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ui AA fi 1119 pre temolia apestoliloz, ; și a Sroroci- 

4 Ju oz, find pâbra cea din. unghii î însuși Fus 0fziotos. 

(II, 20. Efes). 

Ca 30 scii cum teobue în casa lui D-beri a pebroce, 
core ete biarica lui D-$ui colui viii, stilp oi îută- 

az a adovinilui. 

(4 Tim. „III, 1ş). 

„ubiţiler, 9ă mu czedeţi la tot Subul, ci să dopitiți 

Sufiavrile, de sumt 5 la D-$ui. 

“O 150, IV, 2).



INTRODUCERE 
"Megtov 4rîua Zori rây două. 

Toy păYijua, 
(St, Cyril Ierusal. catech. IV, 2). 

$ 1. /ndatorirea Teologiei dogmatice ortodoxe, 

Teologia dogmatică ortodoxă, privită ca sciinţă, trebue 
să espue dogmele creștinismului într'o ordine sistematică, 
cu totă deplinătatea, chiaritatea şi soliditatea posibilă, și 
acesta numai în spiritul bisericei ortodoxe. 1) 

Ş 2. Conceputul dogmelor creştine, ca obiect al 
Teologiei dogmatice ortodoxe. 

Sub numele de dogme creştine, se înțeleg acele adevăruri 
descoperite, pre care biserica le propune 6menilor, ca prin- 
cipii sigure și neschimbăciâse ale credinţei, prin care ne 
mântuim. Ori-ce dogmă presupune, prin urmare, trei ca- 
ractere neînlăturabile. 

1. Dogma este un adever descoperit (veritas revelata), adecă 
se găsește în sânta Scriptură, sati în sânta tradițiune,' sati * 
şi într'una și în ceia-laltă; căci nu sunt. alte isvore ale 
religiunei creștine ; și o învățătură, care nu se află în aceste 
isvâre, nu pâte fi o dogmă creștină. In înţelesul acesta ade_ 
verurile aduse pre pământ de Mântuitorul nostru Is. Chr, 

1); Vegi Introducerea, în . teologia dogmatică, $ 151, 152, 160, 162, Ii şi 118. 
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se numesc doge 1), chiar în cuvântul lui D-qeiă, şi se în- 
timpină la părinţii cei mai celebri ai bisericei espresiuni 

_ca acestea : dogme dumnegeeşti ?), dogme creştine 3), dog- 

mele Domnul 1), dogme evangehice, dogme apostolite 5), chiar 

şi tOtă învețătura creștină se însemnă de ei sub numele de. 
dogmă 5), evangeliștii și apostolii se numesc îv0zăforză dog- 
piei ?) și creştinii ortodocşi făzifor:ă dogme: 8). Acest caracter 

distinctiv deosebește dogma creștină de t6te dogmele, și în 
general de tote adeverurile, care nu aparţin creștinismului, 
adecă, de dogmele și adeverurile unei altei religii 2), de dog- 
mele luate în sens filosofie 10), în sens politie 1), ete; ade- 

1). Când se gice, de esemplu, de Mântuitorul : „că prin corpul seii a 
disfiinţat legea orândusivilor din precepte (3 dovrprz01w) (Efes. LI, 15) sati 

„că a şters prin dogmele sale înscrisul, ce era asupra ndstră (Col. IL. 
14). St. Chrisost,, 'Teodoret, Teofilact şi alţii esplică aceste locuri, în- 
ţelegând, prin dogme, doctrina evangelică. 

1), A:rrpara ve:a, (Teodoret, Epist. ad Iohan. Antioch);—9e05 (Orig. 
in Math. î. XII n. 23; Clem. Alex. Strom. 1Il.2; VI, 15). 

3). Tă "'tq50ă Xproroi B5ppara (Ign. ad Magna. XIII ; Lustin Mart. n. 
1V. Vasile în Psalm. XLIV, n. 4). 

1). Smovăitere Befarcodivat îv mois âpuaci 70» Kvptob (lgn. ad 
„Efes. $ 13). Mi 

5). Adyuara râv Eomyentov (Atanas. in Mail. cuv. LX); azooro- 
„ză (Teodoret, Hist. Eccl. ]. 2, 7). | 

6)... 7055 robăzep viutona ri Orpţia ră Ve:ov napaapăttovtac ze- 

ptevywane (Synes. Epist. V). Ordinavit eos et instruzit ad, praedica- 
tionem dogmatis ac doctrinae suae (Lactant. de mort. persecut. n. Il. 
Conf. s. Basil. Hexaem. Orat. VI). | 

7). Ardionaor 105 diyparos (apud Origen. Contra Cels. lib. 111). 
„8% Oi rod 8paros (apud Euseb. [list. eceles. libr. VII, cap. 30). 

3), Se gice d. e. diypzra Exnmyă (Sozom. Hist. eccles. lib. V. e. 16). 
10)... „De suis decretis, quae pliilosophi vocant dogmata“ (Cicer. 

Quest. acad. IV. 9.) Etă pentru ce st. Isidor Pelusiotul numeşte pre 
Socrat rây rrinây Bouiăroy vopodârn (Lib. 1, Epist, 2 Ophelio 
Grammatico). | | 

11). In st. Scriptură se numese câte o dată dogme, edictele cesarului 
sai imperatorului (Luc. II, 1; Act. XVII, 11; Dan. II, 13); edictele 
regelui (Dan.' VI,:8, 9, 15); şi cuvântul E5oyprr.sav este întrebuințat 
saii vorbind de regi (Est. III, 9) sai despre adunările poporului, for- 
mând un act de putere administrativă (IL Mac. X, 8; XV, 36). 

N
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văruri, care deşi creștine, nu se găsesc în descoperirea 
dumnedeâscă, bună 6ră, ca cea.mai mare parte din ade- 
v&rurile istorice, ce privesc la vi6ța şi scrierile vre-unuy 
părinte bisericesc, adevărurile privitâre la rit și canon, care 
fixeză serviciul divin şi disciplina. Tâte aceste adevăruri 
oră cât de importante ar fi, fiind că nu se găsesc în descope-? 
rirea d-de&scă, nu se pot numi dogme creștine. 

„2. Dogma est un adevăr fropus de biserică, Deși tote do- 
gmele creștine în genere sunt conţinute în descoperirea 
d-deescă, se pote întâmpla, ca credinciosul, voind să le seâtă 
de a dreptul de acolo, să nu înțelegă vre-una dintre ele, sau . 

„să'o înțelegă pe dos, sau chiar inţelegendu'o cum se cuvine, 
să nu fie sigur că așa este, precum înțelege el 1); pe când 
biserica a fost instituită de Domnul, și ca depositară şi 
interpretătore a descoperirei sale pentru tOtă lumea, ca 

„STâ/p şi întărire a adevărului (|. Tia. III, 14) şi pentru aceia 
este ea și ferită prin sântul Spirit de a nu putea greși, a - 
nu amăgi pre Gmeni, nici a se înșela pre sine însași 2). Ast- 

felii, pentru a ne încredința pe deplin, că noi trebue să 
recunștem, ca dogme, adevtrurile descoperite, cunoscute, 
și a le înțelege întrun sens anumit și nu alt-teliă, trebue 
numai de cât să ascultăm aceste adevăruri, precum și de- 
finiţiunea lor exactă însuşi din gura bisericei lui Christos, 
negreșit a bisericei adevărate, ortodoxe. In acest înţeles - 
întrebuinţă acum sinodul apostolic din Ierusalim, care re- 

„ Presenta tOtă biserica învețătâre, cuvântul tBote: părutu-s'a - 
„sântului Duch și noug: Fapt XV, 28) la începutul hotăriri- 
lor sale, publicate mai tărdiiă, pentru a servi de conducătorii 
tuturor credincioșilor, şi care decisiuni le numi: st. Luca 
dogme sau hotăriri (Bânpuaz2) ale apostolilor şi presbiterilov, 

  

1). Vedi introducerea în teologia ortodoxă, A. M. $ 127. 
2). Vegi epistola patriarchilor bisericei catolice de oient; despre credinţa ortodoxă art. 2 şi 12 şi introducerea citată, $$ 134—140. .
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carti eraă în Jerusahim (Fapt. XVI, 4). Tot în acel înțeles, 
mai în urmă și sinodele ecumenice, care representaii €răşi 
tOtă biserica învățătre, începură hotăririle lor, ca și sino- 
dul apostolie, prin cuvântul 20% (Părutus'a) și numiră ho- 
tărîrile lor dogme; b. o. dogma celor o sută şâpre gecă părinţi 

aă sinodului al şiselea ecumenic, despre cele două voi şi cele 
două lucrări în Domnul nostru 15. Chr.1), In fine de aceia, 
dogmele creștine, în scrierile părinţilor vechi, se numesc . 
adese-ori dogmele bisericei, cuvintele disericei 2), și creștinii, 
carii țin dogmele nestrămutat: diseziceşz, sati cară apar- 
fin bisericeă 3), 

Acest caracter deosebește dogmele creştine de opiniunile - 
particulare, ce pot creștinii să'și formeze despre adevărurile 
credinţei, înțemeindu-se de a dreptul pe descoperirea d-de- 
escă, și care; chiar drepte de ar fi, totuşi n'ar putea fi alta, 
de cât simple opiniuni sait păreri, pe câtă vreme nu vor 
fi fixate de toți şi învăţate de biserică 4).: Deosebește mai 
departe aceste dogme creştine, întru cât ele sunt or/odoze, 
sâute și piâse 5), de dogmele neortodoxe, satt după cum 
dic sânţii părinţi, de Zogmele nepidse, depravate şi ereticeşti, 

3). Vegi Womocanonul, sati cartea cannelor sânţilor Apostoli, a 
sântelor sinâde ecumenice saii provinciale şi a sânţilor Păriniţ. 

2). Acyuara sxxăgorasrtză (Cyril. Alex. In Amos II, 7; VI, 2; Chri- 
sost. in Math. XXI 23); ca rio Exzimotas dpara (Gregor. Nysis 
contra Funom. orat. XII în t. Il p. 815; Paris 1638; Chrisos. Homil 
VI, in epist. ad Philip); Exnimjstasrraoi yo (Orig. în Math. t. XI n. 
17; t. XI, n. 33). | 

5), "Bazqsaarinoi (Gregor. Nysis. contra Eunom. Orat. IL în op. 
t. p. 481, ed. Morel): exrAmoratepevo (Epit. Haeres. LXI, 4); e ăxd . 
Ti, exxxmstias (Origen. contra Cels. V, 61). Ă 

4). În acest înţeles, gice însuşi St. Chrisostom.: îzeivo “ăp Foxe 
_Rapaterepriuevov, dr. nohda râv Aeyoutvtov 2ap"qpivy aptovistirs Ap 

„Testat, 0b Goybiaratc. (In Math. XXI, 23; în coteler. Monum. eccles. 
gr. TIL. 145), 

5), 'Opdă ris 2uxhmstac deviata Cyril Ales. Defens. anathem. 
X; Chrisost. in genes. homii, Îl n. 5); ba (Origen in Ion.t. VI, 
n. 2; t. XX n. 22); cîjs eboefeta (Orig. în Mat t. XVII n.7; Cyril 
Alex. în Amos VI, 2); svoefâij (Cyril in simbol. ad. Monach).
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propuse de biserici saii societăți particulare, care s'a des- 
părțit de biserica adevărată a lui Christos. 2). | 

3). Dogma este un adevăr propus de biserică, ca friner- 
fiă sugur şi neschimbăcros al credinţei, prin care-ne mântu- 
2m. Acesta este ultimul caracter esenţial, care distinge dogma 
creștină de cele-lalte adevăruri ale descoperirei creştine con- 
servate și propuse de biserică. Adevărurile descoperirel 
creştine, conţinute mai ales în cărţile sântei Scripturi, sunt 
de-două feluri: adevărurile speculative sai ale credinţei, ce se 
pot însuși prin spirit, şi adevărurile practice sati active, ce 
și le p6te însuși prin voinţă și împlini în vicţă. Cele dint&y 
se sub-împart în două clase: unele se referă chiar la esența 
religiunei creștine, întru cât este ea restabilirea legăturei 
între D-dei și om; ele conţin învățătura despre D-deu și re- 
ferința sa cu lumea, și în deosebi cu omul ; ele determină 
ce anume și cum trebue să credă omul, ca să se mântu- 
iască ; aceste adevăruri le învaţă biserica, ca principii sigure 
şi neschimbăciâse ale credinţei spre mântuire. Altele nu se 
rapOrtă de a dreptul spre dovedirea religiunei creștine. Ele 
conţin ori fapte istorice ale sântel biserici a vechiului șI în 
parte și a noului Testament, despre judecători, regi, guver- 
natori, archiereit poporului lui D-dei. despre profeţi, apos- 
toli și altele, sai descrieri-particulare despre deosebite per- 
sone, profeți, apostoli, chiar despre Mântuitorul, fără să 
aibă vre-un raport cu esența creștinismului (aşa st. lân. 1, 
42; 47; LV, 50; V, 8), sau prediceri: despre sârta poporului 
lui D-deiă, a altor popâre, orașe etc; tâte acestea sunt de si- 
gur vrednice 'de credința n6stră, pentru că le conţine des- . 

2). Ti âcefeiac Siynara (Chrisost. 1. VIII term. V edit. Paris. 
p. 133); impia in ivreligioso dogmata (Iven. Advers. Haeres. lib. II 
pref. n.1); &xp.ata pooagă (Teodoret in Ies. Nav. quest. (XVI), ăYea 
(Euseb. in psalm. LVII, 12); pestifera et mortifera dogmata (Au- 
gust. de civit. dei XVIII, 51, n. 1) Can. Tal sin. 3 ecum. dice 
6răşi,, dogmele uriciyse şi depravate ale Nestorienelor“.
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coperirea ; dar biserica nu le primeşte ca neapărate pentru 
mântuirea nâstră. Adevărurile practice se sub-impart crăşi 
în dou€ clase, adecă acele care arată ce trebue să facă omul, 
ca ființă morală, chemată la o nouă legătură a harului cu 
D-deii; acestea sunt-în deosebi preceptele moralei creștine ; 
şi acele care arată chipul cu care creştinul are să arate ra- 
portul sei.cu D-deiă, în cultul exterior, și să se fârfe în casa 
da D-geă (i Tim. LU, 15); adevăruri rituale sai canonice, 
întrun număr Gre-care se află şi în cărţile noului Testa- 
ment. Din tâte adevărurile acestea descoperite, împărţite 
ast-feliăi în patru categorii, nu se numesc dogme, în sensul 
strict al cuvântului, de cât cele dint&i, adecă adevărurile, 
care se raportă la însași esenţa religiunei creștine, conţin în- 
veţătura despre D-dei și referinţa sa cu lumea și cu omul, Fii 
determină ce și cum trebue să credă creștinul spre mân- 
tuirea sa. Ca adevăruri ale credinței, ele. se deosebesc de 
tote adevărurile (regulile sau principiele) practice ; şi, ca 
principii de credință spre mântuire, se deosebesc de tâte 
acele adevăruri ale credinţei, care iu se raportă direct la 
esenţa religiunei creștine și mântuirea omului. | 

Biserica numește dogme, în înţelesul strinsal cuvântului, | 
numai adevărurile credinței, spre a le deosebi de tâte ade- 
v&rurile vieței creștine, de adevărurile morale, rituale şi 
canonice. Sin6dele ecumenice întebuințară cuvântul acesta 
numai pentru hotăririle lor în materie de credinţă, numind 
hotarirele lor, în alte materii, canâne sau regule(1). Asemenea 
din scrierile st. părinți: Cyril Alexandrenul, d. e. unde ce- 
tim: „Esenţa religiunei (sau a cultului) constă în o cunoștință 
exactă a dogmelor pietăţei şi a faptelor bune: dogmele fără 
fapte bune nu plac lui D-deii; lui nu'i sunt plăcute faptele, 

  

1) Vegi Nomocanonul saii cartea legilor.



— 9 -— 

de cât când'sunt întemeiate pe dogmele pietăţiă (1).« Așa st. 
Grigorie Nisanul, după cuvintele Mântuitorului către apos- 
toli: Mergând deci învățați (unSmrevoare) făte neamurile... să 
Dăzesca fâte (ompeiv zăwra) câte am spus vouă“ (Math. XXVIII, 
19-20), imparte. 16tă învățătura în doue Părți, una morală, 
alta dogmatică (eic A3txăv wtpos xai eis doyuăruov dxpufeiav) ; și 
crăși, după st. Chrisostom, pentru a fi creștin, trebue a 
uni cu dogmele ortodoxiei o visţă piâsă (2). In fine în cărțile 
liturgice se întrebuinţeză cuvântul dogmatica (Boyuarrdi) în 
unele cântări făcute în onorea prea sântei Maice a Domnu- 
lui, care conțin învățătura credinţei în privinţa fecioriei 
sale, intrupărei Domnului nostru [s. Chr. și unirea celor 
dou& naturi în persâna sa, 

Numele de zogme se dă numai acelor adevăruri descope- 
rite ale credinței, care referindu-se la însași esenţa religiunei 
creștine, ca alianță reînoită între D det şi om, conţin numai 
înveţătura despre D-deii şi referința sa cu lumea, mai ales cu 
omul, și sunt propuse de biserică, ca principii sigure și ne- 
schimbăci6se ale credinţei spre mântuire. Ca dovadă pentru 
acesta, este de ajunsa cita: mai ânt&iu, dogmele ortodoxe în 
esența lor, saii simbâlele, care nu conţin de cât numai ade- 
verurile despre D-deu şi referința sa cu lumea, și în parte cu 
omul, precum și esplicarea ce 0 face biserica acestor sim- 
bOle în catechisme, unde găsim €răşi același lucru; apoi, fap- 
tul incontestabil, că biserica, dela începutul seii, a îndepăr- 
tat tot-dcuna din sinul seti, şi prin urmare dela pârtăşia 
mântuirei de veci, pre toţi aceia, carii ai îndrăsnita res- 
pinge sau a schimba dogmele sale (5), în fine chiar înveţă- 
0.0 zi Veooebetac 1ponos Ea Gvoty roby GvytoTn1s,—doy pity sbocââvy dapiGeiao, zat zpăteovy vadâv (Catech. IV-a. 2). . 2). “0 yprortayoubs Het. Tîj6 1 doppăzoy opY5raros ai zoNrei- ay bytaivovoav dzaur:i, (Christos. in Iân. homil. XXVII). St. părinte repeta aceiaşi in Genes, homil. II n. 5 şi XIII n. 4. 

3). Vegi cuvântul eresie-tabla alfabetică, pusă la urma, ediţiei din 
1843 din cartea legilor.
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tura bisericei privitore la certitudinea și ihviolabilitatea dog- 
“melor sale: Dacă cine-va, dic sânţii părinți ai sinodului al 
şeselea ecumenic—,nu primește și nu păzeşte dogmele pie- 
tăţei, nu'și contormeză viderile și predica sa cu acestea, ci se 
silește a le combate, anatema să fie, după hotărirea de mai 
"nainte a sânților și prea fericiţilor părinţi, să fie scos și înlă- 
turat din adunarea creștinilor, ca un strein. Căci conform 
cu cele ce s'au hotărit mai”nainte, am decis, că celor sus așe- 
zate nu putem nimica nici să le adaogem, niei să scâtem 

„ceva dintr'ânsele, (Can. 1.» Acâstă inviolabilitate și stator- 
nicie a dogmelor creștine se razimă pe aceia, că tote sunt . 
descoperite de D-deă și propuse de biserică, învăţătorea 
nOstră d-deâscă și care nu pote greşi. 

Așa dar, dogmele creștine, cu privire la caracterul ior de- 
osebitoriiă, faţă cu alte adevăruri descoperite, se pot defini 
și așa: sunt niște adeveruri, care fac parte esenţială din 
corpul învețăturei religi6se, păstrate și învățate de biserica 
creștină, și pentru aceia, teologia dogmatică ortodoxă nu 
este altceva, de cât o espunere sistematică a învețltureă 
credinţei ortodoxe. Dacă se consideră tot-odată şi conţinutul 
dogmelor creștine, se pâte defini şi ast-teliăi: „Sunt adevă- 
rură (păstrate și propuse de biserică), care ati de obiect 
pre D-deu și raportul seii cu lumea, mai ales cu omul, sai 
ceia ce este tot una, pre D-deii în sine, și crăși ca creatoriii» 
ca Providenţă și ca Mântuitoriti. « In urmă, sub numele de 

„teologie dogmatică ortodoxă, va trebui a se înţelege sczinţa 
care espune învățătura bisericei ortodoxe despre D-deii şi 
/ăpturile sale, precum se definește de ordinar acestă ra- 
mură a teologiei. 

Ş 3 Oragina şi desfăşurarea dogmelor în biserică; îsvăre şi 
modele de teologre dogmatică ortodoxă. 

Din conceputul, ce s'a dat despre dogmele creștine, răsare 
firește divinitatea originei lor. Ast-feliii, nimenea nu are
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dreptula le adauge, sat a le scădea numărul, nici-a le schim- 
ba, sau a le ciunti, nici într'un chip; căci tot ce a bine-voit 
D-deti a descoperi la început, trebue să se ţie pe cât va sta 
creștinismul. Cu tâte acestea, de şi neschimbăciâse în des- 
coperire, ori pentru numărul lor, ori în privința naturei 
lor, totuși dogmele credinţei trebue să fie desvoltate în bi- 
serică, precum și sunt în adevăr față cu credincioșii: 

De când Gmenii începură a'și însuși dogmele învăţate în 
descoperire și a le face.să se pogâre Ia nivelul înţelegeri in- 
dividuale, aceste adeveruri sânte trebuiră să se represinte 
deosebit diferiților individi, (aşa este cu ori-ce 'adevăr care 
devine proprietatea cugetărei omenești); a trebuit negreșit să 
se dea pe faţă, și s'aii manifestat în adevăr deosebite Opini- 
uni, deosebite îndoeli în privinţa dogmelor, chiar 6re-care 
schimbări a acestor dogme sati eresii, de bună-voie și fără 
voie. Pentru a feri pre creştini de nesiguranță, spre ali 
“arăta ce şi cum ai să crdă, răzemaţi pe descoperire, bise- 
rica li propuse de la început, urmând tradiţiunei st. apos- 
toli, modele prescurtate sai simbâle de credință (2). Aici 
în puţine cuvinte, se espunea în totalitatea lor tote dogmele 
fundamentale ale. creștinismului, și fie-care articol avea o 
privire îndoită; pe de oparte arăta adevărul descoperirei, pe 
care credincioșii trebueai să'l primescă, ca dogmă a credin- 
ei; şi pe de altă parte'i ferea de vre-o eresie, contra căriea | 
era îndreptat el. 2). Aşa fu pe timpul celor trei vecuri din- 

1). Pentru deosebitele însemnări ale cuvântului simbol ( obyu.âoXov) şi 
despre originea. simbolelor în biserica creştină, vedi istoria biblică de 
Filaret, mitropolitul Mosquei b99—601, 4-a edit. şi în Swritzer 'The- 
sâurus Eccles. cuvântul simbol: obp,6ohov. 

2). Aşa d. e. cuvintele din simbâlele vechi: „Cred în D-dei... a 
„tot “puternicul, creatoriul cerul şi al pământului, feriaiă pre orto- 
docşi contra erorei Simonienilor şi Menandrievilor, eretici, carii se iviră 
acum pe timpul apostolilor, şi carii învăţaii, că lumea ar fi fost ere- 
ată de ângeri, 6ră nu de D-geii. Invăţătura aceloraşi simbole despre 
conceperea lui Is. Chr. prin Spiritul sânt şi naşterea sa din fecidra
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tăi ale creștinismului. Atunci nu era numai un simbol în 
biserică; eraii mai multe identice în privinţa spiritului, însă 
deosebite după literă 1); mai tote couţineati și Ore-care par- 
ticularități îndreptate în contra vre-unei erori, care se ivise 
în locul, unde se întrebuința. simbolul : respectiv 2) Unul 
din aceste simbâle ai rămas pănă acum în mare onâre în 
biserica ortodoxă: acel al st, Grigorie Taumaturgul, care 
espune învățățura atributelor şi despre egalitatea prefectă 
a fie-căriea' din persânele sântei Treimi, contra lut Sabeliii 
și Paul Samosatânul. 2). 

  

Maria, îi ferea de erorile altor eretici din timpulacela, de Cerintieni 
şi Ebioniţi, carii învățau, că Is. Chr. ar fi fost conceput şi născut 
ca şi cer-lalţi 6meni, şi că în adevăr era fiul lui Iosif, şi al Mariei, 

1). Pănă acum se cunosc simbslele. bisericelor din Jerusalim, Ce- 
sarea, Alexandria, Antiohia, Roma şi Aquilea. Se găsesc şi în scrierile 

„părinţilor singuriţi, de pe atunci: Ireneă, Tertulian, Cyprian, Grego- 
rie FPaumaturgul şi în Constituţiunile apostolice. Ele diferă în întin- 
dere, precum şi în 6re-care termini, şi în ordinea espunerei cător.va, 
articole: Vegi simbolele la Bingham. Orig. Eccl. lib. X, cap. 3 şi 4. 

?). De esemplu, în simbolul bisericei din Aquilea, la aceste cuvinte : 
Ored în D-deii Părintele a tot puternic, se adaugă nevădut şi nepătimi- 
torii (invisibilem et impassibilem). De sigur; contra Sabelienilor şi 
Patripasienilor. „Cunoscut să fie, dice Rufin, care aparţinea bisericei de 
Aquilea, că aceste două cuvinte nu se găsesc în simbolul bisericei 
romane şi la noi s'aii adaus contra, eresiei Sabelienilor, cunoscută sub: 
numele de eresia Patripasienilor, carii învaţă că Părintele (Pater) 
însuşi s'a născut din Fecidră, că a devenit vădut şi că a pătimit [pas- 
sus est] în trup. Negreşit pentru combaterea acestei erori âdăugară 
părinţii noştri aceste cuvinte, adecă numiră pre Părintele nevăul şi 
mepătimitorii.“ |Rufin în expunerea Simbolului). De sigur tot pentru 
aceia, se adauseră în unele simbâle vechr'articolele, despre pogorrea 
în iad-a lui Is. Chr. şi comuniunea sânţilor, de şi nu scim când s'au 
adaugat acestea |Bingham. op. cit. lib. X,c. 8,817]. . 

3). Nu vorbim aici despre:simbolul numit apostolic, care st între- 
buinţa în cele trei secole primare, mai ales în biserica romană, şi care. 
pănă acum 'se bucură de mare stimă în occident: nu dicem nimica, 
„pentru că biserica, ortodoxă de răsărit nu întrebuință simbolul acesta, 

7 

nici în cele trei secole primare, când avea altele, nici după aceia; că 
prin urmare ea nu'l consideră nici o dată întrun sens riguros, ca un 
simbol apostolic şi nul preferă nică odată altor simbole vechi de cre- 
dință, care, după tradiţie, tote puteai să'şi aibă originea lor de la apostoli, dacă nu după, literă, cel puţin „după. spirit şi conţinut. [Ist.
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Dela începutul vecului al patrulea, odată cu ivirea eresie: 
lor funeste ale lui Arii, apoi a lui Macedoniii, și când ere-: 
ticii începură a abusa de cuvintele întrebuințate pănă a- 
tanci, spre a esprima adevărurile credinţei, şi a publica şi el 
simbole, după esemplul ortodocșilor, atunci biserica se vedu 
nevoită nu numaj a face și a-publica uâ simbol, care să ser- 
vescă de normă pentru toți credincioșii, neschimbat chiar 

„după literă, dar şi a fixa chiar terminologia sacră și în ge- 
nere limba teologică a bişericei 1). i 

Ast-feliă fu simbolul compus de primul sinod ecumenic 
și complectat în al doilea, numit Niceo-Constantinopolitan; 
şi care prin can6nele sinodului al treilea ecumenic și cele 
următore deveni un model statornic de credință pentru t6tă 

bibl.de Filaret, mitrop. Mosqei p. 600. 4 ed]. “Hpsis, ore Exopev 
oyre stâou:v chu6onov rây “Azosrâhay : fu respunsul represintanţilor 
bisericei ortodoxe, dat latinilor la sinodul din Florenţa, carii arătân- 
du'si simbolul lor, giceaii, că provine chiar de la apostoli |Coneil. 
Florent. sect. VI, cap. 6). a 
„4. Este de observat, că formarea limbei teologice a bisericei înce- 
pu în parte chiar înaintea, sinodului ecumenic din Nicea: în câte-va 
sin6de provinciale, cum: acel din Antiochia, contra lui Paul Samosa- 
tenul, care introduse în simbolul seti cuvântul de ofiinţă, &p.oobatos şi 
îu scrierile unor părinţi, d. e. Dionisie al Aiexandriei, care întrebuința 

„acelaşi cuvânt [in Epist. ad Dyonys Rom,] şi Teofil din Antiohia, la 
care găsim pentru prima ră cuvântul Theime Tpăs [ad Autolie In. 
15]; că se continuă chiar după sinodul din Nicea, potrivit cu eresiele 
care apareau, contra cărora trebuea a stabili:cu mai multă siguranţă * 

"învăţătura, ortodoxă şi a fixa prin urmare mai exact însuşi valdrea 
espresiunilor Cuvintele principale din care se compuse ast-teliă limba 
teologică a, bisericei şi care aii un sens riguros fixat, sunt, în espu- 
nerea învăţăturei despre D-geii, că este amic în Treime, unic în esenţă, 
întreit în presdne sai ipostasuri ; că, atributul personal al Părintelui, 
este de a nu fi născut: acel al Fiului că, este născut din Tatăl; al st. 
Spirit, că purcede din Tatăl; în espunerea, învățăturei privitâre la 
Christos Mântuitoriul nostru : că s'a întrupat, s'a făcut om ; că în el 
se află numai o personă, dar că are două natură, natura, d-geâscă şi 
ominescă, reunite fără amestecare, neschimbabil, neîmpărţit, nedes- 
părţit ete.
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lumea creștină și pentru tâte vâcurile 1). Acest simbol con- 
ține aceiaşi învățătură, ca și simbâlele anteridre, numai cu 
deosebirea, că unele articole de credință sunt espuse cu mai 
multă precisiune și amărunţime, contra eresielor nouă, mai 
ales articolu: privitoriă la divinitatea persâneia doua a sân- - 
tei Treimi contra lui Ariă, Fotin și Apolinariiăi și articolul 
despre divinitatea persânei a treia contra Iui Macedoniu 2), 
“Secoiul următorii vEdu ivindu-se eresia Monofisiților, 

şi sinodul al patrulea ecumenic (an. 451) compuse o pro- 
fesiune de credință asupra celor două natură veunite în. per- 
sâna Donmnului nostru Isus Christos, care nu este alta, de- 
cât o esplicare mai precisă a sensului ce se află în articolul 
al treilea al simbolului. Niceo-Constantinopolitan 3). Mai în 

1). Sinodul III ecumenic, can. 7; sin. VI, can. I şi 2. Opinia con- 
ciliului IV ecum. din Chalcedon asupra acestui punct, vegdi Labbey, 
Concil. tom IV, p. 567 ;.cât despre hotărîrea conciliului de Constaa” 
tinopole [în 861), care trecu lung timp în orient, ca al VIIL-le ecum, 
vegi: Lect. dim. IV an p. 400..—Comp. introd. în Teol. De la sino. 
dul al doilea şi mai ales de la al treilea ecumenic, începu a privighia 
cu asprime, ca să nu se întrebuințeze, pentru a esprima adevăru- 
rile fundamentale ale credinţei, de cât termeni consacraţi de biseri- 
că şi nici decum espresiuni arbitrare; şi sinodul VI ecumenic, după 
ce a esaminat afacerea patriarchilor Constantinopolitani, Sergti, 
Pyr şi Paul şi alţii,: carii cngetaii caşi dânşii, îi acusa mai ales, 
că aii întrodus în limba teologică espresiuni nouă contrare credin- 
ţei ortodoxe (vegi la Labbeum. Concil. î. VI p. 610—61i), şi 
confirmă din noi obligaţiunea nu numai de a primi dogmele sân- 
ţilor părinţi numai în sensul adoptat de ei, dar şi a le esprima ca 
dânşii şi a nu întroduce nimic noii (Labb. ibid. p. 1028). , 

2). Este de obsrvat că espunând mai cu de amăruntul simbolul sîno- 
dului I ecumenic, părinţii din al II-lea întrebuinţară spre acesta cu- 
vinte şi frase diu st. Scriptură şi că cele patru articole dintăiii, care se 
găseau numai în simbolul sinodului din Niceea le luară din simbâlele vechi, ce se întrebuinţaii în biserică înaintea celui din Nicea. 

3. Nu putem trece cu tăcere un lucru fârte important pentru noi 
în casul acesta, adecă apostrotarea [zpo5zovqr:as] acestui sinod ecu- 
menic către împăratul Marcian. Aici, părinţii espun cu de amăruntul, 
că desvoltarea gradată a dogmelor este necesară în biserică, mai ales 
când se ivesc eresii; că biserica este în drept a face acâsta şi că des- 
voltând glogmele nu se adange nimic noi [Labb. Council. t. IV p. 
819—828.
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„același timp apăru simbolul, numit Atanasian, care, pe lângă 
înveţătura despre st. Treime, conţine espunerea cea mai 
exactă despre unirea celor două naturi în Domnul nostru 
lisus Christos ; acest simbol, deși nu e compus în vre-un 
sinod ecumenic, este admis de biserică și forte stimat. Apoi 
se ivi eresia Monoteleţilor, și sinodul al şeselea ecumenie 
(681) statori o nouă mărturisire de credinţă despre cele doză 
0 şi două lucrări în Domnul nostru, care pâte fi privită, ca 
o desfășurare a celei din Chalcedon. Veni în fine eresia Ico- 
noclastilor, și sinodul al șeprelea ecumenic (in 787) statori 
învețătura despre adorarea sântelor icâne. Tâte hotărirele 
acestea ale sin6delor ecumenice, al patrulea, al șeselea șial 
șeptelea în materie de credință, formeză complectarea ne- 
cesară .a simbolului Niceo-Constantinopolitan, deși nu s'a 
introdus în simbol, tot în urma hotărirelor aceloraşi sin6de 
despre inviolabilitatea și neschimbabilitatea acestui simbol. 

Pe lângă dogmele principale, puse dela început în simb6- 
lele credinței și desfășurate în conciliele ecumenice, ati fost 
şi altele, care, în același timp și cu ocasia unor eresii nouă, 
fură desfășurate în sinâdele provinciale şi întărite mai tăr- 
diă prin sinodul al ş6selea ecumenic în Zrala; ast-lelii : 
dogma păcatului original, acea a grației, a necesităţei bote- 
zului pruncilor (can. 123—130 a sinodului din Cartagena) 
şi acea, despre taina miro-ungerei (concil. Laodicean, can. 
49); tot aceste dogme fură întărite şi de sânții părinţi în 
numerosele lor scrieri particulare, din care multe, fârte 
stimate, sunt citate cu aprobarea sinoduluy Zu/ar 1) (can. 
2). Ast-feliii se împlini periodul al doilea, cel mai impor- 
tant, pentru esplicarea și desvoltarea dogmelor creștine în 

  

1). Tâte simbslele concilielor atât ecumenice, cât şi provinciale, 
precum şi hotărîrile lor în materie de credinţă, şi cele ale sânţilor 
părinţi, numite de conciliul Trulan, se află în Nomocanon sati cartea 
legilor sânţilor apostoli, a sântelor sinde ecumenice şi provineiale. 
şi a sânţilor părinţi, publicate în Petropole 1839 şi 1843.



-— 16 —— 

biserică : cel mai important, pentru că în acesta s'au des- 
fășurat dogmele și s'au fixat în sinâdele ecumenice infai- 
libile; apoi pentru că atuncă se determină dogmele funda- 
mentale, care conţin și din care derivă altele; pentru că 
se întări definitiv, pentru tote vecurile, un singur model 
de credinţă, nevariabil ca fundament âl teologiei dogma- 
tice întregi, pentru că se stăbili chiar și se regulă cu exac- 
titate limba teologică a bisericei. De aceia sânta biserică 
ortodoxă de răsărit, mărturisește lămurit ceia ce urmeză : 
»Dogmele nâstre și înveţătura bisericei de răsărit ati fost de 
mult cercetate, legiuit și cu frica lui D- dei aşezate și întă- 
rite de sântele sinode ecumenice ; este oprit de a mai ada- 
uge sati de a lăsa ceva. Ast-feliă, cine doreşte u se înțelege 
cu noi despre dogmele dumnedeești ale credinţei ortodoxe, 
trebue să se supue şi să se conformeze, cu tâtă curăţenia 
inimei şi cu blândeţe, fără cercetare, nică curiositate, celor 
ce sait așezat și întărit de tradiţia veche a sânţilor părinți: 
şi sai confirmat de sântele sin6de ecumenice, de pe tim- 
pul apostolilor și de către succesorii lor, părinţii inspirați ai 
bisericei nâstre> 3). 

Nu se pâte dice, că cu încetarea sinâdelor ecunienice, 
sati pus capăt desvoltăre! dogmelor în biserica ortodoxă. 
Nu, acestă desvoltare nu a încetat; pentru că nu saă sfâr- 
șit nici erorile. Cele mai principale din aceste erori fură 
mai ântăiii acele ale bisericei romane, care o desbinară de 
biserica ecumenică: Orientul ortodox adunâ de mai multe 
ori sin6de în contra lor și făcu, pentru acesta espuneri de 
credință forte exacte; apoi erorile protestanților cu dife- 
ritele lor secte, care crăși fură obiectul cercetărei păsto- 
rilor bisericei de răsărit reuniți în sinâde, şi carii opuseră 
decisiuni esplicite în privinţa credinței, pentru a se păzi 

1). Vegi scrisorea patriarchilor de resărit despre credinţa ortodoxă 
la început.
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curăţia ortodoxiei. Ast-felii se formulară, în biserica de 
orient, două mărturisiri de credinţă, provocate de: impre- 
jurări, în care se desfășură cu deamăruntul cele hotărite de 
sin6dele ecumenice, în contra eresielor și erorilor provenite 
mai tărdiu. Este vorba despre măr/r7sirea ortodoxă a cre- 
dinteă catolice şi apostolice de răsări, şi despre epistola pa- 
Zriarchilor bisericei catolice ortodoxe, despre credința ortodo- 
ză 1). După aceste două mărturisiri de credință, mai ales 
cea dinti, se compuse tot pentru acelaşi scop atât în Rusia, 
cât și în orientul ortodox, expuneri de credință saii cate- 
chisme, pintre care numerăm în prima linie Cazec/ismul cel 
mare creştinesc al bisericei catolice ortodoxe de resăvit, revă- 
dut și aprobat de sântul sinod dirigent. Nu se pâte dice cu - 
siguranţă, că desvoltarea dogmelor creștine să fi incetat și 
cu acestea; nu va înceta, pe câtă vreme vor dura erorile 
contra dogmelor, se va menţine dar și necesitatea, în care 
se află biserica de a fixa și esplica dogmele sale, spre a 
păzi ortodoxia de alte erori 5). | 

» Mai cu de amăruntul asupra acestor cărţi, vegi Introducerea, în 
teol. ortod. $ 149, 

2) Se pote vedea prin aceia, ce trebue a gândi de imputările adresate 
de scriitorii romani bisericei ortodoxe de răsărit. Ac&stă biserică, gie 
ei, saii condamnat la imobilitate şi e 6re cum mârtă, pentru că se 
ţine cu stricteţe şi Gre-cum esclusiv de cele ş&pte sin6de ecumenice, 
şi respinge organul viii, ce biserica, acâstă învăţătâre infailibilă, îi 
presintă în persâna Papei. Da, Biserica ortodoxă se ragimă în adevăr 
într'un chip tare şi neclătit pe cele şepte sinsde ecumenice, ca pe 
cele şepte columne, pe care înțelepeiunea ş'aii zidit casă (Prov. IX, ]); 
biserica ortodoxă n'a schimbat, nici a lăsat afară vre-o dogmă în- 

-tărită de sinodele ecumenice, şi n'a admis nici una, care să nu fie cu- 
noscută bisericei veclii ecumenice : 6tă pentru ce se numeşte ea or- 
todomă. Dar în acelaşi timp, ea avu tot-d6una şi are şi astă-di un organ 
viii, pentru a esprima doctrina sa infailibilă: este vocea tuturor păstori- 

» or sei, sunt sinâdele lor. Mai mult, conformându-se tot dâuna, în tâte 
celor şepte sin6de ecumenice şi părinţilor vechi ai bisericei, 1u va, 
înceta nici-odată de a espune cu de amăruntul, cu ocasia unor erori 
şi eresii nouă, ce sar ivi, dogmele sale neschimbătâre, spre a. servi 
de normă ortodoeşilor: aşa s'a făcut mai ântăit contra erorilor biserieei 

* 2 
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In genere, ce să dicem despre înţelesui acestei desvoltări 
sati acestei esplicări a dogmelor în biserică? Nu se adaogă 
numărul acestor dogme nici decum ; astădi sunt în biserica 

ortodoxă tot atâtea dogme câte ni-a descoperit D-deii de 
la început. Şi biserica ortodoxă nu conservă şi propune pănă 
astădi în t6tă puritatea și nemutabilitatea o schimbare de 
dogme. Propriii vorbind, tâtă desvoltarea acesta este nu- 
mai o definire mai dreptă, o esplicare mai precisă a acestor 

dogme nevariabile în ființa lor, compuse gradat în decursul 
timpului, din causa diferitelor erori şi eresii, care s'ai ivit 
și nu încetâză de a exista în sinul creștinismului 1). Si de 

„cine s'a făcut și se face acestă desvoltare a dogmelor? De 
biserică, în care locuește neîntrerupt Spiritul sânt, care o 

fereşte de ori-ce erâre. Cum se face ca? Numai pe baza 
descoperirei dumnedeești, adecă pe sânta Scriptură şi sân- 
ta tradiţiune, în care se află aceste dogme propuse de D dei 
de la început. 

Ast-feliii, desvoltând dogmele, nu se adaoge nimic noii în 
corpul doctrinei creștine: numai cu ocasia eresielor se defi- 

" xomane şi mai târgiii contra protestanților. Biserica ortodoxă de 
orient vieţueşte deci şi lucreză pănă acum, tocmai aşă, precum făcea 
biserica ecumenică, pe când biserica romană găsi cu calea se des- 
părţi de ea. 

1). “Unul din scriitorii bisericesci ai vâcului al cincilea, Vikentie 
Lirinenul scria forte cu judecată în privinţa acesta. Forsitan dicet 
aliquis: Nullusne ergo in ecclesia Christi profectus habebitur religionis? 
Hebeatur plane, et maximus. Nam quis ille est tam invidus hominibus, 
tam exosus Deo, qui istud prohibere conetur ? Sed ita, tamen, ut vere 
profectus sit ille fidei non permutatio. Şiquidem ad profectum pertinet, 
ut in semetipsum una quaeque res amplificetur; ad permutationem 
vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur. Crescat igitur, oportet 
et multum vehementerque proticiat, tam singulorum quam omnium, 
tam unius hominis quam totius cclesiae, aetatum ac saeculorum gradi- 

” bus, inteligentia, scientia, sapientia,.. Fas est etenim, ut prisca illa* 
„ coelestis philosophiae dogmata processu temporis excurentur, limentur, 

poliantur; sed nefas est, ut commutentur... Accipiant licet evidentia, 
lacem, distinctionem; sed retineant, necesse est, plenitudinem integritate, 
proprietatem.(Commonit. 1. Cap. 38).
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nește, se esplică cu mai multă precisiune, pentru creștinii 
ortodocși, acel€și puncte, pe care le mărturisai acum mai 
"nainte, prin credința în revelațiune, deși intrun mod mai 
puţin clar. Și prin urmare, desvoltarea dogmelor prin 
biserică, merită tot așa de bine respectul nostru câ și dog= 
mele înseși: căci desvoltarea, ca şi dogmele, se întemeiază 
pe descoperirea lui D-deii; desvoltarea, precum și dogmele 
'se dedue consciincios tot din descoperire, de către biserică, 
care este învățătâre nefailibilă. 

Din t6te cele dise despre origina şi desvoltarea dogmelor, 
trebue să tragem conclusiunile următore: 

1). Unicul isvor al teologiei dogmatice oriodoxe este re- 
velaţia dumnedeescă, adecă sânta Scriptură și sânta tra 

- diţiune. 
2). Fundamentul nemutabil al acestei teologii este sz7- 

Golul Niceo- Constantinopolitan, care a înlocuit tâte simbâ- 
lele anteridre, și care s'a primit de biserica ecumenică, ca 
normă neschimbată de credință pentru tâte timpurile, și cu 

"acest simbol, ca supliment, 7442 fotărirele în materie de cre- 
dinţă a sântelor sznzâde, afât provinciale cât Ș? ecumenice, şi a 
sâufilor părinţi aă biseracei, aminbifi de sinodul Trulan; pre- 
cum și sinzbolul sântului Gregorie Taumaturgul, şi acel ca- 
ze e cunoscut sub numele lui Atanasie din Alexandria, două 
simbole admise și venerate de tâtă biserica 0), 

:). Din vechime se da simbolului deosebite numiri, spre a însemna 
înalta sa importanţă. Se numea adevărul a)ideră (ren. adv. Haeres, lib. 
1€.9n.5: eap.10n.2) şi canonul adevărului, xăwov ri, ăăgdeiao (ibid. 
lib. 1. e. 9 n. 4); credinţă, ziare (ibid lib III, e. i n. 14), credinţa cato- lică (August. de Fide et Simbolo, cap. Î), canonul credinţei (Textul. adv. Prax. cap. 2: August. Serm. CCXIIL in Tradit. symboli), legea eredingeă 
(Textul. de Velandis virginibus, cap, 1), fundamentul, credinţei catolice 
(August. Serm. de Symbolo ad catechumen. cap. ): învăţătura apos- 
tolică (lren. adv. Haeres, libr. II c. 24: lib. LV. cap. 33), credința 
biseritei, ddzoxahta xoohtzi, (Constit. Apost. lib, VI cep. 9); Vechiul 
sistem al bisericei întregi: m âpyatov ris 'brm)naias GB6THApa xară may- 7oc 705 40Gp.ov. Acestă din urmă nuinire a simbolului este mai ales sem- nificativă pentru sciinţa, sati sistemul de teologie dogmatică otodoxă.
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3). Conducătoriul ce trebue a'l urma statornic, în espune- 
rea amărunțită a dogmelor în teologia dogmatică ortodoxă, 
este: 1). Măr/uriszrea credinţei ortodoze a bsericet catolice 
de orient; -2) epistola patriarchilor de orient asupra cre- 
dințeă ortodoxe ; 3) catechismul cel mare creştinesc al bise- 
race catolice de resărzi, cea dintăi şi cea din urmă din aces- 
te scrieri, mai ales în părțile lor, care conţin lămuriri asupra 
simbolului credinţei 2). 

Deosebitele împărțiri ale dogmelor şi sensul acestor împărțiri 

în teologia dogmatică ortodoxă. 

Pentru divisilibitatea conceputului dogmelor, s'a obici- 
nuit a se privi din mai multe părți, de unde provin și de- 
osebitele împărțiri, care nu sunt tâte admise în teologia 
dogmatică ortodoxă. | 

1. Considerând dogmele în raport eu condiţiunile lor esen- 
țiale, se împart în dogme 4zd/zze, întru cât sunt ele conţinute 
în biblie, saui în genere în descoperire, şi în dogme Z/serzcescz, 
întru cât sunt predicate de biserică : dar acesta este o îm- 
părțire neîntemeiată. Căci nu este nici o dogmă bisericescă, 
care să se potă distinge de dogmele biblice ; cel puţin, în 
biserica ortodoxă, nu există nici una de feliul acesta: ea 
păstreză, cu cea mai mare îngrijire şi punctualitatea cea 
mai scrupulGsă, dogmele conţinute în descoperire; ea se 
mărginește a le determina și a le esplica fiilor sei, arătându-li 
în ce şi cum trebue să credă pe basa cuvântului dumne- 
deesc. Cât despre dogmele, care nu ai de basă revelaţiunea, 
sati care o contradic, nu se pot găsi de cât în bisericele sai 
societățile neortodoxe: așa, d. e. acea a bisericei romano- 
catolice despre supremaţia și infailibilitatea Papei. 

1). Cât despre alte espuneri de credință, din care se pâie scâte €- 
răşi doctrina simbolică a bisericei ortodoxe, vegi Introducerea în 
teol. ortod. A. M, $ 149.
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2. Privind dogmele faţă cu desvoltarea lor, se deosebesc 
în desvo/fate (explicita) şi nedesoo/tate. Acestă împărţire se 
întemeiază chiar pe natura lucrului; căci sunt cu adevărat 
în biserică dogme determinate chiar în amărunţimele lor ; 
așa dogma despre sânta Treime, despre unirea celor două 
naturi în Is. Chr, care fiind atacate de mai multe oră de 
eretici, ai fost fixate şi statorite în concilieie generale ;—și 
sunt alteie, care nu ai aceiaşi precisiune am&runtă: de 
esemplu, dogma judecății particulare și acea a căderei în- 
gerilor răi. Biserica învață că, după mârtea fie-cărui om, se 
face o judecată particulară ; dar când, unde și cum se face 
ea, nu ni spune lămurit. Ea învață Crăși că ângerii rel erati 
buni la început, și că a cădut prin greșala lor proprie; 
dar când şi cum a fost căderea acesta, care era numărul 
ângerilor, ea nu ni determină exact. Acestă împărțire esistă 
chiar în teologia dogmatică ortodoxă ; ea va da loc la aceia 
ce se numește opznzune. "Tot ceia ce biserica ortodoxă în- 
vaţă într'un mod precis, în privinţa unei dogme cunoscute, 
dogmatica trebue să primescă cu supunere absolută şi 
nevariabil; cât despre punctele pe care biserica nu le deter- 
mină relativ de aceiași dogmă, teologul saii ori care alt: 
creștin p6te să aibă opiniunele sale personale în privinţa 
lor, mai ales dacă se unese cu ființa dogmei stabilită de 
biserică, cu tote dogmele cele-lalte, în genere cu tâtă învă- 
țătura sa, și dacă se întemeiază şi fie chiar în parte, pe desco- 
perire ; acâstă autoritate a opiniunilor, în domeniul teologiei 
ortodoxe, este consecrată după esemplul sânților părinți. 

Totuși trebue de observat, că relativ numai unele dogme 
se pot numi desoo//afe şi altele nedesvoitate ; în adevăr, 
fiind-că nu se află dogme pe care biserica să le fi lăsat 
cu totul nedesvoltate saiă neesplicate (nu e nici una, asupra 
căria să nu dea 6re-care învățătură destul de lămurită), nu 
esistă nicI una pe care să o esplice, să o desvolte pănă în cele
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mai mici amărunte : ast-feliă, fie-care dogmă (chiar acea a 
sântei Freimi) va putea să procure tot-dtuna materie la vre 
O întrebare, pentru care nu vom găsi respuns în doctrina 
positivă a bisericei; -va trebui deci atunci a se mulțămi 
cu opiniunile particulare, cu opiniunile sale proprie, sati 
cu acele ale vechilor celebrități păstorale ale bisericei. 

3. Cercetarea dogmelor, în raporturile lor între ele, 
crează o nouă împărțire a acestor dogme; sunt pe deoparte 
dogme gepera/e sati fundamentale, alt felii numite arfirole 
de credință (âpăpa rîs niarewe), din care fie-care conţine 
în sine alte dogme, sai cel puțin li serveşte întru cât-va de 
fundament; și de altă parte, dogme (Biyuara zis zioTewe) 
Particulare, deduse din cele d'intăi, sau fondate pe ele. “Tota- 
litatea dogmelor generale, fixată şi confirmată de sinâdele 
ecumenice, constitue simbolul credinţei. În /Mărzuriszrea 
ortodoxă (Part. | resp. la întrebarea 15) cetim : că articolele 
credinței catolice ortodoxe sunt în număr de dou&-spre- 
dece, după simbolul primului, conciliă de Nicea și al do- 
ilea de Constantinopole. Tot ceia ce se ține de credinţa 
noOstră, este aici așa de neted espus, că nu avem să credem 
nică mai mult, nici mai puţin, nici alt-feliă de cât așa cum 
au făcut Părinţii, carii ai compus acele articole. Dară, 
printre acestea, sunt unele înțelese şi lămurite de sine; pe 
când altele conţin ceva misterios, și greii de înțeles. Sânta 
biserică ni oferă, în mărturisirele sale de credinţă, sait în ca- 
techismele sale, deducerea și definirea dogmelor particu- 
lare, după simbolul credinţei. Acestă împărţire a dogmelor, 
perfect în acord cu vederile bisericei ortodoxe, trebue să gă- 
sescă loc chiar în dogmatica ortodoxă și are importanța sa. 
Ea ni esplică cum, adoptănd articolile de credință, pe care 
biserica ni le propune în simbol, suntem chiar prin aceia înda- 
toriți a primi și dogmele particulare, pe care biserica le de- 
duce de acolo, și respingând vre una din aceste dogme, res-
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pingem numai de cât, deşi indirect, articolul de credință din 
care este luată acestă dogmă. Eani esplică Erăși pentru ce 
o mulțime de credincioși, carii cunosc şi mărturisesc de a- 
rostul simbolul credinţei, necunoscând t6te dogmele partico- 
lare ale bisericei, se numesc ortodocşi și ai speranţa mântu- 
irei; pe când alţii, carii resping cu îndărătnicie chiar și una 
din dogmele particolare ale bisericei ortodoxe adecă o dog- 
mă, care nu este literalminte conținută în simbolul credinţei, 
sunt escluși de la comuniunea credincioşilor şi priviți ca 
eretici. Cei dintai primind și mărturisind pe față simboiul 
credinţei, primesc tot odată, deși fără o cunoscință exactă, t6- 
te dogmele particulare, pe care biserica le deduce din el; 
cei-lalţi din contra, combătând vre o dogmă particolară, res- 
ping prin aceia însuși articolul simbolului pe care se razimă 
acestă dogmă, sati, mai bine dicând, resping articolul IX al 
acestui simbol, prin care mărturisim următârele: Cred înzra 
una Săntă, catolică și apostohcă biserică. | 

4). Considerate în raport cu spiritul nostru, dogmele se 
împart: în dogme pecuprinse de mute, sai misterză, şi în 
dogme în/e/ese, sai ăccesibile spiritului nostru. Cele dinte 
se mai numesc și cu7afe (pura), întru cât se razimă ele nu- 
mai pe descoperirea supranaturală; și cele-lalte, 276 
(mixta), întru cât le cun6scem nu numai din revelațiune, 
dar și prin lumina naturală, sai numai cu mintea nâstră. 
Acestă împărțire este €răși dreptă și nu este fără folos în 
dogmatica ortodoxă. Amintindu-ne de ea, vom şti, care 
sunt dogmele, pentru care se pote și chiar trebue a se ad- 
mite întrebuințarea rațiunei în teologie ; care sunt acele, pen- 
tru care întrebuințarea rațiunei este neadmisibilă, sat de 
prisos, și în genere care trebue să fie rolul acestei facultăți 
şi într'un cas și în altul. 

