apropie de acest sacrament, 
Pânea mai semnifică și unirea credincioșilor într'un 
singur corp prin primirea acestui sacrament, pentru 
că ea este unitatea colectivă a mai multor bobe de 
grăi cum şi vinul e produsul strugurilor, care sunt 
asemenea compuși din multe bâbe. Vinul trebue să 

“fie amestecat cu apă, parte pentru că după obiceiul 
judaic—așa trebue să fi but vin și Mântvitârul-—, 

» parte ca raportare la I6n (19, 34) după care din câsta 
Mântuitorului a curs singe și apă, parte—în fine—
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ca representațiune simbolică a unirii credincioșilor cu 
Christos. 

Forma sacramentului consistă din cuvintele care 
compun formula de consacrațiune. Acesta e pentru 
pâne: «Acesta este corpul meit» (cele lalte adaose 
«luaţi, mâncaţi» se lasă la o parte) și pentru vin: 
« Acesta este paharul sângelui mei, al asedămintului celui 
noii Şi etern, misterul credinței, care pentru voi si 
fentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor». Cu pro- 
nunțarea acestei formule pânca și vinul se transformă 
în corpul și sîngele Domnului, așa cum el le-a avut 
în timpul vieței sale pămintesci. Pânea și vinul mat 
păstreză numai așa numitele accideufia avu Bsfmu6ha 
(în înțelesul Filosofiei Aristotelice), adică: forma, gus- 
tul și mirosul, de fapt însă în substanța lor sunt în- 
locuite prin corpul și singele Domnului. Din momen- 
tul consacraţiunii Christos este de față în Euharistie, 
fie că ea se împarte credincioșilor, fie că se păstreză 
în sacrarii sai mozstranutia. Pentru acest cuvint /os- 
lia (așa se numesce pânea adusă pentru sacrificii după 
consacrare, hostia= sacrificii, sacrificii de expiere) tre- 
bue adorată în același mod cum se adoreză Mântuitorul 
însuși. In acest scop se arată hostia poporului (de aci nu- 
mele de «monstrantia» ce se dă vasului în care se păs- 
treză) și se pârtă în mod solemn în procesiuni mai ales 
la s&rbătârea corpului Domnului (fesfum corporis Chri- 
sti), ca simbol al triumfului verității asupra minciu- 
ni și eresiei !). 

1). In adorarea hostiei Romano-Catolicil merg prea departe şi Teologit 
lor se servesc vorbind despre hostie de expresiuni prea plastice în cât. 
nu arare orl expun ridicolului cel mal sfint dintre mistere. Ore cum prea 
realistice 'mi par următârele expresiuni: „O câc de mult a trebuit să te 
coste (o Iisuse), ca să rămâi la noi în aces! sacrament! A trebuit să mort, 
penlru ca tă poţi pelrece ascuns pe altarele ndatre“! „Vreau suflet să vor- 
bescă cu Christos, e destul să se ducă la Biserică şi acolo va găsi pe prea 
Yubitul săă, care-l aş'tplă“, ş. a., ş, a. In multe locuri există şi societăți 
cu numele de „Sentinela Tabernacolului“ al căror membrii sunt obligați 
să stea pe rând câte un sfert saă o jumătate de oră lânsă vasul în care 
se află sfintele taine, pentru ca Christos să ăibă continuu visită Ph.
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Numai preotul oficiant are dreptul a se comunica 
sub ambele forme—a pănii și a vinului—iar cei lalți 
clerici și laici se comunică numai sub forma pânii, 
care li se dă in oblate. Motivele care se invâcă pen- 
tru justificarea acestei practice sunt mai multe Și pot 
fi clasificate în două categorii: dogmatice și practice. 

Dosmatice.—Mântuitorul a instituit sacramentul a- 
cesta într'adevăr sub amândouă formele, dar el n'a 
poruncit nici o dată în mod expres ca şi laicii și cle- 
ricii neoficianți să se comunice sub ambele forme, 
pentru că dacă in Evangelia lui I6n 6,53 se dice: 
«de nu veți mânca carnea fiiutui omului şi nu veți bea 
sîngele lui, nu veți avea viafă întru voi», tot acolo 
(vers 51) se dice: «Fri sua/ fânea vieții, cădută din 
ceriil; dacă cine-oa va mânca din acestă pâne va Irăi 
în deci...» Cât de șubred este acest argument se vede 
mai întâi din aceea că în Evangelie nu se face de- 
osebire între clerici —mai ales oficianți și neoficianți— 
și laici, şi apoi numai cu citate răzlețe din Scriptură se 
pot susține multe. Ca exemplu să luăm pe eretici. Care 
din €i nu 'și a întemetrat erorile pe locuri biblice? fie 
că le a înțeles în mod greșit, fie că le a interpre- 
tat în mod isolat. Singura înțelegere nerătăcitâre a 
Scripturii este aceea care a fost admisă și practicată 
de întrega Biserică, și acesta vorbesce în defavorul 
practicii Bisericii Romane, pentru că însăși acestă Bi- 
serică a comunicat pe clericii neoficianți și pe laici 
sub ambele forme până în secolul al XII. In sfârșit 
Dogmatiști! Romani se ma! sprijină pe Luca 24,30 și 
Faptele Apostolilor 20, 7 (și 11) unde se vorbesce 
numai de frângerea pânii. Dacă însă aceste locuri 
pot fi invocate ca dicta probantia, ele nu dovedesc ni- 
mic în favorul tesei Romano-catolice; pentru că în am- 
bele casuri nici Mântuitorul, nici Apostolul Paul nu 
gustă vinul, ergo: nici preotul oficiant n'are dreptul 
să se impărtășescă sub ambele forme. 
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Mai plausibile par mofive/e practice: Singele Dom- 
nului s'ar putea vărsa; conservându-se mai multă 
vreme vinul s'ar putea acri și n'ar mai putea fi dat 
bolnavilor; mulți nu pot bea vin, unii nu” pot suferi 
nici chiar mirosul, jar altora le pote fi vătămător 
pentru sănătate; în unele părți lipsesce vinul. E a- 
deverat că aceste motive sunt destul de convingătâre 
şi nar fi mai fost nici o nevoe și de motive dog- 
matice smulse cu deasila înțelesului Scripturii, dar de 
ce Biserica Romană nu e în tâte privințele dispusă 
a lua în considerațiune cerințele vieții practice și a 
se conforma lor? 

Speculațiunea scolastică a adăogat la acâstă serie 
de motive și un al treilea, că anume: carnea nu pâte 
exista fără sînge și prin urmare cine mănâncă cor- 
pul Domnului sub formă de oblată a btut eo so şi 
singele lui, care e cuprins în carne. Și aci se pote 
obiecta, că în acest cas ar trebui să facă și preoții 
oficianți același lucru, și că vinul ar putea fi cu totul 
înlăturat dintre elementele acestui mister. 

Biserica, sait mal corect vorbind capul ei, Papa pâte 
sub anumite condițiuni să acorde în mod escepțional 
unei națiuni sai unui stat prerogativa potirului. 

La pregătirea pentru primirea sfintei cine se nu- 
meră: Cercetarea de sine însuși, mărturisirea păca- 
telor, postire și credința în sfințenia misterului. Co- 
piii mai nainte de virsta discrețiunii nu sunt părtași 
la acest sacrament. Numai după ce ai atins acestă 
etate şi ai fost confirmaţi sunt admiși la comunicare. 

Eficacitatea comunicării este felurită după starea 
morală și sufletescă a primitorului. In general, Euha- 
ristia se pote primi în 3 feluri: a) „Sacramentaliter, 
când primitorul este încărcat de păcate și se apro- 
pie de mister cu sufletul și corpul necurat. Acestuia 
primirea îi e spre judecată. b) „Spirizualiter, când 
cine-va primește taina cu credință vie, deși nu e li-
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ber de păcate şi pregătit pe deplin. Aci se socotesce și 
comunicarea cu spiritul sai în spirit, adecă când cine-va 
ia parte la messă fără a se împărtăşi, cu tâte că ini- 
ma și sufletul săă sunt curate. In acest cas împărtășirea 
preotului este valabilă și pentru credincioșii, care se 
află în acestă condiţiune, și ci se dic împărtășiți în 
spirit. Asemenea credincioși ai, dacă nu tote de sigur 
insă, cele mai multe fructe ale eficacității misterului. 
C) Sacramentaliter și spiritualiter tot de o dată primesc 
sacramentul acci care sunt pentru el demn pregătiți, 
care se apropie de el îmbrăcați—după expresiunea 
biblică—în haină de nuntă. Numai sub acestă din 
urmă formă exercită Euharistia acțiunea el în tâtă ple- 
nitudinea: iertând păcatele veniale și preservând de 
cele mortale, întărind viața internă și înăbușind pasi- 
unile, deșteptând Iubirea către Dumnedei și dând ga- 
ranție sigură pentru viaţa viitâre și fericirea veșnică 
Și preinchipuind viața acelui corp al cărui cap unic este 
Christos, cu care noi ca membri trebue să fim uniți 
prin legătura credinții, speranții și a dragostii (Trid. 
Șed. XIII, cap. II). 

Sacrificiul liturgic. —Prin cuvintele: « Acesta este Ca- 
„Bul meă, care pentru voi se frânge» şi: « Acesta e sâu- 
„ele mei, care pentru voi se vars», Mântuitorul nu nu- 
mai că a instituit sacramentul Euharistiei, dar s'a adus 
pe sine—sub forma pânii și a vinului— sacrificii luf 
Dumnedeii. De aceea cuvintele: «/4câta so faceți în 
amintirea mea» se raportă nu numal la repetarea sa- 
cramentului, ci și a sacrificiului. Acest sacrificii fără 
de sânge, în care se realiseză profeția lui Maleahi, 
ia locul sacrificiului Vechiului Aședămint. Mântuitorul 
este marele Preot, după orinduiala lui Melhisedec, 
care aduce acest sacrificii o dată pentru totdeuna. El 
este și mielul pascal al Noului Aşedămint de vreme 
ce se dă însuși spre junghiere sub forma pânii şi a 
vinului. « Chzistos este present cu corpul în Euharistie,



dice Bellarmin (De missa c. ]. cap. 22) pentru ca, deși 

fără sînge, totusi real şi în adeveratul înțeles al cu- 

vintului să fie sacrificat». 

După cum învață conciliul Tridentin (Șed. XXII, 

cap. 2) sacrificiul liturgic nu e numai un sacrificii de 

laudă şi de mulțămire, ci are caracter într'adev&r ex- 

piator ca sacrificiul de pe cruce al Mântuitorului. Er- 

tarea păcatelor, a vinei și pedepselor veșnice pentru 

păcat nu trebue însă să se înțelegă ca efectuându-se 

în mod nemijlocit prin acest sacrificii, nu, pentru că 

în acest cas S'ar știrbi sacramentul penitenții, ci sa- 

crificiul liturgic mijlocesce mai întâi căştigarea graţiei 

penitenţii, care conduce pe păcătos la sacramentul 

penitenții, singura cale pe care se pote ajunge la jus- 

tificare desăvirşită, Iertarea păcatelor de morte și dis- 

pensarea de pedepsele veșnice. Mai lămurit o spune 

Beliarmin în următorele cuvinte: «Sacrificiul liturgic 

nu justifică pe Omeni imediat, ci mijlocesce numai ca 

din meritul sacrificiului crucii să se dea omenilor grafie 

și darul penitenții» (locul citat). 

De vreme ce corpul lui Christos, care se aduce 

jertfă în sacrificiul liturgic este identic cu acela care 

S'a adus de bună voe jertfă pe Golgota și Marele Preot, 

care aduce ambele jertfe este unul și acelaș şi efica- 

citatea lor e aceeași, cum am vedut deja. Diferența e | 

numai, că cel dintâi este mărginit, se aplică numai 

la pers6ne singurite sai anumite comunități, căci dacă 

ar fi nemărginit n'ar mai fi necesar de a se aduce 

mai multe sacrificii de felul acesta. Numai al doilea, 

sacrificiul adus de Christos pe cruce, este nemărginit.. 

Mântuitorul ar fi putut forte bine printr'o singură a- 

ducere a sacrificiului nesângeros să mijlocescă și să 

obțină de la Dumnedei tot ce este necesar fie-cărui 

om spre mântuire, dar el a preferat ca fructele pa- 

timilor sale să se manifeste în oblațiuni singurite. 

Și într'adevăr sacrificiul liturgic se pote aduce pentru
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presenți, ca și pentru absenți, pentru vii, ca și pentru 
morți, și în tOte împrejurările vieţii, pentru bâlă, că- 
lătorii, prosperitatea afacerilor, etc. Asemenea sacri- 
ficii se pot aduce și în onsrea sfinților, pentru a do- 
bindi mijlocirea lor către Dumnedei. Sacrificiul însă 
nu se aduce direct lor, ci numai în onârea lor, de 
aceea nu-i este iertat preotului să dică: « O/fero tibi 
sacrificiu, Petre vel Paule», pentru că sacrificiul se 
aduce numai lui Dumnedeă, care incoroneză pe sfinții 
săi și ascultă intervenirile lor, când se r6gă pentru 
noi (Trid. șed. XXII, c. 3). 

Din punctul de vedere al felului cum își exercită 
acțiunea sa, sacrificiul liturgic ocupă un loc de mijloc 
între sacramente și rugăciunile de intervențiune ale Bisericii. Ca și sacramentele, ba chiar într'un grad mai 
înalt de cât acestea, sacrificiul nesângeros are putere 
ex opere operato, pentru că în el e activ însuși corpul 
şi singele Domnului. Pe de altă parte insă sacrificiul 
e cu atât mai eficace acelui pentru care se aduce, 
cu cât el însuși și preotul liturgisitor sunt mai plină 
de devoțiune. In acestă privință sacrificiul e condiți- 
onat ex ofere operaulis. 
„Aducerea acestui sacrificii este punctul culminant în liturgiile solemne (pz;ssae solemnues) și e însoţit de 
mare pompă. 

$ 32. Căsătoria, ordinațiunea şi extrema unctio. 

Căsătoria a fost instituită de Dumnedei prin insuși actul creațiunii, pentru că el a făcut bărbat și femee. Protopărintele neamului omenesc Adam exprimă indi- solubilitatea căsătoriei prin cuvintele pe care le pronunță la vederea femeei: «Acesta e os din Osele mele și «carne din carnea mea, de aceea va lăsa omul pe «tatăl și pe mama sa și se va alipi de soția sa Și vor. <fi amândoi un corp» (Genesă 2, 24). Christos a re-
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vărsat asupra căsătoriei o grație specială prin sufe- 
rințile sale. Acâstă grație desăvirșesce dragostea na- 
turală, întăresce unitatea indisolubilă a legăturii reci- 
proce pe viaţă și sfințesce pe soți. Același lucru îl 
gândesce Apostolul Paul cănd dice: «Bărbaţi, Xubiți- 
«v& soțiile precum a iubit Christos Biserica și s'a dat 
«pentru dinsa», și: «Sacramentul acesta e mare, ei 
«dic însă în Christos și în Biserică» (Efeseni 5, 25 şi 32). 
Cum scopul căsătoriei este perpetuarea genului uman, 
acest scop se schimbă prin caracterul sacramental pe 
care Creștinismul îl imprimă căsătoriei, în acel de a 
produce și educa genul uman spre adorarea lui Dum- 
nedeii și a Unsului săi. Pe basa Genesei (2, 24) că- 
sătoria este indisolubilă. Mântuitorul a consfințit acesta 
prin cuvintele: «Ceea ce a unit Dumnegeii (prin cre- 
ațiune), omal să nu despartă» (Matei 19, '7),—admite 
totuși (Matei 5, 32. 19, 9) despărțirea pentru casurile de 
adulter. Romano-Catolicii însă nu admit divorțul nici 
în asemenea casuri. Locurile de mai sus (Matei 5, 
32. 19,9) le explică ei în sensul că aci Christos vor- 
besce numai despre o despărțire de pat (gzoad forum), 
sai că evită a se pronunța asupra adulterului. Pentru 
apărarea practicei lor, Teologii Romano-Catolicii se 
sprijină pe locurile din: Marcu 10, 9, Luca 16, 18. 
Numai în cas de morte a unuia din soți se pâte cel 
lalt căsători. Permisiunea acesta rezultă din: 1 Corin- 
teni 7,39 şi Romani 7,2. 

Cu tâtă intoleranța din teoria divorțului, se admite 
totuși în practică și la Romano-Catolici un demi=saui 
mai bine dicând un grasi divorț. Când nu mai e po- 
sibil ca soţii să trăiască împreună, ierarhia e nevoită 
să recundscă despărțirea lor, dar acestă despărțire e 
numai pe jumătate, e așa disa despărțire de pat și de 
masă, fără dreptul de a se recăsători. 

Materia şi forma sacramentului căsătoriei nu e 
hotărită nici de conciliul Tridentin, nică „de Catehismul
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Roman. Biserica șovăesce încă asupra acestor două 
puncte. 

Ca formă a căsătoriei se ia de obiceri consimți- 
mîntul mutual al soților de a trăi tâtă viața lor îm- 
preună în căsnicie. Acest consimțimînt este conside- 
rat de Papa Eugen al IV în Decretu pro Armenis - 
ca causa eficientă a căsătoriei. Ce privesce materia 
este mai grei de determinat. Unii au luat drept ma- 
terie dragostea și increderea nemărginită dintre soți, 
la care conduce consimţimiîntul reciproc, alții înseși 
pers6nele soților, ş. a. Și mai puţin hotărit se scie 
cine este 7pinis/ru/ acestui sacrament. Ca atare sunt 
numiți când mirele şi miresa, când preotul care dă 
binecuvintarea religissă. Binecuvintarea preotului este 
considerată de mulți dogmatiști şi canoniști ca ceva 
neesenţial la împlinirea actului căsătoriei. In sprijinul 
acestei afirmaţiuni se invâcă faptul, că la a doua că- 
sătorie nu se mai dă binecuvintare din partea Bise- 
ricii și cu tâte acestea căsătoria trece de creştinâscă; 
tot asemeni, dacă o familie trece de la o sectă e- 
retică la Romano-Catolicism, nu se cunună din noii 
după ritul acestei Biserici, şi totuși căsătoria e vala- 
bilă și mai departe. Ca direcțiune opusă este ten- 
dința accentuată din ce în ce mai mult, de a se re- 
cun6sce binecuvintarea preotului ca ceva indispensa- 
bil pentru încheerea căsătoriei. 

Caracteristic e, că, deşi căsătoria se numără între 
sacramente, totuși ea stă mult mal pre jos de cât ce- 
libatul și virginitatea, care nu sunt sacramente. Con- 
ciliul Tridentin dice expres: «Dacă cine-va ar susține 
«că, starea conjugală este de preferat stării virginale 
«și celibatului, și că nu e mai bine și mai fericit a 
«remâne în virginitate sai celibat, de cât a se căsă- 
«tori, să fie anatema» (Șed. 24, can. 10). 

Ordinaţiunea.—Sub numele de ordinațiune înțelegem 
aci actul învestirei cu puterea sacerdotală, sai ceea
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ce în Biserica nâstră se numesce hirotonie, iar nu 
cumva și exercitarea drepturilor ce se dai prin în- 
deplinirea acestui act. 

Ordinaţiunea însași se consideră ca întemeiată de 
însuși Mântuitorul, cu tâte că nu se pot cita anumite 
locuri din Evangelie pentru confirmarea acestei sus- 
țineri. Ca temeiii biblic se invâcă de obiceii 1] Ti- 
motel 4, 15 și II Timotei 1, 6. 

Fiinţa acestui sacrament constă în primirea grației 
sfințitâre, prin care cel hirotonit se investesce cu pu- 
terea de a produce prin consacrațiune corpul și sân- 
gele Domnului, a sacrifica și a ierta păcatele. Carac- 
terul împărtășit prin ordinațiune este indelibil și tot 
o dată necondiționat de starea morală a primitorului. 
Ordinaţiunii preotului, care este ordinațiunea în adevă- 
ratul înțeles al cuvîntului, îi precedeză alte șese trepte 
de ordinaţiune: acele ale clerului inferior şi a diaconului. 

Ceremonia ordinaţiunii se săvirşesce în următorul 
mod: Episcopul dimpreună cu preoții conliturgisitori 
își pun mâinile pe capul celui adus spre ordinațiune. 
După acesta Episcopul îi pune Stola pe umeri, că- 
reia îi dă pe piept forma unei cruci, voind a simbo- 
lisa prin acesta că, preotul se învestesce cu putere 
de sus, spre a purta crucea lui Christos și jugul cel 
ușor al legii dumnedeesci și a predica acesta nu nu- 
mai prin cuvinte, ci și prin exemplul unei vieți sfinte. 
După acesta Episcopul îi unge mâinile cu olei, îi dă 
în mână potirul cu sîngele și discul cu corpul Dom-. 
nului dicându-i: «Primește puterea de a oferi sacri- 
«ficii lui Dumnedei și a celebra missa atât pentru 
«vii cât şi pentru morți». Cu acâsta cel hirotonit a 
devenit interpret şi mijlocitor între Dumnedei și 6- 
meni. Acum Episcopul îl pune încă o dată mânile pe 
cap și dice: «Primesce Spiritul Sfint; cărora vei ierta 
«păcatele, să fie Yertate, și cărora le vei ţine, ținute 
«să fie» (Cateh. Roman. p. II, c. VII, cest. 24).
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Materia acestui sacrament este acel obiect prin 
înmânarea căruia se conferă ordinațiunea, cum: po- 
tirul cu vinul și discul cu pânea la ordinațiunea în 
preot, Evangelia la ordinaţiunea în diacon, potirul și 
discul gâle la ordinațiunea în subdiacon. Ș. a.m. d. 

Forma o compun cuvintele: « Primesce Puterea de 
a aduce sacrificiu ş, c. L.» 

Ministrul ordinar al sacramentului este Episcopul; 
pentru treptele ierarhiei inferidre însă el pote delega 
Și pe preoți ca să servescă în locul săi. 

Fxtrema unclio—Acest sacrament este complec- 
tarea sacramentului penitenții. El se administreză nu- 

„mai bolnavilor, care se află în pericolul vieții. In ori 
ce cas insă nu trebue așteptat până în ultimele mo- 
mente când se perde consciința. Sacramentul constă 
din ungerea: ochilor, nasului, buzelor, urechilor, mâ- 
nilor, picidrelor (la bărbaţi și a cGpselor) bolnavului, 
ca porți prin care pătrunde păcatul în suflet. Scopul 
ungerii este reimprospătarea și întărirea puterilor tru- 
pesci și sufletesci ale bolnavului, ștergerea păcatelor 
și—dacă este necesar pentru viața sufletului bolna- 
vului—și restabilirea sănătății corporale. 

Temelul biblic al instituirii acestui sacrament e 
“Marcu 6, 13 şi Iacob 5, 14, 15. 

Materia este olei sfințit de Episcop în Jota verde. 
Forma sunt cuvintele cu care preotul oficiant înso- 
țesce ungerea membrelor bolnavului cu oleii: «Indu- 

„«re-se Domnul, prin acestă ungere sfintă şi prin prea 
«cucernica sa milă, a "ți terta orl-ce ai greșit cu vedul, 
«cu audul, cu mirosul, etc.». 

$ 33. Sacramentaliile. 

In capitolul despre sacramente își găsesce locul și 
învețătura despre sacramentalii, «Sacramentaliile sunt 
«rituri și ceremonii 'sfinte instituite de Biserică, sati
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«lucruri sfințite și binecuvintate de ea, destinate spre 
«întrebuințarea pi6să și mântuitâre a credincioşilor. 
«Ele nu se fac nemijlocit în numele lui Christos, nici 
«nu produc cu siguranță efectul grației prin institu- 
«irea și săvirșirea lor, ci efectul lor depinde de fa- 
«vorea pe care Biserica o imploră prin miniștrii săy 
«de la Dumnedei» (Lehmkul, Compendium thcologiae 
moralis $ 623). Diferenţa între sacramentalii şi sacra- 
mente e că acestea conferă cu siguranță graţia, pe 

„când despre acelea nu se pote afirma acesta în mod 
positiv și în orl-ce cas. Pe de altă parte acţiunea lor 
sfințitâre e mai mult sai mai puțin legată de lucruri 
materiale sai rituri și ceremonii, care dacă mijlocesc 
grația o mijlocesc prin ele înseși, iar nu sunt ca'n 
sacramente instrumente prin care graţia lucreză ne- 

» apărat. 

La acestea se pot număra: 
1) Sfinţirea obiectelor întrebuințate de Biserică, pre- 

cum: cruci, veștminte, altare, luminări, tămâe, olei, 
sare, apă, cum și sfințirea localelor pentru serviciul 
dumnedeesc. 

2) Sfințirea obiectelor religi6se ca: mătănii, meda- 
line, cingători, etc. a căror întrebuințare este legată 
cu darea de indulgențe. Aceste sfințiri sunt reservate | 
la anumite ordine monahale și monastiri și pentru 
credincioșii de rând nu e cu totul indiferent de cine 

- şi unde sunt făcute. O pereche de mătănii aduse de 
la Ierusalim, sai un cordon sfințit de Papă se înţe- 
lege de sine că ai mare valâre nu numai pentru su- 
fletele credincioșilor, ci și pentru punga vindetorilor 
de asemenea odoruri. 

3) Impărțirea. de binecuvintare la persâne și soci- 
ctăți religiose, adunări bisericesci, pelerinagil la locuri 
sfinte, ş. a. Între binecuvintările de felul acesta cea 
mai prețidsă este—bine înțeles—cea apostolică dată 

„„de Papă.
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4) Binecuvintări pentru viața pămintescă. Acestea 
se pot estinde la tot ce aparține omului: locuință, o- 
biectele de economie casnică, articole de mâncare, 
animale domestice, fabrică, mașini, poduri, drumuri 
de fer, etc., cum și pentru preservarea. de calamități, 
ca: epidemii, epizootii, de lăcuste, ș6reci, de tot felul 
de insecte vătămătâre, ș. a. Unele din aceste bine- 
cuvintări se fac regulat în fie-care an la un anumit timp, 
fie că merg preoții din casă în casă, fie că se aduc în 
Biserică asemenea lucruri, care aii nevoe de bine-cuvin- 
tare, precum: 6u&, pâne, unt, bere, etc. Sfinţirea aces- 
tor obiecte constă în stropirea lor cu apă sfințită, tă- 
„mâere și cetirea unei rugăciuni corespundătâre *). 

5). Fvorcisme pentru îndepărtarea spiritelor rele 
de la cei posedați de ele. Exorcismele se compun 
din o mulțime de rugăciuni, psalmi și alte locuri 
scripturistice precum și din Simbolul Atanasian. Pen- 
tru împlinirea lor se recomandă o serie întregă de 
prescripțiuni, așa: «Exorcistul are să observe de care cuvinte se sperie demonii mai mult și pe acelea să 

“le repete mai des. Când a ajuns la amenințarea lor, 
„s'o repete necontenit, lungind adesea tratamentul, și 

- dacă acesta folosesce să-l continue două, trei, patru 
ore și mai mult, după cum e cu putință, până ce va „Tepurta victorie desăvirșită» (Rituale, X.). . 

CAPITOLUL V. 

Cultul Sânților, icânelor și reliquiilor. 

_$ 34. Cultul şi viaţa bisericescă. 

Ca și în Biserica nâstră se profeseză și în Roma- 
1). Din imensul număr de rugăcluni coprinse în Rituale ltomanum, pen- tru a se citi în asemenea împrejurări, îm! pare demn de comunicat tex- tul rugăctunii la sfinţirea une! maşine electrice, numai ca să se vadă ce - găsesce Biserica Romană de dis întrun asemenea cas. <Dâmne Dumae- deule atotputernice, care eşti întemeetorul tuturor luminilor, binecuvintâză mașina acâsta făcută pentru: a produce lumină; şi fă cu să ajungem la tine lumina cea neapusă, după sfârşirea întunereculul acestul veac».
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no-Catolicism credința, că sfinții și îngerii, care dom- 
“nesc în ceriuri cu Christos, pot veni in ajutorul mem- 
brilor Bisericii militante și a interveni pentru ei la 
Dumnedei. De aceca e bine și folositor a'i învoca și 
a cere înlervenirea lor, pentru a dobindi bincfaceri 
de la Dumnedei (Trident. SŞed. 25). Veneraţiunea 
ce se dă sfinților se deosibesce de adoraţiune, care 
se cuvine numai lui Dumnedei, pe lângă care se mai 
adaogă că venerarea și invocarea sfinților se reco- 
mandă numai, dar nu se impune. Dacă poporul in- 
cult și nepriceput în ale religiunii nu scie a face de- 
osebire între adoraţiune și veneraţiune, Biserica nu 
pote fi făcută direct responsabilă de acesta; totuși ea 
n'a procedat și nu procedeză cu energie la stârpirea 
ignoranții și confusiunii, ba chiar se pare că o favo- 
rizeză până la un punct. Așa d. ex. /poceznfiu AT a 
condamnat prin constituțiunea « Coeles/is Pastor» (1687) 
intre alte proposițiuni ale lui Jfihae/ Molinos şi ur- 
m&torea, care nu conține nimic impios sait eretic în 
ea: «/Vici o creatură, nică sfinta Fecidră, nică sfinții nu 
trebue să stea în înima mostră, fiind-că singur Dum- 
nedeii voesce a o ocupa și poseda». Aprpe în regulă 
generală simplii credincioși se adreseză cu rugăciu- 
nea lor către un alt sfint, dacă unul nu le-a împlinit 
dorința, așa că sunt sfinți populari și mai puţin po- 
pulari. Prea exagerată este asemeni ideea de patro- 
naj sai protectorat, care se atribue sfinților. In cre- 
dința poporului Apolonia ajută contra durerii de dinţi, 
Blasiă contra durerii de gât, Rochus contra ciumei, 
Leonard pentru însănătoșirea vitelor bolnave, Ulrich 
contra ș6recilor, Florian contra focului, Antoniă pen- 
tru găsirea lucrurilor furate, Urban e patronul vieri- 

“lor, Barbara al artileriei, Crispin al cismarilor, Martin 
al bețivilor, Fiacru al birjarilor, Fridolin al opticiani- 
lor, Teodotus al cârciumarilor, etc., etc. Toţi acești 
sfinți și mulți alții și mai necunoscuţi, sunt cu mult -
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mai onorați de cât un Atanasie, Gură de Aur, le- 
ronim, Augustin, Toma de Aquino, ș. a.,ș. a., care 
sunt sfinți mai mult numai pentru lumea cu cultură 
înaltă teologică. Acestă stare de lucruri nu se pste 
erta, pentru că în Apus masa poporului și clerul sunt 
de o aleasă cultură. Iarna vremurilor a fost prea 
blândă pentru creștini! din Apusul Europei. lerarhia 
nu numai că na împedicat acestă materialisare a 
cultului sfinților, care amintesce în multe de cultul 
deilor și semideilor păgâni, dar încă a încurajat-o 
prin publicarea a tot felul de cărticele și broșuri 
populare. . 
"Ca temeiuri dogmatice pentru venerarea sfinților 

se aduc următârele două: I) Dacă se adâră Chri- 
stos, atunci trebue să fie veneraţi și sfinții, pentru 
că gloria sfinților nu este nimic alt de cât res- 
frîngerea razelor gloriei lut Christos. Nici întrun cas 
nu se pote considera ca o micșorare a adorării cu- 
venite lui Dumnedei, dacă se onoreză și servitorii 
săi. Și dacă recurgem de multe ori în viață la inter- 
venirea celor vii, de ce să nu rugăm și pe sfinți pen- 
tru intervenire în afaceri în care credem că ne pot 
veni în ajutor? ÎI) Dacă între membrii corpului lui 
Christos pe pămînt are loc un ajutor reciproc și a- 
cesta se îndeplinesce (după Rom. 15, 30; II Corint. 
1, 11) prin intervenire, nu trebue să existe Şi O con- 
tinuă legătură anal6gă între drepții eșiți din viață și 
cei ce luptă încă pe pămînt, de vreme ce cei dintâi 
(după Apocalips 6, 9. 11, 16 seq.) ai cel mar vit 
interes şi compătimire pentru membrii Bisericii mi- 
litante? | 

Dovedi în Scriptură pentru venerarea sfinților sunt 
locurile din Genesă 18, 2. 19, 1. 32, 26 seq., Numeri 
23, 31., losua 5, 14. Probe pentru intervenirea sfin- 
ților către Dumnedei pentru 6meni se aduc din V. 

13.
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Așed. lob 5, 1., leremia 15, 1., Zaharia 1, 12., Il Ma- 
cabei 15, 12 seqq.; din N. Așed. Luca 16, 27 sq. 
Apocalips 5, 8. 

Cestiunea: cum află sfinții că noi îi invocăm sati 
rugăm pentru ceva, n'a primit încă un r&spuns, care 
să fie admis în mod oficial de Biserica Romano-Ca- 
tolică ca definitiv. Părerile emise în acestă cestiune 
sunt, după Bellarmin, patru: 1) Îngerii visitând necon- 
tenit pămintul aduc la cunoscința sfinților rugăciunile 
muritorilor. 2) Sufletele sfinților sunt înzestrate ca și 
îngerii cu o iuțelă miracul6să, sai mai bine dicend se 
bucură de un fel de ubiquitate, în virtutea căreea sunt 
în stare a auzi rugăciunile ce li se adreseză (Bellar- 
min nu se împacă cu acestă a doua teorie, pentru că 
sfinții putând a fi rugați de o dată în mai multe lo- 
curi, ca să potă audi ar trebui să posedă o adevărată 
ubiquitate, ceea ce convine numai ființi! dumnedeesct). 
3) Sfinţii ved în Dumnedeii tot ce-i privesce pre ei și 
prin urmare și rugăciunile adresate lor. 4) Dumnedei 
ca atotsciutor și atâtevedător, aude rugăciunile nâstre 
și le face cunoscute sfinților. Cu tot dreptul Bellar-. 
min se pronunță pentru a treia părere și obiecteză 
contra celei de a patra, că în asemenenea cas Dum- 
nedei. ar fi intermediarul nostru către sfinți, iar nu 
sfinții către Dumnedei. Alți dogmatiști ai unit ulti- 
mele două păreri, atribuind sfinților un fel de atot- 
sciință, care are de basă o comunicare din partea 
lui Dumnedeiă. 

Inainte de separarea definitivă a Bisericii în Orien- 
tală și Occidentală (1054) n'a existat o autoritate care 
să proclame și nici o lege bisericescă, după care să 
se proclame sfinții. Din secolul al XI canozisarea, sat 
trecerea în albumul ori canonul sfinților se consideră ca 
un drept al Papilor. Nici un martir, nici o persână, 
care se bucură în vre un mod de reputaţiunea de
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sfint, nu pote fi venerat fără aprobarea papală. Ic6- 
nele lor nu trebue pictate cu raze și aureolă în ju- 
rul capului, mormintele nu trebue împodobite cu lămpi 
și alte obiecte, minunile lor nu trebue tipărite, dacă nu 
sunt aprobate de Papă. Acesta singur are dreptul 
a proclama de fericiți sai s/infi. Este deosebire în- 

„tre proclamarea de fericit și proclamarea de sfint, 
sai beatificalio şi canonisalio. Cea dintâi dă dreptul 
numai la o veneraţiune într'un cerc mai restrins, cea 
de a doua în tâtă Biserica. «Beatificatio nu e—cum 
dice Bellarmin—alt ceva de cât mărturia publică a 
«Bisericii despre adeverata sfințenie și glorie a unui 
«decedat; totodată e însă și procesul și sentința prin 
«care se decern onorurile cuvenite celor care domnesc 
«în fericire împreună cu Dumnedeii». Beatificaţiunea nu 
pâte avea loc mai curând de 50 de ani după mârtea 
candidatului. Pentru acest scop se instituesce o Con- 
gregațiune ad hoc dintre cardinali (fongregafio rituum), 
care împreună cu medici, chirurgi, canoniști, procedeză 
la examinarea faptelor candidatului la beatificare. Ur- 
meză apoi un proces în tâtă forma, în care pledeză 
doi advocaţi: unul advocatus Dei «pentru» şi altul 

„adoocatus diaboli (oficial: procurator sai promotor fi 
dei) «contra». Facerea de minuni este condifio sine 
Qua nou pentru a putea 'candida la canonisaţiune. 
Un fericit nu pâte promova la canonisațiune, dacă 
prin invocarea sa nu s'aii efectuat cel puțin două mi- 
nuni de la proclamarea beatificării și până la candi- 
darea pentru canonisaţiune. Pentru acestă considera- 
țiune canonisaţiunea urmeză după beatificațiune, ca 
o: treptă mai înaltă de aristocrație cerescă. Când pro- 
cesul a fost căștigat de advocatus Dei, rămâne să se 
facă proclamarea solemnă de sfint. Acesta se impli- 
nesce de Papă în Biserica Sfintul Petru din Roma.. 
Ic6ne expuse vederi! publicului represintă minunile. | 
noului sfint, descrierea vieții lui se citesce de pe an-



196 
N NI 

von, iar Papa, care servesce însuși messa, invocă pen- 

tru prima ră pe candidat ca sfint prin cuvintele: 

«Sancte N... ora pro nobis». 

Relativ de canonisațiune Teologii Romano-Catolici 

nu sunt toți de acord, dacă infalibilitatea papală trebue 

luată drept garanție, că nu sa putut comite nici o 

erdre în ce privesce canonisațiunea unui anumit sfint, . 

sai nu. Asemeni nu se spune, dacă canonisaţiunea este 

o simplă proclamaţiune saii definițiune, ori însemneză 

în realitate şi o schimbare de rang în ierarhia cerescă. 