5). Privind dogmele în raportul lor cu mântuirea eternă 
a omului, se disting în dogme /zndamentale (fundamenta- 

- LE
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les), ce trebue numai de cât.să se admită și să se mărturi- 
sescă spre mântuire ; și dogme nefundamentale (non tun- 
damentales), ce se pot admite, dar și respinge, fără a fi mân- . 
tuirea în pericol. Acâsta este o deosebire iscodită de pro- 
testanți şi cu totul neadmisă în teologia ortodoxă. Ea este 
mai Ântăiiă în contradicere cu sânta Scriptură. Mântuitoriul | 
nostru, trimețând pre ucenicii sei să propovedutască în lume, 
li-a dis: Mergând, învețață tote :ntmurile, botezândule în 
numele Tatăhiă și al Fiului şi al Sântuluk Duf, învețându i 
să păzăscă 75te câte vam încredințat voue (Mat.. XXVIIL, 
19-20); adăugând, fără a face vre-o deosebire în dog- 
mele sale: Cz/ ce va crede ŞI se va boteza, se va nzân fut ; 
Eră cel ce nu va crede, de sigur în t6tă învățătura apostolilor, 
se va ostudi (Marcu XVI, 16). Și apostolii, supunându-se 
ordinului Domnului, za ÎZPsiră nic o dată de a Desti, Gen. 
dor tătă vornța di D-gleii (Fapt. XV, 27); şi pe deo parte 
mărturisiră cu tărie aprobarea lor, acelor ce păziaii cu 
sânțenie 75ță învățătura lor: Ve fad, fratilor mei, că vă 
aduceți aminte de mine în Zote, şi păziți vegulele, care vi 
le-am dat. (i Cor. XI, 2); pe de altă parte anatematisati 
pre acei carii îndrăsneai a. schimba, sât a lepăda ceva 
din acestă învățătură: Când vam vesti noi înşzne, Sail când 
vre-un înger venit din certă, War vesti o Fvangehe aleo- 
sebrtă de aceia pe care ai Brimito, să fie anatema (Gal. 
1, 8.— Comp. II I6n, 9 şi 10; Tit. III, ro). 

Intrebâm, pentru ce apostolii ai espus tâte adevăru- 
rile, ce le aflăm în cuvântul d-deesc, dacă ar fi tost de 
trebuință pentru mântuirea nâstră numat un Mic număr 
şi celelalte să fi fost de prisos? Acestă împărţire a dog- 
melor este Crăși în contradicere cu tradițiunea sacră, pre- 
cum și cu practica bisericei ortodoxe, carea dela înce- 
putul sei: privi tot-deuna ca eretici, nu numai pre îndrăsneții, 
carii respingeau sai atăcati dogmele sale fundamentale,
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dar și pre acei carii negaii, sai alteraii aceste dogme, pe care protestanții le privesc astă-di de nefundamentale : 
de esemplu, în sinodul al șeptelea ecumenic, ea anate-- matisă pre iconomachi, pentru că nu onoraii nici sântele 
icOne, nică moştele sânţilor. Acestă împărțire este și în contra minţii sănătâse. Ce pâte fi mai opus sensului comun, de cât de a deduce, din unul şi același principii, con- 
sequenţi contradicătâre? Si tocmai așa este casul aici, în clasificarea dogmelor fundamentale sati ființiale, şi nefun- damentale sau ncesențiale. De ce să fin noi îndatoriți a primi pre unele și ale privi ca fiinţiale spre mântuire? Singura dovadă ce sar putea aduce, este că aceste dog- 
me sunt descoperite de D-deti. Dar. cele-lalte nu sunt și ele descoperite de D-deu!? Și ele-se află cuprinse în des- coperirea sa; de unde ne luăm dreptul de a nu le “primi, de a nu le privi ca absolut necesare spre mântuire? Maj putem adauge, că acesta este o împărţire închipuită, care nu' se justifică nică prin esperiența protestanților înseşi. Căci, pănă acum, nici ei, nici toți înveţaţii nu se unesc în aceia, 
care adevăruri să se numere între dogmele fundamentale Și pe care să le pue în cea-laltă categorie; pentru unii, cu- 
tare punct este esenţial, fundamental; pentru alții, altul. Nu se vor înțelege nici odată, fie din causa naturei lucrului, 
care este arbitrar, fie din causa naturei particulare a spiri- 
telor, care se ocupă de acesta. In fine o așa împărțire a dogmelor este cu totul periculâsă în urmările sale. Ea con- 
duce la o răsturnare totală a creștinismului; din momen- 
tul când va fi permis fie căruea a decide, care dogme să 
fie esenţiale și care nu, adecă, care dogme să fie admise și 
care respinse, nu se va mai găsi în descoperire nici un ade- 
ver dogmatic, care să nu” vie în minte vre-unuea a'| r&s- 
pinge, precum se pâte videa din esemplul protestanților 
raționaliști. Ea conduce la indiferentismul religios; fie-care,
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fiind încredințat că mărturisește dogmele fundamentale ale 

creştinismului, ori-care ar fi biserica saii societatea creștină, 

a cărei membru este, va privi ca un lucru de puţină impor- 

tanţă diferența între confesiuni. Ea conduce la disperare 

pentru mântuire ; dacă, pentru a merita mântuirea vecinică 

este neapărat de trebuinţă a crede dogmele fundamentale, 

fiind-că pănă acum nici un protestant na putut să ne spue 

care sunt, cel puţin positiv și incontenstabil, cum vor putea 

ei să fie siguri, că se află pe calea mântuirei, adecă că cred 

anume dogmele esenţiale, tâte dogmele acelea și resping 

numai pe acelea care nu sunt de categoria lor? Se pote 

dre să fie sufletul liniştit cu ast-feliă de opiniuni? 

In fine nu putem trece cu tăcerea împărţirea dogmelor 

în dogme generale sati comune bisericei ortodoxe și biseri- 

celor sati societăților neortodoxe și doge farbculare sai 

deosebitre, adecă: acele pe care numai ea le-a păstrat 

neatinse, ca o moștenire a bisericei vechi ecumenice, pe 

când cele-lalte biserici sait societăţi creștine le-aii alterat 

sau chiar le-ati respins. Trebue a ne aminti de acestă îm- 

părţire în dogmatica ortodoxă, spre a fi cu mare luare 

aminte la dogmele de categoria a doua, mai ales că sunt 

espuse la atacurile eterodoxilor. 

$, 3. Caracterul, planul şi metodui teologiei 

dogmatice ortodoxe. 

Conceputul îndatorirei, obiectului și modelelor dogma- 

ticei ortodoxe, "i determină și caracterul. Ea trebue să aibă 

forma unui sistem, adecă să espue dogmele credinţei creș- 

tine, pe cât posibil, cu rându€lă, chiaritate, deplinătate și 

soliditate ; întru aceia constă caracterul seii ex/z74, care o 

distinge de tâte modelele şi de tte profesiunile de cre- 

dinţă, în care însași sânta biserică propune dogmele, și în 

genere de ori și care espunere nesistematică a dogmelor.
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Cât despre spz777, dogmatica acesta trebue să fie înfierată 
cu semnul ortodoxiei, adecă să se povățuscă tot-deuna în 
espunerea dogmelor, de învățătura sănătâsă a bisericei or- 
todoxe și să urmeze neîncetat modelelor sale şi profesiu- 
nilor sale de credință: acesta este caracterul seti znteru, 
care o distinge de tâte cele-lalte dogmatici neortodoxe ; de 
cea a bisericei romano-catolice, a bisericei luterane, de cea 
retormată, precum şi de tOte cele-lalte secte, care s'ati des- 
părțit de adevărata biserică a lui Christos. Numai luând 
de bază unicul principiu al dogmaticei ortodoxe, concepu- 
tul exact al obiectului se, este cu putință a forma siste- 
mul, a face planul; căcă o sciinţă trebue să fie copia exactă 
a obiectului set, şi prin urmare să” cor&spundă pănă și 
în împărțirea în părți constitutive. Obiectul dogmaticei or- 
todoxe ni este cunoscut: sunt dogmele credinţei; sat dacă 
privim la conţinutul lor, «sunt acele adevăruri ale credin- 
ței, care raportându-se direct la esenţa religiunei creștine, 
conţinând învățătura ce are de 6biect pre D-deii și rapor- 
tul seii cu lumea, mai ales cu omul; însă religiunea creş- 
tină nu este numai o legătură a lui D-deit cu omul, ca 
legătura primitivă, la care Domnul chemă pre om, precum 
și pre cele-lalte ființă spirituale, chiar prin faptul creațiunei 
lor; ci este mai ales reînoirea, restabilirea acestei legături, 
întreruptă prin căderea omului, și propusă nemijlocit și nu- 
mai omului decădut, și acesta prin faptul rescumpărărei în 
lisus Christos. De aceia dogmele creștine, care espun în- 
v&țătura despre D-deii și raportul seu cu lumea, și în parte 
cu omul, sunt de dou& soiuri. Unele conţin învățătura des- 
pre D-deu și raportul săi general (naturale, ordinario) cu 
omul, raport pe care D-dei l-a susţinut și '1 susţine și cu 
cele-lalte ființi ale lumii și care se manifesteză în două lu- 
crări divine: Creaţiunea și Providența. Altele conțin învă- 
țetura despre D-deui, numai în calitatea sa de rescumpă-
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rătoriti al Gmenilor şi a referinţei sale particulare (super- 
naturali, extraordinario) cu n&mul omenesc, referința cu-. 

noscută, sub numele de lucrarea cea mare a 7zâzzazreă 

n6stre 1). Adevărurile de feliul ântăiti aparţin creştinismului, 
ca religiune, și ele ar fi avut locul lor chiar în religia pri- 

mitivă, dacă omul ar fi conservat'o pănă acum. Cele-lalte 

% aparțin esclusiv, în calitatea sa de creștinism, sai de le- 
gătură restabilită, reinoită. Acestă divisiune a dogmelor 
creștine fu cea mai generalminte întrebuințată de către pă- 

rinții vechi ai bisericei, carii numiaui de ordinar Seohoyia 
(teologie) cuprinsul dogmelor de feliul ânteiii; pe când cea 
laltă era înseninată de eicu numele cirovouiz, misteriul r&s- 

cumpărărei sati economie 2. (Efes. III, 9, după textul 

original). Biserica ortodoxă o conservă €răși generalminte 

în tâte timpurile care urmară. Mitrofan Critopulo, patri- 
archul Alexandriei, pe la finea secolului al șepte-spre-de- 
celea, scrie în mărturisirea sa de credință a bisericei ca- 

tolice și apostolice de orient următorele: „Biserica .are 
de obiceiti a împărţi învățătura sa dogmatică în /7o/ogia 
simplă (Sechoţia îmi) şi teologia mântuirei (Seohoyia oi 40- 

1). Sati, după espresiunea, ordinară, economia mântuireă, traducând 
literalminte oixovouia ris dwrrjpiaG, cu tote că acâstă espresiune nu 
este tocmai uşâră de înţeles. 

2). Lon Damaschin, de: Fide orthod. lib. L. e. 2. Citaţiunile altor sânţă 
părinţi spre apărarea acestei idei se găsesc în Petau (de Teolog. dog- 
mat. î. 1. prolegomen. Cap. I, şi î. V, lib. IV cap. 1), care face din 
partea sa acestă observare generală asupra acestor citaţiuni: „Tote 
cuvântările despre D-geii se împart în două părţi, din care una se 
numeşte teologie, Ysohoyia, şi alta economie, oinovopia. Cuvântul Yz0 
Mo-ia arată numai aceia ce priveşte pre D-geui însuși şi persânele 
divine, adecă fiinţa lui D-geu şi atributele sale, absolute, indepen- 
dente (absolutae proprietates) saii fără raport cu lumea, ori relative 
(relativae), care aii acest raport. Dară oixovowia cuprinde tot ce se 
raportă la natura și lucrarea lui Dumnegei, întru cât se îngrijeşte de 
mântuirea, nâstră, ceia ce Grecii numiat Ey0apxov 0ixovopiay, 6ră la- 
tinii incarnatio (intrupare), şi vieţa Mântuitoriului nostru Iisus Chris- 
tos în corpul seii.“ -



ag 
vouă) 1). In urmarea aceştia se pote împărți și astă-di 
încă dogmatica ortodoxă în dou părți principale, adecă: 
1 înv&țătura, care are de obiect pre D-deu, considerat în 
sine și în referința sa generală cu lumea, și mai ales cu 
omul, adecă Creaţiunea şi Providența ; 20 învățătura, care 
trateză despre D-deti, numai ca rescumpărătoriă al 6me- 
nilor și despre referinta se particulară cu nemul omenesc, 
adecă cu misterul rescumpărărei (Zeodoyia oixovoutxf)). 

În particular, în desvoltarea fie-cărei dogme, dogmatica 
ortodoxă trebue, înainte de tote, să dea o difinițiune dreptă după mărturisirele de credinţă ale bisericei, restrânse sati 
mai întinse, căci cea dintăi problemă a teologiei dogmatice 
este de a arăta, care este învețătura bisericei ortodoxe asu- 

  

1). Bobhsra+ 8s Tiv rotabrry Gdaouailay datpeic da sic re Ti &- Thijy Yeodoylay zar sis Tiiy olzovourxiy. Şi nemijlocit după aceia adu- uge, că biserica asigneză ca obiect al teologiei numai învăţătura privitore la D-geii în sine şi D-geii, ca creatorii şi providenţă, lăsând ' r&măşița pentru cealaltă, parte: » Teologia simplă, după biserică, tre- bue să înveţe, că D-deii este unul, şi anume unul în fiinţă, că nu a avut început, că nu este născut, nici creat; că este etern, creatoriul a tot ce se vede şi nu se vede; că el este şi administratorul, providenţa, şi conservatoriul ori-cărei creaturi vădute şi nevădute.“ (Confes. ca- thol. et apost. in Oriente Ecelesia, ed. Helmst. c. 1) Este de observat, că chiar teologia st. Damascen întro copie grâcă, deşi nu veche, este îm. părţită în două părţi, din care cea dintâi trateză, precum se esprimă edi- toriul operilor lui Damascen, Lequin (zapi rio Yeohoyias, hoc est de deo uno, trino, creatore et provisore); şi cea-laltă (zepi rio oixoyo- pwias, sive de deo carnefacto, redemptore et remuneratore (Vid. în Libr. st. Lohan Damasc, de Fide orthod. proleg. edit. operilor aces- tui st. părinte de Lequin t. 1 p.119). Dacă nu e permis a încheia din faptul acesta singurit că acestă împărţire este opera st. I6n Damas. cen chiar, pentru că nu se află în alte copii grece ale teologiei sale, cel puţin nu se pâte împedeca, de a videa aici o nouă confirmaţiune la cele gise de Mitrofan Critopul, că în timpurile vechi se obicinuea "in orientul ortodox, de a împărţi teologia dogmatică aşa. Apoi chiar Ton Damascen, care nu'şi împărți opera sa: în capitole, nu începu acela în care se trata [legi Yetas cixovoutas, de cât după cea tratat de D-deii în trei feţe, despre creaţia şi providenţa sa (vegi de Fide ortod cap. 45 sev, libr. III e. 1). |
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pra dogmelor. Ceia ce este mai lesne. de făcut pentru 

acâsta, este de a arăta învățătura bisericei asupra câtor-va 

dogme, la începutul fie-cărei divisiuni sai capitol, destinat 

pentru cercetarea acelor dogme ; apoi a discompune Învă- 

țătura indicată în părţi, după cum cere acesta sistemul 

adoptat; în fine a esamina fie-care din aceste părți una 

după alta. Câte o dată numai, pâte fi necesar, în asemenea 

cas, de a împreuna cu acâsta o definiţiune mai particulară 

a vre-unei dogme în desvoltarea sa după împrejurări. 

2). După difiniţiunea dogmei, conform cu învățătura bi- 

sericei, dogmatica ortodoxă trebue să presinte temeiurile 

din sânta Scriptură și tradiţiunea sacră. Căcă biserica nu 

ne învață de la sine, nici din temeiul s&ti proprii, ci ea 

împrumută dogmele sati adevărurile descoperite de D-dei 

din cuvântul lui D-deii. Etă, în privința acesta principiile 

mai însemnate ale dogmaticei ortodoxe: 1. În 7afori cu 

“ sâuta Scriptură. A cita, spre temeiul dogmelor, locuri nu 

numai din "Testamentul noii ci și din cel vechii, dacă este 

de trebuinţă ; căci ambele formeză descoperirea d-deâscă; 

şi dacă cu ivirea celui dint&iu, cela-lalt a luat finit în privința 

legilor sale cerimoniale și civile, nu este tot așa şi cu cele 

privitâre la credință şi morală: acestea sunt și astă-di în 

tâtă vigârea lor; numai ele sunt mai lămurite și mai des- 

voltate în descoperirea Testamentvlui noii.—A întrebuința 

de preferinţă, cărţile canonice ale Testamentului vechiiă, de 

Gre ce mărturiele luate din cărţile necanonice, în favorea 

„dogmelor, nu pot avea aceiași importanță. —A nu cita tote 

locurile Scripturei, care se pot aduce în favorea vre-un 

dogme, ci a se mulțemi cu cele mai chitare, din acele care 

se numesc c/asize.—In genere a nu scâte locuri din sânta 

Scriptură și a nu le interpreta spre întemeierea dogmei alt- 

felii, de cât după regulele unei ermineutici sânte ortodoxe. 

"2. În raport cu sânta tradiţiune—nu trebue a cita, spre
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sprijinul sai spre esplicarea dogmelor, mărturiele ce ni 
procură tradiţiunea, de cât după acele ce ni le presintă sânta 
Scriptură, isvorul cel dintăiti şi de căpitenie al religiunei 
creștine, Este neapărat de trebuinţă a cita mărturiele tra- 
diţiunei în t6te casurile, când acele ale Scripturei nu sunt 
nici destul de clare, nici destul de complecte, saii ni pro- 
cură materie la interpretări deosebite și la dispute.—Dară 
nu este necesar a cita locuri din isvorul dintăit, când cele. 
din al doile sunt destul de clare şi determinate, când nu 
sunt puse la îndoslă, nică înterpretate alt-feliu, nică de orto- 
docși, nici chiar de eterodoeși: de esemplu, în doctrina re- 
lativă la uneie atribute ale lui D-deii: în aseminea cas, lo- 
curile tradițiunei, conservate mai ales în scrierile sânţilor 
părinți ai bisericei, ni vor arăta cu atât mai mult modul, 
cum părinţii vechi și renumiţi ai credinței esplicată dog- 
mele cunoscute. In genere, locurile citate din tradiţie tre- 
bue să porte semnele originei lor apostolice'2), 

„ După ce s'au îndeplinit ast-feliti cele două îndatoriri esen- 
țiale în desvoltarea fie-cărei dogme, adecă după ce s'a arătat 
ce învaţă biserica ortodoxă față cu acestă dogmă, şi după 
ce sa făcut să se înțelegă, după st. Scriptură și sânta tra- 
diție, pentru ce se învaţă așa, teologia dogmatică pote pâși 
mai departe. o | 

3). Ea p6te admite şi judecata minţii sănătse față cu dog- 
ma cercetată (Rom. XII, 2; 1. Tes. V, 20). Dacă acea dogmă 
este înțelesă de mintea ominescă, pâte să găsâscă aici, în sfe- 
ra cunoștințelor sale esplicarea și chiar sprijinul seii. Dacă 
este un mister neînțelegibil, totuși se pOte arăta, cum acea 
dogmă, cu tâte că nu se pere cuprinde cu mintea ominescă, 
este lămurită pentru credinciosul adevărat; fiind-că 'se află 

  

1). Pentru mai multe lămuriri asupra subiectului, vegi întroducerea 
in teologia ortodoxă $ 131: Caracterile tradiţiunei apostolice şi $ 132 
împortanţa şi folosul tradiţiei sacre."



în legătură strînsă cu alte adevăruri ale creștinismului și pe 
care mintea le înțelege ; întru cât ideia ce o esprimă el este 
demnă de D-deii, compatibilă cu perfecţiunile sale și în 
același timp folosit6re moralității omenești : ce nedreptate 
ar fi a o respinge, numai pentru că mintea nu o pOte înţe- 
lege. etc. | 

Să scie că dogmele înțelese de minte, şi mai ales acele care 
sunt mai presus de minte, ai fost şi sunt chiar pentru necre- 
dincioşi obiectul nenumeratelor obiecțiuni, care,cea mai 
mare parte, sunt iscodite de minte și care chiar pentru aceia 
nu pot să fie combătute fără ajutorrul seiă. Dreptul vorbind, 
tote acele raționamente ale spiritului omenesc pentru a lă- 
muri, a sprijini sai a apăra dogmele, nu pot să aibă un pre- 
ţii mare în tărâmul teologiei creștine, care este cu totul po- 
Sitivă și supranaturală; dară ele pot se ușureze mult credin- 
cioșilor înțelegerea dogmelor creștine, apropiând de ideile 
lor naturale înaltele adevăruri ale descoperirei ; şi, în unele 
casuri, cel puţin nu sunt ele de prisos (pentru desvoltarea 
dogmelor neînţeligibile) ; în altele. sunt folositâre (pentru 
dogmele accesibile minții) ; aiurea sunt chiar neapărate (în 
combaterea obiecţiunilor). Etă pentru ce sânții părinți şi în 
vețătorii bisericei vechi, departe de a îndepărta din domeniul 
credinţei întrebuinţarea legitimă a raţiunei Şi sciinţei ome- 
nești, le-ai privit din contra ca neapărat de trebuinţă *). 

1). Cităm cuvintele lui Ciril Alexandrenul : II tS7i) totvov Î spy Ywari) d£ i) mtotis Veta ri oxoxovbia rs uai aVTAAOĂOVYIA fivarau (Strom. lib. II cap. 1); ale St.Ion Chrisostom : Teze TăD pĂAnOY 2G- redouev, Gray zai iv airiay pâdopev zai my Xiov, xoăy tvezat (în Hebr. hom. XII n, 2.. Acele ale lut Augustin ; „Absit, ut hoc in nobis Deus oderit, in quo nos reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit, înquam. ne idem credamus, ne rationem accipiamus sive Quaeramus, cum etiam credere non possemus, nisi vationales animas haberemus. Ut ergo in quibusdam rebus, ad doctrinam salutarem per- tinentibus. quas ratione nondum percipere valemus, sed aliquando valebimus fides praecedat rationem qua cor mundetur, ut magnae rationis capiat et perferat lucem, hoc utique rationis est.“ (Epist.
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De câte ori trebueaii să espue cu de amăruntul dogmele 

creștine, mai ales în contra eterodocșilor, nu se mărgineaiu 
a cita mărturii din sânta Scriptură și din tradițiune, ci aveaii 
obiceiul a chema în ajutoriii și mintea omului; se ajutau | 
cu dialectica, filosofia, ontologia și alte sciinți, pentru a găsi 
în ele fie-care, după puterea înțelepciunei sale, dovedile 
și lămurirele asupra adevărurilor descoperite (1). Şi făceau 

ad Consent. CXX, n. 3). Să cităm şi pe ale lui Ilariiă : Fidem non nu- 
dam apostolus atque inopem rationis reliquit ; quae quamvis potissima 
ad salutem sit, tamen nisi per doctrinam instruatur, habebit quidem 
inter adversa tutum refrigiendi recessum, non etiam retinebit constan- 
tem obtinendi securitatem eritque ut infirmis sint post fugam castra, 
non. etiam ut arma habentibus adsit interrita fortitudo.“ (Lib XII). 
Să cităm şi cuvintele lui 'Teodoret: Asirat î) Doris Tis [Vâoewg, 4a- 
Vinep ai i vos ris niorsws. obre Yăp miors vev yvboewe, obre 
vars da niatsws 7svorz'ây. Îjţeirat u&yror 15 Yyboscos Î) niotis, Ene- 
rau de ti) mioret Î vâots (Graecar. affeit. curat p. 419). 

1). Ar fi de prisos a mai cita, spre sprijinul acestei idei, esemple 
împrumuiate din scrierile celor mai savanţi dintre sânţii părinţi şi 
învățători ai bisericei, ca Iustin, Clement Alexandrenul, Ciril Ale- 
xandrenul, Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul, I6n Chrisostom, Au- - 
gustin, ete. Este de ajuns a observa aici în genere, că sânţii părinţi 
«mail despreţuit înțelepciunea lumâscă; că din contra; aii privito, ca 
forte folositore teologului creştin. „Ei pun ea principi, gice d. e. 
st. Grigorie, că tot omul dotat cu puţină înţelepciune va, mărturisi, 
că cel dintăiii dintre bunuri pentru noi este sciința, şi nu numai a 
nostră, cea mai nobilă din tâte, care despreţuind tâte ornamentele şi 
polilogiele cuvântărei, tinde numai la mântuire şi frumuseţa supremă, 
obiectul meditaţiunelor sale, dar chiar sciinţa în genere, pe care mulţi 
creştini, din causă că nu o cunose bine, o despreţuesc ca perfidă, pe- 
riculOsă şi bună pentru a îndepărta pre cine-va de D-geii..... Noi am 
împrumutat de la sciinţă cercetările şi descoperirele lor, dar am res- 
pins tot ceia ce duce la demoni, erdrea şi abisul pergărei. Am dedus 
de acolo ceia ce pote servi chiar pietăţeă ndstre, învățând dela ea binele 
prin r&i şi înturnând slăbăciunea, lor spre tăria, învăţăturei nostre. Nu 
voim să distrugem sciinţa, cum cred unii; din contra, trebue a con- 
'sidera de nebuni şi ignoranţi pre aceia carii, având o „aseminea ideie, 
ar voi ca toţi să li se asemene, cu scopul de a ascunde ignoranţa lor 
personală în ignoranţa generală şi se scape ast-feliu de pericolul de a se 
da pe faţă. «(Operile st. părinţi, publicate la academia ecelesiast. din 
Moscova î.1V, p.63—64). Trebue a observa şi aceia, că mulţi părinţi 
şi învEţători aă bisericei iubeaii a se deda la studiul filosofiei, mai ales 
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așa, nu numai față cu dogmele inteligibiie, când d. e. tre- 
bueaii să dovidâscă unitatea lui D-deu contra-politeiştilor, 
saii realitatea providenţii contra stoicilor şi panteiştilor, 
sait că esplicaii origina reului în lume, prin abusul libertă- 
ţei ominesci, contra gnosticilor şi a marcioniţilor (%); dar 
încă. când, combătând doctrinele false ale ereticilor, ei dis. 
cutaii cele mai sublime misterii ale creştinismului. Trini- 
tatea personelor în D-deii, eternitatea cuvântului lui D-qeu, 
întruparea sa, mârtea pre cruce şi alte misterii de asemi- 
nea. Scrierile marilor dascăli de a'tâtă lumea,— Vasilie cel 
mare, Grigorie Nazianzul şi sântul Chrisostom, mai ales 
cele ale sântului Atanasie cel mare şi ale fericitului Augus- 
tin sunt pline de raționamente de feliul acesta, asupra tu: 
turor adeverurilor neînţelese pentru noi 2). Şi st. lon Da- 

platonice; îndemnaii şi pre alţi creştini a se ocupa cu acesta, şi înşii 
se folosiră forte adesea de a desvolta şi a esplica învăţătura creştină. 
(Vegi î. L-iă al tratatelor elevilor Academiei eccles. de Atev, V-lea curs, 
despre opiniunea părinţilor bisenicei din cele cinci secole primare, pri- 
vitove la folosofie şi mai ales cea a hi Platon ; şi comp. Baltusa: De- fense des saints Ptres accusăs de platonisme). Se observăm în fine că 
din tote sciinţele lumene, ceia ce apreciară ei mai mult, şi pe care o 
consideraii chiar necesară pentru teologul creştin, fu ramura filosofiei 
numită dialectica. “HI Yăp 7îjs Oaăevrajs Sbvauus Tei ude Eor 7niş B57- 
„0849, 0d4 Eo5a abră aăonasta siva vai dăhota toig Bovionâvors 
cugeta st. Vasilie (în cap:2 Esaia).—, Disputationis disciplina ad om- 
nia genera quaestionum, quae in litteris sanctis sunt, penetranda et di- 
solvenda plurimum valet,“ dice Grăşi fericitul Augustin (de doctr. 
Christ. lib. II, c. 31; asemenea amintiri de dialectică se întâlnesc în Clement Alexandrânul (Strom. lib. I, p.319; lib. VI, p.655). Grego- 
vie Nisanul (De anima et vesury. t. III, p. 201 ed Morel). Leron. (î. III p. 995), ete. şi sântul Grigorie vorbeşte despre st. Vasile, că şciind per- 
fect tote sciinţile şi fiind puternic în filosofie, eră mai ales în partea, 
care se ocupă cu deducţiunele şi oposiţiunele logice, chiar dispute şi 
portă numele de dialectică ; şi că era mai uşor a eşi din un labirint de 
cât din cursele cuvântului seii, când găsea de trebuinţă. (Operile st. 
părinți t. 1V, 18—19). 

1). Vegi d.e. Ireneii, Contra Haeres. libr. II; 'Tertul. Advers. Her- 
mog. et contra Marcion ; Epifanii Haer. XXXI, XLI—XLIV; Greg. 
Nisan, Contra Manich. syllogismi decem, opp. t. IL. Paris, 1615). 

1), Vegi d. e. Operile st. Vasilie, cartea despre st. Spirit şi cele



_mascen, care este cel ânt&iti teolog sistematic, ni-a lăsat în' 
“Espunerea sa exactă a credinţei ortodoxe», un esemplu și 
mai puternic despre posibilitatea de a reuni, în domeniul 
teologiei dogmaiice, dovedile și esplicările adevărurilor 
prin descoperire (fie acestea înţelese, sati neînţelese de min. 
te), cu dovedile și lămurirele, ce ni le procură rațiunea o- 
min€scă asupra acestor adevăruri 1). Numai lăsând să in- 
tervie rațiunea în domeniul teologiei dogmatice, trebue a 
păzi regulele următâre: a nu face acâsta, de cât precum fă- 
ceait sânţii părinți, și nu precum fac campionii moderni 
al raţiunei (ratio), raţionaliștii; adecă 'trebue tot-d&una a 
ținea acestă facultate. ominescă atârnată de credință (II 
Cor. X, 5):2), care este temelia 3), isvorul 4), condiţiunea 
neinlăturabilă 5) şi judecătoriul adevărat (apirfptov) a tOtă 

  

cinci cărţă contra lui Hunomiă ; st. Grigorie Nazianz, cele cinci cu- 
vinte despre teologie contra Hunomiemilor; sânt. Augustin, cele cinci 
cărţi despre Sânta treime . 

1). Vedi mai ales lib. ]. cap. 5: dovadă că e numai unu! D-geu şi 
nu mai mulţi ; cap. VI, despre cuvântul lui D-geii, dovada minţii, cap. 
VII; despre 5t. Spirit, dovada „minţii; precum şi cartea III tâtă, 
unde sunt discutate mai ales cele două naturi în Is. Chr., precum şi 
modul neînțeles al împreunărei lor şi raportul lor reciproc. 

2). Părinţii vechi ai bisericii aii căutat să esplice prin o comparaţiune 
raportul care trebue să esisto, în casul acesta între credinţă şi rațiune: 
„Credinţa,“ giceaii ei, trebue să fie stăpână, ca Sara în casa lui Abra- 
am; şi raţiunea sau filosofia, trebue să servescă ca, Agar. (Clem. Alex: 
Stirom. 1, p. 284—285: Hieron. Epis. 146, ad Magn.). 

3). Iroreboar 83 Seutios yvhoswwe. (Clem. Alex. Strom. lib. VII, e. 
10). Vegi Iren. ady. Haer. Massuet lib. 1 cap. l—10; lib. Il, cap. 28; 
Atanas. Epist. 1 ad Serapion, cap. 20). 

+). St. Chrisost. gice Aă zise i) ms, za niorewz ăveb oz, 
20 Tvăvat (Chrisost. Hom. XI în epist. ad Philipens). Ilicrecoc Zpyoy 
1, xaravărste (Hom. XXI, în Hebr. n. 1). St. Ciril de Alexandria: 
Meră zij ziorwv 1) pvoste, ai. 05 mph ris niste: (Caten. în eap. 6 In) 
Vegi şi 5. Oyril lerus. catech. V, 2 şi Teofilactin cap. l ad Titum. 

5), Rationabiliter dictum est per prophetam : nisi credideritis, non 
intelligetis (Is. VII, 9.) Ubi procul dubio diserevit haec duo, deditque 
consilium, quo prius credamus, ut id, quod credimus, intelligere 
valeamus. Proinie ut fides praecedat rationem, vationabiliter visum 
est (August. Epist. CXX ad Consentium . Aşa şi Clement Alex. 
(Strom. 11, 4.); st. Vasile (Hom. Psalm. CXV.)
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cunoștința teologică 1); a priveghia, ca mintea să trateze 
adeverurile, cu tâte privirele şi respectul datorit 2), păzin- 
du-se de a vroi să înţel&gă și să esplice ceia ce nu se pote 3), 
a îndrăsni să judice mai mult de cât se cuvine (Rom. XII, 
3); dar a nu recunâște nici o-dată raţiunea, ca judecătorii 
al credinţei, ca şi cum ar fi în drept de a supune cercetă- 
rei sale critice dogmele supra-naturale, de a se pronunţa 
asupra meritului lor, pe urmă de a ie interpreta în cutare 
sai cutare mod: acâsta n'ar mai fi un folos, ci ar fi un abus. 
al raţiunei în teologia descoperită, abus contrariti chiar ȘI 
naturei descoperirei creștine, dumnedeesci ȘI supra-natu- 
rale, precum și intențiunelor Mântuitoriului și st. apostoli, 
carii cereaii înainte de, tâte credință (Marc. XVI, 16; Rom; 
XIV, 23; Hebr., XI, 6 etc, etc.), abus contra căruea s'au ră- 
dicat toţi învățătorii vechi ai bisericei 4). 

A nu urma esclusiv cutărui saă cutărul sistem şi învăţă- 
mânt filosofic, ci în genere raţiunei sănătse, și după con- 
siliul sânților părinţi, a se folosi de tot ceia ce pote fi de tre- 
buinţă credinţei din cunoştinţele ominesci, urmând esem- 
plului albinei, care alege din fie-care fire numai aceia ce'i 

1), Kbpuorepov 0î3y Tis entStiu:qs 1) 7oris, 10 FoTip abri;s ADLT7,pLOy (Clem. Alex. Strom. lib. II e. 4). 
2). Ilzvzaxo0d pev Evăalo5s dravolae Set, păhtora 85 day map Seo 

Eopey zi, Î) axnbopey. Chrisost. Hom. 2 in Hebr. 
, 3). 03 rats bz5p părpov drpiâetate marahbety ăâtov, odre uăy saic ete 
axpov Epebvas bzoptperv ra bnep vody. (Cyril. Alex. în Prosphonet ad 
imperat. 'Theodosium). 

4). Elaborandum est... “dice st. Ambrosie, ne quis adsertionem 
nostramper phitosophiam despraedetur. Sic enim Arianos in perfi- 
diam raisse cognovimus dum Christi generationem putant usu hujus 
saeculi colligendam. Reliquerunt Apostolum, sequuntur Aristoţelein ; 
religuerunt sapientiam, quae apud deum est, elegerunt. disputationis 
teudielas et ancupia verborum secundum dialecticae disciplinam.“ 
(In Ps. CĂVII serm. XXII, n. 10). aseminea la Tertulian (de -pra- 
eser. haeret. Cap. 7). St. Chrisostom (Homil în Ps. CĂV,n. 1)st. 
Vasilie (Contra Eunom. lib. 1), Augustin (Serm. 87 de Temp).
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convine ?); a nu pune aceste raționamente îu nivel cu dog- 
mele, chiar fie ele legitime, în domeniul teologiei ortodoxe, 
fie ele dela noi, sai luate din scrierile sânţilor părinți; a nu 
le asimila cu dovedile şi esplicările dogmelor, împrumutate 
din sânta Scriptură și din tradiţiunea sacră; nică chiar a 
le considera ca dovedi în sensul teologic riguros; uitarea 
regulei aceștia, precum se pote vedea din esemplul biseri- 
cei romano-catolice, a făcut să se ridice de mai multe ori la 
rangul dogmelor opiniuni particulare ale înv&țăturelor 
vechi și chiar ale teologilor veniți mai tărdit 2); discutând 
dogmele, să nu se lase în subtilități dialectice vane, și cu 
mai mult cuvânt, a evita chestiunele zadarnice, care nu se 
raportă direct la învățătura positivă a bisericei: esemplul 
scolasticei din evul medii ni arată în deajuns, pănă unde 
pot să ducă teologia dogmatică 3) aceste subtilități şi aceste 
chestiuni. 

4). Acestă sciință se pote folosi și de istoria dogmelor. 
Am observat acum, că dogmele care forme&ză obiectul cre- 
dinței, ca adeveruri dumnedeești, rămân tot-deuna înva- 
riabile în doctrina bisericei ortodoxe: chiar astă-di, ea. 
învață aceste adevăruri, așa precum le primiră dela Dom- 
nul și le va învăța așa pănă la sfârșitul vecului: dar mo- 

1), Vas. cel mare Hom. in Ps. CXV; Augustin, de Doctr. christ. 
lib. II. Cuvintele lu; Clement de Alexandria sunt &răşi fârte în- 
semnate: „Înţeleg sub numele de filosofie nu sistema particulară a 
lui Zeno, Platon, Epicur sati Aristot, dar ceia ce este adevărat în 
tâte secolele acestea, ceia ce ne învaţă adevărul şi pietatea, tâte aces- 
tea gic luate la un loc, le numescii filosofie“. (Strom. cast. I cap. 7). 

2). Aşa învăţătura, după care st. Spirit purcede şi de la Fiul, acâstă 
învăţătură pe care biserica romană o numeră ca dogmă, era pe la, 
începutul secolului al şeptelea. numai o opiniune particulară, împăr- 
tăşită de puţine persâne. 

3). Acum st. Grigorie Taumaturgul îndemna pre teologii creştini : 
Mi) zeptepyatâueda, try "Evarpyatzây do MSfeot nepifijpote, nai dme- 
păvrovs Erjrijoets uzi hoţouayias Gmetpovres, vai mov deiov za sbYbra- 
Toy Tic ntoreos X6yov rpaxbvovrec. (Citat apud Damascen, in Eelog. 
Tit. 16 es lib. mepi caprocews ai ztorews).
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dui cumeaă fost ele înţelese variază de mai multe ori în 
decursul timpului; s'a găsit Gmeni, carii aveai idei falșe 
asupra dogmelor ; alţii le schimbară cu totul sati le respin- 
seră și cădură în eresie. In urmarea acestora, biserica con- 
vocă concilii ecumenice sai provinciale, în care se făcură 
definiţiunile și esplicările cele mai exacte ale acestor dogme, 
ca să servescă de normă ortodoxiei ; şi chiar conducătorii 
aceștia zeloși scriseră contra ereticilor opere întregi, în 
care ei produceaii în favorea dogmei atacaie cutare sati cu- 
tare esplicațiuni sati dovedi după ideile şi părerile lor par- 
ticulare, natura. eresici şi după diferitele împrejurări ale 
locului și timpului. De aci provine istoria dogmelor, care 
fiind espusă în dogmatica ortodoxă, servește forte mult 
spre a da o ideie exactă de învățătura bisericei în privința 
acesta. Dar acestă istorie nu trebue să fie espusă pe iarg 
în dogmatică; espunerea detăiată a eresielor şi ideilor falșe. 
relativ de adevărurile credinţei, precum și espunerea învă, 
țăturei sânţilor părinți și învețători ai bisericei, carii operară 
aceste adevăruri, sunt obiectele sciințelor particulare refe- 
rițive; şi dogmatica nu trebue să împrumute pentru istoria 
dogmelor sale, de cât numai aceia ce i se pare ne apărat de 
trebuinţă, pentru a le face mai înțelese, și prin urmare 
numai în casul când cere trebuința. Dar, fiind-că sunt u- 
neie dogme, care cel puţin în proposiţiunile sale particulare, 
nu dădură nici odată loc nici la înterpretări diferite, nici 
la eresii, saă care pot fi ușor ințelese chiar fără ajutoriul 
istoriei, este evident că dogmatica nu va recurge la acesta, 
de cât întrun mic număr de casuri de o ne apărată tre- 
buinţă, de esemplu; în espunerea învă&țăturei despre sânta 
Treime, despre întruparea, despre persna D-dei-Omului și 
alte de aseminea. Teologia, după împrejurări. având trebu- 
ință de istoria dogmelor în desvoltarea sa,.pâte să'i găsescă 
loc, după voie, sati la început, la mijloc, saă la finea aces-
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tei desvoltări. Totuși mai potrivit ar fi de a o uni cu do- 
vedile dogmei, ce ni le procură st. tradiţiune, din causa 

conexităţii sale cu acâstă istorie. 
5). Dogmatica pote în fine să arate raportul dogmelor cu 

vita creștină. Să scie că chiar prin natura creştinismului, 
esistă o legătură strânsă între dogmele credinţei și legile 

moralei creștine ; că împărtășite împreună chiar de D-deti, 

în descoperire, dogmele și morala rămân ast-feliti nedes- 

părțite în viţa creștinului adevărat; prin urmare, dacă, 

pentru a ușura studiul acestor obiecte, sciința le cerceteză 

deosebit, la ori-ce ocasiune, ea trebue să arate legătura vie, 

care le lipesce una de alta. 

Ast-feliă dar, după ce s'au desvoltat fie-care dogmă, cum 
cere trebuința, dogmatica va face bine de a arăta aplicarea 

morală a că, sub formă de încheere. Dar fiind-că o aseme- 

nea arătare nu va fi de cât o deducere din ideile morale și 
regulele edificătâre ale dogmeior deja desvoltate, fără a 

„avea vre-un raport direct cu desvoltarea lor, chiar și cu 
espunerea lor, obiectul proprii al teologiei dogmatice, 
tOte aceste reflexiuni morale, deși nu escluse de acestă sci- 

inţă, trebue să ocupe numai un loc mic, mai ales că este o 

sciință aparte. care espune morala creștină, 

Dar în genere este de observat că acestă sciinţă trebue să 
îndeplinâscă cele două condițiuni dintă&iii, pe care le am 
arătat, espunând adevăratul metod al dogmaticei ortodoxe, 
adică a espune mai ânt&iii învățătura bisericei ortodoxe 
despre dogmă, apoi a citi temeiurile după sânta Scriptură 

și st. tradiţiune; aceste dou& condițiuni nu trebue să lips6s- 
că în desvoltarea fie-cărei dogme; almintrelea n'ar me- 
rita numele. seii. Cu cele-lalte trei, pâte să facă cum va 
găsi cu cale mai bine ; ori că le ar nebăga în semă, ori că 

s'ar mărgini la unele din ele, nu va perde pentru aceia 
dreptul de a se numi fogmazca. ortodoxă.
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$ 6. Privire 7storică asupra feologiei dogmatice ortodoxe - 
7. Pertodul ântăiă. 

Istoria teologiei dogmatice ortodoxe presintă trei peri- 
Ode dosebite; ântăiul, dela secolul al doilea pănă la ju- 
mătatea celui al optulea, adecă dela bărbaţii apostolici 
pănă la-st. Ion Damascen, (730—754); al doilea, dela 
jumătatea vecului al optulea pănă pela mijlocul vecului aj 
șepte-spre-decelea, adecă de la st. In Damasceni pănă la 
Petru Movilă, mitropolitul Chievului (1630—1647) ; al tre- 
ilea, de la jumătatea secolului al șepte-spre-decelea pănă 
acum. 

In ferzodul întăi, nu vedem încă o teologie dogmatică 
„sub formă de sciință sau sistem; dar vedem un metod &re- 
care de investigaţiune, chiar începuturile unei espuneri a 
dogmelor în un sistem, deși necomplect, și care nu făcea 
deosebire mare între aceste dogme, ca obiect al teologiei 
dogmatice, şi între cele-lalte adevăruri ale credinţei creș- 
tine. 

Metodul savant, urmat pentru cercetarea dogmelor creș- 
tine, pe care Mântuitoriul și apostolii sei, şi după dânșii, 
părinţii apostoiici, le înveţară sub o formă fârte simplă şi 
înțelesă de toți, era potrivit cu împrejurările, în care se gă- 
sea biserica primitivă. Voim să dicem: ivirea adversarilor 
bisericei, în persâna înțelepţilor păgânismului, cărora tre- 
buea nu numai să li se espue creștinismul, dar să lise dovi- 
descă dogmele sacre și să le apere prin ajutorul dialecticei 
1);—intrarea a o mulțime de erudiți păgâni în sînul bi- 

  

1). Allgemeine Gesch. der Christ. Relig. und Kirche von Aug. Ne- ander, Hamb. 1826, Band. seit. 163— 181; Bekampfung des Christ. dureh Schriften der Heiden.
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sericei lui Christos 2), cari fiind obicinuiți a cerceta to- 
tul după regulele sciinței saii sistematic, întroduseră fire- 
şte acâstă cercetare și în privința adevărurilor creștinis- 
mului ; — ivirea ereticilor, carii aplicând la descoperirea 
dumnegeescă principiele cutărei sau cutărei filosofii (mai ales 

-a celei neo-platonice), căutând a'și da semă cu mintea lor 
despre adevărurile necuprinse ale credinţei și resturnând 
ast-felii multe din dogmele sale, pe urmă apărând erorile lor 
prin dialectică, nu puteau fi combătute și respinse de cât cu 
acel€și arme (2);—înfiinţarea șcâlelor creştine, în care tinerit 
ce se destinati la seviciul bisericei, studiând, pe lângă ade- 
verurile credinţei şi alte sciinţi ajutătâre, se obicinuiau pe 
nesimţite a judeca metodic despre t6te, și prin urmare ŞI 
despre adevărurile creștine ; aceste școli, pintre. care se 
distinse mai ales cea din Alexandria, existaii acum în vecul 
al doilea și al treilea, și se îmulțiră încă în vecul al patrulea 
şi cele următâre (3) — în fine gustul pronunţat al multor 
din sănții părinţi pentru filosofie; era după ei, pe de o parte 
calea pentru a veăi la Christos, și mijlocul de a pregăti spiritul 
pentru înțelegerea înţelepciunei d-deeşti (4) ; pe de alta, 
bariera și păzitrea adevărurilor Evangeliei (5). Acești învă- 
țători celebri puseră adese-ori în serviciti sciința acesta, spre 
a espune şi a apera învețătura descoperită ; unii urmau de 

  

1). Aşa tură: Lustin filosoful, Tatian, Atenagora, Teofil Antioche- nul, Hermias, Quadrat, Aristid, Castor, Tertulian şi alţii. 
2). Opera citată alui Neandru. Vol. L. part. 2, s. 391-531: Gesch. der Secten. _ 
5). Erau la Efes, la Smirna, Antiochia, Alexandria, Cesarea, Cartago şi aiurea (Fleury Diss. IL, în Hist. ecel. $ 13-15). Comp. Esquisse d”. histoire ecelesiastique, de Inocentiii, part. 1. p. 4-5, ed. d-a: _ 
“iponapooxevile zotvoy 1) (ptăodopia, rpoodotoo554, răy bad Xpro705 rEetobuevoy. Clem. Alex. Strom. lib. I, pag 282. Origen dice tot ast feliii (Philocal. cap. I3, p. 41-42). | 5). “H dadeartri ovare! zpis tă pi, bnonintstwyraic xatarpeu 6907448 aipsoes!. (Clem. Alex. Strom. lib. I, p. 319.)
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preterință filosofiei eclectice (1); alţii celei a lui Platon (3); 
alții în fine pe cea alui Aristotel, care acum din secolul al 
cincilea, incepură a se întări la creştinii erudițişi se intro- 
duse în școlele crestine (2). Din causele acestea, metodul 
savant în urmat fârte de timpurii în cercetarea dogmelor 
creștine ; '] găsim acum în operile lui Iustin filosoful (163), 
Atenagora (180), Teofil de. Antiochia (199), Irenei(203) și 
Terulian (220); el se observă mai ales la învățătorii și elevii 

celebrei șcâle din Alexandria: Clement Alexandrenul (217), 

Origen (254), Grigorie Taumaturgul (270), Dionisie Alexan- 
drenul (265) și alţii. In secolul al patrulea se întrebuința 
metodul acesta în decomun de scriitorii bisericesci, şi mai 
ales de Atanasie cel mare, st. Vasilie, Grigorie teologul, 
Grigorie Nisanul. In veculal cincilea se desvoltă încă şi may 
mult de către Teodoret, Cyril Alexandrenul şi mai ales de | 
Augustin. Etă în ce consta acest metod, urmat de acești 
păstori demni: espunând sai apărând” cutare dogmă, se 
sileaă de a'i fixa sensul, cât se pote de exact, îl desfășurată 
prin st. Scriptură și st.-tradiţiune, și pentri acesta, aduceau 
adese ori, după esemplul bisericilor apostolice (4), imnele 
sacre, rugăciunile și cerimoniele vechi întrebuințate în bise- 
rică (5), sau aduceau mărturii numerâse luate din scrierile 

1). Vegi mai sus părerea lui Clem. Alexandr. despre filosofie. 
2). Vegi nota, în care vorbeşte st. Grigorie despre tolosul sciinţei. 
3), Fleury. Hist. ecel. t. VII, lib. 32. $6. 
4) Ireneii contra Heres. lib. III, cap. 2 și 3; Tertul. de Praescr. haeret. 

cap. 19, 20, 21 şi 22; Origen, praet. in lib. I de Principiisn. 2, p. 47, 
edit, Paris, 1572. | 

5;. Ast-feliii, acum Cajus, preot (din sec. II) pentru a dovedi divini- 
tatea lui Is. Chr. contra ereticului Artemon, se basa pe vechile cântări 
compuseîn ondrea lui Christos ca D-gei (vegi la Euseb. Hist. ecel. lib. 
V. eap. 28, p. 157, Amst. 1195, şi la Fot. Bibliot. cod. 48); şi lustin 
şi Tertulian demonstrai trinitatea personelor în D-gei, prin forma 
veche a botezului, ce consta în o întreită cufundare în numele Tatălui, 
al Fiului şi al St. Spirit (lust. Apolog. 7, n. 61; Tertul. advers. Praxeam, 
cap. 21 şi contra Marcion, lib. i, cap. 28); st. Vasile, dumnegeirea, 
Sântului Spirit, prin cuvintele unui imn vechiii de sară, în ondrea, sântei 

N
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înveţătorilor înaintași (1) și imprumutati locuri din actele 
martirilor (2); tot odată "și permiteati raționamente asupra 
dogmei, deduceai consecvenţi din adevărurile descoperite, 
formaii silogisme, se lăsa chiar căte odată în subtilitățile 
dealecticei, mai aies în disputele lor cu ereticii (2), învocau 
la trebuinţă măturii chiar din autorii păgâni (4) şi în general 
nu nebăgai în semă tot aceia ce înțelepciunea pământe- 
nă ar fi putut oferi spre sprijinul vre-unei învățătură creș- 
tine (5). 

Inceputurile sai elementele unei espuneri colective a dog- 
melor, într'un sistem, deşi necomplect, imperfect încă și 

- nestabilind o deosebire mare între aceste adevăruri, ca 

Treimi (De Spiritu sancto ad Amphil. cap. 29, n. 13). St. Chrisostom, 
spre a întemeia, ideia, că îngerii sunt îngerii de pace, cita cuvintele 
ecteniei, unde diaconul cere dela D-deii înger de pace !Homil. 
XXXĂVIII. p.441 î. V. Franctort. 1698); fericitul Augustin arăta, 
importanța învățăturei despre rugăciunile pentru cei morţi, prin obi- 
ceiul comun al bisericei, şi prin faptul că în rugăciunile ce se fac de 
preot la altariii, cele pentru morţi ocupă un loc anumit şi tot-deuna 
acelaşi (Tractat de cur. promort. ger. cap. IV). . 

1), Operile st. părinţi t. 1X: a st: Vasilie despre Sântul Spirit, cap. 
XXIX şi Lect. crest. 1846 part IL: a lui Teodoret, despre întruparea 
neschimbată alui D-geii Cuvântul p. 69-75. . 

2) Chiar st. Vasilie. d. e. în cap. XXIX despre St. Spirit, aduce spre 
întemeiarea ideei sale un imn, pe care martirul Atenogen' lăsă disci- 
pulilor se, când mergea la rug. Ă 

3), Nicăiri nu se vede acâsta mai lămurit, de cât în cele patru cu- 
vântări ale st. Atanasie contra Arienilor, şi în scrierile fericitului 
Augustin contra Pelagienelor. 

4). Ei citară d. e. în scrierile lor contra păgânilor: actele luă Pilat (lus- 
tin. Apol. 1. cap. 35; Tertul. Apolog. adver. gentes, cap. 5 şi 21; Chei. 
sost. Hom. XĂVI in 2 ad Corint.), epistola lui Pli iii cel tânăr către 
împăratul Traian (Tertul. Apol. adv. gentes. e. 2), locuri luate din 
filosofi, poeţi, istorică şi alţi scriitori păgâni. V. Lumperi Histor. teo- 
logico-trit. de vita, seriptis atgue doctrina S. Patrum, part. II, p. 6, 
edit. Aug. Windelic 1784. , 

5, Mai cu de amăruntul se pote găsi confirmarea, acestei idei, des- 
pre metodul urmat de părinţii vechi, pentru desvoltarea dogmelor, în 
astoria generală, a autorilor sacri, de Cellier, în care autoriul analisară 
compunerile cător-va părinţi, mat ales ale lui Atanasie (t. V.), ale st. 
Vasilie (î. VI), Grigorie Teologul (t. VII.), August. (î. XI şi XII),
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obiect al teo'ogiei dogmatice, şi aite adevăruri ale crești- 
nismului, se găsesc: - 

1). la opera lui Origen, despre principii (Iapi doxâv) (1). 
Este împărțită în patru cărți: cea dinti trateză despre 
D-deii Părintele, Fiul (Aeyos) şi Sântul Spirit, pe urmă despre 
spiritele cerești, despre libertatea lor, căderea lor şi despre 
deosibirea ce esistă între spirit și materie; a doua, despre 
crearea omului și a lumei, precum şi a celor ce sunt în 
lume, despre unitatea lui D-deă în vechiul și noul 'Testa- 
ment, despre întruparea Cuvântului, despre lucrările st, Spi- 
rit în profeți și apostoli, despre suflet, despre înviere, des- 
pre resplată și pedepse; a faza despre libertatea omului, 
despre lupta sa cu «demonul și alte puteri ale răului, cu 
indicarea raportului acestuea cu binzle moral al lumii şi al 
mântuirei ; a fara, cel din urmă sferșit al lucrurilor, despre 
dumnedeirea sântei Scripturi și despre modul de a o citi şi 
înterpreta. 