Un loc deosebit în cultul sfinților îl ocupă -5/iz/a 

Frecidră Maria. Pentru a exprima cultul ce se cu- 

vine Sfintei Fecidre, întrun grad mai înalt de cât sfin- 

ţilor, Biserica Romano-Catolică a imprumutat de la 

noi ortodocșii termenul de Umepăsudeiz. Romano-Cato- 

icismul nu s'a mulțămit numai a recunosce că Sfinta 

Fecidră, printr'un special privilegii dumnedeesc, a 

fost ferită în tot timpul vieţii sale de ori-ce păcate 

personale și chiar de cele veniale, ci a proclamat prin 

Papa Piu al LX, la 8 Decembrie 1854 dogma con- 

cepțiunii nepătate a Maicii lui Dumnedeii, după care: 

ea a fost născută fără pata păcatului original: «Invățăm: 

«că, doctrina, care profeseză, că prea fericita Fecioră 

«Maria a fost în primul moment al concepțiunii sale, 

«printrun privilegii special al prea puternicului Dum- 

«nedeii, şi în vederea meritelor lui Christos lisus Min- 

«tuitorul neamului omenesc, păstrată neatinsă de orl- 

«ce întinăciune a vinii păcatului original, este revelată 

«de Dumnedei şi pentru aceea trebue credută cu tă- 

«rie şi neschimbată de toţi credincioșii». Precum e- 

xistă o Christologie, tot ast-fel Teologia papistă a 

creat și o Mariologie despre regina cerului. 

Tot aci trebue să numărăm și cultul izzipziz dă Chri- 

stos” și al celor ciuci raze sfinte şi cultul zimi sf 

tei Fecidre, «Inima lu lisus nu trebue luată numai 

în înfelesul proprii, ca organ de carne, ci și figurat,
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ca simbol al dragostii» (S. |. Nix: Cultus sacrosanc- tis cordis Iesu, pag. 36). Așa dar in afară de ado- rarea în general a lui Christos ca Dumnedeii, mat e și o adoraţiune specială a unor anumite părți ale cor- pului săi: a inimii și a celor cinci rane: ale mânilor picidrelor şi câstei. Fie care din acestea este ado- rată în parte. Tot așa și cu inima sfintei Fecisre, că- reca i se dă o veneraţiune separată de acea care se dă sfintei Fectâre în general. 
Cultul îconelor şi al relipuiilor nu e de cât un co- rolar al cultului sfinților, pentru că în icâne se ve- ncreză chipurile, iar în reliquil rămășițele lor pămin- tesci. Basa pe care se întemeiază acest cult, este cea veche bisericescă fixată de sinodul al VII ecumenic, sai al doilea din Niceea (787), că adecă ondrea dată ic6nelor și reliquiilor nu se mărginesce la aceste lu- cruri materiale, ci se reduce la prototipele lor din ceriuri. Diferența dintre venerațiunea icânelor și a re- . reliquiilor și acea cuvenită prototipelor lor nu e de cât cantitativă, dar nu Și calitativă. Icânele şi reliqui- ile aii a fi venerate nu numai fer accideus et împro- Brie, ci fer se et Proprie ita ut ipsae imagines resp. religuiae terminent venerationen. 

Ş$ 35. Serviciul liturgic al Messer. 

Messa este cel mai însemnat servicii liturgic. Ea con- respunde cu liturgia nâstră. Pentru a se putea servi o messă, se cere neapărat mai întâi un altar de pâtră, sfințit, după tâte prescripțiunile, de Episcop sai un delegat al săi. Altarul trebue învelit cu o întreită îmbrăcăminte, din care cea de deasupra numită Pa/- Jium trebue să fie în cele cinci culori bisericesc: alb, roșu, verde, violet și negru. Un crucifix, cu cel pu- țin două sfeșnice, deoparte și de alta, trebue să stea pe altar. La piciorul crucifixului se află fabella secre-
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forum, care cuprinde rugăciunile pe care preotul le 
citesce încet în tot timpul messei. Asemeni e indis- 
pensabil: un tabernacul pentru conservarea hostiei, 
icâne sfinte, potir, disc, etc. 

Preotul liturgisitor trebue să se îmbrace în costu- 
mul sacerdotal, care constă din: a) /umera/e sati A- 
micta, un fel de guler încrețit, rămășiță a unui aco- 
peremint al capului, pentru care preotul și dice îm- 
brăcându-l: «Pune, Domue, pe capul mei coiful mân- 
fuirii, pentru a resista năvălirilor diabolice». b) Alba, 
un stihar de culdre albă. c) Cizgz/um, un brâu lat. 
d) Manipula, un şervet sai sudar la brațul stâng. 
e) „$/ola, o bucată de stofă ce acopere umerii și a- 
târnă în față și pe spate. Acâsta e simbolul puterii 
preoțesci. f) Casu/a, un fel de surtuc, care se îm- 
bracă pe deasupra, e veștmintul proprii pentru messă. 

Cursul messei este următorul: Părței principale— 
oflertorium —îi precedeză ante-messa sai mpessa cate- 
humenilor, care constă din trei părți: a) Rugăciunea 
treptelor, la piciorul altarului, cuprinde Psalmul Judica 
(42 sau 43), Confiteor sai mărturisirea păcatelor și 
rugăciunea pentru ertarea păcatelor în virtutea me- 
ritelor sfinților și în special a aceluia ale cărui reli- 
que le coprinde altarul. O dată cu acâsta preotul se 
urcă la altar. b) /uzroducerea, cuprinde un Psalm de 
intrare (îz7roifus), care exprimă caracterul messei, 
doxologia cea mică, Dâmne miluesce și Gloria in ex- 
celsis (acesta din urmă nu se cântă în posturi și la 
messele pentru morţi). c) Cu binecuvintarea preotului: 
« Dominus vobiscum» se începe a treia parte, care con- 
stă din colecte, citirea pericopii apostolice a dilei, 
la care se adaogă cântarea treptelor—Graduale—saă 
Traktus, sai Alleluia, și la s&rbători mari și așa nu- 
mita Sequenţă, apoi Evangelia. Aci urmeză în dilele 
de Duminică şi s&rbătâre simbolul Niceno-Constan- 
tinopolitan. Cu acâsta se închee. missa .catehumeni- 

7
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lor și urmeză pzissa credincioșilor, care constă prin- 
cipalmente «in o/ferforium și canon missae. Ofertoriul 
represintă acea parte a messei în care, în Biserica 
veche se aduceaii de credincioși darurile la altar şi 
preotul le presenta Domnului. Astă-di constă din ru- 
găciuni pentru sacrificiu, în timpul cărora preotul a- 
mestecă vinul cu apă, oferă pânea şi vinul—ca sim- 
b6le ale vieții omenesci—Sfintei Treimi Și se râgă 
pentru consacraţiunea lor. După ofertoriă urmeză Prae- 
Jalio, care începe cu cuvintele «Orare /ratres» și cu 
rugăciunea numită secreta: «Primesce, Domne, daru- 
rile ceți aducem pentru înălțarea eloridsă a Fiiului 
tăi, ete». Praefatio se numesce ast-fel, pentru că servă 
ca introducere la misterul transubstanțiațiunii. Ea se 
termină cu „Sanctus (Isaia 6) şi /lossianna, strigătul 
de bucurie cu care poporul a primit în triumf pe 
Mântuitorul în Ierusalim, cu câte-va dile mai nainte 
de patima sa. | 

Canonul missei, numit ast-fel pentru că cuprinde re- 
gula nestrămutată pentru îndeplinirea sacrificiului, con- 
stă asemeni din trei părți: 1. Cowrmemoratio Aro vivis: o 
rugăciune generală pentru Biserică, Papă, Episcop și 
toți credincioșii, o rugăciune specială pentru cei de față 
și amintire de comunitatea sfinților. 2. Cousacralio, care 
se face prin citirea unel rugăciuni în care se află Și Cu- 
vintele de instituirea misterului Euharistiei. Indată ce 
hostia a fost consacrată, preotul își plecă genunchile 
spre a adora pre Christos în ea, apol o arată credin- 
cloșilor (e/evafio), care respunde asemeni prin înge- 
nunchiare (adoralio). Acelaș lucru se face Și cu poti- 
rul. După câte-va rugăciuni referitâre tot la sacrifi- 
ciă, urmeză 3, Commemoralio 2ro defunctis, rugăciuni 
pentru cei r&posați și pentru noi înșine spre a fi pri- 
miţi în comunitatea sfinților și a ni se împărtăși bi- 
necuvintarea cerescă prin sfinta comunicare. 
„A treia parte a messei este Communio, adecă îm-
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părtășirea cu sfintele taine. Acesta se începe cu ru- 

găciunea domnâscă «Tatăl nostru», ca sumar al tu- 

turor bunurilor ce putem dobiîndi prin lisus Christos 

şi sfintul săi sacrificii. După o scurtă perifrasare a 

acestei rugăciuni urmeză frângerea hostici, însemnând 

pe de oparte frângerea pănii de Mântuitorul la cina 

cea de taină,iar pe de altă parte, mortea sa silnică. 

Din acesta se amestecă o parte cu sfintul singe pen- 

tru a însemna că Christcs se primesce întreg sub fie- 

care din ambele forme. După întreita rugăciune <Ag- 

nus Dei» și trei alte rugăciuni pregătitore, preotul se 

comunică sub ambele forme, pronunțănd cuvintele: 

«Corpus (resp. sanguis) domini nostri Lesu Christi 

custodiat animam meam în vila aeternamt». Dacă 

sunt şi laică, care vor să se comunice, li se dă oblate 

sati buline. 
In sfărșit urmeză Postcommunio, Care conţine câte- 

va scurte rugăciuni de mulțămire, apoi cuvintele de 

incheere «//e, missa est», binecuvîntarea preotului și 

citirea cap. 1, vers. 1—1+4 din I6n. - 

Tipul descris până aci e al așa disei mpissz solemna, 

afară de care mai sunt și mpissae privatae sau parti- 

culares, care sunt mai simple, fără cântări și fără oril- 

ce pompă exteriră. Missae solitarae, adecă ia care 

nu e nimeni care să asiste, sunt interdise. 

$ 36 : Viata religi6să și morală. 

lerarhia Romano-Catolică și Teologil acestei Bise- 

ici, mai ales din timpul Reformaţiunii încoce, voind 

a fixa limitele ce separă Romano-Catolicismul de Pro- 

testantism și a feri pe credincioși de a trece cum-va 

la Protestantism, și-a dat tâte silințele de a regu- 

lamenta tot ce trebue și ce nu trebue să facă și să 

credă fie-care creştin. lerarhia a găsit diferite mijloce 

de a impune credincioșilor observarea cu stricteță a
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acestor prescripțiuni pedante. Cu chipul acesta reli- 
giositatea s'a transformat în ceva mecanic, consistând 
es: nțialmente din implinirea exteridră a obligaţiunilor 
impuse de Biserica conducătâre. Raportul omului cu 
dumnedeirea, exprimat în rugăciune, nu mai e ceva 
intern, isvorit din adincul convingerii și al cerințelor 
sufletesci, ci numai ceva venit din afară, împlinirea 
unci legi al cărei gardian e Biserica. De aceea nu 
căldura sentimentului cu care cine-va se TOgă şi cu- 
rățiea intenţiunii de care e insuflețit, decid asupra 
valorii unci rugăciuni, ci cantitatea: lungimea ei și 
numerul de câte ori s'a repetat. Acesta ne o dove- 
desce instituțiunea novenelor, rugăciunile m&tăniilor, 
a drumului crucii, așa disele exerciții spirituale ale 
lesuiţilor, etc., etc. Prin zovene se înțeleg nou& dile 
de rugăciune în ondrea unui sfint Gre-care. Aceleași 
rugăciuni se repetă la infinit în decursul acestor nou& 
dile. Mecanisarea rugăciunii prin repetare continuă se 
vede și: mal bine în rugăciunile mefăniilor. Intro m&- 
tanie complectă în onsrea sfintei Fecidre se reciteză 
«Tatăl nostru» de 10 ori și «Ave Maria» de 150 de 
ori. M&tania este impărțită în 15 Decade sai «legi», 
după numărul celor 15 mărgele care, inșirate pe un 
șir, compun m&tăniile. In timpul rugăciunii Decadelor 
se amintesc așa numitele «secrete ale vieţii lui Jisus», 
sub care nume se. înțelege: Concepțţiunea lui lisus 
din Spiritul -Sfînt, închinăciunea ce Elisabeta "1 aduce 
mai nainte chiar de nascere, nascerea sa, tăerea îm- 
prejur, disputa cu învățătorii de lege în templul din 
lerusalim la vărsta de 12 ani, etc. Cine o repeta a- 
cestă m&tanie în fie-care di timp de un an primesce 
indulgență plenară. In druwzu/ crucii, credinciosul are 
să contempleze patimile Mântuitorului representate în 
14 scene numite sfafiuni. La fie-care stațiune se pro- 
nunță afară de o rugăciune potrivită cu scena ce se 
represintă, Tatăl nostru și alte rugăciuni mai scurte,
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aceleași pentru tote staţiunile. Recitarea tuturor ru- 

găciunilor coprinse în stațiuni dă dreptul la o indul- 

gență parțială. Ori-cine însă pâte repeta de mai multe 

ori în aceeaşi di aceste rugăciuni și pentru fie-care 

dată obţine câte o indulgență. Exerciţiile spirituale 

esuilice, constat în fixarea cugetării asupra unui o- 

biect de meditațiune sacră, citire spirituală, rugăciune 

vocală, etc., de la care nu trebue să se schimbe gân- 

durile. E adevărat, că prin repetarea neîncetată a a- 

celorași rugăciuni și fixarea gândurilor asupra unei 

idei Gre-care, credincioşii se pot cufunda în acele ru- 

găciuni sai meditațiuni, dar cu timpul acesta devine 

ceva machinal, gura pronunță cuvintele rugăciunilor 

prescrise, ochii privesc icânele ce le stai înainte și 

cu tâte acestea mintea rătăcesce aiurea. Pericolul a- 

cesta Lai observat însuși Teologii Romani, de aceea 

Liguori dă următorele instrucțiuni pentru înlăturarea 

lui: «In timpul rugăciunii trebue să te gândesc, ca 

«din când în când să deştepţi atențiunea și recule- 

«legerea....... Atenţiunea internă este de 3 feluri: ea 

«se pâte raporta la cuvinte, la înțelesul cuvintelor și 

«la Dumnedeii Ești atent asupra cuvintelor, dacă te 

«silesci a le pronunţa bine; dai atențiune înțelesului 

«lor, dacă cauţi a înțelege semnificațiunea cuvintelor 

«şi a pune în legătură cu pronunțarea lor corespun- 

«dătârele cerinți ale inimii; în sfârșit, atențiunea este 

«îndreptată la Dumnedei (și acesta este forma cea 

«mai desăvirșită), dacă în timpul rugăciunii te ocupi 

«în interioru-ți cu Dumnedeii». Prin urmare, din în- 

seși aceste cuvinte se vede că cine-va se pâte gândi 

numai la cuvinte saă la înțelesul lor, în timpul rugăciunii, 

fără a se gândi la Dumnedei căruia se adreseză ru- 

găciunea. Un pericol și mai mare zace afară de a- 

cesta în faptul, că omul nu caută a se căi în adever 

de faptele sale și a se îndrepta, pentru că de îndată 

ce a pronunțat de 100 saii 1000 de ori.«Ave Maria».
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x şi «Tatăl nostru», saă alte rugăciuni, se crede spălat 
de ori-ce păcat, 

O sancționare oficială a eficacității rugăciunii după 
numerul de câte ori e pronunțată, găsim în Consti- tuțiunea «Aucforem idei» a lui Piu al VI, din 28 Au- 
gust 1794, în care se condamnă decisiunile sinodului 
din Pistoja: «Invățâtura, care consideră de supersti- 
<țiosă ori-ce eficacitate, ce se pune într'un număr de- 
«terminat de rugăciuni și exerciții pi6se etc.... este: 
«falșă, îndrăsncță, scandalâsă, pericul6să, injuri6să pen- «tru pietatea credincioșilor, derogatâre de la autori- «tatea Bisericii, greșită». (Denzinger, Enchiridion Sym- «bolorum etc. $ 1427). 
“Ținta finală a vieții morale în Romano-Catolicism, privită în ultima linie, e ceva egoistic: căștigarea de 

merite pentru viața eternă Și ușurarea saii înlăturarea 
cu totul a pedepselor temporale pentru păcat. «Celor «ce lucrează bine pănă la sfărșit și speră în Dumne- «dei trebue a li se pune înainte viața eternă, atât 
«ca grație făgăduită fiilor lui Dumnedei prin indurarea 
«lui lisus Christos, căt Și ca răsplată ce se va da fără 
«părtinire faptelor bune și meritelor acelora, conform fă- găduelii dumnedeesci» (Conc. Trid. Şed. VI, cap. 16). 

„Prin urmare nu preamărirea lui Dumnedei, ci numai 
satisfacerea interesului nostru personal de a ne asi- 
gura de veșnicie e mobilul acţiunii morale. Nu e de tăgăduit că scopul acesta pus moralității, e concen- 
tric cu cel de a preamări pe Dumnedei prin faptele 
nostre, dar e un scop cu mult mat pre jos și mai 
îngust de cât acela, pentru că în lumea spirituală, ca 
şi în cea materială, aspectul unui lucru se schimbă: 
după punctul de vedere din care! privim. Tot ase- meni nu putem contesta că bogata literatură teologică 
de care dispune Romano-Catolicismul nu conține și 
numerâse pasagii, adesea de o frumuseţe uimitore, în 
care preamărirea lui Dumnedeii se dă ca țintă finală 

-
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și supremă a vieţii, dar asemenea postulate r&mân 
numai pe hârtie și pentru șcâlă, pe când în viața prac- 
tică, în viața de tote dilele, Biserica prin felul ei de 
a distribui grația, prin sacramente și sacramentalii, 
rugăciuni și indulgențe scâte în relief numai princi- 
piul vieţii eterne, lăsând cu totul în umbră preamă- 
rirea lui Dumnedei. 

Condiţiunea neapărată pentru credința în valdrea 
morală a faptelor este suposițiunea, că creștinul este 
în stare să implinescă întru totul legea dumnedeiască: 
« Dumnedeii nu poruncesce lucruri imposibile, dar po- 
ruuciud îndemnă, ca și să facă ceca ce poți și să ceri 

ceea ce nu poți; și ți ajută ca să poti», şi: « Dacă cine- 
va da susține că preceptele dumnedeescă sunt chiar și 
omului justificat și în stare de grafie imposibil de ob- 
servat, să fie anatema» (Trid. Şed. VI, cap. 11 și 
can. 18). 

Diferența între păcate și calificarea lor se face mai 
mult după forma lor exteriră de cât după direcți- 
unea, ce a presidat la comiterea lor și metoda sco- 
lastică a introdus aprâpe acelaș metod și în tratarea 
virtuților. 

Pentru ca o faptă să fie bună nu e absolut indis- 
pensabil ca ea să fie isvorită din dragoste sai să se 
refere la Dumnedei, ci e de ajuns o bună intenți- 
une. Intr'adever Be//armiu (de justificatione 5, 15) 
dice: « Bonum opus non est meritorium vitae aeternae, 
pisi ex carilale procedat»; dar acesta nu e conside- 
rat ca «de fide», pentru că Biserica a condamnat sus- 
ținerea similară a lui J/i/a:/ Bajus: «Fără dragoste 
nu e adeverată supunere la lege», cum şi proposiţi- 
unea lui Qzesze/: «Supunerea la lege irebue să îsvo- 
rască diulr'o fântână şi acestă [ântână este dragostea». 

Mai precis vorbind, bona intentia împrumută faptei 
calitatea de corectă. Pentru a fi bună în adevăratul 
înțeles al cuvintului o faptă trebue să se refere la



Dumnedei, cum dice Zigrori!): «Voi putem avea, la 
săvârșirea Japlelor bune, intențiuuca de a plăcea lui 
Dumnedeă şi a împlini voia sa sfintă. Acestă înten- 
fiune se numesce de obicei întenfiune bună saă cu- 

rată; ea este cea mai perfectă și tot o dată cea mai 
meritorie» (Leick, Prescurtare după Liguori sub titlul: 
Schule der christlichen Vollkommenheit fiir Weltzind 
Ordensleiite, 1886, pag. 685). 

Din aceste puţine cuvinte, fâră a mal cita altele, 
resultă o moralitate dublă: una mal de jos și totuși 
corectă şi una mai înaltă, pentru care se cere și par- 
ticiparea internă. Pe basa acestel clasificări a mo- 
ralității se împart și credincioșii în două trepte sai 
ranguri. Credincios de rangul al doilea sunt acela 
care printr'un act de credință implicită ascultă și fac 
tot ce ordonă Biserica, fâră a căuta să'și dea seama 
pe deplin și în cunoscință de causă de tot ceea ce 
cred şi fac, şi a intra înșiși în raport direct cu Dum- 
nedeii. Fără a se referi direct la Dumnedei, creşti- - 
nul pâte satisface pe deplin legea. În casuri de ne- 
dumerire—casus couscienliae—iîn care legile omenesci 
şi dumnedeesci lasă loc liber îndoelii şi nesiguranții, 
omul trebue să caute a căștiga siguranță. Acesta însă 
nu se ajunge urmând simțului legii morale pus de 
Dumnedeiă în om, consciinții, ci consultând autorită- 
țile teologice și confruntând diferitele opiniuni ce s'aă 
emis și s'ar putea emite asupra îndoelii în cestiune. 
Pe acestă cale Morala casuistică a ajuns la: 7Ziorisuz 
Probabiliorism, Aeguiprobabilisu, Probabilisu, etc, 

Credincioșii de rangul întâi (status perfectionis) sunt 
mai pre sus de ordinea naturală a vieţii, în care dom- 
nesce împlinirea legii. La acestă treptă a vieții—vi/z 
seraphica—ajunge numai cine se obligă la observarea 
sfaturilor evangelice: sărăcia de bună voe, celibatul 
şi supunerea la un conductor spiritual, tustrele întru- 

1). Unde se va găsi acest nume scris Lignori, să se citâscă Liguori.
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nite în Monahism. In acestă stare creștinul își ago- 

nisesce mai multe merite de cât îi sunt lui necesare 

pentru mântuire, face fapte care sunt mai mult de cât 

meritorii, opera supererogatoria sive supererogationis, 

sai opera de meliori. Escedentul acesta de merite se 

adună în tesaurul Bisericii, care le distribue celor care 

se află în deficit moral. 
Preţuirea exagerată a sfaturilor evangelice, esplică— 

până la un punct—întinderea ce Monahismul a luat 

în sînul Romano-Catolicismului și campania vehementă 

pe care Protestantismul o duce în contra lor. 
. 

 



  

PARTEA IV. 

PROTESTANTISMUL 

CAPITOLUL 1. 

Introducere istorică, 

$ 37. Starea actuală. 

Protestantismul este un nume generic pentru o mulțime imensă de comunități religi6se, care îşi ati origina în reformaţiunea religi6să din secolul al XVI. Multe din ele sunt resărite de curând din sinul co- munităților mai vechi. S'ar putea dice că singur nu- mele este legătura adevărată dintre comunitățile pro- testante, pentru că mai departe în ce privesce înv&- fătura sunt așa de diferite unele de altele, că cu grei S'ar putea stabili puncte comune. O unitate organică, cum € în Biserica nstră, sai în Romano-Catolicism, lipsesce Protestantismului. In el găsim: Biserici naţi- onale, libere sai jumetate libere, Biserici conduse de sin6de, sai de consistorii, ori de sinâde și consistorii în acelaș timp (diarhie), unele dirijate de comitete a- lese de comunitate și de pastori, altele numai de pas- tori, altele de Episcopi, altele de alt-fel de funcționari de drept divin, altele de funcționari de drept uman, al- tele cu nici un fel de autoritate diriguitore, etc., etc. Dife- rențele doctrinale sunt mari chiar în sînul aceleeaşi con-
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fesiuni. Să ne gândim numai în Luteranism la Luter, 

Melanchton, Calovius, Flacius, Amsdorf, ș. a. saă in 

timpul mai noi la: Hofmann, Philippi, Hengstenberg, 

Bauer, ș. a., sai astă-di la: Th. Zahn, Zăkler, Pileiderer, 

Harnack, Luthardt, Frank, Loofs, Holzmann, ș. a. toți 

sunt în r&sbolă unii contra altora—bellum omnium 

contra omnes—şi cu tâte acestea fie-care din el se 

fălesce a face parte din Luteranism. Despre o înţe- 

legere comună nu pste fi vorba nici în sînul uneeca 

şi aceleeași comunităţi și cu atât mai puțin între di- 

feritele comunități. Repeţitele și adi chiar mult discu- 

tatele încercări de unire între Luterani și Calvini ne 

dovedesc cu prisosință acesta. 

Protestantismul domnesce de preferință în Nordul 

Europei şi în America de Nord. Numărul tuturor Pro- 

testanților se ridică la cifra de 150.000.000. Luteranii 

numără abia circa 47.000.000 împărțiți precum ur- 

meză: In statele Germane circa 28.000.000. In Su- 

edia şi Norvegia c. 6 mil., în Finlanda 2 mil., în Da- 

nemarca 1.800.000. In aceste trei ţări Biserica lute- 

rană are constituțiune episcopală. In Suedia se află 

un Arhiepiscop cu reședința în Upsala şi Il Episcopi. 

In Danemarca sunt 7 Episcopate, plus unul în Islanda. 

Finlanda are un Arhiepiscop în Helsingfor și 2 E- 

piscopl. In Rusia sunt ca la 3—4 mil. de Luterani 

(mai ales în ținuturile baltice) sub conducerea unui 

Superintendent general cu reședința în St. Petersburg. 

In Austro-Ungaria sunt circa 4 mil. (mal mulți în Un- 

garia și Transilvania de cât în Austria). Elveţia nu- 

mără ca la 1î/, mil., Francia 7 sai 8 sute de mii. 

De cele lalte țări ale Europei nu se pote vorbi, pen- 

tru că sunt prea puţini. 

Calvini adevărați constituiți în Biserici naționale 

sunt pe continentul Europei numai circa 10 mili6ne, 

restul sunt sectari. Intre aceştia” ia primul loc Bise- 

rica episcopală cu 24 mil. de adepți, cei mai mulți în



209 
NON NI NIN 

Anglia și coloniile engleze cum și în Statele Unite. 
Presbiterianil cu Independentiștii numără în Anglia, 
coloniile ei și în America aprope 24 mil., Metodiștii 
(mai mult în America de cât în Europa) c. 18 mil., Bap- 
tiștii 10 mil., Armata mântuirii 11/,, Quekerii 200. 000, 
Unitaril 200. 000, Mormonii 150.000, Hernhutianii 
170.000, Menoniţii 140.000, Darbiștir 120.000, Ad- 
ventiștii 120.000, Swedenborgianii 15.000, Irvingianil 
10.000, Spiritiști, Socialiștii și Positiviștii 8 mil., 
sectele mai mici, cu tote ca la 1 milion. 

Ş 38. Originea istorică și ființa Protestantismului. 

Cu cât Biserica Romană își întindea mai mult în 
evul medii domeniul stăpânirii sale prin creștinarea 
popârelor germanice din Nordul Europei, cu atât per- 
dea mai mult caracterul săi spiritual transformându-se 
cu repediciune în putere lumescă cu pretențiuni de 
supremație asupra tuturor statelor şi națiunilor. Nu 
numai partea exteridră, dreptul și administrațiunea 
bisericescă, a trebuit să sufere schimbări însemnate 
pentru a corespunde scopului ce urmărea acum Bise- 
rica, dar și învățăturile dogmatice încep a primi o 
nouă întorsătură și vicța religisă lâncedesce, se stinge 
și e amenințată de peire totală din causa ignoranței, 
corupțiunii, superstiţiilor și altor rele de felul acestora. 
Sciința teologică —sai cu un singur cuvint «scolas- 
tica»—care adusese servicii neprețuite Bisericii prin 

prelucrarea sciințifică şi sistematisarea doctrinei cre- 
ştine, trebue să 'ȘI ia din ce în ce mal mult refugiul 
la sofisme pentru a putea justifica tendința și abu- 
surile ierarhiei. Necisitatea unei reforme bisericesci 
era general simțită încă de la începutul secolului al 
XV și încercări n'ai lipsit, dar ele aii rămas fără suc- 
ces pentru că: plenitudinea timpului. încă nu venise, 

spiritele nu erai pregătite. Lupta conciliilor reforma- 

14,
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torice ale secolului XV pentru libertatea Bisericii era 
mai mult lupta treptelor ierarhice inferidre pentru e- 
maniciparea de sub brațul de fier al ierarhiei înalte, 
sait o luptă a națiunilor contra mândriei satanice a 
Papilor. Silințele câtor-va inv&țaţi de a ridica la înăl- 
țimea cuvenită teologia decădută, cultura pe care o 
găsi mistica creștină în spiritele desgustate de sco- 
lastica degenerată, exercitară o influență mai însem- 
nată numai în cercuri restrinse. Hus sfârși pe rug, a- 

nunțând în cuvinte profetice triumful reformațiunii ?) 
și mișcarea începută de el perdu din însemnătatea el 
bisericescă pe măsura în care se transforma într'o 
luptă națională a neamului Boem. Humanismul com- 
bătu cu Gre-care succes monahismul și sgudui puțin 
ierarhia, dar nu fu în stare să deştepte o nouă viață 
în corpul bisericii. S'ar putea dice, că el plutea în 
sfere prea inalte, se adresa numai minţilor culte, fără 
a se pogori în mijlocul mulțimii care formeză basa 
piramidei sociale și de aceea'n'a reușit în întreprin- 
derea sa. 

Mult mai practic procedară Reformatorii. E1 se a- 
dresară sentimentului religios al omului, începură cu 
lucruri practice și cunoscute, dar de interes capital 
pentru simpli! credincioși, cu reforma serviciului divin 
şi combaterea traficului cu indulgențele, pășesc de 
aci la contestarea autorităţii ierarhiei, a Papil, a sin6- 
'delor și tradițiunii, apără libertatea absolută în ma- 
terie religi6să și termină cu reforma vieţii lăuntrice 
în învețătura despre justificare. Cu modul acesta ci 
reușiră să smulgă multe suflete de sub stăpânirea scau- 
nului papal. Era şi timpul, spiritele erai pregătite. 
Ceca ce e de regretat însă e că în focul luptei con- 

„tra Papismului și în fața resistenţei și inflexibilității 

1). «Astă-di ardeţl o gâscă (Huss pe slavonesce însemnâză gâscă), dice 
„el, dar din cenuşa mea se va scula o lebădă (Luther) pe care n'o veți mat 
putea arde».
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ierarhiei, Reformatorii ai mers până la orbire, lepădând multe învățături și practice, care trebuiat menținute. Dacă privim mai de aprope principiul fundamental al Protestantismului trebue să recunoscem că el nu c numai negativ: contestarea autorității papale și a ori-cărei autorități eclesiastice în general, ci și positiv. Principiul positiv nu constă numa! în liberarea su- biectului însuși, în restabilirea autonomiei consciinței de. sine. Asemenea încercări n'a lipsit în timpul re- formațiunii, dar reformatorii susțin, că mobilul prin- cipal al mișcării lor e învețătura despre drumul ce duce la mântuire și mijlocele de a'și însuși adevărata mântuire, cu alte cuvinte doctrina despre justificare. Justificarea vor el să fie privită ca focarul reformați- unii. Negreșit. Protestanții nEgă în materie de cre- dință ori-ce autoritate, care vrea să încătușeze spiri- tele şi consciința numai prin mijl6ce externe. «/72 fucru- „rile care privesc ondrea dumnedeiască si mântuirea și fericirea sufletului nostru, fie-care Irebue să stea Pentru sine și să dea socotelă înaintea Îni Dummnedeii». Acestea „Sunt cuvintele cu care apărătorii reformaţiunii ai pro- testat contra dietei imperiale de la Speier (19 Aprilie 1529) și după care adepții reformaţiunii s'ai numit Protestanţi, dar acest protest—dic Protestanții—își are rădăcina în revolta consciinții creștine contra învețăturii falșe despre ajungerea mântuirii ; el se ridică contra in- terpunerei autorității Bisericei între creștini și Mântu- „itorul lor, ca și cum comunitatea sufletelor cu Christos „S'ar restabili prin acceptarea cu supunerea a unui de- cret ierarhic de credință și prin practica legală a unei ordini bisericesci. In: susținerea acestei tese Protes- tantismul se întemelază pe afirmaţiunea, că Sfinta Scrip- tură singură și în special Noul Testament sati Evan- geliul e autoritatea unică și dreptarul nerătăcitor în „materie de credință. Emanciparea. de sub ierarhie: nu 'însemneză prin urmare libertate neiînfrinată, ci alipirea 

e
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de Christos şi cuvintul săi sfint, cum şi libertatea de 

fii al lui Dumnedei. Autonomia consciinții de sine 

trebue să fie acea suverană consciință a omului unit 

cu Christos prin credință, despre care Apostolul Paul 

esclamă în Epistola către Romani (8, 33 sqq): «Cize 

prea să acuse pe aleşii lui Dumnedeii P etc». 

Justificarea numai prin credință—so/a /ide—în opo- 

sițiune cu justificarea din credință şi fapte, cum în- 

vață Biserica nâstă și cea Romană, formeză principiul 

material al Protestantismului, adecă este învețătura 

lui fundamentală. Sfinta Scriptură ca isvor unic al 

cunsscerii adevărului mântuitor e princiziu/ săă for- 

mal sat constitutiv. Principiul scripturistic conduce la 

straniul principii protestantic de Biserică. In oposiţi- 

une cu comunitatea compactă de credincioși, legați 

între ei prin legi şi obiceiuri basate pe învețătura 

Sfintei Scripturi și a Tradiţiunii și condusă de o ierar- 

hie de drept divin, cum se presintă Biserica în Orto- 

doxism și Romano-Catolicism, Protestantismul se crede 

forte a susține, că Biserica e un agregat de individi 

singuratică, care pretind că fie-care în parte stă în 

legătură imediată și personală cu Christos, fără a se 

simți uniţi cu toții întrun tot și nerecunoscând altă 

autoritate de cât Sfinta Scriptură. Acesta susține Pro- 

testantismul, că e Biserica cum se învață în Siinta 

Scriptură. După raportul personal în care creștinul 

stă față de Christos, este el un membru vii sai mort 

al Bisericii. Prin urmare de raportul față de Christos 

depinde şi raportul față de Biserică, iar nu viciversa. 

Confusiune regretabilă de adevăr și rătăcire! 

Acestea despre Protestantism în general. Acum o 

scurtă caracterisare a particularității fie-căruia din re- 

formatori. E 

Luter vrea mai pre sus de tote obiectivisarea şi 

siguranța bunurilor date nouă de Dumnedei. Convin- 

gere personală, că avem în ceriuri un Dumnedeii, care
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ne e tată și siguranță deplină, că prin credința în 
Christos suntem liberaţi de jugul păcatului și al morții 
și reintregraţi în starea de fii ai lui Dumnedeu, a- 
cestea sunt, se pote dice, calităţile de frunte ale unui 
bun creştin după Luter. Sfinta Scriptură ne învață 
care e voia Tatălui ceresc și ne arată mijlâcele de a 
o împlini, iar sacramentele ne învestesc cu noul puteri 
pentru ajungerea acestui scop. Misticismul acesta for- 
meză simburele Luteranismului. Pentru vicţa morală 
și organisaţiunca Bisericii Luter n'are nici cea mal 
mică pricepere. T6tă atențiunea lui e concentrată asu- 
pra purității credinții, în vederea siguranții mântuirii, 
pe când elementul moral e neglijat cu totul, de aceea 
Biserica sa se menține mai mult prin disciplina și 
bunul simț al membrilor ei, de cât prin înv&țătura 
abstractă despre credință. Lipsa de organisațiune bi- 
sericescă caută Luter s'o înlocuiască accentuând obiec-. 
tivitatea grației în sacramente și făcend din ele obiectul 
în jurul cărula credincioşii trebue să-! și strângă rân- 
durile. Acestea este una din causele—și pâte cea mai 
principală—pentru care Luter nu se depărteză prea 
mult de învățătura Bisericii ecumenice în ce privesce 
sacramentele, ele îi servesc ca mijloc de disciplinare 
bisericâscă. 

Din cele dise, înv&țătura luterană se pâte grupa 
în jurul următârelor două puncte: a) o tendință după 
siguranța personală a mântuirii, cu t6te acestea uni- 
laterală și fără legătură deplină cu vicța morală; b) 
prețuirea dreptă a obiectivității sacramentelor, bine i în- 
țeles în serviciul întipărirei adânci a siguranții mântu- 
irii personale, totuși nu atât de strâns unită cu acesta 
în cât să nu pară independentă de ea. Ortodoxia lu- 
terană profeseză ambele puncte și ie dă o importanță 
egală. Direcţiunile însă mai depărtate de spiritul lui Lu- 
ter țin mai mult unul saă altul din cele dou& puncte. 

Caracterisată întrun cuvint reforma lui Luter pâte 
fi numită fasforalo-religidsă.
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Zivingli adăpat de cultura Humanismului se arată 

preste tot, în oposițiune cu Luter, condus mai mult 

de interesul practic și moral, de cât de cel mistic- 

speculativ. Preocupațiunea sa este de la început res- 

tabilirea disciplinii bisericesci și purificarea cultului. 

El o rupse mult mai hotărit de cât Luter cu Bise- 

rica Romană şi cu tradițiunea și păși cu resoluțiune 

la întemeerea unei noi Biserici corespundetore cu or- 

ganizarea republicană a patriei sale. Dumnedei este 

ființa absolută și singura stăpânitore a tot ce există. 

El a predestinat din eternitate o parte din Gmeni 

pentru fericirea, o alta pentru peirea de veci. Nimic 

nu trebue să se interpună între Dumnedeii și aleșii 

săi, nici Biserica, nici sacramentele, nici vre una 

din creaturi. Nimic nu pâte scăpa de condamnare 

pe cel neales, cum nimic nu pote abate din dru-: 

mul mântuirii pe cel ales; dar, pentru că nimeni 

nu pote sci dacă e ales sai nu, fie-care este dator 

să observe învățătura Sfintei Scripturi, care e reve- 

lată de Dumnedei și cuprinde în sine voea sa. Imp&- 

răția lui Christos este externă, ea este aceeași cu 

statul politic, dice Zwingli, de aceea creștinul trebue 

să fie mai nainte de tâte bun cetăţean. Formarea de 

buni cetățeni, acesta este scopul practic pe care 1 

urmăresce Ziwigli, de aceea reformațiunea sa pote fi 

caracterisată cu numele de folizico-morală. 

Cahin a fost la început aprâpe luteran în vederile 

sale, mai târdiă însă împrumută multe din opiniunile 

lui Zwingli, fără ca cu tote acestea să lase cu totul 

la o parte rămăşiţele pe care le mal conservă încă din 

Romano-Catolicism. El se silesce să ţină preste tot 

măsura de mijloc între Luter și Zwingli. Cu Luter este 

el de acord în ce privesce speculațiunea și cu Zwingli 

întru cât se raportă la partea practică, așa că refor- 

maţiunea sa are 6re cum un caracter mixt. Combi- 

nând ambele direcțiuni— teoretică și practică—prin ta-
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lentul sti organisator, Calvin construesce un edificii 
măreț de sciință teologică, care exercită o influență 
puternică timp de secole asupra cugctării și activită- 
ţii Bisericii reformate și înriuresce în mod simțitor şi 
Teologia luterană. Pe principiul reformatoric despre 
invisibilitatea Bisericii el clădesce o nouă Biserică în care cler şi laici, viață religi6să și morală, credința abstractă și legea positivă cu faptele ei, cuvintul lut 
Dumnedei și sacrament, predestinațiune și libertate personală, își găsesc cu tâte expresiunea și totuși tră- 
esc în armonie și pace în unitatea aceluiaș sistem. Fi- 
resce că violenţa și arbitragiul at o bună parte în 
împerecherea acestor elemente atât de disparate. U- nilateralitatea externă în care Luter a cădut din causa 
oposițiunii sale pasionate contra Papiştilor, accentuarea absolută a credinţei justificatâre și Bisericii invisibile 
iȘI găsesc corectorul lor în Calvin, care se retrage câţi-va pași în urmă pentru a se apropia de matca 
de unde pornise, de Biserica Romană. -După insași afirmațiunea Teologilor luterani, e meritul lui Calvin de a fi condus Protestantismul în făgașul normal pe 
care trebuia să mergă și acesta nu numa! din punct, 
de vedere practic, ci şi teoretic. Sub forma Calvinis- 
mului a pătruns Protestantismul în tâte țările și păr- 
țile lumii unde se pste vorbi de Protestantism, pe 
când Luteranismul se mărginesce numat în Germania, 
și chiar și acolo respiră mult din Spiritul Calvinismului, 
Yar despre Zwinglianism pur aprope nu se ma! pâte 
vorbi. 

Reformațiunea lui Calvin am putea-o numi /eocra- 
fico-morală. 

Ce privesce diferența de principii între Luteranism și Calvinism e grei a spune ceva precis. Teologii nu 
sunt de acord în recunâscerea punctelor de diferență. Unii aă susținut, că ființa Luteranisraului o formeză principiul material despre justificarea numai prin cre-
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dință, iar a Calvinismului principiul formal despre 

Sfinta Scriptură ca basă unică a Creștinismului (Max 

Gâbel), alții, că Luteranismul protesteză mai mult con- 

tra elementelor judaice din învețătura şi practica Bi- 

sericii Romane, pe când Calvinismul contra elemen- 

telor păgâne (Al. Schweizer, |. |. Herzog), alții, că 

| uteranismul accentuiază numai credința, pe când Cal- 

vinismul apără şi faptele bune și în legătură cu acestea 

și doctrina despre predestinațiune (Schneckenburger, 

Giider), alții, că ideea dominantă în Luteranism este 

dragostea, pe când în Calvinism onorea lui Dumne- 

dei, etc., etc. 
Ca ultimă observaţiune putem adăoga, că din sinul 

Luteranismului n'a eșit nici o sectă mal însemnată, 

în vreme ce tâte sectele religidse din Protestantism 

sunt aprâpe esclusiv calviniste, așa: Puritanii, Baptiș- 

tii, Quekerii, Menoniţii, Socinianiă, Metodiștii, Irvin- 

gianii, etc., etc. 

CAPITOLUL Ii. 

Isvârele simbolice 

$ 39. Consideraţiun! generale. 

Ca isvâre simbolice se numără în Protestantism căr- 

ile simbolice din secolul al XVI-lea. Valdrea acestora 

însă ca şi oricărei scrieri simbolice în Protestantism 

nu corespunde cu aceea de care se bucură lucrările 

cu acelaș nume din Biserica n6stră și cea Romano- 

Catolică, şi acesta din mai multe cause: a) Protes- 

tantismul nu recunâsce nici o autoritate în cestiuni 

de credință afară de Cuvintul lui Dumnedei (Sfinta 

Scriptură). Ar fi dar o erdre dacă am căuta să ex- 

punem Protestantismul după tipul pe care îl exprimă 

cărțile simbolice ale secolului al XVl-lea. Acesta e 

un tip învechit, din care se mai păstreză în cel de
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adi numai unele trăsături generale, de multe ori și 
acelea atât de schimbate și modificate în cât abia cu 
greii se pâte recunâsce asemănarea. b) În Biserica 
reformată, cărțile simbolice sunt și mai puțin norma- 
tive de cât în Luteranism, pentru că ele nu sunt de 
cât o composițiune mai târdie, o desvoltare și clari- 
ficare a principiilor fundamentale cuprinse în Institu- 
iunile și Catehismele reformatorilor Calvin și Zwingli. 
€) .In timpul compunerii cărților simbolice, Protestan- 
tismul nu se emancipase încă pe deplin de autorita- 
tea bisericâscă, principiul sinodal nu era încă părăsit, 
așa că resunete ale acestor idei, astă-di cu totul streine 
de Protestantism, se mai găsesc ici şi colea în aceste 
scrieri. d) Cărţile simbolice sunt compuse— mai ales 
în Luteranism—iîn cea mai mare parte pentru. a îm- 
păca neinţelegerile dintre diferitele partide, care ame- 
nințait a distruge cu disputele lor opera Reformaţiunii 
încă din leagân, de aceea sunt în unele părți și față 
de unele partide prea concesive, în altele prea con- 
servative. Nicăiri aprâpe n'a domnit reflexiunea în tâtă 
libertatea ei, ci ea a fost întrun mod Gre-care mai 
mult sai mai puțin silită, așa că de multe ori cărțile 
simbolice ne presintă aspectul unor tratate de pace, 
ale căror stipulațiuni se ajung prin tocmeli şi se spri- 
jină pe artificiile limbagiului diplomatic, sait ele sunt— 
cum dice Harnak în prelegerile sale de Simbolică— 
un acoperiș făcut de nevoe pentru un edificii încă 
neterminat de construit. e) Dintre cărțile simbolice 
ale Luteranismului, recunoscute mai mult sai mal pu- 
țin ca oficiale, lipsesce scrierea lui Luter « Ziferzatea 
omului creștin» pe care simboliștii se sprijină şi o ci- 
teză frte des, pentru însemnătatea conținutului ei, 
așa că din acest punct de vedere privită lista cărți- 
lor simbolice nu e complectă și simbolistul se vede 
de la început constrins a'și căuta materialul săi în 
afară de isvârele indicate oficial. Cărţile simbolice
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sunt în fine de cele mai multe ori numai cu numele 

un isvor pentru expunerea ființii acestei confesiuni, 

pentru că libertatea ce domnesce în sinul Protes- 

tantismului permite fie-cărui Teolog, care se referă 

la ele, să le interpreteze ad fibium, ne mal vorbind 

de acei care ignoreză cu totul existența lor, așa că 

dacă voim să ne referim la cărțile simbolice trebue 

să avem în vedere și sensul în care anumite pasagii 

sunt interpretate, dar numărul acestora e legheon, sai 

mai. bine dis guof cazita fot seusus. 

Pentru ușurarea expunerii, în cele ce urmeză se 

vor trata mai întâi cărțile simbolice ale Luteranismu- 

lui și apoi ale Bisericii reformate. Același metodă va 

fi întrebuințată peste tot în acestă parte a cărții de 

faţă. In fie-care capitol se va expune mal întâi înv€- 

țătura Bisericii luterane și apoi a celei reformate, ac- 

centuându-se numai ce face deosebirea între amândouă, 

fără a mai repeta ceea ce e comun. 

A. 

$ 40. Cărţile simbolice ale Luteranismului. 

1). Ce/e două Catehisme ale lui Luter (Catehismul mare 

şi catehismul mic). Deși n'aii fost compuse de Luter pen- 

tru a servi ca scrieri simbolice, aă căștigat totuși acest 

titlu în decurgerea timpului prin primirea lor în diferi- 

tele Corpora doctrinae, până ce Formula de concordie le 

învesti în mod oficial cu autoritatea de simbolice. Igno- 

ranța crasă a poporului în materie religiosă şi nu mat 

puțin și a învăţătorilor și preoților, pe care Luter avu 

ocasiunea să o cunâscă în visitațiunea electoratului 

Saxoniei, între anii 1527—1529, este aceea ce dete 

impuls lui Luter ca să scrie catehismele sale. Cae- 

hismul cel mic apăru complect în a doua jumetate a 

anului” 1529. Destinaţiunea sa era pentru preoți şi 

înv&țători. El constă din 5 părți. Despre partea a
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cincia se scie adi cu Singuranță, că nu dateză de la 
Luter, totuși adeveratul ei autor e necunoscut. Ca- 
fehismul cel mare este scris asemeni tot pentru preoți 
Și învețători. EI apăru în Aprilie 1529. Deși aprâpe 
peste tot clar și în unele părți chiar escelent, totuși el 
nu 'și putu ajunge scopul, căci ca catehism era prea 
mare, ca manual dogmatic sai simbolic prea scurt. 

Il). Confesiunea Augsburgică sai Augustană și Apo- logia ei. Originea Confesiunii Augsburgice se datoresce necesității ce Protestanţii Germani simțeau de a de- 
monstra că credința lor e catolică Și ca consecință a aceştia de a dobândi aprobarea Biserici! Romane. Pen-. tru curmarea neînțelegerilor religi6se iscate prin diferen- dul dintre Luter și ierarhia bisericescă, imptratul Carol 
Quintus convocă pentru 8 Aprilie 1530 o dietă impe- rială la Augsburg. Felul în care era compus decretul de 
convocare făcu să se spere mult în realisarea unei înțe- 
legeri. I6n, electorul de Saxonia, însărcină pe Luter, Ionas, Melanchton și Bugenhagen, ca să facă o expunere 
de tâte punctele asupra cărora domnesce neințelegere. Din conferințele acestor 4 teologi resultară Arfico/ele 
Jorgauice, numite ast-fel pentru că ai fost îinmânate prinţului elector în Torgai (21 Martie). Acestea sta- bilesc, că înșiși adversarii recunosc învEțătura Pro- 
testanților şi că neințelegerea se întinde principalmente 
asupra cător-va deosebiri de vederi și interpretări, 
care se pot trece cu vederea. După o discuțiune în 
principii a învețăturii creștine despre om, urmeză ex- 
punerea bucăţilor pe care le găsim prelucrate în a 
doua parte a Confesiunil Augustane. Pe baza cuprin- 
sului acestor articole, Melanchton compuse o apologie, 
pe care avea s'o presinte împăratului în Augsburg. 
După deschiderea dietel însă apologia trebui schim- 
bată pentru a putea face front și acusaţiunilor pe 
care I6n Eck le aducea Protestantismului, în cele 404 
articole publicate de curând ca un bouquet de erori
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din scrierile lui Luter, Melanchton, Zwingli, Okolam- 
padius, Carlstadt, Hubmeier ș. a. și după care Pro- 
testanții erai descriși ca «mai zei de cât Jurcii». 
Prelucrarea apologiei o întreprinse Melanchton în di- 
lele de la 4 până la 11 Mai. Multe articole fură 
schimbate și multe introduse din noi, iar forma de 

- apologie fu părăsită pentru a se transforma în con- 
fesiune. La il Mai, lucrarea lui Melanchton, încă 
necomplectă, fu aprobată întru totul de Luter, care 
se afla în acest timp în Coburg. Melanchton conti- 
nuă mai departe, pe când cancelarul saxon Briick 
compuse introducerea și conclusiunea și la 25 lunie 
fu citită în întregime în fața dietii și transmisă îm- 
păratului într'un manuscript în dou& limbi: latină și 
germană. 

La compunerea Augustanei au servit de basă și 
cele z7 articole -Schzvabachiene ale lui Luter, care se 
v&d în cele dintâi 17 articole ale Confesiunii, numai 
puţin modificate și schimbate în ordine. Aceste arti- 
cole, numite ast-fel fiind-că eraii destinate se formeze 
temelia unirii tuturor Protestanţilor în conferința ți- 
nută la Schwabach (16 Octombrie 1529) erau o pre- 
lucrare a celor 73 azficole Marburgice, propuse de 
Luter la 3 Octombrie 1529 lui Zwingli pentru a se 
înțelege amândoi asupra punctelor de înv&țătură ale 
Reformaţiunii. Înțelegerea nu s'a putut face. Tot 'a- 
semeni nici adunarea din Schwabach n'a primit cele 
17 articole ale lui.Luter. Ele at găsit însă loc, cum 
vedem, în Confesiunea Augustană. : 

Cuprinsul întregii confesiuni e divisat în două 
părți: Partea 7 (art. 1—21) pârtă titlul: Arficuli A 
dei praecipui. Art. 1. trateză: despre Dumnedei, 2. 
despre păcatul original, 3. despre Fiiul lui Dumnedei, 
4. despre justificare, 5. servirea profetică, 6. fructele” 
ei, 6—13. despre Biserică, ce e Biserica, botez, cina 
Domnului, mărturisire, penitență, usul sacramentelor.
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Urmeză apoi învățătura despre ordinea și riturile bi- 
sericesci și afacerile civile (art. 14—16). Art. 17 tra- 
teză despre parusia lui Christos. Art. 18—21 trateză 
câte-va din înv&țăturile controversate și.anume: des- 

pre liberul arbitru, causa păcatului, credință şi fapte 
bune și despre cultul sfinților. Parfea doua cu titlul: 
« Arliculi, în guibus recensentur abusus mutati» cuprinde 
art. 22—28. Aci se trateză: despre ambele forme ale 
sacramentului, căsătoria preoţilor, despre messă, măr- 
turisire, deosebirea mâncărilor, votul monahal și des- 
pre puterea episcopală. 

Confesiunea Augustană este cartea simbolică per es- 
celentiam a Biserici! luterane. Formula de Concor- 
die o numesce chiar simbolul proprii al confesiunii 
luterane, spre deosebire de simbsâlele ecumenice, Iar 
Luter o numără între simbâlele ecumenice, dându-i 
locul Simbolului N. C. 

După cele două texte originale (latin și german) 
înmânate împăratului, nu s'a tipărit nici o edițiune. 
Textele înseși s'ai perdut. Pentru că însă librarii at 
tipărit îndată după încheerea dietei Augsburgice mai 
multe edițiuni cu totul falșe, Melanchton s'a vădut 
nevoit să tipărescă el o edițiune latină și germană, în 
care—mai ales textul german—diferă în multe puncte 

"de cel presentat împăratului. Acestă edițiune apărută 
în 1530 portă numele de ediio princeps şi este con- 
siderată ca original, în lipsa adevăratelor originale 
perdute. | 

În anul 1540, Melanchton publică o a doua ediţi- 
une a Augustanei. Aci introduce el câte-va modifi- 
cări, potrivit vederilor sale înrudite cu Calvinismul. 
În special învățătura despre sfinta cină este schim- 
bată în acest sens. Asemeni se accentulază mai mult 
rolul faptelor bune în actul mântuirii, ca expresiune 
a Synergismului lui Melanchton în oposițiune cu Mo- 
nergismul lui Luter. Faţă cu aceste schimbări pe care
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Luter nu le a aprobat și nu le putea aproba, se dice 
că el s'ar fi exprimat către Melanchton: «/i/ife, fi- 
Jipe, nu facă bine că schimbi asa de des Confesiunea 

„ Augustană, pentru că nu e cartea ta, ci e a Discri- 

ci». Cu tâte acestea în public Luter nu s'a pronun- 
:ţat nici o dată contra lui Melanchton. Acestă a doua 
edițiune a Augutanei luă numele de variafa, pe când 
cea dintâi se numi de acum înainte izvaria/a. Variata 
r&mase mai mult ca o scriere privată a lui Melanchton, 
în vreme ce invariata fu considerată ca confesiunea 
oficială a Bisericii. Mai târdiă când separațiunea. în- 
tre Melanchtoniani sau Filipiști, porecliți și Cripto- 
Calviniști și între Luterani deveni din ce în ce mai 
pronunțată, variata devine confesiunea lor specială. 
Astă-di e asemeni preferată invariatei de către Lute- 
ranii mal liberi și chiar de mulți din Teologi, care nu 
se împacă cu învățătura lui Luter despre presența reală 
a lui Christos în IEuharistie. 

După însărcinarea împăratului, care se silea să res- 
tabilescă pacea religi6să între supușii săi, întreprin- 
seră aprâpe 20 dintre cei mai cu vază Teologi Ro- 
mano-Catolici—iîntre care eraii și Eck, Cochlăus, Fabri, 
Wimpina, ș. a.—redactarea unui respuns la Confesi- 
unea Augustană. Prima compunere fu respinsă de im- 
„părat, din causă că era întrețesută cu cestiuni poli- 
tice. După mai multe prelucrări, r&spunsul ajunse în 
sfârșit la 3 August înaintea dietei imperiale. Protes- 
tanții botezară acest r&spuns cu numele de Con/uta- 
tio pontificia. Impăratul găsi că ea este ast-fel com- 
pusă și atât de creştină «că za pote fi combătută 
sai respinsă nici cu FEovangeliiie și Scriptura» Şi. ceru 
supunerea Protestanților. 

Contra acestui r&spuns, Melanchton -compuse în 
grabă. și numai după notițele luate. în dietă la -ceti- 
„rea confutațiunii—pentru că -o; copie după acesta nu 
i s'a dat—o apologie pe care voi ao înmâna împă-
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ratului la 22 Septembrie, când se inchee dieta, dar 
împeratul n'o primi. Pentru că împeratul declară pe 
Protestanți de învinși în lupta cu Romano-Catolicii, 
o apărare și justificare a credinţii lor în public nu 
putea fi lăsată la o parte. Pe basa unei copii după 
Confutatio, Melanchton putu prelucra temeinic prima 
sa apologie şi o publică în latinesce în Aprilie 1531. 
lustus lonas o traduse şi publică îndată în limba ger- 
mană. 

Ast-fel se născu Apologia Confesiunii Augustane. 
Apologia este operă de multă erudițiune teologică. 

Impărțirea materiei este fâcută tot pe basa celor 28 
de articole din Augustana, care sunt grupate în 14 
secțiuni. Mai pe larg sunt tratate articolele atacate mat 
mult de Romano-Catolici. Pentru înțelegerea desăvir- 
șită a Luteranismului, așa cum este exprimat în Con- 

fesiunea Augustană, cun6scerea Apologiei este absolut 
necesară. 

IUL. Azticolele Smalcaldice. Împrejurările în care ai 
fost compuse aceste articole sunt următârele: Sino- 
dul de mult plănuit pentru împăcarea certelor reli- 
gi6se fu în sfârșit convocat de Papa Paul al III pen- 
tru diua de 23 Matu 1527 la Mantua. Protestanții 
dispuși spre împăcare se pregătiră să-și trimită acolo 
delegații lor. Un convent adunat la Swa/ha/den, tre- 
bula să discute mai întâi asupra punctelor de unire. 
Prinţul elector de Saxonia se adresă lui Luter ca să 
fixeze el în scris: care articole trebue să ramână ne- . 
schimbate și asupra cărora s'ar „putea face concesi- 
uni. Luter scrise acesta în grabă și o supuse aprobă- 
rii Teologilor din Wittenberg, care o subscriseră fără 
nici un adaos, afară de Melanchton, care adaose că 
se pâte concede şi superioritatea Papil asupra Epi- 
scopilor, ca o prerogativă de jure /humano. Scrierea 
acesta a lui Luter nu ajunse în discuțiunea conven- 
tului Smalcaldic, din causa unei alte confesiuni com-
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portanței conținutului lor și mai ales a posiţiunii ce 

Luter o lua în contra Romei, scrierea căștigă în cu- 

rând mare autoritate și fu primită în Corpora doctri- 

nae și Formula de Concordie sub numele de Arti- 
cole Smalcaldice. 

In prima parte, f6rte pe scurt, Luter expune: <âz- 

naltele articole despre majestatea dumnedeiască» (4 la 

număr) în privința cărora nu e nici o discuțiune. Par- 

tea doua cuprinde articolele «staufis et cadentis eccle- 

siae»: justificarea sola fide și mântuirea prin Christos 

(art. 1.), înlăturarea messei, ca una ce contradice a- 

cest articol (art. 2.), desființarea monastirilor, întru cât 

ele voesc a representa un noi servicii divin, un mod 

de viață superior vieții sociale (art. 3), Papa este a- 

dev&ratul Antichrist (art. 4.). Partea treia constă din 

«articole, pe care de putem discuta cu Gmeni învețați, 

rațional: și între noi înșine». Acestea se referă în 

întregime la pătrunderea mai aprofundată a înveță- 

turii mântuitâre: 1. Păcat, 2. Lege, 3. Penitenţă, 4. 

Evangelii, 5. Botez, 6. Sacramentul altarului, 7. Des- 

pre puterea cheilor, 8. Mărturisire, 9. Escomunicare, 

10. Sfințire şi Vocaţiune, 11. Căsătoria preoților, 12. 

"Biserică, 13. Justificarea și faptele bune, 14. Votul mo- 
nahal, 15. Orânduirile 6menesci. 

Formula de concordie a adăogat la Articolele Smal- 

caldice și Tratatul lui Melanchton: «De pofestate et - 

primatu Papae». Aci Melanchton combate cu argu- 

mente din Scriptură și din Istorie pretențiunile papale 

de suveranitate asupra Episcopilor, autorităților civile 

şi credinții individuale. Intr'o a doua secțiune este 

tratată jurisdicțiunea episcopală în sensul, că fie-care 

preot e Episcop şi că hirotonia nu e dreptul unei a- 

numite persâne, ci al comunității bisericesci. Acum 

Papa a devenit. Antichrist şi pentru Melanchton. | 

IV). Formula de Concordie.— Disputele: antinomistă,
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criptocalvinistă, adiaforistică, sinergistică, schwenkfel- 
diană, osiandrică, flacciană, epinică, etc. amenințau 
Luteranismul cu disoluțiunea. Mai mulți principi Ger- 
mani încercară o împăcare a partidelor teologice ad- 
verse. Așa se ținu în monastirea J/aulbroun la anul 
1564, de la 10 până la 15 Aprilie, o conferință a 
Teologilor Palatini şi Viirttembergieni,în anul 1568 
(20 Octombrie până la 9 Martie 1569) o altă conferință 
a Teologilor ducatului și electoratului Saxoniet în 4/- 
tenburg, din iniţiativa şi sub protecțiunea principilor 
acestor state, fără ca să se pâtă ajunge la vr'un re- 
sultat satisfăcător. Un merit deosebit își căştigă în a- 
cestă privinţă Teologul Iacob Andrei din W irttemberg. 
Insoțind pe ducele luliă de Braunschweig, impreună 
cu Martin Chemnitz în visitațiunea bisericescă din a- 
nul 1568, Andrei compuse cinci articole destinate să 
restabilescă armonia între Bisericile evangelice ger- 
mane. Acestea erai fârte simple, ușor de înțeles și 
streine de ori-ce termini scolastici. A fost deajuns însă 
părerea ce 'și a exprimat în alăturata declaratie asu- 
pra sfintei cine, pentru a zădărnici totul Și a se expune 
unei aspre critici din partea Teologilor Melanchtonieni. 
Numai după ce partida Melanchtoniană fu oprimată cu 
forța în Saxonia, reuși Andreii printr'o scriere (basată 
pe șcse predici ale sale şi revedute de Chemnitz și 
Chytrăus) să realiseze, cel puţin pentru un moment, 
o unire a Șvabilor și Saxonilor de jos. Acesta este 
așa numita /o*mu/ă de concordie svabo-saxonă din a- 
nul 1573. 

La acesta se adaogă o altă formulă de unire, așa 
numita /ormulă Maulbrounică, compusă de Teologii 
Lucas Osiander și Bidembach din Stuttgart, exami- 
nată și admisă de teologii din Wiirttemberg și Baden 
în conferința din Maulbroun, 19 Ianuarie 1576. A- 
ceste două formule sunt basa fundamentală a primei 
părți a Formulei de Concordie. O altă conferință de 

15,
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18 Teologi, convocați de August, prințul elector al 
Saxoniei, compuse în Torgai (Mali 1576) carfea Zor- 
gauică, în care se mai îndulcesce posițiunea luată față 
de Melanchtonieni. Trimisă spre examinare și apro- 
bare tuturor comunităților luterane germane, încărcată 
de notițe și observațiuni, cartea Torgauică fu încă o 
dată temeinic prelucrată în monastirea Bergen, lângă 
Magdeburg (Maiii 1577) de Teologii: Chemnitz, An- 
drcă, Selnecker, Chytriius, Musculus și Cornerus și 
publicată sub numele de car/ea Bergică sai Cartea 
Concordiei, ori Formula de Coucordie, cum se numi 
de la 1582 încoce. 

Formula de Concordie constă din două părți: Lpi- 
tome şi sSolida declaratio. 

Epitome expune în 12 articole, sait mai corect pa- 
ragrafe, punctele de credință controversate. Iie-care 
articol conţine trei părți: a) „Sta/us con/roversiae, în 
care se pun față în față opiniunile emise în cesti-: 
unea controversată; b) zars a/irmatica, în care se dă 
învețătura curat evangelică așa cum o înțeleg Te- 
ologii luterani, şi c) pars uegativa sau antithesis, în 
care se respinge învețătura falșă. Subiectele tratate 
în fie-care paragraf sunt următorele: 1. Despre pă- 
catul original (contra lui Flaccius), 2. Liberul arbitru 
(contra Melanchtonienilor și semipelagianismului Ro- 
mano-Catolic), 3. Justificarea credinţii înaintea lui Dum- 
nedeă (contra lui Osiander), 4. Despre faptele bune 
(contra lui Major și Amsdorf), 5). Despre lege și E- 
vangelie, 6). Despre al treilea us al legii (ambele con- 
tra lui Agricola, Amsdorf, Poach, Otto şi cei-l-alți An- 
tinomiști), 7. Despre cina Domnului, S. Despre persona 
lui Christos(ambele contra Calvinilor și Criptocalvinilor), 
9. Coborirea lui Christos în infern (contra Heppinicilor), 
10. Despre usanţele bisericesci (adiafora), (contra A- 
diaforiștilor, adepţii lui Melanchton), 11. Despre pro- 
vidență și predestinațiune (contra Calvinilor), 12. Des- 

„



2
 

lo
 

“i
 

  

pre sectarii, care nu recunosc confesiunea Augustană 
și anume: Anabaptiștii, Swenkfeldianii, Neo-Arienii Și 
Antitrinitarii. 

Solida declaralio trateză în 12 paragrafe mai amă- 
nunțit și temeinic cele 12 paragrafe din Epitome. 

Textul original al Formulei de Concordie este cel 
german. Mai întâi Lucas Osiander, apoi Selnecker și 
în fine Chemnitz ai tradus-o și în latinesce. Traduce- 
rea lui Chemnitz trece drept ofici6să (1584). 

Cu Formula de Concordie se închee seria scrieri- 
lor simbolice ale Bisericii luterane. | 

B. 

Ş 41 Scrierile simbolice ale Bisericii reformate. . 

Acestea le putem clasa în trei grupe: 2) Scrieri 
compuse sub influenţa lui Zwingli; f) Scrieri compuse 
sub influența lui Calvin și +) scrieri independente. 

2). Sub influența lui Zoingli sunt de numărat scri- 
erile sale proprii și ale cpigonilor săi. Aci avem: 

|). Articuli sive conclusiones, 67 de tese în felul ce- 
lor 95 de tese ale lui Luter. Ele formeză programa 
refomațiunii zwingliene. Unica autoritate bisericescă 
e Sfinta Scriptură, al cărui cuprins principal e mân- 
tuirea lui Christos. Biserica, ca corp al lui Christos 
se guverneză numai de capul ei (Christos) și se or- 
ganiseză după voința lui şi după dreptarul credinții 
şi-al Evangeliei. Tâte tesele sunt expuse potrivit a- 
cestui principiii. In discuţiunea ce avu loc la 29 Ia- 
nuarie 1523 între Zwingli și I6n Faber, delegatul E- 
piscopului de Constanza, asupra acestor tese, Zwvingli 
ieși învingător. Indată după acâsta el scrise ȘI O î7- 
ferprelare și întemeiere a articolelor sat conclusiunilor, 
în felul Apologiei lui Melanchton la Augustana. A- 
ceste scrieri ale lui Zwingli nu se bucură de autori-
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"tate simbolică în adevăratul înțeles al cuvîntului, sunt 
însă de mare val6re pentru Istoria Dogmelor. 

ID. X Z/eses Berneuses (1528). Aceste tese sunt 
resultatul disputaţiunii ce avu loc în Berna de la 7—26 
Ianuarie între: Zwingli, Oekolampadius, Bucer, Ber- 
thold Haller și Franz. Kolb, din partea Reformaţiunii 
şi Teologi Romano-Catolici. Partida reformatorică a 
eşit invingătâre. Aceste 10 Tese însă nu oferă nimic 
noi, ci sunt mal numai un extras din articolele lui 
Ziwingli. 

III). Fidei ratio (Ad Carolum Romanum imperato- 
rem, fidei H. Zwingli ratio), este o expunere de credință 
pe care Zwingli o adresă împeratului Carol Quintus, la 
dieta imperială din Augsburg. Insemnătate oficială n'a 
avut acestă scriere nici o dată, cu tote acestea este 
de mult preț, fiind-că cuprinde vederile Reformato- 
rului Elveţian asupra întregului sistem al învățăturii 
creștine, cu o privire specială a cestiunilor contraver- 
sate, într'o expunere clară și precisă. De remarcat 
sunt vederile sale radicale despre sacramente, păca- 
tul original și predestinațiune absolută, care umplură 
de spaimă și pe Melancton. 

IV). Fidei exposilio, este tot o expunere de credință 
în felul celei precedente, trimisă de Zwingli, în Iulie 
1531 (trei luni înainte de msrtea sa) regelui Fran- 
ciei Francisc I, care se arăta dispus a sprijini pe Pro- 
testanți în afară de hotarele Franciei. Cuprinsul este 
aprope acelaș cu al celei precedente, numai în câte- 
va puncte alt-fel dispus. Trece drept un capo d'operă 
de precisiune și claritate, de aceea—deși nu recunos- 
cută oficial ca scriere simbolică—ne dă totuși cea 
mai clară noţiune a felului de cugetare al lui Zwin- 
gli. Apariţiunea acestei scrieri a dat ocasiune lui Lu- 
ter să acuse pe Zwingli de fățarnic și lingușitor în 
concesiunile făcute și părerile emise în articolele Mar- 
burgice. Mai ales fu scandalisat Luter că— după Zwin-



  

  

? 
229 

NNNININ O 

gli—se va întâlni în ceri cu dreptul Aristide, puter- nicul Hercules, vit&zul Camilus, ș. a. 
V). Con/essio fetrapolitana, numită ast-fel pentru că a fost înaintată dietei din Augsburg la 11 Iulie (1530) ca expunere de credință specială a patru o- rașe și anume: Strasburg, Constanţa, Linda și Mem- mingen. Autorii ei sunt Teologil din Strasburg Bucer 

Şi Capito. Motivul compunerii fu neimpăcarea acestor 
orașe cu doctrina expusă în Confesiunea Augustană şi în special cu înv&țătura despre sfinta Euharistie. Nu numai în acest punct, învelue tetrapolitana fondul Zwinglian sub forme Luterane, dar ea respiră în to- tul aerul reformaţiunii Elveţiene. De însemnătate bi- sericescă oficială s'a bucurat tetrapolitana numai scurtă Vreme, pentru că necesități politice au dictat acestor 
orașe ca chiar în anul următor să primescă confesi- unea Augustană. 

VI) Confessio Basileensis Prima sai Miilhusana, 
pentru că fu primită și de orașul Miilhausen, este cea dintâi confesiune oficială a oraşului Basel. Ea nu este compusă direct în spiritul lui Zwvingli, ci tocmai pen- tru a apăra orașul Basel de acusaţiunea ce "i aduceaă Teologii Strasburgieni, că are cina sfintă fără Chri- stos, cum înv&ța Zwingli. In totul, dar mai cu semă în învețătura despre sfinta cină, se recunâsce cu în- lesnire direcțiunea intermediară a lui Oekolampadius. 
Fără a lepăda vederea lui Zwvingli, se face loc totuși unui înțeles mai profund pentru acțiunea dumnede- Iască în Euharistie. Sacrament e numai botezul. Scri- 
crea acesta este compusă pe basa unei scurte con- fesiuni a lui Oekolampadius, probabil de Myconius în anul 1532 și publicată abia după 2 ani. Ea constă din 12 articole. | 

VII). Confessio Flelvetica Prior sai Basileeusis pos- Zerior. este un compromis al Teologie Elveţiene re- formate cu Teologia Germană luterană, Ea fu com-.
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pusă în Basel într'o consfătuire a Teologilor Elveţi- 
eni cu Bucer şi Capito, la începutul anului 1536. De 
autori ai ei trec: Bullinger, Myconius, Gryniius și Leo 
Indă, care o traduse şi în latinesce. Acestă mărturi- 
sire este una din cele ma! însemnate mărturisiri re- 
formate. Cuprinsul constând din 28 de articole se 
pote împărți în trei despărțituri: a) Art. 1—5. Sfinta 
Scriptură și interpretarea ei; b) Art. 6—14. Inv&ţă- 
turile mântuitâre; c) Art. 14—27. Biserica cu sacra- 
mentele și orinduelile ei. Ce privesce interpretarea 
Scripturii este proclamat principiul «.Scriftura Scrip- 
urae înterpres». Invețătura despre Sfinta Euharistie 
este cea a lui Bucer cu Gre-care adaose, puse pen- 
tru a atrage și pe zwinglieni și anume: Sfinta cină 
nu e numai un simbol (cum susținea Zwingli), ci sim- 
bol și realitate în acelaș timp. Corpul și sîngele lui 
Christos e cuprins într'adevăr sub pâne și vin, însă 
nu sub forma impanaţiunii ca la Luter, ci într'o for- 
mă care nu e descrisă mai de aprâpe în ce constă. 

VIII). Adeverata mărturisire a servitorilor Bisericii 
din Ziirich, fu scrisă de Bullinger în anul 1545 ca 
r&spuns la incrimanaţiunile pe care Luter le aducea 
partisanilor lui Zivingli. Părerile iul Zwingli sunt apă- 
rate din noi cu căldură și accentuate cu “multă ener- 
gie. Pe basa acestei scrieri se începu o discuțiune 
între Ziirich și Geneva, unde domnea spiritul lui Cal- 
vin. Bullinger însuși recunâsce că a fost prea unila- 
tera! şi căută să îndrepteze lucrurile printr'o nouă scri- 
ere întitulată «de Sacramentis» 1547. Acesta fu bine 
primită de Calvin, care intră în relațiuni cu Bullinger 
pentru a incerca '0 unire a Zwinglienilor cu Calvinii, 
Resultatele le vom vedea mai departe. 

f. Scrieri compuse sub influenţa ui Calvin. 
]) Catechismus Geneveusis scris de Calvin însuşi în 

anul 1536, probabil în latinesce și editat anul urmă- 
tor în franţuzesce, expune aprâpe în totul învățătura
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cuprinsă in scrierea sa </usfilulio christianae religi- 
onis». După acest catehism făcu Calvin apoi un ex- 
tras sub formă de scurtă expunere de credință în 21 
de articole și o impuse tuturor locuitorilor Genevei 
să jure pe ea. Tot după acesta scrise Calvin în anul 
15+5 şi Catehismul pentru Copil, care a avut auto- 
ritate secole întregi și mai are încă și astă-di în unele 
comunități. Acestuia îi dau mulți numele de Gene- 
vensis. Cuprinsul acestul ultim catehism este: Des- 
pre credință, lege, rugăciune, cuvintul lui Dumnedei 
și sacramente. Într'un supliment trateză și despre ru- 
găcluni și dă formulare pentru practica oficiilor bise- 
ricesci. Mai bine s'ar putea împărți în două: Dumne- 
deit şi Biserică. Biserica este definită ca societatea 
și corpul credincioșilor predestinaţi de Dumnedeii pen- 
tru viața eternă. Ea este și visibilă și numai în a- 
cestă calitate este cognoscibilă. 

II) Cousensus Tigurinus. Calvin dorea unirea reli- 
giosă a tuturor Bisericilor Elveţiel. Zwinglianismul era 
în acest timp mult mai r&spândit de cât doctrina sa, 
de aceca o înțelegere cu Teologii zwinglieni era in- 
dispensabilă pentru realisarea unirei. In acest scop 
Calvin trimise în Martie 1549 sinodului general adu- 
nat în Berna 20 de articole despre sacramente, în 
privința cărora era diferența cea mai mare. Pe basa 
acestor 20 de articule și în urma unei întrețineri cu 
Bullinger, fu compus de Calvin Consensus Tigurinus 
în acelaș an (1549). Claritatea cu care se expune în- 
vEțătura despre sacramente pune în lumină deplină 
compromisul făcut cu Zwinglianismul și închide ușa 
ori-căror tratative cu Luteranismul. Comunicarea gra- 
ției în Sacramente nu depinde de elementele vidibile, 
ci acestea sunt numai un Simbol și o mărturie a ac- 
țiunii pe care Spiritul o exercită independent de ele. 
In legătură cu acest Consensus stă Și « Consensionis 
capitum expositio», scrisă de Calvin în 1554, în care
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expune el cu multă subtilitate vederile sale ca inter- 
mediare între Luter și Zwingli și lasă să se înțelegă 
că el se unesce cu învețătura Confesiunii Augustane 
despre Sfinta Cină. 