Acest tratat de teologie dogmatică, a cărui părți de si- 
gur nu aii o ordine stabilită, care presintă lacune (inv&. 
țătura despre char, și despre st. taine d. e.) și mai în tâtă 
partea sa din urmă nu este de cât o espunere a regulelor 
ermineutice și nu a unor adevăruri dogmatice, este însem- 
nat îns€ pentru noi, pentru că este cei mai vechii tratat 
în feliul seii. Dar fiind-că învețatul autoriii a espus mai 
mult ideile şale filosofice, asupra obiectelor credinţei, de 

„cât adevărata învățătură a lui Christos, și, desvoltând unele 
dogme, s'a depărtat chiar dela puritatea ortodoxiei 2), tra- 

“5. Din nefericire acâstă lucrare însemnată n'a ajuns pănă la noi, 
nici în original, nici în traducerea lui Ieronim; s'a păstrat numai în o 
traducere a lui Rufin forte neexactă și arbitrară, cu prescurtări și 
schimbări, precum spune însuşi Rufin (in proleg. de princ.), de aceia 
e grei a se pronunța, sigur asupra operei. 

2). Anume, el privea lumea ca o consequență necesară a atot pu- 
tinţei lui D-gei; el admitea d. e. un număr infinit de lumi, care 
aii precedat lumea actuală, şi un număr egal de alte lumi, care tre- 
bueaii să o înlocuscă în eternitate; el consideră spiritele &menilor
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tatul seti, drept vorbind, n'ar trebui să aibă loc în istoria | 
teologiei dogmatice ortodoxe. 

2. În catechesele st. Cyril Lerusalimitenul 1). Sunt două 
feliuri de acestea: zz2/2 pentru catechumenă, ele sunt în 
număr de opt-spre-dece, destinate a servi de pregătire la 
mir-ungere sai la botez; altele, Pentru a servi de întrodut- 
cere la st. taine, sunt cinci la număr, rostite către creștinii 
noi. In cele dintăi, după ce a împărtășit mai ântăiii audi- 
torilor sei, după împrejurări, ideile despre păcat, despre 
pocăință și botez, apoi despre numărul dogmelor princi- 
pale ale credinței creștine și chiar despre natura acestei 
credințe, sântul părinte esplică cu deamăruntul, unele după 
altele, t6te articolele simbolului, atunci în us în biserica de 
Ierusalim. In cele-lalte, trăteză el despre st. taine, despre 
botez, despre ungere, despre împărtășire, espunând ŞI în- 
datorirele celor de curând botezați. 

Aceste meditațiuni sunt tot așa de preţise pentru noi, 
în altă privinţă, ca şi opera lui Origen despre fnceputure 
sau frzncifii, ca primul tratat ce posedăm despre o espu- 
nere ortodoxă a dogmelor, sub forma sistematică : aici, în 
numele bisericei intregi, întemeiat pe simbolul seti, con- 
dus de ea, sântul părinte espune adevărurile credinţei şi 
prin aceia ni transmite, în punctele sale principale, cuprin- 
sul intregei învățături religiose a bisericei, de şi el face a- 
cesta ca predicatoriti şi nu ca teolog sistematic. 

de spirite căgute, care sunt ţrimise aici în lumea, acâsta şi unite cu corpurile, pentru a se curăţi şi care odată curăţite, devin €răşi spirite curate, cum eraii înainte de căderea lor şi se reîntore la locul lor; el nu admitea prin urmare învăţătura, Disericei despre păcatul origi nal, ce se prourmâză în fie-care om dela protopărinţi ;—el nega eterni- tatea pedepselor şi fără a respinge direct învierea corpurilor, dicea că 
se vor transforma în o substanţă eteră spirituală. Fotie mai găsea în el şi alte erori ale lui Origen, privitore la persânele st. Treime (Pho- tii, Bibliot. cod. VIII.) | 

1). Sunt cunoscute şi în limba rusă două traduceri: una a Archie- piscop. Ambrosie de Moseva, alia a seminarului de Iaroslav.
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3). Două opere ale. fericitului Augustin, una cunoscută 
sub numele de Manua/ despre credință, sferanţă şi caritate, 
adresat unui Lavrentie (Buchiridion ad Laurentium de 
fide, spe et caritate) 1); altul intitulat dzspre regaru/ sa 
cetatea. luă D-geit (de civitate dei). Cel dintăiii este cam de 
feliul catechismelor nâstre; el espune mai ânteiii pe scurt 
și cu precisiune articolele credinței, după simbol; apoi 
vorbesce şi mai scurt despre speranţă, și în fine despre 
caritate. Este însemnat numai ca prima încercare a unei 
espuneri colective și destul de regulate a dogmelor biseri- 
cei occidentale. Cel-lalt op este mai important; se înte- 
meiază pe ideia profundă despre regatul lui D- det, sai des- 
pre biserica creştină în lupta sa cu păgânismul; şi conform 
ideei aceștia fundamentale, care se zărește în opera în- 
tregă, autoriul desvoltă, forte pe larg dogmele creştinis- 
mului despre D-det, creaţiune, ângeri, om și căderea sa, 
despre biserică, carea esistă de la început şi trebuind să 
esiste pănă la sferșitul lumii, despre înviere, judecata cea 
de pe urmă, recompense şi pedepse eterne, în opunere cu 
învețătura păgânilor despre acel€şi subiecte. Trebue însă 
a recunoște că acestă compunere vastă (dou&-deci și două 
volume), compunere model a st. Augustin, pârtă un ca- 
racter mai mult istoric de cât dogmatic șI conţine elemen- 
tele unei adevărate filosofii a istoriei. 

4.) În esfunerea prescurtată a dogmelor dunmnegeeşti ale 
fericitului Teodoret ( 430), care form&ză a cincea carte 
a operei sale, contra eresielor, și se împarte în două-deci 
şi nouă de capitule. Acest tratat se deosebeşte de tâte cele 
enumerate pănă acum, în aceia că în cele două-decă și 
trei capitule dintei, examineză numai dogmele credinței; 
el le cerceteză deosebit de cele-lalte adevăruri ale creștinis- 

1). Sa tradus în rusesce de P. Todorstii, şi publicat în Sbornik, 
sub titlul: Trei cărţi ale fericitului Augustin, St. Petersb. 1795.
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mului, și fără a'și permite abateri, nici digresiuni; el face 
acesta cu cea mai mare rândudlă, exactitate şi legătură. 
logică, cu tâte că în termini mal puţin de cât în tratatele 
antecedente și fără a coprinde mai mult de cât adevăru- 
rile credinţei 1). 

Se pote pune în rândul tratatelor de feliul acesta :—caze- 
chesa cea mare (haos xaengmtezds 5 uăyas) a st. Grigorie Ni- 
sanul (+ 370), împărţită în patru-deci de capitule, unde se 
esamineză pe larg, și mai ales cu o logică sănătsă ideile 
principale ale credinţei contra jidovilor şi păgânilor; dog- 
mele despre st. Treime, întruparea cu deosebitele sale 
împrejurări, botezul, eucharistia, nemurirea sufletului și fo- 
cul de vecă;—cartea despre dogmele bisericei (de dogmat:bus 
ecclesiasticis) a lui Genadiii, mai ântăiti preot, apoi episcop 
la Marsilia (7495), nu este alt ceva de cât un sumar al dog- 
melor bisericei, mai fără ordine şi desvoltare, îndreptat con- 
tra diferiților eretici; dar este un sumar destul de pe 
larg și destul de complect (cuprinde opt-deci şi opt de ca- 
pitule), care întrece în privința acâsta t6te tratatele ante- 
riore 2); — în fine FEspunerea prescurtată a credinţei or- 
todoze (îx3eots obvrouas Tis opo8to miarews) a lui Atanasie 
Sinaitul, patriarchul Antiochiei (7561), presintată sub formă 
de întrebări și răspunsuri (dou&-deci la numer) între un 
învățătoriă şi învăţăcelul seu; este cea mai veche încer- 
care a unui catechism grec, deși forte scurt 3), 

1). Imprimat în Lect. creştină, 1844, part. IV, p. 113--229 şi 
311-—389. | 

2). Cea mai bună ediţie a operei aceştia, cu variante şi comentarii 
se află în vol. LVIII din Patrol. curs. compl. publicată de abatele 
Lamennais, Paris. 1847. 

3). S'a publicat de mai multe ori, nu în original, ci în limba latină 
(Vegi Casimiri Oudini, Com mentar. de script. eceles. antiqu.t. 1p.1663- 
1664, Lipsca 11292). Se întrebuința şi la noi, traduse în ruseşte, şi se 
afla în culegerea conţinuiului sciinţei asupra articolelor credinţei, 
publicată pe timpul patriarchului Iosif Mose. 1649. (Vegi Bergii de 
statu eccl. et relig. Moscoviticae. pag. 25 Holm, 1104), astăgi se imprimă, 
cu psaltiriul de ordinariă.
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Este de observat că, deși în tot decursul periodului 
ânteiă ce l-am cercetat. nai apărut o singură lucrare în 
care să se espue sciințific adevărurile credinței, adecă cu 
totă deplinătatea, precisiunea, și soliditatea dorită, cu un 
cuvânt sub forma unui sistem riguros; totuşi acest period 
este cel mai important în istoria dogmaticei ortodoxe; 
în ceia ce privesce sciința, se făcea puţin pe atunci, dar în 
fond se făcea totul. Atunci se esamina, se confirma, se 
apera din t6te părțile însuși principiele sciinței aceștia; a- 
tunci se cerceta, pănă în cele mal mici amărunte, tâte dog- 
mele paticulare, se scria numerâse tratate, adese ori în- 
tinse și disertaţiuni dogmatice, așa că nu rămânea alta 
de cât a întrebuința tot materialul acesta, spre a construi 
edificiul solid al sciinței 1). Periodul acesta al dogmaticei 
dia timpul sin6delor ecumenice și al sânţilor părinți, fu, 
periodul cel mai mânos, periodul model. 

$7 Perzodul al doilea. 

La începutul periodului al doilea, care coprinde tot tim, 
pul evului de mijloc, apăru cel dint&iă sistem de teologie 
dogmatică ortodoxă, sistem încă necomplect, dar care are 
tote caraeterile unui sistem: și remaseră singur domnitorită 
mal în tot decursul acestui period. Se compuseră 6re care 
incercări de feliul acesta, dar mult înferiore aceluia. Se 
scriseră și un mic număr de cercetări dogmatice particulare 
și tratate, relativ cu ceia ce s'a scris mai 'nainte puţin de tot- 
şi ceia ce este cu deosebire de insemnat, este că tot ceia 
ce apăru atunci în maretparte nu fu de cât esploatarea ma- 
terialului pregătit mai înainte pentru dogmatica ortodoxă. 

1). Atât sunt de numerdse scrierile acestor părinţi, că nu le putem 
numera, Se află enumerate în biblioteca teologică a lui Walchius (t. 
] cap. 2 şi cap. 5 sect. 2); lista acestor scrieri şi conţinutul lor în pa- 

„tristicele cunoscute ale lui Lumper, Dupin şi Celieri.
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Sântului I6n Damascen i-a fost dat a scrie primul sis- 
tem de dogmatică ortodoxă ; de aceia cu dreptul se și pote 
numi părintele acestei sciinți. Zelos pentru o pietate ade- 
verată, în care a fost crescut. studiind cu temeiti cuvântul 
lui D-deu și operile sânţilor părinți, pe care le citea neconte- 
nit, de almintrelea cunoscut cu filosofia, mai ales cu dialec- 
tica (lui Aristot), precum şi cu alte sciinți, hotărî de a se fo- 
losi de tâte ajutârele acestea, pentru a compune Zsperea 
exactă a credinţei ortodoxe *), şi publică o operă, care făcu 
epocă în istoria dogmaticei ortodoxe. Acestă lucrare, com- 
pusă din câte-va capete, apoi pentru mai mare îndemânare, 
impărțită în patru cărți, nu se scie-de cine 2), presintă în 
sine planul cel mai natural în împărțirea materiei. Mai 
ânteiii (cart. 1), autoriul espune învețătura despre D-deu: 

„cum că el nu se pâte coprinde cu mintea, esistența, unita- 
tea sa în fiinţă, trinitatea în persâne și atributele sale. 

Apoi (cart. II) înveţătura despre creațiunea dumnede- 
&scă: lumea nevEdută sait ângerii buni și răi; lumea vădută, 

1). "Endootc, saii ExSeste upâe zis dpYoâitov ntotews. Se cunose 
la noi patru traduceri: acea a lui I6n, exarchul Bulgariei, făcută la 
finea secolului al noulea, sait la începutul secolului al gecelea; acea 
a lui Epifânie Slavenitzky, în sec. al 11-lea; acea a lui Amvrosie, ar- 
chiepiscopul Moscvei, în a două jumătate a sec. 18; aces a academiei 
eclesiastice de Mosova, 1844. Cele trei dintă în slavonă, cea din urmă 

„zuseşte. În româneşte tradusă de leromonachii Grigorie şi Gerontie, 
“publicată la an. 1806. - o a 

2). Numărul capitulelor nu este acelaşi în diferite copii şi ediţiuni 
ale toologiei st. Ion Damascen: în unele este 96, în altele se atlă 
100, 102, 103, aiurea 149. (Petri Lambecii commentar de Ang. Bibli- 
otheca Caesar. Windobonensi, lib. 1V, p: 269, 468, 469 şi cart. V, p. 
13 ed. Kollarii). În versiunea slavonă a lui I6n, exarchul Bulgariei, 112 
capitule; în cea alui Ambrosie, 111. Acestă deosebire vine de acolo | 
că multe capitule aii fost reunite sub aceiaşi cifră saii separate. După 
totă aparenţa, împărţirea acestei teologii în patru cărţi, împărţire, care 
nu se află în nici una din copiele greceşti, ci numai în cele latine, fu 
făcută în Occident în evul mediii, când se întrebuința acestă împărţi- 
re a teologiei. (Vegi Prolog, in libr. st. I6n Damasceni de Fide or- | 
thod, de M. Lequin, t. Liu al ediţiei sale din operile lui, p. 119—120). 
a 3
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cu părțile şi elementele sale ; lumea mică sau omul, cu 
deosebitele sale facultăți, în particular libertatea și căderea 
sa, și învățătura despre providența. divină, despre pres- 
ciinţă și predestinațiune. Mai departe (Cart. III, trateză 
despre învățătura privitâre la economia divină a mântui- 
rei omului, întruparea Fiului lui D-deiu, cele dou& naturi 
ale Domnului nostru, și unitatea sa ipostatică, urmările 
unirei ipostatice' ale celor dou& naturi în Christos; — că 
în el se află comuniunea naturilor şi a calităților; că sânta 
Fecioră este Născătâre de D-deu; că în Christos se află o 
îndoită voință și lucrare; că în pers6na sa sunt adorate 

| fiinţa tFupului și acea a voinţei;—starea de înjosire a Mân- 
îuitorului nostru, mârtea sa pe cruce pentru mântuirea 
Omenilor și pogorirea sa in iad. In fine (cart. IV) espune 
învețătura despre starea glorisă a lui Is. Chr, învierea sa, 
înălțarea şi șederea de a drepta lui D-deu Tatăl și deslegarea 
unor întrebări, care se rapârtă la subiect; învățătura des- 
pre aproprierea mântuirei, a credinței, despre tainele bote- 
zului și eucharistiei, despre veneraţiunea sânţilor, despre 
reliquiele și imaginile lor, despre Scriptură, despre virgini- 

tate și alte obiecte, care se rapârtă la acesta; învățătura 
despre sfârșitul iconomici: venirea lui Antichrist, învierea 
morților, resplătiră și pedepse eterne. Afară de calităţile 
acestea esteridre, naturalul şi rânduela în împărțirea tra- 
tatelor, opera lui In Damascen, pe care o esaminăm, se 
distinge încă prin calitățile interidre, particulare sciinţei sati 
sistemului, adecă: o .precisiune, o chiaritate ȘI O soliditate, 
care pănă atunci nu s'a întâlnit în nici o carte consacrată 
espunerei dogmelor reiigiunei. Metodul, urmat în lucrarea 
acesta, pentru desvoltarea fie-cărei dogme a parte, este a- 
cela, care se potriveşte mai bine cu Sciința dogmaticei or- 
todoxe: sântul părinte, esplicând și dovedind adevărurile 
credinței, se întemeiază nu numai pe locuri din sânta Scrip- 
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tură, dar și pe rnărturiele vechilor învățători celebri ai bi- 
sericei; și nu dice mai nimic, care să nu fie hotărit și con- 
simţit, ori de sin6dele ecumenice, ori de sânții părinți îna- 
intașiă sei; dar în același timp se folosește de învățăturile 
minţei s&nătâse, luminată prin revelaţiunea dumnedeescă. 
Acei dintre părinţi și înveţători at bisericei, pe care” citeză 
mai adesea, sunt: st. Grigorie teologul, apoi st. Dionisie 
Atiopaghitui, st. Vasilie cel mare, st. Grigorie Nisanul, Ne- 
mesiii, fost episcop de Emesa în Siria, st. Atanasie şi st. 

- Chrisostom, în fine st. Cyril Alexandrenul, Leon cel mare, 
Maxim mărturisitoriul, Epifaniiă şi alții. In urmarea celor 

„dise, se pote spune, că teologia st. In Damascen este ca 
„un tesaur de cugetări ale sânților părinți, asupra dogme- 

lor religiunei; mai mult încă, a cugetărilor pe care el le a 
„Căutat cu privirea sa de vultur, pănă în spiritul dascălilor 
credinței, pe care le-a sprijinit și esplicat în multe părți, prin 
cuvântul lui D-deă, pe care le-a adunat și orinduit prin 
meditațiunile sale proprii. Totuși trebue de. observat, pe 
de altă parte, că în acest sistem al teologiei dogmatice or-. 
"todoxe nu sunt espuse cu aceiași deplinătate tâte obiectele 
credinţei; sunt unele” care nici nu-se amintesc 1), fără 
îndoială, pentru că st. păriate se ocupă mai -ales cu dog- - 
mele, care pe timpul sei eraii atăcate de eretici ;—că a- 
cest op conţine unele subiecte nedogmatice 2), de și se ra- 
pârtă la dogme; că în fine, dogmele, care sunt cu adevă- 
rat obiectul dogmaticei, nu sunt anume despărțite de ces- 
tiunile și opiniunile teologice particulare 3). Dar trebuea ne 
aminti, că Damascen scrise isfunerea credințe) orlodoze, 

1). D. e. nu se află învăţătura despre graţie, justificare, despre st. 
taine, afară de botez şi eucharistie. 

2) Aşa sunt tratatele despre lumină, foc şi stele ; — despre sâre, 
lună şi stele ; — despre aer şi vânturi ;—despre apă, pământ, întris- 

„tare, trică, mânie, facultatea cugetărei, memoriei etc. 
3. Vegi lib. II. cap. 6-22. şi libr. IV. cap. 4, 5, 7. ete.
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nu pentru scolă, ci pentru toți creştinii ortodocși și că prin | 
urmare nu credu de datoria saa se supune riguros condiţi- 
unilor şi exigenţelor multiple ale scâlei. 

Publicarea teologiei st. ISn Damascen fu un eveniment 
de cea mai mare importanţă, nu numar în orient, ci în tâtă 
biserica lui Christos ; căci pe timpul acela, toți creștinii de 

la răsărit și apus erai uniţi între dânșii prin aceiaşi cre- 
dință, și pentru orient, ca și pentru occident, Fspaunerea 
esactă a credinței ortodoxe ta primul sistem de dogmatică 
ortodoxă. Dar din nefericire fu şi cel din urmă, pre care 
aceste biserici 'l avură în comun : îndată, cu finea secolu- 
lui al noulea și mai ales cu mijlocul celui al unspre-dece-lea, 
biserica de Occident, atrasă de un spirit inovatoriă și ridi- 
când unele opiniuni particulare la înălţimea dogmelor, pă- 
răsi biserica veche ecumenică și se desbină de orientul or- 
todox. De atunci sârta teologiei în biserica romană,—cato- 
lică şi în cea ortodoxă fu deosebită. In occident aperu și se 
întări scolastica, care ca vasală demnă a bissricei din partea 
locului, desvoltă pănă la extrem principiele adoptate de ea. 
Acolo, uitând de respectul datorit cuvântului lui D-dei și 
sânţilor părinți, începu a se proba adevărurile religiunei, mai 
puţin prin locuri din sânta Scriptură ŞI tradiţiunea sacră, 
şi mal mult prin subtilităţile dialecticer; de mai multe ori 
se prefera opiniunile lui Aristotel, Cicero, Virgil sai Ovid 
și ale altor autori pagâni, mărturielor st, Chrisostom, ale st. 
Vasilie, ba chiar acele ale profeților şi apostolilor. Acolo, 
dogmele adevărate ale credinţei odată desconsiderate, prin 
importanța dogmatică, dată unor opiniuni particulare, se 
ocupati mai ales de acele opiniuni teologice, trăgea inchicri, 
după plac din dogmele credinței, împarţiaă acele conclu- 
siuni în proposiţii mai particulare, închipuindu și o mulţi- 
me de întrebări, chiar din cele mai seci și fără nici o va- 
lore, disputati după tâte regulele dialecticei, și li dădeau cea



  

mai mare importanță. Apărură o mulţime de scoli, acade- 
mii și universități, în care se desvoltă și înflori teologia sco- 
lastică, în decursul a cincă sati şâse vecută cu tâte nimicurile 
și escentricitățile sale. Se scriseră, în scâlele acelea, o mulți- 

me de sisteme teologice, care tâte fură conduse de același 
spirit și dădură mai cu totul uitărei primul sistem al dog- 
maticei acel al st. I6nn Damascen, cu tâte că cei dintăi 
teologi scolastici se folosiră de el 1). Veniră apoi sectele 

teologice, care apărate de opiniunile învăţătorilor sei sera- 
fică sau azvină, controversară tumultuos secole întregi, și 
inundară literatura teologică a occidentului de scrieri ne- 

numărate 2). In orient era cu totul altă direcție. Aci, păs- - 

trând eu credință ortodoxia veche, continuă a privi, ca şi 

- mai "nainte, cu cea mai mare stimă la cuvântul lui D- deii, 

sub îndoita formă a șa: scris- și nescris sati oral; precum 

în trecut, se studia şi acum adevărurile religiunei, urmând 

în totul sântelor sin&de ecumenice și provinciale, precum 
şi sânţilor părinți. Și în orient erau scoli, unde, ca şi în cele 

apusene, de pe timpul acela, se învățau sciințele înalte, cel 

puţin pănă la luarea Constantinopolei de Turci. (1453). 

Filosofia lui Aristot, mai ales dialectica sa 3, domina şi | 
în orient; dară nici o-dată nu făcu invasiune în domeniul 
teologiei, cu acâstă forță desordonată, care se observa la sco- 

„Jastică. Aici nu se scrise, sub înriurința domnitâre a lui Aris- 

tot, nici una din acele sisteme nouă teologice, în care sen- 

„1, Adecă: Petru Lombardul, 'Fomas: Agquinus şi alţi (Vedi Prol. 
“în libr, st, Ion Damasc. de Fide orthod. în ediţia acestui şt. pă- 

rinte de Leguin]. 
2]. Asupra scolasticei, vegi istoria bisericescă a lui Moscheim sait 

Alex.. Natalis, sec. al Ll-lea 12, 13, 14, 15, şi maicu de amă- 
runtul Bulaei. Fist. Universitatis Parisiensis, "ed. Paris 1665-1673 
în patru volume. 

2), Corpus Hist. Bysant. t. XXI p.208—209, edit. Venet; Philippi 
Cyprii Chronicon eceles. Graecae, p. 258, 280 şi altele, Lips. 1681; în 
particular Instit. Hist. Ecel, „Moschemii, sec, XI, XII, "Il şi XIV în 
simgul pare II. cap. |.
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tențile sale și acele ale altor pagâni să fie puse alăturea cu 
textele sântei Scripturi şi mărturiele sânților părinții. Ac. 
continuă a domina vechiul sistem al st. I6n. Damascen 
care era luat din scrierile celor mai vechi învățători ai bi- 
sericei; și, dacă se scrise câte odată unele încercări nouă în 
genul acesta, se făcură tot-deuna luând de bază aceste 
principii ale ortodoxiei adevărate și sub direcţiunea aces- 
tor conducători infailibili în materie de credinţă. 

Că teologia st. Damascen a continuat a domina în ori- - 
ent, acesta se dovideşte pe deplin prin -copiele numerse 
ale acestei opere în limba grâcă, care a petrecut vecurile 
„pănă la luarea Constantinopolei de Turcă, și s'a conservat 
pănă acum în deosebitele biblioteci ale Europei 1). De 
abea prinse rădăcini credința ortodoxă la slavii meridio- 

-nali, cam o sută cinci deci de ani după mârtea lui Damas- 
cen, și teologia sa fu tradusă în limba slavonă de I6n, 
exarchul sau vice-patriarchul Bulgariei, ca una din cărţile 
cele mai importante pentru creștinii noi 2). Când se întro- 

„duse ortodoxia în Rusia, sosi și acestă teologie în iimba- 
slavonă; și de atunci n'aă încetat de a fi întrebuința tă, pre 
"cum se arată din copiele numerâse făcute în diferite ve- 
curi .?). _ a _ 

  

1). O copie din sec. XI (1069) se află în biblioteca imperială rusă - (vegi catal. muzeului Rumiantzoft. p. 240 st. Petersb. 1842). Este una din sec. XII-lea în biblioteca st. Sinod din Moscva (Accurat. co- die. Graec. M S 5. bibl. Mosc. s. Synodi notitia et recensio, edit. a Christ. Frid de Mathei Lips. 1805, t. 1. n. 376). Sunt şi altele de aseminea forte vechi, din diferite vâcuri Şi cea mai mare parte ante- riGre luărei Constantinopolei de Turci, care se află în biblioteca im- perială din Viena şi în mai multe biblioteci ale Angliei (Petri Lan- becii Hamburgensis Comment, de Aug. Bibl. Caesar. Windobonensi, ed. 2. studio Kollarii t. III, p. 260, 294 şi 303; t. IV p. 269 şi 418— 419, mai ales î. V. p. 214 şi 635; şi catal. libr. manuscript. Angliae et Hiberniae in unum collect. Oxoniae 1797, Vegi indicele alfab.) 2). I6n exarchul Bulgariei de Kalaidowitseh cap. 3, p. 11—58. ). O copie din sec. 12, care fu în mânele lui Kaladowitsch şi se află acum în biblioteca st. Sinod din Maăcva (In Bulgariul p. 17,



  

„Cât despre alte lucrări ale teologiei dogmatice ortodoxe, 

scrise în aceiași epocă îri orient, în formă sistematică, cu- “ 

n6scem numai trei:. - 

7. Panopha dogmatică a credinţei ortodoxe de călugărul 

Eutimie Zigaden sai Zigaben !), fu compusă la începutul - 
vecului al doi-spre-decelea din ordinul împăratului Alexie 
Comnenul şi conține o culegere de cugetări ale sânților 

părinți și învățători ai bisericei. (mai ales: Atenagora, st. 

Vasilie, st. Chrisostom, Gregorie "Teologul, Dionisie Areo- 

pagitul, st. Cyril Alexandrenul, Maxim mărturisitoriul, Le- 

ontie al Chiprului, Damascen și Foţiă), asupra obiectelor” 

principale ale credinţei și contra erorilor principale în pri- 

vința religiei. Mai mulți dintre teologii cei mai buni aj tim- 

pului acestuea sai ocupat cu culegerea acâsta: lui Euti- 

mie Zigaben se datorește orînduirea acestor cugetări, el le . 
a împărțit în capitole, le-a reunit întrun tot armonic. 
Aică, in dou&-deci și șepte saii dou&-deci și opt de capituie, 
împăriite în două cărți după unele copii 2), autoriul espu- . 
ne mai ântăiu învăţătura despre D-deii, despre unitatea sa 
în fiinţă, despre trinitatea în persâne, despre creațiune şi 
întrupare, apoi combate pe Ebreii: Simon Magul și Mar- 
cion, pre Manichei, Sabelieni, Arieni, Pneumatomachi, Ro- 

_26—98); una din vâcul 15, în muzeul lui Rumianzoff (Catalogul aces 
tui muzeii de: Vostokoft p. 508); diferite copii din vâcul al 16, în 
acelaşi muzeii !p. 236——240), în biblioteca mănăstirei Volokolomsk, 
ete. (Kaladovici, I6n, exârehul Bulgariei p. 15) în biblioteca impe- 
rială publică, între manuscriptele comitelui Tolstoi ; copii din secol. 
17, între manuser. mănăstirei noului lerusalim la Voskrissensk, ete. 

(2) [lavoziia dopati, sis pYod6tov miorews (ro GzA0 Yin d07- 
părov), Repteyoooa Ev ovvidei za Tic pozapiois rai Weorâpes naTpiot 
Goyypupevra, sis măr Ba ai dveoxevuvay &punviay map “EoYoutob 
Moyăxov Siyaăsvov redtvra. Ea a fost publicată numai odată în origi- 
nal în Valachia, 1110, şi de mai multe ori în trad. latină (Waleh. bibl. 
teolog. I p. 617). : 

-__ 2). Petri Lambeeii Comment. de Aug. biblioth. Windobonensi, t. 
III, p. 420 et. t. Vp. 698: Cave script. Eccl. hist. litier. saec. XII, 
sub voce Eutimius Zygabrnus. "
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mani, Nestorieni, Monofisiţi, Iconomachi, Armeni, Pauli- - cieni, Bogomili și alți eretici, cuprindend ast-feliii, de ȘI în mod polemic, mai tte dogmele principale. Tratatul lui Eu- timie Zigaben nu oferă unitutea intrinsecă, legătura, -pre- cisiunea teologiei lui Damascen, dar o întrece opera acesta prin întinderea şi amărunțimea multor tratate ce conţine. 
2) Zesaurul credinţei ortodoxe (Înoavpăs "do Sobotiag) de 

Niceta. Choniate (+ 1206). Este €răși o lucrare scrisă în spi- 
„ritul polemic, îndreptată contra eresielor: vechi şi contra 
ceior de pe timpul seti, între altele contra Paulicienilor, Bogomililor și Saracenilor, arătând, cum pot să fie pri- 
miţi aceştia în sinul bisericei lui Christos. Diferinţa între 
opera acesta și Panoplia lui Zigaben este, că sprijină ade- 
vărurile religiunei și combate erorile, nu numai 'cu mărtu- 
rii luate din st. părinţi, dar și cu dovedi deduse din raţiu- 
nea sănătâsă și că cercetâză mai multe cestiuni cu mai 
multă precisiune şi amărunțime. Se compune din dou&- 
deci și șepte de cărți, din care numai cele. cinci dintăi at 
fost publicate 1). 

3. Conferinţele eclestastice despre veligiunea luă Christos, 
Szugură adeverată de Simeon, archiepiscopul Salonicului, 
care viețuea la începutul secolului al cinci-spre-decelea. Aces. 

"te conferinți sunt împărţite în două părţi : cea dint&i com- 
bate pe atei, păgâni şi Iudei; ea se compune din 10 capi- tule, stabilind existenţa lui D-deii, unitatea sa în fiinţă şi 
trinitatea în persne ; a doua atacă pre ereticii de la Simon 
Magul pănă la cei din urmă: Bogomilofi, Varlaam, Akin- 
din etc. ; ea este îndreptată şi contra Mahomedanilor ȘI 

  

1). Şi acelea numai în latină, între altele în max, biblioth. Patrum. t. XXV, p. 54 şi seqq. (Vegi Casimiri Oudini Comment. ce Script, Eccles. antigu. t. 1], p. 1îll; Lips. 1122 Waleh. Bibl. Theol. 1 p. 619). Conţinutul tuturor cărţilor este însemnat de Montfaucon (Pa- laeograf. graec. lib. IV, cap. 9, p. 327; conf. Fabricii Biblioth. graec. vol. XI. p. 420).
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formeză două deci și trei de capitule, în care sunt espuse 
unele principii ale teologiei ortodoxe. Acâstă “operă nu 

- este voluminosă.; dar se distinge prin aceia, că este clară, 
precisă și luată mai ales din st. Scriptură și scrierile st, 
părinți 1). | | 

Nu putem trece cu vederea unele tratate prescurtate de 
espunere a dogmelor, care apărură în aceiaşi epocă în 
biserica ortodoxă. | 

Ast-felii sunt: Fsfunerea credintei ortodoxe de (lrigorie 

Palama, archiepiscopul Salonicului, care vieţuia la mijlo- 
cul vecului al 14-lea 2) ; £ss/zcarea sântuluă simbol al credinței 
creştine ortodoxe, de un-alt arhiepiscop, tot de acolo. Si: 
meon, care compuse lucrarea acâsta la începutul vecului 

„XV-lea 5); Marturisirea credinţei ortodoxe şi curate ă luă Is. 
Cr. compuse de Ghenadiu săi Georgi Scoiariui, patriar-. 
chul Constantinopolei, după cererea sultanului turcesc Ma- 
hometl, după luarea Constantinopolei (1453) 4), Catechis- 
mul luă Meletie Pigas, patriarchul Constantinopolei, distins 
prin erudițiunea sa, în secolul al XVI 5), și mai ales cele zre 
FEpistole doomatice ale lui leremia, patriarchul Constantino- 
polei, către teologii protestanți din Wirtemberg (scrise de la 
1571—1581), în care se află espuse cu de amăruntul, după 

„5. Etă titlul complect al cărței: A:3)oyot Eaxhqoiaoroi "A pyteptog 
ai Kiqpizob xara "Adv, ENijyeov rs mai "Lovato, nai zădov rây 
atpăsswy, mai m=o! tîs 03 TiOTew< To: xbpiov, nai Veos, xai Xwtfipos 
îuvy 'lqo6i Xproroy. - 

d zăwra, 51 răy âiov vpapâv, %oi Iarâproy epavodăvra, xati Gbwre- 
Vevrz, apus dmodoziay rây, dsz ară marpobs Epbrnaay atv Avipopot 
evhafsis, cuprinse în eolecţiunea complectă a st. Simeon Tesalonic6- 
nul, Veneţia 1820. 

2). Cave Script. hist. eccl. sub voce : Gregorius Palama. 
3). Inserată în ediţia grecă citată mai sus a operei acestui st. pre- 

lat p. 4561—419, sub titlul: "Epyrpveia, îi ro zis âpYoăcEov nisrews 
zây Xproravăv tepây abu6odov. 

4). Se pote vedea în Riimmel : Litri Simbolici Ecel. graec. p. 1— 
24 enae 1843.  - | 

5). Philip. Cypriul Chron. eccl. Graecae, p. 434, Lips. 1687.
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" cuvântul lui D-deii, decretele sântelor sinâde ecumenice și 
- învățătura sânţilor părinți, invățătura generală a bisericei 
ortodoxe de răsărit, mai ales în ceia ce deosebeşte mărtu- 
risirea sa de acea de Augsburg 1). ȘI pintre lucrările, care 
ati apărut în Rusia: Cara despre credința ortodoxă, sin 
Lură adeverată şi sânta biserică ecumenică Ş? afostoliră 

„îndreptată contra Latinilor şi publicată la Ostrog, cam pela 
„1588 2); Opera Despre singura biserică sântă, ecumeniră șz 
apostolică, compusă €răși cobtra Latinilor de ieromonahul 
Zaharia Kopystenski și publicată la Kiew în 1619 2);— Care- 

- chisnul atribuit lui Laurenţii Zizanius, protopresviter în 
Lituania, publicat la Moscva în 1627 4), 

„ „4. Aceste epistole aii fost publicate cu acele ale teologilor din Wir- temberg către Ieremia, sub titlul: Acta et scripta Theoi. WVirtemb. et Patriarchae Constpl. D. Hieremiae. ... graece et latine ab iisdem Theolog, edita Wirtemb. 1584. i 
2). Catal. Muzeului Rumianzov. no. 295 ete. | 
3). Zacharof, revista bibliografiei slavo-ruse, t. . libr. II], n. 176. 
4). Ibid. n. 235 Ce servea, re de model înainte de publicarea ca- techismelor străbunilor noşiri în materie de ciedință ?. Pe lângă o- perile sânţilor părinți în genere, traduse de mult în limba slavă şi 

într'un numer destul de mare, eraii mai ales: 1). E'spunerea acuratii 
a credinţei ortodoxe a st. Ion Damascenul ; 2). câte-va alte serieri de 
feliul acela, deşi mai puţin întinse, ale vechilor învăţători ai bisericei, 
traduse 6răşi de mult în limba slavonă, precum întrebările şi răspun- 
surile teologice, un felii de catechism destul de mare a lui Anastasiu 
Sinaitul, patriarchul Antiohiei (+ 599), cuprins deja în culegerea lui Sw iatoslaw din vecul al un-spre-decelea (Înv. muzeului lui Runiian- zov n. 356) şi în eopiele vecului al XV-le (ibid. n-o 1); PRegudele cre- 
dinţei şi vieţiă creştine de st. Ghenadiii, patr. Constantinopolei (+ 471), dela care sunt copii din secolul XIV.le Supliment la operile st. părinți, 
trad. rus. p. L, Mosc. 1845), către principele Antiohus asupra unor 
întrebări importante. .. de st. Atanasie Alexandrenul, un felii dn ca- 
techism cu întrebări şi respunsuri, manuser. din sec. XVI-le (Catal. 
Comitel. 'Lolstoi div. 1 no. 304); Cartea Catechism, ce-tratizii despre 
credinţa şi principiile cele mal necesase, care se raportă la ea ; copie din 
sec. XVI, le (ibid. div. II no. 340;: opera unui anonim, dar care a 
fost pusă în catechismul publicat în 1649 la Moscva sub patr. Iosef 
cu alte espuneri de. credinţă ale sânţilor părinți (Zacharot. Revista 
biografică slavo-rusă t. 1, lib. 2 no. 910). Cât despre catechismele în- 
primate în slavoneşte, se cunosc şi altele de cât cele enumerate, însă n'aii fost întrebuințate saii chiar nu sunt ortodoxe : Aşa un Catechis 
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In ceia ce privește cercetările şi tratatele dogmatice speci- 

ale scrise la răsărit în epoca de care ne ocupăm, se avea 

în vedere mat ales dogmele alterate și respinse de papis- 

- tai şi de protestanți. Era cele mai însemnate din aceste 

compuneri: 1 Contra înv&țăturei bisericei de apus, întru 

cât ea susținea purcederea sântului Spirit şi din Fiul, ca și 

din 'Fatăl; scrierile lui Fotie, patriarchui Constantinopolei; 

din vecul IX; a lui. Eustratiu, mitropolitul Niceei în seco- 

lul Xil-lea ;a lui German, patriarchul. Constantinopolei, în 

sec. XIII; în fine a doi archiepiscopi de Tesalonic: Grigo- 
rie Palama şi Nil Kovăcilă în secolul XIV-lea. 2). In contra 

- învețăturei despre sufremazia papei; scrierile acelutşi Nil 
Kovăcilă și a călugărului Varlaam din vecul al XIV lea. 

3). In coatra erorilor latine; în genere, la Greci— Nikita 

Peptosul, preot în Constantinopole, în secolul al un-spre- 

„decelea; Georgie mitropolitul de Corfu, sec. XII-lea; Gri- 

gorie Cyprul sec. XIII şi a lui Macarie de Ancyra în sec. . 
XV-lea ; și la Ruși ale lui Leoatie Karpowici și Zacharia 

Kapistenski, la începutul vâcului XVII-le. 4). In fine 
" Contra erorilor frotestăute; scrierile lui Gavriil, mitro- 

politul Filadelfiei din partea Grecilor, şi ale lui Zinovie, 
călugăr din Novgorod, secolul XVI, din partea Ruşilor 2). 

publicat în Veneţia 1511 (Dict. ser. bis. rus. de P.S. Eugeniu 1 p. 
"262 ed. 2); un catechis luteran, tradus de disertorii ortodoxiei, Mateiii 
Rabetehiscki, Simon Boudin şi Laurent Krischkoviski şi publicat. în 

„ Nervige 1561, apoi la toma 1583; şi un altul tradus de Ant. Dalmate 
şi Ştefan Istrianim, publicat în Tibingen 1561 ; altul tradus din latină, 
şi publicat în Wilno în 1585 (Bergii de statu ecel. et relig. Moscov. 
p. 31), două catechisme slavone publicate în limba latină 1582 şi 
1603 ; în fine un catechism publicat de Mateiii Dickowitsch Ja Vene- 

ua în 1611. 
-3). Vegi Em. Sa Inocentiii. Manual de istoria eel. din vâcul al 

noulaa pănă în vecul al şepte-spre-decelea, secţ. scriitorilor ec]. Abbil- 
dung der alten und neuen, griechischen Kirche Leipz. 1111, Anhang. 
p. 10—12 şi 18; Walchii, Bibl. Teolog. 1. p. 630—642; 5: E. Eugen. 
Diet. seriitorilor bis. ruse, sub numele scriitorii ruşi pe cari i: am arătat.



Ş. 8. Porzodul al freilea, 

Ast felii se petrecură, pentru teologia dogmatică orto- 
doxă, vâcurile evului de mijloc; aceste vecuri numite în 
general vecurile întunerecului, faţă cu periodul luminilor, 

_care începe cu finea secolului al patru-spre-decelea şi în. 
ceputul celui al șese-spre-deceiea, prin descoperirea impri- 
meriei (1440), care coincide cu alt eveniment important: 
luarea Constantinopolei (1453); apoi prin reformă (1517) şi 
alte cause, se deschise în favârea Europei occidentale un 
period noii pentru luminare Și instrucțiune în genere şi în 
particular pentru desvoltarea teologiei. Cât despre orient, 
cu biserica sa ortodoxă, cunoscută în raport cu teologia 
ortodoxă, acest period se IVI mult.mai tărdiii, cam pe la 
mijlocul v&cului al ş&pte-spre-deceiea, deși el a fost preză- 
tit în cele două vâcuri precedente. Etă împrejurările care”i 

“pregătiră. Incepând cu despărţirea lor de biserica ecume- 
nică, pontificii Romei fură necontenit preocupați de ideia, 
de a'și supune orientul ortodox, și mai ales Rusia” Girto- 
doxă, precum se dovedeşte din v» mulțime de încercări, ce 
le făcură în sensul acesta, şi care se află în istorie. Dar aceste 
încercări nici o-dată-nu fură așa de energice, așa sigure de 
reușită, nici așa de periculâse pentru ortodoxie, ca în ve- 
cul al șese-spre-decelea. Ceia ce'i favorisa mai mult în Gre- 
cia era căderea imperiului (1453) şi decăderea sciinţelor, 
care.urmă îndată ; eră în Rusia, lipsa de instrucţiune şi re- 
unirea provincielor sale occidentale cu Polonia (1569), Ar- 
ma lor principală și în 6 parte și în alta, tu înființarea 
ordinului Lesuiţilor (1540). Ei străbătură în curând în Po- 
lonia și Rusia occidentală, înfiinţară scâlele lor la Polotsk, 
la Vilna și în Volynia, ca să înveţe în spiritul ordinului lor 
pre copiii ortodocși; pretutindene respândiră scrieri contra 
bisericei de orient, pentru a trage în curse.e lor chiar



  

Gmeni de o etate mai matură, care“ aparținură din legăn; 
în fine nenorocita unire, care se făcu pe la finea vâcului al 

șese-spre-decelea în partea occidentală a Rusiei, fu primul 
fruct al acestor sforțări 3. Nu cu mai puţină repegiune 
străbătură învăţăceii. lui Loyola şi în Grecia și deschiseră 

stabilimentele lor la Galata chiar în Constantinopole, dându- 
se a înveţa tineretul fără nici o retribuţiune, căutând a se . 

face confesorii poporului, împărțind pretutindenea cărți 

vătămătore ortodoxiei 2); pe când afară de Grecia, în aca- 
demiile şi universităţile cele mai renumite din apus, tineri- 

mea grâcă, ne având scâlile lor proprii și avidă de învă- 

țătură, alerga necontenit și se nutrea pe nesimţite cu același 

spirit, lăsându-se a cădea în cursele lor. Însuși papa Gri- 
gorie al XIII fundase în Roma un colegiii grec pentru a 
creşte pre toți Grecii și Rușii, carii se duceati în acestă 

capitală 3). Tâtă acestă încordare de activitate a Vaticanu- 
lui se esplică prin reforma lui Luter. 

Prin acesta lipsindu-se de odată de o mulţime din fiii sei, 
papii se îngrijiră a se desdaună de perderea lor, supuindu'și 
biserica orientală, și cu scopul acesta nu cruţară nici un 
mijloc. Protestanţii; din altă parte, nu. remaseră nepăsători. 

Și ei se siliră (lateranii şi calvinii maiales) a răspândi învăță- 

turile lor prin orient. Acum în vecul al șese-spre-decelea 
aveati templele lor în guvernământele Podolsk, Kiev, Ga- 

liţia, Volinia şi Rusia albă. EI pătrunseră în România, se 

aședară în Grecia, unde înfiinţară chiar la Constantinopole, 

o partidă puternică, care se înfrunte pre lesuiţi 4). Ei cău- 

a, Istoria bis. ruse de Filaret III p. 81; V p. 72 ete. ed. 1847. 
2), Chronicon eccl. graecâe Th. Cyprii. p. 461— 464. 
3). Leon. Allatii de cc]. occid. atque orient. perpet. consens. lib. III 

cap. 1 n. 1 p. 986 ed. Colon. Agripp. 
4). Istoria bisericei ruse de E. Ş$. Philaret, LII, 84 — 85; 'Ennprae 

sis'cijy vesa, s "4 A oias Ghyrouov....* opera lui Constantin Ico- 
nomus 1839, p. 299 pănă 360 Monumente autentice ale religiei Greci- 
'or.. de Ioch. Agmon..p. 83—15 ed. 1108.



    

tară în același timp a răspândi scrierile lor pintre orto- 
docși. In particular, pentru a câștiga pe Ruși, traduseră 
catechismele lor în limba slavonă 1) și publicară în gre- 
cește, sub numele. patriarchului de Constantinopole Ciril 
„Lucaris, o Confesiune de credinţă, imbibată de spiritiul cai- 
vinismului, şi care produse o mare agitaţiune în t6tă bise- 
rica resăritenă 2). Ast-feliti ortodocșii se găsiră puși între două 
focuri; papiștii se sforțai ay trage în partea lor, căutând a. 
dovedi între altele că biserica” orientală n'a încetat NICI O 
dată în privinţa învățăturei a fi de acord cu biserica Ro- 
mei; protestanții “i atrăgeati în partea lor, pretindând din. 
contra, că nu învățătura latinilor, ci a. lor cea protestantă 
se unea cu cea de răsărit 2). Ce rămânea de fâcut în ase. 
mine înprejurăr, pentru a apăra ortodoxia? Inainte de tâte- 
și mai ales era de trebuiață cât de repede ca biserica orto- 
doxă de orient se compue o mărturisire a credinței sale, 
pre cât se pote de exactă și amărunțită, care să arate lămu- 
rit fiilor sei ceia ce a credut în tot deuna şi ceia ce învață 
ea a crede, și în ce se deosebea îinvețătura sa adevărată de 
acea a papistașilor şi a protestanților. Apoi împrejurările ce- 
rci ca să se înfiinţeze pentră ortodoxi școli speciale, unde să 

1). Vegi mai sus p. 71, not, Işi cartea lui Adrian patr. Riisiei despre Mărturisirea cred. ont. N | 
2), Chronicon. Liecl. Graecae. Ph. Cyprii p. 481; "Bazamoasriai tozoţia Meastiov t. III, p. 430 şi 441; Manual de istorie „bis. de S. E. Inocent. sec. XVII., art. scriitor. bis. în Grecia. 
3), Disputele între papistaşi protestanți aii început cu finea vâcului. al XVI, cu ocasia corespondenţei teologilor din Wurtemberg cu Iere-: mia, patriarehul Constantinopolei şi de pe atunci se seriea şi de opar- te şi de alta asupra acestui subiect. Dar aceste dispule luară un avânt mai mare la începutul vec. 17 cu ocasia aşa numitei confesiuni a lui Cyril Lucaris, şi apoi se înmuiţiră forte mult scrierile pu- blicate, atâ: de papistaş:, cât şi de protestânţi, în scopul de a dovedi unii, că biserica, grâcă se unea, în privinţa învăţăturei cu biserica, romană; alţii că cu cea; protestantă. Se pâte găsi enume- rarea acestor scrieri şi altele în Heinecius. Abbildiing der alt. und neuen griech. kirche Leips L711 p. 80— 82. 

  

   



   

  

se înveţe pe lângă altele teologia ortodoxă în tâtă întinderea 
sa și de unde să &să nu numai profesori demniai credinţei or- 
todoxe ei încă apărători învățați ai acestei credinţe contra e- 
reticilor, Acestei cerinți duple, care se simţea pretutindene în 
Grecia si Rusia !), răspunse cu ardâre fără semăn Petru 
Movilă, Mitropolitul Kievului. EI găsi mijlocul de a com- 
pune o Mărturisire a credinței ortodoxe a bisericei de pă 
Sării, cafohce şi apostolice, şi el cel dinttiii întroduse în.- 
colegiul set: Kievo:Movilesc învățătura teologiei, cu întin-. 

„derea ce o avea în școleie contimpurane din Europa, pu- 
ind ast-teliă temelia (1631—:647) unui period noii, care este 
al treilea în istoria teologiei domatice 'ortodoxe. Maărturi- 
sirea oftodoxă “constitue, în adever, o epocă în istoria a. 
cesta. Pănă atunci fiii bisericei orientale nu aveati o carte 
simbolică proprie; nică un manual mai pe lărg, care să li 
se fi dat, în numele bisericei chiar, pentru a li servi de povă- 
țuitoriii în credință şi prin urmare în esplicarea şi apărarea 
sciințifică a dogmelor; ei se mulțemeai cu niște difiniţiuni 
scurte ale credinţei simbolice a sin6delor ecumenice, ori: 
provinciale, cu can6nele sânţilor părinți, cunoscute sub 
numele sinodului 772/az şi cu alte serieri ale părinților, care 
cu tote acestea nu puteai să aibă o iniportanţă egală. Mărtu- 
risirea ortodoxă a lui Petru Movilă, revădută şi corectată în 
două sinâde, ace! din Kiev (1640) şi acel din Iași (1643) rev&- 
dută şi aprobată mai tărdiii decei patru patriarchiecumenici,. 
precum și de patriarchii Rusiei I6chim și Adrian, fu prima 
carte simbolică a bisericei orientale. Aci pentru prima oră   
  

1) Acesta se vede: î;. din decisiunea luată în coneiliii(1593) de pa- 
triarchii resăritului, de a înființa şcâle în fie-care episcopat (Vedi ac- 
tul conciliului în 'Pabule publicate de patriarchul Nieanor în 1656); 2) 
din aceia, că se înfiinţă atuner chiar câte-va şeole în sudul Rusiei (Ist. 
bis. ruse de Filaret LII 65; 1V, 95 — 99); 3-0 din aceia, că pe timpul | 
acela aparură atât în Grecia cât şi în Rusia, mai multe opere spre apă- 
varea ortodoxiei, contra pretenţiunelor papiste şi reformate (Vei 
Heinecii Abbilding der alt. und neuen griech. Kirch. ch. p. Îl Au 18 şi. 
Hrist. bis. de Philaret IV, 104)
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fură espuse tote dogmele, cu t6tă precisiunea posibilă ; și nn 

numai în contrateresielor vechi, ci încă și contra erorilor no- 
uă în care cădură, în occident, după ce părăsiră ortodoxia e- 

cumenică. Etă „prin urmare, conducătorul cel mai amănunţit 

și mai sigur, pe care biserica l-a dat în materie de credinţă,a- 
tât credincioșilor ortodocși, cât şi mai ales teologilor lor, 
pentru desvoltarea dogmelor la ocasiuni, ce se vor ivi. In- 
troducerea teologiei ortodoxe în șc6le constitue 6răși, în 

“felul sei, o epocă în istoria acestei teologii; căci atunci 
pentru prima oră luă locul săi între sciinți ŞI se supuse 

negreșit (pe cât % permite caracterul adeverurilor desco- 

perite) tuturor cerinţilor sciinţei și şcâlei, pe când tâte 

tractatele de teologie precedente, deși conţinea, mai mult 
saii mai puţin, unele caractere ale sciinţei, aveai cu totul 

un scop deosebit de cel al șc6lei, şi anume al vieţei prac- 
tice. 

De pe timpul întroducerei teologiei ortodoxe în șcâlele 
nostre naționale, se pote stabili în desvoltarea sa succesivă 
trei distincţiuni mai particulare. 

La început, în decurs de patru-deci de ani (1671—1711), 

se învăța în formă de tratate separate, mai fără nici o legă- 

tură sistematică, între ele, nică împărțirea rigurâsă între 

dogmele credinţei și între alte adevăruri ale creştinismului. 
De asemenea purta numele de teologie, deși nu acel de 
“Teologie dogmatică, cu tâte că cerceta cu deosebire dog- 

mele. Acâsta se scie din cele trei sai patru cărți elementare 

ale academiei de Kiew, care s'aii conservat în nianuscris. 

Cea mai veche (cetită în 1642—1646) urmeză, în repartiția 
tratatelor, ordinea cunoscută a teologiei lui Toma IYA- 
quina 1), unde se văd și câte-va urme din sistemul.acesta- 

1). Thomae Aquinatis Summa theologie, publicată de mai multe ori 
Ba se compune din trei părți şi trăteză numai despre dogme, dar şi 
morală (Walk. bibl. teol. ] „ 28). :
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In a doua (1693—1697) tratatele €răși nu ai între ele legă- 
tură strînsă, ci numai transițiuni verbale de la unul la altul, 

pusă în fruntea fie-cărui. În a treia (1702 — 1706) şi a patra 
(1706 — 1711) nu se găsește chiar tot-deuna acea legătură 

esterioră. Tratând despre D-deii, despre întrupare, bise- 
rică, st. taine și alte dogme ale credinței, aceste cărți ele- 

mentare conţin și tratatele despre păcate și virtuţi, adecă 

despre obiecte ce aparțin teologiei morale. Acesta e me-. 

țodul curat scolastic, care domină aci în desvoltarea ade- 

vărurilor; un șir de discuţiuni, din care fie-care se descom- 

pune în mai multe cestiuni ; aceste cestiuni se sub-împart în 

altele şi se anunţă în tese mai particulare; după acela vin 
dovedile obiecţiunelor numerâse și a refutaţiunilor. Direc- 
fiunea acestor cărți este conformă cu spiritul bisericei or- 

todoxe și curat polemică, contra papistașilor și mai ales a 
protestanților ; de asemenea punctele de discutat sunt esa- 
minate cu tâtă întinderea posibilă, și li se adauge apoi tra- 
ate de controversă specială (tractatus theologie contro- 
versae), după desvoltarea adevărurilor din punctul de videre 
positiv. De ce Gre apăru teologia în șcâleie nâstre, la inceput 

sub o formă așa de puţin sistematică și cu un asemenea me- 
tod? Acesta se esplică, în ceia ce privește forma sciinței, prin 
împrejurarea, că ea ni veni din Europa, unde fură edu- 
cați mai toți profesorii cei dintăi ai colegiului din Kiew și 
unde scolastica continua a domina în școlele cele mai bune 3). 

Cât despre direcţiunea sciințel, ea se esplică prin spiritul 
bisericei ortodoxe, şi prin faptul, că atunci, pretutindenea 

în orient, era în prada atacurilor celor mai violente din 

partea romano-catolicilor și a protestanților. 

Teofan Procopovici, profesor de teologia dogmatică la a- 

1), Istoria academiei de Kiew de leromon. Bulgakof, St. Petersb. 
1843 p. 36 — 39, 61 — 62, 69 — 14 ete. 

Teologia Dogmatică d



eg 

cademia din Kiew (1711-—1716), fu cel dintăiii, care despărţi 
teologia morală 1), şi, făcând din ea o sciinţă a parte, o re- 
presintă sub forma sistematică, și merită ast-feliii de a se 

numi părintele teologiei sistematice în Rusia. Etă planul 
dogmaticei sale: partea ânt&i trateză despre D-dei în 
sine (de Deo ad intra): D-dei unic în fiinţă și întreit în 
persâne ; a doua, despre D-deii afară de sine (de Deo ad 
extra), adecă în operile sale și în particular -iii despre cre- 
ațiune: lumea vădută și nevedută; 2-le despre providenţa 
sa generală, relativă la tOte creaturile, și particulară, relati- 
vă de omul decădut, constând în regenerarea a tot nemul 

omenesc prin ]s. Chr 2). Acest plan de sigur bun în păr- 
țile sale generale, nu este cu tâte acestea scutit de defecte 

în amărunţimi (mai ales în sub-divisiunea secțiunei din 
urmă: despre regenerarea omului), de şi autoriul însuși 

n'a avut timpul de a'l realisa și trebui să se oprâscă la 

tratatul despre căderea omului 5). Metcdul acestei lucrări 

conţine ceva scolastic, dar forte puţin rigur6se. Adevărurile 

sunt espuse aici în cea mai mare parte sub o formă posi- 
tivă, și nu sub o formă disputativă; o mulţime de cestiuni 
nefolositâre sunt escluse. In direcţiunea acestei cărți domină 
șI polemica, mai ales contra papistaşilor. Autoriul se vede 
a fi un teolog de o erudiţiune vastă. “Totuşi trebue neapă- 

rat a recunosce, că Teofan grăbinduse a aduna materialuj 

1), El împarte tâtă teologia în două părţi, numind pie cea dintei- 
“pars theologiae de fide seu de credendis“ şi cea din urmă: „pars theo: 
logiae de faciendis“ (Vegi Prolegomen. cap. 3). 

2), După ce aii espus pe larg planul sei de teologie dogmaâtică, 
el încheie: „ut haec ipsa arctius stringam, considerandus Deus est 
ad intra în esentia et personis, et ad extra în efficientia sua, quae con- 
sistit in creatione et providentia. Providentia vero duplex est: al- 
tera communis, altera singularis, in qua totum situm est salutis nos- 
trae negotium* (ibid). 

3). Deci teologia dogmatică a lui Teotan fu terminată după planul 
lui de Samuel mitrop. Kievului şi publicată în 3 vol. în 1182 la 
Lipsca.
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pentru opera să, nu sciu tot-dâuna să scruteze în de ajuns 
ideile ce le împrumută din diferite isvâre şi mai târdii nu 
avu timpul de a complecta, nici a rectifica compunerea sa ; 
se află în unele locuri, precum a observat Eugeniu Mitro- 

potul Kievului, estrase din Gerhard și alți autori streini 2). 
După Procopovici, în decursul unui secol, (dela 1715 — 

1809) se p6te observa un felii de nesiguranţă în ordinea și 
-metodul învățământului teologiei dogmatice. Unii urmăriră 

calea bătută de Teofan, adecă compuseră scrierile lor sub 
formă de tratate separate, neavând nici o legătură între ele ; 

alții, din contra, după esemplul acestui din urmă, se în 

cercară de a espune dogmele sub o formă sistematică. A- 
ceia, menţinnd vechiul metod scolastic, deşi mai mult sai 
mai puţin moderat, desvoltară adevărurile, nu numai în 
mod positiv, dar în același timp polemic; ei făcură acâsta 
în o limbă streină pentru noi, limba latină; ceştia-lalți pre- 
sentară aceste adevăruri într'o espunere positivă, simplă 

. vulgară, mai fără scolastică, nici polemică şi în limba na- 

tonală. 
Pintre tratatele de teologie dogmatică, scrise în formă 

de tratate separate, și după un metod moderat scolastic, 

pamătate polemic și jumătate didactic, cele mai însemnate, 
sunt: Zecţiună feologice de arhim. Silvestru Konliabka, ce- 
tite în academie dela 1741—1745, deși neterminate 2); Pres- 
curtare de teologie polemico-dogmatică, de arhim. lacynt 

Karpinski, predată în seminariul de Kolomisk dela 1771 — 
1772 şi împărţită în un-spre-dece capitule 3); în fine /zo7o- 
Za dogmatică polemică de arhimandritul Silvestru Lebedin- 

ski, predată la academia din Kazan dela 1797 —1799, şi 

1). Diet. hist. sur les ecriv. eccl. de Russie t. Il. p. 314. 2-a ed. 
3). ist. acad. de Kiev St. Petersb. 1843 p. 139—141 
*, Ea a fost publicată sub titlul: Compendium orthodozae Theologiae 

doctrinae, ab arch. Hyacinto Kavpinski concinnatum. Lips. 1186.
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espuse în şese-decă și opt de capitule 1). De almintrelea 
1rebue a se observa, că de şi în cele două încercări din 

urmă, tratatele și capitulele, fără legătură între ele, nu 

presintă nici un sistem particular, totuși se succed în ordinea 

cea mal naturală, mai în aceiași, care se observă deor- 
dinar la sisteme. Pintre încercările de teologie dogmati- 
că, serise în formă sistematică, după un metod polemi- 
co-didactic și scolastic; se numeră : Zeo/ogza creştină orto- 
doză de George Konisky 2) şi Teologia dogmatică polemică 
alui Ireneii Falkowsky 3); aceste două manuale se citiră 

în academia de Kiev: cel dintâi de la 1751 până la 1755; 

cela-lalt la finea secolului trecut și la începutul acestuea 

(1795—1804); ambele sunt compuse după planui lui T. 
Procopovici. Ca o încercare în formă sistematică, după 

un metod curat positiv, fără polemică, nici scolastică, avem 
Teologra dogmatică a lui 'Teofilact Gorski, cetită în acade- 
mia din Moscva (1769—1774), redigiată după un plan 
nu prea riguros, format de autoriu însuși 4). 
In fine pintre încercările scrise întrun mod simplu 
pentru toți, în limba naţională, fără un sistem riguros, 

de şi cu destulă randuelă, posedăm: Prescurtarea Zeologiei 

creştine a lui Platon, mitropolitul Moscvei, predată de 

Eminenţa sa A. S. Imp. moștenitoriului tronului tuturor. 
Rușilor, Paul Petrovici (1763 — 1765), se compune din trei 

"1. Publicată de două ori (în 1799 şi 1805) sub titlul: Compendium 
Theologiae classicum didactico polemicum doctrinae orthodoae Christia- 
nare, marime consontum per theovemata et gidestiones exrpositum. . ... ete. 

2), Nepublicată, dar conservată în manuscris. Vegi sumarul în 
Istoria acad. de Kiew p. 141—142. 

3). Chriistianae, orthodozae, dogmatico-polemicae 1 heologiae, olim a cla- 
piss.viro Theoph. Procopovitzj ejusque continuatoribus adornatae com- 
pendium, în usum- Ross ... juventutis concinnatum atgue adjectio- 
ne sex ultimorum librorum juxta delineationem ejusden cl. 1] heophanis 
ab Archim. Ininaeo Falkovuski completum. Mosquae 1802. 

1]. Orthodozae orientalis ecclesiae dogmata, seu doctrina Christiana de 
credendis. Petrop. 1818 şi schiţa planului însuşi vegi $ 22, p. 61.
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părti, din care a doua conţine propriii vorbind dogma- 
„tica 1): Teologia Dogmatică a arhimandritului Macarie, 

cetită în seminariul de Kiew de la 1764 — 1766: 2) și Teolo- 
gia creștină a ieromanahului luvenal Medvedsky, lucrare 

compusă în 1797, în care dogmatica ocupă numai partea 
ântăia 3). Din tote tratatele de teologie dygmatică, ce le-am 

menţionat pănă aici, acele care se recunosc cu drept cu- 

vânt ca cele mai bune comparativ, din punctul de vedere 
al solidităței și deplinătăţei, sunt acele ale arhim. Macarie, 

a E. L. lrenei și Teofilact. 
Dela organisarea scâleior nâstre bisericești, începută în 

1809, sa mai drept, dela 1812, dateză publicarea Szparza-: 
luă sciinţelor teologice pentru aceste scâle ; și mai tărdiii, 

când apărură în î814 ordonanţele privitâre la academiele 

bisericești și seminarii, teologia dogmatică începu a se în- 
văța şi la noi în formă sistematică. Un plan genera! fu tras 

în szmarzul numit ; se indicară în sumariii și ordonanțe, un 
metod și o direcţiune. De atunci, precum se scie, profeso- 
rii academielor nâstre bisericeşti şi ai seminarielor n&stre 

scriseră mai multe tratate, în formă sistematică, despre 

dogmele ortodoxe, de şi din nefericire mai tâte se află în 

manuscripte, afară de câte-va tratate puţine împrimate în 
“publicațiunile periodice ale bisericei n6stre. Singurul tractat, 
care a apărut este Zeo/ogra dogmatică a unui profesor de 
Ja universitatea din Moscva, protopresbiterul Petru Ter- 
nowski lucrare destul de exactă și compactă 4). Metodul 

şi direcţiunea teologiei dogmatice cu adevărat ortodoxă, 
sunt și mai bine stabilite prin regulamentele, pe care co- 
misiunea sc6lelor bisericești le publică în 1838, pentru în- 

1) A fost publicată de mai multeori. Vegi. Dict. ser. Bis. de Eugenii. 
la cuv. Platone Levvschine , 

:) Public. de două ori în 1183 şi 1190 la St. Petersburg. 
*). Publicată la: Mosceva în 1806. 
d, Publicată de două ori în 1836 şi 1843.



  

—T0— 

vățarea sciințelor în seminarii, şi prin alte regulamente, pe - 
care st. Sinod credu de datoria sa a le publica în 1840, tot 
pentru același-lucru. Este de dorit ca după aceste deose- 
bite măsuri, să se facă în fine și la noi pentru teologia dog- 
matică cărți elementare sistematice, demne de subiect, şi 
conrespundătore pe deplin necesităţilor tineretului, care se 

educă în scolele nâstre bisericești, precum şi pentru bise- 

rica întregă (1). | - 

Tratând despre desvoltarea teologiei dogmatice ortodoxe, 

ca sciință, în periodul acesta, nu fără cuvânt ne-am măr- 

ginit numai la Rusia. In Grecia și în tot orientul dela căderea 
Constantinopolei, civilisația căduse în decadenţă,; sc6le mai 
nu erati, sait dacă se găseaii pe unde-va, erai numai pri- 
mitive, în care nu se învăța teologia 2) Toţi acei, cariă 
aspiraă la o instrucţiune superiră trebueai să se ducă în 
scâlele din occident, sai să'și consacre t6tă vita lor în 
lucrări de cabinet 3). Numai de pe la mijlocul socolului din 

1). In adevăr apăru de curând la noi o carte elementară de fe- 
liul acesta pentru sedlele bis. mijlocie, sub titlul: Teologia dogma- 
tică a bisericei ortodoxe catolice de răsărit, cu apendicele unei scurte 
întroduceri generale în cursul sciinţelor teologice propuse în se- 
minariul de Kiew de către rectorul seii, -arhimandritul Antonie. 

2), Turco-Graeciae libri octo a Mart. Crusio,.. edit. Basil. p. 
94, 1205, 246 şi 537; Chronicon Ececl.graec. Phil. Cyprii p 501. 
„ln tota Graecia“ dice anume Crusius, „studia nullibi florent, Aca- 
demias et professores publicos nullos habent, praeter scholas trivia- 
les, in quibus pueri &pohsytov, dacbrjxov, Psalterium aliosque libros, 
quorum în missa usus est, legere docentur. Qui vere eos intelligant 
inter presbyteros et calogeros paucissimi sunt... Creta rămase sint 
gurul refugii al sciinţelor (Turco graeciae p. 537). La Constantino- 
pole cea, dintăi scolă grâcă fu deja înfiinţată pe timpul lui Maho- 
met III], care domni dela 1644—1689, de cătră un neguţătoriii bogat 
Manolaki (Ist. patr. de lerus. de Dositeiă t. II, 477), 

3). Quidam Italiae Academias adeunt, in quibus antiqum linguam, 
principia philosophiae Patrumque 'Theologiam percipiunt.“ (Turco- 
praec.... p. 205). Totuşi pe lângă tâte împrejurările acestea puţin fa- 
vorabile, numărul învăţaţilor greci, şi mai ales printre păstori, fu des- 
tul de însemnat. Demetriu Moscopolita numără pentru secolul al se 
se-spre-decelea, și o parte din vecul al şâpte-spre-gecelea pănă la 

 



    

urmă, de pe timpul renumitului Eugenie Bulgaris, care 
fiind pe rând rector algimnasiilor din'lanina, Aflona, şi Con- 

stantinopole, începu cel dintăiii a învăța dogmele credinţei 
întrun mod sistematic; numai din timpul acesta sciinţa 

acesta începu a fi cunoscută în Grecia 1), fără să fie vre- 

o-dată învățată alt-felii de cât pe manuscripte, care ni-ail 
r&mas necunoscute. Dar de când Grecia a devenit un stat 

liber şi a creat în universitatea din Atena o catedră consa- 
crată învăţământului sciințelor teologice în t6tă întinderea 
lor şi pe deplin; de când în genere instrucția atât eclesi- 
astică cât şi lumescă a început a se răspândi din ce în ce 

mai mult pintre Greci, este permis a spera că aceștia vor 

relua 6răși o parte activă la sorta teologiei dogmatice or- 

„todoxe, ca sciință, bine înţeles. 

Dacă trecem acum dela sistemele și cărțile elementare 

dogmatice la simbâlele credinţei, precum și la cercetările 
particulare despre dogme, vom găsi în decursul acestui pe- 

riod un număr destul de mare atât de unele cât și de.al- 
tele, atât la Greci, cât și la noi. 

Pintre -prescurtările sait simbâlele credinţei, cele mal 

însemnate sunt: - 

1). In limba grâcă: 10 Mărturisirea credinţei bisericei ca- 

folice şi apostolice de răsărit, a lui Mitrofan Critopulo, iero- 
monah, care fu mai tărditi patriarh de Alexandria, şi carei 
scrisă mărturisirea acesta în timpul călătoriei sale în Europa, 

la cererea învăţaţilor streini 2); 20 Mărzurisirea de credinţă 

noă deai şi nouă. Demetr. Procopii Moschopolitae Brevis recensio eru- 
ditorum Graecorum superioris saeculi, nonnullorum etiam praesenti 
hoc nostro florentium, conseripta, 1120. Vedi Fabricii Biblioth. Graec, 

vol. XI p. 110—804 Hamb. 1122). . 
1). Vegi Dict. seriit. bis, de E. $. Eugenii la cuvântul Eugeniii 

Bulgaris. | îi 
2). Opohoyia ris avazoatxije "Exahnoias ris naVohurijs ai. An0g70. 

unii... âră Mqrpapivoos ispopovăxov, publicată cu traducerea, latină- 
Helmstadii, 1661. |
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a lui Dositeii, patriarhul Lerusalimului, cetită şi aprobată 
în sinodul din Ierusalim, dela anul 1672, pe urmă trimisă, 
din partea tuturor primaţilor răsăritului, sântului Sinod, 
în 1723, ca o espunere exactă. a credinței ortodoxe 1); şi 
3-lea Con/feszunea sai espunerea credinţei biserzcei orlodozxe 
apostokce, de Eugeniii Bulgaris, care muri în Rusia, pur- 
tând dignitatea de arhiepiscop de Slavensk și Kherson 2) 

2). In limba rusă: 19 Cafechisnzul eminenţiei sale Teo- 
fan Procopovică, care se întrebuință mult timp în scâle 3); 
20 Catechusmele (cel mic şi cel mare) a eminenţiei sale Pla- 
ton, Mitropolitul Moscvei, care avură aceiași destina- 
țiune 4); 30 Cazechismeele, și mai ales cel mare, al eminenţiei 
sale Filaret, Mitropalitul Moscvei, care se publică în di- 
Jele n6stre, fie pentru învățământul scolar fie pentru folosul 
creștinilor ortodocşi 5). 

Cercetările dogmatice speciale din epoca acesta, precum 
şi acele care aă precedato, se raportat mai ales la acele 
din obiectele credinţei, care erai în prada atacurilor ete- 
rodocşilor și prin urmare au un caracter mai polemic, 
Pintre scrierile acestea, cele mai bune sunt: 1 Contra pa- 
pistașilor: 10 Despre purcederea sântuluă Spirit; acele ale 
lui George Corezi, I6nichie Galiatowski ; şi mai ales a lui 
Adam Zernikaw și Teofan Procopovici ; 2). Contra învă- 
Zăturei despre supremaţia papei ; acele ale lui George Corezi, 

  

1). Ea se află în original, cu versiunea latină, în Kiimmel. Libri 
symbol. Ecel. graecae, si în ruseşte, ea a fost publicată sub titlul: 
Epistola, patriarhilor bisericei catolice ortodoxe despre credinţa, or- 
todoxă. | 

2). Vegi Dict. lui Eugenii la cuvântul : Teofan Procopovici. 
3). Imprimată în elineşte la Amsterdam. 11765. 
4). Ibia. la cuv. Platon Leuchine. 
5). Pintre alte catechisme, care aii apărut în epoca actuală : ] se 

cunâsce în greceşte : 10 Livoic râv Vsiuv noi 'epov tije 'Exxhmoias 
doyuatwy, de Grigorie Protosincelul, Venet. 1635; Karijynsts tepă.. 
de Nicolai Bulgarui Venet. 1781; 20 Sacra tabula fidei Apostolicae. 
sanctae, oecumenicae ac orthodoxae graecae orientalis ecclesiae..., edit,
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IOnichie Galiatowski și Nectarie, patriarhul Ierusalimului; 
30 Despre momentul fransubstanfzaţiunei Fucharistiei ; sat 
despre timpul prefacerei Euharistie) ; acele ale fraților La- 
chondofi, Inichie și Sotronie, ale st. Dimitrie al Rostovu: 
lui și Stefan lavorski.—II Contra Protestanţilor : 10 Despre 
cele ştple taine ale bisericei; îcOne şi Znvocaţiunea sânţilor ; 
aceea a lui George Corezi; 20 în genere Contra erorilor 
Luteranilor şi Caloinistilor ; acele ale lui Meletii. Siriga, 
a fraţilor Lichondoff, a lui Stetan lavorski şi Teotan Lapa- . 
tinski: ILL. Contra sectarilor Rusiei: 1). Despre timpul ve. 
nireă lui Antichrist şi despre sferşitul lume; scrierea lui 
Ștetan lavorski; 20 Contra tuturor erorilor în general; căr- 
ţile publicate sub numele sânţilor patriarhi ai Rusiei, scri- 
erile lui Dimitrie al Rostovului, Teofilact Lapatinsky, Pi- 

„tirim, Teotoche 2) a P. S. Filaret, Mitropolitul Moscvei 2) 
și a P. S. Ignatie de Voronej 3). In timpurile din urmă, o 
mulțime de cercetări și în genere scrierile dogmatice parti- 
culare, de mai multă sati mai puţină întindere, ai fost în- 
serate în cele trei jurnale eclesiastice, pubiicate la not; Zec- 

(numai în latineşte) a 7heocleto Polide, archiecclesiarcha în sanet. 
Monte, 1136 — 11 In Rusia: 10 Prescurtarea de catechism, sai culege- 
rea, sciinţei privitore la articulele credinţei, de Movilă, publ. la Kiew 
„în 1645. la Lirow în 1646 şi la, Moseva în 1649. 20 Cartea unicel cre- * 
dințe adevărate, ortodoze şi a sântel biserici, publ. la Moscva în 1648 ; 
30 Catechismul, saă scurtă învăţătură în sânta credinţă a bisericei ca- 
tolice de orienț... espusă în sensul st. Biserici de orient. Cernigov. 
1115; 40 Noul Aentor sai instrucţiunea adolescenților de arhim. 
Mac. Sovsalnikofi. st. Petersburg. 1785; 50 Catechismul preotului 
Alex. Belikof Moscva, 1818,ete. - 

1), Pentru titlurile operilor scriitorilor greci, aci menţionate, vedi 
Heineccius, Abbildung der alt. und neuen. griech. Kirche, Leips. 
1111 Anhang p. 10—80; pentru unele, Fabricius Biblioth. Graec. 
vol. X, 181—129 şi vol. XI, 110—804 Hamburgi 1122. Cât despre. 
scriitorii ruşi, consultă dict. hist. al Metrop. Eugenii, la numele au- 
torilor respectivi. o 

2). Hom. la aşa numitul cult vechii, impr. Lect. Chr. 1805—1836. 
3). Adevărul sântei mânăstiri de Solaxwitsk, întru falsitatea supli- 

cei numită Solavvitsk, privitore la credinţa. st. Petersburg. 1844, ete. 

- .. 7 Ri
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fura creştină 5, lectura de Duminică, 3) şi operile Sânţilor 

părinţi cu apendice asupra subiectelor spirituale ?), precum 

și în tratatele elevilor academielor nâstre eclesiastice, care 

se publică din timp în timp la st. Petersburg. Moscva și 

Kiew 4), | 

1). D. e. 1 Doctrina despre D-gei, întru cât este unic şi 20 Invăţă- 
tura despre D-geii, ca Părinte, Fiii şi st. Spirit (Lect, crest. 1822, VI, 

„p. 50 şi 166); 30 Cugetări despre ângerul păzitoriii, 1823 XI, 301; 40 
Despre st. Spirit şi operaţiunile sale 1843, II, 163; 5 Despre împă- 
carea lui D-deii cu omul prin mijlocirea lui Is. Chr. 1853, IV, 317 ; 
6) Despre întemeiarea bisericei lui Is. Chr. pe pământ. 1839, III, 43 
şi 114; 1). Despre sânta biserică creştină 1846, IV, 70; 8). Despre 
redestinaţiune 1845, IV, 301; 9 Despre comemoraţiunea morţilor, 

1824 XVI, 169 şi altele.. 2 
2), D. E. 10 Despre harul st. Spirit, V, 59; 20 Despre glorificarea 

sânţilor VI, 13; 30 Tipurile vechiului Testament, privitâre la persona 
şi cultul Maicei Domnului, VII, 293; 40 Comomararea morţilor VIII, 
151; 50 Invăţătura bisericei ortodoxe catolice despre st. Fecidră Ma- 
ria XI, 213 şi altele. 

3 Anume: 1% Despre biserica ortodoxă, a lui Christos: 2% Despre , 
rovidenţa divină (apend. part. L-iă); 30 Despre întreitul ministeziii 

al lui Is. Chr. (part. 2); 40 Despre pregătirea nemulii ominese a pri- 
mi pre Mântuitorul lumei (part. 3%); 5). Despre persâna Domnului 
nostru şi Mântuitorul Is. Chr. (part. 59) şi altele. - 

4), Aşa de es. eugetări: 10 Despre chemarea sânţilor; 20 Despre 
adorarea st. ângeri ; 30 Despre comemorarea morților ; 4% Despre 
pogorîrea lui Is. Chr. în iad; 50 Desprea dorarea religuielor; 6) 
Despre îndrăciţii, de care vorbeşte Evangsliul (III vol. al eserciţie- 
lor studenţilor Acad. Ecl. de st. Petersburg din anul VI, publicate la 
st, Petersb. 1825);1). Despre purcederea st. Spirit (vol. Î Eserciţiele 
elevilor din an. V Kievv. 1=32) 8) Despre căile providenţei divine în 
convertirea păcătoşilor (vol. I al culegerei compunerilor studenţilor 
Acad. bis. de Kievv 1839); 9 Despre divinitatea Fiului lui D-geii; 
10 Despre ungere şi 1! Despre comemorarea morţilor (comp. stud 
Acad. bis. de Moseva, publicate a parte. 

 



  

- DOGMATIGĂ ORTODOXĂ 
PARTEA | 

Despre Dumnegeii în sine şi despre raportul seii general cu 
/umea şi cu omul. 

(OEOAOTIA ANAH) 

SBOŢIUNEA 1 | 
DESPRE DUMNEDEU IN SINE. 

” Tvei sunt carii mărturisesc în ceriiă * , 
Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sânt ;. şi aceştă 
trei una sunt (| I6n V, 7). ! . 

Ş9 Ce seim noi despre D-geăi, după învățătura brse- 
- ziceă ortodoxe. 

i Biserica ortodoxă începe tot ce ne învaţă ea despre D-dei, 
în simbolul apostolilor, cu aceste cuvinte... Cre... ȘI 
ctă cea dintâi dogmă, ce 'şi propune ea dea ni împărtăși : 
«D-deti este necuprins de mintea ominescă; omul nu pote 
să | cunâscă de cât numai în parte, întru cât bine voește el 
singur a ni se descoperi nouă, pentru credinţa şi spre folo- 
Sul nostru.» 2). | | 

1), Bă ce învaţă biserica ortodoxă : l-u Despre fiinţa lui D-gei: 
„Ceia ce este D-geii în fiinţă, nu pote. sci nici o creatură văgută şi 

„nevădută, adecă nici chiar ângerii; căci nici o asemănare nu pâte fi în- 
tre Creator şi creatură. Dar pentru folosul nostru, precum dice Cy-



ae _ 

Acesta este un adevăr netăgăduit, lămurit, espus în sânta 
Scriptură și desvoltat pe larg în scrieriie sânilor părinți și 

învăţători al bisericei, chiar pe temeiul minţei sănătose. 

Cărţile sânte predică pe de o parte că «/D-geii /ocuește 
în o lumină neapropială, pe care nimene din men nu î-a 

vădut şi nică nu pote să vadă.» (Tim. VI, 16) 3); că nici o- 
mul şi chiar nici o creatură nu pâte să eunâscă în totul 

natura sa; «că judecăţile sale sunt necercate și căile sale ne- 

pătrumgibile» (Rom. XI, 33: 34; comp. In î, 18; on IV, 
2; Lev. Î, XVIII, 3, 4) şi numai D-dei pote să cunoscă. 

pre D-qei perfect; .« căcă caze cumăsce cele ale omului, dacă 

za spiritul omului, care este într Eusul P De asemnea nimenea 

na cunosehil ceia ce este în D-geu decât numai spiritul luă 

-D-geii (| Cor, II, 1). Şi nzmene nu cunâsce pre Fiul fără 

il leruşlimitânul, este destul a sci, că avem numai un D-geii-ade- 

vărat, vii şi etern, care se asâmănă tot-deuna cu sine însuşi şi nu 

se schimbă (Mărtur. Ortod. Art. | resp. 8). 20 Despre Treimea 

persânelor în D geii:, Nu este comparaţiune care se potă esplica 

pe deplin acest misteriii, şi să represinte lămurit spiritului nostru, 

cum D-geii este uuul în ființă şi întreit în persone. . ... Nici o înţelep- 
ciune ominâscă, nici chiar ânger, nu este în stare de a înţelege, nici 

o limbă nu pâte esprima acâsta. Ast-feliă fiind credinţa nostră, ne 

reținem de la, ori-ce cercare mai departe. Este de ajuns pentru noi, 

că st. Scriptura a vechiului 'Pestament, vorbind despre unul ade- 

văratul D dei, ni arată Treimea sa în pers6ne. Sânta Scriptură şi . 

învățătorii bisericet ni vorbese forte adesea de acesta.“ (Ibid. resp. 

10). 30 Despre atributele lui D-deii: „Atributele lui D-geii sunt ne- 

cuprinse, ca şi EI însuşi. Deci, noi putem să ne facem o idee de eie 
şi să vorbim, uumaipre cât ni sa dat a cundsce din st. Scriptură 

şi învățătorii bisericei.“ (Ibid. resp. 11). Aceiaşi învăţătură se propune 

şi în catehismul cel mare creştin al bisericei catolice, ortodoxe de 

răsărit, în esplicarea art. I al simbolului credinţei, şi adese ori es- 

primată în cărţile serviciului dumnegeese, d. e. în Liturgizră: „(u- 

viincios lucru şi drept este a te lăuda... căcă tu eşti D-deă nespus, ne- 

cunoscut, nevădut, necuprins (FE. 81 Moscva 1811); în Trebnic: „Re- 

"ge etern, nevădut, necercat, nepătruns şi nespus“ (E. 234 Mosc. 1836); 

în Octoih: „Nu, chiar ângeri:, aceste puteri nemateriale. nu pot să te 

înţeligă Unitate, Trinitaie eternă“ (ant. |. î. 93 Mose. 1838). 
2), Alte Jocuri despre acâsta : Ex. XXXIII, 18—20; lob XI, 1—9; 

Inţel LX, 13; Sir: XLIII, 33, 34. 

 



  

numai Tatăl, și nimene nu cunăsce pre Tatăl fără numai 

- Fiul. (Mat. XI, 27). Dar de altă parte cărţile sânte ni spun 
că acestă ființă nevădută şi necuprinsă cu mintea, bine-voi 
singură a se arăta Gmenilor în creaţiune: <căză per/ecțiunile 
nevăute ale cui D-ale, vecinica sa putere şi dumnegetrea sa, 

sai făcut vegute dela crearea lume) prin cunoscinţa ce nz dlaă 
creaturile de ele.» (Rom 1, 20; comp. Ps. XVIII, 2, 5; In- 

el. XIII, 1, 5), şi mai mult în descoperirea supranaturală, 

când «vorbind odinzără părinților noştri, de multe oră şi în 

deosebite chipuri, prin profeţi , ni-aăl vorbit și nouă în glilele 

acestea prin propriul seii Fiăi.» (Hebr. |, 1, 2; comp. Inţe 

IX, 16, 19), și că acest Fiii umc a lui D-deii, sa arăzaz azcă 

în rup U Tim. III, 16) zz-a daz înţelepezune, ca să cunăscem 

Bre adevăratul D-deil (| lu, V, 20), apoi a predicat învă- 
țătura sa prin apostoli, după ce au trimis asupra lor pre 

«sprritul adevărului, căre cârcă tote, chiar și cele ascunse 

ale bă D-geă.» (on XIV, 17 1831 Cor. II, ro). In fine st. 

Scriptură afirmă că deși </4/ nic, care este în sinul Ta- 

Ză/uă,» ni-a dar ast-felii «cunoscuta de D-geă, pre carele nt- 

menea nu l-a vădut (l6n. I, 18), numai puţin, «ckzar acuma 

70ă vede pre cel nevădut numaă ca prin o oglindă şi în enzg- 

me; chiar acum na pricepem pre cel necuprins de cât imper- 

fect, ( Cor. XIII, 12); chiar şi acum “<ppergem către el prin 

credință şi nu pe veglute, 1) UL Cor. V, 7). 

1). Aceste cuvinte ale st. apostoli deslegă una din cestiunile cele 
mai importante, nu numai ale teologiei, ci şi ale filosofiei. adecă: 
dacă şi pănă la ce punct ni este cu putinţă a avea noţiuni meta- 
fisice despre D-geii. Apostolul gice positiv, că aceste noţiuni sunt 
cu putinţă ; însă el observă: 10 că acum vedem pe D-geii ca în o 
oglindă (ă Ecdzzpov); nul videm dar nemijlocit, taţă în faţă, precum 
videm obiectele lume: fisice; noi videm numai imagina lui D-gei, 
care pentru noi se resfrânge în oglinda lumei şi a descoperirei. Nu 
numai atâta, prin mijlocul unei oglinde se pote cundsce destul de bine 
obiectele, mai ales că oglinda resfrânge curat şi distinct; dar apos- 
tolu! adauge : 2 că din contra, chipul lui D-geii ni se presintă în o- 

"glindă întunecos, sub un văljîn enigmă( îy ctviyu.art). Dar o enigmă
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Sânţii părinți şi învățători ai bisericei desvoltară adevă- 
rul acesta pe larg, mai ales cu ocasiunea unor opiniuni ere- 
tice, care apăruse în privinţa -acâsta. 

Câţi-va eretici înv&ţaii, că D-dei este cu totul cuprindă- 
torii pentru noi că, noi 'i cun6scem tot așa de bine, precum 

se cunâsce el pre sine; și că ceia ce contribue mai ales la 

acesta sunt numele care esprimă însași ființa sa ; ast feliă 

fură în secolul al II-lea Valentin, Ptolomei, Carpocrat ?), 

și mai ales Aețiii și Eunomiii cu aderenții lor, carii vieţuiră 
în vecul al patrulea 2). Cei trei dintăi fură combătuţi de 
st. Irinei ?); Eunomiă și discipuliă sei, de st. Grigorie Ni- 
sanul, Grigorie Teologul, st. Vasilie, st. Chrisostom. etc. 4). 
Ei se uniră a demonstra că fiinţa sai natura lui D-deii este 
nepătrunsă de noi: 10 pentru că spiritul nostru este finit, 
mărginit, pe când D-deiu este infinit, nemărginit, și infinit 
tul ar înceta de a fi așa, dacă s'ar putea înțelege complect 
trebue să fie deslegată şi deslegarea ei este tot-deuna cam grea, 
şi nu pote conduce de cât la ipotese şi presupuneri, mai mult saii 
mai puţin noroeite. De aceia şi apostolul încheie gicând : 30 că nu 
cundscem pre D-geii acum de cât înparte, adecă că nu cunâscem de 
plin pre D-deii şi că ceia ce scim despre el, scim numai necomplect; 
40 că prin urmare caracterul cunoscinţei nostre metafisice este credin- 
ţa: „mergem pecalea credinţei şi nu pe vădute.“ Este fivese lucru a a- 
duce aici însuşi cuviatele lui D-geu, pe care le-a augit Moisi, când 
acesta esprimă dorinţa de a'i videa fața: Dosul me vei vedea, er 
faţa nici-o. dată (Ex. XXXIII, 23). 

1). Iren. contr. Haeres. lib. II], e. 28,n. 9. 
2. Aeţiii gicea : „Cunosc pre D-geii aşa de bine şi perfect că 

nu m'aşi cunâsce pre mine aşa“ (Vid. apud. Epifanit Haeres. 16); 
şi Eunomii se laudă, că cunâsce desevârşit fiinţa lui D-dei şi în ge- 
nere cuno-ce pre D-gei aşa, precum se cunâsce pre sine. (Teodo- 
ret Haeret. fabul. lib. IV, c. 3). 
„5. Vegi mai sus şi Lectura creştină 1838 III p. 3—19 ast. st. 
Irinei, episcop de Lion.. Despre aceia că în cercetarea, misterii- 
lor D-geeşti, nu trebue a se îndepărta de regula adevărului şi a 
ideei sănătose despre D-gei, ci a crede st. Scriptwi şi a nu se 
cufunda în cercetări mai presus de mintea ominescă. 

1), St. Grigorie Nisanul: contra Eunomium orationes duodecim 
(în î. II ed. Morel). St. Grigorie teologul: cinci cuvinte despre, 
teologie, contra lui Eunomit (Lect. crest. 1841 part. ], II, Ul şi
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de o ființă finită 1); 20 pentru că spiritul nostru mărginit 
este unit cu corp material, care ca o masă întunecâsă este 
interpusă între noi și divinitatea nematerială, și împedecă: 
ochiul nostru spiritual de a primi în t6tă curăţenia lor ra- 
zele luminei dumnedeești 2); 3% pentru că spiritul nostru, 
pe lângă că este mărginit și strîns unit cu corpul, este în- 
tunecat prin păcat, ceia ce'l face și mai puţin apt de a se 
înălța pănă la contemplaţiunea curată a Dumnedeirei 3); 
'4* pentru că nu pricepem perfect nici chiar fiinţele şi obiec- 
tele mărginite, care sunt tot-dâuna sub ochii noștri, noi 
nu pricepem nică esența materiei şi elementele, care lucreză 
în natură, nici esenţa sufletului nostru şi modul uairei sale 
na corpul, nici natura ângerilor, arhangelilor și a alor pu- 
teri necorporale 4). 5* Ei observă cât de imperfectă era cu- 
operile st. părinţi î. III); st. Vasilie: Reînfrângerea discursului apolo- 
getic al nepiosului Eunomiii. (operile st. părinți, t. VII); st. Chrisos- 
tom: cinci discursuri despre cel necuprins, contra anomeilor (Lect. 
crest. 1844, part. III şi 1V şi 1842, 1); st. Efrem: contra scruta- 
torilor esenţii lui D-geii (Lect. crest. 1838, 1, 20). 

1. „Divinitatea ar fi negreşit mărginită, dacă ea ar fi pricepută 
de minte; căci chiar cugetarea este un felii de mărginire.“ (Ope- 
rile st. Păr. III p. 26). Aceiaşi idee se întâlneşte în Iustin (Tri- 
fon n. IV), Athenagora (Legat. X), Irene (advers. Haeres. 1V, 
19), Teofil Antiochânul (ad. Autol. I. 3), Atanasie cel mare (decret. 
sinod. Nicean î. 22) şi Augustin (De civ. Dei. lib. XII c. 18). 

2). „Intre noi şi D-geii se afla aceiaşi materie întunecâsă, care odi- 
ni6ră, sub forma unui nour, desparţia pre Ebrei de Egipteni. Şi 
6tă pote ceia ce însemnă aceste cuvinte: Pus-aii întunerec spre locu- 
înța lui (Ps. XVII, 12), adecă corpul nostru, prin care puţini 6- 
meni văd şi ceia ce văd e forte puţin“ (operile st. Părinţi III 28; 
comp. p. 20). - i 

3). «Nu pâte să judece fie-care despre D-gei, numai ace-ra sunt 
capabili de acesta, carii s'aii esâminat pe sine bine, ai petrecut vita 
lor în meditaţiune, şi mai ales ai curăţit sai cel puţin “şi curăță 
sufletul şi corpul. Pentru cel necurat este chiar primejdios de a se 
atinge de acela, câre este curat, ca şi pentru un ochiii slab a privi 
razele sârelui“ (oper. st. Părinţi III, 4). „Trebue deci a se curăţi 
pre sine şi apoi a vorbi cu acel curat“ (ibid. II, 116; comp. 114). 

4), Acâstă dovadă este esplicată de Irineii (Lect. crest. 1838, III. 
1——7), st. Chrisostom (ibid. 1841, 1V p. 59), st. Vasilie (operile t. 
Părinţi; VII, 36-31) şi mai ales st. Grigorie teologul (ibid. LI 35-51).
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“ noscinţa de D)-deu chiar la acei carii s'ati invrednicit de des- 

coperiri particulare, ca Moisi, Isaia, Ezechiel, Petru și Paul, 

"în genere toţi profeţii și apostolii 1); 60 că nu numai Ome- 
nii cunosc neperfect natura lui D dei, ci chiar Heruvimii 

_și Serafimii și în genere t6te spiritele cele mai înalte și mai 
perfecte ale creaţiunei 2); 7% în fine, dacă D-dei ar fi desă: - 
vârșit înţeligibil, ar înceta de a mai fi D-deii pentru noi 5), 
Numind pre D-deti necuprins de minte, sânţii părinți 1 nu- 
meaii nespus, nepovestit, nedescriptibil 4); ei diceaui, că 
tOte numele pe care i le atribue sânta Scriptură, numele de 

lechova (cel ce este) Elochim (plurarul dela Eloah, cel pu: 

ternic), de Adonai (Domn), Sadai (tare, a tot-puternic), de 

D-dei, domn, etc., nu esprimă esenţa sa. ci numai ceia ce 

se rapârtă la esența sa (74 nepi 7v 9v3w), sati arată referința 

sa cu lumea și cu omul 5) și sunt nume mai mult negative 

1). Acâstă dovadă se espune pre larg de Chrisostom (Lect: crest 

1841, 111, 313—319; IV, 200), Vasilie cel mare (operile st. Părinţi: 
VII, 35 şi 31 şi Grigorie teologul (Ibid. III, 33—36). 

2), St. Chrisostom consacră tot discursul al II spre desvoltarea 

acestei idei, în contra anomeilor, precum şi mare parte din al pa- 

trulea (Lect. crest. 1841, 1V, 165 —206). 
3). Bec văp zarahauavâpavos od tor Qess (Atanas Quest. ad. 

Antiochl resp. la întreb. 1 şi 6răşi Lect. crest. 1842, ÎI, 213), 

2). “Afbp'xros (lustin Apolog. 1 n. 61); dvovouos (Maxim, Tyr. 

disc. VIII, $ 10); ăxarovâpasros (Greg. teol. operile st. părinți LII, 

96); vovâwaoroc (Tatian ad Gr. n. 5); Teofil ad Autolie 1, 3); ărppao- 

ros (Gregor. Nisunul orat. XII contra Eunom); ovExzpast5$ (Bu. 

seb. demonste. evang. IV, 1): inenarrabilis (lren. contra Haeres- 

“IV, 20 n. 6;; ineffabilis (August. în Psalm. 85 n. 12), ete. 

5). „Nu este niei un nume care, cupringând tâtă esenţa lui D-geiă, 

să fe în deajuns a/l esprima complect.“ (st. Vas. Operile st. Părinţi, 

VII, 31). „După mărturiile sântei Scripturi, scim că Divinitatea este 

nenumită şi nespusă (ăzaroviumarâv ze xai ăppasrov), şi afirmăm, că 

tâtă denumirea inventată de Omeni, sai învățată în cărţile sânte n'ar 

putea să esprime ceva din esenţa divină (nepi rîjyYetzy pbotw yoobuevov) 

dar nu esprimă nici fiinţa însăşi.“ (Greg. Nis. Tract. quod non sint 

tres dii,t. III, p. 18, ed. Morel). „Ceia ce noi atribuim lui D-gei a- 

firmativ ne arată nu esenţa sa, ci numai ceia ce se raportă la, ea [ză 

meţi ri wbow]. Trebue a crede că fie care din calităţile atribut ve 

Jui D-geii esprimă, nu ceia ce este el prin esență, dar ceia ce vu
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de cât afirmative 1); că noi nici odată nu am fi în stare de 

a' găsi unul, care să corespundă 'esenţii sale 2); că chiar 

acestă unonimie (âvwvuia) a lut D-deti este causa diferite- 

Jor şi numerâselor denumiri (EloAvowuia) cei atrebuim ?). 

Dar, pe când unil eretici cădeau în estrem, susținând că 

D-deu este cu totul necuprindibil pentru noi, alţii, după 

_esemplul câtor-va păgâni, se aruncati în estremul opus. Voim 

să vorbină de Jarezonzfă şi alţi învățători falși aseminea 

lor din timpul acela, carii afirmaii, că D-deii este cu totul 

neaccesibil inteligenţei nâstre, că este un D-qeti cu desevâr- 

este, sai 6re care raport între E] şi ceia cei se opune, saii ceva 

care decurge din esența sa [ri râvy mapezousvov ri poet], sait 6re 

care Incrare divină.“ |lon Damasc. Exp. acurată a credinţei ort. 
p. 9 şi 32; Mosc. 1844]. Grigorie Teologul dice ceva de aseminea [o- 
per. st. Păr. Il, 96): „Dintre tâte numele Divinităţii, numai : Cel ce 
este, era privit de unii ca meritând preferința, întru cât esprimă în 
parte însaşi. esenţa lui D-gei.“ — „Cu câtă uşurinţă“ gice st. Grre- 
gorie, se înţelege cuvintele Cel ce este şi D-deăi; acestea sunt numele 
esenței divine, mai ales Cel ce este, nu numai pentru că acel care 
vorbeşte lui Moisi pe munte, întrebat despre chipul cum ar trebui să 
fe nunit, 'şi dădu singur acest nume şi ordonă a spune şi poporului: 

„Cel ce este m'a trimis la vot |Ex. III, 14], dar şi pentru că acest nume 
ni se pare a fi cel mai esenţial al lui D-geă Joperile st. Părinţi III, 
96—97]. „Cel mai caracteristic din tâte numele atribuite lui D-geii, 
dice s. I6n Damascen, este 6 îy cel ce este, precum dice singur 
vespuidând lui Moisi pre munte: Să gică fiilor lui Istraul cel ce este 
ma trimis la vot [Ex. III, 14); căci D-gei conţine în sine tot ceia 
ce âre esistenţă, aseminea unui ocean de esistenţă infinită şi fără 
margini.“ [Esp. acur. a cred. ortod. p. 32]. Aceiaşi ideie se află la 
Dionisie Ariopag. [De divin. nom. cap. V], Epifaniii [Haeres. 69) 
Ambrosie [Coment. în ps. 43] şi Jeronim [lpist. 136). 

1). Teofil ad Autolye. 1 3—4; Greg. Naz. Hymn. de Deo; Dion 

Ariopag. De divin. nom. cap. 1 $ 5; Î. Damascen, Espunerea cred 

ort. cap. IV p. 8—9 „Deus ineffabilis est; facilius dicimus quid non 
sit, quam quid sit“, observă fer. Augustin [ln Ps. 85 n. 12]. 
+2]. Ovoua văp re abpijtep de obăsic Eyer Erneiv. et 5 zic roApioetey 

givat A&ţewy, pâpmye ciy ăcorov wavtay |lustin apolog. II, 6); aceiaşi 

ideie se găseşte la Chrisostom [Hom. Il în epist. ad. Hebr. p. 438. 
Augustin ['Tract. în Ps. 35] şi alţii. 

3). Teofil ad. Autol. 1, 3, 4; Greg. Naz. Hymn de deo; Greg. 

Nys. Contra Eunom. orat. XII, p. 15î Morel. 

Teologia Dogmatică 6.



_—82— 

șire necunoscut 1), întemeindu-se mai ales pe cuvintele Mân- 
tuitoriului (Mat XI, 27): Vimznea nu cumăsce pre Fiul fără 
numai Tatăl, şi pre Tatăl nul cundscz ntmene fără. numai 
Făul 2). Etă ce scriea st. Irinei spre reînfrângerea acestei 
erori: «Mântuitorul nu dice că este absolut cu neputinţă. 
de a cunâsce pre D-deu; ci dice numai, că nimene nu 
pote fără voința anumită a lui D-deii, fără să fie învăţat de 
EI, fără descoperirea sa: * Nzpzenea na cunâsce fre Tatăl 
fără numa Fiul și căruea va voi Fiul săi descopere.» Dar, 
fiind-că Părintele a voit, ca noi să cunâscem pre D-dei și 
fiind-că Fiul ni l:a descoperit, apoi în privința acesta avem 
tote eunoscinţele trebuinciâse. Almintrelea ar fi fost zadar- 
nică venirea Fiului lui D-deti pre pământ. S'ar putea re 
să fi venit ca să ni dică 6re cum: «Nu câuta pre D-dei; 
căci nu se pâte cunâsce, și nu'l vei afla, 2)! Sânţii părinți 
carii "| urmară şi se aplicară a reînfrânge pre Eunomieni 
făcură aseminea. Demonstrând că esenţa lui D-deii este ne- 
cuprinsă de mintea ominescă, nu contestară nici o dată 
aceștia, posibilitatea de a cunâsce pre D-deii; din contra ei 
înv&țară, că deși nu cuprindem cu mintea pre D-deu în 
esenţa sa, putem însă să] cun6scem în lucrurile șale, în 
creațiune și Providenţă, în natura vădută ȘI în consciinţa 
nOstră 4), și mai ales în descoperirea sa supra-natura- 

  

1]; Pintre scriitorii păgâni, mulţi priveaii pre D-geii cu totul ne- 
cupringibil. Se cunâsce tratatul lui Simonide. 'Tiranui Hieron 7] între- 
base: Ce este D-geii ? EI îl rugă săi acorde o gi ca să se gândâscă ; 
pe urmă întrebat a doua 6ră, el ceru trei dile, apoi şâse, două-spre- 
dece şi aşa mai departe ; după care răspunse: Cu cât cuget mai mult 
asupra întrebărei, cu atâta 'mi vine mai întunecată [Cicero. De na- 
tara deorum n. 22. vegi şi Plato, In Timeo p. 28]. 

?]. Irineii contra Iaeres. lib. Î, cap. 27, n. 1; lib. III, cap. 24,n. 
2 lib. IV cap. 20, n. 6]. 

2). Ibid, lib. IV, cap. 6. n. 4. 
4]. Bic păv deoyvostas rpozos 6 dă ri: arioews dăm. Trapos 68 

2 A 2 £ - Na . t€ 0bx Ehârzo 6 ro: avyetâsros [Chrisostom Hom. XI, t. V. p. 53]. “Obre 
dtezdourjoe rijy arrow 5 See, doze mai pr pibuevoy aro 7 boat,
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lă 1); că deşi piatre numirele lui D-deii, nu este nici una, care 
să esprime însuși esenţa sa, totuși luate împreună sai pri- 

vite fie-care a parte, aceste nume ni dati o noţiune destul 
de clară şi mai mult de cât ajungătâre despre D-deii; 
ceia ce trebue a se dice despre tâte, atât cele negative, cât 
și afirmative 2); că în fine, dacă ni ar fi cu totul cu nepu- 

tință a cun6sce pre D-qei, predicarea evangeliei ar fi za- 
darnică, precum şi credința nâstră; ceia ce ar duce dea 
dreptul la ateism 3). Numai cunoscința ce o avem acum 

duo Ex TOy Eprfeoy wosxes dar [Atanas, orat. contra Gent. t. | p: 
38]. low Î VâGLG 705 sivav dedv bz avrob poorrâs E aresmaptat: 
Aa adri 85 7) 1 urlois, At Î Tabr1js Svvoyi) re Xai uvâs >0ynSts T6 ueţaet- 

ov 17js Veias ăvawnmpbrre pboews [Ciril Alex. lib. de s. Trinit p. 1]. 
St. Dionisie Ariopagitul indică chiar cele trei căi prin care ajungem 
dela lucrurile create la cunoscinţa de Dumnedeii : EV TĂ TâyToy d- 
watptost ai brepoyij xoi &v zi) năvytov aria |De divin. non. VII, adecă, 
împrumutând limba, scolastică : calea negaţiunei „Via negationist, care 
constă în a.nega lui D-gei tote impertfecţiunile ce le observăm în 
creaturi ; calea causalităţei „via, causalitatis“ prin care atribuim lui 
D-geii perfecţiunile ce se observă în creaturi, ca causa lor, şi causa, 
escelenței „via, “eminentiaek prin care'i atribuim aceste pertecţiuni î în 
supremul grad. Dax alţi părinţi distingeaii numai două căi, calea, ne- 
gaţiunei şi “calea afirmaţiunei; calea causalităţei şi cea a escelenţei fă- 
ceaii una, căci ambele învaţă a afirma ceva, despre Dumnegeii |oper- 
st. Părinţi VII, 31; st. I. Damasc. lxp. ac. a cred. ort. lib. ] cap. 
12, p. 39). 

1). Isid. Pelus. 396 lib. 1 p. 96: Atanas. Alex. Orat. contr. Gent. 
n.ls.a. 

2). După ce a gis că nu e nici un nume care se esprime esenţa, lui 
D-geii, st. Vasilie cel Mare  adaage : Cu tote acestea mai multe nu- 
me diterite luate fie-care în însemnarea sa particulară, formeză, o 
idee întunecată şi necomplectă, în adevăr, faţă cu totalitatea; dar 
ajungătore pentru noi. Numele ce se dai lui D deii esprimă unele ceia 
ce este el, altele ceia ce nu este el. In adevăr, prin aceste două mijioce 
negaţiunea aceea ce nu este şi âfirmaţiunea pentru aceea ce este se for- 
meză în noi un feliit de întipărire despre D-geii. (Oper. st. Păr. VII, 31). 
Aceiăşi ideie este esprimată şi in Dionisie Ariopagitul (De Divin. 
nom €. 4). Leodoret (Serm. II de Principiis) şi st. Ion Damascen - 
(Espunrea acurată a, cred. ort. lib. 1, cap, 9 p. 32,33 şi 39). 

«Jtiă nu gic că nu se pâte înţelege esistenţa lui D.- deii, ci ceia ce 
este EL. Căci dără nu predicăm noi în zadar; nu credem în zadar.... 
Sinceritatea, nostră să nu fie pentru vol o causă de ateism n (Greg. 
Teol. Oper. St. Părinți IL. 21—2)).
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despre D-dei, diceati luptătorii și apărătorii învățăturei creș- 
tine, acestă cunoscință comparativ cu acea ce o vom avea 
în vi€ța viitâre' este cunoșcința copilului faţă cu cea a băr- 
batului, este o cunoscință incomplectă, obscură, conjectu- 
rală, în figuri şi simboluri 1), o cunoscinţă, ce se întemeiază, 
și se încoron€ză prin credinţă 2). 

In fine pentru a da în puţine cuvinte ideile sânților pă- 
rinți asupra dogmelor ce esaminăm, vom cita cuvintele st. 
IOn Damascen, luate din cap. | al Espzzerez sale acurate a 
credinței ortodocse. «Divinitatea, dice el, este nespusă și 
ne cuprinsă; căci nimene nu cunâsce pre Tatăl fără numai 
Fiul şi nimene nu cunâsce pre Fiul fără numai Tatăl. (Mat 
XI, 21). De aseminea Sântul Spirit cunâsce pre D-dei, pre- 
cum spiritul omului cunâsce ceia ce este în om (1 Cor; II, 11). 
Deci, afară de ființa primă, fiinţa pe deplin fericită, nimene . 
n'a cunoscut nici odată pre D-deă, fără numai acela căru-! 
ea D-deii i-a descoperit; nimene, nu numai dintre Omeni, 
dar și pintre puterile cerești, pintre Heruvimi şi Serafimi.. 
Cu tote acestea D-dei nu ni-a lasat în o complectă igno- 
ranță față de dânsul. Căci, El a pus chiar în natura. fie 
căruea ideea esistenţii sale, și creatura însăși, conservarea 
şi direcţia sa, mărturisesc mărirea lui D-dei. (Inţel. XIII, 
5). Afară de aceia, D-dei s'a făcut cunoscut, cel puţin atâta 
pe cât permit limitele inteligenței nâstre, mai ântăiă prin 
Lege şi Proteți, apoi prin unicul sei Fii, Domnul Dumne- 
deul nostru și Mântuitoriul Isus Christos. De aseminea tot 
ceia ce ni-au împărtășit Legea și Profeţii, Apostolii şi E- 
vangeliștii, primim, recunscem, respectăm şi nu cercetăm 
nimic mai departe. Ast-feliti D-deii, care scie totul și“se în- 

1). St. Chrisost. Di ce. 1 despre cel necnprins, Lect. Crest. 1841. 
III 310.—371. 