III). Consensus Geneveusis, datorit disputei lui Cal- 
vin cu Hieronymus Bolsec, fu publicat de Calvin în 
anul 1552 sub numele clericilor Bisericii din Geneva. 
Aci se răfuesce el cu adversarii săi: Bolsec, Alb. Pi- 
ghius și G. Siculus, pe care însă nu "1 numesce și își 
expune și apără pe larg înv&țătura sa despre predes- 
tinațiune. Ceva mai noii nu găsim în acestă scriere, ci 
numai desvoltarea ideei de predestinaţiune cuprinsă 
în Institutio, de aceea nici n'a fost considerată de carte 
simbolică, ci mai mult ca o disertațiune teologică și 
carte de înv&țămint, totuși ea împreună cu cele două 
precedente ai răspândit înv&țătura lui Calvin în Elveţia 
și preste hotarele ci, în Francia și Germania sudică. 

Ca sursă din care ai isvorit aceste 3 scrieri me- 
rită a fi descrisă pe scurt si /pstitulio. Acesta constă 
din 4 cărți. Primele trei, după cele trei părți ale Sim- 
bolului apostolic, trateză: ]). De cognitione Dei cre- 
atoris; Il). De cognitione Dei redemtoris in Christo; 
III). De cognitione Dei sanctificatoris in Spiritu sancto 
și a IV-a) Despre Biserică. Cunoscinţii de Dumnedei 
corespunde cogzitio /ominis şi amândouă la un loc 
compun cuprinsul ori-cării înțelepciuni. Siguranța mân- 
tuirii este garantată obiectiv prin aceea că se înte- 
meează pe ființa și voința absolută a lui Dumnedeă,. 
care a luat din eternitate hotăriri imutabile pe care 
le îndeplinesce în timp. Acesta e predestinațiunea. . 

IV). Confessio Gallicana, cunoscută mai: mult sub 
titlul franțuzesc: « Con/ession de foi des cglises rc/or- 
pices de France» e compusă probabil de C/andien, 
unul din discipulii lui Calvin. Ea redă învățătura lui 
Calvin așa de corect în cât s'a credut că e scrisă de.- 
Calvin însuși. După o altă versiune, ea ar fi compusă
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tot de Calvin, ca mărturisire de credință a orașului Geneva și trimisă prin trei delegați ai săi la sinodul clericilor adunat în Saiut Germain lângă Paris în Maiă 
1559. Sinodul ar fi făcut numai câteva neînsemnate ada- ose și schimbări și a primit-o solemn în diua de 25 Matu. Ea fu înmânată regelui Carol al IX în 1561 și sanc- ționată de Enric al IV în 1571. După ce fu recunos- 
cută și de sinodul național din /a Rocheile, în ace- laș an, ea r&mase pentru totdâuna confesiunea hu- 
ghenotică. 

Confesiunea Gallicană cuprinde 40 de articole în care se trateză: (Art. 1—5) despre Dumnedeă și re- velațiune în Sf. Scriptură; (6—8) creațiunea, planul ȘI guvernarea lumii; (9—11) raportul lumii (naturii) 
către omenirea cădută în păcat; (12—17) planul mân- 
tuitor și mântuirea în Christos. Urmeză apoi apropri- 
erea și realizarea mântuirii personale (18—24); înv&- 
Țătura despre ființa și organisațiunea Bisericii (25—33); despre sacramente (34—38) şi în fine: purtarea față de autoritatea civilă (39—40). 

V). Con/fessio Belgica. Zelosul propoveduitor al Pro- testantismului în Țările-de-Jos Guido de Bres, disci- 
pulul lui Calvin, compuse în 1561 şi o mărturisire de 
credință în limba franceză. Acesta apâru după doi 
ani şi în limba germană și fu recunoscută în 1566 
de Sinodul din Antwerpen de confesiune oficială a Țărilor de Jos, de aci numele de Belgica. Acestă con- - 
fesiune este transcrisă după cea Gallicană aprâpe cu- Vint cu cuvint. Forte puţine schimbări sunt de ob- servat. [E împărțită în 37 de articole. 

VI). Con/essio Scoticana are de autor pe John Knox 
şi alți cinci Teologi Scoţieni. Compusă în dialectul 
Scotic (1560) fu în 1568 tipărită și în latinesce. In- 
VEțătura din acestă Confesiune se apropie mai mult 
de cât a ori-cării alta, din cele de sub influența. lui 
Calvin, de Luteranism. Cuprinde în totul 25 de ar- 
ticole. Ea se mai numesce Și SScoticana prior spre
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deosebire de o alta din 1581 numită Scoficana pfos- 
ferior pe lângă care este alipit și un protest contra 
Papismului, intitulat: « Gezzera/is coufessio verae et chri- 
stianae fidei ct religionis», plin de expresiuni caustice 
la adresa Romano-Catolicismului. Papa e numit acolo 
«Satan și Antichrist», transubstanțiaţiunea «opinie 
blasfemalăre», messa «diabolică», decretele conciliului 
Tridentin «răzăcite și sângerose». 

VII). Confessio Fungarica sati Czeugerina, este con- 
fesiunea Bisericii reformate din Ungaria. Se mai nu- 
mesce și Czengerină pentru că lu compusă și adop- 
tată de Sinodul din Czezger (1557 sau 1558). Czen- 
gerina e strict calvinistă, dar luă în curând un loc de 
a doua ordine pe lângă Catehismul de Heidelberg 
și Helvetica posterior, care fură proclamate în con- 
ventul din Dedrefin (1567) de confesiuni oficiale. 

1). Scrieri independente. Aci avem jarăși trei ca- 
tegorii: a) In care influența lui Calvin e numai se- 
cundară; b) In care influența lui Calvin abia se re- 
simte; c) Care merg chiar mai departe de cât Calvin, 
în special în înv&țătura despre predestinațiune. 

a). 1. Cele 39 de articole ale Bisericii episcopale 
din Augtia, sunt o nouă redacțiune publicată în a- 
nul 1562 în timpul reginei Elisabeta, a celor 42 de 
articole din anul 1553 ale lui Toma Cranmer. Cran- 
mer făcuse cunoscință cu învățătura lui Luter atât 

„din scrierile cât și de la școlarii lui, de aceea arti- 
colele sale se apropie mult de Augustana. Numai în- 
v&țătura despre sfinta Euharistie este aprope calvină. 
Sub regina Elisabeta fu convocat un sinod la Lon- 
dra (1562), care reduse numărul articolelor la 39 și 
învățăturii despre sfinta Euharistie i se dete o formă 
și mai calvinică, pe când învățătura despre predesti- 
națiune r&mase tot nehotărită, ca să se p6tă uni cu 
ea diferite alte vederi. Ast-fel modificate aceste 39. 
de articole fură sancţionate de regină, iar un vot par- 
lamentar le proclamă de simbol al Bisericii naționale
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Ingleze. In general privite aceste articole sunt un conglomerat de doctrine asupra punctelor principale 
de credință, asupra vieții creștine și bisericesci fără o strinsă legătură internă și fără întipărirea precisă a unci anumite direcțiuni. Resturi de Romano-Cato- 
licism amestecate cu Luteranism și Calvinism, com- pun basa fundamentală. In special cestiunile contro- versate între Luterani și Calvini, sunt aci sub forma calvină luate, numai mai îndulcite puțin. Autoritatea 
Supremă a capului încoronat în afacerile bisericesci 
Și conservarea sistemului episcopal amintesc organi- sațiunea Bisericii din secolul al IV, saii ca să împru- mutăm termenul de comparaţiune din Biserica Orto- doxă, de epoca Bisantină sat şi mai modern e la fel cu Biserica Rusescă de adi. Aceste puncte de a- semănare și altele nu' mai puțin însemnate aă făcut ca să se incerce o unire între Biserica aglicană și Biserica nâstră Ortodoxă, dar fără resultat satisfăcător. 

Il). Carehisuul de /Ieidelberg (Catechesis Palatina). 
Friedrich al III, prințul elector al Palatinatului, trecând în anul 1559 la Biserica reformată, introduse în prin- cipalul săii doctrina și cultul reformat și luă măsuri aspre contra Luteranilor. Din porunca sa Teologii “Ursinus şi Olevianus din Heidelberg, compuseră ca- tehismul de față. Prevădut cu o prefață scrisă de prinţ însuși, el apăru în 1563. In acelaș an apăru în a doua și a treia edițiune. Catehismul de Heidelberg este cea mai respândită carte simbolică reformată. E] a fost tradus nu numa aprâpe în tâte limbile europene, dar și în arabă şi ebraică. Escelenta sa disposițiune 
este următârea: Incepe—punend după metoda curat reformată greutatea principală pe certitudo salutis—cu 
întrebarea: «Care este unica ia mângâere în viață și morte ?» la care răspunde: «Că că cu corpul și su /le- ful, cu amândoue în viață și morte nu "mă aparțin mie, ci scumpului mei Mântuitor Lisus Christos, care
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cu scumpul săi sînge a plătit pe deplin pentru păca- 
fele mele. şi m'a desrobit din stăpânirea diavolului și 
așa me conservă, că fără voea Tatălui mei din ceriuri, 

zică un per nu pote cădea din capu-mi, mai mult chiar: 
totul trebue să servescă spre fericirea mea. Pentru a- 
cesta ma și asigurat el de viața veșnică prin Sfintul 
săi Spirit şi me face gata și dispus din l6tă. inima 
să trăesc pentru el în viitor». Pentru a trăi și a muri 
fericit în acestă mângâere, este indispensabilă cun6s- 
cerea a trei lucruri, care și compun cele trei părți 

ale Catehismului: 1). Ticăloșia omului; 2) Mântuirea 
lui; 3). Recunoscinţa (vedi Romani 7, 24 s.). 

. Partea | trateză despre lege. «De unde cunosti fu 
mizeria ta»2,—aşa sună prima întrebare, și r&spunsul e: 
« Din legea lui Dumnedeii». Acum urmeză îndată le- 
gea Noului Aședămiînt (Matei 22, 37—40), de la care 
se trece la învețătura despre starea omului sub pă- 
cat, din causa căruia el nu e în stare să îndeplinescă le- 
gea dumnedeiască. În partea a doua se expun învă&- 
țăturile cuprinse în simbolul apostolic și învețătura 
despre sacramente, iar partea treia avind în vedere 
o expunere morală practică, esplică decalogul și ru-: 
găciunea domnescă. Din punct de vedere confesional 
caracteristica acestui catehism este următârea: a) O- 
posițiune vie contra Romano-Catolicismului şi b) Ate- 
nuarea deosebirilor față de Luteranism. Calvinismul 
ese în relief în câte-va puncte din Christologie și 
în înve&ţătura despre Sfinta Euharistie, pe când înv&- 
țătura despre predestinațiune este așa de slăbită, că Ar- 
miniu se putu mai târdii: provoca la ea, în susținerea 
opiniunii sale despre predestinațiune. In cestiunile a- 
pologetice catehismul acesta procedeză asemeni fârte 
sistematic; ca nici un altul el scie să unescă cu mă- 
estrie tonul credinței cu .al sciinței. Teologii protes- 
tanți sunt de acord în a recunâsce în el fructul cel 
mai matur al intregii Reformațiuni. S'a dis că el în= -
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trunesce la un loc intimitatea lui Luter, claritatea lui 
Melanchton, simplitatea lui Zwingli și focul lui Calvin. 

Dintre nenum&ratele comentarii făcute la acest ca- 
tehism merită a fi menționate: Fx/licationes cateche- 
ficae şi Doctrinae christianae compendium de Ursinus. 

b). 1). Confessio //elvelica posterior a răsărit ca și 
catehismul precedent tot în Palatinat. Din causa lupte- 
lor aprinse începute din noi în Germania contra Calvi- 
nismului, împ&ratul Maximilian al Il convocă pentru No- 
embrie 1565 o dietă imperială la Augsburg. Electo- 
rul Palatinatului Friedrich al III rugă pe Bu//inger ca 
să compună o confesiune în care să se răspundă la 
acusările aduse Calvinilor de Luterani. Bullinger scrise 
acestă confesiune ce pârtă numele de Helvetica pos- 
terior și o trimise lui Friedrich la 12 Decembrie 1565. 
Aprobarea ce ea află din partea prințului elector, a- 
trase atențiunea Bisericilor Elveţiene asupra ef, așa 
în cât lăsară la o parte tâte cele-l-alte încercări de 
a respunde Luteranilor şi primiră confesiunea acâsta. 
In anul următor fu recunoscută şi de reformații din 
Francia, Scoţia, Ungaria și Austria și curând după 
acesta deveni proprietatea comună a tuturor refor- 
maților. | 

Fără a polemisa contra Luteranismului confesiunea 
acesta redă unitatea perfectă a spiritului celor două 
Biserici reformate: calvină și zwingliană, ca un tip di- 
ferit de cel luteran. Calvin e mult mai aprâpe în 
învețătura sa dogmatică de Luter de cât de Zwin- 
gli şi cu tote acestea zwinglianismul și calvinismul 
Sai putut uni laolaltă, cum ne dovedesce confesi- 
unea de față în mod strălucit, ceea ce mult mai grei 
S'ar fi putut face cu luteranismul. Confessio Helve= 
tica posterior nu € nici zwingliană nici calvină,.ci o 
unitate superidră a ambelor confesiuni reformate. Cal- 
vinismul € slăbit în sensul Melanchtonianismului, fără 
ca cu tote acestea să cadă în conflict cu zwinglianismul,



iar zwinglianismul e în așa fel expus că nu contra- 
dice calvinismul. Intrega expunere este streină de în- 
catenarea metodei dogmatice, ceea ce îi imprimă un 
caracter fârte maleabil așa în cât pote fi interpretată 
după plăcere, ca strict calvină, sai strict zwingliană, 
ori numai ca un compromis al amândurora. Tocmai 

acesta formeză tăria ei. In 30 de articole, ea expune 
aprope întrega Theologie Dogmatică şi Morală. 

I]). In acestă divisiune o serie întregă de alte con- 
fesiuni, care nu merită a fi descrise mat de aprâpe, e 
destul a aminti pe cele mai însemnate din ele. Aces- 
tea sunt: Con/essiones Marhicae, constând din: Con- 

fessio Sigismundi, prinţul elector de Brandeburg (1614), 
Declaratio “Toruniensis (1645) și Colloquium Lipsiense 
(1631). Confesiunea Massanică (1578), de Bremen 
(1595), de Anhalt (1605), Baden-Durlach (1599), Lippe 
(1602), Hessen-Cassel (1605 și 1607) și altele. 

c). 1. Canonele sinodului din Dortrecht. Calvinismul 
a cucerit spiritele cu: învățătura sa despre sfinta Eu- 
haristie, dar și a făcut mulți vrăjmaşi cu învețătura 
despre predestinațiune. Pe tema învățăturii despre pre- 
destinațiune s'aii dat luptele cele mai înverşunate intre 
Calvini înșiși în Olanda. Jacol Arminius, profesor în lLey- 
den (î; 1609) incepu lupta contra predestinațiunii abso- 
lute din sistemul lui Calvin. Atacul se întinse insă și asu- 
pra altor puncte de înv&țătură, afară .de grație. În Ae- 
moustrantia (mărturisirea de credință pe care o dară 
la lumină partisanil lui Arminius în 1610 și după care 
primiră şi numele de Remonstranți) se desbat cinci 
puncte: 1. Predestinaţiunea absolută, 2. Supralapsa- 
rismul, 3. Particularitatea actului mântuirii, 4. Gra- 
ţia iresistibilă și 5. Darul perseveranței.— Gomariis, 
asemeni profesor în Leyden ca și Arminius se sili să 

apere Calvinismul ortodox. Se formară două partide: 
Gomarienii de o parte și Arminienii saii Remonstran- 
ţii de altă parte. Conducerea Arminienilor o luă după
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m6rtea lui Arminius, inv&țatul Episcopius, pe lângă care se alipiră şi advocatul O/denbarneseld Și economistul 
/lugo Grotius. Amestecându-se și interese politice în 
discuțiune animositățile luară mari proporțiuni așa că 
se simți neapărată nevoce de a se convoca un Sinod, 
care să pună capăt certelor. Sinodul se întruni la Dortrecht şi ţinu, dela 13 Noembrie 1618 până la 9 Mat 1619, 154 de ședințe. Arminianii învitați să la 
parte la sinod, dar numai în calitate de acuzaţi, fură condamnaţi ca eretici, și cel care nu abjurară înve&- 
țătura arminiană fură expulsaţi peste graniţe. Inv&- țătura lui Calvin despre predestinațiune fu declarată 
de singura adevărată, totuși nu în forma supralapsa- 
rică. Can6nele! sinodului compun 5 capitole, ca r&s- puns la cele 5 articole din remonstrantia: |, Despre predestinațiunea dumnedeiască, 2. Despre mârtea lui Christos și rescumpărarea &menilor prin ea, 3 și 4. Despre corupțiunea 6menilor Și întârcerea lor prin acesta la Dumnedei și 5. Despre perseveranța sfin- 
ților. Fie-care capitol închee cu o respingere a erorilor 
contrarii. 

Inv&țătura despre predestinațiune n'a putut nici o dată prinde rădăcini sub forma ei absolută, și nici "măcar așa cum e expusă în canânele sinodului din . 
Dortrecht. Momentan însă nu se putea alt-fel formula, 
și Arminianismul trebuia neapărat condamnat și fără 
reservă, fiind-că admiterea celei mai mici părți din el ducea inevitabil la schimbarea întregei opere de re- formă a lui Calvin, ceea ce Teologii și Biserica ace- 
lor timpuri nu volati să admită. 

II). Confesiunea  Westminsteriană sat furitanică. 
Cele 39 de articole ale Bisericii episcopale conțineai, Cum am vedut, elemente romano-catolice, luterane și calvine aprâpe fără nicI.o legătură organică între 
ele. Din acestă causă se născu o îndoită tendință: a amiliei reg ale de o parte, care voia reintârcerea la
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Romano-Catolicism și a tuturor claselor sociale, care 
voiaii Calvinismul curat. Incordarea dintre regele Carol | 
și lungul parlament, conduse la isbucnirea luptei pe acest 
teren. Parlamentul convocă o adunare bisericescă—: 

 Westminster-Assembly—care să revizulască cele 39 de 
articole. Adunarea dură dela 1643 până la 1648 și 
ținu peste 1000. de ședințe. La început avu ea ca- 
racter național, dar în curând fură invitate să ia parte 
la discuțiune comunitățile reformate din tote țările. 
Sosirea deputațiunii Teologilor Scoțieni fu de impor- 
tanță hotărâtâre pentru adunare. Intre aceştia se a- 
fla şi renumitul A/ex. Flenderson, care este autorul 
principal al confesiunii Westminsteriene. In 33 de ca- 
pitole desfăşură acestă confesiune, cu multă claritate 
și finețe, doctrina calvină în ordine sistematică. Ea 
n'a fost oficial aplicată în Anglia, pentru că Carol al 
II restabili din noi Episcopalismul. Presbiterienii și Con- 
gregaționaliștii ai însă în mare cinste acestă confe- 
siune. După Catehismul de Heidelberg și Helvetica 
posterior, ea este cea mai r&spândită carte simbolică 
reformată atât în Europa cât şi în America. 

  

CAPITOLUL, III. 

Învățătura Protestantismului, 

Ş 42. Sfinta Scriptură. 

Punctul central în Dogmatica protestantă îl formeză 
doctrina despre justificare. Mai nainte însă de a trata 
despre acesta trebue să vedem,. care este isvorul din 
care își trage acestă Biserică învățătura sa, apoi în- 
vEțătura despre Biserică și în fine despre starea pri- 
mului om și păcatul original, ca cestiuni premergă- 
târe pentru examenul teoriei justificării. 

Sfinta Scriptură—ca. cuvintul lui Dumnedei— este 
unicul isvor din care Biserica își extrage învățătura
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sa,. singura autoritate în materie de credință. Luter 
dice, că «ea este fără ore un comentar, sărele și în- 
trega lumină, de la care împrumută toți învejătorii 
lumina lor», se singura fântână a ori-cărei înțelep- 
ciuni», sa: «Vumai Sfinta Scriptură este unicul Ju- 
decător, regula și drepiarul după care, ca după o pe- 
îră de încercare trebue cunoscute și judecate tite în- 
vefăturile, de sunt bune sait ele, dreple sati nedrepte». 
Helvetica prior (art. 1) dice: «Sfînta Scriptură. este 
cea mai veche, cea mai perfectă și cea mai înaltă în- 
vețătură, cuprinde singură tot ceca ce serveșce la a- 
deverala cunoscință de Dumnedgei, la înbirea şi 2lo- 
via lui, la adeverata pietate şi pregătirea unei vieţi 
Pidse, cinstite și fericite». «......Din aceste Scripturi 
7esultă adeverata înțelepciune și fietate, reformafiunea 
și conducerea Bisericilor Și înstitufiunea tuturor dato- 
riilor de pietate, în sfârșit aprobarea și reprobarea 
dogmelor, sait combaterea tuturor erorilor, dar şi ori-ce 
admonifiune» (Ibidem No. 467). | 

Din cele dise urmeză: 
|. Că Sfinta Tradiţiune n'are nici o valâre în a- 

"fară sai alături de Sfinta Scriptură. Impreună cu Tra- 
diunea cad și învățăturile şi datinele creștinesci în- 
temeiate pe ea. Teologii protestanți susțin, că ei nu 
lepădă Tradiţiunea, ci. numai o subordoneză Sfintei 
Scripturi și că numar aceea trece drept adevărată Tra- 
dițiune, ce nu contradice Scriptura. Cu acesta er își 
reservă dreptul de a admite din Tradiţiune numai a- 
ceea ce le convine și a lăsa la o parte tot ce nule 
convine, fără a'și asuma vre o răspundere în fața is- 
toriei bisericesci. | 

II). Că Scriptura se interpreteză prin sine însași: 
«Scriptura Scripturae interpres», cum se esprimă con- fessio. Helvetica. prior, şi că prin urmare nici nue nevoe de a sci cum a fost ea interpretată de sfinții 
părinți și înv&țători ai Bisericil şi cum a fost înțelesă 

16.



din vechime și până adi, ci fie-care are s'o înțelegă 

așa cum pâte—și temă de o înțelegere greşită nu 

pâte fi, pentru că Dumnedeii prin Spiritul său cel 

Sfint descopere fie-căruia adevăratul înţeles printr'un 

fel de ungere internă, cum dice Luter—și nici nu tre- 

bue o autoritate, —cum e la noi și în Biserica Ro- 

mano-catolică, Biserica conducttâre saii ierarhia—care 

să interpreteze Scriptura, pentru că fie-care creștin 

este preot și o ierarhie de drept divin nu există, ea 
este numai instituțiune omenescă, admisă pentru a 

se evita desordinea. Acest principii funest după care 

comentariile unui Chrisostom, Basiliă, Ieronim; Am- 
brosiă, Augustin ș.a. sunt tot una cu modul :cum în- 
țelege Scriptura o calfă de cismar, zidar sait croitor, 
care abia pâte citi, e drept că a fost modificat, res- 
trins și în parte schimbat în decursul timpului (așa, 
s'a dis, că a înțelege Scriptura cum vrea și cum pote 
e permis fie-căruia, dar nu și a propaga părerile sale, 
ceea ce e reservat numai celor ce vor fi instituiți 
pentru acest scop în mod legal (>), etc.), dar la o lim- 
pedire a situaţiunii nu s'a ajuns. Alături de individ, 
care are încă dreptul de a citi şi interpreta Scriptura e- 
xistă și în Protestantism clasa preoților și a” teolo- 
gilor, care interpreteză Scriptura în mod sciințific Tre- 
bue cel lipsit de cultură teologică să urmeze inter- 
pretării sciițifice sai nu? Dacă trebue, unde mai e 
atunci rațiunea acestui principiă, că fie-care individ 
în parte are dreptul de a: citi şi înțelege Scriptura 
cum pâte? Dacă nu trebue, la ce bun sciința exe- 
getică ? Numai pentru acei care o învață? 

Zwingli compară cuvintele Scripturii cu. Cuvintul 
lui Dumnedei, prin care s'a creat totul din nimic, 
cu acel cuvint în puterea căruia sa născut lumina, 
când a dis Dumnedeiă: să fie lumină. «4/â/ de mare 
e siguranța și adeverul cuvîntului lui Dumnedeii, atât 

e mare este chiar puterea și tăria lui, în cât ori-ce
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doesce cine-va potrivit aceluia se și realizeză, A dis şi 
sa făcut, a poruncit şi sa crea... A dis Dumnedeii 
să se facă lumină. și sa făcut lumină. Iată cât de 
mâre e puterea cuointului lui Dumnedei» (De certitu- 
dine cet claritate Dei). Pentru a explica modul de 
acțiune al cuvîntului lui Dumuedei, Zwingli se pro- 
vocă la cuvintul intern al profeților Vechiului Așe- 
dămint, care făcea minuni fără reflexiunea și fără 
cooperarea spiritului lor omenesc și conchide, că în 
cestiuni de credință nimeni n'are să înveţe pe altul, 
pentru că după disa Mântuitorului nimeni nu vine la 
el, de nu'l va trage Tatăl. Nimeni așa dar n'are să 
spună creștinului cum are să înțelegă Scriptura, pen- 
tru că Spiritul Sfint îi deschide mintea și-l face să 
pătrundă sensul ascuns în cuvintele el. 

O diferență între Biserica luterană şi reformată în 
privința recunâscerei autorităţii Sfintei Scripturi nu 
există. Numai pe terenul practic s'ar putea semnala 
una și acesta nu e tocmai: de mare importanță, a- 
nume: la Luterani principiul scripturistic are mal mult . 
O însemnare regulatâre negativă în înțelesul, că ceea 
ce nu e contra Scripturii e pentru Scriptură, pe când 
la Reformaţi are mai mult o însemnare positivă, că 

” adecă ori-ce învățătură trebue dedusă direct din Scrip- 
tură şi ce nu e pentru Scriptură e contra ei. Acestă 
„diferență se pote vedea pe de o parte din a. 73 
Marburgic, pe de alta din a doua din zesele Bernen- 
se. Cel dintâi sună: se zdfe observa orânduiala ome- 
nescă în afaceri spirituale sai bisericesc, când acestea 
zu find contra cuvintului vedit al lui Dumnedeik»; cea 
de a doua sună: Biserica lui Christos mii fixeză legi 
și porunci în afară de cuvintul lui Dumnedeii, și a- 
„cele tradițiuni omenesci, care se numesc bisericesci, nu 
obligă de cât întru cât -sunt întemeiate pe cuvîntul lui 
Dumnedei». 

Drept cărți canonice trec cele profetice și aposto-
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lice. Formula de Concordie începe cu cuvintele: « Cre- 
dem, mărturisim și învețăm, că unica regulă și normă, 

după care trebue judecate și apreciate tote dogmele și 
toți învețătorii, nu e alta de cât scrierile profelice și 

apostolice, atât ale Vechiului cât și ale Noului Tes- 
tament». Cele lalte cărți din textele biblice sunt in- 
structive și pot fi citite cu folos, chiar și cele apo-.: 
crife, care <zefind inspirate de Dumnedeii nu con- 
stituesc canonul Scripturii, şi nu trebue să obțină altă 
autoritate în Biserica lui Dumnedeă, de cât ca oricare 
alte scrieri omenesci» (Confes. Westminsteriana |, 3). 

Autoritatea sfintei Scripturi provine de la origina 
ei dumnedeiască. Fiind inspirată de Dumnedei ea 
posedă în sine o demnitate prin care se deosebesce 
în mod specific de tâte producţiunile spiritului'ome- 
nesc, și acelaș spirit dumnedeesc căruia ea îi dato- 
resce originea mărturisesce pentru ea prin efectul cu- 

vintului lui Dumnedei în inimile credincioșilor. Așa 
Confesiunea Westminsteriană (cap. | $ 5) dice:e .... 
deplina convingere și siguranță alâl despre adeverul 
că (al Scripturei) infalibil, cât și despre autoritatea 
divină a ei nu se nasce de cât din conlucrarea în- 

fernă a Sfintului Spirii, care mărturisesce în inimile 
nostre prin cuvîntul și cu cuvintul însuși», și Confe- 

siunea Belgică (art. 5) și Gallicană (art. 4) dic ase- 
meni: «Aceste cârți (cărţile cari compun” Scriptura) le 
recundscem de canonice, adecă le considerăm ca norină 
și regulă a credinței nostre, și acesta nu atât din con- 

sensul comun al Bisericei, ci mult mai mult din 1ăr- 
turia şi convingerea internă a Sfintului Spirit». Şi 
mai clar se exprimă Calvin în Institutio (cartea |, 
c. VII, Ş 4): <hRespuna, că mărturia Spiritului este 
“mai pre sus de ori-ce "rațiune. Căci precum Dumne= 
dei, singur este martur demn despre sine în cuvintul 
sâii, așa și cuvintul nu află credință în inimile Ome- 
nilor mia "nainte ca ele să fi fost pecethuiite prin mâr-
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iurisivea internă a Spiritului. Prin urmare acelas Spi- 
7it, care a vorbit prin gura profelilor, e necesar să 
Pătrundă și în inimile nostre pentru a ne convinge, 
că a îndeplinit ceea ce îi era porunci! de Dumnedei». 
Așa dar numai mulțămită acestui testimoniă intern 
al Sfintului Spirit, sau inspirațiune personală, cum am 
putea-o numi fără să greșim, scim că Stinta Scriptură 
e de origină divină și are autoritate divină, rațiunea 
singură nu e de ajuns pentru acest scop. Ceva mal 
mult, creștinul trebue să se supună Sf. Scripturi, 
chiar contra rațiunii și convingerii sale propril: <«Pâ- 
catul original, dic Articolele Smalcaldice (partea III, 
1), este o așa de adiucă corupțiunea naturii, că nici 
0 rafiune nu e în stare să-l cunoscă, ci trebue cre- 
dut din revelațiunea Sfintei Scripturi» ; anu Poti simţi 
acesta, dice Luter, crede atunci Scriplurii, care nu te 
minte, ca una ce cundsce mai bine carnea ta de cât 
tu însuți», şi nimic n'a criticat el mai fără cruțare de 
cât pe <domna rațiune», care nu vrea să credă 
cuvintul clar al Scripturii. St. Scriptură este afară 
de acesta isvor de cunoscință dumnedeiască pentru 
că portă în sine efectele grației cuvîntului mântuitor 
al lui Dumnedgei, producând fructe dumnedeesci unde 
e aplicată. 

În privința formei cum s'a născut Sfinta Scriptură, 
sau a raportului scriitorilor sfinți față de Sfintul Spi- 
rit, care îl inspira, Reformatorii înșiși nu s'a pro- 
nunțat în mod expres. Teologia protestantă urmă- 
tore a emis în acestă cestiune păreri de la cele mat 
conservative până la cele mai liberale. Unii Teologi și 
scrieri ai ridicat autorilor scrierilor sfinte ori-ce li- 
bertate, făcând din ei: Dei amanuenses, Christi Manus, 
Spiritus sancti tabelliones sat notarii, etc., Iar alţii le 
ai recunoscut atâta libertate și spontaneitate în cât 
nu se scie la ce se mai reduce acţiunea Sfintului 
Spirit.
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Find-că Sf. Scriptură este inspirată şi prin urmare 
de origine și autoritate dumnedeiască, de aceea ea 
cuprinde în sine următârele trei momente: necesitate, 

suficiență sau perfecțiune și perspicuitate sat claritate. 
Wecesară este Sfinta Scriptură pentru că a fost a- 

lesă de Dumnedei ca mediu al revelațiunii sale, fă- 
ră de care, adecă numai cu ajutorul luminii naturale 
a rațiunii, omul nu e în stare să cunâscă pe Dum- 
nedeii, cum se dice în Westminsteriana (|, 1): «De 
aceea sa orânduit ast-fet, ca după ce ai încetat acele 
chipuri în care Dumnegeii descoperea poporului săă 
voința sa, Sfînta Scriptură să fie absolut necesară». 
Tradiţiunea orală singură ar fi putut denatura cuprin- 
sul revelațiunii, cum s'a întâmplat în timpul antemo- 
saic, de aceea Dumnedei însuși scriind tablele legii 
cu degetul săii a arătat, că voesce o fixare în scris 
a revelațiunii (M. Chemnitz, Examen concilii Triden- 
tini, în sess. IV, sect. II). O abatere de la acestă 
înv&țătură face Zwingli prin deosebirea cuvintului în: 
intern și extern și recunscerea cuvintului intern ca 
o a doua revelațiune alături de Sfinta Scriptură. Dacă 
acum cuvîntul intern îşi găsesce numai în cel extern 
sancţionarea sa, cum susțin unii Teologi, sai dacă 
el cuprinde în sine nu numai înțelesul, dar și mate-: 
Tia revelațiunii, așa că cel extern ne ar fi dat numai 
pentru a evita neînțelegerile cum cred alții, nu se 
scie care din două a fost părerea lui Zwingli. 

Suficienja Sf. Scripturi se susține în înțelesul, că 
ea cuprinde în sine tot ce e indispensabil spre mân- 
tuire și fericire și că ceea ce nu e cuprins în ea,' 
tocmai pentru aceea nu pote fi impus ca articol de 
credință. «Sfinta Scriptură confine tăte cele ce sunt 
necesare pentru mântuire asa în cât ceea ce nici nu 

se citesce în ea, nici nu se pote dovedi că se cuprinde 
în ea, nu se pote impune în ore un seus ca să ficre-! 
dul ca articol de credință sai să se considere trebuitor
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Pentru mântuire» (Confess. Anglicana, art. 6). Da, 
se pote dice chiar mai mult: Scriptura nu. e numai 
suficentă, ci e perfectă, deplină. Acestă perfecțiune se 
numesce /inza/ă, pentru că servesce scopului fericirii. 

Persbicuitatea Sf. Scripţuri constă în aceea, că în 
puterea mărturici interne a Sfintului Spirit în inima 
fie-cărui creștin, cuvintele sale sunt pe deplin: clare 
și pot fi înțelese de ori-cine, cum dice Zwingli: « Cu- 
vintul Îni Dumnedei, îndată ce apare lumineză miu- 
tea omului, așa în cât îl înțelege, îl mârlurisesce și e 
sigură de el» (opp. I, 68). Cum am observat și mai 
sus, Teologia protestantă a căutat să expună regu- 
lele după care trebue să se interpreteze Scriptura și 
cu expunerea lor a lăsat cu totul în umbră sai cel puţin 
a dat noțiunii Reformatorilor despre perspicuitatea 
biblică cu totul o altă față. Așa pentru priceperea 
Scripturii se cere aceeași pregătire ca și pentru pri- 
ceperea Tradiţiunii orale, sfinte sai profane, adecă: 
mai întâi minte întregă şi sănătâsă, cunscerea lim- 
bii textului original(?!) şi voință seri6să şi sinceră 
de a pătrunde înțelesul Sfintei Scripturi. Unde se gă- 
sesce acestă voință severă, dic Protestanţii, acolo se 
arată Sfintul Spirit lucrând prin cuvint sai alături de 

” cuvint, așa că cuprinsul Scripturii se deschide din ce 
în ce mai mult minții cititorului pe care Scriptura 
îl conduce la înțelegerea desăvirșită a sensului el. Da, 
r&spundem noi, dacă cititorul Bibliei e întreg la minte, 
dacă cunsce limba textului original, adecă Ebraica 
şi Aramaica pentru V. Testament (ba dacă cunâsce 
şi Araba sati Siriaca cu atât mai bine) și dialectul 
Alexandrin pentru N. Test., și dacă are voință sinceră 
şi seri6să de a pătrunde înțelesul Sfintei Scripturi, a- 
decă o studiază, se va introduce încetul cu încetul— sati 
mai bine dis mai repede ori mai încet, după dosa de 
cunoștințe filologice și teologice de care dispune-— 
în înțelegerea sensului Scripturii, dar o asemenea în-
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țelegere a sensului Scripturii nu mai însemneză că e 
productul mărturiei interne și convingerii Sfintului Spi- 
rit, ci e ceva căștigat prin muncă și ostenelă. Sfintul 
Spirit pâte în acest cas să dea sirguința la lucru și 
să înlesnescă minței luminând-o la priceperea unor lo- 
curi mai grele. Dacă cu acest preț se căștigă măr- 
turia Sf. Spirit și se pătrunde înțelesul Scripturii, a- 
tunci nu mai însemneză că ea e clară, și sigur că în 
acest cas sunt prea puțini creștini care o înțeleg și 
mult ne îndoim că aceea care abia o citesc în tra- 
duceri, mai ales când acestea nu vor fi nici corecte 
și clare, o vor înțelege-o vre o dată cum se cade, dacă 
nu vor face studii speciale. 