„2). Chrisost., Homil. XI în epist. ad Philip.; Clem. Alex. Strom. 
lib, VII, cap. 10; Atanas. Epist. | ad Serap. cap. 20; August. Epist. 
120 ad Consentium,
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grijeşte de conservarea fie-căruea, ni-a descoperit tot ceia 
ce, ni-au fost de tolos spre sciință şi ni-a ascuns aceia ce 
nu suntem în stare de a înțelege. Noi ne mulțămim cu a- 
câsta, şi ne ţinem de ea, fără se trecem vre odată margi- 

nile cele vecinice, nici se violăm tradiţiunea D-deâscă 1)». 

(Prov! XXII, 28). 

$. 70. Fseua şi împărțirea învăţăturei ortodocse despre 

PDumnegeii în sine. | 

Esenţa a tot ce D-qeu bine-voi a ni descoperi despre 
sine însuși, afară de referința sa cu cele-lalte fiinţă, biserica 

ortodoxă o esprimă în puţine cuvinte în aceste diceri ale 
simbolului numit Atanasian : » Acesta este credinţa catolică, 
ca să adorăm pre unul D-deii în Treime şi Treimea în U- 
nime, nică amestecând ipostasele, nică despărţind fiinţa», 

sati şi mai scurt, în aceste cuvinte ale Mărfurzsire? orto- 

docse (Art. | resp. 10). «<D-deti este unul în ființă şi întreit 
în fețe.» Ast-feliă 1Otă învățătura ortodocsă despre D-deii 
în sine, se împarte în două părți: 10 învățătura despre uni- 
tatea lui D-deii, din punctul de videre al fiinţei, şi 20 înve- 
țătura despre Treime, în privinţa persOnelor. 

1). Cuvintele St. Ciril Ierusalimitenul sunt ârăşi forte însemnate : 
» Va gice cineva: dacă esenţa lui D-dei este necuprinsă, de ce vor- 
beşti tu de ea? Dar ce! dacă nu pot bea tâtă apa unui riii, se 
pote 6re pentru aceia, să mă oprescă de a'mi lua câtă-mi trebue ? 
Pentru că ochii mei nu pot să cuprindă sorele întreg, ar trebui să nu 
privesc la razele sale atâta pe cât am trebuinţă? Fiind-că, întrând 
în o grădină, nu pot se mânâne tâte fructele, ai vroi tu ca să ies fără 
să'mi alinez pofta ? (Catech. VI, 5 p. 100—101). 

Ss



CAPITULUL I-iă 
4 

Unitatea Ini Dumnedeii faţă cu fiinţa sa 

Ş. 77. Natura şi dispunerea cercetărel, 
Natura e rcetărei despre D-deii, unic în fiinţă, este evidentă: trebue mai ântăiă 

să arătăm că D-deii este unic în ființă, și apoi să espunem ideea despre fiinţa lui 
Dumneqeii. 

I. Despre Dumnedeii unic în ființă. 

$. 72. /uvefătura bisericei şi prescurtare din istoria dogme. 

Nemijlocit după cuvântul «cred, care învață dogma ne- 
cuprindibilităţei lui D-dei, pronunțăm în simbolul credin- 

_ţei aceste cuvinte: «/pfru unul Dumnegeii,, mărturisind 
ast-feliii o a doua dogmă a bisericei, dogma despre unita- 
tea lui D-dei. Acestă dogmă în tot-dâuna a fost conside- 
rată ca una din cele mai însemnate, mai temeinice ale 
creștinismului, precum se vede acesta din faptul, că se află 
în tOte simbolele primite. de biserică chiar înaintea celui 
Nicean ), precum și în tâte mărturisirele de credință par- 
ticulare scrise în deosebite timpuri de către învățători, oră 
înaintea, ori în urma sinodului Nicean 2. La început, și cu 

1). Adecă: în simbolul bisericei din Ierusalim: Irotebuw eîs Za 
9eăy....; al bis. din Cesarea : Ilorâvouey sis Eva Ysdv...; din Antiochia : 
„Credo in unum et solum Deum...“ (Apud. Cassian. de Incarnat. 
lib. VI p. 12172); de Alexandria; Ilozebonev sic Eva 9ey (apud So- 
crat. lib. I, cap. 26); în mărturisirea credinţei alăturată la constitu- 
țiele apostolice : Iozebu xai fazzitouat sis Eva ăăvvijrov pdvov, AXm- 
Vivây deby....; în Ireneu : H" uăy yap 'Erxximoia zapă 88 râv A moarâhwy. 
zapuhabodoa riy sie Eva dev altar... (Contra Haeres. lib. L cap. 1, 
1. 1); Tertulian: „Regula fidei una omnino est, sola immobilis et 
irreformabilis, credendi scilicet in unicum Deum omnipotentem.“ 
(De Veland. virgin. cap. 1). etc. 

2). D. E. de Grigorie Taumaturgul: Bic ds0s, zarip d5yob Câvzoc., 
Atanasie cel mare: Iloredopev sis Eva dyevypzov %e (Opp. T.I- 

„part. Ip. 99); St. Vasilie: Ilrorevopev xai 6poXoyobuev Eva pâvov ă- 
1p9wby xai ayadăv ded (Cuv. despre Cred. T. II, p. 227, ed. Gar 
nier) ete. - |



A 

— 81 — 

drept cuvânt, era pentru creștini, cea dintăiii dogmă, care 
distingea religiunea adevărată, dată de D-dei, de tote re- 
ligiunile falșe ale păgânismului, care predicati politeismul 
sati realismul 2). 

Adversarii învățăturei creștine despre unitatea lui D-deii 
fură: 10 înainte de tâte, și lucru fârte firesc, păgânii sait 
politeiştii, carii trebueaii să fie convertiți la creștinism ; 
20 apoi, de prin vecul al doilea, eretici creștini, cunoscuți 
în genere sub numele de Gros&ă, dintre carii unii sub in- 
fluenţa filosofiei și a teologiei orientale, deși recunosceui 
un singur D-deti suprem, îi asocia cu tote acestea o mul- 

țime de dei inferiori, sati eoni, emanaţi din el şi creatori 

ai universului; pe când altii trai de aceiași filosvfie, carii 

căutaii între altele a deslega cestiunea originei răului în 
lume, recunosceaii două principii coeterne, necontenit în 
luptă : acel a binelui şi acel a r&ului, ca cause principale a 
tot binele și a tot r&ul, care esistă în lume 2) ; 30 ceva mai 
tărdiă încă, de pe la finea vecului al treilea și mai ales de 
pe la începutui celui al patrulea, se iviră noii creștini ere- 
tică, maniheii, carii admiteaii tot în același sens două di- 
vinități, una a binelui, alta a răului, subordonând unia 

împărăţia eternă a luminei și alteia împărăţia eternă a în- 

tunerecului 3); 40 de pe la finea vecului al șeselea, secta | 
puţin numerâsă a triteiștilor, carii despreţuind învățătura 
creștină privitore la Treimea persânelor în un singur D- 

deii, recunosceaii trei dumnedei, cu totul deosebiți unul 
de altul, cum ar fi de esemplu : trei persâne sai trei indi- 

vidualităţi Gre-care din nemul omenesc, de și tâte de ace- 
iași natură, şi precum sunt în genere individii fiecărei spe: 

i. lustin. Cohort. ad. Graec. cap. 36: Avvarăy puov9very i bpâe îva 
xai ju6vov stvat de. 6 TpOTĂV Eori ris ahmYobe Seooebeţac "ȚybpiOpa. 

3), Prese. de Ist. bis. a Em. S. lonicenţiii, sec. [I, sect. VII, despre: 
eresii şi secte. 

3). Aceiaşi istorie sec. III şi IV, sect. VII.
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cie și a fie-cărei ordine de fiinţi 1); 5* în fine, de prin vecul 
al șeptelea pănă în al doi-spre-decelea paulicienii, pe carii 
mulți îi privea ca o rarmificare a maniheilor, și carii în 
adevăr ca și aceștia recunosceati două divinități, una a bi- 

_nelui și alta a reului 2). 
Apârând dogma ortodocsă contra tuturor erorilor aces- 

_tora politeistice, diteistice și triteiste, părinții bisericei orto- 
doxe avură statornic ideia, că D-deti este unic, nu precum 
este un obiect Gre-care, luat în ordinea altor obiecte de a- 
ceiași specie sati de același gen (în sensul acesta s'ar putea 
numi unic fie-care dei al păgânismului, tras din mulţimea 
celor-lalți dei ai sei), ci în sensul acela, că nu este alt D-deu 
nică egal, nică superior, nici inferior Lui, și că numai EI 
este D-deu unic 3). Spre întemeierea acestui adevăr, părin- 
ii bisericei ortodocse, luând în considerare oi caracterul 

1). Secta, triteiştilor datoreşte origina sa mai ales unuia Filipon 
gramaticul, care vieţuea la Alexandria, cam pe la 580 (Lon Damasc. 
De Haer. n. 83, ed. Le Quien şi Presc. de Ist. bis. de Em. Inocenţiii 
sec. VI, sect. VII). Acestă erâre fu urmată mai tărgiii de către sco- 
lastici, precum Godechalk (sec. IX), Roscelin (see XI), Petru Abelard 
(sec. XII), Scherlok şi Petru Taydis (finea sec- XVII). 

2), Foţii, zepi ris Mawgaiwy avanasricews (in S. XIII, ed. Gal- 
land); Presc. de Ist. bis. de Inocent. sec. IX—XI, sect. VII. In tim- 
purile moderne (sec. XVIII), un scriitorii celebru frances (Bayle) 
vroia a se face apărătoriul sistemului dualistie ; în curând înse se con- 
vinse de nesiguranța şi neconsequenţa acestui sistem (Bayle, Eclair- 
cissements sur les Manicheens, in diction, crit.) 

3). Clem. Alex. Paedag. lib. I. c. 8: Ey 28 o 9ede, xai Enezervă 705 
&vie xai batp abrijy povida ; Origen, de Princip. 1, 6...: „Uti ne majus 
aliquid et inferius in se habere credatur (Deus), sed ut sit et omni 
parte puovăs, et, ut ita dicam. Evac.“ Rufin Exposit. Fidei p. 18: 
„Când gicem că bisericele orientului cred întru unul D-gei, Părinte 
a-tot-puternie şi întru unul Domnul, trebue a înţelege aici, că El se 
numeşte singur, une, nu din punctul de videre al numărului, ci acel 
al totalităţii (unum non numero dici, sed universitate). Ast-feliii, vor- 
beşte cineva de un om sai de un cal; în casul acesta, am se pune 
din punctul de videre al numărului; căci pot să fie, doi-trei 6meni 
ete. ; aseminea şi pentru cal. Dară unde e vorba de unul, fără să fie cu 
putinţă a adauge un al doilea, al treilea, acolo cuvântul un se înţele- 
ge nu faţă cu numărul, ci cu totalitatea. Dacă d, e. dicem un sâre,
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însuși al adevărului, ori acel al adversarilor lor, aducea 
de regulă dovedi de două feliuri: unele luate din st, Scrip- 
tură, altele din mintea sănătâsă, | 

$. 73. Dovegile despre unitatea În D-geii luate din 
| | SA Scriptură. 

Adevărul unităţei lui D-dei este stabilit în sânta Scrip- 
tură cu multă claritate și amărunţime. 

Era dogma fundamentală a descoperirei vechiului Aşe- 
Qământ: £ă sunt Domnul Dumnegeul tăi, cel ce te-am scos 
din pământul Egiptului, din casa robiei ; să nat al alți D-ga 
afară de mine. (Ex. XX, 2, 3); aşa sună cea dintăi porun- 
că a Decalogului, pe care o dădu D-dei poporului istrail- 
ten din muntele Sinai și care servi de basă întregului Așe- 
dământ vechii, 

In urmă însuși D-deii amintea adesea acest adevăr Is- 
trailtenilor. < Vede», le dicea prin, gura lui Moisi, odată pe 
când adusese jertfele lor demonilor şi mâniase pre D-deu 
închinându-se la dei streini (Deut: XXX, 17, 21), vedezi 

că eră sunt şi nu este D-adcă afară ale mine. « (Ibid. 39). Mai 
zărditi, când fiii lui Istrail recăduse în idololatrie, le repetă 
acest adevăr prin profetul seii Isaia: £4 sun Domnul D- 
geti, acesta'miă este numele ; mărirea mea nu 0 voii da altuea, 
zica bunătățile mele celor ciopliți. (Isaia XLIL, 8). Fa sunt 
Ântăită şi ex după acestea : afară de mine, nu este D-geăe (|- 
bid. XLIV, 6). Voi sunteţi martori de este D-gzi afară de 
mine (Ibid. 8). » Aduceţi-vă aminte cele de mai nainte de 

„tc, că că suit Dumnegeă, şi nu este altul afară de mine. 
(Ibid. XLVI, 9; Comp. XLV, 5, 6). Este de observat, că 
sai aici, sai în multe alte locuri ale Scripturei, Dumnedeă . 
atunci cuvântul unul este întrebuințat întrun sens, că nu se permite 
a adauge al doilea, nici un al treilea. Cu atât mai mul când e vorba, 
de D deii, trebue a înţelege cuvântul znul, nu în privinţa numărului, 
ci a totalităţii, adecă că e unul saii unic în sensul, că nu este alt 
Dumnegeii. , |
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vorbind despre Sine însuși, ca despre singurul D-dei ade. 
vărat, numeşte t6te divinităţile păgânismului depozi 1), 
idolă 2), minciunoşi, muţi, croflzți, neziisu/feţiți în genere lu- 

cruri de mâni omenești î) şi oprește formal de ai consi- 

dera, nici chiar ca divinităţi inferiore. o 
„ In același timp, profeţii repeta adesa Istrailtenilor, chiar 

în numele lor propriă, adevărul unităţei lui D-deu sau 11 
mărturisai solemn, nu fără a afirma, că divinitățile păgâ- 

„nor nu erai dei. Ast-feliă Moisi,aducând aminte poporului 
istrailten bine-facerile particulare ale lui Iehova și indem- 

nându'i se păzescă poruncile sale, repeteză de mai multe 
oră: »Să scii deci că Domnul D-deul tăi acesta este Daz- 
negeii, și nu mai este altul afară de el (Deut. IV, 35). Cu- 

pâsce dară astă-gă, şi să de întorci cu mintea că Domnul ID. 

gzul tăi acesta este Dumnegeii în ceri sus şi pre păment 

Jos, Şi numai este altul afară de el (ibid. 39); şi înai departe: 
Ascultă Istraile, Domnul Dummnegeul nostru Domn unul 

este; şi să zubeşti pre Domnul D-gleul Teă, din 107ă inta ta 

şz din tot sufletul tă, şi din t5tă puterea ta. (bid. VI, 4, 5). 

Ast-felii și Psalmistul strigă (Ps. XVII, 34): Căci cine este 
D-geă afară de Dommul, saă cine este D-deii făra nuuaă DD- 
geul nostru. In alt loc: Wu. este aseminea ție întru D-dei 

Dâmne, şi nu este dupră faptele tale. Tote nimurile câte ai 
făcut vor veni şi se vor închina înaintea ta, Domne, și vor 

1). Şi ei să numai jertfescă 'sacrificiele lor demonilor (Lev. XVII 
1). Aşa dice Domnul: Ce nedreptate aflară în mine părinţii voştri de 
se depărtară de la mine, şi umblară după deşertăciune şi se făcură 
deşerţi (lerem. II, 5). 

2). Să nu vă întorceţă la idoli şi dei turnaţi să nu vă faceţi vouă 
(Lev. XIX 4). Şi chipurile turnate ale lor să le nimiciţi, şi tâte în- 
nălţimele lor să le sfărâmaţi (Numeri: 33.—52). | 
3), De ce m'aii întărtat prin chipurile lor cioplite, prin deşertăciuni 

streine ? (lerem. VIII 19).“ „Şi ş'aii făcut loru'şi din argintul lor chi- 
puri vărsate, idoli după măestria lor (Osea XIII, 2).“ „Voiii estermina, 

„* din mijlocul vostru idolii şi statuele vâstre şi nu vă veţi închina lu- 
“cerului mânilor vâstre (Mich. V, 13).%
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Breamări numele fii ; că mare ești tu și cel ce faci M0270nĂ, 
Zu eşti D-dei însuţi. (Ps. LXXXV, 8—10). In altă par- 
te: Că mare este Domnul şi lăudat fârte; înfricoșat este 
ma pre sus de cât toți Dumnegeii : că toți ger) păgâni. . 
lor sunt demoni, ră Donmul certurile at făcut. (Ps. XCV, 
4, 5) Ast-feliii profetul Ieremia face înaintea Domnulu 
acestă mărturisire: »Nimene nu este aseminea ție, Dom- 
n€! Ești mare și numele t&i este mare în putere. Cine 
să nu se temă de tine, Rege al pop6relor! căcă. între toți 
înțelepții popârelor, și între tâte regatele lor nu este nime- 
ne aseminea ţie. Ci cu toţii sunt proştă şi nebuni, lemnul 
însuși este mustrarea deșertăciunei lor. Argint ciocănit se 
aduce din Tars și aur din Ofas, lucru “de meșteri, şi de 
mână de argintariii; vestmântul lor este vEnăt și purpuriă ; 
tâte sunț lucruri de 6meni iscusiţi. Dar Domnul este Dum- 
nedeul cel adevărat, D-deul cel viii și Regele eterne, (ler. 
X, 6—10). | 

Trebue a se amint: aici şi rugăciunea piosului rege Bze- 
chias, care arată cum era înţeles adevărul unităţei lui D-deii 
de acei cari nu erau trimiși lui lehova: »Și se rugă He- 

zekia, dice cartea IV-a a Regilor, înaintea lui Iehova di- 
când: Dâmne Dumnedeul lui Istrail, cel ce şedi pre He- 
ruvimi, tu singur ești Dumnedeu al tuturor regatelor pă- 

mântului; tu ai făcut ceriul și pământul, Dâmne, plecă-ţă 

urechia ta, și ascultă ; deschideţi, Dâmne, ochii tăi și vedi, 

şi ascultă cuvintele, lux Senacherib şi ale celui trimes, ca să 

blesteme pre Dumnedeul cel viu. Căcă adevărat; Domne, 
regii Asiriei nimiciră popărele și țerele lor ; şi 'aruncară în 

foc deii lor; pentru că nu erai dei, ci făptura mânilor 6- 

menilor, lemne și petre; pentru acâsta le nimiciră. Şi acum 

Dâmne Dumnedeul nostru, mântueşte-ne pre noi din mâna 
lui, ca să cunâscă tâte impărăţiele pământului, că tu-sin- 
ur eşti Domnul Dumnedeie (IV Regi, XIX, 15—19).
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Dupră t6te mărturiele acestea, ar fi o calomnie pe faţă 
și îndrăsncță a susținea, precum fac unii, că în Vechiu 
Testament s'ar găsi urme de politeism, și că D-deul ludei 

lor, după cărţile lor sânte, ar fi unul din dei lor în ființă, 

D-deii naţional, aseminea deilor altor naţiuni de pe timpu 
acela 1). Spre întemeierea părerei celei dinti, ei citeză- 
locuri din St. Seriptură, unde D:dei se numeşte Elohim 
(dei, de la Eloah, D-deii) la plural şi unde este representat 
dicând: «Să facem om după chipul nostru» (Gen. 1, 26) «Să-ă 
facem (lui Adam) ajutoriă ăseminea lu (ibid. II, 18), ete: 
Dar, mai ânt&iuă, fiind-că același Moisi. în a cărui cărți se 

află locurile acestea, predică forte adese şi forte lămurit 
unitatea iui D-deii, articolul principal al întregei legislaţiuni 

"din Sinai, fiind-că el numește de adreptul pre toți deii pă- 
gânilor divinități deșerte, idoli și se sileşte din tâte puterile 
a împedeca pre Jidovi de ale urma lor (Lev. XVII, 7; Deut: 
XXXII, 21, s. altele), de sigur, în locurile citate, nu putea 

să se contradică singur, să înveţe in secret politeismul; 

suntem siliți a recunâsce cu sânţii părinți ai bisericei, că, 

dacă D-deiu este în adevăr represintat aici la plural, nu tre 
bue să deducem de aici mulțimea deilor, ci pluralitatea 

persOnelor dumnedeești în unul şi același D-deu, adecă, 
că se face aici alusiune la misteriul prea sântei Treimi 2) 
Cât despre numele Elohim, în particular, este de observat, 

că chiar dupe esplicarea lui Moisi nu însamnă mai mulți 
dei, ci unui și același D-dei, numit și lehova. In adevăr 

se află în Moisi espresiunea acesta : „Iehova, care este Elo- 
hime (Deut. IV, 39); și la el ca și la alți scriitori sacri al 
naţiunei, veniţi după dânsul, aceste două numiri ale lui 

2) Acâsta este opiniunea mai a tuturor raţionaliştilor moderni. 
4) Teofil ad Autolic. lib. II; Isidor Pelus. lib. III, epist. 112; Va- 

silie cel Mare, Contra Eunom. lib. V, şi de Spir. Sancto, cap. 16; 
Cyril Adversus Iulian, lib. 1; Chrisost. Homil. in Genes. VIII; Teo- 
dorel in Genes. Quest. 19; August. de Trinit. lib. | cap. î v. a.
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D-deii sunt adese oră reunite și întrebuințate ca unul și a- 
celaşi: Iehova Elohim, Domnul D-dei (Ex. IX, 20; los. 
„XXII, 22; | Regi VI, 20; II Regi VII, 18, 19; 1 Par. XVII, 
16, 26; Ps. LĂXXXIII, 9, 12; I6n. IV, 6). Spre întemeiarea 
opiniunei a doua, cum-că Vechiul Testament consideră 
pre D-deul naţional al Iudeilor, ca pre unul din deii lor în 
fiinţă, citeză textul unde se numește, PD-gezl lui Abraam, 
du Isaac și Jacob (Ex. IIL. 6 şi 15), D-geul Ebrerlor (bid. 
18), D-geut gerlor. şi Domnul domnilor (Deut. X, 17). Dară 
numirele cele dintăi două sunt esplicate în deajuns prin 
referința particulară, ce avea D-deiti cu Istrailtenii. Alegându”i 
pentru o menire sublimă, aceia de a conserva credinţa a- 
deverată în mijlocul impietăţii generale, care domnea pre 
pământ, făcuse acum cu Abraam strămoșul lor, o legătură - 
specială, pe care o reînoi apoi de mai multe ori (Gen. XVII 
7--9: Ex. XIX, 4 -6; Deut. XXVI, 16—19), şi prin care le făgă- 
duea,că va fi în particular Dumnedeul lor,că'! va trata capre 
al sei, ca pre poporui seii,ales d'intre tote naţiunele pământu- 
lui (Il Regi, VII 24). Fireşte că putea să fie numit întru'n în- 

“țeles particular D-deul lu Avraam, al lui Isac și lacob şi 
D-deul Ebreilor. In ceia ce priveşte cuvintele lui Moisi că= 
tre Istrailteni: «Domnul D-deul vostru este însuși D-deul 
deilor și Domnul domnilor». (Deut. X, 17), nu se pote pre- 
tinde, fără nedreptate, că ele-ar implica esistența altor dei 
inferiori, când se scie, că mai nainte, chiar în cartea Deu- 
teronomului, legislatoriul Ebreilor disese lămurit poporului 

„seti: « Cunosce dară astă-gă şi ea în întmă, că numai Dom- 
nul este D-geii, şi în cert sus şi pre pământ fos, şi altul nu. 

este» (ibid. IV, 19). Dacă Moisi numește pre lehova Dumne- 
deii prin escelență, D-deti care este mai presus de toţi deii 
păgânismului, evident că pentru a se acomoda ideilor păr 
gânești, carii erait încredinţaţi de esistența deilor sei falși; 

«i
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căi el singur înfiera pre aceștia cu numele de idol sati fi- 

inți închipuite 1) (Lev. XIX, 4; Numer. XXIII, 52). - 

Consultând cărţile noului Testament, găsim adevărul 

unităţei lui D-deii cu aceiași însemnare înaltă, pe care am 

vădut'o în vechiul Aședământ. Mântuitoriul nostru însuși 

la întrebarea unui învățătorii de legi: «Care este cea mai 

mare poruncă P, îă respunde: «FZă cea dintii dintre po- 

pună ; ascultă Istraiie, Domnul Dummnegeul nostru, Domnul 

este unul.» (Marc. XII, 28, 29). Cu altă ocasiune esprimă 

acest adevăr tot așa de lămurit sati și mal lămurit încă, 

când observa, bună 6ră, unui om, care'l numea învețătorule 

bune: «Numai unul D-deă este bun» (ibid. X. 17,18), şi în 

rugăciunea sa către Părintele ceresc, EI dice: 37 acesza este 

-oidța de veci, ca să te cunâscă pre tine unul adevăratul D-gleti» 

(6n XVII, 3). Numind pre Părintele ceresc singurul D-gcă 

adevărat, Christos ne învaţă fără îndodlă, că tote cele-lalte 

fiinţă, numite cu numele acesta, eraii falșe *). 

Sânţii apostoli proclamară naturalminte adevărul uni: 

zăţei lui D-dei, de câte ori erai chemați a converti la creș- 

tinism pre politeişti, pre păgâni: Przeteni/or, ce dozță să fa- 

ep» strigară Paul şi Varnava către locuitorii din Listra, 

carii la vederea unei minuni făcute de Paul, se grăbiră a le 

aduce jertfe, credând că sunt Jupiter și Mercur: «37 poi 

santem menă ca vo, supuși aceloraşi slăbăciună ; şi ve în- 

1) St. Chrisostom (în Ps. 50) observă, că idolii păgânilor sunt numiţi 

câte odată gei în st. Scriptură: 05 4ară riprijy, 0bre Xipirt 2p05140- 
ptas, GG ără ri azer 1âv ziwmdâvzov xai 0bros nahedăvTuy. Se 

scie 6răşi că în Biblie se dă numele de gei câte odată şi regilor, gu- 

vernatorilor, judecătorilor şi preoţilor (x. XXII 28; Ps. LXXXI, 

1 şi 6; CXXXV, 2 ete). Moisi putu 6răşi se numescă pre Iehova D- 

geul geilor, Domnul domnilor, taţă cu ast-felii de gei, şi nu numai 

cu geii păgânilor. 
2) Aşa sunt cuvintele Mântuitoriului către Jidovi: „Cum puteţi să 

“credeţi voi, carii luaţi laudă de la alţi şi nu căutaţi mărirea care vi- 
ne de lo, unul D-deă? (Ion V, 44). Astfelii sunt şi cuvintele Mântui- 
toriului către diavolul: „Domnului Dumnedeului tz să te închină şi lui 
unuea săi serveşti (Luc. IV, 8). .
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denmăm a părăsi aceste superstițiună deșerte şi să vă în/Oy- 
ceți la D-geul cel viă, care a făcut ceriul şz pământul, marea 
șz Zâte cele ce sunt într însas. (Act. XIV, 7—15) Vedi și cu- 
vântul apostolului Paul înaintea Areopagului Atenian, (Fap- 
te, XVII, 22—31) şi istoria predicărei sale în Efes și în alte 
locuri (Fapt. XIX '25—26). Mai târdit apostolii credură 
de trebuinţă a repeta acest adevăr câte odată şi creștinilor 
convertiți din noi de la păgânism. Aşa, bună Gră, întrebat 
de către învățăceii sei dm Corint, ca să scie ori de este per- 
mis a mânca carnea jertfită idolilor, apostolul nemurilor 
li scrie între altele: «Fă despre mâniarea cărnel jertfită 1do- 
llor, scin că idolul nu este mămică în lume, și că nu este DD- 
dei Jără numai unul. Căc, de Şt se numesc untk dei, ori îu 
cerză, oră pre pământ, şi că sunt dei mulți ŞI două mulţi, 
Pentru noi înse unul este D-dei Părintele, din care sant lote 
şi noi întru ed, și unul este Domnul Iisus Christos, prin ca- 
7e saă, făcut tote şi noi prin el (1 Cor. VIII, 4—7). 

In fine apostolii citau de mai multe ori adeverul unitaă- 
țeă lui D-deiă, pentru a esplica saă a confirma alte adevăruri 
dogmatice și morale. Ast-feliti învățând, că omul se în- 

„drepteză prin credință, fără faptele legei cerimoniale al 
Istrailtenilor, st. Paul serie: «Ore D-gez este numai al Judei. 
for P na și al păgânilor P adevărat și al păgânilor ; căcă u- 
nul este D-geă, care justifică tăerea împrejur din credinţă 
și netăerea împrejur prin credință». (Rom. III, 29, 30). Şi 
aiurea îndemnând pre credincioși a viețui potrivit cu chie- 
marea lor înaltă și a conserva între ei unitatea spiritului, 
li amintește, între altele, că: « Upu/ esze D-geă, şi Părintele 
Zuturor, care este preste tăte şi prin tote ŞI în Zoți» (Efes. 
IV, 6). In fine în alt loc, chemând odată pre credincioși și 
îndemnându'i să facă cereri... Bentru toți âmenii, li dă 6- 
-Tăși ca motiv «Că 20441 este D-geti, unul şi mijlocitoriă între -
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D-deii şi âmenă, omul Chyistos Iisus, carele sa dat pre st- 

ne răscumpărare pentru toți» 1. (e Tim. 5), 

Ș. 14. Dovegle minţeă întrebuințate de sânțiă părinți a bt- 

sericeă spre, întemeiarea dogme despre unitatea luă D-geă.. 
v 

Dovedile minții, ce le aduseră sânții părinți și învăţători 

ai bisericei spre întemeierea dogmei despre unitatea lui 

D-deti, sunt ma) acel€și ce se aduc de ordinar pentru ace- 

laşi scop. Ele sunt luate din mărturia istoriei și a sufletu- 

Jui ominesc (dovedi antropologice) ; parte din contempla- 

rea lumei [cosmologice), şi parte din însuși ideia despre 

D-dei (ontologie). 

Desvoltând dovedile de feliul ânt&iiă, sânţiă părinți și în- 

vătătoră al bisericei se provocau: 

1). La tradiţiunea veche despre unitatea lui D-deii, res- 

pândită la tâte naţiunele, în puterea căriea chiar păgânii 

cei mai necultivaţi, ori cât de cufundaţi erai ei în polite- 

ism şi idololatrie, totuşi conservară în credințele lor con- 

„ceputul despre un singur D-deii suprem, privind pre cei- 

lalți dei ai lor ca inferiori, născuți sati chiar creați de el şi 

în tâte privinţele subordonați puterei sale şi stăpânirei sale?). 

1) Aici se aduc şi textele: „Vo: credeţi că unul este D-dei, bine:fa- 

cefi ; dară şi demonii cred şi se cutremură &, (acob [I, 19). „Unuea D-geă 

Maântustoriul nostru prin lisus Christos Domnul nostru, mărire şi mag- 

_ mificenţă, putere şi tărie înainte de toţi vecti şi acum şi în tote vecurile 

amin (uda 25; Rom. XIV 10). Țiporuncesc înaintea lui D-deăi... să pă- 

" zeşti poruncile ce ţile-am în credinţat.... pănă la venirea Domnului nostru 

lisus Christos, care în timpurile sale o va arăta cel fericit şi singur 

puternic, Regele regilor şi Domnul domnilor, care singur are nemurire 

(1 Tim. VI, 15—16). 
2) Augustin, contra Faustum: lib. X cap. 10; Lact. Instit. lib. 1 c. 

3; Orosiii presb. Hist, lib. VI cap. 1 p. 986 in t. XXXI, Patrolog. 

cursus coimplectus. St. Iustin numeşte tradiţia acesta şi credința ge- 

nerală xaohxij sta lib. De Monarchia Dei, cap. 1.



2)Chiar autorii păgâni se unesc a recunâsce unitatea lui 
D-deii. Spre întemeiarea ideiei acestia, apărătorii creștinis- 
mului citaii pre Orfeu, Esiod, Sotocle, Platon, Xenofon, și - 
alţii, sati chiar aducea locuri din scrierile lor, locuri care 
adesea-ori se distingea prin chiaritatea și tăria lor 3). 

3) In fine ideia înăscută, care se află în fie-care om des-. 
pre un singur D-dei. Ei numeaii ideia acesta pză7Zrza su/le- 
tului, pe care fie-care om o posedă și care ori cât de înă- 
dușită ar fi ea prin prejudeţe și superstițiuni păgânesți, 
scapă câte odată instinctiv din gura păgânilor chiar în con- 
verbirele lor de tâte dilele: „Ascultaţi, dicea Tertulian, pă- 
gânilor, ascultați de mărturia sufletului vostru însuși, care 
cu totă prinsorea sa trupescă, cu tâte credințele deșerte, şi 
educaţia rea, cu tâtă violența pasiunilor, cu t6tă aservirea 

„.deilor mincinoși, când se deştâptă, ca dintr:un felii de be- 
ție sai dintr'un somn adânc, zărește, aşa dicând, o scânteie 
de sânţenie și invocă fără voe numele unuea adevăratului 
D-dei, strigând: Mare D-geule?! bunule Dâmne! Fie voca 
Domnului ! Ast-feliă numele seti se află în gura tuturor 
Omenilor. Sufletul îl recunâsce €răși ca judecătoriii prin 
cuvintele acestea : Martur ma "2 D-geit, nădăj uesc în D-geii ; 
Dumnegeii mi-o plăti. Eca mărturia unui creștin firesc (na- 
turaliter christianae) ! Și vorbind ast-feliti nu privesţe către 

1). Acâstă dovadă fu întrebuințată contra păgânilor de Atenagora, 
(Legat. cap. 6 şi 1); lustin Martir. Cohort ad Graec. cap. 18 şi 19 
(Dialog; cum Triphon cap. 6). Tertulian (de Test. animae, cap. 1); 
Minuţiă Felix (Octavius Cap. 18-20); Clement Alexandrinul [stro- 
mat,, lib. V cap. 14); Lactant (Instit, lib I cap. 6); Oyrii (Contra lulian 
lib 1); Augustin (contr. Faust. lib XX, cap. 10 De civit. Dei, lib. IV cap. 
31); Prudenţiu (Apotheos. contra haeres. Sabel. V, 23, 59) şi alţii: 
Etă numele din locurile pe care le citeză din autorii păgâni: 
Cuvintele lui Orfeu: Eis d'ăsr. gozoyevqs, &vds Euyova mayra. rErbura, 
ale lui Xenoton: Eic Vase Ev re Vâorar xi dviporovat pegtsroc, 
ale lui Sofocle : Etc rais d)mYdăratow, sis dorw des, 

“O obpavâv rerevye xai ţaiay pan păv, 
Ilyrs ra xapozbv 0tâwa xavăpuov Bias. 

Teologia Dogmatică 1,



    

Capitoliiă, ci caută la ceriii sciind fârte bine că acolo este 
locuinţa D-deului cel viii, că de acolo şi de la acest Dumne- 
det 'și trage origina sa“ (2). n 

Căutând a dovedt unitatea lui D-dei prin contemplarea 
universului, păstorii vechi ai bisericei făceau raţionamen- 

tele următore: | - 

1) Lumea este una, şi în orânduirea tuturor părţilor sale 
mari şi mici, ori cât de numerâse şi variate ar fi ele, re- 

presintă o unitate perfectă : ea atestă ast-feliii lămurit uni- 
tatea Creatoriului (2). | 

2) In viţa universului se observă statornic aceiași or- 
dine și aceiași armonie; totul se conduce după legi deter- 
minate, se îndreptă către ţinta hotărită; totul se susţine 
reciproc şi conlucră spre binele comun; dovadă inconte- 
stabilă, că este numai un singur administratoriă suprem 

al lume, care dispune totul după planurile înţelepciune; sale. 
Că dacă ar fi mai mulți administratori at lumei, mai mulți 

dei, esențialminte deosebiți unii de alţii, n'ar putea fi în na- 
tură acest curs regulat și acestă armonie demnă de admi- 
raţiunea nâstră; din contra, totul ar cădea în disordine 

și s'ar preface în haos; fie-care deii ar conduce partea sa 

1) Tertul. Apolog. cap. 17; idem de 'Testimonio animae cap. II şi 
VI; şi în trad. ruse de E. Karneieft. St. Petersb. 1847 p. 42, 194-197 
şi 203. Aceiaşi ideie este reprodusă de Minuţiu Felix: „Audio vulgus, 
cum ad coelos manus tendunt, nihil aliud quam Deum dicunt, et 
Deus magnus est, et Deus verus est, et si Deus dederit. Vulgi isti 

- naturalis sermo est, an christiani confitentis oratio? “Octav. cap. 18. 
A fost reproduse şi de Arnobiu (ad gentes-lib. Il) şi mai pe larg de 
Lactanţiă (Divin. Instit. lib. II, eap. 1). 

2) Atanasie cel mare gice: „Dovada cea mai sigură că numai unul 
D-geii este autoriul a tot ce esistă, este că se află numato lume și nu 
mai multe“ Şi după aceia desvoltă ideia sa în capul 39 a operei sale 
contra păgânilor. Tot acestă ideie se află şi la Eusebiu (Praepar. eva- 
ngel. lib. Ii c. 13) şi Ambrosie. Unum Deum communis natura testa- 
tur, quia unus est mundus.“ (De Fide, lib. I cap. 1].
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şi chiar lumea întregă dupe voinţa sa și speculaţiunile sale, 
şi ar resulta de aici ciocniri și lupte nesfârşite (1). 

3) Spre a crea și a conduce lumea este de ajuns un sin- 

gur D-deii a tot puternic și a tot sciutorii; ce mai folosesc 
dar alți dei ? Desigur ar fi de prisos. A dice că mai mulți 
zei a creat și organisat lumea acâsta în unire şi că o guver- 

nă în comun, ar fia susţine, că fie-care din ei, aparte, 

nu pote face acâsta, adecă este lipsit dea tot puternicie 
şi omniscienţă care se cuvin lui I)-deu, că prin urmare sunt 
toți impertfecţi şi nu suat D-dei (2) | 

“In fine 6tă dovedile principale pe care le deduceaii învă- 

țării bisericei chiar din conceputul despre D.deii spre do- 
„vedirea unităţei „sale. | 

1) În acesta se unesc toti 6menii, că D-deii este ast-feliti 
de ființă, că nu pâte fi alta nică mai înaltă, nici mai perfee- 
tă. Dar o așa ființă nu pâte fi de cât una. Căci dacă ar 

„mai îi şi altele aseminea aceștia, ar înceta de a fi cea mai 

„ 2) Jreneii contr. Haeres. lib. 1], cap. 2î n. 2; Iustin. Cohort. ad 
gent. XVII ; “Lertul. adv. Marcian. 1, 3,5; Atanas. Orat. cont. Gent. 
cap. 38; Gregori ie teol. De vera Relig. cap. 32, 33, 36 şi 40, <Ordi- 
nea care dommeşte în lume, gice St. Atanasie în partea citată, şi per- 
fecta armonie a părţilor care compun, o arată lămurit câ este numai 
un administratorii și ordonatoriii. Căci dacă ar fi mai mulți, nu 
s'ar putea mănţine acâstă ordine; din contra totul s'ar preface şi sar 
amesteca, pentra că fie care ar dispune după planul sei şi ar lucra 
opus altuia. Şi precum an dis că politeismul este ateismul, ast-feliii 
trebue se dăm şi poliarhiei numele de anarhie; îndată ce unul dis- 
truge dominaţiunea altuia, numai remâne nici un cap;ar fi o anar- 
hie generală. Acolo unde nui cap numai este ordine ; este numai dis- 
ordinet ete. 

2) „O lume care ar fi fost creată de mai multe fiinţi, prourmâză 
același părinte în capul următorii (Contr. Gent. cap. 39), ar denota 
slăbiciunea, creatorilor: de 6re ce producţiunea unităţi cere concu- 
„sul pluralităţei; dar în acelaşi timp acâsta ar trada, în fie-care din 
asociaţ neiidestulâtatea sciinţei pentru crearea operei ; căci dacă ar 
fi ajuns unul, n'ar fi trebuit mai mulţi pentru a îndeplini neajunsetatea 
parţială. Dau, a dice că-i lipseşte ceva lui D-gei, ar fi nu numai o 
impietate,ci mai pre sus de.ori-ce nepietate, pentru că chiar la 6- 
meni nu s'ar gice perfect, s'ar dice că e slab artistul, care ar fi făcut -
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înaltă şi cea mai perfectă din tâte, adecă ar înceta a fi 

D-qeiă (:). Pe de altă parte nu pot să existe mai multe ființă 
în totul perfecte, pentru că între mai multe ființi trebue să 
se găsescă numai decât o deosebire ; almintrelea ar forma 
o singură ființă și nu mai multe. Că dacă s'ar admite re 
care deosebire intre ele, ce s'ar face cu egalitatea în perfec- 
țiune la tâte ? Negreșit una va trebui să aibă ceva mai 
mult sati mai puţin de cât ceia-laltă. Și dacă ar lipsi la fie 
care dintre ele câte ceva din perfecțiunea absolută, fie în 

bunătate, fie în putere sati înţelepciune, saii ori-care altă 
calitate, atunci nu ar ma! fi ființi, în totul perfecte; nu ar 
mai fi D-deu (2). | 
ceva, nu el singur, ei cu ajutorul altora.“ Aseminea în Tertulian contr. 
Mareion, lib. ], cap. 5. Ambrosie (De fide lib. I cap. 1) şi Lacianţiu 
(Divin. Înstit, lib. | cap. 3), 

1) Tertul. adv. Mareion lib. I, cap. 3 şi 4; Prudent. adv. Mareion, 
V. 20-24; Novat. Trinit cap. 4; Greg. Nis. Orat. catechet praefat : „ Vo- 
eşti să scii că este numai un D-dei? gice cel dintăiii dintre acești 
autori întrebă-te singur ce este D-gei şi vei sci. Precât este cu pu: 
tință a defini pre D-gei 6că definiţiunea : D-geii, precum recundsce 
consciinţa generală, este mărirea supremă (summum magnum), ce vie- 
țueşte din veci, nenăscut, necreat, neavând început nici sfârşit , . . . 
etc. Şi care trebue să fie condiţiunea de existenţă a acestei măriri 
supreme ? Este că nimic nu este aseminea ei şi prin urmase nu- 
mai este alta; căci dacă ar fi, atunci ar fi aseminea cu dânsa, şi prin 
urma e nu ar fi mărirea supremă, cu totă condiţiunea saii mai bine 
legea, care afirmă că nu este nimic egal cu mărirea supremă. Ast-felii: 
este neapărat de trebuință ca suprema măvire sati maestate să fie 
una (unicum) şi neasemănată, pentru ca se remâe mărire supremă“. 
Tertulian începe şi termină raţionamentul acesta cu aceste cuvinte: 
„Deus si non unus est, non est.“ Ast-felii Atanasie numea politeismul 
ateism (E4Eyopey iv zohvdedrrta ăVs6epra eivat) contr. gent cap. 28). 

2) În text am citat mai literal pre st. Cyril Alex. (De st. Lrinit). 
care repeta. mai tărdiii acelâşi cuvinte în teologia st. Damascen 
(Esp. cred. ort, lib. 1. cap. 5 pag. J0-11). Acelaşi raţionament se află 
şi la Lactanţiă : „Virtutis perfectior natura potest esse in eo in quo 
totum est quam in eo in quo pars exigua de toto est. Deus vero, si 
perfectus est (quia pexfectus est, ut esse debet) non potest esse nisi 
unus, ut in eo sint omnia. Deorum igitur virtutes ac potestates infir- 
miores sint necesse est, quia tantum singulis deerit quantum in_cae- 
teris fuerit. Ita quantv plures, tanto minores erunt (Divin. Instit. lib. 
Î. cap. 3).
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2). D-dei, ca ființă absolut perfect, este în același timp 
o ființă nemărginită, care cuprinde totul. Dacă ar exista 
mai mulți Dumnedei, cum s'ar mănținea imensitatea lor ? 
Acolo unde ar exista unul, de sigur n'ar putea exista un al 
doilea, nici al treilea, nimene altui (2. | 

Expunând aceste dovedi și alte probe de aseminea des- 
pre unitatea jui D-deă contra păgânilor, și în genere. con- 
ra tuturor ,ereticilor acelora, caril respingeau sai restar- 
nati dogma creștină despre unul Dumnedei în ființă, păs- 
torii bisericei recurgeaii și la dovedi particulare contra du- 
aliștilor, carii admiteaii două principii împreună vecinice 

“în luptă necontenită a unuia contra celui-lalt: acel al bine- 
lui şi al reului. Substanţa acestei din urmă categorii de do- 
vedi se cuprinde mai ales în aceste două proposițiuni: 

1. Ântăia, că sistemul dualiștilor conţine în sine multe 
neconsecinți. Care sunt cele două principii, care luptă u- 
nul contra altuia, întrebai apărătorii ortodoxiei? Sunt ele 
de o potrivă de puternice sai nu? Dacă ar fi egale, s'ar ne- 
utralisa cu totul și nu ar fi în-lume nici bine, nici rei, 
Dacă, din contra, nu ar fi tot una de tari, cel mai tare ar 
nimici pre cel mai slab și ar fi în lume sati numai bine sa 
numai reă. Cum există aceste principii? Ele nu pot să fie 
nică unul în altul, nică unul lângă altul. Trebue dar să ad- 
mitem că fie-care din ele ocupă în univers un domenii a 
parte. Dar cine a fixat fie-căruia domeniul sei? Nu se 

1) Ixen. contra Maer. libr. II, cap. I, n. 2 şi 5; Tertul. advers Mar- 
- cion. lib. |, cap 2; Atenag. adv. gent. n. 6; Cyril Alex. de st. Trinit 

cap. 4; l6n Damascen ; sp: cred ort. lib. I, cap. 5 p. 1: Cum ar pu- 
tea să fie mai pre sus de D-geii, o altă plenitudine sai un alt princi- 
piii, o altă putere sai un alt D-geii, când D-geii, ca plinirea, a, tâte 
în nesfârşit (omnium pleroma in immenso), trebue numai decât să conţie 
totul, şi să nu fie conţinut de nimic ? Dacă ar exista ceva afară de el, 
nu ar fi plinirea tuturor lucrurilorşi nu ar cuprinde totul ; căci pleni- 
tadinei saii lui D-geii care este mai presus de tâte, sar lipsi ceia ce 
se presupune afară de el, şi ar avea început, mijloc şi finit, faţă cua- 
cele ce sunt afară de el.“ ete. (Cuvint. st. Ireneii în partea, citată.) -
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pâte dice că s'ar fi înţeles în' privinţa acâsta și ar fi făcut 
o convențiune ; căci, precum răul înceteză de a fi reii, de 

îndată ce este în armonie cu binele, tot aseminea binele în- 

ceteză de a fi bine, de îndată ce se impacă cu reul. Trebue 

numai decât să admitem că fie-care din aceste posedă de 
la altă ființă domeniul sei determinat, că'l posedă de la 

altul cine-va mai puternic decât dânsele și care are autori- 

tate asupra lor. Dacă este aşa, âcă trei principi în loc de 

două, sau ca să ne exprimăm și mai exaci, 6tă un principiit 
suprem căruia "1 sunt supuse cele-lalte două (1). 

2) A doua proposiţiune este. că sistemul dualiștilor nu 
respunde scopului pentru care a fost pregătit. Pentru ce se 

pretinde că este necesar de a admite dou prinipii: un 

principiit al binelui şi un principiă al răuiui? De sigur nu- 
mai pentru a esplica originea și existența răului în lume; 
căci este cu neputinţă, ca r&ul să provie dela bine. Dar în 
sine reul nu este o ființă (o realitate), nici o proprietate a fi- 

inţei, este ceva aceidental: este numai lipsa-binelui şi O de- 

viaţiune dela ceia ce este natural, la ceia ce este contra na- 

turei. În adevăr nu este nimic reti din natură: „Dog văd 

Zte nerurile care ie-ak făcut şi ele erai forte bune“ (Gen. 

31.) şi fie-care ființă dacă ar remânea așa precum a lost 
creată, ar fi forte bună. Aceia devine (moralminte) ret, ce 

se îndepărteză de bună voe de la natură și o combate. Fi- 
rește că totut este supus creatoriului și împlinește viderile 
sale ; dar când o creatură i se opune, se revoltă coutra a- 

utoriului seii, atunci și ea devine rea. Cât despre reul fisic 
(r&utatea, pedepsele etc), prin natura sa nu este unii re: 

1) Iren. adv..Haeres. II. 1,n. 4; III.925,n.3; Tertul. advers, Mar- 
cion 1, 2 şi 3; Tit, Bostrens. adv. Manich. 1,5 şi 7; Atan. Alex. 
contr. gent. cap. 6 şi 1; Cyril Lerus. Cateh. VI, XIII, p. 109; Greg. 
Teol. operile st. părinți 1V, 227 ; Basil. cel mare cuv. II, despre cele 
6 gile, op păr. V. 29; Ion Damasi. Esp. ered.ort. lib. 1V, cap. 20. 
p. 281.
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este un reii numai față cu noi; mai mult încă, răul acesta. 
este consecința răului nostru moral și este trimis sati per- 

-mis de D-dei spre folosul nostru moral. Nu este dar ne- 
cesar de a'și imagina un principii al răului; există numai 
un singur principiu acel al binelui, de la care totul provine 
spre bine si numai mai tărdiii devine reii, înputerea libe- 
rului arbitru şi pentru că a deviat dela natura şi destina- 
„iunea sa (4), | 

Credem de prisos a mai arăta aici în particular, cum se - 
sileai apărătorii ortodoxiei a respinge erorile triteiste, A- 
cestă eresie proveni numai de acolo, că nu'şi dădea bine 
sema despre adevăratul sens al învețăturilor lui Christos, 

1) Tertul-adv. Marcian lib. II, cap. 14; Atanas. Alex. contr. gent, 
cap. 1; Greg; Teol. operile st. părinți III, 220 : Vas. cel. mareDes. 
pre aceia că D-geii nu este autoriul reului. Lect. crest. 1824 XIII 
şi operile st. părinţi VIII: August de Genes. contr. Manich. lib, IL. 
cap. 29, n. 43; Ion Damase. Esp. cred. ort. cart. III cap. 29: „Cred, 

- scrie st. Grig. teol., că reul nu are nici esenţă a parte, nici putere în 
el; că nu este etern; că nu esistă prin sine însuşi, şi că nu este creat 
de D-geii, ci este opera, nâstră şi a, spiritului reii; că nu ne provine 
de cât prin negligenţa nâstră şi nu prin lucrarea D-deului creatorii 
(Loco cit.) — „Altul este reu. în raport cu facultatea nâstră de a 
simţi, altul este în raport cu natura sa. După natură depinde de noi; 
de es. nedreptatea, ignoranţa, lenea, ura, omotul, hoţiile şi tâte cele 
lalte vicii de feliul acesta, care infectând sufletul făcut după chipul 
creatoriului sei îi micşureză frumuseţa. Mai numim ret şi aceia ce 
impresionză neplăcut; penibil sensibilitatea nostră, d. e. bsla şi ra-. 
nele corpului, lipsa, de cele trebuinci6se, disondrea, perderea averei, 
a părinților, tâte acele încercări care ni “sunt trimise spre binele no- 
stru prin a tot bunătatea şi înţelepciunea Domnului. LEI lipseişte de 
avere pre cei ce o întrebuinţază rei şi le smulge ast-felii un nstru- 
ment al păcatului, trimite bolă la mulţi din aceia, carii dacă niu ar fi - 
reţinuţi de ea, ar merge pe calea păcatului. Mortea, vine atunc, când 
soseşte timpul hotărit dela început de cătră dreptul judecătoriii care 
din eternitate prevede ceia ce se cuvine fie-căruia din not, Fomea, 
seceta, ploile estraordinare sunt pedepse publice trimise cetăților şi 
poporelor spre pedepsa. reutăţii lor. Precum medicul este un bine 
făcătoriii, cu tâtă amărăciunea doctoriilor şi suferințelor corpului; căci 
el combate maladia, şi nu pre cel bolnav, ast-feliă D-geii este bun 
când brin pedepse particulare, mântueşte pe fie-care om“, Loco. - 
citat). -
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„privitOre la cele trei persâne în un singur D-deii și se înte- 
„meiaă maj mult pe înterpretarea greșită a unor locuri din st. 
Scriptură; vom afla reînfrângerea acestor greșeli acolo 

- unde se va expune, după cuvântul lui D-deă, învățătura 
„ortodoxă despre sânta Treime. 

Ş 75. Aplicarea morală a dogmei. 

Putem să tragem, spre folosul nostru, trei lecţiuni impor- 
tante din dogma despre unitatea lui D-dei. 

Cea dintâiu privit6re la raportul nostru eu D-deti. «Cred 
intru unul Dumnedei», dice fie-care creştiu începând sim- 
bolul; întru unul şi nu în mai mulți, în doi sai în trei, cum 

făcu păgânii şi Gre carii eretiă; numui Lui trebue săi 
servim ca lui D-dei (Deut. VI, 13; Math. IV, ro); numai 
pe E! trebue să'liubim din tâtă inima n6stră și din tot sufle- 
tul nostru (Deut. VI, 4, 5); numai în El trebiie să concen- 

trăm tOte speranţele nâstre(Ps. CXVII, 8, g;1 Petr. 1, 21); 

şi în același timp trebue să ne păzim de tot feliul de polite- 
ism și idoiatrie, (Ex. XX, 3, 5). Păgânii, adorând pre un 
D-deii suprem, recunosceai și o mulțime de dei subalterni, 
şi puneaii adese-ori spirite curate în_numerul acestor dei, 
spirite bune sai rele (genii sai demoni), chiar morţi carii 
se ilustrase în decursul vieţei lor ; și noi cinstim pre ângerii 
buni, onorăm pre persânele sânte, care în decursul vieţei 
lor s'a deosebit prin credinţă şi pietate; dar nu perdem 
din vedere că după învățătura bisericei ortodoxe, trebue 
să'i onorăm nu ca pe deii subalterni, ci ca pe niște servitori 
şi amici ai lui D-deii, ca pe mijlocitorii noștri pe lângă EI, ca 
pe conlucrătorii noștri în lucrarea mântuirei nâstre; ai o- 
nora așa, ca tâtă gloria să revie la acela numai, cae este 

minunat îutru sânţi (Ps. LXVIL, 37; Math. X, 40). Păgânii 

făceau deilor statui; ei espuneati în publie chipurile şi idoli 

lor; pentru că în orbirea lor estremă, ei privea aceste obie-
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cte ca pe însuși deii lor și le dedeaii închinare dumnedeâscă. 
Fie-care creștin să se ferescă de a cădea vre-odată în o a- 
seminea idololatrie. Și noi întrebuințăm și onorăm icânele 
adevăratului Dumnedeti şi ale sânţilor sei, şi noi P lecăm 
genuchiul înaintea lor; dar nu le întrebuințăm şi nu le 
cinstim de cât ca representaţiuni sacre pentru noi Şi 
“forte instructive. și nu facem din ele niște dei; îngenu- 
cherile nâstre înaintea sântelor icâne nu le. facem lemnu- 
lui, nici boelei, ci chiar iui D-dei ȘI sânților represintați pe 
aceste imagine. Așa trebue să fie adevărata adoraţiune a 
sântelor icâne; cu condiția acesta, nu pâte să fie nici în- 
ir un chip asimilată idololatriei. Se scie în fine că păgânii 
personificaii tOte pasiunile omineşti şi 'şi făceaii din ele 
pe atâtea divinități; cât despre noi, nu mat personificăm 
pasiunile pentru a le divinisa; căci scim ce valoreză ele; 
cu tote acestea, din nefericire, se întâmplă adesea cre- 
știnilor de a da un feliii de închinare patimilor lor; de 
şi nici ei nu se îndoese mai puţin de deșertăciunea lor. 
Unul este dedat la lăcomie și în genere la plăcerile sen- 
suale, care, după cum dice apostolul, 'ş face păntecere D-aeii 
(Ps. III; 19); altul este preocupat cu totul de grijă spre a "și 
aduna averi, veghiază spre conservarea lor cu atâta ava- 
riţie și dragoste, că acâstă strădănuire a lor nu pote fi ca- 
lificată alt-feliii decât cu numele de idololatrie (Col. Il, 5); 
cela-lalt este așa de îngânfat de meritele sai de fol&sele sale 
reale sai imaginare, și le înalță așa de mult că 'și formeză 
Gre-cum un idol, pe care "| adoră singur și pentru care cere 
şi dela alții aceiași adoraţiune (Dan. 1]l). Cu un cuvânt fie- 
care patimă, fie-care alipire către vre-un obiect Ore-care, 
fie el cât de distins prin importanța și nobleţa, sa, de îndată 
ce prin el ajungem a uita pre D-deii și a călca poruncile 
sale, devine pentru noi un D-dei noii, sai un idol, pe care 
| servim ; şi tot creștinul trebue să conserve cu tărie în



  

memorie, că o idololatrie de feliul acesta este incompati- 
bilă cu serviciul unui D-deii adevărat, după cuvintele Mân- 
tuitorului: «Nimene nu pote servi la doi domni.... Nu poţi 
servi lui D-deii şi Mamonei» (Math. VI, 24). 

A doua lecţiune privitâre la raportul nostru cu aprâpele. 
Credând într'un singur D deii adevărat, de la care cu toţii 
am primit existenţa, «în care viem, ne mișcăm și suntem» 

(Fapt.XVII, 28), şi care este ţinta nâstră comună tuturor. 
Fireşte suntem conduși la unirea unuea cu altul; trebue 

să trăim ca fraţii, așa că fiind legaţi unii cu alții prin o dra- 

goste frățescă, să formăm pre pământ o singură familie 
mare, sub domninţa Părintelui comun, care este în ceriuri. 
La acestă unztate a spiritului prin legătura păcii îndem- 

nă st. apostol pre creștini, când li dice: «//o2 aveţi nanaă 
an D-geii, Părintele tuturor, care este mad pre sus de 10te, 

preste tite şi întru moi toți (Efes. IV, 6). Acâstă unire a 
tuturor Omenilor între dânșii şi cu D-deii, o avea în videre 
Domnul nostru, când ruga ast-felii pre Părintele sei: «Ca 
foți să fie una, precum tu Păvinte în mine şi că în tine, ca şi 

că în noi să fie» (ln. XVII, 21). Pentru ca să restabilescă a- 
cestă îndoită unire a tuturor 6menilor, s'a pogorit pre pă- 

mânt (l6n, X 16), ca săi înveţe a cunâsce pre unul adeve- 

ratul D-deii (I6n XVII, 3); e! sfarămă zidul care despărțea 

pre nemuri de fiii lui Istrail (Efes, ÎI, 14, 18), predică tutu- 
ror cu cuvântul şi cu fapta forznca sa cea nouă a dragostei 

ferfecte şi reciproce (loa, XII, 34); în fine el bine-voi a face 

din dragostea acesta caracterul distinctiv al adeveraţilor sei 
învăţăcei (Ibid. 35). _ 

În fine, a treia lecțiune, privitore la raportul cu noi în- 
suși. Credând întru unul Dumnedeii în ființă, trebue să 
facem totul ce depinde de noi pentru a restabili în pro- 
pria n6stră natură unitatea primitivă distrusă în noi prin 
păcat. Acum simțim noi dualitatea fiinţei nâstre, desunirea
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puterilor nostre,. a facultăţilor şi a tendintelor nâstre, «că 
me bucur în legea lui D-qeii după omullăuntric, văd o altă 

lege în membrele-mele luptându-se în contra legei minţii 
mele, care m& prinde în legea păcatului, care este în mem- 

brele mele (Rom. VII 22, 23); tot așa și acum, în fie-care 

„din noi sunt doi 6meni în loc de unul: omul lăuntric şi o- 

mul din afară, omul spiritual și omul corporal. Să ne silim 
dar din tote puterile, «a despoia pre omul cel vechii, după 
care am vieţuit în vicța nâstră cea dintăiă, care se conrupe 
urmând ilusiunei patimilor» (Efes. 1V). 22, 24), şi să revenim 

ast-feliii la aceiaşi unitate a fiinţei, cu care am eşit din 

mânele Creatorului; și acestă unitate ne va conduce natu- 

ralminte la ceia-laltă unitate, care este scopul principal al 
existenți n6stre, la unirea spirituală cu Fiinţa supremă, pro- 

totipul nostru, către-care tindem acum prin legea îirei n6s- 
"tre; căcă tâta vița omului not va fi consacrată lui Dum- 

nedeii: «Cel ce vieţuește în unire cu Domnul este într'un 
spirit cu el», dicea st. Apostol. (i Cor. VI, 17).



II DESPRE FIINŢA LUL D-pBĂ, 
_$ 76. Prescurtare din istoria dogmei ; învățământul bi- 

serzceă în privinţa acesta şi părtile constitutive ale 

acestui învețăment. 

Acurn, din cei dintăi secoli ai creştinismului întrebarea a- 

cesta: Ce este D-dei în ființa sa sai natura sa (042ta, vai, 
esența, substanța, natura)? fu pentru învățătorii bisericei 
obiectul unei atențiuni particulare : pe de o paste, ca o 
cestiune fârte importantă prin sine însăși și care se ține 
forte aprâpe de mintea și de inima fie-cărvi om, și mai a- 
les, ca o cestiune de care se ocupa pe atunci fârte mult ere- 
ticii, chemând ast-feliti la luptă pre apărătorii ortodoxiei (1) 
Dar în timpurile vechi, învățătorii credinţei, reînfrângend 
pre învățătorii falși, carii pretindeau că cunosc perfect esen- 
ţa lui D-deă, se indeletniciră mai ales cu desvoltarea aces- 
tei idei: că ființa lui D-qei este necuprinsă de mintea n6s- 
tră, că noi nu o cun6scem şi nică că putem să o cun6scem 
în vița presentă (2). De aceia'şi dădeau ci puţină osten€lă 
a căuta și a descoperi o difiniţiune precisă a ideei despre 
D-deii, care să pâtă fi recunoscută ca conrespundătâre în 
totul fiinţei sale ; din contra, ei o defineaii într'un felii sait 
altul, după trebuinţa lor; întrebuinţând spre acesta deose- 
bite trăsuri prin care D-deu este representat în revelaţiune. 

5). Vedi nota $ 9. 
2). Ibid. nota II, p. 86.
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Acum ei diceati că D dei este spirit curat (1); acum îlnu- 
miaă ființă creatore a tot ce se vede şi nu se vede (2); aci ve- 
deati în el mărirea supremă (9), sai binele cel mai perfect (+), 
binele cel mai înalt (5), sai ființa, ce rămâne în veci (6); 
şi dacă câte odată se încercat unii dintre ei a indica câte o 
denumire ca exprimând însași esența lui D-deă (7), acesta 
se considera numai ca o opiniune particulară (5), sai pe o 
basă etimologică (9), și nu fără a observa în același timp 
că tote denumirile în genere aplicate lui D-deii, chiar acele 

1). Parc or zvedpua Xbăov, pape axă pnros ai vo mivos A- 
tan, Alex. Quest. aliae respons, ad quest. 1. T. III, p. 335, Paris. 1698. 
De aseminea Augustin. De Cognit. verae vitae, cap. 7. 

2). Atan. Alex.ibidem : :s sorty odata Ar pLOopI UK) Tăytov zoy d0- 
pi.tov zai Gpoptvoy zrâuănov Conf, Inst. Dialog cum Triphon., III. 

3). Vegi p. 107 nota 2. 
4), 15 mavrediloy ayadv adrâs 8orw 69%ebs. Basil. In Psalm; 

XXĂIII, 7. | - 
5). Îd z4ĂNGTOy ziytoy nai ESoyobratov ăyadiy adr ră deitv tort, 

Greger. Nis. De Opific. homin. cap. 12. 
6. Ambrosius: „ovota Dei cum dicitur, quid aliud significatur 

nisi Deum semper esse? Quod litterae ipsae exprimunt : quoniamvis- 
divina oda dai, hoc est, cum sit lsemper, 6ă5ia diciturunilus litterae mu. 
tato ordine, propter sonum et compendium decoremque sermonis (De 
Incarnatione, cap. 9). Vel: quid esi osia. et unde dicta, nisi d5:a (05ca 
dai), quod 'semper maneat ? Uni enim esse est semper Deus est, et ma- 
nens semper costa dicitur divina. (de Fide II 7). 

1). Voim să gicem numele lui D geii 5 &, cel ce este (V, rem. 
166); şi Dionisie Ar'opagitul privea ca atare cuvântul avadd:, bunul 
[vedi Damase. Esp. ae. a credinţei ort. lib. |. c. 9]; şi st. Gregorie 
teol. în parte şi cuv. 6 des D-gei (op. Patr. 111, 96). 

5). De esemplu st. Grig. teol. se exprimă aşa, în privinţa acâsta „Pe 
cât putem să înţelegem denumirele : Cel ce este şi D-deii, sunt, întru 
cât-va denumiri ale esenței“ ; şi st. I6n Damasc, dice: „Din tâte nu- . 
mirele lui D-geii, se pare că cel mai convenabil este 6 dy. Cel ce 
este“. - » 

3) “O dv Cel ce este sait care există, giceaii ei, exprimă însaşi esenţa 
ooaiay lui D-gei; căci dci nu însâmnă alt ceva decât 6 3a dei, ceia 
ce este saii ceia ce există în veci, In realitate D-gei există în etern : 
6 &v şi el există de sine şi prin sine: el este prin urmâre o55ta prin 
escelență, pe când tote cele-lalte creaturi ai primit ființă dela. EI şi 
prin E]. (Vegi mai sus. p. 115, nota 8; Vegi şi Ilariu de Trinitate, 
lb. 1: Ieron, în cap. 3, Epist. ad Efes; August. traci. 38 In Loa- 
nnem).
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ce se par căi convin mai bine, nu exprimati de cât imper- 
fect esenţa sa (1). Cu un cuvânt, numind pre D-deu ființa 

necuprindibilă și nenumită prin esența sa, păstorii biseri- 

cei vechi o numeau și nedefinibilă (2). 

Noi vedem cu totul alt-feliii la apus. Continuând a recu- 
n6sce pre D-dei ca necuprindibil, scolasticii voiaii cu ori 
ce preţiii să determine numai de cât în ce consistă esența. 
sa. Spre acesta ei deosebeau în D-deii o esenţă îndoită: 
una fisică, alta metafisică. Prin cea dinteia ei înțelegeau în- 
sași natura lui D-dei, a tot perfectă, sai tot ce este în 

D-qei ; prin a adoua, vre-una din calităţile sau perfecțiunile 
lui D deii, care ni se oferă nouă şi ne atinge înaintea al- 
1ora, li servește așa dicând de rădăcină și principii gene- 

ratoriii și distinge pre D-deiă de cele-laite ființi. Ei făcură 
16te sforţările imaginabile pentru a descoperi, ce să fie acea 
"perfecţiune, și acâsta fu o cestiune, care provocă în scâle 

disputele cele mai ardătâre din care se văd eşind o mul- 
țime de opiniuni deosebite. Este destul a cita patru din cele 
mai principale. Unii susțineaă, că ceia ce constitue esența” 

metafisică a lui D-deii, nu este vre-una din calităţile sau -- 
perfecţiunele sale luate a parte, ci totalitatea periecţiunilor 
sale; alţii o puneati în infinitatea radicată (infinitate radi- 
cali) sai necesitatea (exigentia) tuturor pertecțiunelor; aceș- 
tia, în inteligenţa reală (in intelligentia: rea!i) sai radicală 

1). Ast-telii st. Ion Damascen. după ce a designat 6 î», Cel ce 
este, ca, numele cel mai escelent al aivinităţii, adauge cu tote acestea, 
ceva mai departe : „Acestă denumire expriină numai că D-gei este, 
existenţa (16 eivar), dar nu esprimă nică de cun ceia ce este Lil (ș; zi 
eîva:) Comp not. 3 şi 4, 88. 

2). Clem. Alex. strom. V, 12; Evagr. Apud Soeratem hist. eceles. 

lib. INI, cap 7; Ambros, de Fide orthod. Contr. Arianos. Cap. 0 în 
t. XVII Patrol. erest. curs. compl. p. 560; Augustin De cognit. ve- 

xae vitae cap. 1; Hilar. De trinit. lb. 1 „Certe hoe est Deus quod, 

cum dicitur non potest dici; cum aestimatur, non potest aestimari : 

cum comparatur, non potest comparari ; cum definitur, ipsa, definiti- 

one sua crescit,
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(radicali), adecă în singura facultate a inteligenţei; alţii, în 
fine în indepedenţă, în asez/a/ea sa saii existenţa sa prin sine 
însuși (in esse a se seu aseitate), 

Acestă opiniune din urmă reunea un număr forte mare 
de partisani, şi chiar acuui este susținută mult de teologii 

bisericei romane 1). Este ușor de priceput, că tâte opiniu- 
“nile acestea, deși streine esenței dogmei, nu aduc nici o 

vătămare învăţăturei adevărate creştine despre divinitate, 
ci sunt fără folos, neputând explica un subiect necuprin- 
dibil; și însuși cestiunea esenței lui D-qeii a esenței sale me- 
tafisice, este o cestiune mai mult de scâlă, de câto cestiune 

de credinţă sau folositâre vieţei creștine. 

Inlăturând cu cea mai mare grijă subrilităţile acestea, bi- 

serica nstră se ținu tot-dcuna și se ţine încă numai de 

aczia ce D-deu bine-voi a face cunoscut despre dânsul în 
descoperire, Ea n'are pretenţiunea a defini esenţa lui D-deu, 
pre care o recundsce de necuprindibilă și prin urmare și de 
nedifinibilă 2) în sensul riguros ai acestui cuvânt. Cu tâte 

acestea, fiind-că ea dorește a da fiilor sei o idee. despre 

D-dei, pre cât se pâte de dreptă, exactă și înţelesă, 6că ce. 
dice ea în privința acâsta: «D-dei este un spirit etern, a 

tot-bun, a tot-sciutoriă, prea drept, a tot-puternic, pretu- 

tiadene de faţă, nemutabil, prea fericit». Aici ea ni arată: 

1% Esenţa (sai natura, substanța) necuprindibilă a lui D-dei, - 

cel puțin atât pe cât pote fi pricepută de mintea nâstră, și 
20 calitățile sau perfecțiunile esenţiale, care deosebesc 

ființa acesta, sai may exact, care disting pre D. deii însuși 
de tote cele-lalte fiinţi 3). 

1). Vegi la Perrone Praelect. theolog. vol. II, part. I, cap. 3 şi Li- 
berman. Inst. theolog. t. IMI, iib. I, cap. 2. Acâstă opiniune este com- 
bătută pe larg şi cu temeiit de Teofan Procopovică în teologia sa t. Il, . 
part. ], lib. 1, cap. I, p. 315—327.. 

2) „Ca tu eşta D- deii, cel ce există (în sine însuşi), nedescriptibil, 
etern şi nenumit“. Trebnic p. 12 Mosc. 1836. 

3). Acestă citaţiune a catechismului celui mare creştinesc al bise-
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$ 77. Jalea despre fiinţa lui D-geii: D-geit este sprit. 

Cuvântul Spzrz/ arată în adevăr în modul cel mai inte-! 
ligibil esenţa, substanţa sai natura divină necuprindibilă pen- 
tru noi. Noi cun6ștem numai dout feliuri de substanțe ; 
substanțele materiale, compuse, înzestrate cu cunoscință și 
înţelepciune; substanţele nemateriale; simple spirituale, 
mai mult sai mai puțin înzestrate cu facultatea de a cunâsce 
și a pricepe. Ni este cu neputinţă a admite că D-deă să aibă 
în sine o substanță de feliul ântăiu, când în tâte operile 
sale, atât ale creaţiunei, cât și ale providenţei, pretutinde- 
nea videm urmele raţiunei celei mai înalte. Și din contra, 
contemplațiunea continuă a urmelor acestora ni face să pre- 
supunem în D-deui o substanţă de feliul al doilea. Dacă re- 
velaţiuniea însăși ne represintă pre D-deii ca o fiinţă spiri. 
iuală, presupunerea nâstră trebue să se transforme în o a- 

devărată certitudine (1), Ei bine! tocmai acesta este şi ca- - 

ricei ortodoxe de orient este respunsul la întrebarea: Ce idee se pote 
trage din descoperirea D-geâscă, despre esenţa lui D-geii şi despre 
atributele sale esenţiale ? (Vegi art. L-iii). Este cu neputinţă dea nu 
aminti aici cuvintele st. Augustin, care deşi gisese întrun loc : „Porro 
summus Spiritus, sicut anullo intelectu valet proprie cogitari, ita nulla 
definitione poterit proprie determinari“, continuă imediat după a. 
ceia : „Sed quia intellectualis mens eum utcunque agnoscere anhe- 
lat, haec aenigmatica definitio ei interim sufficiat: Deus spiritus est, 
essentia invisibilis, omni creaturae incomprehensibilis, totam vitam, 
totam sapientiam, totam aeternitatem simul essentialiter possidens, vel 
ipsa vita, ipsa sapientia, ipsa veritas, ipsa Justitia, ipsa aeternitas e- 
xistens“. |De cognit. verae vitae cap. î. în Patrolog. curs. compl. t. 
XXĂVI p. 1010). | 

[1] Dicând că cuvântul spirit exprimă în chipul cel mai înţeles pen- 
tru noi ființa lui D-gei, nu pretindem cu tote acestea a dice că fiinţa 
lui D-gei numai este necuprinsă de mintea nâstră. St. lin Damascen 
esplică acâsta : „Invăţând, gice el“, ceia ce se atribue lui D-geii şi 
înălţându-ne de aici până la fiinţa sa, ajungem a pricepe, nu însași e- 
senţa, ci numai aceia ce se raportă la ea [ră zeţi rijv Dvotav], precum 
şi pentru a înțelege că sufletul este nematerial, nedivigibil şi nevădut, 
prin acesta nu'i cunscem mai bine esenţa lui. Ast-felii, deşi scim bi- 
ne că cutare corp este alb saii negru, totuşi prin aceia nui pătrun-



   

  

a 

“sul: revelațiunea ne învaţă, că D-deii este un spirit curat, 
_ fără să fie amestecat sai îmbrăcat cu vre-o substanță cor- 

" porală, și că prin urmare, natura sa este eu totul nemate- 
„rială, streină de ori și ce felii de compuseciune, adecă 
simplă. e 

1. Acesta resultă din deosebitele locuri ale sântei Scrip- 

tură, în care se nâgă positiv lui D-deă tote proprietăţile, ce 
aparțin materiei sai corpului. 10 Fie-care corp este măr- 
ginit prin spaţiu: D-deui nu este mărginit prin niniica şi 

este de față ptetutindene:: « Ce/ ce se ascunde scapă dre de mine 

şinu (văd eăă P «gice Domnul. Ore nu umplu că ceriul şi pămân- 

Zul 2» (lerem. XXIII, 24; CXXĂ VIII, 7---12). 20 Fie-care corp 

are o formă determinată, și prin urmare pâte să fie represen. 

tat: D-deii n'are nici o formă sensibilă ; de aceia în vechiul 
Testament era aspru oprita represinta: « Ca cine veţi asemă- 

na pre D-deă și ce chup îă ueță face» ? Us. XL, 18—25). «Deci 
feriz-vă forte sufletele vâstre : că voă n'afi vâdut nică o închi- 

Puire în giua acea, în care Iehova vorăi către voi în Floreb- 

din mijlocul foculuă, ca să nu Vă conrupeți, şi să vă faceţi 

or'un chip ctopiit, vr'o închipuire de idol, asemenare dă băr- 

„baz sai femeie (1); (Deut. IV, 15, 16). 3% Corpul chiar 
prin aceia pâte să fie vidibil: D-dei este numit D-gez/ pe- 

„dem substanţa; scim numai aceia ce se raportă la ea; dar cuvântul 
adevărului ne învaţă că Dumnegeirea este simplă, având numai o 
lucrare (Sveprjetav) simplă, salutară, eare lucrâză în tote şi preste tâte. 
(Eps. ex. a cred. ort. libr. ], cap. 16 p. 34). - 
„2. 'Trebue a mai adauge, că chiar în biserica noului Testament, 
nu pre D-geii în fiinţa sa îl represintă sântele icâne, ci numai diferi- 
tele forme ce le luă, când bine-voi a se arăta 6menilo» vechiului şi no- 
ului Aşegdământ. Ast-feliii represintă pre D-gei Părintele sub forma 
unui bătrân, cel vechsă de ile, precum s'a arătat profetulu: Daniil (Dan. 
VI, 9, 13, 22); Fiul lui D-geii întrupat prin lucrarea St. Spirit şi din 
fecidra, Maria; apoi desvoltându-se gradat pănă la starea omului de- 
săvârşit (Efes. 1V, 13), în deosebite vârste : pruneia, adolescența, ti- 
nereţea şi bărbăţia ; în fine St. Spirit pogoriît preste Mântuitorul, la, 
botezul săi, sub o formă corporală aseminea unui porumb (Luc. Il], 
22), în chip de porumb. 

Teologia Dogmatică 8.
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văgut (Col. |, 15 ;:1 Tim, I. 17; Rom. I, 20), pre care nime- 
nea nici odată nu l-a vădut ([6n. I, 18; comp. VI, 46), şi 
în special, fre carele mimenea din omenă nu l-a vâdut şi 

nek nu pote săl vagă (i Tim. “VI, 16; comp. Ex. XXXIII, 
18—23). 40 Corpul este supus schimbărilor : < Părznzele 

Zumei nu pote să primăscă nică schimbare, nici umbră dle mu 

Zare» (lac. |, 17). 5% Fie-care corp fiind compus din părți, 
este supus descompunerei și corupţiunei: D-geă este împă- 
ratul vtcurilor, nemuritortă (i Tim. 1, 17), şi n&murile sunt 
înfruntate pentru că cazi schimbat ondrea, care se datoreș- 
Ze numai Ind D-geă, celui necupringidil cu chipul omului 
sfricăcros și cu figurile de paseri, de patrupede și şerpi (1), 
(Rom. , 23). | 

II. Spiritualitatea lui D-deii resultă și din alte locuri, 
în care, din contra, se atribue positiv lui D-deii proprietă- 
ţile, ce aparţin spiritului, precum: 1% Consciinţa de sine și 
personalitatea : « Vedefi acum că că însumi sunt D-gleă că 
pu 2ste altul afară de mine» (Deut. XXXII, 39; Ex. XX, 2, 
3). «Fă sunt Domnul: Fă sunt cel dintăiă și cet din urmă» - 
(is. XLI. 4; XLVIII, 12). e Fă sunt a/fa şi omega, începutul 
Şz sfârşitul, gice Domnul D-geă, care este, care a fost şi ca- 
7e era şi are să vie, a rot puternicul, (Apoc. L, 8; XXII, 13). 
20 Mintea: O adâncul înţelepeiunei şi al sciinţeă luă D-gei, ! 
cât ae nepătrunse sunt judecățite sale şi cât de necuprinse 
căale sale! (Rom. XI, 33, 34). 30 Libertatea: «Doza a făcut 
câte a vot în certă, pre pământ, în mare și în tote adâncurile 
(Ps. CXXXIV, 6); şi în genere: «£/ face fâte după planul şi 
sfatul vointei sale (2) (Efes. L, 11). 40 O vi€ță nesfârșită şi 

1). Etă şi alte locuri care atribue lui D geii înţelepciune şi în genere 
facultăţile intelectuale: Ex. III, 7; 11 Paral. VI, 30; lob. XIV, i8; 
Pr. VII, 10; Isaia XLVI, 2; XLIV, 9; ler. XIV, 10; Abac. IV, 2: 
1 l6n II, 20; Apoc. XVIII, 5. 

1) Vegi aseminea Ps. XXXIX, 7. 9; Iov. XXIII, 13; Is. XLVIII, 
II; Dan. V, 21; Mat. VI, 10; VII, 21; XII, 50; XXVI, 39—42; 
Marc. XIV, 36; Luc XXII, 42; l6n. IV, 34; V, 30; Rom. 1X, 18.
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oactivitate neîntreruptă: « Vză sant căi, gice Dom nula (lerem. 
XXII, 24). «Fă vieţuese în ode» (Deur. XXXII, 40). Zor 
ceza ce face Tatăl, şi Fiul asenine (l6n, IV, 19). «Precum 
Tatăl are vitţă întru szne, așa a dat și Fiul viiță să ad- 
dă întru sine» (bid. 26). «De aceia adevăratul D-deii se 
numește PD-l cel vii, ca să se deosebescă de toţi 
deii falși». (Tes. 1, 9; Tim, VI, 17; 1 Cor. III, 3; Ebr. XII, 
22 ; l6n VI, 58). 

IUL. Spiritualitatea lui D-dei răsare în fine din locurile 
unde se numește dea-dreptul Spirzz. Sunt numai două, 
dară sunt lămurite și precise. Cel dint&iă se află în convor- 
birea Mântuitorului cu Samarinenca. Dorind să arate 
femeiei aceștia, că nu numai pe Florazein, precum credea Sa- 
marinenca, sait la Ierusalim, precum credeai ludeii, se czuz- 
ne a adora pre D-dei, ci că s'a apropiat ora când închs- 
nătorii cei adevăraţi îl vor adora ori unde, dice Christos: 
“Duh este D-geiăi şi cine î se închină lui să i scînchine cu 
spiritul şi cu adevărul» ! (l6a. IV, 20—24). Prin urmare 
prin cuvântul Spirit, Mântuitorul! designa o fiinţă ce nu a- 
re nici un loc determinat, o ființă nematerială omni-pre- 
sentă, inteligentă şi morală. Cetim al doilea loc în epistola 
st. Paul către Corinteni: «Donul este spirit şi unde este 
sfrratul Domului, acolo este și libertate, (UL Cor. III, 17). 
Aici evident, cuvântul spirit este întrebuințat în sensul 
seii riguros, literal și nu figurat. Mai este de observat că 
s-tul apostol Paul numește pre D-deii Părzuzele Spirtelor, 
în opunere cu părinții noștri după trup (Ebr. XII, 4). 

Cum considera biserica, conservatârea tradițiunei apos- 
tolice, acestă dogmă din vechime? Acesta este un punct 
pre care învățătorii sei îl exprimă cu chiaritate, mai ales cu 
ocasiunea er6rei antropomorfiţilor (1), carii întemeindu-se 

1). Călugărul Sirian Avdei. Avdei se priveşte ca părintele an- 
tropomorfiţilor (IV. I); ceia ce dădu acestor sectari numele de Avdieni 
(Chrisost. în gen. homil. XIII, n. 20); Epif. Haeres. LXX ; Teodoret;



  

— 116 —. 

„pe aceste cuvinte ale lui D-dei:: „Să facem om după chi- 
pul şi asemănarea n6stră“ (Gen. 1, 26), precum și pe tâte 

locurile Scripturei unde se atribuesc lui D-dei calități și 
"organe ominești (1), pretindeau că D-dei este în adevăr îm 

brăcat cu carne și că este aseminea fie-cărui om. Etă cum 
reînfrânseră acestă erdre păstorii vechi ai bisericei. 

1) Inainte de t6te ei căutară a explica, că locurile citate 
din st. Scriptură trebue a se înțelege cu totul almintrelea. 

„Chipul lui D-deu, diceau ei, se află nu în corpul omului, o 

așa ideie ar fi neintemeiată, ci - în sufletul seă, (2) în 
puterile și facultățile sale, (5) în virtuțile sale după cuvin- 
tele Apostolului () (Efes. 1V, 24), saă în domninţa sa pre- 
ste tot ce viează aici jos, după însuși cuvintele Creatoriului, 
care după ce a pronunțat cuvintele: „Să facenz pre om 
după chipul şi: asemănarea nostră,“ adauge îndată: „.Șz să 
stăpăntscă peștii mărci, paserile ceriulul, dobitâcele de pre 

- Pământ şi I0te târetorele ce se mişcă sub ceriil (5) (Gen. 

H, E. VL. 9), mai tărgiii, nişte călugăni egipteni, origenişți, adoptară 
- acestă erdre (Socrat Is. b. VI. 1: sozom. HI. ecl. VIII, 12), precum 

şi Manicheii (Augustin Contra epist, Manich. n. 2: adv. Faust XX, 
1; XaXV, 1 :r Confes V, 10); în evul medii, Albigensii |Luc. Tuden. 
sis. 11, 9); în -timpurile mai nouă, Hobbes (Leviath. IV, 34, pag.- 
cap. 3) Priestley şi o mulţime de Cartesieni. . 
2) Cum, bună 6ră: faţă (Gen. VI, 16); ochi (Is. 1, 15); urechi [Ps- 

XVI, 6]: gură (Ps. XXXIII, 6); inimă (Ier. III, 15); mâni, braţe, şi 
degete (Ps. XLIII, 3.-4; VIII, 3: Isaia XXV, 11); picidre (Ps, 
XCVIIL, 5; ler. XXVII, 11). 

2). Epitan. Haeves. 90; Euseb. în Ps. VIII. 5; Greg. Nis. Orat. 
in illud: Faciamus hominem, Teodoret H. E. lib. 1V. e. 9; August de 
Trinit.lib. XII, cap. 7. 

3) Greg. Nis. De homin. opifie. cap. 4; Amber. în Hexaem. lib. VI, 
cap. 8. Cyril. Alex. lib. IX în Ion. Hieron.-Epist. 146. 

4) In ceia ce priveşte purtarea vâstră precedentă, să ve desbrăcaţi 
de omul cel vechii conform cu adeverul pe care La invăţat Chr,, 
care se conrupe prin poftele amăgitre şi să vă îmbrăcaţi cu omul 
creat de curând după chipul lui D-deii cu dreptate şi sânțenie ade- 
vărată, |Chrisost la Damasc. în Paralel. C. S. Severian De mundi creat 
orat V. n. 4. (În op. Chrisost. t. IV. p. 484 ed. Montfauc.) Ambros. 
De bono mortis. cap. 5. 

5) Chrisost. În Genes. hom. VIII n. 3 Euseb. Pamt. De incorpor. 
etinvisib. Deo, in Bibliot. Pate, ed Galaud . t. IV, p. 498.
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1,26). Ast-feliu, de câte ori întălnim în st, Scriptură (și se 
întâmplă forte des) locuri unde se atribue lui D-deii sim- 
bolic câte ceva corporal, trebue să dicem că pentru noi, 
niște Omeni îmbrăcaţi cu o carne prostă, este cu nepu- 
tință a înţelege și a exprima cele înalte și lucrările nemate- 
riale ale divinităţel, cu atât mai puţin a întrebuința imagine, 
tipuri sati simb6le. Prin urmare, dacă se âtribue lui D-dei 
căte ceva corporal, nu trebue nici o dată a videa in aces- 

ta, decât un felii de graiii simbolic, conţinând în sine o 
însemnare mai înaltă; căci divinitatea nu este compusă 
din părți, este simplă și nevădută. Este vorba, d-e. de ochii, 
pleopele, de viderea sa: trebuie a înțelege prin aceta pu- 
terea sa de o pătrundere universală, înțelepciunea sa, care 
cuprinde -tâte, pentru că și noi prin simţul vederei căști- 
găm cunoscinţele cele mai perfecte și mai precise. Este 
vorba de urechile sale, de audul seii: trebue a înţelege prin 
aceste cuvinte îngrijirea sa milostivă de noi și primirea 
rugăciunilor n&stre; pentru că şi noi, cănd ne râgă cineva, 
solicitând dela noi să'l ascultăm cu bună voință, și noi 

„îi mărturisim bună voința n6stră prin mijlocul simțului 
acestuea. Prin gura lui D-dei și prin limba sa trebue să 
înţelegem manifestarea voinței sale ; căci prin mijlocul gurei 
și al limbei ne manifestăm şi noi cugetările cele intime ale 
n6stre. Prin mâncare și băutură trebue să înțelegem căşti- 
garea n6stră pentru voinţa sa; căci și noi prin gust ne sa- 
tisfacem o trebuință indispensabilă a naturei. J/ros/ sei 
este El însuși primind cugetările n6stre îndreptate către 
densul și efusiunea sentimentelor inimei nostre ; căcă prin 
miros respirăm mirosul cel plăcut. Zaza sa este arătarea, 
manifestarea sa în operile sale, precum și pre noi faţa este 
care ne arată și ne face cunoscuţi altora. J/ânz/e lui D-deii 
este puterea sa de acţiune: 6re nu cu ajutoriul mânilor n6- 
stre facem totul ce ne este de trebuinţă și mai ales ceia ce
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este mai de folos? Drepta Domnului, este starea sa de 
faţă în cele drepte: precum și noi cea mai mare parte cu 
drepta esecutăm lucrurile mai însemnate, mai importante; 
și căpătăm mai mult talent și putere. Pipăzrea luă D-deii este 
cunoscința exactă, ce o are E! de tâte, perspicacitatea sa 
pănă și în privința obiectelor celor mai mici și celor mat a- 
scunse ; căci ceia ce pipăim noi pâte să fie ascuns ochi- 
lor noștri. Pizzârefe şi mersul lu). D-deit este venirea şi a- 
Tătarea sa, ori pentru a ne ajuta în nevoi, ori pentru a ne 
apăra contra inimicilor, orl pentru alt ceva, în tocmai, pre- 
cum și picidrele nâstre ne transportă oră în contro voim. 
Jurământul lui D-deu este nemutabilitatea sfatului seii ; şi 
între no! convenţiunile mutuale se ratifică prin jurământ. 
Mânia, urgia lui D-dei este neplăcerea și ura lui pentru 
reii ; și noi despreţuind, tot ce contrariază voința n6stră, ne 
supărăm adese ori. În fine 27faea, somnul, aţipirea bă D-geii 
este îndelung: răbdarea sa spre a'și resbuna contra celor 
vinovaţi, precum și câte odată întârdierea a ne da ajutorul 
obicinuit. Cu un cuvânt tot ce se dice despre D-deii cor- 

„poralminte (owuariâs), ascunde o idee secretă şi ne învaţă 
sub forme, care ni sunt familiare, lucruri mai presus de 
priceperea nâstră (:. Tot odată păstorii bisericei mu se 
mărginiră la aceste explicări, 

II. E mai căutaii să dovidâscă positiv, că D-deii este o 
ființă nematerială și necorporală. In scopul acesta el citat 
diferitele calități sati perfecțiuni ale lui D-dei, menţionate în 
Scriptură şi aprobate de mintea sănătâsă, dar incompati- 
bile cu o natură corporală. E citară, bună Gră, ne- 
mărginirea și a tot presența. «Dacă tu dai lui D-dei un 
corp, întrebă st. Gregorie Teologul, cum vei putea tu dice 

(2). St. In Damascen Esp. ac. a cred. ortod, cart. |, cap. 11; st 
Grigorie operile st. Părinţi III, 122—123; st. Chrisost, Espunere în 
Ps. VII n. 11; Teodoret. In Ps. CXIX şi alţii.
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în același timp că el este infinit, că n'are nică margini, nică. 
cuprins ?... O proprietate de a lui D-deii este de a pătrun- 
de și a umplea totul, după cum este scris: «Ore uz zzuflu 
că certul şi pământul ? dice Domnul (lerem. XXIII, 24) ; şi 
încă: eSprrzul Domnului umple untoersul, (Inţelept. |, 7). 

S'ar putea 6re acesta dacă D-dei ar fi limitat de ceva sai 
ar mărgini el ceva (1)...? Ei citară nemutabilitatea. Ei între- 

bau : «Ore D-deti ar fi nemutabil, dacă ar fi descriptibil 
și supus “suferinţei? Și cum să nu sufere a ființă "a cărei 

„corp este compus din elemente şi care trebue să se descom- 

pue în părți» ? (2). Ei citară necoruptibilitatea, nemurirea 
ȘI eternitatea sa. «Compunerea, diceaă ei, este un început 
de luptă ; lupta un început de divisiune şi divisiunea un 
început de distrucţiune. Dar distrucțiunea este esențialmin- 
te streină de D-deii și de substanța primă; deci nu este în 

el divisiune ; căci atunci ar fi diştrueţiune ; nu este nică lup- 

tă, căci atunci ar fi divisiune, nu este compunere, căci ar 

fi luptă (5).» Ei se provocară în fine la credinţa generală, 
recunoscând pre D-dei ca o fiinţă cu totul perfectă ; ceia 
ce n'ar fi, dacă natura sa n'ar fi cu totul simplă, ori-ce com- 
punere bănuind tot-dcuna 6re care imperfecţiune (4). . 

III. Este de observat în urmă că, respingând erdrea an- 
tropomorfiștilor, păstorii vechi ai bisericei o considera 

1). Operile st. Părinţi III, 22 ; Severian. De mundi creat. orat. V.n 
3%; Dâmase. Esp. cred ortod. lib I, cap. 4. 

2), Augustin De Civitate Dei lib XI; Damasc. Esp. cred, ortod. lib. 
Î. cap. 4. 

:) Ezigorie Teol. oper st. Părinţi JII, 22. Atanas. Alex. orat. contr. 
Gentes e. 21. 

s)Ambros. De Fide, lib I cap 16 n-o 106; ; Augustin De Trimt. lib. 
V. În genere tâte dovegile acestea sunt pe larg î în Origen (De Princ. 
1. n-o 1,6; LI, 2); contr. Cels VI, 69,70; VII, 21, 38)şi Eusebii (De 
incorp. et invisib. Deo, în Biblioth. Patrum. ed Galland. VIp. 491—503, 
et ibidem, de incorporali, lib 1, p. 503—506.
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ca o eresie (1), o eresie nebună (?) și din cele mai absurde (3); 
şi puneau tot-dcuna în rândul ereticilor pre antropomorfițiă 
încăpăținați (4), necruțând nici pre acei, carii s'ar fi lăsat a- 
trași prin simplicitate sati ignoranță (5); dovadă incontesta- 
bilă, că biserica nu considera acâstă erdre ca indiferentă, 

când era vorba de credință, precum pretind necredincioșii 
din timpul nostru (€); din contra, ea o condamnă ca torte 

gravă, și recunoscu ca o dogmă nemutabilă învăţătura 
despre perfecta simplicitate a fiinţei lui D-deiă. 

De aci se vede cum trebue să privim noi pre panteiști, 
atât vechi cât și moderni, carii apărură chiar în sînul creşti. 
nismului, recunoscând ca D-deii sai ca o desvoltarea Dum- 

nedeirei tot ce există, prin urmare și lumea materială. Căci 
- dacă, după cum judecă biserica, este contrariii revelațiu- 
nei de a atribui lui D-deu fie numai un vestmânt material, 

un corp, eu atât mai mult va fi, când am considera ca Ddeii- 
însuși corpul sati materia! Pentru aceia și cerimonialul bi- 
sericei ortodoxe, ce se face în săptămâna dintăiii a mare- 
lui post, conţine: între altele, cuvintele: <Anatema, acelor 
carii afirmă că D-deu nu este spirit, ci corp sati carne !» (7). 

1), Kai Eattv atpesre Eos srimspov ăvăponâp.oprpov hEyovsa ri 9eioy. 
Severian De mundi creat. orat., V,n. 3. 

3). „+. Contra ineptam anthropomorpbhitarum haeresin longa, dis- 
putatione disseruit.... &; (Cassian. Collat. X, cap. 2 t. XLIV Patro- 
log. curs. compl. p. 821). , 

3). „Nempe contra anthropomorphitas... furens... oculos... în 
senem dirigebas, volens illum suspectum facere stultissimae haerese- 
08.“ Ieron. hbr. contr. loan Hierosolym. n. II (t. XXIII Patrolog. 
curs. compl. p. 364). , 

4). Epiphun: Haeres. lib. II], Haer. 70, n-o 2 şi seg. Augustin, Hae- 
res, 16 şi 86; Philostr. De Haeres. in Bibl. Patr; De la Bigne t. V, 
col. 50; Damasc de Haeres 70. , 

5). p+.. Quod rusticitati eorum (monachorum Aegypt)“, gice st. 
„ Augustin „tribuit Epiphanius, parcens €is ne dicantur haeretici.“ Au- 

gustin. Haeres. 50. 
6). Isaac Beausobr. Histoire de Manich6e... libr. LII, cap. 2. 
1), Ideia despre perfecta imaterialitate şi spiritualitate a fiinţei lui 

D-geii se află adesea şi în cele-lalte rândueli bisericesci, d. e. D-geii 
este nematerial prin esenţă şi nevigibil....* (Octoich p. ], f. 163,
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Ş 78, Conceputul atributelor ființiale ale luă Digi; numă- 
| rul ŞI împărțirea acestor atribute. 

Atributele fiinţiale ale lui D dei (rd ovawm iduouxra) 
Proprietates essentiales. sati cu un cuvânt, dăouaTa, votuara, 
îmendeduara, attributa, perfectiones) se numesc calitățile ce 

aparțin însăși ființei lui D-deii şi o deosibesc de ori-care 
altă ființă ; sunt, prin urmare, calităţi, care convin de o po- 

trivă tuturor persânelor sântei Treimi, formând o unitate 
„din punctul de videre al fiinţei ; ceia ce face ca să se mai 
numâscă şi atribute genera/e sai comune a lui D-deti (idu- 

para xo0w4), pentru a le deosebi de însușiele personale sati 
particulare (ză aprooontaă idub:uar a » proprietates personales), 

care aparțin fie-cărei persâne luate a parte și servesc a le 
deosebi unele de altele (*). 

Este cu neputinţă a determina numărul însușielor ființi. 

ale saii generaie aie lui D-dei ; și biserica, deși ni dă o ideie 

bună despre D-dei, nu enumă&ră de cât numai câte-va 
(D-deii, dice ea, este spirit etern, atotbun,a totsciutoriii, a 

tot drept, prea puternic, pretutindenea de faţă, nemutabil, 

cu totul mulțămit, infinit fericit); dar observă în același 
„timp, că însușiele generale ale lui D-deii sunt nenumărate; 
căci tot ce se află în descoperire în raport cu D-deti, unic 
Prin esență, tot aceia şi constitue, într'un sens 6re-care, atri- 

butele fiinţei dumnedeeşti (2). De aceia și noi, după esem- 
plul bisericei, vom cerceta numai unele din însuşiele sale, 

„cele mai principale, care caracteriză mai bine ființa divină, 
conţin sai esplică cele-ialte însușii ale sale mai puţin obser- 
vate de noi, și se arată mai lămurit în descoperire. 
Mosc. 1838); sai: „Sântă Treime, noi te mărim ca pre unul D-gei ; 
tu eşti st. Părinte, Fii şi Spirit, esenţă sântă, unitate tot-dâuna închi- 
nată. (Triod. f. 136 Mose. 1835. 

1). Mărturisirea, credinţei ortodoxe cat. şi ap. a bis. de orient. p. 
I. resp. 13. 

3), Ibid. resp. 13 şi 11; ră tibuaza roy 9305 etvat dvapidpara,..
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Pentru a'și forma nişte idei clare despre aceste însușiri 
și ale expune sub o formă sistematică, de mult acum cău- 
tară teologii ale clasa, şi mai ales în evul medii, precum 
și în timpurile moderne, se făcură o mulțime de clasifi- 
cări de acestea, care tâte, deși întrun grad deosebit, aii 

meritul și defectele lor (1). Causa principală a defectelor 
este ușor de priceput: însușiele ființei divine, ca şi ființa - 
însași sunt cu totul necuprinse. Deci, în loc dea căuta 

zadarnic a găsi o clasificare mai perfectă, vom alege pre 
ceia ce ni se pare mai dreptă şi mai simplă. 

D-qei, prin esenţa sa, este un spirit; dar în fie care spirit, 
pe lângă natura spirituală propriii disă (substanţa), noi dis- 
tingem în particular dou puteri principale sat facultăți: 
rațiunea și voința. Sub raportul acesta, însușiele esențiale 
ale lui D-deu pot să fie împărțite în trei clase. 

1% Insușiele ființei lui D-deu în genere, adecă acele care . 
aparțin de o potrivă și naturei (substanţei) sale divine spi- 
rituale, și celor dou& forme ale sale: inteligenţa și voința 
și care disting pre D-dei, ca spirit, de tâte fiinţele cele- 
lalte ; 

1). Se deosebea anume: 1% însuşiele negative (ăzoparnă negativa), 
care refusă lui D-gei tot ce este mărginit şi iinperfect, şi însuşiele 
positive saii afirmative (nacawarixi afirmativa), care "i atribue perfec- 
ţiune ca etern, pe deplin înţelept (Damasc. Espun. cred ort. lib I cap. 
12); 20 atribute de repaus saii quiescenţă (vevqpyereză quiescentia, im- 
manentia), adecă, care esclud ori ce ideie de acţiune, şi atributele 
acţiunei), (sveprrarixă, operativa, traseuntia), implicând acestă ideie ca 
etern, bun... 3% atributele morale (moralia) în legătură cu voinţa lui 
D-gei şi naturale (phisica, sai metaphisica), neavând o ast-feliii 
de legătură, drept, independent; 40 atributele proprie (propria) şi 
figurate (metaphorica saii inpropria); a tot puterea, mânia; d cele pr:- 
mitive (primitiva), derivate (derivata), cele dintăiă servesc de base ce- 
lor-lalte : etern, nemuritoriă ; 60 relative (relativa), exprimând rapor- 
tul Îi D geii cu lumea, şi absolute (absoluta), care aparţin lui D-geii 
independent de tote raporturile cu cele-lalte fiinţi ; a tot bun, infinit, 
etc. Clasificările atributelor divine şi o mulţime altele sunt apreciate 
în cartea, lui Paoli Jac. Andreae „ca atrib. divin. variis divisionibus 
earumque commodis et incommodis, praemio ornata“. Lug. Batav. 
1824, -
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20 Insuşiele înțelepciunei lui D-deii, adecă acele cara a- 
parțin numai înțelepciunei divine ; 

3% În fine însuşiele voinței lui D-deti, saii acele care a- 
parțin esclusiv voinţei divine. 

$ 79. Însuștele ființei ni D-geii în genere. 

D-dei, ca spirit, se deosebește de t6te cele-lalte ființi în 
genere, în aceia că sunt tâte mai mult sati mal puţin maăr- 
ginite și în existența lor și în tăria lor, și prin urmare mai 
mult sai mai puţin imperfecte, pe când El însuși este un 
spirit nemărginit sau nefinit în t6te privinţele; cu alte cu- 
vinte aefâin perfect. In particular t6te cele-laite ființi sunt 
mărginite prin începutul şi durata existenţei lor; tâte "şi-ati 
primit existenţa lor de la D-deii și sunt într'o dependență 
statornică de E! și unele de altele, pe când D-deii nu'și are 
existenţa de la nimene şi nu depinde întru nimic de cine- 
va. El există fr7n Srnensușă şi este independent. 'Tâte cele- 
lalte fiinţi sunt mărginite în privința modului și formei e- 
xistenţei or; căci sunt numai de cât supuse condiţiunilor 
spaţiului și timpului; sunt deci supuse schimbărei. D-deu 
este mai pre sus de tâte condiţiunile spaţiului: El este ze- 
mărginit, pretutindenea de faţă. D-deii este mai presus de 
tote condiţiunile timpului: El este ezzrzz și nemazadzi, In fi- 
ne tte celelalte ființi sunt mărginite în putere, ori în pri- 
vința calităței ori a cantităţei; în privinţa acesta nu există 
margini pentru D-deă; El este zare şi a of puternic. Ast-felitt 
însușiele principale, ce se. cuvin lui D-deti, după esența 
sa în genere sunt: zemărginirea sati a tot ferfecțiunea, ase- 

_Zfatea sai existenţa prin sine însuși, independența, Imenstta- 
Zea sati omur-presenţa, eternitatea, nemutabilitatea şi a tot pu- 
ferea, ” 

1 Nemărginirea. Numind pre D-deii nemărginit (4âpt0s 
infinitus), voim să dicem că El nu numai că este scutit de ori-
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ce margine și de ori-ce defect saii imperfecţiune, ori și 
cum ar fi ea, ci încă că El posede tâte perfeeţiunile posibiie 

_(realitates) și acesta în gradul cel mai. eminent sati mai bi- 
ne fără grad sai măsură VnepreAn)s, 275 7ea/essimum Sea 21- 
finzte perfectum (2). 

Sânta Scriptură represintă însușia acesta în două feluri 
deosebite: câte odată ea vorbește de D-deu în chip absolut; 
câte odată "| compară cu alte ființi; dară și într'un cas și 

„în altul ”] descrie cu destulă chiaritate și tărie. 
Ea vorbeşte în mod absolut despre nemărginirea lui 

D-dei, când "| numește perfect şi scutit” de ori-ce imper- 
fecţiune: «D-gră este lumină şi nu este întru el întunerics 

(1. ln. ]. 4). <Fz4 deseverşzfi precum şi Tatăl vostru de 

severșit este». (Mat. V. 48). Ea "1 numeşte zare, nemăr- 

ginit de mare: « Donzaz/ este mare şi lăudat fârte, şi mărirea 

Îuă nu are mărgină» (Ps. CXLIV, 5). „Domnul nostru este cu 

adevărat mare: puterea sa este infinită, şi înțelepciunea luă 

7vave margini» (Ps. CĂLVI, 5). «Efă D-geul nostru este mare; 
Je întrece sctința nostră şi numărul anilor set este nesferşit 

de mare» (lov. XXXVI, 26) « Casa fă D-geii este! și cât de 

întins este locul stăpânirei Îni! EI este întins şi Mare Mar- 

gină, este înadt și nemăsurat (Bar. IUL. 24 25). Ea "| numeşte . 
glorios şi chiar Rege şi D-deii al gloriei: Domnu puterilor 
este IÎmperatul slavei. (Ps. XXII, 10). D-geul marire a 

funat, glasul Domnului preste ape (Ps. XVIII, 3). Gloria 
sa este maipre sus de certuri (Ps. CĂII. 4). * Ze ot ământul 

1). Credem într”unul adevăratul D-geii, stăpânitoriul a tâte şi nestâr- 
git. . &âpiGtoy. .. .(lipist. Patr. or. despre cred. ort. art. [). „D-geii 
este... în sine a tot perfect şi slăvit xaY savriy bzaprehijs xai 6zd0- 
taop&vos!t. (Mart. ort. a bis. or. art. ] resp. 8). Se pote avea o ideie 
despre modul cum era înţelesă în anticitate infinitatea lui D-gei din 
cuvintele lui Maxim Mărturisitorul : ăăptozoş XEystar (6 Ye0s) ws pp 

. € . . . . 

pjtevi bnozizroy. .. (Schol. in cap. 2 Dion. Areop. de coelest. hie- 
racli.), şi din aceia ce dice St. Grigorie 6 Yes... 0iîy re zEayos 
âvoiac ănetpâv re zoi AGpLOrov, TĂSAv Depeainov Zwoxay nai 1950545. 

(orat. XXĂVIII, n 2; Operile st. Părinţi III, 238).
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este plin de slava sa!» (Is. VI, 3); Dar mărirea şi slava lui D-deti 

nu sunt altceva decât înseși perfecțiunile sale, sati consecința 

nedespărțită sau manifestarea acestor perfecţiuni. In fine ea 

| numeşte pre D-deu prea fericit, pe deplin voios (LI Tim. 
[, ii; VI, 15), care n'are trebuinţă de nimic. (Act. XVII, 25, 

26). «care umple de veselie arătând faţa sa, şi în ue bucurie 

nespuse cu aripa sa. (Ps. XV, us). O ast-feliui de desăvâr 
șire, de mulțămire și fericire, presupune negreşit în D-dei 
deplinătatea perfecțiunilor, care sunt de ajuns pentru el a'l, 

face pe deplin fericit şi în totul voios. 
Comparând pre D-deii cu cele-lalte ființi, sânta Scriptură 

nu găsește nimic, care să I se pâtă asemăna: Czne esre ase- 
manea ție Domne 2 (Ps. XXXIV, 10). «Cu cine ați ăsemăenat pre 

Domnul, şi cu ce asemenare l-ați asemăuat pre el? (Is. XL 

18). Dacă în particular, ea ”] compară cu ființi, care sunt 

privite în lume, ca cele mai mari și cele mai înalte sub un 

raport Ore-care, este numai pentru al arăta mai pre sus de 

tote: >» Nzmenea nu este Sânt ca Domnul, ccica nu este altul 

ca Tine, şi mimene nu este tare ca Dumnegeul nostru ! (| 

Regi II, 2) Azmznea din cei carii at făcut legile nu este 

asemanea Lui; (lov. SXXVI, 22). Cine dintre cei tari. este 

aseniznea ție Domne? Cine este asemnea fie, care strălucesci 

de sânțenie, înfricoşat și demn de totă lauda și care faci muz 

nună P Ex. XV, n). şi după aceia el se numeşte» DD-geu/ 

cerurilor, Domnul Doninilor. D-gei, mare, puternic Şi înt- 

ficoșat «(Deut. X, 17), Regele regilor şi Domnul Domnilor | 

(1. Tim. VL. 15). Mai mult încă, s-ta Sersptură represintă câte 
odată pertecţiunile lui D-deti așa de mari, că ale celor-lalte 
fiinţă, se par că se nimicesc; ea numește, de esemplu, pre 

D-deii nu numai a tot puternic, ci singur puternic (. Tim. 
VI. 15); nu numai bun, ci singur bun (Mare. X, 18); nu numai 

„sânt, ci szugur sâut, (+ Regi il, 2), nu numai înţelept ci singur 

înțelept (i. Tim. VL, :6); nu numai remaretortă, ci singurur
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nemuritori (|bid.), ca şi cum cele-lalte fiinţi nu ar avea nici 

o parte la nici una din însușiele acestea. In fine, în alte 
locuri, ea declară pe faţă, că cele-lalte fiinţi nu sunt nimica 
față cu slava nesfErșită a lui D-dei. Ast-feliii cetim, că </6/e 
foporele lumei sunt înaintea bă ca şi cum mar fi, şi că le 

Priveşte ca o deşrtăciune, ca pe nimica. (Is. XL, 17); El 

nimăcește pre acel cari caută cu atâta îngrijire secretele 

naturei şi face de nimica pre judecătorii lumei. > (Ubid. 23). 
In tâte timpurile mintea sănătâsă a recunoscut acâstă 

mărire și acâstă perfecțiune nemărginită a lui D-deii. Ii este 
chiar cu neputinţă a nu recunsce acesta, fără de a înăduși 
vocea naturei sale propie și acea a naturei esterne (1). Noi 
avem în noi ideia de o Fiinţă perfectă şi nefinită. Acestă 
ideie se deșteptă în om înainte chiar de a se cunsce bine 

pre sine, şi în urmarea căria, precum au observat învățătorii 
vechi ai bisericii, toți Gmenii, ori-care ar fi gradul lor de 

desvoltare, își represintă de ordinariă pre D-dei ca un ce, 
pe care nimic nu “] pote egala în mărire și perfecţiune (2). 
Judecând după generalitatea acestei idei, după timpul 

ivireă sale și după natura sa, nu ne putem explica origina ei, 

de cât admițând, cu cugetătorii creștini și chiar păgâni, că 
ea este născută în om, adecă am primit'o odată cu sufletul 
nostru și că ea este nedespărţit unită cu natura minţei n6s- 

1) Precum se vede din scrierile înțelepţilor păgânismului, d. e. 
Plotini Ennead. V, lib. cap. ultim şi VI. id. cap. 6; Euryphami 
Pithagorei lib. de vita [ad Calcem opp. Laert]; Herennii Plato- 
nici In Metapbhisica. 