In înțelesul apărat aci de Protestanţi învață Hel- 
vetica prior (art. 2) că: «interpretarea Scripturii tre- 
bue căutată în ea însași, în cât ca singură să'și fie 

interpret», şi Melanchton numesce darul interpretării 
o lumină care se aprinde de Sf. Spirit în minţile a- 
celora, care sunt de acord cu Evangelia. Tocmai 
pentru acesta e el un dar al celor pioși şi inter- 
pretarea Scripturii nu pste fi legată de o autoritate 
bisericescă sai de majoritate. Și pentru că acest dar 
nu provine din înțelepciunea omenâscă, ci se dă de 
Sfintul Spirit și Sântul Spirit e cu totul liber și ne- 
legat de vre o anumită clasă de 6meni, îl împărtă- 
şesce ad libitum cui voesce. Intre cei care primesc 
acest dar zo/ fi şi clericii. O îndoită contradicere a 
principiului enunțat despre perspicuitatea biblică con- 
țin cuvintele de mai sus. Mai întâi Sfinta Scriptură 
nu € clară în sine însași pentru că nu se.pote înțe- 
lege de cât cu ajutorul Sfintului Spirit, și. al doilea 
chiar dacă devine clară prin luminarea Sfintului Spi- 
rit, nu devine de cât pentru un număr prea restrins, 
dată fiind libertatea Sfintului Spirit, care împărtășesce 
darul înterpretării numai cui voeșce, bine înțeles din- 
tre cei pioși.
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După cei ma! mulți Teologi protestanți, perspicu- itatea biblică nu trebue luată ca o înțelegere deplină a secretelor revelațiunii, sai ca o interpretare sigură a tuturor pasagiilor Scripturii, ci perspicuitatea ca și suficiența trebue redusă numat la ceea ce e necesar pentru mântuire. Se pâte dar ca indoiala să planeze asupra sensului multor pasagii, tot ce constitue însă învețătura mântuitâre în adevăratul înțeles al cuvintului se stabilesce prin confruntarea mai multor locuri. Din acestă confruntare sai consens resultă regula de cre- dință—regula fidei—ca conţinut al învățăturilor și eve- nimentelor mântuitâre revelate în Sf. Scriptură. Prin - raportarea la acestă regulă de credinţă, sai prin inter- pretarea după analogia credinții se ajunge la înțele- gerea pasagiilor obscure din Biblie, sai cel puțin se ușureză înțelegerea lor. Alături de regula fidei, care e normativă pentru interpretarea dogmatică a Scrip- turii, stă, în ce privesce coprinsul ei etic., regu/a ca- ritalis. 

$ 43. Inv&țătura despre Biserică. 

4). Luterani. Învățătura luterană despre Biserică, așa cum a fost formulată în Augustana și în Apolo- gie a fost forte mult combătută de înșiși Teologii luterani de mai tărdiii. Unii din aceștia aii dat o ex- tindere și mai mare noțiunii de Biserică exprimată acolo, alții din contră ai mai restrins-o, apropiindu-se cu chipul acesta de concepțiunea Romano-Catolică, Alții ai ţinut mâsura de mijloc, profesând ceea ce învață cărțile simbolice și în special Augustana Și A- pologia. Pentru mai multă claritate în vom urma și noi tot pe aceștia, care sunt considerați ca direcţiune ortodoxă și vom lua maj puțin în considerațiune—de cât în alte cestiuni—tâte cele lalte păreri. 
Definițiunea clasică a Biserici! este cuprinsă în Au-
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gustana, art. 7. Ea sună ast-fel: «Biserica este soci- 
etatea sfinţilor, în care se predică [vangelia curat și 
se administreză drept sacramentele (Est ecclesia con- 
gregatio sanctorum, in qua Evangelium recte doce- 
tur et recte administrantur sacramenta). Definiţiunea a- 
cesta este îndreptată de o dată contra Romano-Catoli- 
cilor și contra misticilor din Luteranism;—contra Ro- 
mano-Catolicilor escludend necesitatea unei ierarhii 
şi constituțiuni exteridre bisericesci, cum ne o pro- 
beză cu evidență adaosul: «.Și pentru adeverata uni- 
(ate a bisericii este deajuns consimfimintui asupra doctri- 
mii evangelice și administraţiunii sacramentelor>» ; contra 
misticilor apărănd. instituțiunea administratorilor sa- 
cramentelor: «deși Biserica în înfeles proprii este a- 

sociafiunea celor sfinți şi adevrat credincioși, totuși 
de vreme ce în acestă viaţă sunt amestecați mulți îpo- 

criți și perverși, este permis a primi sacramentele ad- 
ministrale de răi, (art. 8). S'a susținut, că art. 7 ar 
defini Biserica invisibilă, iar art. 8 pe cea visibilă. E 
însă falș a susține acesta, pentru că predica Evange- 
lică și administrarea sacramentelor sunt acte destul 
de concrete și reclamă existența unei comunităţi vi- 
sibile.. Adevărata deosebire e, că art. 7 descrie ființa 
Biscricii, pe câtă vreme în art. 8 Biserica este 'des- 
crisă ca fenomen istoric, constând din amestecul ce- 
lor credincioși cu cei fățarnici și perverși. Existența 
și necesitatea unei ierarhii, care să administreze sa- 
cramentele—orl-care și orl-cum ar fi ea—o n€gă Lu- 
ter contra Romano-Catolicilor, dar e nevoit s'o apere 
contra misticilor. Că definițiunea dată de. Augustana, 
cuvintului «Biserică» nu e complectă, ne o dovedesce 
reflexiunea: In ce categorie cad cei slabi în credință, 
cei neinstruiți în adevărurile mântuitre şi copiii ? 
Toţi aceștia nu pot fi numiţi nici credincioși, nici. fă- 
țarnici, nici perverși şi nici nu pot fi numărați între 
necredincioși. Sunt ei dar membrii ai Bisericii sai nu?



  

  

Augustana nu r&spunde nimic la acestă cestiune. Me- lanchton a observat mai târzii defectul acestei defi- nițiuni și a inlocuit terminul «congregatio sanctorum» prin «coetus vocatorum» şi cu drept, pentru că toți cei care au intrat în Creştinism prin pârta botezului se numesc și sunt chemaţi, dar nu toți se măntuesc, după disa: «fa/p/i sunt chemaţi, dar putini aleși», și vocaţiunea Bisericii în lume e tocmai acesta de ac- duca pe chemați spre a" face sfinți, aleși.: 
Din cele dise pănă aci resultă că Biserica este ceva visibil. Acesta se învedereză și mal mult din r&spun= sul lui Luter la întrebarea: Ce şi unde e Biserica ? « Unde locuesce Dumnegeii, dice el, acolo este Biserica pi nicăiri al! undeva, fiind-că Biserica este casa lui Dumnedeii şi Porta ceriului. . Și dacă Biserica frebue. să fie casa lui Dumnegeit, e necesar ca să aibă cu- dîntul lui Dumnegeii și Dumnegeii singur să fie tatăl de familie», (Interpret, Augustanei). Și în altă parte dice: «Biserică creștină este acolo unde este capul ci Christos, și unde e cuvintul să, unde asemeni chiamă fe fii la sine». Cuvintul lui Dumnedei, sai chema- rea lui Christos prin cuvint Și sacrament nu pâte r&- mâne fără efect și ast-fel se formeză o comunitate de credincioși, vădută și reală, dar nelegată de un anu- mit loc, ci numai prin unitatea credinței, speranţei și a dragostei. Acelaș lucru îl accentulază și Apolo- gia: «Și nu visâm o cetate Platonică, cum susțin cu îm Zietate unii, ci afirmăm că acestă Biserică, adecă a- deveraţii credincioși si drepți respindiți în tată umea, există»... «Vu vorbim de o Biserică închipuită, care 

au există nicăiri, ci susţinem și scim întradever, că 
acestă Biserică, în care Irăesc sfinții, este şi remâne cu adevtrat pe pămint, că adecă  ore-care „fii ai lui Dumnegeii sunt ici și colea în totă lumea în tot fe- ul de state, insule, fări, orașe de la resăritul Până da. apusul sărelui care aă cunoscut just pe Chri-



252 

stos şi Evangeliul și învața că Biserica are aceste semne 

exleridre: serviciul profetic sai Fvangelia și sacramen- 
ele» (art. 6 şi 8). 

Aceste citațiuni, fără a mai aduce altele, sunt de 
ajuns să ne probeze că Biserica este considerată ca 
ceva real, visibil, ai cărei membrii sunt toți creștinii, 
al cărui coprins spiritual este adevărul cuvîntului dum- 
nedeesc, iar semne de recunscere adevărata predică 
a Evangeliului și drepta administrare a sacramentelor, 
Biserica descrisă până aci și în felul cum o v&durăm 
nu este însă adevărata Biserică, ci numai o Bise- 
rică aparentă saă, în înțelesul larg al cuvîntului, o Bise- 
rică numai cu numele, dar nu și de fapt. Adevărata 
Biserică, corpul și miresa cea neprihănită a lui Chri- 
stos este ceva invisibil, e numai în inimile credincio- 
şilor. «Biserica nu e atât societatea lucrurilor exteridre 

și a riturilor, ca alle iînstituțiună polilice, ci ea e mai 
ales Societatea credinţei și a Spiritului Sfînt în 
inimi, care are totuşi semne exlerne, după cară fote 
fi cunoscută și anume: învețătura curată a Foange- 
diei și administrarea sacramentelor potrivit Evangeliet 
Îni Christos. Și acestă singură Biserică se gice corpul 
ui Christos, fiind-că Christos o reînoesce, sfinfesce și 
guverneză prin Spiritul săii» (Apologia). Biserica este 
Şi societas externarum rerum, dar ceea ce o face .a-. 

devărată Biserică, corpul lui Christos, este constitu- 
țiunea el internă ca sociețas fidei et Spiritus sancli în 
cordibus. Acestă societate internă nu e nici o dată 
în afară de o societate externă, de care:e-în totde- 
una legată și condiționată, şi că ea-se află într'adevăr 
într'o ast-fel de societas externa se cunâsce după predi- 
carea Evangeliului și administrarea sacramentelor. Din 
acest punct de vedere, citatele aduse mai sus-pen- 
tru visibilitatea Bisericii pot fi invocate și în serviciul 
dovedirii invisibilității întru cât după semnele exteridre: 
predica Evangeliei și administrarea sacramentelor se
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pote judeca dacă o anumită comunitate de credincioși e adeverată Biserică. Numai în acestă societate ex- ternă—Biserica în înțelesul mat larg al cuvintului— se pote vorbi de necredincioși, dar pentru-că aceștia nu sunt membre ale corpului lui Christos, ci slugi ale diavolului, de aceea nu sunt nici membrii ai Bisericii în adevăratul înțeles al cuvintului, ci numai cu numele. Credincioșii sunt însă şi cu numele și cu fapta și nu- mai ei constituesc adeve&rata: Biserică, Biserica în: în- țelesul restrins al cuvintului. Teologii luteran! susțin că Biserica visibilă și invisibilă nu sunt diferite una de alta, ci sunt una și aceeași, care pârtă două nume numai după punctul de vedere diferit din care e pri- vită. lată cum se exprimă Luter insuși în acestă ces- tiune: «Pentru mai multă înțelegere să numim cele două Biserici cu nume diferite. Pe cea dintâi, care este naturală, fundamentală, esențială și adeverală so mu- min creștinătate spirituală, internă ; Ze cea de a doua, care e făculă și exteridră so numim creștinătate cor- forală, externă, nu ca și cum am voi so separă, ci existând în. acelas timp, ca și când aș vorbi de un or și îi numesc după suflet om sBiritual și după corp om corporal» (Scrierea: Despre Papa). Calea pe care Lu- ter ajunge să deosebescă o Biserică visibilă și alta invisibilă, pentru. a lăsa apoi ca cea visibilă să de- curgă din cea invisibilă, este greşită. El își represintă lucrurile ast-fel: In inima unui om Gre-care încolțesce credința în Christos. Când acest colț s'a desvoltat și a ajuns la maturitate, omul a devenit discipulul lui Christos, adeverat creștin. În acestă calitate și câtă vreme el nu exprimă și în afară credința sa, el este un membru al Bisericii invisibile, compusă din ado- ratoril tainici ai lui Christos de pe tot pămîntul. In- dată ce acest om exprimă credința sa, ceea ce era ascuns devine vădut şi el apare pe față în ochii lu- mil ca un următor al lut Christos. Dacă acum găsesce
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mai mulți tovarăși de idei, se unesce cu cei și ast-fel 
formeză o comunitate v&dută. Credința comună, care 
îi însuflețea lăuntric și "1 unea mai nainte de a se fi 
cunoscut, devine acum, ca învețătură comună, legă- 

tura externă, care "i unesce. Asemenea și sacramen- 

tele, saii cultul extern, pe care ci le recunosc ca insti- 
tuite de Christos. Luter uită însă că atunci când Christos 
începu a anunța împerăţia ceriului, acesta nu se afla 
nicăiri alt undeva de cât în el și în ideea divină, că 
el a predicat'o Apostolilor, aceștia altora și așa mai 
departe și că prin urmare credința este inspirată din 
afară, din predica învețăturii lui Christos sai cel puțin 
deșteptată prin acesta, lar nu că omul întâi crede, 
fără să fi audit de cuvintul Evangeliei (în/erior cla- 
zilas sacrae scriplurae) și după aceea ajunge la con- 
vingerea saii siguranța externă despre, adevărul ci 
(exterior claritas sacrae scripturae). Christos și-a ales 
pe Apostolii săi, Apostolii pe discipolii lor şi așa mai 
departe, iar nu Apostolii pe Christos, nici lumea pă- 
gână, care n'audise de cuvintul Evangeliei, pe Apos- 
toli. E greșit asemeni cum Luter susține că se ajunge 
la convingerea sai siguranța, că cine-va e în pose- 
siunea adeverului. Nu acordul credinții individuale cu 
credința tradițională, cu învățătura neschimbată ținută 
și propagată de Biserică, e dovadă că el nu se află 
în rătăcire, ci mărturia internă a Sfintului Spirit. De 
unde și cum se pâte însă în acest cas deosebi măr- 
turia Sfîntului Spirit de simpla închipuire, de închi- 
puirea greșită a unei minţi fanatice, visătâre, înclinată 
spre misticism? Și cum acestea se pot uşor lua una 
drept alta ne o arată pe lângă mii și sute de mil 
de alte exemple revolta țăranilor pe vremea lui Lu- 
ter, contra cărora el însuși predică exterminarea, când 
ei nu făcuseră alt ceva de cât, că înțeleseseră și că- 
utai să aplice învățătura biblică după regula dată de 
Luter: inspirațiunea internă a Sfintului Spirit.
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Am v&dut că Biserica e ȘI societas rerum exlerna- 
uni ac riluum. Acesta e însă numai ceva secundar. 
Din acest punct de vedere privită, Biserica este o societas ca ori-ce altă politia, adecă jure humano. Ca 
atare ea se supune tuturor legilor sociale, civile, po- 
litice, etc., membrii ei pot asculta de orl-ce disposi- 
țiuni a căror împlinire nu e un păcat. Chiar cultul și disciplina bisericescă intră în categoria acestor dis- posițiuni. Creştinul e ţinut să le observe numai atâta 
timp cât el nu consideră acesta de păcat și nu îi îm- 
povăreză consciința. 

Pentru-că adevărata Biserică e comunitatea Spiri- tului Sfint în inimi, de aceea nu pote fi vorba des- 
pre o împărțire a membrilor Bisericii, nici despre un oficii sacerdotal (pinisterium divinum). Toţi creștinii 
sunt învestiți cu puterea spirituală a darului preoţiei de îndată ce ai primit botezul și între ei nu. există 
nici o deosebire de cât aceea a dregătoriei sai func- țiunii. Dacă se vorbesce de un oficii sacerdotal, a- 
cesta este numai o instituțiune curat omenescă: în- 
Sărcinarea ce comunitatea o dă anumitor persone de a predica și administra sacramentele - în numele er. 
Alegerea și numirea de către comunitate, iar nu pri- 

“mirea unui dar special al Sfintului Spirit transmis prin 
succesiune apostolică, e ceea ce dă drept și împuter- 
nicire păstorului să predice și să administreze sacra- mentele, de aceea «comunitatea creștină are dreptul și Puterea să judece ori ce învețătură si să cheme fe 
îuvefători, să-i instaleze și depună» (Luter, de potes- tate papae). Pentru acest cuvint pastorul nu are nici o putere jurisdicțională. Dacă câte o dată se vorbesce 
de puterea cheilor, care a fost dată Bisericii, acesta 
însemneză mal întâi, că e dată numai pentru a erta . păcatele şi al doilea, că ea revine comunității întregi, iar nici de cum pastorului, și dacă el o face, e numai 
în virtutea însărcinării dată lui de Biserică. Chemarea
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pastorului este numai de a conserva credința prin 
predica Evangeliului și administrarea sacramentelor 
(Augustana art. 5). Câtă vreme Biserica se află pere- 
grinând pe pămînt e absolută nevoe de un serviciii 
sacerdotal, fără de care nar putea domni o ordine 
desăvârșită în Biserică și credința nu s'ar menține, 
nefiind pers6ne .speciale, care să aibă îndatorirea de 
a predica. Tot acesta îndreptățesce și existența su- 
perintendenților, sin6delor, consistoriilor, etc., cărora 
li se dă respect ca ori-cărei autorități, ce are meni- 
rea de a păstra ordinea, iar nici de cum un respect 
religios. 

In atingere cu Statul, Biserica vine numai ca societas 
externarum rerum ac rituum, de aceea e pentru ea 

cu totul indiferent dacă suveranul portă rangul de 
Patriarh, Mitropolit saă Episcop, ori alte lucruri de 
felul acesta. Ceea ce ea cere de la Stat e numai ca 
ordinea și liniștea credincioşilor să nu fie turburată, 
încolo facă Statul ori-ce voesce. 

b) Reformafi. Inv&ţătura reformată, principial vor- | 
bind, nu se depărteză mult de cea luterană. 

"Basa este pentru amândouă aceeași, numai edificiul 
construit pe acestă basă e în unele părţi diferit de 
cel luteran. Ca și în Luteranism și aci Biserica e co- 
munitatea celor adevăraţi credincioși (2/ecți ef desti- 
nafi ad vitam aeternam. Calvin). « Credem o Biserică 
creștină sfântă, adecă comunitatea sfinților, reuniunea 

celor credincioși în Spiritul, care este sfintă şi miresă 
2 lui Christos, în care sunt cetățeni toți acei care cred 
cu adeverat, că Iisus este Christos, mielul lui Dum- 
“nedleii......și adeveresc acestă credință și prin Japte de 

dragoste» (Theses Bernenses 1, Basileensis prior 81). 
Adeverata Biserică este invisibilă. «În aceea (în Bi- 
serică) sunt toți creștinii pioşi, care se vor aduna cu 
foți la Dumnedeii după trecerea acestui timp. Câtă 
vreme e aici ea trăesce numai în speranță. și nici o-
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dată nu e vegulă în totalitatea ci, dar în lumina Spi- 
ritului dumnedeesc și a credinței este şi aci Pretutindeni 
iavallă, acesta însă nu e visibil» (Zwingli. Opus 1). 
«Biserica se numesce învisibilă, nu Bentru că dmenii 
din care se compune ar fi invisibili, dar fiind-că, as- 
cuusă ochilor nostrii și cunoscută numai lui Dumnedeiă, 
se sustrage adesea judecății omenesci» (Helvetica pos- 
terior, art. 17. Scotica prior art. 16. Institutio IV, 1,7). 

Cu tâte că Biserica invisibilă este cea adevărată, 
totuși Biserica visibilă jâcă în Calvinism un. rol fârte 
însemnat. Ea este oglinda în care se reflecteză Bise- 
rica invisibilă, ea este mama prin al cărui unic inter- 
medii este posibilă intrarea în viață. Biserica este cel 
mai puternic institut de educațiune și ca atare este 
înzestrată cu o organisațiune, care nu se deosebesce 
mult de a unui Stat absolut. Care e constituțiunea pe 
care Calvin a voit s'o dea Bisericei sale, ne o arată 
cu claritate felul cum a condus el Geneva bisericesce 
și politicesce. Firesce că idealul săă a rămas mai mult 
în domeniul abstracțiunii și n'a transmis realității de 
cât puţin din ființa sa. Puţinul acesta a fost totuși 
de ajuns pentru a face ca în privința practică. Bise- 
rica Calvină sâ se deosebescă mult de cea luterană, 

“săi fie cu mult superiră. Pe când în Luteranism 
domnesce o libertate ale cărei limite nu se scie până 
unde se intind și unde se slirșesc, pastorii nu pot 
avea nici o autoritate asupra laicilor și disciplina bi- 
sericescă lâncedesce, în Calvinism e tocmaj contra- 
riul. Disciplina e aci atât de mult prețuită, că formeză 
unul din criteriile după care se cunâsce adevărata Bi- 
serică. « Duză cum doctrina mântuitore a lui Christos, 
dice Calvin, este sufletul Bisericii, asemeni și disci- 
Plina formeză neroii ei» (Institutio IV, 12,1); şi: «Cu- 
vintul lui Dummnedeii: Predicat adeverat, sacramentele 
aaministrate drept și disciplina pusă în execuțiune după 
cuvintul” luă Dumnedeă, sunt semnele sigure și neîndo- 

17.



Se 

idse ale adeveratei Biserici a Îui Dumnedeii» (Confes. 
Scot. 25). Pentru ca disciplina să nu fie considerată ca 
ceva elastic, care se estinde sai restrânge după voe, 
sai să se lase pe socotela consciinții fie-cărui creștin 
în parte, ca în Luteranism, Calvin adaogă că ea tre- 
bue să fie amăsurată Bibliei. Cu îndeplinirea și su- 
pravegherea disciplinii în Biserică sunt însărcinaţi pas- 
torii, fără de care Biserica n'ar putea exista, cum se 
exprimă Calvin către Farel: «Am expus, că Biserica 
nu pote exista fără o anumită administrațiune (regi- 
men), cum ni se prescrie de cuvintul lui Dumnedei». 
Pastoril nu sunt numai de drept uman, ci și divin: 
« Pastorii și învețătorii aă fost instiluiți de Dumnedei, 
ca prin gura dor să învețe pe ai săi, "i-a învestit cu 
autoritate şi nu 'î-a lipsit de nimic din aceea ce face con- 
sensul sfint al credinţii și drepla ordine» (lustitutio 
IV 1). Referindu-se la citatul din Efeseni IV, 11, în 
care Apostolul Paul învață că Christos a făcut pe u- 
nii Apostoli, pe alții Evangeliști, pe alții păstori şi 
învățători, ca să zidescă Biserica sa până ce toţi vor 
fi desăvârșiți: și egali cu Christos, Calvin dice: «/e- 
dem, că Dumnedeii care putea desăvârși pe ai săi în- 
iro clipă, vrea ca aceștia să atingă vîrsta matură priu 

mijolcirea educaţiunii bisericesci. < Vedem mai departe 
arătat felul în care aveai să se desfășure aceste pla- 
nuri ale lui Dummnedeii: căci pastorilor le este impusă 
predica cuvîntului lui Dumnedeii. Toţi trebue să pri- 
mescă acestă prescriere, pentru ca să se supună cu 
blândefe și docilitate conducerii învefătorilor, care pen- 
tru acesta ai fost aleşi». «Precum în Vechiul Așe- 
dămînt Dumnedeii nu sa mulțămit cu revelarea legii 

sale, ci a instituit în preoți interpreții ei, de pe aie că- 
zor buze poporul să audă adeveratul ei înțeles, tot ast- 
fel este și astă-gi voința sa ca să nu ne îndeletnicim 
cu citirea, ci a instituit și învețători prin al căror a- 
jutor să fim sprijiniți» nstitutio IV. 1). Sub îngri-
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jirea și conducerea Bisericii trebue să remânem până 
la eșirea din acestă viaţă. 

Însușirile esenfiale ale Disericei evangelice, cum ur- 
meza din cele spuse până aici, sunt: a) Uuizarea și 
catolicitatea sai universalitatea. Intru cât Biserica după 
constituțiunea internă a ființei ei, este comunitatea 
spirituală a credincioșilor, își are unitatea și catoli- 
citatea în unicul ei cap nevădut și în unitatea Sfintu- 
lui Spirit, care constitue principiul ei de viață. Intru 
cât însă acestă Biserică internă îşi găsesce expresi- 
unea într'o comunitate exteridră, e de ajuns pentru 
unitate (după art. 7 din Augustana) cozsimfimintul 
în privința doctrinei evangelice și administrațiunii sa- 

cramentelor. Pentru acâsta însă za este necesar ca să 
se țină preste tot aceleași tradițiuni omenesti sa ri- 

turi și ceremonii instituite de“ omeni. Cu acesta Iarăşi: 
nu trebue să se înțelegă, că se lepădă ori-ce rituri, 
ci acestea sunt permise și recomandate chiar (Au- 
gustana art. 15, Apologia) ca orânduiri vechi și folo- 
sitOre, dar nu trebue considerate în vre un chip ca 
necesare spre mântuire. Asemeni diversitatea lor nu 
turbură unitatea Bisericii. b) „S/ufenia. Biserica este 
sfintă după constituțiunea ci internă ca comunitate 
a sfinților, care formeză corpul lui Christos, pe care el 
îl reinoesce prin Spiritul sc, îl sfințesce şi guverneză. 
Ca comunitate vEdută Biserica își are sfințenia sa în- 
partea obiectivă a cuvintului lui Dumnedei și a sa- 
cramentelor. Tot ce nu se pote resuma sub predica- 
rea cuvintului lui Dumnedei și administrarea sacra- 
mentelor, nu se consideră de sfint. «.5/nfenia Biseri- 
cii», dic articolele Smalcaldice (partea III, art. 12), 
nu stă în cămăși, corale, plăci, haine lungi și alte ce- 
remonii ale ei, pe care ea le a inventat mai pre sus 

de Scriptură, ci în cuvântul. lui Dummnedeii și drepta 
credință». Sfințenia Bisericii visibile nu se vatămă în-: 
tru nimic prin aceea că în sînul ei se află, alături de:
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cei sfinți. și. drepți, şi impioși, fățarnică și păcătoşi, cum 
nici sacramentele nu perd nimic din sfințenia și: e- 
ficacitatea lor dacă se administreză de. servitori ne- 
demni, acesta pentru că: «Fvangeliul și sacramentele 
sunt. eficace prin. promisiunea lui Dumnedei, dar nu 
Prin persona ministrului» (Melanchton; Loci, Augus- 
tana art. 8). Asupra acestui punct există o diferență 
între Luterani și Reformați. Pentru aceștia din urmă 
e anume cu totul indiferent dacă ministrul: sacra- 
mentelor și predicatorul cuvintului e demn sai ne- 
demn, pentru că după părerea lor acțiunea Sfintului 
Spirit. în cei. aleşi nu e. condiționată în mod absolut 
de predica cuvîntului, ci pote avea loc și fără acesta 
sai independent de el, pe câtă vreme în Luteranism 
cuvîntul este unicul vehicul al Sfintului Spirit. De 
aci pericolul de a împedeca eficitatea. sa substituin- 
du-l prin dogme, sai nepredicându-l cum se: cuvine. 

c). Înfalibilitatea și perpetuitatea. Din: sfinţenia Bi- 
sericii decurge și infalibilitatea. ci. Acesta se înteme- 
jază pe aceea că Biserica are în posesiunea sa Evan-: 
geliul curat și drepta administrare a. sacramentelor. 

„Prin acesta e ca columna. adev&rului, în vreme ce: 
Biserica. falșă se vădesce prin aceea că recunâsce. mai 
multă autoritate și val6re: orinduirilor omenesci de. 
cât. cuvîntului lui Dumnedei. Se pune însă întrebarea: 
Care e în Protestantism garanţia, că Evangelia, respec- - 
tive Sfinta Scriptură, se conservă în Biserică nefalșificată,, 
dacă: Sfinta Tradițiune nu se ţine în semă? R&spunsul 
la. acesta e promisiunea lui Christos, că Sfintul Spirit: 
va. rămâne. perpetuu în Biserică. Pe acestă. asistență: 
divină a. Sfintului Spirit întemelați, Reformatorii ai. 
lepădat cozsensus. patrum. Ierarhia. bisericescă și si- 

" nâdele. sunt. supuse greșelei, dar ca în Biserică, care: 
are promisiunea lui Christos, să fi greșit toți ierarhii, . 
scriitorii :și învățătorii ei, este asemeni inadimisibil,. așa: 
că învețătura adevărată se păstreză și fără de cozsensus: ..
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comunis' ecclesiae. Perpetuitatea: Bisericil nu: constă :în succesiunea apostolică neîntreruptă în ierarhie, ci este dată cu veșnicia capului Bisericii, a lui Christos.:Dacă 
capul e veșnic, și corpul va -fi veșnic, 

Din polemica urmată între Protestantism și Ro- mano-Catolicism -pe tema despre: Biserică, vom aminti numai următârele două :puncte: Romano=Catolicil -aii acusat pe Protestanți mai întâi, că ei confundă iBi- serica cu comunitatea nevădută. a sfinților. Acestă a- cusațiune însă nu e tocmal dreptă pentru. că. protes- tanții nu” tăgăduesc existența Bisericii 'visibile, ba ani vEdut ce :însemnătate îi dă “Calvin, ci susțin numai că adeverata Biserică 'e cea invisibilă, “In 'limbagiul său. drastic Luter dice relativ de acâstă cestiune: « Copyz- Pară Biserica sfintă a lui Christos cu Biserica ne- bună a "Papil. Biserica Sfântă a Îni Christos vorbesce ast-fel: cred o Biserică . creștină -sfiută, Biserica ne- bună a Papii vorbesce ast-fel::ved o Biserică creştină sfintă. Aceea dice: Biserică nu e:nici aici nici acolo; acesta dice : Biserica e aici și acolo». -Al doilea: Pro- testanții nu pot da semne sigure după -care -se :re- cunosce "Biserica și cu acesta aruncă pe creștini în nesiguranță :și 'incurcătură, 'Bellarmin a 'formulat : a- cestă oblecţiune -ast-fel: e Semmnele de recunoscere ale unui lucru trebue-să -fie mal clare de cât -acel lucru dle cărui semne sunt, altfel nu mai 'sunt semne -de ecundscere, ci de con ustune» - (De :notis 'ecclesiae -c. II). “Vine: cine-va și întrebă—așa Sună :obiecțiunea: maj departe—care este 'adevărata Biserică în 'care pâte afla -el :mântuire și: fericire? 1 se: respunde:- aceea care are :adevărata predică :a :cuvintulut :luy Dumnedeă și drepta administrare a sacramentelor. Aceste semne de :recunâscere ale :adeveratei Bisericei nu -spun .ni- MIC, pentru că tâte sectele susțin, “că 'aii -și' păstreză curat cuvintul și sacramentele. Cine spune acestui în- grijat de mântuirea sa, care partid are drept? 1 se
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pune inainte Biblia; nu e însă Biserica mai veche de 
cât Biblia? Nu e Biserica care predă Biblia? De unde 
se scie, că Biblia conține adeverul dumnedeesc, dacă 
nu de la Biserică? Ast-fel Protestantismul se învir- 
tesce continui în acest cerc din care nu pâte eși. 
Protestanții au r&spuns la acesta mai întâi printr'o 
retorsiune, că adecă și Biserica Romană se află în- 
trun asemenea cerc; căci cine proclamă ca atare 
semnele de recunâscere ale adevăratei Biserici de cât 
ea singură, Biserica Romană? Adevtratul r&spuns însă 
a fost dat în apărarea principiului scripturistic, la care 
trebue să se facă deosebire între circz/rs sophisticus 
şi regressus demonstrativus, dic Teologii protestanți. 
Cel dintâi dovedesce necunoscutul prin necunoscut, 
cel de al doilea pășesce dela cunoscințe confuse la 
distincte. Ori ce lucru se pâte cunâsce întradevăr 
numai dacă își deschide ființa sa cercetătorului, pro- 
ducând ast-fel însuși dovada realității sale. Biserica 
evangelică cere numai atât: Incercă cu cuvintul lui 
Dumnedei și sacramentul, pe care ţi le pun la dis- 
posiție, dacă ele îţi arată în adever calea spre ade-: 
văr și fericire. Ea nu doresce altă legitimațiune de 
cât aceea prin care Mântuitorul s'a legitimat lui Petru, 
în cât a putut dice: Dome, unde orei să ne ducem? 
Zu ai cuvintele vieții vesnice și noi am cregut și vecu- 
Hoscut, că tu esti Christos, fiiul Dumnedeului celui vit» 
(ISn VI, 68 s.). Biserica Romană n'arată credincioşi- 
lor direct cuvintul lui Dumnedei, ci'l ascunde sub o- 
broc şi de aceea caută să stabilescă semne după care să 
fie recunoscut. Mai departe: cu ce ficțiuni trebue să 
opereze Biserica Romană pentru a susține unitatea 
și. catolicitatea ei când mai mult de jumătate din lu- 
mea creştină e afară din sînul săi. Tot asemeni Și 
pentru a apăra primatul papal.
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$ t. Starea primului om înainte de păcat şi păcatul. 
original. 

Deosebirea .pe care Biserica n6stră și cea Romano- 
Catolică o fac între «chipul» și «asemănarea» lui Dum= 
nedeii în om, că adecă cel dintâi constă în puterile psi- 
hice naturale ale omului, în rațiune și voe liberă, far 
cea de a doua într'o stare morală superidră, pe care o- 
mul avea s'o ajungă prin colaborarea cu grația dum- 
nedeiască—donum superaditum— dată lui în mod su- 
plimentar, acestă deosebire nu e admisă de Protestanți. 
Starea de inocenţă, dreptate şi sfințenie, care forma 
fericirea şi perfecțiunea primului om înainte de că- 
derea în păcat, saă cu un cuvint justitia originalis 
e, după Protestanţi, o însușire naturală a firii omu- 
lui, ceva dat lui de la creațiune saă concreat, iar nici 
de cum ceva accidental, accesorii, cum susţinem noi. 
T6te calitățile și prerogativele de care se bucura o- 
mul paradisian în virtutea asemănării sale cu Dum- 
nedei, nu sunt după Protestanți de cât însușiri ale 
constituțiunii normale a omului (Vedi: Apologia art. 
2, Confess. Gallicana art. 9, Belgica 14, Helvetica 
posterior S. Catehismul de Heidelberg întreb. 6, etc.). 

Falșitatea acestei învățături protestantice, în apa- 
rență puţin diferită de a Bisericii Ortodoxe, se vede 
îndată în doctrina despre păcatul original. 

Augustana (art. 2) definesce păcatul original ast- 
fel: «(Protestanţii) învaţă că după căderea lui Adam, 
tofi Omeni concepuți în mod natural se nasc în făcal, 
adecă: fără frică de Dumnedeii, fără încredere în e! 
și cu concupiscență». Ce  privesce partea negativă a 
acestei definițiuni, Melanchton dice în Apologie, că 
tema de Dumnedeii și încrederea în el lipsesc omu- 

„lui natural nu numai ca act, ci şi în potență, adecă 
omul. nu mai are în sine puterea și nici măcar dis- 
posițiunea de a cunâsce pe Dumnedei, a'l iubi și a 
căuta să împlinescă poruncile lui. Acesta o spune ex-
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pres l'ormula de Concordie în următârele cuvinte: 
« Din acestă causă nu c corect gis, că omul pole face 
în lucrurile spirituale ceva care să fie bun și salutar, 
Pentru că omul mai nainte de renascere fiind mort în 
făcale nu pite să fie în el ore o putere de a face bine în 
cestiună spirituale și ca atare mare putinţa de a lucra 
în afaceri ce se raportă la Dumnedei» (Solida decla- . 
ratio, de libero arbitrio). Omul n'a devenit cu tote | 
acestea prin căderea în păcat o ființă cu totul ira=! 
țională, ci mai are o urmă de rațiune întru căt pri: 
vesce cercul de acțiune al lumii materiale, putând a 
se conforma legilor. Acestă rămășiță este așa numita 
justitia cioilis sau ralionis oră philosophica. Faţă de Dum- 
nedei și măntuirea sa sufletescă omul e cu totul mort, 
nu mai are în sine nici o putere. Acesta resultă mai 
întâi din aceea, că chipul lui Dumnedei în -om—care 
constitue esențialmente natura rațională a omului 'și 
în virtutea căruia el cunâsce -pe Dumnedeii, se teme 
de el și se încrede în.el—a fost nimicit prin căde- 
rea în păcat: «Jpvețăm, că păcatul original este ori- 
bila perdere a dreptății originale concreată în para- 

„dis, și lipsirea sază privațiunea de imaginea lui Dum- 
negeii» (Sol. decl. ibidem). Al doilea. “Se. susține, că 
omul după căderea în păcat nu mat: are libertate 
de voință de cât -pentru a împlini :justiția. civilă, dar 
în :ce privesce lucrurile spirituale 'a devenit -curat o- 
biect (pâtră, buștean, lut).: Omul natural nu mai pste 
găndi, crede și -voi în lucrurile spirituale, el e cu :to- 
tul mort pentru ori ce lucru 'bun, nu -mai are în sine 
nici măcar o schintee de puteri “spirituale. « Credem, 
că mintea omului nerenăscut, inima şi voea lui în lu- 
crurile spirituale si dumnedeesei na mai pot nîmic pri- 
cepe, crede, îmbrățisa, gândi, voi, începe, săvărși,. ete. şi 
afirmăm, că pentru: bine (atât în a-l cugeta cât și în:a-t 
face) e corupt și mort: așa în cât în natura omenăscă 
după cădere și înainte de renascere n'a remas nici mă-
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car o schiutec de puteri spirituale» (Ibidem). Și nu trebue 
să scăpăm nici un moment din vedere că e vorba nu- mai de puteri naturale, căci supranaturale n'avea omul de unde să perdă cănd—după vederea lui Luter—nu 

i se dedeseră. Pentru a ne exprima mai pe scurt, o- mul a perdut—după Luter—prin căderea lui Adam 
cea mai înaltă și mai însemnată parte a ființii sale spirituale, substanța dumnedeiască din ea, organul 
dat naturii lui prin creațiune pentru înțelegerea lui Dumnedei şi a lucrurilor dumnedeesci, așa în cât 
după perderea acestuia omul a. r&mas o simplă ființă 
pămintescă și posedă numai organe pentru lumea fi- 
nită, pentru relațiunile, ordinile și legile. acesteea. 

Dar păcatul nu e numai ceva negativ, cum a fost 
descris pănă aci, el e ceva mat mult și mai r&ă, e și ceva positiv. Locul chipului lui Dumnedeă esclus din om prin păcat îl ia concupiscentia: cufundarea în rău a tuturor pornirilor și înclinaţiunilor omului cădut 
Și nerenăscut, cufundare decursă dintr'o putere rea transmisă în mod ereditar de la Adam, « Afară de acestea afirmăm, că păcatul original nu e în natura 
omenescă numai așa cum am dis: o oribilă Privafiune 
de ori-ce puteri bune în ce Privesce pe Dummnedeii și 
ucrurile spirituale, dar că locul chipului lui Dumnedeii, 
care a fost perdui, fa Îuat o corupțiune internă, 
Jărte rea, forte adâncă (ca un abis), nepătrunsă si 
înexprimabilă a întregii naturi şi a tuturor forfetor, 
imprimată chiar și celor ma? înalte Și mai însemnate 
facultăți ale sufletului, înfiptă adinc în mintea, înima 
și voea omului. Asa că după cădere omul moștenesce 
de la părinţi Prin nascere o, putere rea, Hecurăție de 
inimă, pofte și înclinări vele» (Solida dec. ib.). Ră- 
dăcinile concupiscenții nu se distrug. nici prin botez, 
ci r&mân în tot timpul vieţii, nimicindu-se numai prin 
m6rte, sai .mai bine dis prin învierea pentru viața 
de -veci. Din causa acestui .răti congenital și nedes-
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lipit de firea omului tâte păcatele actuale saă per- 
sonale, săvârşite cu consciință și voință — întru cât 
pote fi vorba de o voință —nu sunt de cât forme 
singulare, aparițiuni ale păcatului original ca ramuri, 
floră și fructe ale unei tulpini și rădăcini rele. 

Concepțiunea acesta despre păcat este isvorită la 
Luter, e drept, dintr'un sentiment profund al mize- 
riei omenesci, al corupțiunii totale a omului și din 
necesitatea imperi6să a mântuirii neamului omenesc 
și urmăresce ținta de a ține continui în plină lumină 
a consciinții acest sentiment, pentru a moralisa pe 
om. Dar, dacă punctul de plecare e lăudabil și ţinta 
bine pusă, mijlâcele totuși nu sunt bine alese. Dogma 
de față nu-și pote atinge ţinta de cât numai acolo 
unde nu domnesce cugetarea, ci numai un impuls de 
sentimente confuse și inconsciente, căci dacă păca- 
tul a nimicit forțele spirituale al omului și în special 
pe cea religi6să-morală, singura care'l distingea în- 
tr'adever de animale, atunci: 1) Nu mai pâte fi vorba 
de păcat de la Adam și până la Christos, și răul mo- 
ral se transformă în fisic. Cum putea omul păcătui, 
dacă el nu mai poseda nici cea mai întunecată cu- 
noscință despre Dumnedei și voea sa, dacă nu mai 
avea puterea de a voi binele, dacă nu mai era liber?: 
EI pote delira, pâte distruge tot ce-i cade în cale, 
tăgădui ce-i mai pre sus de simțuri, a se tări în no- 
roiul patimilor celor mai degradatâre, dar faptele sale 
nu pot fi apreciate alt-fel de cât ale unei fiare săl- 
batice. II) După renascere, omul ar trebui să fie re- 
stabilit în tâte drepturile: și prerogativele naturii sale 
din nainte de căderea în păcat și prin urmare să pri- 

_vescă lumea cu acelaș ochii al minţii senin, curat Și 
nevinovat ca și primul om. Dar s'a întâmplat aşa? Ce 
ne a spus Luter însuși despre efectele concupiscenții 
Chiar și în omul r&născut? Și dacă e aşa, s'a reali- 
sat atunci măntuirea - de care înseta genul uman și 
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pentru a cărei scâtere în relief Luter a sacrificat în- 
vețătura tradițională a Bisericii despre păcatul origi- 
nal? Evident, că nu. III) Dumnedei apare ca un ti- 
ran și despot absolut, purtarea sa nejustificabilă față de păgâni pină la venirea lui Christos, pentru că lasă să piară timp de mil de ani nenumărate generațiuni fără a le veni in ajutor. Biserica veche a v&dut în lăsarea 
neamului omenesc în voea Și în puterile sale planul edu- cator al înaltei ințelepciuni dumnedeesci, care a voit să lase pe om a se convinge prin el însuși de decăderea și 
neputința sa pentru a simți necesitatea unui ajutor mai înalt și a fi dispus să primescă mântuirea adusă de Chri- 
stos. Acest plan dumnedeesc nu pâte avea înțeles 
de cât numai dacă omul mai cunoscea, fie cât de 
puțin, pe Dumnedei și voea sa sfintă și avea putinţa de a lucra în acestă direcțiune, dar după Luter omul a perdut cu totul cunoscința de Dumnedei şi nu e în stare să facă nimic bine. Cât de falșă este acestă aserțiune ne o arată cercetările antropologice, care afirmă în unanimitate, că n'a existat popor care să nu credă în Dumnedei, abstracțiune făcând bine în- țeles de forma sub care fie-care Și “l-a representat. Ba în unele religiuni precum în diferitele sisteme indice şi în cea Zoroastrică găsim multe idei demne de Dum- nedei și o morală destul de severă, iar speculaţi- unea spiritului elenic s'a înălțat cu Socrates până la pragul celui mai curat Monoteism. Acestea dove- 
desc, că omul cădut prin păcat poseda încă—pentru a ne servi de expresiunea scrierilor simbolice lute- rane—puteri spirituale. O privire mai pătrundătâre în viața popsrelor păgâne cu Gre-care cultură mai na- 
inte de venirea lui Mesia ne descopere o căutare continuă a adeverului, o sete ardetâre și dorinţă vie 
de a afla ce este adevărul. Dacă nu toți care ai că- 
utat și dorit adevărul, ai avut fericita ocasiune a lui 
Pilat de a vedea adevtrul în personă și a'l audi măr-
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turisind singur despre sine, dacă maj toți l-au căutat 
în lumea lor, în sfera materiei, și prea puțini și-a 
îndreptat privirile ?n spre certă, cel puțin l-ai do- 
rit cu toții, și fără o schintee măcar de viață spiri- 
tuală, acesta n'ar fi fost posibil. Asemenea, exemple 
de caractere morale nu lipsesc în păgânism, să ne. 
gândim numai la Budism și șcelele filosofice ale Pi- 
tagoreilor și 'Stoicilor. Nu ne dovedesc acestea liber- 
tatea morală? Ne e ertat să numim virtuțile atâtor 
înţelepţi «oifii strelucităre» 2 

Calvin ne oferă în scrierile sale vederi contradică- 
t6re despre păcatul original. In unele locuri spune 
că chipul lui Dumnedei a fost nimicit de tot în om, 
că puterile sale sufletesci pentru o viață sfântă s'aii 
stins cu desăvârșire în el și că .numai-prin noua-cre- 
ațiune în Christos lisus își recapătă organele pentru 
împerăția lui Dumnedei. Alte pasagii vorbesc numai 
despre o diformaţiune, cluntire și pângărire a: chipu- 
lui lui Dumnedei în om. Tratând despre rațiune -și 
voință, Calvin se exprimă, că acestea n'a putut fi 
distruse prin păcat pentru-că ele formeză . deosebirea 
dintre om și. animal. Păgânil ai dovedit acesta în insti- 
tuțiunile lor sociale, în artă și sciință. “Contrar te- 
oriei luterane, omul își păstreză în sistemul lui Calvin 
libertatea voinții—întru cât acesta nu e mărginită 
prin predestinațiune—şi după căderea în păcat. Dacă 
Calvin vorbesce adesea despre nimicirea voinții, a- 
cesta trebue luată (cum spune el însuși în Institutio 
II, -c. 3) în înțelesul, că nu voinţa în sine.ca act-su- 
fletesc e. distrusă prin păcat, ci . numai voința .de.a 
face binele; cu alte cuvinte ea e numai 'trunchiată 
sai „pervertită fiind înclinată în mod. exclusiv spre 
rău. Despre -concupiscență are Calvin mai tot aceeași 
noțiune ca și Luter, numai-că el nu -se-servesce bu- 
curos și.prea des 'de acest. cuvint. 

Scrierile simbolice reformate . oscileză în învețătura



  

  

a 
despre păcatul original și diferă între ele mar mult 
sai mai puțin după cum stai in legătură mai apro- 
piată cu Calvin saă cu Zivingli. Așa Confessia Tetra- 
politana nu trateză întrun capitol anumit despre pă- 
catul original, ci numai incidental, iar Helvetica prior 
caracteriză de eresie maniheică afirmațiunea Lutera- 
nilor, că omul cădut prin păcat a perdut cu totul 
liberul arbitru și e ca o petră și buștean. Din con- 
tra Helvetica posterior, Gallicana, Belgica, Scotica se 
pronunță in sensul, că omul a fost corupt cu desă- 
vârşire prin păcat. «/Mâr/urisim, dice Helv. post., că 
omul a fost făcut de la început după chipul lui Dum- 
nedeii și a fost înzestrat de Dumnedeii cu dreptate și 
sfințenie deplină. A căgut însă de bună voe în făcal, 
și Prin acestă cădere tot genul uman a fost corupt 
pi supus condamnării. Din acestă causă firea ndstră e atât de vifiată și atăt de mul! înclinată spre păcal, în cât 
dacă nu e reînlregită Prin Spiritul Sfint, omul nu /ace și nu voesce de sine nimic bun». 

_ Zaoingli e de acord în a recun6sce cu Luter.și cu Calvin, că omul a cădut adânc prin păcat și că nu 
mai «e în stare să facă nimic bun, dar susține în di- 
vergență de ci, că păcatul constă numai în corup- 

”țiunea firii omenesci, nu și în vina ce se impută fie- 
căruia din urmașii lui Adam pentru păcatul str&mo- 
şesc. Păcatul original e păcat în înțelesul propriii al 
cuvintului numai pentru Adam şi Eva, căci de vreme 
ce păcatul e călcare de lege și numar er aă înfrint 
legea de a nu mânca din fructele pomului oprit, tot 
numai ei sunt vinovaţi de acestă infracțiune, iar nu 
și urmașii lor. Ceea ce pentru restul omenirii pSrtă 
numele de păcat original, nu e un păcat în înțelesul pro- 
prii al cuvintului, ci numai o bâlă, un defect natu- 
ral: înclinarea spre păcat. și nici de cum o vină. Bla. 
sai disposițiunea spre păcat se moștenesce de la 
Adam: Sensualitatea și egoismul sunt cele două. im-.
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pulse, care aă indemnat pe Adam să comită păcatul; 
acestea se transmit prin nascere și urmașilor săi și 
îi dispune să păcătuiască. Mai nainte ca cine-va să 
fi păcătuit însuși nu e vinovat de nici un păcat str&- 
moșesc, de aceea—după Zwingli—copiii, care înceteză 
din viață mai nainte de a fi primit botezul sunt cu 
siguranță mântuiți, pentru-că n'ai nici un păcat per- 
sonal, iar păcatul lui Adam nu li se pote imputa. Pen- 
tru a clarifica disele sale, că păcatul original la urmașii 
lui Adam nu constă din nici o vină, ci e numa! in- 
clinarea de a păcătui, Zwingli-se servesce de urmă- 
tOrea comparațiune: Un puii de lup este după dis- 
posițiunea sa naturală în tote privințele un lup, adecă 
acel care în virtutea sălbătăciei înnăscute sfășie și 
mănincă oile. Cu tote că el (puiul) de fapt n'a sfășiat 
nici una, vinătorii care'l descoperă unde-va îl trateză 
ca pe unul bătrin, fiind-că sunt convinși, că și el va 
da năvală în turme ca și cei lalți lupi şi le va de- 
cima, pe dată ce va fi în stare s'o facă, 

Disposiţiunea naturală a puiului de lup e identică 
cu păcatul original, sati mai corect răul, bla eredi- 
tară în om; actul fie-cărei răpiri de' oi pornit din in- 
stinctul natural sau sălbătăcia inăscută e identic cu 
păcatul actual. care răsare din cel original (= disposi- 
țiunea de a păcătui) ca planta din s&mința sa. Dis- 
posițiunea de a păcătui ca și disposițiunea naturală. 
a puiului de lup de a răpi, nu pste fi considerată în, 
sine ca o vină. | i, 

Din comparaţiunea între omenirea cădută în, păcat. 
și un om cădut prin vina sa în captivitate și prefă- 
cut în sclav, Zwingli conchide asemeni, că păcatul 
original e numai o condițiune saii o stare în care 
ne găsim fără vina n6stră, întocmai ca copiii ȘI ur- 
mașii acelui captiv. 
_Ori cât de plausibile ar părea comparațiunile lui. 
Zwvingli ele nu pot dovedi ceea ce și-a propus el.
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Din contră, conclusiunea logică la care se ajunge e 
cu totul alta. Dacă sensualitatea ȘI egoismul sunt im- 
pulsele, care—prin intervenirea diavolului— ati deter- 
minat pe Adam să păcătulască, acestea însemnâză 
că ele se aflau deja în natura omului în stare latentă 
Și când s'a presentat ocasiunea at eșit la ivelă. Dar, 
dacă Adam a avut în inima sa ascunsă s&mința aces- 
tor rele, atunci el n'a putut-o avea de cât de ia cre- 
ațiune şi în acest cas n'a fost creat de Dumnedei 
bun. Dacă păcatul stremoșesc consistă pentru des- 
cendenții lui Adam tot din sensualitate Și egoism, 
care fac disposiţiunea spre păcat, atunci de ce să se 
mai. numescă păcat orginal? fiind-că nu e rezultatul 
unei greșeli fâcute de Adam, ci e ceva inerent na- 
turii omenesci, e creațiunea lui Dumnedei, care e 
într'un asemenea cas autorul răului. Altă aberaţiune: 
Dacă păcatul original nu e într'adever păcat, ci nu- 
mal un răi, o bâlă ereditară de a înclina spre pă- 
cat, atunci nici păcatele actuale, sai personale nu 
pot fi adevărate păcate pentru că ele nu sunt de cât 
un produs absolut necesar al disposițiunii naturale a 
omului. Natura omului fiind rea, el nu va putea nici 
o dată face de cât fapte rele, păcate. 
"In ce privesce modul cum păcatul lui Adam se 

impută fie-cărula din descendenţii săi nu găsim ni- 
mic în scrierile simbolice protestante. Dogmatica de 
mai târdii deosebesce două feluri de imputare: una 
medială, dată în corupțiunea firii omenesci, și alta 
imediată, raportarea păcatului și vinei primului om 
asupra tuturor urmașilor săi. Asupra acestui punct 
se exprimă fârte clar Melanchton în Comentarul la 
epistola către Romani (cap. 5, v. 12): «Păcatul ori- 
ginal ui se impută pe de o parte pentru o gresală streină, 
Ze de alta pentru necurățiea în care ne nascem». Pen. 
tru a dovedi că ceea ce numesce greșală streină nu 
ne € ceva cu totul strein, el adaogă: «frotopărinţii 

 



azi primit daruri pentru tot genul omenesc, și: persd- 
ele lor representaii ttă Posteritatea», așa că greșala 
lor e și a n6stră. 

Relativ de propagarea păcatului original Luteranii 
admit Traducianismul, jar Reformaţii Creaţianismul. 

$ 45 Invățătura despre justificare. 

Noţiunea de justificare sinonimă cu regenerare, vi- 
vificare, cuprinde în sine două momente: unul subi- 
ectio, hoc est o transformare personală nu a omului 
immoral în moral, cia necredinciosului în încred&tor 
în promisiunea dumnedetască. Increderii în promisi- 
unea dumnedeiască îi urmeză îndată transpunerea în 
starea de justificare față de Dumnedei și ertarea pă- 
catelor. Momentul odiecțiz constă. în declararea omu- 
lui de către Dumnedei ca intr'adever justificat și în 
ertarea păcatelor. «A justifica, dice Apologia, înzsepz- 
neză a face din nedrepți drepți sai a 7egenera; mai 
însemncză asemeni a declara sai considera drepți». 

Omul nu ia nici o parte activă la justificarea sa, 
n'are nici un merit în dobindirea ei: <Zfarea pă- 

„catelor și justificarea înaintea lui Dumnegeii wo pu- 
em ajunge prin propriile nostre Puteri, prin merite 
sai fapte, ci ne justificăm din grafie Brin credința în 
CAristos, dacă credem că suntem Primiti în grație și 
ni se dartă păcatele prin Iisus Christos, care Brin m0r- 
lea sa a dat satisfacțiune peniru păcatele nostre. A- 
cestă credință ne o impută Dumnedeii, pentru drepla- 
Zea faţă de 'el» (Augustana art. 4). 

„= Justificarea înaintea lui Dumnedei se face prin cre- 
dință și numai în credință—per idem et sola. fide; 
faptele nâstre bune: nu contribue: cu nimic. la justi- 
ficare. Prin credință omul își'atrage meritele lui Chri- 
stos, în virtutea cărora și numai dia graţie i'se Iartă, 
pe de o parte; păcatele (acesta ca moment nega-
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tiv al justificării a pecatis e/ aeternis Peccatorum sup- 
Pliciis absoli), pe de altă parte se declară de drept 
(justus pronuntiatur) prin imputarea dreptății lui Chri- 
stos (acesta ca moment positiv, în care se cupriride 
recoucilialio cum Deo şi adoplio în /ilios Dei). 

Desfășurarea întregului proces al justificări este ur- 
mătorea: «Când omul învață din predica legii (V. 
Așcd.) a cundsce și simţi nepulința sa, se îugrozesce, 
cum să împlinescă legea? căci ea trebue împlinită, alt- 
fel e condamnat. Din acăstă causă e el descurajat și 
îujosit în proprii săi ochi, nu găsesce în sine nimic 
cu care să polă deveni pios. Atunci interoine cel lall 
cudiut, promisiunea dumnegeiască (Foangelia) și îi dice: 
Vrei să împlinescă tote Poruucile, să de scapi de pof- 
fele vele și de păcat, cum impune și cere legea? crede 
în Christos, în care îji promit tolă grația, areptatea 
și dibertatea. Cregi? le ai fe fole. Wu cregi? m'ai ni- 
mic, căci ceca ce îți este imposibil ca tote faptele leşii 
care sunt mulle și totuși nici una de folos, îți va fi 
usor și repede prin credință. În credință am pus ei 
făle lucrurile; cine o are, are ile lucrurile si trebue 
să fie fericit, cine m'o are, nu trebue să a1bă zzimic» 
(Luter, Libertatea omului creștin, 9). Mai departe, 

“Dumnedeii declară pe cel ce crede în cuvintul Evan- 
geliei de drept, acesta în virtutea meritelor lui lisus 
Christos, dar fără ca credinciosul să fie drept și de 
fapt: deși declarat liber de vina și pedepsă păcatu- 
lui original, totuşi el nu e liber 'de păcat; pecabili- 
tatea inăscută r&mâne și în cel justificat, numai nu 
în t6tă puterea ci. Justificării îi urmeză, ca o treptă 
mai înaltă, sfințirea în care credința se manifestă prin 
fapte bune, ca fructe ale ei. Tot procesul renascerii 
spirituale este prin urmare un act esclusiv dumne- 
deesc, în care omul e numai pasiv. Acţiunea . dum- 
nedeiască nu premerge numai acțiunei omului Și o 
insoțesce și ajută așa ca faptul justificări să fie ceva 

18,
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divino-uman, ci Sfintul Spirit singur e activ, pentru 
ca totă gloria să revine numai lui Dumnedeii și ori-ce 
sumeție a omului cu meritele sale să fie imposibilă. 

Pentru că doctrina despre justificare este punctul 
central în Dogmatica protestantă, să urmărim mai de 
aprâpe expunerea ci.— 

1). Primul lucru pe care îl ai în vedere Protestan- 
ţii în înv&țătura despre justificare este raportul de 
vină sai culpă în care stă omul față de Dumnedei 
și care trebue anulată. Aci e de luat în considera- 
țiune mai întâi posițiunea omului față de lege. Dacă 
el ar fi împlinit legea, ar fi avut un drept la” fericire, 
dar n 'a implinit-o ş Şi de aceea e vinovat înaintea lui Dum- 
nedei și supus condamnării. Acesta e un raport o- 

„biectiv, nu numai o consciință subiectivă de vinovă- 
ție. Raportul acesta obiectiv se reflecteză însă în con- 
sciința personală de vinovăţie, în tema de condam- 
nare ce cuprinde pe om, temă care'l înstreineză din 
ce în ce mai mult de grația lui Dumnedei şi face 
inima incapabilă pentru percepțiunea dragostii dum- 
nedeesci și primirea puterilor mântuitâre. Acestă t€- 
mă trebue înlăturată mai nainte de tote, pentru ca 
omul să se pstă apropia din noi de Dumnedei și 
asculta cuvintul săi, căci «o înimă, care simte într'a- 
dever, că Dumnedeii e mâniat, nu pote iubi pe Dum- 
nedeii până ce nu "1 scie împăcat. Natura omenescă 
nu se pote ridica ca să îubescă pe cel mâniat, pe ju- 
decător și pedepsilor, câl timp e înspăimântală și se 
vede aruncală în morlea eternă. E ușor penlru cei 
neocupați să plăsmuiască asemenea visuri de iubire, că 
cel acusat de păcat mortal pote iubi pe Dumnedeăi mai 
Pre sus de tote, pot plăsmui pentru că nu simt ce e 
mânia sai judecata lui Dumnegei. Numai în luptele 
și frământările de consciință se convinge consciința de 
vanitatea unor ast-fel de speculațiuni fi f losofice» (Apo- 
logia).
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Descrierea stării sufletesci a omului, premergătâre 
justificării, și posițiunea lui față de lege e descrisă de 
Protestanți nemerit; ceea ce stă însă ascuns în dosul 
descrierii, și anume că omul natural nu e în stare să 
implinescă nici una și cătuși de puțin măcar din pres- 
cripțiunile legii și că: Dumnedei face totul în proce- 
sul regencrării, iar nu numai că deșteptă, conduce şi 
ajută pe om în drumul mântuirii, acesta e falș. E a- 
semeni nedreptă acusaţiunea pe care Apologia o a- 
duce în cuvintele de mai sus Romano-Catolicismului, 
că ar învăța, că omul natural pâte iubi pe Dumne-, 
deii mai pre sus de tâte. 

I[). Justificarea nu e un ac/ farmacologic sai medici- 
nal, ci curat judecătoresc, declaratoriii saă exteru. A 
fi justificat însemneză a fi absolvit de vină, a fi pro- 
nunțat sai declarat drept, Iar nici de cum a fi făcut 
din păcătos drept, din nelegiuit pios, etc. Acestă abso- 
luțiune se face de către Judecătorul suprem frogter ali- 
enam justitiam, videlicet Christi. Majestatea sfintă a legii, 
care condamnă pe păcătos nu pâte fi satisfăcută de cât 
printr'un garant ales de Dumnedeii însuși și pe care con- 
damnatul are dreptul să și'l ia ca mijlocitor. Pentru că 
un asemenea garant și mijlocitor trebue să aibă în favâ- 

“rea sa «mărturia cuvîntului lui Dumnedei, din care să 
scim cu siguranță, că Dumnedeii voesce a se indura 
și asculta pe cci care invocă prin acest Propifiator», 
şi apol ca «meritele aceluia să fie puse înainte, pen- 
(ru ca prin ele ca şi prin merile proprii să fie de- 
clarați drepți» (Apologia), urmeză că nimeni altul nu 
pote servi ca atare garant, mijlocitor și împăciuitor 
de cât lisus Christos. «Precum când unu amic flătesce 
0 datorie penlru amicul săi, acesta se achită Prin me- 

“ritul altuia ca și cum ar fi al săii, tot ast-fel și me- 
zitele lui Christos ui se dai ca să fim declaraţi drepli 
Prin ele, ca și când ar fi ale ndstre; de vreme ce cre- 
dem în el» (ibidem). In acest sens presentându-se



276 
SONNNNNI NIN 

păcătosul cu garantul săi Christos înaintea lui Dum- 
nedeii, acesta pronunță următârea sentință: «/a2 cou- 
siderafiunea acestui garant te socolesc de acum ca 
drepi, cu tite că mai fost până acum și nici pe viitor 
mai să fii drept desăvirsil». 

Se înțelege de sine că actul proclamării ca justifi- 
cat nu trebue să ni'l representăm în felul cum se dat 
sentințele judecătoresci de 6meni, că adecă Dumnedeii 
stă la judecată în ceri și fie-care om se presintă îna- 
intea sa pentru a asculta sentința de justificare, ci 
trebue luat numai ca un act al minții și voinţii dum- 
nedeesci, în basa căruia Dumnedei nu privesce pe 
om așa cum e el de sine şi în sine, ci numai în re- 
laţiune cu Christos, Mântuitorul săi. 

In contra acestei concepțiuni a justificării s'a ri- 
dicat obiecțiuni chiar din sînul Protestantismului, iar 
Teologii Romano-Catolici ai pus în combaterea er 
t6tă sciința de care au dispus și ardârea de care at 
fost capabili, şi cu drept cuvint, pentru că, după cum 
vom vedea îndată, e falșă și greșită din temelie și 
pericul6să pentru moralitate. 
„Actul justificării este după Protestanți numai ceva 
exterior. Păcătosul intră numai într'o relațiune exte- 
riâră cu Dumnedei, nedreptatea sa e numai acope- 
rită, dar nu ștersă, păcatul numai neținut în semă de 
Dumnedei, dar nu distrus în rădăcina sa. Cu alte 
cuvinte omul remâne de facto acelaș ca și mai nainte 
de renașcere— răi și decădut—numai că e declarat 
drept, liber devina păcatului şi restabilit în raportul 
normal față de Dumnedei, dar ce” ajută acestea dacă 
în firea sa n'are loc nici o schimbare spre bine? Forte 
nemerit compară Be/larmiu pe omul justificat după 
teoria protestantă cu un Negru, care stă înaintea unui 
tribunal şi e declarat de judecător, alb. Din acel mo: 
ment el trebue considerat ca alb şi vai. de acela care va 
îndrăsni să dică, că nu e alb. Sai cu un condamnat
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ținut în lanțuri și declarat de suveran liber, dar fără 
a fi liberat din lanţuri. EI trebue să-și închiputască că 
e liber și să se pârte ca unul liber, cu tâte că reali- 
tatea crudă a greutății lanțurilor nu-i permite. //5///er 
face următârea comparațiune: Cu aproprierea meri- 
telor lui Christos prin justificare, după teoria protes- 
tantă, este acelaș lucru ca cu un om, care a cumpărat 
o carte forte savantă, pe care însă n'a citit'o Și cu 
tote acestea susține a'și fi însușit tot ce e cuprins 
în ea, numai pentru că e proprietatea sa, și a fi con- 
siderat de mare învățat. 

La ideea că păcatul nu se distruge, ci numai se a- 
copere prin justificare ai ajuns Protestanții de la 
considerațiunea greșită că sensualitatea și inclinarea 
spre păcat, care mai remân în om și după primirea 
botezului sunt însuși păcatul original, care prin urmare 
nu € distrus de fapt, ci numai nu se mal impută 
omului. Dar dacă omul justificat e—în sine privit— 
tot așa de păcătos și condamnabil ca și cel nerenăs- 
cut, atunci nu e nici o diferință morală între unul ȘI 
altul și antitesele biblice de: om vechii Și noi, viață 
veche și nouă, nouă creatură, de nascere și renas- 

„cere, etc., nu maj ai nici un înțeles și însemnătate 
morală; liberarea de păcat și distrugerea sai desră- 
dăcinarea lui din inimile credincioșilor (ca d. ex. în 
Romani VI și VIII, 1—4) nu sunt de cât iperbole şi 
desilusiuni. 

Tot din confundarea rămășiților păcatului original 
după. botez cu însuși păcatul original, Protestanţii con- 
chid că nu există o diferență esențială între păcatul 
mortal și cel venial, căci—dic ei—ambele acuză pe 
om înaintea lui Dumnedeii în acelaș fel, ambele atrag 
după sine mârtea veșnică. Singura: deosebire hotări- 
tore între păcate este înaintea lui Dumnedei credința 
în meritele lui lisus Christos. Dacă omul crede, Și a- 
tât timp cât el crede, tâte păcatele sale sunt veniale,
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vici-versa fără acestă credință tote păcatele sunt mor- 
tale, de Gre-ce în fond necredința e unicul păcat. A- 
cesta cred Protestanţii a o întemeia pe faptul, că di- 
recțiunea voinții nu e mai curată în omul renăscut 
de cât în cel nerenăscut. «Chiar s/Anfii, dice Melan- 
chton, cauză ale sale, sunt iubitori de viață, de eforie; 
de siguranță, de linisce, de lucruri» (Loci). Luter vor- 
besce de poftă rea, avariție, desfrinare și a/lele, că 
remân în cel justificat. După ce Logică mai pste fi 
numit sfint un om stăpânit de pofte nepermise, ava- 
rițic, mânie, desfrinare şi altele de felul acesta, numar 
Protestanții o pot sci, pentru noi e și rămâne o cor- 
/radictio în adjecto. Asemeni € grei de priceput cum 
acest fel de justificare în care omul r&mâne tot răti 
se p6te numi renascere, și încă și mal greii ca să ne 
facem o idee cum Dumnedei, adevtrul și dreptatea 
absolută pste privi şi considera de bun și drept pe 
un 0m pervers, corupt și încărcat de păcate? In 
ochii noștri, ai muritorilor, un criminal grațiat rămâne 
tot. criminal, graţierea nu'l spală de vină şi cu atât 
mai puțin îi împrumută o valdre morală pe care n'o 
are, ci numai îi dăruesce libertatea și Dumnedei să 
considere de sfinți și să recompenseze cu fericire veş- 
nică pe avari, desfrinați, etc., numai pentru o pretinsă 
credință în Christos? Nu e re a lui Christos înv&ţă- 
tura, că după râde se cunâsce pomul? Și asemenea 
sfinți sai ai adeverată credință în Christos și atunci 
nu pot face fapte de ale întunerecului, sai dacă fac 
asemenea fapte nu cred în Christos. 7Zerfizz 04 
datur. 
Am dis mal sus, că concepțiunea justificării numai 

ca act declaratoriă saii extern este falșă și pericul6să 
pentru moralitate. Că e falșă se pote vedea din cele 
spuse până aci. Că e immorală, s'o dovedim.— 

Dacă Dumnedeii nu voesce să ţină în semă păca- 
tele credincioșilor, sai dacă îi consideră drepți și
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sfinți fără ca ci să fie așa, atunci el e nedrept. A crede 
însă așa ceva despre Dumnedeii este impietate. Dacă 
Dumnedei—cum sună a doua ipotesă a justificării 
protestante—nu ține socotelă de păcatele omului, ori 
câte și orl-cum ar fi ele, pentru că sunt o consecință 
inevitabilă a mărginirii și imperfecțiunii sale, atunci 
lucrul ce și mal grav, atunci Protestanții ar fi trebuit 
să stabilescă regula, că tâte păcatele sunt veniale, ar 
nu contrariul. Acesta ar fi fost mai logic, sai și mai 
bine ar fi putut înlătura cu totul noțiunea de păcat 
pentru că e o însușire naturală a omului ca șia 
mânca, a dormi, a vorbi, a ride, etc. 

Care aii fost urmările acestei superficiale concep- 
țiuni a justificării ne o arată—cel puţin în teorie— 
felul cum caută să scuseze păcatele însuși Reforma- 
torul Luter și amicul săi Melanchton. » Pâca/uesce— 
scrie Luter lui Melanchton într'o scrissre—păcătuesce 
sdratâu, dar fii lare în credinfă(!..) și te bucură în- 
tru Christos, care e învingetorul păcatuiui, al morţii 
și al lumii. Trebue să păcătuim cât timp suntem aci 
(fe fămini). E destul, că cunăscem prin bogăția Dum- 
nedeului gloriei pe mielul, care ridică păcatele lumii, 
de la care nu ne va putea răpi păcalul chiar dacă 
am comite adulter, sait omor de o mie de ori într'o 
Ji(27...)». Inchinătorii lui Baal și Moloh, ar lui Dy- 
onisos și Afroditei, n'ar fi putut scusa mai bine de cât 
Luter orgiile lor! Dar să ascultăm și pe Melanchton: 
«Ori-ce ai face, dice el, mănânci, bei, lucrezi cu mâna, 
înveți, ei gic chiar dacă păcătuesci învederat, nu te 
uita la faptele tale, aduți aminte numai de promisi- 
unea lui Dumnedei, nu te îndoi în încrederea în el, 
Pentru că nu mai ai un judecător în cerluri, ci un tată 
care te are la inimă ca părinţii pe copiii lor; cu alte 
cuvinte: ori-ce at face nu te îngriji, crede numai, că 
ai un tată în ceriuri, care scie să erte mai bine de 
cum scii tu să păcătuesci, și tâte-'s bune. Ce mons-
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tru de credință o mai fi și acesta, care îngădue și 
sanctifică asemenea fapte, nu scim. E o adeverată 
minune dumnedeiască, că Protestanţii n'a cădut pradă 
celei mai cumplite destrăbălări când înșiși Reformatorii 
debiteză asemenea enormități. 
III). Justificarea se dobândesce numai prin cre 
dinţă şi fără de fapte bune (so/a fade). Credinţa sin- 
gură justifică pentru că numai prin ea se pâte în- 
suși cuvintul despre grația dumnedeiască și meritele 
mântuitore ale lui Christos. Credinţa justificătâre nu 
e numai ceva teoretic, sai istoric—zofifia /istoriae— 
că Christos a suferit pentru no! și a triumfat asupra 
morții, ci e un consimfimânt la promisiunea dumne- 
deiască, este a voi și a primi promisiunea dată Ben- 
iru ertarea păcatelor și justificare (Apologia), ea este 
mijlocul și instrumentul priu care ne apropriem pe 
Christos Îântuitorul și prin Christos acea dreptate, 
care pile sta înaintea scaunului judecății lui Dumne- 
deii (Formula de concordie). Obiectul credinții justi- 
ficatâre este: a) graţia lui Dumnedei în virtutea că- 
reea se iartă păcatele și b) meritele lui lisus Christos. 
Credinţa este prin. urmare causa afprekendeus, doţa- 
vov Anzrindv, a justificării,: causa e/jicicus este graţia 
lui 'Dumnedei, causa meritoria satisfacțiunea lui Chri- 
stos, și causa înstrumentalis cuvintul lui Dumnedei 
(Sfinta Scriptură) și Sacramentele. Prin acestă credință 
situațiunea omului față de Dumnedei se schimbă de 
o dată. Omul, care mai nainte era înstreinat şi de- 
părtat de Dumnedei, acum se întârce către el, i se 
jartă păcatele și devine bineplăcut lui Dumnedeu. To- 
tul se face de o dată, iar nu treptat și succesiv. 

Credinței justificatâre îi precede căința de păcate 
——Poenitenlia—care constă din două părți: courizio 
și des. Contriţiunea este îngrozirea consciinții de 
Dumnedeii pe care'l scie mâniat din causa păcatului 
Și remuşcarea ce încercă că a păcătuit. Acestă recu-
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noscere a greșalelor propri! deschide inima pentru 
primirea grației dumnedeesci, care nu întârdie a se arăta armând pe om cu credința (fides) care!l justifică. 

Cu teoria justificări! numai prin credință, Protes- 
tanții tăgăduesc necesitatea faptelor bune pentru mân- tuire, sai mai corect: pentru justificare. O învățătură 
despre faptele bune există cu tâte acestea și în Pro- 
testantism, ele însă nu preced justificării, ci îi urmeză ca un fruct al ci. Credința activă în dragoste—o cre- dință sai parte a credinței diferită de cea justifica- t6re—-nasce faptele bune. Acestă credință corespun- detâre cu dragostea dumnedeiască a celor renăscuți, din Biserica nâstră și cea Romano-Carolică, este des- 
crisă de Luter ca: «74 act dumnedeesc în noi, care 
ne schimbă, ne renasce în Dumnegeă, omoară pe te- 
chiul Adam, ne transformă în alți omeui, refaze îni- 
a, Suflelul și tote futerile nostre și ue îm drlăsesce Spiritul Sfint. Acestă credință e ceva viii, acliv, așa că e împosibil ca ca să nu efectueze întotdcuna binele. Asemeni acestă credință nu întrebă dacă trebue să 
facă fapte bune, ci mai nainte de a fi întrebat a [ă- cul deja multe și e continut ocupată cu facerea lor» (Prefaţa la epistola către Români). Aci credința nu 
"mai e pasivul £oyavo Anzrtzdvy de mat Sus, ci e ceva care ne amintesce forte bine pe /ides caritate for- 
mata a Romano-Catolicilor, e flârea redeșteptării tu- 
turor puterilor sufletesci ale omului, cum o numesce 
tot Luter în Comentarul la ep:stola către Galateni: 
«e inima znlegră, voinjfa bună și mintea sati rațiunea 
din noi creată». Cu alte cuvinte, ca să ne servim de 
terminii Augustanei, justificării îi urmeză noua ascul. 
tare—nova obedientia—în care se cuprind și faptele 
bune. Dispută urmată între Melanchton, Major, Fla- 
cius și Amsdorf, dacă faptele bune sunt necesare saii 
periculse pentru mântuire, a fost încheiată de For- 
mula de Concordie, care a stabilit următârele puncte 
referitâre la acestă înv&țătură: 

 



SUE 00 
1. Faptele bune urmeză neapărat justificării, și unde 

nu urmeză acolo nu ce adevărată credinţă. 
2. Săvârșirea faptelor bune e ceva obiectiv, adecă 

care se sprijine pe ordinea dumnederască, iar nu pe 
voința arbitrară a omului, cu tâte acestea nu apar ca 
ceva impus omului, ci de vreme ce renăscutul e fii 
al lui Dumnedei, faptele bune r&sar cu totul liber și 
“spontanei. 

3. Cu justificarea n'ai nimic de a face faptele bune. 
Nu se pote dice nici într'un cas, că credința realiseză 
justificarea și că după aceca transmite oficiul săă fap- 
telor bune, ca și cum acestea ar avea să conserve 
dreptatea și mântuirea dobindită. Credinţa remâne 
începutul, mijlocul şi sfirșitul actului mântuirii. 