2). „Chiar acei gice fericitul Agustin, carii admit şi adoră şi alţi 
dei în ceriii și pre pământ, când 'şi represintă pre D-geul geiior, îşi 
închipuese că E! întrece în escelenţă şi mărire tot ce se pote închipui.. 
Ei "i daii preferința preste tâte cele-lalte fiinţi, atât materiale şi văgute 
cât şi intelegente şi spirituale. Este chiar cu neputinţă de a găsi un 
singu: om care se nu recunâscă ca D-geii (suprem) pre o fiinţă din cele 
mai pertecte. Ast-felii fie-care recunâsce de D-gei ceia ce este mai 
pre sus de tote (De Doctrina Christ. lib. I. cap. 7). Aceiaşi ideie se 
regăseşte şi în Tertulian.
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tre (1). Mintea nu pote fără de a renega propia 'și natură, 
nici să respingă existența lui D-deii, nici să 'şi represinte pre 
D-qeii alt-feliii de cât ca o ființă infinit perfectă. 

Dacă privim la lumea esteriGră, descoperind mai la fie 

care pas urmele unei măriri înspăimântătore, deo fru- 
museţe mniunată, și alte perfecțiuni pe atât de variate cât 
și numerâse, nu ne putem opri de a recunâsce că în adever 

ceriurile spun mărirea adecă perfecțiunile lui D-deti, şi că 
tOtă natura le vestește neîncetat, ca vestitoriul cel mai 

eloquent (Ps. XVIII, 2, 5). Dacă așa sunt creaturile, cum 
trebue Ore să fie creatoriul! ... Dacă ast-feliii de perfecţiuni 

sunt respândite cu atâta profusiune pe fața pământului, cât 
„de numerâse şi pănă la ce grad trebue să fie în <ace/ care 
dă futuror vI6ță, vespirare şi tâte (Fapt. XVII, 25). „Dacă 
ceriul este măreţiii, dice-vom cu unul din păstorii noștri iluș- 
tri, şi dacă în acest ceriui se află un sâre,o lună și stele ne- 
numărate, cu cât mai măreţii trebne să fie Creatorul ace- 
stora! Dacă pământul este frumos, și se află pe acest pă- 
mânt privelişti plăcute, munți, colnice, păduri, grădini, vii, 

câmpii, flori, mai mult încă, obiecte preţiâse, de argint, de 
aur, pietre preți6se, în fine Omeni, de o frumuseţă rară, 
aseminea ângerilor prin figurile lor, cu cât trebue să fie mai 

perfect, mai precios, mai necesar acela care a creat tâte prin 
puterea și înțelepciunea sa |! Ast-feliii prin creaturi învăţăm 
a cunosce pre creatorul (?). 

1). Tertul. apolog. Cap. 17; Hieron. In cap. 1. Epist. ad Galatat: 
„Ex quo perspicuum est natura omnibus inesse Dei notitiam;* Lac. 
Instit. divin lib IV cap 4 şi 28; I6n Damasc. Esp. cred. ort. cart. 1. 
cap. 1: „Cunoscinţa esistenţei lui D-gei fu înplântată de D-geii chiar în 
natura fie-căruia. Pintre păgâni Aristotel, de Caelo, lib. I cap 3; Cicer. 
De Natur. deor. |. 16; Senec. Epist. 111; lamblich. De Myster. 1,3. 

2). St. Dimitrie al Rostovului part. II p. 186; Augustin. De Trinit 
XV, cap 4): „Universa ipsa rerum natura proclamat habere se praes- 
tentissimum Conditorem, qui nobis mentem... dedit, qua viventia 
non viventibus... invideamus. Ac per hoc quoniam rebus cereatis 
Creatorem sine dubitatione praeponimus, aportetut Eum et summe
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Trebue a ne aminti, că în D-deii nemărginirea și a tot 
perfecțiunea nu este precum am observat acum, un atribut 
particular, ci un atribut general, ce conţine pre tote cele- 
lalte. St. Chiril lerusalimitemul dice : «D-dei este desăvârșit 
în t6te... El este perfect în sciință, perfect în putere, perfect 
în mărire, pertect în presciinţă, perfect în bunătate, perfect 
în dreptate, desăvărșit în dragostea sa către 6meni (î),. Se 
trecem acum la însușiele - particulare ale ființei lui D-dei 
adecă : 

Îl. Aszefatea sati esistența prin sine însuși (a57oovaia, aseitas). 

Se -dice că D-deii există prin sine însuși, pentru că nu este 
ținut de existența nici unei ființi, ci elare dela sine și 
existența și tot ceia ce posedă (2). 

Sânta Scriptură represintă lămurit aseitatea lui D. dei, 
când dice: 

19 Că înainte de D-dei n'a existat nimica de la care să 'şi 

p6tă primi existența și că în adevăr nimene nu i-a dat lui 

nimica. «oz sunteți marturii mel, ice Domnul, vol şi ser- 

vitorul, pre care mi l-am ales, ca să sciți, să credeți și să 

înțelegeți că EX însună sunt, na fost D-gleil altul afară de 

mine şi nică că va fi dupre mine» (Is. XLIII, 10). «Cu cine 

să sfătuit şi i-a dat înțelegerea» > (bid. XL, 14). 

20 El este cel dinteiii, alfa, începutul a tote: «Fă ce 
gice Domnul, Regele lui Istrail şi vescumpărăloriul sei, 

vivere et cunta sentire atque inteligere, et mori, corrumpi mutarique 
non posse, nec corpus esse, sed spiritum omnium potentissimim, 
justissimum, speciosissimum, optimun, beatissimuni, fateamur“. 

2). Catech. VI, „8. 
2). „Este numai unul. D-geii, Părinte al Cuvântului celui vii, al 

„ înţelepeiunei suverane şi al Puterei ce există prin sine“ (Simb. St. 
Gregor. Taumaturg]. „Avem un singur D-gei, D-gei care există şi 
tot-deuna este. Very vra ua! asi vru... (Conf. ort. cath, şi ap. a 
bis. or. resp. 8); Atributele esenţiale ale lui D-dei sunt... a esista... 
tără început, ză eivat. . . „Dyapp0. .- -p (Ibid. resp. 15). Cred întru 
unul D-geii Părintele a tot puternic. eter, prin urmare necreat şi 
care există prin sine însuşi, (Cerem, învest. arch). -
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Domnul oştirilov: Eu sunt cel dintii şi EA sunt cel din 
urmă; nu este Dumnegeă afară de mine» (Is. XLIV, 6). 
„Fă suni Doinnul, Ei sunt cel inter şz cel din urmă, 
(Id. XLI, 4; comp. XLVIII, 12). «Fă sunt alfa și omega 
începutul Şi. sfârşitul gce, Domnul D-geă, care este, care 
cra şi trebue să vie, a tot Buternicul, (Ap. 1, 8). 

3* Că el are vicță întru sine şi că însuşi este isvorul 
vieţei: Preczmn Părintele ave zâță întru sine, aşa adat şi Fiulul 

„se a26ă vifță întru sine, (Ion. V, 26). «Zizi Gmenzlor... 

D 

eă se satură din grăsimea casei tale şz cu forentul desfătărilor 
Zale "i adăpă Caci la tine este 1svorul viețe). (Ps. XXXV, 
9, 10). 4% Că numele seii este Cz/ Ce este, 6 6; care există 
prin escelență (xar'ifoy vw). « Moise gise luă D-geii: Voă merge 
deci se vâa pre fină luă Istrail și de vo gice: D-geul părinților 

_ DOŞfri mia trimis către oi; dară dacă-mi vor ghce: Care 
este numele seu ce să li vespund P D-giii gise luă Mozsz : Ec 
sunt cel ce este. Eră, ce se Sfuă fiilor dă Istrail: Cel ce 
este ma trimis la voi, (Ex. II, 13, 14). 

Sânții părinți și învețătorii bisericel ; se țineaă malalesde 
locul din urmă și representati pre Cel ce este, ca cel mal 
convenabil din tâte numele lui D-qeu; pentru că D-qei 
conţine în sine tot ceia ce are existență, ca un ocean de 
existență nemărginit (1); pentru că el esistă de sine ȘI prin 
sine, pe când cele-lalte ființi-ai existenţa de la el (2); pen- | 
tru că în fine ast-feliii este existenţa sa, că comparativ cu 
el, tote cele-lalte ființi se par că nu există (3). IntindEnd 
acest atribut nu numai la existența lui D-deii, ci și la tâte 

  

1). Vegi mai sus. | 
). Hieronim. Epist. 136: Augustin, De civit. Dei, lib. 1. Cap. 32; 

De Genes ad liter lib. V. cap 16: Ilarie. In verba Exodi, cap. 3; 
„Ego sum qui sum 

3). Clem. Alex. Paedag. lib. 1 cap 8; Dionis. Areopag. De Divin. 
nomin. Cap 5. Euseb. praepar. Evangel lib. XI, cap. 9; Augustin. 
Enarrat. în Ps. 134; „Lta enim ille [Deus] est ut în ejus compara- 
tione ea quae facta sunt, non sint“ 

Teologia Dogmatică 
9,
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atributele sale, sânţii părinți imaginară diferite numiri ale 

lui D-dei semnificative și energice, așa precum: D-dei 

prin sine însuși (abr53e03) 1), Domn prin sine însuși (z5ro 

xbotoc) 2); prin sine însuși vicța (a5rotoi)) 3); putere (2b- 
zodyvauic) 4), adevărul (nurozăi Tera) 5); înţelepciunea (z57oc0- 

din) 6), sânțenia (2brompârns) 7; bunătatea (aurdagaS6rns) 5 |; 

ect: «Credem dice st. Ion Damascen» întru unul Dumne- 

dei... putere, care este însuși lumină (abr69w5), însuși bu- 

nătatea (adroaya367n5), însuși existența (abrodwoia), care 

nu dă respuns nimărui de existența sa și atributele sale, ci 

el însuşi fiind principiul existenţei pentru tot ce există, prin- 

cipiit de vi€ță, pentru tot ce vieză, principi raționabil pen- 

tru tot cel cu minte, pentru toți principiul a tot binele (9). 

Şi mintea sănătâsă ne îndemnă €răşși a recunosce, că D-dei 

există prin sine însuși. Vădend că totul în lume este con. 

diţional. şi casual, şi 'urcând treptat şirul neîntrerupt de 

cause și efecte, fără de voie pricepem, că acest lanţ de fuinți 

casuale, ce provin unele din altele nu pote să fie nesfârșit 

(acesta ar fi absurd), şi că trebue numai decât să presu- 

punem o ființă primă, ce există prin sine însuși, care să nu 

'şi fi primit esistenţa de la nime și să fie causa primă a tot 

ce esistă (19), Cum se pâte se fie o aseminea fiinţă care se 
” ” 

2). Epifan. Haeres. 11; Euseb. Ist. Ecl. lib. V. Cap 4. 

1). Greg, Naz. orat. 31. 
3]. Dionisie Areopag. De Divin. nomin.cap. 2. sect. 8. cap. 6 ; sec. ]. 

4|. Athanas. Orat. contra Gentes; Gregor. Nyss. În Hexaem. 

5. Athanas. Orat. contra Gentes. 

6), Dionis, Areopag. De Divin. nomin. Cap. 5; Crysos. De Pro- 

videntia lib. 1. Cap: 7. 
7]. Dionis Areopag. De Divin aomin. Cap. 12. n-o |. 

3). Ibid. Cap. 2: Bonus est Dominus, „dice Augustin,“ sed bonus, 

nonut sunt bona quae fecit: ille bono suo bonus est, non aliunde 

participato bono“ [în Psalm. 134]. 

2. Esp. Cred. Ort.. cart. 1 Cap. 8. p.16. | 

10), Acestă cugetare este desvoltată de Augustin (lib de Cognit. 

verae vitae, cap 7) şi st. Ion Damascen (Esp. ered. ort. lib. 1. cap. 

3 p 8) | ,
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nu fi avut nici odată început şi să existe de la sine și prin sine? Acâsta este neesplicabil pentru noi. Cu tâte aceștea “simţim noi singură că existența acestei Funţă este absolut ne- 
cesară minţei nostre. Etă pentru ce însuși filosofi păgâni 
Tecunosceau aseitatea lui D-dei (2), 

III. Independenţa. Prin acestă expresiune, aplicată lux 
D-dei, trebue a înţelege acea însușire în virtutea căria, E] 
se determină prin sine, atât în Fiinţa sa cât și în puterile şi 
acţiunea sa, este prin sine fericit (auTapx's, dvevăets), a tot puternic (abrefâvat%), singur domn (abroxparis), 2). = 

Acest atribut alui D.deă decurge acum din cel precedent 
Dacă D-deii este o ființă ce există prin sine, care, tot ce 
are el, este numa! de la sine, resultă de aici că el nu. atârnă de la nimene nici de cum, cel puţin în ceia ce pri- 
vește existența și puterea sa. Dar afară de acesta, sânta 
Scriptură ni represintă independența lui D-deii în diferite locuri. 

Ea afirmă că D-deti n'are trebuință nici de un ajutoriti străin, că din contra el ”] dă tuturor: «D-geii, care a facut Zunea și tote cele ce sunt întrensa, şi care este Domnul 
cerzuluă şi al pămtntului, nu Zocatește în temple facute de mâna omeneşti, nică se onorăză de lucruri de mână omeneşti, Caşz- Cum ar avea trebuință de ceva, el dă tuturor vidță şi suflare, și te (Fap. XVII, 24, 25; Is, XL, 28), pe când în noi se desteptă cel întăi sentiment de dependenţă, din momentul când ne convingem, că nu putem face nimic fără ajutorul 
altuea. Ea asigură că nu este nimic de afară, care se pâtă da ceva lui D-deă nici în privința existenței și a perfecţi 

  

1). Mărturiele lor sunt citate de Eusebiu [Praepar. Evang. lib, VI. cap. 9 1]. 
2]. D-geii este un spirit... deplin fericit, [Cateh. cel mare al bis ort. resăr. art. 3]: „Suveranitatea lui D-geii [zavroxparopia] şi omnipotenţa sa nu sunt marginite decât prin propia sa voinţă şi plă- cere“ (Cont. ort. part, |. resp. 14]. „El se numeşte Domn pentru că totul este în puterea sa“ [Ibid]. 

a
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unilor sale, nică în privința acţiunilor: Czze a ajufat spiritul” 

Domhulul P Cine sa dat sfatul 2 Cine a învățat ce trebue se 

facă? Cine la îndemnat ? Cine ia spus P Cine a arătat calea 

dreptății? Cine ia dat darul şciinţei P Cine Za descoperit 

calea înţelepciune 2» (15. XL, 13-14). | 

« Cine s'a dat ceva mai ântăză, că sez ctră resplătire ? Totul : 

este de la E], totul este prin EI, totul este în El, (Rom. XI 

35, 36). Ea ni mai represintă pre D-qzi, ca domn absolut 

al tuturor celor-lalte fiinţi, că prin urmare nime nu "1 pote 

constrânge 6re cum va. e4/ me este pământul, dice Domnul 

și Zătă plinirea bis (Ps. XLIX, 13). Dâmne, Dâmne ! cetim 

în Ester, Rege a tot puternic, 10te sunt supuse putere tale, 

şz nimene na se pote împotrivi voinței tale, dacă tu a! hotărât 

a mântui pre Îstrail. Tu ai făcut ceriul şi pământul şi tâte 

făpturile cele de sub ceriti. Tu ești Domnul Juturor, Și uz- 

mene nu se păte înpotrivi mărireă tale» (Ps. XI, 9-u). «Că 

fâte "ți servesc ţie» (Ps. CXIX, 91). In fine ea mărturiseşte 

că D-deii este în adevăr ne atins de ori ce constrângere de 

afară şi că face totul numai după sfatul voiei sale (Efes. 1. 1). 

Sânţii părinți şi învăţători ai Bisericii înv&țaii acum că 

D-deii a'are lipsă de nimic și prin urmare n'are trebuinţă 

de nimic (1); că EI este independent şi de ordinea lucrurilor 

şi de înfluinţa stelelor, și de întâmplare și de destin (2); că 

EI este o fiinţă neatârnată, absolută, a tot puternică, viii 

făcătâre, o putere stăpânitore a tote, ce exerciteză o domnie 

neperitâre și ne sfârşită... o putere căria nui se pote opune 

nimene, care stabilește pre tâte căpiteniele și tote rangurile 

1]. Orisost. în Ps. 14; 6 Sede îvăoyize 05 dsica, 0585 yăptro9- 

âvevăets văp că deto (Conf. în Ps. 114) August. lib. LXXXILI guest. 

22; „Ubi nulla îndigentia, nulla necessitas; ubi nullus defectus. nulla 

îndigentia. Nullus autem defectus în Deo; nulla ergo necessitas, 

-2|. St. Cyril Ierusalim. Catehes. IV n. 5 p. 61. Acestă ideie. 

a platonicilor, că însuşi D-gei ar fi supus destinului |Fatum) şi ar 

depinde de el este conbătută pe larg de Nemesius (Lab, de natura. 

hominis cap. 38). | 

A
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Și care este mai presus de t6te acestea (5); că în fine EI face tot ce voește, când voeșşte şi cum voește (2), Recunoscând pre D-dei ca existând prin sine însuși și ca creatoriii și Domn stăpânitor a âte ce există, mintea trebue să recunâscă numai decât independenţa sa. 
IV /mensitatea şi Ovinz-presența. Imensitatea este atribu- Ată lui D-deii în înţelesul acela, că fiind un spirit curat şi în același timp nemărginit în tâte privinţele, nu este supus în particular nici unei limitațiuni de spaţii sai de loc, ci umple totul cu fiinţa sa (dnepiYpanros uni, ză. zăvra zneâv, immensus) ; șiomni-presența, în acel înțeles, că umplând to- tul cu fiinţa sa, el este firește în tot locul şi așa dicând pre- sent ori-cărei ființă create (navray05 za măo+ xp, omni- praesens) (5). 
Dogma omni-presenţei lu D-deu și credința în dogma a- cesta a existat în tâte periddele descoperirei divine. 
1). In periodul patriarhal. Acestă credință este exprimată în cuvintele lui Iacob către Laban, cănd făcură o învo- <lă între dânșii: <Nimene nu este martor cuvintelor mele, fără numai D-deii, care este de față și care ne priveşte» (Fac. XXXI, 44-—50) ; apol în respunsul lui losif către fe- meia lui Pentefri: «Cum ași putea eii face o așa nelegiu- iire și să păcătuesc contra Dumnedeului mei ?; (Ibid. 

XXXIX, 9). 
2% În periodul legal. Invăţătura omni-presenței lui D-deii » 

se arată lămurit din sfatul lui Moisi către Istrail : tSd vecu- H0şc? dar în diua aceia, şi acâsta să fie săpată totat-una în 1]. St. I6n Damascen, Esp. ac. a credinţei ortod. lib, 1. cap, 14 şi 8. 
2). Hipol. Adv. Noet, cap 8; zâyra nov ds Vede, xaSos Dea re Sta, 

| 3] „Cred cu tărie şi neîndoios, că D-geii este... pretutindene de faţa zavtaxod zapăvy. (Conf. ort. part, resp. 10). Atributele esen- țiale ale lui D-geii sunt: el este omni-present, umple tte, imens, ro civat ză napâvra za ramiyra nhmpâvra ănegipazrov, (Ibid. resp. 13; comp. resp. 15). 

e
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nima vostră, că Domnul este unicul D-geiă, alin înaltul ceri 

udă şi pănă în fundul pământului și că nu este altul afară 
de EI, (Deut. IV, 39); apoi în cuvintele următâre ale lut 

D-deu însuși: «Cerzal este scaunul meu şi pământul aşter- 

nutul picidrelor mele. Ce casămă veţi zidi ? și unde mă veți da 

zu doc de odihnă» (Is. LXVI, 1). «Cel ce se ascunde, se dose- 

şte el de mine şi nul vea eii ? Ore nu Ed umplu ceriul şi 

Bământul 2 gice Domnul>. (ler. XXIII, 24). Cât de lămu- 

rită este mărturisirea acestui adevăr se vede din rugăciunea 

următâre a lui David către D-deii: « Unde me voză, duce să mă 

ascund de spiritut Teă 2 şi de fața ta unde voiă fugi P De mă 

zoră sut în certă, tu acolo eşti; de mă voii pogori în da și a- 

colo eşti ; de voă lua aripele de diminăță şi mă voii sălăştut 

la marginele mărci, însăşi măna ta mă va conduce acolo și 

mă va povățui drâpta ta» (Ps. CXXXVIII, 7-9; Am. IX, 2, 

3); şi în rugăciunea lui Solomon: « Dacă cerizrile și certu- 

pile cerurilor nu pot SĂ te cupringă, cu cât maă puţin acestă 

casă, pe care am zidit-o !* (UL Regi VIII, 27; comp. Il Par. 

VI, 18). 
3). In periodul creştin. ldeia despre omni-presenţa lut 

D-dei este evident presupusă în observarea Mântuitori- 

ului către Samarinenca, că cultul adevăratului D-deii nu 

pâte să fie legat de vre-un loc, ci trebue să fie serbat pre- 

tutindenea (I6n, IV, 21-23) ; şi ea este exprimată şi mai lă- 

murit de cătră apostolul Paul, când dice, că «D-gez care 

a făcut lumea și tot ceia ce este în ea, și care este Domnul ce- 

iului şi al pamântului, nu docueşte în temple zidite de mână 

omineşti ; şi că EI a făcut să se nască dintr'un singur om 

76 nimul ominesc, pentru ca să caute eă pre D-deil ca dâră 

Lar simți și l-ar afla, cu 10%e că nu este departe de fie-care 

din not; căcă întru el vieni, ne mişcăm și suhtem (Fapt. 

XVII, 24, 26 et.), precum și când afirmă că este puma: a 

D-geii, Părinte al tuturor, care este mai Dresus de âte şt 

în noi toți (Ef. LV, 6).
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Cu scopul de a preîntimpina sati a combate diferitele 
erori, sânii părinţi și învățători ai bisericei căutară pe cât 
cu putinţă, a explica însuși modul omni-presenţei lui D-deu 
şi €ca ce diceaii ei: Ddeii este pretutindenea de față; El 
umple totul cu fiiința sa; dar acesta nu prin estindere sait 
dilataţea esenței sale, precum de esemplu, aerul, lumina; 
căci esența lui D-deu este nematerială și cutotul spirtuală (1) 
Nu numai prin efecrele a tot sciinţei și a tot putinţei sale (ri 
Evepryetz, operatione), precum credeai unii din cei vechi şi 
precum cred câți-va din cei noi (2), ci însuși prin substanța 
sa (ră cbaia substantialiter) ; căci cea d'intăi din aceste pre- 
supuneri ar trage după sine o îndoită neconsequență : may 
ânteiă, că D-qeu s'ar limita prin locul ce l-ar locui dre-cum- 
va și de unde ar conduce tâte părțile universului nutnat 
prin puterea înțelepeiunei și a tot puterniciei sale ; a doua, 
că acţiunele lui D-deu s'ar despărți şi s'ar îndepărta de e- 
sența sa, pe când aici o acţiune nu se pâte împlini decât 
în locul unde se află însuși făptuitoriul (2) EL este pretu- 
tindenea de față, nu ca cum s'ar afla în diferitele părți ale 
lumei cu deosebitele părți ale esenței sale, mai mult sai 
mai puţin considerabile, după întinderea acestor părți ; ci 
este cu totul întreg pretutindene sati în fie-care parte, oră 
cât de întinsă ar fi ea (4). El este pretutindene de față, nu 

1) Atanas. Zid. adversus Sabellianos : 0 Sbu.zapezTety 6 uevoşs 10ic nâa 
nezhipoxe ră zivra Vede. Swpatt4dy văp to5ro. Augustin. Epist. 51: 
„În eo ipso quod dicitur Deus ubique diftusus, carnali resistendum 
est cogitationi..... „ne quasi spatiosa magnitudine opinemur Deum 
per cuncta diffundi, sicut humus, aut aer, aut luxt. | “ 

) Pintre cei noi, Socinienii şi remonstranţii ; cât despre cei vechi, 
Anastasie Sinaitul aminteşte în a doua carte din cele cinci întitulată : 
De încircumscripta dei Esenţiat. 

3) Aceste idei sunt expuse pe larg de Atanasie Sinaitul în opera 
citată şi de patriarhul Fotie în prima sa disextaţiune editată de Hen- 
ri Canitius. E 

) LI. Damasc. Esp. ac. a credinţei ortod. cart. I, cap. 13: „Trebue 
a sei, că D-dei n'are părţi, că el este cu totul întreg pretutindenea, 
act“. Hilar. lib. 1 ad Constantium : „Deus et ubique est, et totusubi- 

7
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-ca cum ar fi circumscris saii închis în vre-un loc sai altul, 

din contra, el este în tâte și afară de tote (1); prin urmare 

el cuprinde tot ce există, fără să fie cu tote acestea vre un loc 

-Sre care pentru univers și pentru ființele; care'l locuiesc (2) 

In fine el nu este omni-present, așa ca cum. El pătrundând 

totul, să fie pătruns de ceva, sait amestecat cu altă ceva; 

sai atins în lume de ceva necurat și vicios (2) Cu: tâte ace- 

que est“ Teofil ad. Autolie XI. 3; Clem. Alex. de provid. fragm (a 

pud Galland. 11); îv Exăoze 8hov; Ambros. de Fide, lib | cap. 4 şi 
3; Augustin Epist. 51: „Ideo totus, quia non parti rerum partem, 
suam praesentem pracbet et alteri parti alteram partem, aequales ae- 
qualibus, minori vero minorem. majorique majorem : sed non solum 

universitati creaturae, verum etiam cuilibet parti ejus totus pariter- 
adest“ (Conf, Epist. 112 şi 222). 

1) St. Cyril al erus. : „ EI nu este mărginit prin vre-un loc; ci fi- 

ind ereatoriul locurilor, El aste în tote, fâră se fie conţinut în vre-unul 

(Cetech. VI şi 8. p. 105) EI este în tâte şi afară de tote (Catech. n%). 

p. 60) Hilar de Trinit. |, 6; Augustin de Genes. ad liter VIII, 26, n. 

48; Atanas. Epist. ad. Serapionem: zavrayo» Est, ză ZE 2ăvrov 

bv; Ironim In sa. cap. 66; 1 Damascen, Esp. cred. ort. lib I, cap. 

13: „EL se serveşte de locul sei ; umple totul şi esistă afară de tote“. 

2) Dacă D-geii este locul oră cărui lucru, gice Maxim mărturisitorul 

nu este întrun chip simţitoriii, ci prin puterea sa creatore [i aopart- 

6, dă Omuoopirăc]; fiind că el umple ceriul şi pământul şi 

tăte lucrurile şi se găseşte el însuşi afară de tote, este lămurit că 

el este imensitatea saii puterea nemărginită (schol. în cap. 1 Di- 

onis. areopag. de Divin. nomin.) sati precum scrie Augustin: „n 

loco non est: în illo sunt potius omnia quam ipsi alicubi; nec ta- 

men ita in Illo ut Ipse sit locus. Locus enim în spatio est, quod 

longitudine, et latitudine, et altitudine corporis ocupatur ; nec Deus 
aliquid tale est“. (De divers. Quest. 83. qu. 20). 

3 Divinitatea pătrunde totul țără a se amesteca cu ceva; dară 

nimic nu Pa pătruns (Damasc. Esp. cred. ort. art. Î, cap. 14; comp 

cap. 33) „Este o.putere care pătrunde tâtă substanţa fără a perde 
din puritatea sa. (Ibid. cap. 8) Ambros. de Fide, bb. cap. 4. şi 5 

Cyril. Fhesaur. lib. VI: pâver gap (Î ovsia rod Ya0c) 6 Eavrijs 1X- 

Yapi re, vai vis zphs Erepov notwoviac ăsbuzhonoc poss. Cum se 

conservă 6re D-geii curat, care este present pretutindene, de şi în 

lume sunt atâtea vicii şi necurăţii ? acesta se esplică prin compa- 

raţiunea, puterii divine, ce umple tâte, cu razele sârelui, care deşi 

încălzeşțe şi. luminsză locurile necurate remân totuși în curăţenia 

lor. (Greg. nyss. orat, advers. ax. et. Sabel: în Mai Collect. VIII, 
11 p. 9; Augustin de civ. Deilib. VII, cap. 3 şi Epist.57).



— 137— 

stea, esplicând ast-felii omni-presența lui D-deă, părinții 
bisericei vechi nu perdură nici odată din videre ideia des- 
pre necuprindibilitatea acestui atribut. Noi scim că D-deii 
este pretutindene de față, dice st. I6n Chrisostom dară nu 
înţelegem cum, pentru că noi cun6scem numai o presență 
vădută și nu ni este data cuprinde bine ființa lui D-deu, 
Fără a voi să intrăm în subtilități în privinţa acesta, noy 
trebue să adoptăm ast-feliii omni-presența lui D-dei, ca să 
fie demnă de el și favorabilă pietăţei nâstre (1), 

Recunoscând, că D-deii este spirit curat și în același timp 
O esenţă infinită și perfectă în tote privințele, şi pe de altă 
parte, observând pretutindenea urmele acțiunei sale în lume, 

mintea însași nu se pâte opri de anu admite omni-presenţa 
sa, precum au făcut chiar păgânii și înțelepţii lor (2), cu 
tOte că modul acestei ubiquități ne este eu totul neesplicabil. 

PV. Eternitatea, Când se dice că D deii este etern (isos, 

aeternus), aceia însemnsză, că existența sa n'are nici înce- 

put, nici sfârșit și că în genere El este neatârnat de ori ce 
codițiune a timpului (5). 

In sânta Scriptură însuși D-deă 'și dă acest atribut. «Fă 
vieţuesc în veci, dice în Deuteronomii prin gura lul Moisi 
(XXXII, 40). Za sunt cel dinteră și cel din urmă (IS. 

XLVIII, 12: Comp. XLI, 4; XLIV, 6). «Fă suntalfa şi 
omega, începutul şi sferşitul (ap 1. 8-17). «Inainte de mine mu 

a jost D-geă, și nică după mine nu va fi» (Us. XLIIL, 10). Fă 

sunt cel ce este» (Ex. III, 14). Și profeții atridue luă D-geii 
aceiași însușire, de esemplu, David : «D'rpiru început Tu 

aj, Chrisostom, Homil. XII în epis. ad Hebr; Greg. Teol Oper. 
St. Părinţi, JI], 2 | 

2]. Plotin. Enna. VI, lib. V cap 4. 
3]. Cred cu tărie că D-geii este.... atern dios [Martris. Ort. 1. 

resp. 11. „Insuşiele fiinţiale ale lui D-gdei sunt: de afi... etern, 
fără început, fâră sfărşit; 7 etvar âtărov, avapxov dredeorrov |Ibid. 
resp. 13] „Nu mai tu eşti vecinic, ca făcătoriul vâcurilor“ (Leg. pour 
sept. f. 11. Mose. 1831).
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Domne, pământul aă întemeiat și Încrurile mânilor tale sunt 
certurile. Acele vor peri, cră tu remâl în veci; 15te ca un 
vestimânt se vor învechi ; ca pe o haină le vel schimba ; şi se 
zor schimba; €ră du același eşti şi ant HE nu se vor fini, 
(Ps. CI, 25-27). Mai 'nazute de a se face munți sau a se forma 
Pământul și tot universul. Tu eşti D-geii din tătă eterniratea 
ș? în toli veci» (LNX IX, 2) «0 paze de ani înazntea ochilor 
Zi sunt ca gdiua de eri care a trecut, (lbid. 4). Isaia:, Na 
sczță, nu ați augit, că D-geii este Domnul etern, care a creat 
ZOtă întinderea pămentulă, care nu slăbește, nică se ostenește 
şz a cărnă înțelepciune este nepătrunsă ? (XL, 28; LVII, 15) 
Ieremia : « Domnu/însașă este D-geit adevărat, D-geul cel vtă, 
Regele etern» (X, 10). Tot ast-feliă este şi cu scriitorii sânţi 
ai Noului Testament. Sântul Paul numește pre D-deii, 
Imperatul vecurilor nemuritoriă» (1 Tim. L. 17). «care 
singur are nemurire» (NL, 14); şi st. Petru repeţind cuvintele 
psalmistului, dice că înaintea Domnului o gl esfe ca o mie 
de ami şi o mie deană ca o gi, (u Petr. III, 8). Mai mult 
încă, st. Scriptură întinde eternitatea atribuită lui D-deă, ca 
esență, chiar și însușielor și lucrărilor sale și dice: Done 
mila ta este în vâc» (Ps. CXXXVII, 9). Dreptatea ta este drep- 
Zatea eternă» (CAVIII, 142, 144). Numele fiu vremâne în 
dec, (CXXXIV, 13), sau „Puterea să este o putere eternă 
carea nu i se va rădica, (Dan. VII, 14). «Căci îvpărăția 
sa este împorăfie vecinică: (lbid. 27)... Sfatul Dowmnului . 
rămâne în vec» (lbid. 1 Petr. V, 25; ps. CXVIIL, 18). Sânţii 
părinți şi înv&țători ai bisericei ni esplică cum trebue să 
fie. înțelesă eternitatea lui D-deii. Nu precum se represintă . 
ea în decomun, un period fără început și fără sfârșit, for- 
mat din o mulțime nenumărată de părți, care s'ar succeda 
neîntrerupt, și prin urmare compus din un trecut, present 
ŞI viitorii; din contra, este numai un present, un present 
statornie, ne schimbăcios. <D-deii a fost, este și va fi tot
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deuna, sati pentru a dice mal bine: EI este tot dâuna, dice 
st. Gregorie Teologul; căci aceste cuvinte: 4 fost şi va fi 
exprimă o împărțire a. timpului nostru și nu se potrivesc 
decât unei ființi trecătâre; pe când Cz/ce ese există tot de- 
una. Și acest nume și "1 dă El singur vorbind lui Moisi pe 
munte (Ex. III, 14), pentru că EI cuprinde în sine tâtă 
esistența, care n'a avut început și carea nu va avea sfârșit. 
Aseminea unui ocen de existenţă ne sferșităși fără de margini 
care se întinde peste marginile a tot ce ş'ar putea represinta 
cine-va în timp și existenţă, EI se presintă spiritului nostru 
(şi acesta într'un mod forte întunecat și imperfect, nu așa 
precum este El, ci cu aceia ce este înfăşurat), prin ajutorul 
unor trăsuri aruncate în grabă, sub figura realităţei, care 
fuge înainte de a fi prinsă, şi dispare înainte de a face- im- 
presiune spiritului, dar lumineză ochiul minței nâstre, dacă 

este sănătos, ca fulgerul, care sirăbătând iute nourul, lumi- 
neză ochii noştri (1). Tot așa se esplică ideia, despre eter- 
nitatea lui D-deti de către Dionise Areopagitul, Tertulian, 
Gregorie Nysis, Isidor Pelusiotul, Augustin, Gregorie cel 
mare, etc. (2). 

Fiind cuprinși în marginele timpului, și nevădând îm- 
prejurul nostru nimic alta decât lucruri trecătâre, nu putem 
să ne facem aici o ideie despre modul existenței eterne a 
lui D-qeii. Cu t6te acestea mintea nâstră este silită a recu- 

nâsce lui D-deu însuşia acesta. D-deii este o fiinţă, care 

există prin sine, adecă neprimind de la nimine începutul 

existenţei sale și posedând în Sine un isvor nesecat de vicță ; 

1). Operile St. III, 238 şi 1V, 154-155. 
3). Dionisie Areopagita. De divin. nomin. cap. 5; Tertul. contra. 

Mareion, lib. I cap. 8; Gregor Nys. Contra Eunom. lib. 1 p. 98: Isid, 
Pelus. lib. III, Epist. 149; Augustin , Confess. lit LX, cap. 10; „Fuisse 
et futurum esse non estin vita divina, sed esse solum, quoniam aeter- 
num est. Nam fuisse et futurum est non esse aeternum“ (Confess- 
lib. XI. cap. 16) Grego. mar. Moral. lib. XVI, Cap 20 şi lib. XX 
cap. 23.
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EI nu pote să aibă dar nici sfârșit. D.deii este o fiinţă a tot 
perfectă și infinită, pentru care nu există margini nică într” 
un felii; este deci străin de tâte limitele timpului, adecă 
că nu este pentru El început, durată sai succesiune, nu 
este sfârșit, Eternitatea lui D-dei era recunoscută chiar de 
filosofii păgânismul ui (2). 

VI. Nemutabilitatea, Nemutabilitatea lui D-deii este 
acest atribut în virtutea căruiea remâne acelaşi (dvaAAoto ros 
âperăsânras, immutabilis) în esența sa, în puterile sale și în 
perfecţiunele sale, și în determinațiunele şi actele sale (2). 

Descriind acest atribut a lui D-deiă, sânta Scriptură înde- 
părteză de la El tâte schimbările, care se observă în om: 
DD-geu nu este ca omul ca să mințiscă, nică ca ful omubtă ca să 

fie supus schimbăreă, (Numere XXIII, 19). Ace/care birueşte 
în Îstrazl nu va erta şi va remânea neîmblângit, fără a se 
căz de ceia ce a făcut; căcă nu este om ca săse căzască”. (i Reg 
XV, 29). «Inima omului are deoszbite cugetări, dară voințai 
Domnuhu va remânea fermă. (Prov. XTX, 21). Ea îndepărteză 
de opotrivă de la el tâte caracterile mutabilității ce presintă 
natura externă: Dura început fu Domne ad întemeiat fă- 
mtutul, şi lucrurile mănilor tale sunt certurale, acelea vor peri 
dară fu ramă în văc. Tăte ca o haină se vor învecha ; și ca 
un vesmănt le oeă schimba și vor fi în adevăr schimbate : 
dar Tu, același eşti, și anti tei nu se vor sfărşi“(Ps. CI 
26, 28: Heb. r. 1, 12). <Ceriaul şi pământul ov frece; €ră 
cuvintele mele nu vor trece» (Marc. XIII, 31). Ea adeverește 
că în D-dei nu este nică umbră de schimbare ; <ZOză darea 
cea bună și tot darul dlesevârșit vine de sus, Bogorădnd de- 

1). Plato in Timaeo ; Proclus. In Comment. 11 ad. Timaeum ; Plo- 
tinus Enn. III lib. VII C.I 2 4; Numenius apud Euseb. Praepar. 
evangel. lib. XI, cap. 10; Plutareh. Ibid. cap. ll, 

2), Cred cu tărie şi statornic că D-geii este... nemutabil prin esenţa 
sa: ăperaâAmros sto rm woaw (Mart. ortod. Art. 1, resp. Îi.)„A 
vem unD-geii, care este tot dâ-una aseminea sieşi şi este tot dâ-una a- 
celaşi Sp.otov xat ravroy mavrore uv ră Eavroy (Îbid. resp. 8). 

a
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Ja Părintele luminelor, care nu pote se primăscă nică schăm- 

dare saă umbră de mutare. (lac. 1, 11). In fine ea ni pre- 

dintă pre D-deii însuși dicând ; «FF sunt Donul și nu mă 

schimb, (Mat. IN, 6). | 

Părinţii și învățătorii bisericei, cariă atribueaii de opotri- 
vă lui D-deu o neschimbare desăvârşită în tote privintile (1), 

explicaii ideile lor în privinţa acesta prin următârele raţio- 
namente: Schimbarea unei ființi ește însoţită negreșit de 
un șir sati o succesiune de deosebire stări; dar în D-dei” 
nu pote fi nici șir, nici succesiune, pentru că el este etern (2). 
Schimbarea unei ființi pâte să fie în bine sati r&ă ; dară faţă 
cu D-deii este cu neputinţă a admite atât una cât și alta; 
căci el este pe deplin perfect (3). Schimbarea unei fiinţi se 
pote face sait prin câștig or pagubă; dar în D-dei ori-ce 

câștig și ori-ce perderi sunt cu neputinţă; căci D-deă n'are 
lipsă de nimic și este nematerial (4). In particular pentru a 

- esplica cum este D-deii nemutabil în voinţa sa şi hotărirele 
- sale în privința creaturelor dotate cu voință liberă și mak 

ales a omului, sânții Părinţi întemeinduse pe Scriptură 
distingeaii în D-deii o îndoită voinţă; cea dintăiti (StAnua 

:). Dion. Ariop. De Divin. nom. cap. II n. 6%; Teofil, ad Autolie 1, 
4; Origen. De Princip 1, 1 n. 6; Chrisostom. Homii. Îil în Epist. ad 
Roman ; Augustin. Proem, lib, IV de Trinitate „Omnino Dei essentia, 
qua est, nihil mutabile habet, nec in aeternitate, nec in veritate, nec 
in voluntate. . .(Confr. Mast. lib. XIII, cap 16 seu 20). 

3) Tertul. adv. Prax. XXVII: Deum immutabilem et informabi- 
lem eredi necesse est, ut aeternum ; transfiguratio autem interemptio: 
est pristini. Origen. Orat. XXIV ; Augustin Lib. quaest. 83. quest 19; 
Lactant. Inst. lib. XI, cap. 8; Antipatr. Bostrens. Apud Damasc. Pa- 
ralel. cap. 1. 

:) Grigor Nys. In Psalm. tract. II cap. 1V. p. 298 ed Morel; Hilar. 
In ps. 2; Augustin Serm. XII de divers. cap. 16; „Mutatio quippe 
ut în pejus est, aut în melius...“ (Conf. In 1 Epist. Ion. tract. IV, 
cap. 3). 

CN Gregor Nys. Contra Eunom. orat. XII; Augustin de civit, 
dei lib. XI, cap. 10; Damasc. Esp. credinţei ortod. lib, | 
cap. 8.
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Tpt0T0v), și adoua (2ewrepov); sau almintrelea: antecedentă 
(mponyâuhevoy) și subsequentă (Ezâuevov) ; sati în fine, cum 
începură a se exprima mat în urmă, absolută și condiţio- 
aată (voluntatem absolutam et conditionatam). Prin cea 
dintăii se înțelege acea voință a lui D-deu prin care El 
dorește ceva fără condițiune, într'un mod absolut, de e- 
semplu: «ZI poește ca foți Gmeniă să se mântuescă șz să vie 
da cunoscința adeverulă (c Fim. IL, 4); și prin a doua se 
înţelege cea-laltă voinţă, după care D-deti aşteptă ceva de 
la creaturele înzestrate cu libertate, sub cutare sau cutare 
-condiţiune obligătâre pentru dânsele, de esemplu: el tri- 
mise Gimenilor pre unicul seă Fină, eca tot ce/ce crede îmr'€n 
S1l să nu piră, ci să aibă ozeță vecznică» (l6n, III 16; Marc, 
XVI, 13). Ast-felii voința lui D-deii, atât faţă cu creaturele, 
libere, cât și față cu tâte creaturile în genere, rămâne ne- 
mutabilă, și libertatea celor d'intă nu este nici de 
cum restiînsă nici prin voinţa acesta nici prin hotăririle 
sale (1). 
„Mintea nu pâte să nu recunoscă dreptatea raționamen- 
telor acestora ale sânților Părină și prin urmare trebue să 
mărturisescă, că D-deii este o ființă nemutabilă, precum 
au și mărturisit acesta din anticitate prin vocea înțelepților 
păgânismului (2), 

VII. A totputernieiaa A tot puternicia se însuseşte Iul D-deii în sensul acela, că El fără nici o restrângere are puterea de a crea t6te și a ţinea totul sub dominaţiunea sa, ceia ce face să fie numit fără deosebire 4 77 futernicul, saă Cel tare (marco rauns), şi supremul domnitorii al tuturor (7avroxoatp) (2) ” 
1). Chrisost. Homil. I în Epist. ad Efes.; 1. Damasc. Esp. cred. ort. Il cap.29. 

3), Plato, lib. II De Republ ; apud Euseb. Praeparatio evangel. lib. XIII, cap. 3; Salust,, initio libri de diis et Mondo; Plotin Enn. IV, lib 2, cap. VIII. 
3). Cred cu tărie că D-geii este....a tot puternic: zavroâbyaus. (Mărt. ort. art. 1. Intr, 17) ; Atributele esenţiale ale lui D-geii sunt:
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> Sântele nostre cărți conţin o mulţime de locuri, unde se 
descrie lămurit acest atribut a lui D-dei. 

Ele mărturisesc a tot puternicia lui D-deu în genere: «.Szză 

că poți tote, dice evlaviosul lov (Ă LII); « Ava, părzate/e mei, 

făte "ți sunt cu putință» (Marc. XIV, 36). «La D-geii zote 

suni cu putință» (Luc. I, 37). Și în același timp numesc pre” 

D-deii zare (Ps. LXXXVIII, 9), Domnul puterilor (XXIII, 
10), singur fuzernic (1 Tim. VI 15), şi a fot puternic: « D-geii 
este mare și a fot puternic, E] este mare în sfaturile sale, tare 

friu minunile sale, este stăpânitorul a tte, Domnul cel cu 

nume mare. (l6n. 18, 20; II Cor. VI, :8; ap. XVI. 7). 

Represintă, mai ales, a tot puterea lui D-deii în creaţiu- 

ne: €şz a des D-deăi: să se facă lumină și sa făcut lumină» 

Fac. |, 3). <£/ a gis şi sa făcut, a poruncit și s'a zidit 

(Ps. XXXII, g ; comp- CXLVIII, 5). <D-geu/ nostru în ce-. 
zi şi fre părul Tdte câte a vrut a făcut». (CXXIUIL, IL; comp. 

CXXXIV, 6). «Ca cuvântul Domnului cerurile sasi înteme- 

zaț şi cu duchul gurei sale 161 oștirea lor, (XXXII, 6, 

Comp. lerem. XXXII, 17; Is. XL, 26, 28). Wreduze eștă 

Dope D-gleul nostru ! a pritmi glorie, ondre şi putere, pen- 

fru că tu aă creat f5te şi că cu voinţa a se ţin şi al fost 

create. (Ap. IV, n). | 
_O represintă în îngrijirea ce are D-deii de creaturi și în 

stăpânirea ce are asupra lor: Zoe aştiptă de la tine, să d 

dal hrană la timp. Când li dai lor, ele se adună, şi când 

deschigi mâna ta, 167 suut pline de bunătatea Ia. Dacă în- 

pr faţa ta, ele se tulbură. Vei lua spiritul lor şi se vor 
sforşi și în țârina lor se vor îmtorce. Timite-veă spiritul 

Zeii și se vor zidi şi vei înoi [aţa pământul», (Ps. CXXX; 

a tot puternicia. . . .(Ibid. resp. 13). El se numeşte a tot puternic sai 

Stăpân atâte zavroâbvap.os Îjnavtoupărwg, pentru că totul este în pu- 
terea sa, şi el a creat universul fără greutate şi fără silă, numai cu 
voinţa sa (lbid. resp. 14). 

£
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28, 31). «Ție se cuvine, Dâmne, mărirea, puterea, slava şi 
biruința, și ţie se cuvine laudă; că tot ce este în ceriti și 
pre pământ este al te; ţie se cuvine a domni, și tu ești 
înălțat mai pre sus de toți stăpânitorii. Bogăţiilă și gloria 
sunt ale tale. “Tu ai putere asupra tuturor creaturilor; tă- 
ria și autoritatea sunt în mânile tale; tu ai mărire și orânduești 
tote» (1 Par. XXIX, u și 12; comp. Deut. X 17; 1 Tim, VI, 

15; ap. XVII, 14; Col. II, 17; Hebr.1, 3). 
Mai ales aduc temeiuri pentru a mărturisi a tot pu- 

terea lui D-deii în minuni: «Cize esfe D-geii mare ca 

„Dummnegeul nostru? Tu eşti D-gleii carele facă minunh (Ps. 
LXXVI, 13, 14; comp. LXXXV, um). «Ce/ ce cauţi pre pă- 
mâni şi'l facă de se cutremuvă jacel ce se atinge de munţă şi 
fumează, (CUL, 32). « Care face să urmeze dupe întunerecul 
sopței, lumina dimaneţei ; cel ce chiamă apele mărei şi le varsă 
pe suprafaţa pămentului» (Amos. V, 8). « Bine-cuobntat fie 
Domnul D-geul înt Istrail! numaă el face minuni» (LXXI, 
17; CXĂXXV, 4.), In propagarea şi mânţinerea credinţei 
creştine și a bisericei: « Poză z7d; biserica mea şi porţile iad 
/uă a o vor birui, (Math. XVI, 18). «D-gei a ales pre cei 
maă puţin înţelepţi aă lumea, ca să ruşineze pre cel înţelepti ; 
cele slabe a ales din lume, ca să vușineze pre ceă puternică. 
EI a ales pre cele maă urâte şi mai despreţuite ale lumeă, şi 
cea ce nu era, ca să sfarme ceia ce era, pentru ca să nu se 
laude nimene înnaintea lui» (1. Cor. |, 27, 29) «1. Chris- 
tos trebue să domniscă până ce D-geă'! vapune pre toţi ntpuiciă 
sub pactâre (lbid. XV, 25) — In îngrijirea lui D-deu pentru 
mântuirea credincioșilor; Fu li dai vița vecinică, şa na 
or feri, şi nimene nui va smulge din mânile mele (l6n X, 
28); și prea înalta mărire a puterei sale către noi, cartă 
credem, dupe tucrarea puternicel sale tăriY; (Efes. L. 19) 
Eră celui ce pote face prea de prisos preste tăte cele ce cirem 
saă gândim, dupe puterea ce se Încrâză în noi, aceluia fie
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mărire în biserica cea în Christos Isus, prin tote nimurile 
în vecii vecilor, amin (Efes. III, 20, 20). Inv&țătura despre a- 
tot puterea lu) D-deii era așa de generalminte recunoscută 
că s-ţii părinți și învățătorii bisericel credură de prisosa o 
mai dovedi. < Arată-mi, dicea sântul Augustin, nu dic un 
creștin sati un ebreti, ci chiar un păgân închinătoriit de i- 
doli şi slujitorii al demonilor, care să nu mărturisescă că 
D-deii este a tot puternic (9; La obiecțiunea ce aducâaii 
unii, că pentru D-deti ar exista Gre-care neputinţi, ei res- 
pundeau: Negreşit D.dei nu pâte muri; el nu pâte face reit 
nimenui; nu se pote renega pre sine, nici minţi (II Tim- 
II, 13; Hebr. VI, 18); în genere el nu pâte păcătui nici a. 
măgi; căcă dacă ar putea muri sai vătăma pre cineva, sati 
minţi, în genere a pecătui şi a face reii, ar fi la Elun semn, 
nu de putere, ci de slăbiciune şi neputinţă, seu fisică sat 
morală. D-deti pâte tot ce voiește și ceia ce nu este contra- 
rii nature sale; dar a muri sati a înceta dea fi, este un 
lucru cu totul opus naturei sale, şi prin natura sa el nu vo. 
ește decât binele și nu voește nimic ret (2), 
Aprotundănd ideia Fiinţei a tot perfecte și nemărginite 

în tOte privințele și acea a Piinţei care există prin sine, u- 
nicul isvor de vi€ță și prin urmare şi puterea a tot ce exis- 

  

1) Augustin Serm. CXXXIX, cap. 2. 
3) Dionisie Areopagit. de divin. nomin. cap. 8; Isidor Pelusiot. lib. III Epist. 335; Chrisostom. Homil. 38 in I&n. şi bom. Bl in acta A- postol; Ambros. de Fide, lib. VI, cap. 3; Augustin Serm. ad catech. de Symbolo: „Deus omni potens est, et, cum sit omnipotens, mori non potest, falli non potest, mentiri non potest. Guam multa non po- test! Et omnipotens est, et ideo omnipotens, quia ista non potest. Nam, si mori posset, non esset omnipotens ; si mentiri, si falli, si fa- lere, şi inique agere, non esset omnipotens. Facit quod vult; ipsa est omnipotentia. Pacit quidquid bene vult; quidquid autem male fit non vult. “St. Gregorie Teolog. opera st. Părinţi III, 88 : „Conside- răm ca imposibil, ca D-gei să fie reă saii ca să nu existe, (aceia ar do- vedi în D-geii slăbiciune şi nu tărie), saii că există fără să existe, sai că în acelaşi timp există doi, patru, dece get. . 
Teologia Dogmatică A " 10,
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tă (3), și pe de altă parte, contemplând mărirea și întinderea 
simţitâre a universului creat și tot-deuna conservat de 
D-deii, mintea vine de sine la ideia a tot putinței Creato- 
riului. Ea era admisă de o potrivă şi de înţelepţi păgâni- 
smului (2). , 

Ş 20 Insușiele înţelepciune luă D-dei. - 

Se pâte examina înțelepciunea lui D-deu din două pun- 
cte de videre: din punctul de videre teoretic și din punctul 
de videre practic, adecă în sine și în raport cu lucrurile 
sale. Aci căpătăm conceputul unei însuşii a înțelepciunei 
acestia, a tot șciința, pe de o parte; ră pe de alta acea 
a înțelepciunei. 