In tot actul justificări! dragostea n'are, cum am 
vedut, nici un rol. Numai credința singură e totul. A- 
cesta o spune expres Apologia: «Vama: prin credinfa 
în Christos, nu prin dragoste, nici pentru dragoste sati 
fapte (bune) dobindim ertarea păcatelor, cu lite că dra- 
gostea urmeză credinții», şi: « Nică câința, nică îubirea, 
nică ore o altă virtute, ci numai credința este acel înstru- 
ment, prin care putem primi și. a ne însuși grația lui 
Dummegeii, meritul ui Christos și ertarea Păcatelor» 
(Solida declaratio, despre credința justificarbre). A- 
cestă excludere totală a dragostei de la participarea 
la justificarea și reservarea unui loc secundar pentru 
ca, după ce justificarea s'a făcut deja, își găsesce es- 
plicațiunea aceea că ea e nedespărțită de faptele bune, 
a căror necesitate pentru mântuire e contestată. 

Raportul dintre dragoste și credință e însă înțeles 
greșit de Protestanţi. Nu cre-lința precede dragostei, 
ci dragostea credinței. Dacă neputința de a împlini 
legea ne face să ne imaginăm pe Dumnedeii ca un 
judecător aspru, și din contră Evangelia ni-"1 represintă 
ca pe un tată iubitor, blând, îndurător și ertător, a- 
tunci nu ne putem apropia de el de cât printr'o a-
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fecțiune sufletescă comespundâtâre dragostei lui, tot 
prin dragoste. Dumnedeii se descopere numa! celor 
ce il iubesc, cum dice Mântuitorul: « Cize me iubesze 
oa fi îndit de Tatăl meii și îl voii îubi și ei și me voit 
revela lui». După ce am început a iubi pe Dumnedei, 
incepem să ne și încredem în el. Credinţa în Mântuitorul 
analisată mal de aprâpe ne conduce asemeni la consta- 
tarea dragostei înainte de credință, caci acestă credință 
cuprinde necesarmente în sine, o cerință ascunsă, o 
dorință înflăcărată. Numai pentru acesta ne încredem 
noi în Mântuitorul, pentru că pătrunde tâtă ființa n6s- 
tră pusă în mișcare de Dumnedeii şi împacă tâte ce- 
rințele n6stre sufietesci deșteptate prin Spiritul săă. 
Dar ce alt-ceva e acestă cerință ascunsă, acestă do- 
rință de cât dragoste? Sigur, acestă aspirațiune de 
a fi cu Christos, de a ne uni cu el, dea găsi numai 
în el mântuirea, e dragoste. Pătrunşi de dragoste se 
aprinde în noi schinteea dumnedcirii, ne recun6scem 
creați pentru Dumnedei, ne simțim atrași către el, 
nu mal întâlnim nici o pedecă în păcate, ne apropiem 
cu incredere de el. Acum credem cuvintul săi și tot 
ce a revelat prin Filul săi, Mântuitorul nostru, și a- 
cestă credință împreună cu manifestarea el în afară 
prin fapte ne justifică. Așa dar, credința isvorâtă din 
dragoste saii mai bine dicând unită cu dragostea și 
manifestată în fapte e care justifică, iar nu credința 
singură. Asemeni, nu ni se iartă întâi păcatele Și apoi 
începem a iubi pe Dumnedei şi a ne încrede în el, 
ci ertarea păcatelor și justificarea sunt sincronistice, 
saii cum dice Toma de Aquino: /mpărtăşirea grafiei . 
și ertarea păcatelor e unul și acelaș act, după cum 
luminarea unei camere este aceeași cu alungarea în- 
funerecului din ea. | 

IV). Justificarea se face prin intermedierea In Chri- 
stos și anume: Dumnedeii impută omului meritul, as- 
cultarea sai dreptatea lui Christos. Nu numai ascul-
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tarca pasivă a lu! Christos, ci și cea activă se ia aci 
în considerațiune. « Pen/ru că Christos nu e numai oi, 
ci Dumnegei și om înt+'o Persănă neseparată, n'a fost 
sub lege, ca să trebue să sufere și să m5ră pentru 
Persona sa, fiind-că EI este domn al legii. Pentru a- 
ceca ascultarea sa ni se socotesce spre justificare nu 
numai în suferință și morte, ci si pentru că de bună 
coe sa făcul în locul nostru sub lege și a împlinit-o 
cu asa ascultare, că Dumnedei Pentru o așa desăvâr: 
sită ascultare cum a sâvârsil-o el (Christos) față de 
Zalăl să ceresc în fapte și în suferință, în viață și 
în morle, ne ține drept pioși și drepți și ne face fe- 
ici/ă în veci» (Solida declaratio). In plină contradi- 
cere cu acoperirea păcatelor prin justificare învață 
Protestanții și o uniune intimă cu Christos. Cu mult 
entusiasm descrie Luter acestă uniune: «Prin credință 
«sufletul se unesce cu Christos ca o miresă cu mirele 
«ei. Din acestă căsătorie urmeză, cum dice Sf. Apo- 
«stol Paul, că Christos și sufletul devin un corp; cu 
«modul acesta bunurile amândurora, bine și rău şi 
«tote lucrurile le sunt comune; ceea ce are Christos 
<e propriu și sufletului credincios; ceea ce are sufle- 
«tul e proprii și lui Christos. Are Christos tâte bu- 
«nurile și fericirea? sunt și ale sufletului. Are sufle- 
«tul tâte viţiile și păcatele? sunt și ale lui Christos. 
«Cu acesta se începe un schimb și o discuțiune in- 
«teresantă: de vreme ce Christos e Dumnedeii și om, 
«care n'a păcătuit nici o dată și a cărui pietate e 
<invincibilă, eternă și atotputinte, de vreme ce acum 
«prin inelul de logodnă adecă prin credință își însu- 
«sesce păcatele sufletului credincios ca și cum le ar 
«fi făcut el, trebue ca păcatele să fie nimicite și în- 
«necate în el. Căci incomparabila sa dreptate e prea 
«tare pentru ori-ce păcate. Cu modul acesta se cu- 
«răță sufletul de tâte păcatele numai prin mirele său— 
<în puterea credinței—şi se înzestreză cu dreptatea
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«veșnică a mirelui său Christos» (Libertatea omului 
creștin, 12). E un misticism cam periculos în cele ce 
spune Luter aci Mult mai curat și mal ortodox de 
cât el exprimă legătura dintre creștin și Salvatorul 
săi imnele religi6se, compuse în mare parte în secolul 
AVII şi care se cântă și adi în Biserica protestantă. 
Teologia de mai târdiii vorbesce asemeni de acestă | 
uniune, dar nu o indentifică cu justifiarea, ci o lasă 
să urmeze mai târdii ca un anex sub numele de zpîp 
mystica, 

V). Creștinul trebue să fie pe deplin convins de 
Justificarea sa înaintea lui Dumnedei și de fericirea 
sa în viața viitâre. Biserica nâstră și cea Romano- 
Catolică învață din contră, că omul nu pste şi nu 
trebue să fie nici o dată sigur de mântuire, ori cât 
de sfintă ar. fi viaţa pe care el o duce, pentru că a- 
câsta e numai lucru al atotsciinței dumnedeesci. Da- 
toria sa este de a se sili să înainteze din perfecțiune 
în perfecțiune și ori cât de sus ar fi să nu se fălescă, 
că a făcut tot ce era dator pentru mântuirea sa, ci 
să ja în totdeuna scma, cum dice Apostolul Paul, 
ca să nu cadă. Protestanţii susțin că e destul ca cine-va 
să fi fost botezat pentru ca să fie pe deplin justifi- 
“cat și chiar sfint (cum vom vedea îndată). Mat mult 
chiar, o dată renăscut omul nu mai pote perde mân- 
tuirea, cum dice Luter: «Vedi cât de bogat este cre- 
«știnul sai cel botezat, căci chiar dacă ar vrea și tot 
«nu pâte perde mântuirea sa, fie păcatele lui oră cât 
«de mari, afară numai de casul când n'o mai voi să 
«credă» (Despre captivitatea Babilonică). E curios că 
Biserica nâstră și cea Romană, care profeseză, că 
credinciosul pote și trebue să fie demn de fericire, nu 
aprobă siguranța ei în acestă viață, pe când tocmai 
Protestanţii, care învață că.omul nu pote fi într'alt chip 
demn de ceriă, de cât numai prin grație, susțin că el pote 
sci cu siguranță că e mântuit și că va fi fericit, Acestă
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ilusiune a Protestanţilor se sprijine pe două momente: 
a) pe învățătura despre nimicirea prin păcat a tuturor 
puterilor sufletesci întru cât se rapârtă la viaţa spirituală, 
de unde urmeză că îndată ce omul constată în sine nu- 
mai câte-va schintei de viață mai înaltă crede cu tărie, 
că Dumnedei a început în sine acțiunea mântuitâre Și 
că va fi cu siguranță și desăvârșită; b) pe teoria despre 
credință, care ordonă a îndrepta privirile numai spre 
misericordia dumnedeiască nu și spre dreptate și a face 
abstracțiune de păcate. Dumnedeii e îndurător și bun,: 
el e tatăl nostru și nu va putea condamna pe fiii săi. 

Se înțelege de sine însași, că acestă doctrină e peri- 
cul6să pentru moralitate. Mhler dice în Simbolica sa 
(pag. 197): «Eu cred, că m'aș simţi forte îngrijat în a- 
«propierea unui om, care ar declara că e sigur în mod 
«absolut de mântuirea sa, și probabil nu m'aș putea 
«stăpâni contra ideci, că în acesta e amestecat ceva 
«diabolic». 

VI). Justificarea este indentică cu perfecțiunea cre- 
ştină. Cine ce justificat, e și creștin desăvârşit. Fie-care 
Protestant e prin urmare un sfint. Să nu ne închi- 
puim însă cum-va că acestă perfecțiune este și mo- 
rală, nu, pentru că moralitatea n'are nimic de a face 
cu religiositatea în Protestantism. Una e departe de 
cea altă ca ceriul de pămint și se raportă între cle 
ca diua cu nsptea, lumina cu întunerecul. Moralitatea 
e împlinirea legii și a fost dată și se observă numai 
pentru buna pace și înțelegere în viață. Astă-qi e a- 
facerea Statului și nu privesce întru nimic Religiunea. 
Numai Evangelia respiră religiositate, adecă credința 
spre justificare, de aceea cu ea singură are să se o- 
cupe consciința creştină, iar de lege și fapte să nu 
se îngrijescă. «Când consciința'ți, dice Luther, simite 
«păcatele și se îngrozesce, cugetă ast-fel: acum ești pe 
«pămînt, de aceea lasă pe leneșul de asin să muncescă, 
«să servescă și să-'și pârte continuă povara-i împusă..
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«Adecă, lasă corpul cu membrele lui să fie Supus con- 
«tinuă legii. Când te urci însă în ceriă, lasă asinul cu 
«povara şi sarcina lui jos pe pămint, pentru că con- 
«Ssciința (= ceriul) nu trebue să aibă nimic de a face 
«cu legea, cu faptele și cu dreptatea pămintâscă, 
«Așa, asinul rămâne în vale, consciința însă se sue 
«cu Isaac pe munte, și nu scie nimic nici de lege, nici 
«de fapte, ci caută și așteptă numai ertarea păcate- 
«lor și dreptatea curată, așa cum ni s'a oferit şi dă- 
«ruit în Christos» (Comentarul la epistola către Ga- 
lateni). Să vedem acum în ce constă perfecțiunea 
creştină.—Augustana o descrie ast-fel: «Perfecţiunea 
«creștină este ca omul să se temă de Dumnedeă din 
«inimă şi în mod serios și totuşi să aibă siguranță 
«sinceră, credință și încredere, că pentru Christos a- 
«vem un Dumnedei bun și misericordios, că ne e 
«permis și putem să dorim și să rugăm pe Dumnc- 
«dei pentru tot ce ne ce de trebuință și să aștep- 
<tăm ajutor de la el în tâte strâmtorările, sigur fic- 
«care: după chemarea și starea sa, și că trebue să 
«facem cu sârguință fapte bune și să ne vedem de 
«chemare» (Art. 27). Dacă privim mai de aprope 
momentele din care constă perfecțiunea creștină de- 
“scrisă aci, vedem că ele nu constitue de cât calită- 
țile ce trebue să întrunâscă fie-care bun cetățen și 
bun creștin și nu mai remâne loc pentru nici o în- 
doială că asemenea calități ai putut avea și mulți 
dintre înţelepţi! păgâni, mai ales dintre filosofii Stoici 
și Pitagoreici. O învățătură despre o perfecţiune cre- 
ștină specială nu se cuprinde în rândurile de mai sus, 
cum nici nicăiri alt unde-va în Protestantism, și e fi- 
resc lucru să fie așa când Protestanții învață, că nici 
chiar prin renascere răul, păcatul, nu se îndepărteză 
din om, că e ceva nedespărțit de tot ce e finit. Da, 
pote că chiar e periculos a fi într'adevăr bun, pen- 
tru că omul ar fi atunci prea mândru, s'ar compara
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cu cel etern și “i ar disputa majestatea dumnedeiască, 
de aceea însași siguranța credincioșilor cere ca să ră- 
mână o bună dosă de răii în ci. Acesta a spus-o 
Luter: «Eii socotesc, dice el, că sf. Apostol Paul în- 
«suşi n'a credut așa de ferm cum vorbesce despre a- 
«cesta (despre morte). Intr'adevăr, ei nu pot din ne- 
«norocire crede așa de tare, cum pot predica, scri și 
«vorbi despre credință și cum alți &meni socotesc 
«despre mine că cred. Și scurt, nici n'ar fi binc, ca 
«noi să facem tot ce ordonă Dumnedeii, căci ar fi 
«în pericol să'și perdă dumnezeirea, să devină minci- 
«nos și n'ar mal putea persista în adevăr. S'ar contra- 
«dice și sf. Apostol Paul singur, de vreme. ce el în- 
«suși dice: Dumnedeii a supus totul păcatului, pentru 
«ca să se potă milostivi de toți» (Cuvinte de masă). 

Reformaţii sunt în principii de acord cu Luteranii, 
că justificarea se face numai prin credință. Nu numai. 
Calvin și Zwingli în scrierile lor, ci şi cărţile simbo- 
lice vorbesc tâte despre ac/us foreusis, îm putatio jus- 
titiae Christi şi despre credință ca 8ayavov Amaziadv al 
justificării. Acţiunea dumnedeiască se accentuiază chiar 
mai mult de cât în Luteranism ca singura causă €- 
ficientă a justificări, « Asemenea înalle și mari da- 
ruri ale grației dumnegeesci nu le am Brimit prin ime= 
vitele și puterile ndstre, ci prin credință, care e un 
dar esclusio al ui Dummnedeii» (Helvet. prior. 13). 
«Credezi că grafia Sf. Spirit se dăruesce prin lu- 
mina credinjei, care e un dar gratuit al ni Dum- 
nedeii, ce se dă acelora cărora bine voesce Dumnedeii, 
ca să'nu aibă credincioșii cu ce să se fălescă în sine» 
(Gallicana 21, compară și Belgica 22, Westminsteri- 
ana 11, 1, Helv. poster, 15, Catehismul de Heidel- 
berg 65, etc.). In noţiunea de credință este cuprinsă 
clar și consciința justificări! pentru că credința este 
grația devenită interidră, cum dice Calvin: « Credinfa 
este cundscerea stabilă şi sigură ua bună vo-
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Inţii părintesci a !ui Dumnedeă aţă de noi“ 
(Catechism. Genevensis, 1); sai cum dice Zwingli: 
« Dicem, că prin credință se iartă Păcatele, cu acesta 
însă nu voim a dice alt ceva de cât că AUG, Prin 
credință capătă omul siguranță despre 
ertaveu păcatelor» (Fidei expositio). Asupra vi- 
eței morale a credincioșilor -are asemeni mai multă in- 
fluență doctrina reformată despre justificare de cât 
cea luterană pentru că grația justificatâre nu e con- 
'siderată numai ca o favore dumnedeiască de a nu 
lua în considerațiune păcatele, numai ceva extern, ci 
e și ceva intern, o putere care chiamă în viață cre- 
dinţa. «Când Dumnedei aduce la îndeplinire planul 
«săii în cei aleși, sai opereză în ci adevtrata conver- 
«tire, nu îngrijesce atât de mult de predicarea ex- 
«ternă a Evangeliei și luminarea minții lor prin Spiri- 
«tul Sfint ca să pâtă înțelege drept și să discernă 
«cele ce sunt ale Spiritului lui Dumnedei, ci îngri- 
«jesce mai ales ca şi eficacitatea aceluiași Spirit să 
«pătrundă în interiorul omului, săi deschidă inima, 
«să m6e pe cel tare, să tae imprejur pe cel netă- 
«iat, să imprime voinții noui calități...... Acesta este 
«acea regenerare predicată așa de mult în Scripturi, 
"«creațiune nouă, înviere din morți si vivificare, pe ) 

j ) «care Dumnedei o opereză în noi fără noi. Acesta 
«însă nu se face cumva numai printr'o doctrină ce 
«resună din afară (la urechile nostre), printr'un pre- 
«cept moral, etc.,... ci e o operațiune cu totul supra- 
«naturală, f6rte puternică și tot o dată fârte plăcută, 
«minunată, sfintă și indescriptibilă... Și în voința deja 
«renăscută nu lucreză numai Dumnedeii, ci ea însași 
«pusă în mişcare de Dumnedeii. De aceea se și dice 
«că omul însuși își vine cu adevărat în sine Și cre- 
«de prin acestă graţie primită...» (Canones syn. Dor-. 
trechtanae, 11); saă cum dice Westminsteriana: « Cre- 
dința nu e singură în omul justificat, ci e însoțită în- 
fotdeuna de tăte cele lalte graţii salutare». | 

19,



290 

  

aa 

Ceea ce constitue deosebirea esenţială între Lute- 
rani și Reformaţi relativ de justificare este doctrina 
despre predestinațiune, singura care garanteză la a- 
ceşștia din urmă siguranța justificării. In trăsături ge- 
nerale învețătura lui Calvin despre predestinaţiune 
este următdrea: Din experienţa religi6să a celor pioși, 
care privesc credința lor ca un dar al lui Dumnedei, 
urmeză că, hotărârea liberă a lui Dumnedei decide 
asupra sortei fie-cărui om: «Predestinafiune numit 
decretul etern al lui Dumnegei, prin care se decide 
ceea ce va trebui să fie cu fie-care om. Pentru că nu 
Zoți Omenii suut creați în condițiuni egale, că unora 

de e prescrisă viața eternă altora condamnarea eternă. 

Asa dar, după scopul pentru care fie-care este creat, 
icem că este predestinat pentru viafă sati pentru morte» 
(Institutio III, 25). Din cele dise urmeză cu necesitate 
matematică,. că Dumnedei a orinduit și căderea lui 
Adam: «Primul om a cădut pentru că așa hotărise 
«Domnul să se întâmple. Pentru ce a hotărât așa nu 
«putem noi sci.: Totuși e sigur că n'a hotărit așa pen- 
«tru alt ceva de cât numai pentru că vedea că glo- 
«ria numelui săă se va ilustra în acesta printr'un me- 
«rit. Unde audi făcendu-se mențiune de gloria lui Dum- 
«nedeii, acolo cugetă dreptate, căci trebue să fie drept 
«ceea ce merită laudă. Omul cade așa dar amăsurat 
«providenții lui Dumnedeă care orinduesce așa, dar 
«cade prin greșala sa» (Ibidem 23). Prin urmare gre- 
șala lui Adam rămâne, tot așa cum cei reprobaţi în- 
tre descendenții săi pășesc către peire în basa de- 
cretului etern al.lui Dumnedei, dar cu tâte acestea 
prin greșalele lor proprii, așa că predestinaţiunea a- 
pare Gre cum ca un act al omniscienții dumnedeesci, 
ca o presciință, dar nu ca o sentință care constringe 
pe om chiar contra voinții sale să mergă pe drumul 
"mântuirii sau al pierdării. 

Zmingli învață o predestinaţiune absolută și necon-
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diționată. Dumnedei este cousalitatea absolută, față de 
care nu se mal pote vorbi de o voinţă liberă a omului. 
Dacă vre una din faptele omenesci s'ar putea sustrage 
suveranității dumnedeesci, atunci dumnedeirea n'ar mal 
fi dumnedeire, nici providența providență: «Acesta e 
«cu totul indiscutabil: sai providența îngrijesce de tste 
«și nimic nu e neglijat sati scăpat din vedere, sai 
«nu există nici o providență, și dacă ea nu există 
«nu există nici dumnedeire» (De providenția). Dacă 
Dumnedei singur e causa a tot ce se întimplă în lume, el e atunci și autorul răului. Acesta nu se 
sfiesce Zwingli a o afirma: «Dacă în om nu e liberă 
zică o cugetare, suntew siliți a mărturisi, că furturile 
omuciderile și tot felul de crime se fac de providența 
divină» (Ibidem). Pentru că Dumnedeii însă nu e 
sub lege, ci mai pre sus de ea, ceea ce face el nu 
e răi nici păcat, așa însă ni se pare și este numai 
pentru noi care ne aflăm sub lege. Unde nu e lege nu € nici călcare de lege (Mai amănunțit vedi Sim- 
bolica lui Mâhler pag. 45—53). Legătura între Dum- 
nedeii și om o formeză decretul etern de predes- 
tinațiune. 

Scrierile simbolice reformate îndulcesc mult aspri- 
"mea teoriei lui Calvin și Zvingli despre predesti- 
națiune. 

Ce privesce acum raportul dintre predestinaţiune 
și justificare, acesta e următorul: Justificarea nu e 
alt-ceva de cât aplicarea actului etern al predestina- 
țiunii. Acestă aplicaţiune se face ast-fel: Dumnedei 
deșteptând credinţa în om prin Sfintul sei Spirit, pune 
în el în acelaș timp și s&mînța renașterii și-l unesce cu 
Christos. Unirea cu Christos precedeză prin urmare 
actului proprii al justificării. May mult chiar, fără a- 
cesta nu se pâte face justificarea: «In ce fel pote fi 
«credința mântuitâre— dice Calvin—dacă nu suntem 
«uniți-cu corpul lui Christos»?. și: «nu pentru că pri-
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<vim pe Christos de departe în afară de noi ni se 
«impută dreptatea lui, dar pentru că ne am îmbrăcat 
«cu el și suntem în corpul lui de aceea ne fălim, că 
«suntem cu el în comunitatea credinței» (Institutio III, 
2, 30. 11, 10). Realitatea unirii cu Christos trebue 
adusă în lumina consciinții credinciosului, sai mai 
corect alesului, pentru ca să scie cu siguranță că e 
ales sau fii al lui Dumnedei. Momentul în care o- 
mul ajunge să se convingă de siguranța mântuirii 
sale în basa acceptării lui Christos, prin credință, ca 
garantul mântuirei sale, este momentul justificări pro- 
prii, care se mai pâte numi și imputarea dreptății 
lui Christos. 

O altă diferență între Reformaţi și Luterani rela- 
tiv de justificare, dar mai puţin însemnată, e că po- 
căința care în Luteranism precede credinței și duce 
la credință, la Reformaţi urmeză după credință, ca 
un fruct al ei și ambele încolțesc în sufletul omului 
nu numai din ascultarea predicei Evangeliei, ci și din 
citirea legii vechi, a Vechiului Testament. Faptele 
bune sunt asemenea mai mult apreciate la Refor- 
mați. După acesta cundsce omul că e în posesiunea 
grației, dacă face fapte bune, pentru că ele sunt 
fructele credinții. 

De o perfecțiune creștină, ca și în Luteranism, nu 
pote fi vorba. Toţi cei aleși trebue să fie desăvir- 
Şiți şi aceştia nu pot greși nici o dată sai cădea din 
credință. Gratia iresistibilis şi donum perseveraittiae 
îi preservă contra ori-cărui fel de păcate. 

Ş. 46, Învățătura despre Sacramente. 

Elementele teorii asupra sacramentelor sunt for- 
mulate sub o influență directă a învețăturii, că numai 
credința pune și întreține pe om în legătură cu Dum- 
nedeii. Acesta e necesar so scim de la început
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pentru că numai așa înțelegem rolul puţin important 
al sacramentelor în Protestantism.. 

Dacă câte o dată întâlnim atribuindu-se sacramen- 
telor și o eficacitate deosebită, acesta e contrarie căr- 
ților simbolice și învețăturii protestante ortodoxe. În 
confesiunea Augustană găsim următărele despre -sa- 
cramente în general: «Despre întrebuințarea sacra- 
«mentelor se învață, că ele sunt instituite nu numal 
«pentru a fi semne de recunâscere între Gmeni, dar 
«mai ales pentru a fi semne și testimonii ale voinței 
«lui Dumnedei către noi, puse înainte pentru a €es- 
«cita şi a întări credința în cei slabi. De aceea sa- 
«cramentele trebue ast-fel întrebuințate ca să spo- 
«rescă credința celor ce cred în promisiunile pe care 
«le deșteptă și nutresc sacramentele. De aceea se 
«condamnă aceia care învață, că sacramentele jus- 
«tifică ex opere operato și nu v&d în sacramente cre- 
«dința care Tartă păcatele» (art. 13). 

Sacramentul este mal mult de cât un semn omenesc 
convențional pentru mărturisirea de credință, el este 
tocmai contrariul de sacrificii: în sacrament Dumne- 
dei ne dă nouă, în sacrificiă noi îi dăm lui Dum- 
nedeii (Apologia). Firesce, nu e de tăgăduit că sa- 
cramentele servesc și ca zoza professionis, acesta e 

„însă un moment secundar și puţin luat în semă. «Pro- 
«misiunea (dumnedeiască) e nefolositâre, dice Apologia, 
«dacă nu se primesce cu credință. Și sacramentele 
«sunt semnele promisiunilor. Credința însă trebue să 
«se acomodeze usului, în cât cine primesce cina 
«Domnului, s'o primâscă așa (cum se obicinuesce), 
«pentru că acesta e sacramentul Noului Testament, 
«după cum dice Christos clar (Luca 22, 20), pentru 
«aceea a hotărit ca prin el să se ofere promisiunile 
«făcute in Noul Testament, adecă gratuita ertare a 
«păcatelor. Și acest lucru se primesce prin credință 
«care deşteptă consciința timidă și o face să simtă
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«că aceste testimonii nu sunt înșelătâre, ci atât de 
«sigure ca şi cum Dumnedei ar promite din ceri prin- 
«tr'un noii miracol, că vrea să erte. Ce ar folosi însă 
«acele miracole și promisiuni celui care nu crde?». 
Insemnătatea pe care Apologia o atribue aci credin- 
ței în special în misterul sfintei Euharistii trebue să 
se înțelegă și despre cele lalte sacramente, pentru că 
sacramentele nu fac pe nimeni pios sai credincios, 
ci din contră reclamă ca primitorul să fie pios și 
credincios. | 

Aşa, Luter dice: «Operile lui Dumnedei (sacra- 
«mentele) sunt mântuitâre și trebuincidse pentru fe- 
«ricire și nu esclud, ci din contră reclamă credința, 
«căci fără credință nu pot fi înțelese. Dacă al lăsa 
«numai să torne apă pe tine, cu acesta n'ai primi 
«botezul ca să'ți fie de vr'un folos. Numai atunci îţi 
«va fi de folos când te vei boteza în convingerea, 
«că el se face din porunca și după orinduiala dum- 
«nedelască, şi în numele lui Dumnedei, pentru ca să 
«primesc în apă fericirea promisă. Acesta însă n'o 
«pote face nici pumnul nici corpul, ci inima trebue 
«s'o credă» (Catehismul cel mare), 

Din acestea urmeză, că despre o acțiune a sacra- 
mentelor ex opere operato nu pâte fi vorba în Pro- 
testantism. Prin sacramente omul se pune în relațiune 
directă cu Dumnedei 'și ele se rapârtă către apro- 
pricrea mântuirii în acelaș fel ca și cuvintul lui Dum- 
nedei. «Dumnedei mișcă inimile ca să credă și să 
«concepă credința, prin cuvint și rit... După cum cu- 
«vintul pătrunde prin urechi ca să ajungă la inimă; 
«tot ast-fel ritul pătrunde prin ochi pentru a mișca 
«inima. Efectul cuvîntului și al ritului este același, 
«cum f6rte clar a spus Augustin: Sacramentul este 
«cuvintul visibil pentru că ritul se percepe cu ochii 
«şi e ca o: pictură a cuvîntului, semnificând acelaș 
«lucru ca și cuvintul» (Apologia). Propriă vorbind,
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ceea .ce e eficace în sacramente, e cuvintul lui Dum- 
nedei. «Cuvintul trebue sâ transforme elementul în 
«sacrament; unde nu se întimplă acesta acolo r&- 
«mâne curat element. Acesta însă nu e cuvintul unui 
«prinț, sai împărat, ci cuvintul şi ordinea înaltei 
«majestăți, înaintea căreea t6te creaturile trebue să 
«cadă în genunchi și să afirme, că e așa cum dice ea 
«şi să primescă tot ce dice cu cinste, temă şi sme- 
«renie». «De aceea învăţăm întotdcuna, că sacramen- 
«tele şi tâte lucrurile externe trebuesc considerate așa 
«cum ai fost orinduite și instituite de Dumneedeii, 
«lar nu după grosolana lor formă din afară, ca o câjă 
«de nucă,ci după interior în care e cuprins cuvîntul 
«lui Dumnedeii. In acest fel vorbim noi și de tată 
«și de mamă și de autoritatea lumescă. Dacă aceș- 
«tia sunt judecaţi după nas, ochi, piele, păr, carne 
«şi 6se, sunt la fel cu Turcii și păgânii și cine-va: 
«S'ar putea întreba şi dice: Pentru ce trebue să țin 
«ei mai mult la ci de cât la alții? Pentru că însă 
«porunca dice: Onoreză pe tatăl și mama ta, mi se 
«pare un alt om îmbrăcat și împodobit cu majestatea 
«şi gloria lui Dumnedei. Porunca (dic eii) este lan- 
<țul de aur pe care aceștia o pârtă la gât, corâna 
«pe capul lor, care îmi arată pentru ce trebue să 
<onorez carnea și sângele» (Catechismul cel mare). 

Forma exteridră de administrare a sacramentelor 
constă din 3 părți: 1. recitarea cuvintelor de institu- 
ire sai consacraţiunea, ca d. ex: «Luaţi mâncaţi a- 
cesta e corpul mei etc»; 2. disfensațiunea sacramen- 
tală (o), ca d. ex: distribuirea pânil și vinului 
de către preot; 3. primirea sacramentului (Xe), ca 
d. ex: primirea pânii și vinului de către comunicant. 
Fără aceste trei momente nu există sacrament. Așa 
de ex. despre sfinta Euharistie. nu .se pote dice că 
e sacrament, dacă elementele ei ai fost numai sfin- 
țite, dar nu şi distribuite credincioșilor și primite de 
aceștia.
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Eficacitatea sacramentelor nu depinde de demni- 
tatea morală a administratorului, pentru că Singur cu- 
vintul lui Dumnedeă este care opereză în Și prin sa- 
cramente. Despre intențiunea administratorului sacra- 
mentului de a face aceea ce el represintă de la in- 
stituire nu se spune precis, dacă se cere saă nu. 
Unii Teologi susțin că da, alții o lepădă ca pericu- 
l6să pentru consciințe. Cărţile simbolice nu se pro- 
nunță expres nici pentru nici contra. 

Din partea primitorului se cere să posedă credință 
pentru primirea sacramentelor. La rindul lor sacra- 
mentele deșteptă şi întăresc credința. Comunicarea 
grațici cuprinsă în sacramente se face prin elemen- 
tele și administrarea sacramentului. Credinţa este in- 
dispensabilă pentru primirea sacramentelor, dar nu 
ea face sacramentul; cu alte cuvinte ea e numai d2- 
“pavov Înnrizăv ca și la justificare, dar nu causa efâ- 
ciens. « Credința mea, dice Luter, za face botezul, ci 
îl primesce», şi: «Fără credință sacramentul nu e de 
nici un folos, cu tite că în el se cuprinde o imensă 
comoră dumnedeiască» (Locul citat). 

Ce privesce numărul sacramentelor Protestanţii at 
astă-di numai două: fofezu/ şi sf. Fuharistie. Apo- 
logia mai adaogă la aceste două și aăsolufiunea sat 
mai bine dicend penitența și Melanchton nu e de- 
parte de a recunâsce și preoția ca sacrament. Va- 
lrea celor lalte însă o contestă. Despre confirmaţi- 
une și extrema ungere, dice că sunt în adevăr trans- 
mise de tradițiune din vechime, dar le lipsesce po- 
runca expresă dumnedelască. Pentru căsătorie e poruncă 
și promisiune dumnedelască, dar nu e ceva specific al 
Noului Testament şi cu acelaș drept s'ar putea numi 
atunci sacrament și autoritățile. Chemnitz în pole- 
mica sa contra Romano-Catolicismului a stabilit mai 
de aprâpe momentele ce aparțin noțiunii de sacra- 
ment și împreună cu acâsta principiul teoretic! după
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care se esclud cinci dintre ele. După el sacramentul 
noutestamentic constă: 1, Dintr'un element sati semn 
ve&dut material, care se administreză printr'un rit ex- 
tern. 2. Acest element sai semn și ritul trebue să 
se intemeeze pe o poruncă dumnedeiască expresă. 
După acest al doilea punct se esclude dintre mistere 
penitența, la care cu tâte că e un rit, impunerea mâni- 
lor, totuși nu se face în virtutea unei porunci dum- 
nedeesci. 3. Porunca dumnedeiască trebue să fie nou- 
testamentică. Acesta lipsesce căsătoriei, la a cărei în- 
cheere lipsesce și ritul orinduit de Dumnedeii. 4. 
Sacramentul nu este instituit pentru moment, ci pen- 
tru vecie (Matei 28, 20) până la parusia Domnului 
(1 Corint. 11, 26). Acest caracter lipsesce cofirmaţi- 
unii, pentru că impunerea mânilor Apostolilor preste 
capetele credincioșilor pentru a le comunica darurile 
Stintului Spirit era numai un dar temporal. 5. Sacra- 
mentul trebue să aibă o promisiune dumnedeiască 
despre grație, efect sai fructul său, și acesta trebue— 
6—în puterea ordinii dumnedeesci să fie alipită de 
semnul sacramental. 7. Acestă promisiune nu trebue 
să se mărginescă la anumite daruri dumnedeesci, ci 
trebue să se extindă preste /otuz beneficium vedem- 
"Plionis. Acesta lipsesce preoţiei prin care nu se c6- 
munică celui hirotonit totum beneficium Evangelii ad 
salutem. 8. Promisiunea nu se anunță și se arată în 
sacrament numai în general, ci cuprind în ele un anu- 
mit dar dumnedeesc, care se comunică prin anumite 
semne. 

După disa lui Augustin: «accediț verbum ad ele- 
mentum e! fit sacramentum», Luter şi Teologii tim- 
pului imediat următor după Reformațiune deosebea 
în sacrament numa! Cuvintul lui Dumuedeii și ele- 
mentele materiale. Teologia de mai târdiă, basată pe 
observaţiunea că în sfinta Euharistie nu se oferă nu- 
mai grația evangelică în general, ci şi corpul şi sân-
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gele Domnului, a căutat să găsâscă acestă analogie 
şi în al doilea sacrement, în botez, și a găsit-o în 
numele Sfintei Treimi și deosebesce în sacrament o 
materie pămintescă—paferia ferrestris—și o materie 
cerescă—maferia coelestis—care aă un alt înțeles de 
cât verbum și elementum. Ținend în semă şi acești 
doi factori noui sacramentul constă prin urmare din 
următorele două părți: mpazerie și formă. 

Materia subsumeză în sine: a) porunca dumne- 
deiască (mandatum divinum); b) materia pămintescă 
sau visibilă și c) materia cerescă sai invisibilă. /orma 
coprinde: a) forma internă sai io sacramentalis, a- 
decă unirea materiei ceresci cu cea pămintescă și b) 
forma externă sai administrarea sacramentului. 

Reformaţii se deosebesc în învățătura despre sa- 
cramente în unele puncte cu totul de Luterani și chiar 
între ei Calvin şi Zwingli nu sunt în tâte de acord. 
Pentru că Calvin ţine linia de mijloc între Luter şi 
Zwingli e bine să vedem mai întâi ce învață Zwingli 
despre sacramente.— 

Zaoingli negă cu totul sacramentelor caracterul lor 
harismatic. « Cred, dice el, și chiar scii, că sacramen- 
Zele sunt atât de departe de a conferi grația, că nici 
10 cuprind în sine nici 10 împărlășese» (Fidei ratio). 
Chiar cuvintul de «sacrament» e pentru Zwingli ne- 
potrivit pentru a denota actele ce se numesc sacra- 
mente, pentru că de acest cuvint se legă ideea des- 
pre ceva înalt și sfint, care prin puterea sa emanci- 
peză consciința de păcat. Sacramentele protestante, 
Botezul și Euharistia sunt pentru el un simbol al le- 
găturii ce unesce pe creștin cu Biserica și al dato- 
riilor ce i se impun ca membru al Bisericii şi prin 
care mai mult Biserica de cât el este asigurată de 
credința lui, iar el se arată Bisericii ca un candidat 
pentru Christos sai ostaș al lui Christos. De aceea 
compară Zwingli Botezul cu jurămîntul de alianță pe
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câmpul de luptă și Euharistia cu reinoirea acestei legături. De aci se vede clar ce înțelege el prin zes- 
imonia gratiae, când numesce sacramentele ast-fel: 
ele sunt semne ale grație! numai în sensul, că prin 
ele mărturisim Bisericii graţia lui Dumnedeii care ope- 
TGză în noi, ele sunt o dovadă Publică a acelei grafii, 
care sa dal mai întăi fie-căruia în Parlicular». Așa, 
prin Botez Biserica primesce în mod serbătoresc în 
sînul săi pe acel care era deja primit prin grație. 
Prin Botez așa dar nu se conferă grație, ci numai se 
dă o mărturie din partea Bisericii că cel ce se boteză 
e deja în stare de grație. Negreșit, Zwingli se referă 
aci la învățătura sa despre predestinațiune. Cei aleși 
se nasc în grație, care a fost destinată pentru ei, sait 
pentru care ei aii fost destinaţi din eternitate. Acestă grație care le revine în virtutea decretului din eterni- 
tate al predestinării lor spre mântuire e care îi mân- 
tue într'adever și le iartă păcatul original, Iar nici de 
cum Botezul, care n'are de cât însemnătatea decla- 
rațiunii de membru al Bisericii visibile, din care fac 
parte și cei predestinaţi la peire veșnică. Tot în ințe- 
lesul de simbol trebue luat sacramentul și când Zwin- 

„Şli îl numesce «semn vedut al grație nevtdute», a- 
decă o representare externă a unui fenomen interior. 
Așa Botezul, ca spălare cu apă curată, e un simbol 
sai preinchipuire a vieții curate a celui primit în sinul 
Bisericii. In însemnarea lor simbolică însă sacramen- 
tele nu sunt numai fenomene subiective, ci și fapte 
obiective din economia mântuirii. Botezul mărturisesce 
că Christos a murit și a înviat în realitate. Pânea și 
vinul represintă corpul lut Christos, așa că Euharistia 
este simbolul intimității în care intră Dumnedei cu 
genul uman prin intervenirea Filului Săă, și precum 
pânea hrănesce şi întreține corpul și vinul veselesce 
inima omului, tot ast-fel întreține și înveselesce Chri- 
stos singur spiritul omenesc părăsit de ori-ce speranță.



300 

  

Acesta aruncă deplină lumină asupra sensului cuvin- 
telor lul Zwingli: «Sacramentele dai ajutor și putere 
credinței». In vreme ce adecă simțurile se alipesc de 
simbol se sustrag influenței lui Satan, care caută să 
ne seducă cu ajutorul lor, și se pun în serviciul cre- 
dinței și devenind servitârele ci nu fac nimic alt-ceva 
de cât numai ceea ce ordonă ca. 

Cahin ţine îa aprecierea Sacramentelor drumul de 
mijloc între Luter și Zwingli. Că sacramentele sunt 
semne de distingere a creștinilor de necreştini o re- 
cundsce Calvin cu Zwingli, dar acesta e pentru el 
numai un moment secundar, adevărata ființă a sacra- 
mentelor o formeză caracterul lor harismatic. «Mi se 
«pare» —dice el—«că acesta pote fi difinițiunea scurtă 
«și proprie a sacramentului, dacă dicem că e un sim- 
«bol extern prin care Domnul face cunoscut consci- 
«inților n6stre promisiunile bunăvoinţei sale către noi 
«pentru susținerea slăbiciunii credinței nâstre și pen- 
«tru ca la rându-ne să mărturisim pietatea nâstră a- 
«tât către el şi îngeri cât și către 6meni»; sai mai pe 
scurt: «Sacramentul este un testimoniă al graţiei dum- 
«nedeesci către noi confirmat printr'un semn extern 
«unit cu mărturia reciprocă a pietății nâstre către el» 
(Institutio IV, 14. 1). Credinţa că în sacramente s'ar afla 
o putere, care se comunică sufletului ca printr'un ca- 
nal, prin ritul exterior ce însoțesce sacramentul, o 
respinge Calvin ca îzsizida superstitio. Sacramentele 
sunt numai un semn al acțiunii Sf. Spirit, care ope- 
reză paralel cu ele, de vreme ce acesta are loc numa! 
în cei aleși, și sacramentul are însemnătate numai 
pentru ei. Cu privire la aceștia Calvin dice că «.Sa- 
cramentele sunt organe prin care Dumnegeil opereză 
cu eficacitate în aleşii săi». Cei nealeși se spală prin 
Botez numa! pe din afară și primesc la comunicare 
numai pâne și vin. Sfintul Spirit e care face ca sa- 
cramentele să fie eficace în cei aleși. «F/ aduce grația
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iuă Dumnedeu cu sine, dă un loc sacramentelor în noi 
și de face să fructifice» (Ibidem). 

De la administratorul sacramentului se cer și la 
Reformaţi aceleași condițiuni ca și la Luterani. Nu- 
mai clerici 7i/e zocati at dreptul să administreze sa- 
cramentele. Acestă regulă e observată chiar cu mai 
multă stricteță de cât în ori-ce altă confesiune. Din 
acestă causă Botezul săvirșit în casuri de nevoe de 
către simplii credincioşi nu e admis. 

Pentru ca sacramentul să fie eficace se cere ca 
primitorul să fie a/es, altfel el remâne edu signum. 

De sacramente se consideră ca și în Luteranism 
-numai Botezul și sfinta Euharistie. 

Botezul. Luteranii învață «cd botezul este necesar 
Pentru mântuire, fiind-că prin el se oferă grafia lui 
Dumnegeii. Copiii trebuesc asemenea botezați, fiind-că 
Prin botez încredinfându-se lui Dumnedeii. sunt primiţi 
în graţia sa» (Augustana art. 9). Graţia ce se co- 
munică prin botez stinge numai pedepsa păcatului, 
dar nu și puterea lui. Pe raportul stabilit prin botez 
o dată pentru totdcuna între cel botezat și Dumnedeii 
trebue să se sprijine creştinul tot timpul vieţei sale 
fără să mai simtă trebuința de a fi legat de vre-o au- 
toritate bisericescă. Cuvintul lui Dumnedei e care 
face puterea botezului şi influența sa asupra celui 
botezat nu e ceva fisic, ci numai o formalitate ex- 
ternă, basată pe porunca dumnedeiască, pentru a servi 
la întărirea credinței. «Botezul nu e numai apă sim- 
«plă, ci e apă cuprinsă în porunca dumnedeiască și 
«unită cu cuvintul lui Dumnedeii..... El opereză erta- 
«rea păcatelor, emancipeză de morte și de diavol și 
«dă fericirea veșnică tuturor celor care cred, așa 
«cum sună cuvintul și promisiunea lui Dumnedeii..... 
«Cum pste apa face aşa mare lucru? Apa n'o face 
«prin sine, ci cuvintul lux Dumnedei care este în a- 
«pă şi cu apa și credința că cuvintul lui Dumnedei
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«se află în apă o face» (Catehismul cel mic). Pentru 
„că cuvintul lui Dumnedei face eficacitatea sacramen- 
tului, lipsa de credință în cel ce se boteză nu schimbă 
firea botezului în sine, pentru că ca nu face botezul, 
ci numai îl primesce. De aceea e falș a crede, că 
Dumnedei 'infiltreză prin botez credința în cei bote- 
zați. Botezul avend caracter indelibil, penitența numai 
are nici o rațiune de a fi considerată ca sacrament, 
sau a i se mai atribui vre o putere mântuitâre. A 
recunosce penitența de sacrament ar fi a declara bo- 
tezul de ilusoriii. « Corabia mântuirii nâstre, dice Lu- 
«ter, nu pote naulragia pentru ca penitența să apară 
«ca secunda post naufragium tabula, cum o nu- 
«mesc Romano-Catolicii, nu naufragiază, pentru că e 
«disposițiune dumnedeiască, iar nu fapta n6stră. Da, 
«se întâmplă ca să alunecăm și să cădem din ea, dar 
«cel care cade să ia sema ca să înste spre corabie, 
«să se țină de ea până când va reuși să intre din 
«noii în ea şi să plutescă mai departe cum începuse» 
(Cateh. c. mare). De alt-fel botezul însuși însemneză, că 
«vechiul Adam trebue înnecat în 20i prin căiufă şi pe- 
nitență diluică și că trebue să moră cu Ldte Păcatele 
si poftele lui rele pentru ca dilnic să se arate și să 
învieze omul cei noii, care trăesce în curăție si drep- 
iate veșnică înaintea lui Dumnegeit» (Cateh. c. Mic). 

Fiind-că credința este organul care primesce grația 
ce se comunică prin botez, se pune întrebarea dacă 
copiii trebuesc botezați la virsta fragedă, sati dacă e 
mai bine să se aștepte până ce sunt mai mari și pot 
să'şi dea socotelă de ceea ce este credința? Toţi Re- 
formatorii ai susținut şi apărat botezul copiilor con- 
tra periculului distructiv cu care amenința Anabaptis- 
mul opera Reformațiunii. Dovedi pentru necesita- 
tea acestei practice s'aii adus din Sfinta Scriptură a 
Noului Testament și din practica apostolică şi post- 
apostolică, deși nu -în abundență. Dar dacă în sufle-
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tul copilului se află credința indispensabilă pentru 
primirea botezului și dacă, în cas când nu se află, 
botezul are vre o influență factică asupra lui şi în ce 
consistă acesta, nu e nicăiri clar. Chiar dacă copiil 
n'ar crede (?!)—dice Luter—ceea ce însă nu se pâte 
dovedi, totuși botezul ar fi valabil în virtutea orin- 
duirii și a cuvintului lui Dumnedei: «Copilul îl bo- 
<tezăm în socotinţa și cu speranța, că el crede, Și ru- 
«găm pe Dumnedeii ca să-% dea credință, dar în a- 
«<cestă basă numai nu-l botezăm noi, ci pentru că Dum- 
«nedei a poruncit așa» (Cateh. c. mare). De exis- 
tența acestei credințe pare a fi convins Luter când 
dice: «Copii! nu trebue botezați-—cum fac frații Bo- 
„«emi—în vederea credinţei viitâre, pe care o vor în- 
«veța când vor ajunge la vârsta discrețiunii, pentru că 
«atunci s'ar întrebuința în deșert sacramentul și sfin- 
<tul nume al lui Dumnedei, ceea ce e mare lucru, 
«căci sacramentul nu pâte și nu trebue să fie pri- 
«mit fără credință, în cas contrar e primit spre mai 
«mare pagubă» (Interpretarea Augustanei). Acestă cre- 
dință o deșteptă Dumnedei în inima copiilor prin 
intervenirea și. garanția nașilor și a părinților. Pe de 
altă parte botezul însuși ca sacrament deșteptă cre- 
dința, așa că prin grația ce se revarsă asupra copi- 
lulu în botez se sădesce în sufletul lut principiul u- 
nei noui vieţi, s&mînța renascerii, în virtutea căreea 
ncofitul ajunge la credință deplină și consciință când 
trece de virsta copilăriei. Mai mult de cât atât nu 
spune nici Teologia de mai târzit. 

Ce învață feformajii despre botez se pâte deduce 
cu ușurință din învețătura lor despre sacramente în 
general. Pentru Zwingli botezul e un simplu act de 
mărturisire, sai un semn de obligațiune, prin care cel 
ce se boteză arată, că voesce să începă o nouă vi- 
aţă. Pentru Calvin e o simplă garanţie, prin care. cel 
“botezat primesce încredințarea, că Dumnedei îl este 

.
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tată în lisus Christos și că l-a ales și predestinat 
din vecie pentru fericire, că el (Dumnedeii) împline- 
sce în sufletul săi actul pe care îl preinchipuesce 
sacramentul numai în mod extern (Institutio IV, 15. 
Gallicana art. 38. Helvetica poster. art. 20, etc.). 

Fucharistia. In lupta sa contra Bisericii Romano- 
Catolice Luter ncgă acțiunea Euharistiei ca șia Bo- 
tezului ex ofere operatlo şi accentuiază credința, care 
primesce cuvintul promis, care adăogându-se elemen- 
telor materiale—pânei și vinului—face sacramentul. 
La început admite el cel puţin transubstanțiațiunea, 
dar curând o părăsesce pentru a admite teoria așa 
disă a impanafiunii, susținută de Occam, că adecă 
pânea și vinul nu se prefac în corpul și sângele Dom- 
nului, ci numai îl coprind în sine. «.Sacramentul al- 
farului este corpul și sângele Domnului Iisus Chri- 
stos în și sub pâne și vin, instituit si dat. nouă cre- 

„Știnilor prin cuvintul lui Christos spre mâncare și be- 
ulură» (Cateh. c. mare). Luter ar fi tăgăduit bu- 
curos, cum însuși mărturisesce mai târdiă, presența 
reală a lui Christos în Euharistie, dar textul biblie 
de instituirea sacramentului i se părea prea clar 
pentru a putea îndrăsni să-l interpreteze alt-fel. Pre- 
sența reală a lui Christos în Euharistie se înteme- 
lază pe comunicarea însușirilor celor două naturi în 
pers6na lui Christos (comanicatio idiomatum), în vir- 
tutea căreea corpul săi, deși—după materie și legile 
ei—mărginit în spațiă, totuși e, prin însușirea dum- 
nedeiască ce i s'a comunicat, pretutindeni, așa că pâte 
fi în pănea și vinul consacrate în fie-care Biserică și 
tot în acelaș timp se află și în ceri. Corpul Domnu- 
lui așa cum ni se oferă în sfinta Euharistie nu e 
material, de carne, ci e spiritual. El e netrecător ca 
tot ce este spirit și e o mâncare de un fel cu totul 
diferit de cele trecătore. Mâncarea trecătâre se tran- 
sformă în elementele corpului care o consumă; aces-
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tă mâncare însă preface în ea corpul, care o con- 
sumă, îl face egal sieși: spiritual, viă şi etern. O ast- 
fel de gustare a corpului lui Christos în afară de E- 
uharistie se pâte face numai în mod spiritual, cu 
inima, prin cuvintul lui Dumnedei. In Euharistie însă 
se mănincă corpul lui Christos chiar cu gura, nu nu- 
mal cu spiritul, dar într'un chip ceresc şi suprafiresc. 
Și într'adever, corpul lui Christos e așa de obiectiv 
în Euharistie, că el se primesce nu numai de cel buni, 
ci şi de cei răi. De cel dintâi însă spre fericire, de 
cei de al doilea spre judecata și condamnarea lor 
proprie. Folosul comunicării cu corpul și sângele 
“Domnului este ertarea păcatelor și viața de veci; «a- cesta ne o arală—dice Luter—ecuvintelele: dat pen- 
«tru voi și versat spre ertarea păcatelor, adecă, că 
«prin aceste cuvinte ni se dă în sacrament ertarea 
«păcatelor, viaţă și fericire. Pentru că unde este er- 
<tarea păcatelor, acelo este și viață şi fericire» (Ca- 
teh. c. mic). Viaţa și fericirea de veci se raportă după Luter nu numai la suflet, ci și la corp. Așa 
dice el: «Corpul, care mănîncă corpul lui Christos, 
«trebue să aibă asemeni folosul său, care e, că va «trăi în veci și la diua de apoi va învia spre. fericire 
«eternă. Acesta este puterea ascunsă și folosul, pe 
«care îl are corpul nostru din corpul lui Christos în 
«Euharistie, pentru că el trebue să fie de folos, și 
«de geaba nu pâte fi. De aceea trebue el să dea 
«corpului nostru viața și fericirea așa cum le are el» 
(Interpret. epist. către Corinteni). Cărţile simbolice 
nu pomenesc nimic despre efectele Euharistie! -asu- - pra corpului. | 

- Zuingli consideră Euharistia numai ca un act de 
mărturisire și ca o reamintire a ultimei cine a Mântu- 
itorului împreună cu Apostolii săi. Nimic nu pâte fi su- 
pranatural în Euharistie. A vorbi despre o gustare spi- 
rituală, sau despre un corp spiritual, invisibil, este nu 

20,
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numai contra rațiunii, dar și contra credinței, care se 
 fortifică numai prin primirea Sf. Spirit, iar nu prin gus- 
tare de pâne și vin, pentru că adevăratul corp al 
lui Christos este numai Biserica. Dacă corpul lui Chri- 
stos s'ar afla în realitate în Euharistie n'ar fi cani- 
balic a-l mânca? Sfinta Scriptură nu scie nimic des- 
pre o.gustare a corpului lui Christos. După ea Chri- 
stos e întradevăr pretutindeni ca Dumnedeii, dar cu 
corpul se află în ceriuri de-a drâpta Tatălui. Cum ar 
putea fi dar de o dată în mii de locuri pe pămint? 
Acesta contradice naturii corpului. In cuvintele de in- 

„Stituire «rd câuă uov» se referă numai la corpul spân- 
„urat pe cruce, de. aceea în Euharistie n'avem să ne 
„gândim la corpul transformat și spiritualisat al lui 

Christos. După I6n 6, 63 carnea nu e de nici un 
“folos; carnea mâncată nu produce de. cât tot carne, 
nu credință. A mânca dar corpul lui Christos nu ne 
ar fi de nici un folos. Ertarea păcatelor o dobindim 

;„.Prin credința în lisus;. care ar mai fi dar scopul pre- 
„„senţei reale în Euharistie?. Cuvintele. de instituire 

„ trebue luate în înțeles. tropic şi anume: sait Zori tre- 
„ bue tradus cu <însemneză», sai siiua=corp, trebue 
;luat în înțelesul. de.«simbolul corpului mei». și. atunci 
„» avem: .«/uafi mâncaţi, acesta însemneză corpul mei, 
„care se. frânge. pentru doi, ele» sa. «Luaţi mâncaţi 

acesta este. simbolul corpului. meă. care. se. frânge, 
sete.».. Zwvingli se. decide mat mult. pentru întâta in- 
-„terpretare. 

:. In.mod impropriă se pâte vorbi de o presență a:cor- 
ului şi sângelui lui Christos în Euharistie, dar numai 
idei contemplatione. Când ne gândim că Ritul-lui Dum- 

+, nedei s'a. îmbrăcat în.carne, a suferit Și a. murit:pentru 
„NOI şi ne. representăm :cu. chipul acesta. prin: credință 
;: fructul, morții, sale, putem.dice. că. mâncăm corpul lui 
«Christos şi..bem -sângele..lul.-In. acest cas -este o.. Dre- 
„ senfă sacramentală și. misteridsă a corpului-lui Christos |
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în cina sfintă. In felul acesta se pâte vorbi Și de o mân- - Care spirituală, adecă a tinde cu mintea și cu spiritul către milostivirea şi bunătatea lui Dumnedei către .noi în lisus Christos (Fidei expositio). Ori de câte ori spiri- 
„tul ne este stăpânit de aceste idei și ne consolăm inima 

„ CU asemenea cugetări gustăm spiritualmente corpul lui 
: Christos. In Euharistie îl gustăm însă și sacramental. 

| gustăm sacramental, dacă săvârşind sfinta. cină ne 
transportăm. cu mintea la acel care a instituit-o şi la 

„serviciile ce a adus pentru noi. și dacă ne înălțăm 
inima prin comunitatea frățescă şi credinţa. pe .care 
o mărturisim. < Mânâuci sacramental (corpul lut Chri- 
stos), când faci în interior ceea ce operezi în exleri- 
or, când îți reînnoesci mintea prin acestă credință pe 

„Care o măârturisesci în simbăle» (lbidem). Zwingli aprobă 
-- în felul săi chiar, că cei nedemni mănîncă corpul lui 

* Christos spre. judecată. «In mod impropriii susțin că «mănîncă corpul lui Christos. și acei care mănincă sa- 
„«cramentul vădut sai simbolul public, dar n'aă. cre- 

<dință în inimă, . Aceştia însă chemă asupră-și..jude- 
- «cata, adecă r&sbunarea lui Dumnedei, pentru că.n'aă 

«în cinstea: în care se: cuvine. să. albă. cei, pioși .cor- 
„«pul lui. Christos, .adecă tot.: misterul încorporării și - 

: al. suferințelor lui: și însași Biserica lui. Christos» (- 
„bidem).:- Communio. se .numesce :sfinta Euharistie, pen- 

» tru -că: prin ea- mărturisim. că . voim să formăm un.sin- 
„gur. corp cu toți:cei mântuiţi...Ea. este și solemnitate 

» de--mulțămire: adusă: lui Dumnedei, de .aceea, se nu- 
«- mesce Euharistie, .. .. s.a pe aaa 
nite Oekolampad. merge şi mal departe de cât Zvingli. 
Xâyua . însemneză, . dice el, igura . corporis. .Pânea se “+: numesce--corpul. lui Christos în înțelesul cum I6n Bo- 

"i tezătorul se. numesce .Elie,. adecă -representantul ; lut 
--Elie. Euharistia.este o apropiere. a. lul Dumnedeii 
»:de slăbicrunea.:credinţii.: nostre. Prin, elementele. ma- si teriale-ale .Euharistiei --Dumnedei .ne..amintesce. sa- 

: e aa Pa e tg 
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crificiul adus de Christos pe cruce pentru noi. In a- 
cest sens, ca amintire a morții lui Christos, cel cre- 
dincios se împărtășesce dilnic cu-carnea lui Christos, 
de ce nu sar împărtăși cu ea și în momentul primi- 
rii Euharistiei? Euharistia nu e o formalitate vană, 
o fantasie teatrală—scenica vazitas—cum ar fi d. ex. 
schimbarea inelelor de logodnă între un actor și o 
actriță, fără ca să aibă loc o logodnă reală, ci pre- 
cum logodnicul se dă cu totul logodnici! sale prin 
inel, deși el nu e cuprins în materia inelului, tot ast- 
fel ne dă Christos corpul săi spre mâncare spiritu- 
ală prin pâne și vin. 

Ca/oin caută să păstreze și în Euharistie ca și în 
Botez calea de mijloc între Zwingli și Luter. Elemen- 
tele Euharistiei nu sunt simple simbâle, ci semne 
alături de care exercită grația dumnedeiască acțiunea 
sa de fortificare a credinţei. Ele garanteză comuniunea 
mistică a credincioșilor cu Christos şi represintă cor- 
pul lui Christos nu numai întru cât el a fost o dată 
sacrificat pentru noi, ci și întru cât în virtutea aces- 
tui sacrificii este un nutriment continuă al sufletelor 
n6stre. In acest înțeles pânea și vinul se numesc <in- 
«strumente prin care ni se distribue corpul şi sân- 
«gele Domnului, simbâle care represintă și oferă cor- 
«pul și sângele Domnului, ete» (Institutio IV, 17,11). 
Din aceste expresiuni însă nu trebue să conchidem, 
că elementele euharistice ar fi vehiculele corpului și 
sângelui lui Christos, ci numai o garanţie pentru a- 
cestea, fiind-că Christos exercită influenţa sa asupra 
credincioşilor numai prin spiritul săi. Comunicarea. 
cu corpul Domnului nu este cu tâte acestea ceva in- 
telectual, cum susține Zwingli, ci real. După cum nu 
privirea, ci mâncarea pânei hrănesce corpul, tot ast-. 
fel și sufletul trebue să primescă pe Christos în re- 
alitate pentru a dobindi viața cerescă. Credinţa nu 
face sacramentul, ci e numai gura curată cu care se 
primesce,
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“Corpul lui Christos în Euharistie nu e numa! cum 
a fost r&stignit pe cruce, adecă material (Zwingli), ci 
și în stare de pr-amărire sai transformat, spirituali- 
sat, cum a fost după înviere și cum se află în ce- 
muri, de-a drepta Tatălui (Luter). Sub forma dintât 
ne comunică el ertare de păcate, sub a doua, viață 
și fericire eternă. Substanţa Euharistiei este Chri- 
stos ca pers6nă istorică și ca Fiii al luj Dumnedei, r&s- 
cumpărător al omenirii și triumfător asupra Morții, cu 
corpul și cu sufletul și cu tâte darurile sale spiritu- 
ale. Noi trebue să ne împărtășim nu numai cu spi- 
ritul, ci și cu carnea sa făcttâre de viaţă, căci «din 
«fântăna ascunsă a dumnedeirii carnea a fost infil- 
«trată în Christos întrun mod miraculos cu viață, 
«pentru ca din el să se reverse asupra nâstră». Cu 
modul acesta carnea lui Christos este pentru noi vi- 
vificatore, fiind-că prin ea Christos infiltreză în su- 
fletele nâstre viața spirituală. Cum se face însă aces- 
tă împărtășire? pentru că Calvin e de aceeași pă- 
rere cu Zwvingli, că corpul preamărit al lui Christos 
se află întrun anumit loc în certuri, de-a drepta Ta- 
tălui. Prin înălțarea sa la certuri Christos ne-a do- 
vedit, că el nu voesce să r&mână cu corpul la noi. 
Cum putem noi atunci dice că ne comunicăm cu cor- 
pul săi? Calvin dă un îndoit răspuns la acestă între- 
bare. El vorbesce când de o înălțare a comunican- 
tului la ceriii—oca/45 animisgue în coelum evehi—, când 
despre pogorirea lui Christos pe pămînt. «Christos 
«este cu corpul departe de noi, îasă locuind cu spiritul 
«săi în noi ne înalță la sine în cerluri, ca să infil- 
<treze în noi puterea făcătâre de viață a cărnil sale... 
«Inţelesul pietăţii dice cu claritate, că nu' infiltreză 
<alt-fel în noi viață din carnea sa de cât, că r&ămâ- 
<nând după corp cu totul în ceriuri, se pogdră la 
«noi cu puterea sa» (Consensus Tigurinus). 

Pentru clarificarea înălțării comunicantului la ce- 
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riuri Calvin citeză pasagiul din Faptele Apostolilor 
cap. 7, vers. 55, după care Christos s'a arătat arhi- 
diaconului Ștefan, fără ca să'și schimbe locul din ce- 
Tlură, ci numai a dat ochilor servului săi puterea de 
a străbate ceriul. Sacramentele sunt scări instituite 
de Dumnedeii pentru ca sufletul să se înalțe prin 
credință în ceriuri, unde prin mijlocirea Sfintului Spi- 
rit se pune în comunicare cu Christos. Prin împăr- 
tășirea puterii de viață din corpul prea mărit a lui 
Christos din certuri Calvin nu vrea să înțelegă numai 
un proces psihologic, o potenţare subiectivă a credin- 
ței, nu elan sufletesc, ci o împărtășire reală cu sub- 
stanța corpului și a sângelui lui Christos. Pentru a 
arăta că acesta e cu putință, deși corpul lui Christos 
este în ceriuri, el se servesce de comparaţiunea cu 
s6rele, care trimite pămîntului cu razele sale și o 
parte din substanța ce-l corhpune. Descinderea lui 
Christos în Euharistie se face prin intermediul Sfin- 
tului Spirit, care împărtășesce vigdrea și puterea vi- 
vijicâlire a corpului lui glorios. 

Sacramentul e eficace bine înțeles numai pentru 
cei aleși. Celor nealeși li se oferă corpul lui Chri- . 
stos, dar nu-l pot primi pentru că nai credință, și” 

„dacă sunt condamnați, e numai pentru că mărturisesc: 
când se decid a primi sacramentul, că Christos sin- 
gur e mântuitor, ceea ce ei nu cred. .- 

Cât de greșită e teoria lui Calvin despre sfinta E- 
uharistie, cu tâte silințele ce-și dă el dea o pre- 
senta sub o formă, care ascunde bine fondul zwin- 
glian și cât de rătăcite sunt și teoriile lui Zwvingli și 
Oekolampad, ne o arată consensul unanim al tutu- 
ror comunităților religi6se, care compun Biserica n6s- 
tră Ortodoxă de Răsărit și cea Romano-Catolică, care: 
au fost în ce privesce sfinta: Euharistie întotdcuna 
de una și aceeași părere, cum şi învățătura lui Lu- . 
ter, care se deosebesce de cea ecumenică numai prin
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înlocuirea transubstanțiațiunii cu consubstanțiațiunea. 

Ş 47. Cultul divin. 

Reformaţiunea își are punctul său de plecare în 
disputa asupra unul obiect al cultului Și anume în 
învețătura despre meritele prisositâre ale sfinților și 
indulgențe, de aceea e firesc lucru ca cultul să fie 
schimbat cu desăvirşire în Protestantism. A crea un 
cult cu totul noii nu era intențiunea Reformatorilor. 
EX voia numai a-l curăți de ceea ce li se părea scan- 
dalisator sai superfliiii. Preocupațiunea lor de frunte 
a fost de a înlătura sacrificiul liturgic care li se părea 
idolatru şi a da sacramentelor locul. ce credeai că li 
se cuvine în serviciul divin, iar mai pre sus de tâte 
a asigura cuvintului divin dreptul săi, ca temelie a 
întregului cult. Arta, care luase proporțiuni însem- 
nate în cult, trebuia redusă la minimul necesar pen- 

» tra a putea servi la întreținerea pietății și împodo- 
birea cultului. Tot ce sa credut, că e mai mult de 
cât ar fi trebuitor pentru ajungerea acestul scop s'a 
lepădat. Or-ce pompă exteriră, cum și cultul sfin- 
ților, ca intermediatori între creştinii în viață și Dum- 
nedeii, cultul reliquiilor și al icânelor, nu 'ȘI mai a- 
veai rațiunea în fața misticismului protestant, care 
crede a pune pe om în comunicațiune directă cu 
Dumnedei, Tatăl ceresc, prin intermediul unic al Fi- 
Yului săi, Mântuitorului nostru. A mal admite aseme- 

“nea lucruri ar fi o înjosire a consciinții religi6se, deș- 
teptată prin Reformaţiune din somnul ei de vecuri, 
ar fi a insulta pe Dumnedeii și a micșora meritele 

„Satisfăcătâre ale mântuirii adusă de Christos. Numai 
escitarea. fantasiei și mulțămirea sentimentului nu € de. 
ajuns creștinului evangelic, el trebue să găsscă în 
cult nutriment deajuns pentru sentiment, inteligență 
și voință, să ia însuși parte activă la serviciul divin.
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Acesta nu se putea fără o schimbare radicală a cul- 
tului, și schimbarea nu era îndreptățită de cât în ca- 
sul când cultul era declarat mai întâi de ceva neesen- 
țial, care se pote schimba după gust și împrejurări. 
Tocmai acesta a făcut-o Augustana, care învaţă, că: 
«acele rituri sunt de păstrat, care se pot observa fâră 
«păcat şi servesc la liniștea și buna ordine în Bise- 
arică; totuși trebue făcut cunoscut Smenilor, ca să 
«nu-'și încarce consciința socotind că cultul este ne-. 
-«cesar pentru mântuire» (art. 15). Cu alte cuvinte: 
cultul este pus—ca să ne servim de expresiunea pra- 
testantă—între adiafora. Cu acesta s'a dat cultului 
lovitura de grație. Luteranil 'și-at recunoscut greșala 
mai târdiu și ai încercat s'o repare dând un loc re 
care în serviciul divin: picturii, sculpturii și mausicii, 
dar fără mult resultat, pentru că basa lipsea. Refor- 
mații ati persistat în simplitatea la care ai redus de 
la început cultul. 

Astă-di, serviciul divin la Luterani se învârtesce în 
jurul unui punct central: anunțarea cuvintului lui 
Dumnedeii saii predica. Pe hârtie stă alături de pre- 
dică ca al doilea moment celebrarea sacramentului 
Euharistiei. Acesta este însă numai 470 forma, fi- 
ind-că ea formeză de regulă un serviciii a parte. Forte . 
edificatori sunt în serviciul divin protestantic psalmii 
care se cântă de popor în comun. Cea mai mare . 
parte dintre ei respiră un adânc sentiment de pi- 
etate. Frumusețea limbii în care sunt scriși și a ver- 
sificațiunii, unită cu un fond plin de înțeles și accen- 
tele unei melodii potrivite, fac ca psalmii aceştia 
să înlocuiască în parte sărăcia serviciului divin și: 
să exercite o influență mai mult sau mai puțin sim- 
țită asupra inimii şi minţii credincioșilor. Neîntrecuți 
sunt la Luterani psalmii lui Pau/ Gerhard (+ 1676). 

“Părţile din care constă obişnuitul servicii divin la 
Luterani—corespundetor liturgiei nâstre—sunt urmă-



  

  

313 
INN NN NN 

torele: 1. Wu psa/m cântat ca introducere. 2. Zutonări 
și respunsuri, un fel de r&spunsuri ca ale nostre, sati 
ectenie, cam lungă, dar care se lasă de obiceiii la o 
parte. 3. Kirie, tot un fel de r&spunsuri în care pas- 
torul pronunță de 3 ori: D6mne miluesce și poporul 
respunde aceleși cuvinte. 4. Ghoria, cuprinde doxo- 
logia 'cea mică cântată de popor. 5. Salutarea, constă 
din cuvintele pastorului: « Doppnu/ fie cu voi», la care 
poporul răspunde cântând: «.Și cu Duhul tăi. Amin». 
6. Colecta este o rugăciune scurtă citită de pastor. 
7. Citirea pericopei apostolice: 3. Pronunfarea simbo- 
lului de credință (Simbolul apostolic) de către pastor, 
sai căntarea lui, într'o formă prescurtată, de popor. 
9. Citirea pericopei evangelice. 10. Cântarea unui psalm 
de chor sai de popor. 11. Predica. 12. 0 rugăciune 
de absoluțiune generală. 13. O rugăciune pentru auto- 
rităţile civile și bisericesci. 14. Conanicări despre cu- 
nuniile, decesele și alte evenimente de felul acesta 
întâmplate în cursul săptămânii în parohie şi anun- 
țarea de conferințe, întruniri religiose, etc., care vor 
avea loc în săptămâna următâre, etc. etc., 15. Pro- 
Huzfarea rugăciunii domnesc. 16. Cântarea unei părți 
dintr'un psalm. 17. Comazicarea cu sfintele taine (a- 
cesta însă se face de obiceii întrun 'serviciă aparte, 
care urmeză îndată după terminarea celui obișnuit). 
18. Binecuvântarea pastorului: «Domnul să lumineze 

„ fața sa preste voi, Domnul să ve binecuvinteze și să 
ve păzescă». 19. Cântarea versului final din psalmul 
început după rugăciunea domnescă. 

La Reformaţi serviciul divin e și mai simplu. Ic6- 
nele sunt înlăturate cu desăvirşire, orga nu e admisă, 
în unele comunități nu există nici cântarea psalmi- 
lor în comun. In loc de altar există o simplă masă 
«masa Domnului» cu o cruce pe ea. R&spunsurile, 
rugăciunea de absoluțiune, pronunţarea simbolului 
credinții, citirea pericopilor evangelice lipsesc din
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serviciul divin, care se reduce aprope esclusiv la pre- 
dică. Pentru celebrarea sfintei Euharistii sunt servicii 
aparte. Pornirea contra cultului a mers la unii dintre 
Reformaţi, cum d. ex. la Presbiterieni, așa de departe 
că s'a renunțat cu totul la ori-ce servicii de mat na- 
inte hotărit. Cum vrea pastorul așa se ține serviciul 
divin. 

Atât în Luteranism cât și la Reformaţi, sărbătorile 
sunt f6rte reduse. Afară de Duminică se mai respectă: 
Nascerea, r&stignirea și învierea Domnului, diua tu- 
ror sufletelor (în ultima Duminică a anului bisericesc)) 
și diua penitenții (Mercuria săptămânii a treia din 
postul quadragesimal). 

Pe lângă acestea mai sunt şi alte s&rbători, care nu 
presintă un caracter general ca cele deja expuse. Intre 
acestea avem: - 

a). Dilele de pocăință și rugăciune (Buss=und Bet- 
tage) aii fost la început prescrise de autoritatea ci- 
vilă saii bisericescă în timpuri critice, când o calamitate 
publică ca: r&sboiă, epidemie, secetă, etc. amenința 
statul saii națiunea întregă. Mai târdii se fixară pen- 

„tru acest scop anumite dile, care trebuiai serbate 
în fie-care an. După diferitele Biserici pravinciale, nu- 

„_merul şi data acestor dile sunt deosebite. De la 1893 
Bisericile mai tuturor statelor ce compun imperiul ger- . 
man ai o di comună de pocăință și rugăciune, Mer- 
curia dinaintea ultimei Duminici după Rusalii, sa ul- 
timei Duminici a anului bisericesc. 
Acesta nu înpedecă însă ca unele state să serbeze 

şi alte dile cu acest caracter, așa Wiirtembergul ser- 
beză ca di de pocăință și rugăciune fie-care a patra 
Vineri, adecă în fie-care lună câte o di, Saxonia Mer- 
curia septămânii a doua din postul quadragesimal, 

  

1) Anul bisericesc la Protestanți nu se începe ca la no! cu 1 Septem- 
brie, ci cu cincI săptămâni mal nainte de Nascerea Domnului, saă cu 
<Adventum>, cum îl numesc er.
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etc. (Mai amănunțit vedi: G. Ritschl: Lehrbuch der, 
Liturgik, pag. 211, sqq). 

b). sSerbătărea morților instituită în Prusia ca di co- 
memorativă pentru cei căduți în r&sboele contra lui 
Napoleon cel Mare, se transformă cu repediciune în 
s&rbătore bisericescă și fu adoptată de tâte statele 
gerinane. Ea se ține în ultima Duminică a anului bi- 
sericesc. 

c). Serbătirea Reformajiunii în amintirea triumfu- 
lui reformei. Acesta nu se observă preste tot și e încă 
discuțiune asupra dilei când trebue să se serbeze. 
De obiceiii se serbeză la 31 Octombrie, dar pentru că 
numai din punct de vedere curat național, ca celebrare 
a victorie! reformaţiunii începută de Luter contra Ro- 
mano-Catolicismului, existența et n'ar fi și bisericesce 
pe deplin justificată, de aceea se încercă a i se da 
o altă semnificațiune. Reformaţiunea ar fi— după pă- 
rerea apărătorilor acestei semnificațiuni— punctul cel 
mai luminos din viața de mii de ani a bisericii cre- 
ştine și prin urmare dovada cea mai conving&târe, că 
Spiritul Sfint n'a părăsit Biserica întemeiată. de lisus 
Christos. Ca atare, diua cea mai nemerită pentru a 
serba acestă s&rbătâre ar fia doua di după serbarea 
pogorârii Sf. Spirit, sai Lunia Rusaliilor (Vedi A. 
Krauss, Praktische Theologie, vol. I. pag. 257.) 

d). Zimpul adoentului se formă numai încetul ca 
timp de pregătire pentru sărbătorea Nascerii Domnu- 
lui, după analogia postului quadragesimal, ca pregătire 
pentru s&rbătârea Patimilor și Invierii Mântuitorului, 
Numărul Duminicilor ce trebuia să cuprindă Adventul 
a fost multă vreme nedeterminat. Biserica Romano- 
Catolică Pa fixat la 4 şi după ea Pai luat și Protes- 
tanții. Prima Duminică a Adventului cade în intervalul 
de timp dintre 27 Noembrie şi 3 Decembrie. Cu ea 
se începe și anul bisericesc. 
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