1. A tot; seiinţa, Invăţănd că D-deă este o ființă a tot 
sciutâre (ra măvra ciâos, omniscius), voim să dicem un numai 
că el scie totul ci că el scie totul perfect (3). Cea dinteii din 
aceste aserţiuni este privitâre la obiectele sciinţei lui D-deii; 
a doua, la mijl6cele şi caracterile sale. | 

Scriptura expune forte pe larg obiectele sciinței divine ; 

ea atestă în genere, că D-dei scie tâte și în particular că se 
cunâsce pre sine și că cunâsce totul ce este afară de EI; 
că el cunâște tot ce este cu putinţă și tot ce există realminte, 

trecutul, presentul, și viitorul. 

1) Ille plane omnipotens vere solus dictur qui vere est, eta quo 
solo est quidquid aliquo modo est, vel spirituale, vel corporale“. Au- 
gustin contr. Faust lib. XĂXVI, cap. 5. 

2) Mărturiele autorilor păgâni în privinţa acesta, aii tost culese de 
Huetius. concil lib. XĂVI, cap. 5. 

3) Cred cu tărie că D-gei este.... atâte sciutoriă, ră aiva etdâsă, 
(Mart. ort. 1, resp; 11) „Atributele esenţiale ale lui D-geii sunt: a 
tot sciinţa, cunoscinţa, a tot ce există, fie descoperite, fie ascuns. “(Ibid. 
resp. 13) „D-deule milostiv şi gata spre ajutoriii, Tu cerci inimile şi 
rărunchi şi tu cunoşti numai secretele omului; căci nimic nu este as- 
cuns înaintea Ta; dară totul este gol şi descoperit înaintea ochilor 
tei“ (Trebnic). | E “ 

-
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10 Ikdeii scie tâte: „D-deă, este mai mare decât inima n4- 
stră și cunăsce t6te“ (1 16n III, 20). „Doinnul este Dumni- 
leul a tâtă cunoscinţat (+ Regi, II, 3) „Infelepciunea sa n'are 
sfârșii“ (Ps. CXLVI, 5). 

2% Se cunsce pre sine: „Nimene nu cunâsce pre Fiul fără 
numaă Tatăl și pre Tatăl mw cunosce nimene fără numai 
Fiul“. (Mat. XI, 27) „Cine din 6menă cungsce cele ale omu- 
luă, fără numai spiritul omului care este în 19 de asemine 
nimeni nu cundsce ceia, ce este în D-deă, fără numaă spiritul 
luă D-deă (i Cor- II, n). | | 

3* D-deu cunâsce tot ceia ce este cu putinţă: ZI chiamă 
ceia ce nu este ca cum dr fi; (Rom. IV, 17 ) Şi cundsce tote 
înainte de a, fi făcute (Dan. XIII, 42). Ă | 

4* D-deii cunâsce tot ce există realmihte: „Căci EI vede 
pănă la marginele lumeă și privește -tot ce este sub ceriiit 
(lob. XXVII, 24). „Nică o creatură nui este ascunsă: totul 
este gol și descoperit înaintea celui de care vorbim (Ebr. 
IV, 13). In particular, El cunâsce totul în lumea fisică: „EI 
numără mulțimea, stelelor și le cunsce pre tâte pe numele lor 
(Ps. CXLVI, 4; Comp. Sir. 1, 2). „El cunâsce tote paserile 
ceriului“ (Ps. XLIX, 12). „Ochii Domnului sunt deschişi 
preste tot pământul“ (UL Par. XVI, 19). „Înaintea, luă iadul 
este gol şi adâncul fără îmvtlișiă“. (lob. XXVI, 6).—la lu- 
mea morală, de es. vicța şi faptele nostre, bune sat rele: 
„Domnul privește cu luare aminte căile omului și consideră 
tâte apucăturile sale“. (Prov. V, 21). „Ochii luă D-deă, sunt 
pe căile fie-căruea şiprivește idte păsurile lor. Nică întunericele, 
nâct umbrele morţeă nu pot se ascundă ochilor scă pre acel ca- 
vii săvârșesc uelegiuirea“ (lob. XXXIV, 21, 22). Ochii 
Domnului privesc în tot locul pre cei bună și pre cel 
răi“ (Prov. XV, 3).— Starea morală a inimei nâstre : » Dom= 
nul 'cercă, inimile și pătrunde tăte cugetările spiritelor (5. 

„Par. XXVIII, 9). «Inima tuturor Gmenilor este nepătrunsă, 

rr
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cine o va cunâsce ? Băi sunt Domnul, care cerc inimile şi ră- 
runchăi“ (ler. XVII, 9, 10). „Numai 'Tu cunosc! inimile fii- 
lor Gmenilor“ (IL Paral. VI, 30; comp. Ps. VII, ro; Sir, XLII, 
18). „Domne, tu cunoscă inimile tuturor Gmenilort (Fapt. |, 
24; comp. XV, 8).—Trebuinţele, dorințele, lacrimile, ru- 
găciunele nâstre: 3 Domne, tâtă dorința mea este înaintea, o- 
chilor et, și suspinul meă muţi este ascunst (Ps. XXXVII, 

9). „I6tă viâța mea înaintea ta este, D-deul mei; tu aă 

vădut lacrimile mele“: (LV, 8). „Ochii Domnuluk spre cel 
drepți și urechile luă spre rugăciunea lor“ (XXXIII, 1. Petr. 
MI, 12). „Rugaţi-vă Părintelui în secret, şi Parintele vostru, 

care vede în secret, vă va resplăti“ (Math. VI, 6). 
59 D-deii cunâsce tot trecutul: „D-deă, cungsce lucrul seă 

„din veci“ (Fapt. XV, 16 ; comp. Sir. XXIII, 29; XLIII, 19 
„20), şi „Va veni diua când Domnul va judeca hunea cu. 
dreptate“ (Fapt XVII, 31); sati „7 va da pe faţă ceia ce 
este ascuns în întuneric și va descoperi. cele mai ascunse ct- 
getări ale inimilor. nostre“ (1 Cor. IV, 5), și va da fie-căruea 
dupre faptele sale“ (Rom. 1, 6). 

6 Dumnedeii cunâsce tot presentul: „Jadul și perdarea 
sunt gdle înaintea Domnului ; cu atât mai mult inimile fiilor 
ominesci“ (Prov. XV, Il). „E1 descopere lucrurile cele mai 
adânci și mal ascunse, cunosce ceia ce este în întuneric și 
întru el se află lumina cea adevărată“ (Dan. II, 22). „El 
vede pănă la marginele lumeă și privește tot ce este sub ceriă“ 
(lov. XĂVIII, 24). 

70 Dumnedeă cunâsce tot viitoriul: „Fă sunt D-dei, şi 
mu este alt D-deă, ca mine... Ei vestesc de la început 

ceia ce are să se întâmple la sferșitul vâcurilor“ (Is. XLYVI, 
9, 10; comp. XLI, 23; Dan. XIII, 42). El cunâsce în deo- 
sebi nu numai viitoriul necesari, neevitabil, ci încă și viitoriul 
casual, contingent: „Fă te-am cunoscut înainte de a te for- 

„ma în pântecele mumeă tale“ (ler. ], 5). „Tu ai descoperit
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«le departe cugeiele mele ; Tu aă însemnat calea pre care merg 
în 4ită vidla mea“ (Ps. CXXXVIII, 2, 3). , Ochiă tet mată 
vădut, când eram încă neformat“ (Ibid 1, 5). „Părintele vos- 
ru scie ce irebuinţă aveţi înainte de ax core (Mat. VI, 8). 
„Pre: acei pre carii Y-aă, cunoscut în presciința sa, i-aă şi 
predestinat, ca, să fie conformă cu chipul Piuluă săi (Rom. 
VIII, 29).—Și viitoriul condiţional, adecă subordonat 6re- 
căror condițiuni și nerealisându-se, dacă aceste condițiuni 
nu sunt implinite: „Vai ţie, Chorazine, vaă ţie Vetsaida ! 
Pentru că de sar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile, care 
saă făcut în tine, de mult în sac și în cenușă sar fi pocăit (5), 
(Math. XI, 21). | 

In ceia ce privește mijlocut și caracterele, sciința lui 
D.deii se deosebesce cu totul de a nâstră, precum putem 
să închiem deja din textele citate pănă acum.—Noi câști- 
găm cunoscinţi, adecă ne dăm semă de lucruri, pe care nu 
le cunoscem mai "nainte; la D-deu, nimic de acestea; EL, 
scie din eternitate totul: »D- dei, cunâsce lucrul ses, din eter- 
nitate“ (Fapt. XV, 18). Noi învăţăm a cunâsce lucrurile 
treptat, mai ântăiti una, apoialta, după aceia a treia și așa mai 
departe; D-deii scie tâte de odată »D-deii este maY mare 
«le cât inima nostră ; El cumosce totul (1. I6n III, 20). Noi 
Căpătăm cunoscinți prin mijlocul simțirilor, ce ni trans- 
mit impresiunile obiectelor; a imaginaţiunei, care ni re- 
presintă imaginele acestor obiecte ; ale memoriei, care con- 
servă și reaminteşte închipuirele de mai 'nainte; în fine 
ale minţei, care cerceteză tâte acestea și judecă asupra lor, 
făcând și deducerile sale. D-deu vede şi scie tâte nemijlocit ; trecutul, presentul și viitoriul, și prin urmare nu are trebu- 
inţă nici de unul din mijlOcele arătate mai sus: „El vede 
lumea de la o margine la alta, și privește tot ce se petrece 

  

E 1). Vegi şi 1 Regi XXIII 10—14; Ier. XXXVIII, 11—24; Ea. II, 6.
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sub ceri“ (Iob XXVIII, 24). Nol cunâscem numai din 

partea vădută obiectele, saii numai ceia ce se arată ; D-dei 
pătrunde chiar în esența lucrurilor şi a tot ce există: „Cel 

„ce dosește, se ascunde el de mine şi nuwlvăd? gice Domnul. 
Ore nu umplu eă ceriul și pământul? ice Domnul“ (lerem. 
XXIII, 24). „Fă sunt Domnul, care cercă inimile și rărun= 
chiu“ (ler. XVII, 10). Cunoscinţele nâstre sunt în mare 
parte necomplecte, intunecate, pe ghicite, simbolice, de 

abea putem să atingem cea mai mică treptă a adeverului: 
D-deii scie totul complect și cu perfecţiune: „Totul este 
gol și descoperit înaintea aceluea de care vorbim“ (Hebr. IV. 
13). Se mai dice de dânsul că El este adevărul (1) și că a- 
devărul este neîncetat lângă el (Ps. LXXVVIII, 8), şi aiu- 
rea: „I6te căile Domnului sunt adevărul“ (Ps. XXIV, 1; 
CĂVIII, 151). „70te poruncile luă sunt pline de adever“ (Ps. 

CĂVIII, 86). „Lucrurile mânzlor sale sunt adevărul“ (Ps. 

CX, 7). In fine cunoscinţele nâstre sunt variabile ; ele sunt 
susceptibile de perfecționare, saă adese-ori se micşureză ; 
pentru că uităm multe din câte am învăţat; sciința lui 
D-deii este nealterabilă și eternă: „Adevărul Domnului ră- 
mâne în veci (Ps. CXVI, 2). Trebue cu tâte acestea 2 ob- 

serva că mijlocul sciinţei lui D-deii, în însași esența sa, ni 
este necuprindătoriii, deși compărându-o cu aceia căria 
datorim cunoscințele n6stre, am putea să scim diterinţa” 
ce există între ele: „O sciință ca acesta e prea minunată 
pentru mine și așa de înaltă în cât nu o pot ajunge“, strigă 
unii din 6menii vechiului Testament, cei mai deprinși cu 
cunoscința lui D-deiă (2) (Ps. CĂXXVIII, 5, 6). 

1], Cel ce ma, timis este adevărat [ln VIII. 26|. Ei sunt calea, ade- 
vărul şi vitța (Ibid XIV 6) Când va veni Spiritul adevărului, vă va în- 
sa o adevărul (Ibid. XVI, 13). Domnul D-deăi este adevărat (ler, 

LI) „Nu îndrăznesc să spun cum posedă D geii sciinţa ; dic numai, 
că nu ca ângerii şi Gmenii; dară nu îndrăznesc a spune cum are cu- 
noscinţa lucrurilor, căci nu sunt în stare să înțeleg“ (Augustin. In 
Ps. XLIX]. 

a
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Sânţii. părinți și învăţători ai bisericel nu se mărginiră 
a repeta în scrierile lor aceia ce st. „Scriptură ni vorbeşte 
despre a tot sciința lui D-deti, adică a atribui lui D-deii cu- 
noscința de sine și de tâte creaturile (:), cunoscința trecu- 
tului, presentuluj și a viitoriului (2), neînlăturată, (5), o . 
cunoscință a tot perfectă și deosebită de a nâstră (4); ei 
caută în același timp a esplica causele acestei a tot sciinți 
dumnedeesci. După ei, una din aceste cause, este că D-dei 
este însuși creatoriul tuturor lucrurilor și că totul depinde 
de El (5); al doilea că prin înțelepciunea sa cunâsce tâte(€); 
al treilea, că este present pretutindenea. prin esenţa 
sa (7). Invățătorii vechi ai bisericei căutară earăşi a 
deslega, pre țcât se pote, cestiunea raportului  pres- 
Ciinței divine cu acţiunea liberă a omului; acestă cestiune, 
care în ;tot-dcuna fu privită ca una din cele mai grele. A- 
cestă presciință, diceau ei, nu vatămă întru nimic libertatea 
nOstră. În adevăr: 1 D-deii prevede nu numai faptele nostre, 
Ci și causa lor, libertatea nâstră ; El prevede, că noi vom, 
sEvârși aceste fapte după voinţa nâstră; că dacă am voi 
am face altele pe care le-ar previdea crăși, şi prin urmare 
dacă. ne hotărim a săvârși unele și nu altele, alegerea atâr- 

]. Policarp. ad Filip. n. IV; Teofil ad. Autolic 1, 4; Iustin. apo- 
log. I. n. 16; Atenag. Leg. XXX; Minut. Fel. Octav. XXXII; Iren. 
Coutr. Haeres. IV, 19 n. 2; Clem. Alex. Strom. VI, 11; Origen de 
Princip. II], 1 no 13. 1V, 37; Basil. Epist. VIII, n. Îl. 

3]. lren. contr. Haeres, XI, 26, n. 3: „Nihil eorum quae facta sunt, 
et quae fiunt, et fient, scientiam Dei fugit;“ Clem. Alex. Strom. VI, 
li: zăvra obăev od uâvoy ză dvra, Ghhă vai ră toâuava, ai e Eorat 
Sxaotoy. .. ; Lustin apolog. I, n. 44; Tertul. contra Marcion. XI, 5; 
Origen. de Princip Lil, no 17, Euseb. Demonstr. Evang. IV, |. 

3). Ignat, ad. Filipens: Cap. 4; Greg. Nys. de infant. qui praema- 
ture abripiuntur, III. ed morel. August. de dono persev. cap. 9. 

4). Clem. Alex. Strom. VI, 17; August. ad Simplie. lib. L, Quest. 
2; de Trinit. XV, 14. - 

5. Dionis. Areopag. de divin nomin. VII, n. 2; Panten. Fragment. 
8). Augustin. de Quest. LXXXIII. Quest. 46. 
7]. Ireneii, adv. Haeres. [V, 19, n. 2; Minut. Fel. Octav. XXXII.



—152— 

nă în totul de la voința n6stră (:). 20 In casul de care ni 
este vorba, presciința, lui D dei pâte să fie asimilată cu 
previderea omului; precum și pentru a putea cunâsce mai 
înainte, într'un feliti sai altul, că cutare din fraţii noștri s'au 
decis a lucra în cutare sens, noi nu putem prin aceia -să'] 
constringem a împlini hotărîrea sa, așa și D-deii prin pres- 
ciința sa, nu ne constringe nici de cum a s&vârși faptele 
ce le-aii prevădut; EI le prevede ca pe niște urmări ale li- 
bertăţei și nu ca acte necesare. (2). 30 Pentru D-deii nu este 
nici trecut, nici viitoriti; numai presentul există, pentru că 
el nu prevede, ci vede faptele nâstre așa precum le s&vâr. 
șim. Aici dar libertatea nâstră nu sufere nimic, ca și acea. 
a apropelui când suntem martori ai faptelor sale (3) 40 
Aşa dar faptele nâstre nu atârnă de presciința dumnedeâs- 
că; din contra Dumnedei le prevede și le vede pentru 
că ne-am hotărît singuri a le împlini şi că în adevăr le s&- 
vârșim (€). 

Adeverul a tot sciinței lui D-dei este necontestabil, orl 
că fiinţa lui D-deă este pe deplin perfectă și nemărginită, 
ceia ce. recun6sce mintea sănătâsă, si în urma conside- 
raţiunelor, prin care, precum am vădut acum, părinţii bi- 

1]. Augustin. de Civit. Dei, lib V cap. 9: „ta omnes qui rerum ca- 
usas praescivit, profecto in eis causis etism voluntates nostras ignora- 
re non potuit, quas nostrorum operum causas esse praescivit.... 
(Conf. cap. 10). Et de liber arbut. lib. III, e. 3 „Cum sit praescius 

„voluntatis nostrae, cujus et praescius, ipsa erit, Voluntas ergo erit 
quiă voluntatis est praescius. Nec voluntas esse poterzit şi in potestate 
non erit; ergo et potestatis est praescius...“ | 

). Origen. Coment. in Genes. apud. Euseb. Praepar. Evang. lib. VI, 
cap. 11; Augustin de Liber arb. III, 4. , 

5), Origen. de Princip. III, 1; Ambros de Fide, lib. I cap. 7; Chri- 
sostom. de Prophet. obscur. Homil. 1. no 4; 'Teodoret. In Rom. VIIJ, 
30; August. Quest. ad Simplie. lib. II. , 

4). Origen contr. Cels. II, 28; de Princip III, 3, n. 4; Augustin de 
Civit. Dei V, 9, n. 4
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sericei căutară a o esplica. Adevăru! acesta fu recunoscut 
în tot-dcuna chiar și de păgâni (1). 

IL A-tot-înţelepeiunea. După ideia generală, ce ne 
formăm de înţelepciune, a-tot-înțelepciunea lui D-dei se 
pote defini așa: este cunoscința cea mai perfectă a scopu- 
rilor celor mai bune și a mijlocelor celor mai nimerite, şi 
în același timp, înțelegerea cea mai perfectă de a aplica 
pre cele din urmă la cele dintâi; nu este alt-ceva de cât 
a-tot-sciința lui D-deii, numai considerată în raport cu lu- 
crurile divine, sai însași înțelepciunea lui D-deii privită 
din partea sa practică (2). | 
“Scriptura atribue lui D-deii acâstă perfecţiune cu tâtă 

Chiaritatea. Ea '] represintă în genere, ca ființă a tot înţe- 
lEptă, în care este înțelepciunea și puterea, „care posedă 
sfatul și întelepciunea“ (lob. XII, 13), ca, „singur întelepte 
(Rom. XVI, 27; 1. Tim. 1,17; lud. 25) și ca unicul isvor 
al înțelepciunei: „Dacă vre-unul din voi are lipsă de înţe» - 
lepciune, să o ceră dela -D-deă, care dă tuturor cu dărnicie, 
Jără a imputa darurile sale, și i se va da înţelepciune“ (lac. 
I, 5). „Domnul dă înţelepeiume și din gura sa ese Prudenţa 
și sciința“ (Prov. II, 6; Dan. II, 21). In particular: 

Scriitori sacri ui vechiului Testament ni descriti mai ales 
universul ca oglinda înțelepciunei lui D-dei: „Cât de mari 
sunt lucrurile tale Domne, i5te cu înțelepciune le-aă făcut“, 

strigă David, admirând minunile creaturei (Ps. CIII, 24), . 
„Domnul a întemeiat pământul cu, înţelepciune, și a așegat 
ceriurile cu prudență“, repetă în proverbele sale înțeleptul 

3). 'Thal. apud. Clem. Alex. Strom. V, 14; Plato Parmenid. Pindar 
ol. , 64; Aeschil. Choepi. 201, 202; Sophocl. El. 659: Xenofon. Sym- 
phos IV, n. 48; Plutarch Isir et. Osid. LX; Ser. num vind. XXI. 

2, „Este un singur D-geu, Părinte al cuvântului celui viii, a-tot- 
înţelepeiunea,. .. Un singur Domn, D-geii din D-gei.. „înţelepciunea. 
cupringătâre a tâte“ (Symbol st. Greg. teologul D-geii mare şi su- 
prem. adorat de tâtă creatura, isvorul înţelepeiunei Trebnic). „D-geii 
mare şi suprem. ..care creă totul cu înţelepciune (Ibid. f. 193 ete).
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fiu al lui David (Prov. III, 19). „D-deă a creat pământul cu 
puterea sa, a întărit humea prin înţelepciunea sa, a întins ce- 
riurile prin a tot înțelepciunea sat, cetim în cartea profetu- 
lui Ieremia (X, 12). - 

In cărțile Testamentului noi, economia rescumpărărei - 
nostre este mai ales represintată ca o lucrare a nespusei 
înţelepciuni a lui D-deii: „Predicăm pre Isus Christos răs- 
tigniţ, dice st. apostol Paul, care este smintela Iudeilor și 
linilor nebunie, dar care este putere și înţelepciune a luă 
D-geă, pentru cei chemaţi, fie ludei, fie nemuri“ (1 Cor. +, 23, 
24). „Predicăm înţelepciunea lui D-deă în taina sa, acestă 
înţelepciune ascunsă, pe care a predestinat-o și mal” nainte de 
veci spre gloria, nâstră“ (Ibid. II, 7). „Mie... mi Sa dat 
darul acesta a vesti întru nâmuri bogăţia ku Christos cea ne- 
pătrunsă și a lumina pe toți, care este rândutla tuiney ceă 
de veci ascunsă în D-deii....; ca acum începătorielor și puteri- 

- dor ân ceriă, să fie cunoscută prin biserică înțelepciunea luă 
D-deă, cea, de multe feliuri, dupre răndutla, cea maă îndinte 
de veci, care a făcut-o în Christos Isus Domnul nostru“ (Efes. 
III, 8—11). In fine în a treia epistolă a sa, dupăce a discu- 
tat planul Dumnedeesc al acestei economii divine, esclamă: 
» 0 adâncul bogăției, al înţelepeiuneă și al sciânțeă lui D-deă, 
cât de nepătrunse sunt judecăţile lui și neurmărite căile luă 
(Rom. XI, 33). Sânţii părinţi şi învăţători ai bisericei ara 
tă €răși, după cuvântul lui D-dei, urmele a tot înțele- 
pciunei sale, în organisarea universului în genere,-a s6re- 
lui, lunei, stelelor, aerului, apei și a pământului, a mine 
ralelor, vegetalelor și animalelor mari şi MICI, nobile saiă 

„_prâste, folosit6re sai vătămătâre ; ei explică totul fârte pe 
larg nu numai în unele locuri din scrierile lor, ci chiar în lu- 
crări anume consecrate spre scopul acesta (1). «O singură. 

1) Voim să vorbim de omiliele despre creaţiunea în şese dile ale 
lui Vasile cel mare, Chrisostom, Grigorie Nisanul etc, şi câte-va cu- 
vinte speciale, cum acele ale st. Cyril Ierusalimitenul (Catech. IX, 
153-163) şi a st. Chrisostom (Serm. XI, către poporul Antiochân).



— 155 — 

€rbă, un singur firicel de €rbă, dic ei, este de ajuns pen- 
tru a'ţi absorbi tâtă cugetarea ta, prin cercetarea artei ne- 

sfârșite întrebuințată la formarea lui (î)». EI ni arată mat 
ales “înțelepciunea divină în organisarea omului, anume 
ochii, genele, sprincenile, crierul, inima, mânile, pici6rele 

şi cele-lalte membre și organe ale sale: «Dacă am observa 
cu luare aminte chiar unghiile nostre, observă st. Chrisos- 
tom, chiar acolo descoperim urmele luminâse ale înțele- 

pciunei lui D-deii, ori în forma, ori în substanţa, ori în 
disposiția lor (2),. Ei ni arată în fine în economia mântu- 
irei n6stre, când judecă despre perfecta bunătate a întru- 

părei lui D-deă pentru rescumpărarea nemului omenesc (3) 
și despre întruparea Fiului lui D-deii, dar nu despre 

a lui D-qei Părintele, nică a lui D-dei Spiritul Sânt (4), cau. 

sele venirei întărdiate a Rescumpărătoriului în lume (2), des- 

pre pregătirea treptată a Gmenilor spre a'l primi (6), des- 
pre mortea sa și anume despre mortea sa pe cruce, etc. (7). 

<A voi să mântuescă, dice st. Grigorie Nisis, este un semn 

al bunătăţei; a rescumpăra un prins în schimb este un 

a) Vasilie cel mare, Uperile st. Părinţi, v. p. 80. 
2) A lui l6n. Chrisostom, despre înţelepciunea lui D-dei în orga- . 

nisarea corpului omenesc (Lect. creşt. 1838, 1], 159-111); a lui Va- 
silie cel mare, chvânt despre structura omului (Lect. creşt. 1841. 
IV 3-34). 

)Chrisostom. homil. VI în I6n ; Atanas. de Incarnat. Dei Verbi, 
t 1] Par. 1698 p. 33; conf. p. 48; ; Greg. Nys. Catech. cap. 27; Au- 
gustin, Lib. de Corrept. et gratia cap. 2 şi de civit. Dei lib XVI, 

"cap. 21. 
*) Iven. Contr. Haeses. lib. V, cap. 1; Atanas. Orat. II]. contra A- 

rian; Chrisost. Homil. XVIII in TA, Geunad. De Pogmat. Bceles. 
cap. '2; I. Damascen. Esp. ered. ort. lib IV, cap. 4 

6) Gregorie Nys. Orat. de Nat. Christ. + II, p. 113; Theodoret, 
Disc. VI contra (ăraec.; Augustin Epist. 49 ; De Genes. contra Manih. 
lib 1. cap. 14. 

6) Damascen Espun. cred. ort, lib. III cap 1, Teofilact în cap. 3 
V, 10; Epist. ad. lfes. 

'7) St. Atanasie Alexandr. despre mârtea lui Isus pre cruce (Lect. 
crest. 1838 II 132-158).
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șemn de dreptate; și a face accesibil inimicului seu ceia ce'y 
este neaccesibil este o lucrare a tot înțeleptă (1),. 

Cugetând la a tot sciința lui.D deii și aruncănd o privi- 
re asupra universului, este de ajuns pentru mintea omines- 
că spre a fi încredințată despre a tot înțelepciunea celui a 
tot puternic, care fu recunoscută chiar şi de păgâni (2). 

$ 21. Insușiele voinţeă lul D-deă. 

Voința lui D-deu se pâte considera din două privință de- 
osebite: în sine însăși și în raportul seti cu creaturele; A- 
colo, ni se presintă a fot Hberă în fiinţa sa şi a toz sântă în 
activitatea sa liberă; aci noi vedem mai ales a tot bunătatea 
sa, bunătatea fiind causa cea dintăy şi mai principală a tu- 
turor acţiunilor lui D-dei față cu creaturile, atât raționa- 
bile cât și cele lipsite de rațiune; apoi, în raport cu făptu- 
rile raționabile în particular. adevărată și fidelă, întru cât ea 
se descopere acestor creaturi, ca lege morală pentru voința 
lor, şi ca promisiuni sai motori morali destinate ai :aduce 
la observarea acestei legi; în fine voința lui D-deă este 
dreptă întru cât urmeză acţiunile morale ale acestor cre- 
aturi și li-o dă după merit, Ecă principalele atribute ale 

„voinţei lui D-dei, sai mai! bine principalele însușii ale lui 
D-deii în a tot voinţa sa: libertate nemărginită, sânţenie per- 
fectă, bunătate nesfărșită, veracitate şi fidelitate întrega și 
dreptate supremă. | 

10 Libertatea nemărginită. D-deii se numește a tot liber 
(ZhevSepos, dyretovoos, liberrimus), pentru că se hotărăște a 
lucra independent de ori ce necesitate sai constrângere, fie 
esteridră, fie interioră, fără alt principii afară de concepu- 
tul minței sale înalte și fără alt îndemn decât sfatul voie 

1) Gregorie Nys. Orat. catech. cap. 33, 34, t. III, p. 80 ed, Morel. ) Diogen Laer. Proeom. cap. 7. Aristot, Phys. lib. 1] cap. 8.



  

BT 

sale (Efes. 1, 16). EL alege ce voeşte, și ceia ce a ales, înde- - 
plinește cum voește (1). | 

Sânta Scriptură atribue lui D-deii cea mai deplină liber- 
tate: 10 În tâte faptele sale în genere: „FI face totul“, dice 
ea „după planul și sfatul voiei sale“ (Efes. 1, 16). Ea k-o atri- 
bue mai ales; 2? în crearea lumei: „Zu ai creat tote, și cu 
voia ta se țin și aă fost create“ (Apoc. IV, n) „D-deul nostru 
în certă, și pre pământ, în mare și în i0te adâncurile“ (Ps. 
CXXXLV, 6). 30 In mănținerea și guvernarea universului: 
„Eu am creat pământul, Gminii, și animalele, care suni pe 
fața pămentului, cu puterea mea cea mare și cu braţul îneă, 
cel tare, și am daipămentul cuă mi-a plăcut“ (lerem.XXVII, 
5). „Voi milui pe care voesc a milui și mă voiii îndura de 
care voesce a mă îndura“ (Rom. IX, 15; comp. Ex. XXXIII 
19). „El face tot cet place, oră în oștirele cerești, saă, pintre 
locuitorii, pământești, și nimine nu, se pote opune mâne sale 
puternice, nici să dică : de ce ad făcut așa ?* (Dan. IV, 32: 
comp. lob. XXIII, 13). „Cel prea nalt are stăpânire preste 
domniele 6menilor și le dă cuă“ă place“ (Dan. IV, 14,22, 29). 
Inima regelui este în mâna Domnului; el o îndrepta ori 
unde voește“ (Prov.XXXI, 1. „Ore nu două paseri se vend 
pe un ban și nzci una din ele nu cade pre pământ fără voia, 
Părintelui vostru. Dar ai voștri și perii capuluă toți sunt nu. 
merați“ (Math. X, 29, 31). | 
40 În rescumpărarea omului ; căci Părintele ceresc „He a 
predestinat, după buna voinţa a voieă sale, ca să ne facă fi 
adoptivi prin Is. Christos (Efes. 15). EI a revărsat preste 
noi charul, sei, ca să ne facă cunoscut misteriul voieă sale, în- 
temeiat pe buna voința sa, prin care aă hotărât în sine că 
“muplinindu-se timpurile rânduite de el să recunâscă totul în 

1) „Stăpânirea şi a tot puterea lui D-geii n'aii alte margini decât 
voinţa ş. bunătate sa; şi, pentru aceia, el nu face tote câte le pâte, 
dar face şi pote să facă tot ce voeşte“ |Mărtur. ortod. art. 1. resp. la 
întreb. 14|. 

7
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Isus Christos“ (Id. 7-10). Şi Is. Christos Maăntuitoriul nos- 
tru, “a dat pre sine pentru păcatele nostre și pentru a ne scâte 
din stricăciunea, veculuă de acum, după voia luă D-deă, Parin- 
tele nostru, căruea, fie mărire în vecii vecilor“ (Gal. Î, 45), 
5% In lucrarea renașterei și a sânţirei nostre: „EI cu voia 
sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim maă ân- 
zeii dintre făpturile sale « (Lacob. 1, 19). „Darurile Sântu- 
duă Spirit... sunt date-fie căruca spre folos: unul prime- 
ște dela St. Spirit darul de a vorbi cu mare înțelepciune, al- 
ul... darul de a vorbi cu sciință .. . dar este unul și a- 
celași Spirit care lucreză tote acestea, împărțind, fie-căruea 

„aceste daruri după cum'Y place“ (1 Cor XII. 3, 11). 
Sânții, părinți și înv&țători al bisericei, carii amintesc ade- 

sea în scrierile lor libertatea lui D-deii în genere, expun 
forte lămurit ideile lor în privința acesta în trei» împreju- 
rări importante: când combat pre acei din filosofii vechi, 
carii afirmă că lumea existând din eternitate, a provenit de 
la D-deu, nu după voia sa, ci necesar, aşa precum umbră 
unui Corp, sati raza luminei (*); cănd respingeau erorea pă- 
gânilor și a cător-va eretici, carii susținea, că totul în lume, 
însuși D-deii, este supus destinului (2); când în fine, voind 
să determine ceia ce constitue în noi imagina lui D-deui, ei 
o pun în libera voință a omului (3). In tote acele împreju- 
rără ei spun că D-deii nu este supus nici unei necesități și 
că se decide singur în acţiunile sale, cuo libertate de- 

1) Vasilie cel Mase, hom. I. despre crearea în şese dile, Operile St. 
Părinţi V, 6, 1; Ambros In Hexaim. lib. ], cap. 5; Teofil, Ad Autol 
XI, î3; Epifan, Haer, XIII, ne 5: Zahar. Mitylens. Disput. de Mun- 
do î. XII Bibliot. Patr. Graeco. Lat. Paris 1644. 

2] Ireneii, advers. haeres: lib. II, cap. 5 n? 4; Tertul. Advers, 
Hermog. cap. 16; Hipolit. adv. Noet. cap. 6-10: Epifan, IHaeres. LXX, 
n* €; Augustin De Civit Dei lib. XI C. 24. 

3) aceneii Advers. Haeres, lib 1V, cap. 8; Ambros. In Hexaem. 
lib. VI, cap. 8; Hieronym: Epist. 146; Gregor. Nyss. De IHomin. o- 
pific. cap. 4, Orat. XVI Damasc. Espun ac.a credinţei ortodoxe 
cart. Îl. cap. 12; lib. III, Cap. 14).
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plină, () că ela creat la început totcea voit și cumia 
plăcut, că el face în lume numai aceia ce'i dicteză voea 
sa (5) şi că în genere, prin natura sa chiar, este absolut(?). 

In adevăr, dacă D-deu este un spirit perfect, un spirit in- 
dependent şi a tot puternic, însuși mintea nâstră trebue se 
admită că este pe deplin liber prin esenţă. Libertatea este 
atributul cel mai esențial al unui spirit care se cunoșce pre 
sine ; și acel care este a tot puternic și ţine totul sub do- 
minațiunea sa fără se depindă el însuși de ceva, nu sufere 
nici necisitate_ nică constrângere. 
1]. Sânţenie perfectă. Dând lui D-deii calificarea de 

- sânt (poz, sanctus), noi mărturisim că este cu totul curat 
de păcat și chiar nici nu pâte păcătui, că în tâte faptele 
sale, El este cu totul credincios legei morale, că prin ur- 

mare el urăște reul şi iubeşte numai binele în tote cre- 

aturile sale. (£). 
Sânta Scriptură o confirmă positiv. După ea 10 D-deii 

1] „Non decet cum qui super omnia Deus, cum sit liber et suae 
potestatis, necesitati servisse dicere. ut sit aliquid secundum concesio- 
nem praeter sentenţiam cjus ... * []ren. adv. Haeres. II, 5, n. „d. 
05 văp 230 svvEyerat ră Veiov, tva d Bobhsrat bă Tpârryă) mpârei O pi) 
Bobherar dvvaris ăg cort moteiy 6 flobăsrar .  Epifan. Haer. DXX, 
n% 1). 

1) “Oreuăvdthat, mote!.... Ezoârjoev 0by we 192 06y... [Hipol ady. Ha- 
er. 4], Etenim tanquam ex suofecit, quia unde voluit fecit . ... Et 
quandiu vult, omnia ejus virtute manens . ,.“ ȚAÂmbros. În Hexa- 
em. lib. Î, cap. 5). 

3] „Dacă omul fu creat după chipul lui -deii, care este a-tot-fericit 
şi însuşi existenţa, şi că divinitatea este liberă şi posedă. voinţa în e- 
senţă (ahreCobatos 88 pbast mal Deh î] dela 19506), atunci omul 
ca chipul lui D-geii, este liber prin esenţa sa şi posedă voinţă [Da- 
mase. Esp. cred. ort. lib. III cap. 14.] - 

4). „Lot ce “ţă poţi închipui de bine, îndreptă.lla D-geă, care este 
însuși binele, ca la principiul şi causa sa. Din contra, fii bine încre- 
dinţat că tot eul ori-eare ar fi, este strein de D-geii şi departe de el, 
nu prin loc, ci prin natură“ (Mat. Ortod. Art. 1 resp. 31). „D-gei nu 
iea parte de feliii la, reii“ (ScrisGrea patr. ort. asupra cred. ort, art 3). 
„Este cu totul” adevărat şi neîndoios că D-deii nu pote fi autoriul re- 
ului“ (Ibid. art,.4, ete).
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este cu totul curat de păcat: D-geă este crdincios în făgă. 
duințile- sale; El este departe de ori-ce nedreptate“ (Deut. 
XXĂII, 4). D-deă este lumina și nu este întru el întuneric“ 
( l6n-1. 5). D-deă nu este îspititoriă, celor ek, (Lac, |. 13) 
„El singur este sânt“ (On, III, 3). Ork-cine este născut de la 
D-deii nu serveşte păcatul, pentru că sămânţa luă D-deă, r&- 
mâne întru el și nu pote păcătui, pentru că el este născut de 
la D-deu (Ibid. 9). 20) D-deii este cu totul credincios legei 
morale. Pentru acesta Scriptura "1 numeşte forte adesea 
sânt: „:Sânt este Domnul D-deul nostru (1): Drept și sânt 
Bl este plin de dreptate și sânțenie (*) «Sântui lui Israil; 

- Cânta-voiă, laudele tale în aldută, sântul' bă Israit (5) „In 
particular, afirmă ea că „numele seă, este sânt (+) ; că cuven- 
tul seă este sânt“ (Ps. CIV, 42); că legea sa este sântat 
(Rom, VIL, 12); că „sânt este brațul sei“ (Ps. XCVII, 1); 
că î6te căile sâle sumt în sânţenie“ (Ps. LXXXII, 13); că, 

„ sronul seăl, este sânt, (XLVI, 8); că așternutul piciorelor luă 
este sâtn (XCVIII, 5); că el este sânt în tâte lucrurile sale“ 
(CĂLIV, 17). Ea afirmă că ângerii, carii '] slăvesc în ceriti 
încunjurând tronul sei, își dic neeontenit unul altuea: 
„Sânt, Sânt, Sânt este Domnul; plin este ceriul şi pământul 
de mărirea sa“ (Is. VI, 3; Apoc. XV, 4). Ea voeșşte în fine 

„Ca şi noi pre pământ se sânţim numele lui D-deiă, imi- 
- tând sânțenia sa perfectă: După sântul care vai cheat pre 
voi și voi sa fii sânți în tota vitța, după cum este scris: 
Fifi sânţi; că sânt sunt eă (1 Petru, I, 15,16; Lev. XI, 44; 
XIX, XX2;,, 7.30 Dumnedeii ur&ște reul și iubește binele 

  

3). Psalm 9, 9; comp. os. 24, 19; Is. VI, 3; I6n. XVII, 11: Apoc. 1V, 18. 
2). Deut. 32, 4; com. Ps. X, 1; 144, 18; Apoc. 15, 4. 
3). Ps. 10, 22; com. 88, 18; Is. 1,4; V, 16;X, 20; XII, 6; 43,3: Ez. 39, 1; Hab 1, 12; Apoc. VI, 10. 
+) Ps. 32, 21; CII, 1; CV, 417; CĂ, 9; Ez. XX, 39: XXXIX, 

7; Luc. 1, 49, 
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în creaturi: Urăciune sunt înaintea Domnului căile strâmbe 

ră primiți sunt luă toți cei nevinovaţi în cale (Prov. XI, 20) 

» Urâtă este înaintea Domnuluă calea nelegiuiătubuă ; cel ce ur- 
mă dreptatea este iubit ae el, (Prov. XV, 9). Că tu ești 
D-deă cel ce nu voești fără de legea. Nu va liicui lăngă tine 
cel ce viclenește. Nică vor petrece călcătorii de lege înprejma 

ochilor teă. Uritai pre toți ceă ce lucr&ă fără de lege (Ps. V, 
4 5).Ci fără de legile vostre aă pus despărțiri între voi și 

între Dumnedeul vostru; și păcatele vâstre aă ascuns faţa luă 

de la voi, ca să nu vă miluescă. (Is. LL:, 2) „Spălaţi-ve și 

vă curățiță ; depărtați răutatea faptelor vâstre de dinaintea 
ochilor mek; încetaţi de a face ră. (Is. |, 16; Comp Ps. 
XIV, 1-5: XXIII, 3, 6). “ 

La sânţii părinți și învățătorii bisericei găsim o esplicare 
forte exactă despre ideia sânţeniei lui D-deii. D-deii este 

sânt, seriti ei, nu precum sunt fiinţile create; El este sânt 

prin propria sa esenţă, sânt de la sine și prin sine; El este 
isvorul a t0tă sânțenia. Dară cele-lalte fiinţi nu pot să devie 
sâme de cât prin conlucrarea sa, prin mijlocul sânţeniei, 
care vine de la EI. Numai el prin urmare este cu ade- 
vărat sânt; EI este singurul sânt (1). 

Aici găsim apărarea sânţeniei divine contra unor eretici, 
carii făceau din D-dei autoriul r&ului, ce există în lume. 
Ei diceai: nu trebue să considerăm ca reii „decât numai. 
păcatul, care însuși este călcarea voiei lui D-deii. "Lot ceia 

ce numim noi răul fisic, de care se serveşte D. deu pentru 
a pedepsi păcatele nostre, nu este un r&ă ; căci- conţine în 
sine puterea binelui (2). Dar păcatele provin tâte din abu- 

3). Ciril Ierusal. (Cat. V, n. 19, p. 467): „Cu adevărat numai unul 
este sânt, care e sânt prin natura sa; dar nu este tot aşa cu noi; noi 
suntem sânţi numai prin comuniune, prin cult şi rugăciune“ Cy- 
til, Alex. in cap. ALIA, les. V; 7. 

2). Vasilie cel mare, despre aceia că D-deii nu este autoriul reului, 
(Lec. cres. 1824, XIII, p. 255-258). Tit. Bostrens. adv Manich. XI. 
9; X, 15; Clem. Alex. Paedag. 1, 8; Augustin. De Genes. ad litt. 
XI, 6n. 8. Comp. p. 110, not. 1 

Teologia Dogmatică ii,
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sul ce ai făcut creaturile raţionabiie de libertatea lor, pe 
care o creă D-deii bună, cu care-'i înzestră o dată pen- 
tru tot-deuna, și căria nu voește să-i aducă vătămare (2). 
EI nici nu pâte păcătui (2); căci fiind cu totul nemutabil 
nu pote să mârgă în contra voinţei s€le proprie (9), şi fiind 
însuși binele înlătură tot felul de re, precum lumina 
eșclude întunericul și existenţa, neexistenţa, (4). 

In fine vom afla esplicarea unor locuri ale scripturei în 
care se pare că D-deii ar fi represintat ca autoriii al reului, 
«Când audi aceste cuvinte: „se întâmplă Gre vre un reă în 
cetate, care se nu vie de la Domnul (Amos. III, 6)? se scii 
că acolo sub numele de reii se înțeleg suferințele trimise 
păcătoşilor spre îndreptarea lor (5) „D-deă face pace și 
zidește rele“ (Is. XLV, 7). El face pace mai ales în tine- 
când linişteşte spiritul teii prin învețături folositâre și în 
frân€ză patimile, care fac resboiă sufletului teii (6). EI zi- 
dește rele adică transformă răul șii dă calităţile binelui... 
Apoi, dacă numim noi pace o stare, care înlătură resboiul, 
și ră, nenorocirele, care însoțesc acest flagel... vom dice, 
că prin judecata sa cea dreptă, D-deii pedepsește prin resboiu 
pre acei ce l-ati meritat. Aseminea expresiunele : «D-deă 
a încui pre top întru necredinţa. (Rom. XLI, 32), s6ă acesta ; 
Datuleaă, lor D-deă duh, de împetrive, ochi se nu vada ete. 

1). Basil cel mare. Lect. Orest. 1824 XIII, p. 263; Clem. Alex; 
Strom. 1. 17; Greg. Nis. Hom. VII, in Ecclesiast. et Catech. cap.5. 
Athanas. Alex. Contr. Gent. cap 7. 

2). Augustin de civ. Dei, lib. XXII, cap 1; Cyril Alex. Coment. 
în Ioan. lib V ad. verba: A me pso facio nihil... Lit, Bostrens. Contr. 
Manich, lib. II în bibl, patr. t. IV. col. 903. 

3). Atenagora. In apologet. p. 6; 0» yip tao aiveiv sai zi zapă b- 
ot. 

4), Tertul. Contra, Marcion. lib. I cap. 26; Greg. Nis. Catech. cap. 
1; Vas. cel mare, Hom, 1X în Hexaemer. 

5). St. Vasilie. Lect. crest. 1824, XIII, p. 254. 
6). lbid. p. 251-252.
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(Rom. XI, 8), nu' trebue a cugeta, că D-dei ar fi făcut 
acesta, ci el a îngăduit, pentru că El înzestră pre om cu 
libertate, și nici o faptă bună nu „pote să fie prin constrin- 
.gere (1). 

Cu dreptul o mulțime de păgâni (2) recunosceati pre 
D-dei ca o fiinţă sântă; acest adever este aprâpe de mintea 
„omului. D-deu este o fiinţă a tot perfectă, urmeză de aici 
-că este a tot sânt; almintrelea nu ar fi a tot perfect; căci 
în fie care ființă raţionabilă și liberă, sânţenia este cea 
Antăi perfecțiune, precum păcatul cea dintăiii şi cea mai 
rea din tâte neperfecțiunele. Noi represintăm și pre D-deui 
ca o Fiinţă demnă de respect și adoraţiune; 6re mintea 
„_nostră ar recunâsce de adorabilă o ființă, care nu ar fi 
sântă? Noi simţim în noi o lege morală tot-dcuna aceiași, 
sântă, şi care pretinde de la nci sânţenie, și acestă lege .o 
-avem de la D-deu ; este expresiunea voinţei sale. Ore nu 
este acesta o dovadă vădită, că D-deii iubeşte numai aceia 
ce este sânt, nu voește decât aceia ce este sânt, şi că prin 
“urmare însuși este a tot sânt? 

iII. Bumatate nesfârșită. Bunătatea lui D-dei este acea, 
însușie în virtutea căria este tot-deuna gata a împărtăși și 
împarte în adevăr creaturilor sale atâta bine, cât pot ele 
să primescă prin natura și posiţiunea lor. Acestă bunătate 
(âyaSărns, bonitas), după condiţiunile diferite ale fiinţilor 
carei sunt obiecte, pârtă diferite numiri: grație (Xâșe, 
gratia) când acordă bunuri acelora, carii nu le-ai meritat 
(Rom. XI, 35); milă (EXeos misericordia) când dă ajutoriti 
celui scârbit saă celui lipsit (Luc. 1. 72, 78; 11 Cor. 1, 3). 
îndelungă-răbdare (uaxgoSuuia, longanimitas) când are în- 
durare de cei păcătoşi și în așteptarea convertirei lor în- 
târdie a"! pedepsi (Rom. IL, 4; III, 25); Blândeţă (pnsTârns, 

Il Damascen Esp. credinţei ortod. cart. IV, cap. 19. p . 282 
2). Aeschyl. Adam. 637; Eum. 27, 40, 55; Sophocl. Ant. boa.
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lenitas), când micșureză pedepsa păcatului (Rom- XI, 22) 
etc, (£). | 
„Sânta Scriptură conţine o mulțime de locuri, în care se. 

represință bunătatea lui D-dei. In genere D-dei se numește: 
nu numai bun, ci și singur bun; «Lăudaţi pre Domnul, că 
este bun, că în ve este mila bă, (Ps. CXVII, i; XXXIII 
8; LXXII, 1; LĂXXV, 5; CĂVIII, 68; CXXXIV, 3; CXX 
XV, D. „Numai D-deă este bun“ (Mar. X, 18). Nu numai 
darnic și milostiv, ci şi Părinte al milostivirei: Domnul este - 
milostiv și îndurătoriă ; îndelung răbdătoriă, și mult milostia- 
(Ps. CIL, 8; Ex. XXYIV, 6; Ps. CXI, 4, CĂLIV, 8). Bine- 
cuvântat fie D-deii Părintele Domnului nostru, Isus Christos 
Părintele îndurdrilor și D-deul a t5tă mângâerea. Nu numai . 
dragoste ci și D-deu al dragostei și a tot darul; „Și mnoă 
am cunoscut și credut dragostea ce ave D-deă pentru noi, 
D-deii, este dragoste și ori cine rămâne în dragoste este în 
D-dei și D-deă întru el“ (1 I6n. IV, 16). , Vieţuiţi în pace și 
D-deul dragostei și al păcei va fi cu voi“ (II, Cor. XUL, x). 
„Rog pre D-deul a tot darul, care ne-a chemat în Is. Chris- 
tos la gloria sa eternă, că după ce veți fi suferit cât-va timp 
să vă desăvârșăscă, să vă întărtscă și să vă stabilescă ca pe un. 
fundament solid“ (1 Petru. V, 10). 

Faţă cu creaturile. se dice: „Domnul este bun câtre toţE 
și milostivirea sa asupra tuturor fapturelor sale se întinde 
(Ps. CALIV, 9). „Când deschidi tu mâna ta tâte se umple. 
de bunătate“ (CILL, 28), El trimate îsvorele în vai“ (lbid. 
10); adapă munţii cu ape ce cad de sus (Ibid. 13) „prodiice 
fin pentru dobitoce“ (Ibid. 14) învălește câmpiele cu carbăt 
(Mar. VI, 30) nutrește pascrile ceriuluă (lbid. 26) și da 

1), pD-deăi este bun şi desăvârşit bun“ ayaYos na daeoăya9os. (Mart. 
Ort. Art. [. resp. 8) Însuşiele fiinţiale ale lui D-geii sunt: bunătatea. 
(bid. Intreb. 13). „Creatoriul este bun prin natura sa“ (Scris. patr- 
Or. despre cred. ort, art. 4) Vegi şi 'Trebnicul.
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mâncare la tot trupul“ (Ps. CĂXXXV, 25) „Ochii tuturor 
spre tine caută IDomne, și aşteptă să le dai hrană la bună 

vreme“ (Ps. CXLIV, 15). 

Mai ales în privinţa Omenilor, este scris că D-deii este 
părintele nostru: „Sd nu numiţi pre nimene pre pământ pă- 

minte. pentru că unul este Părintele vostru care este în ceriuri 

(Mat. XXIII, 9; Deut. XXXII, 6; Is. LXIII, :6; Mat.1,6; 
I Cor. VIII, 4-6; Eph.. IV, 6). «Deci așa să vă rugaţi: 

Tatăl nostru carele ești în ceruri“ (Math. VI, 9). EL pri- 
" meşte rugăciunile nâstre cu o bună voință a tot părintâscă : 

„Cine este dintre voi, care cerendui fiul se, pâne aă dâră 

pătră i va da lut? saă, cerendu ti pește, aăi șerpe "i va da hă? 

Deci dacă voă fiind rei, șciţi se dați lucruri bune fiilor vos- 

iri, cucât mai vărtos Părintele vostru care este în certuri, 

za da lucruri bune celor ce cer de la dânsul! (Mat. VII, 9-10). 
EL vegheză, ca părinte la tote trebuințele nâstre: face să 

văsară sdrele preste cei bună și preste ceă reă și plouă preste 

„cei drepţi și preste cei nedrepți“ El dă tuturor vița suflare 

și 10te* (Fapt. XVII, 25), „ne dă cu îmbelșugare tăte cele 

trebuincidse viețiă“ (i Tim. V,17; IV, 3). El ne trimite de sus tot 
darul desăvârșit și 16 darea cea bună. (Lac. 1, 17). „El 

Jucreză în voă și a voi și a face, precum "i place“ (Fil. u, 13). 

In fine în lucrarea rescumpărărei nostre ni-a dat dovada 
cea mai evidentă despre nesfârșita sa bunătate către noi; 

„A-tâta a iubit D-deă,. lumea în cât și pre Fiul seă, cel unul 

născut l-a dat, ca toi cel ce crede întru el să nu ptră, ci să 
aibă vicță vecinică“ (Lon. III, 16). „Intru aceia a făcut cu- 

„noscut D-deă dragostea sa către noi, încăt a trimis pre uni- 
cul seă fiă în lume, ca să vețuim prin El. Și acâstă dragoste 
constă întru aceia că nu noă am îubit pre D-gei, ci El nea 
iubit mai ânteiă, și a trimis pre Fiul sei, ca se "şi verse sângele 
pentru păcatele nostre (1 In. IV, 9, 10). „Eră după cesa 
arătat bunătatea și iubirea de Gineni a lui D-deii. mântuitoriul 
nostru ; ne-a mântuit el, nu pentru lucrurile cele cu dreptate,
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care am făcut nod, ci dupre a hui milă, prin spălarea renaștere: 
și-a reînoireă spirituluă Sânt, pre care l-a versat preste noi cu 
prisosință prin Iisus Christos. (Tit UI, 4-6); Cei ce nua cru- 
fatpre Fiul seă, ci l-a dat pentru noy toți, cum nu ni va dărui. 
împreună cu, el și tăte? (Rom. VIII, 32). | 

Sânţii părinți şi învățătorii bisericei înălțară forte adesea 
și cu o tărie particulară acestă însușie a lui D-deă: Dacă 
cine-va din noiar intreba ce onorăm și adorăm noi, respunsul 
âr fi gata: Onorăm dragostea. In adever după cuvintele- 
Sântului Spirit „D-deăi dragoste este“ (i Ion. IV, 8), şi ace. 
sta este numirea cea mai plăcută lui D-deu (1); ei consi- 
derau acestă însuşie a lui D-deu ca cea mai esențială. D-qeik 
este bun prin natura sa: EI este Bun de sine și prin sine 
și bunătatea sa pare că constitue însuși esenţa sa: este 
totul bunătate și totul dragoste (2). Ei o privea ca causă 
principală a creațiunei și a providentei. Dela începutul lumek 
D-dei există singur, bucurându-se de fericirea supremă, ne- 
având trebuinţă de nimica și de nimene; ci numai prin 
nesfârșita sa bunătate, se hotări de a face să participe și 
alte creaturi la fericire și le dădu existenţă ; el le dădu per- 
fecțiunele cele mai variate și nu înceteză ale împărţi cu dăr- 
nicie t6te bunurile ce li sunt neapărat de irebuință, pentru 
ase bucura de existenţă și a gusta fericirea (2) Ei se înde- 

1). Discurs. 23. Operile st. Părinţi, 11, 231. 
2), Dionisie Areopagitul. De divin nomin. Cap. 4 şi 1; Iren. Contra. 

Haer. Il], 25, n 3; Greg. Nyss, De vita Mosis; ră zporas pai nv- 
proc ăvatev, ob 1) pda avadorjs Esriv, ari m Datoy, ăcimore Tm cb- 
Get Vosttat, tăvto xat Sati: zat Ovopătara (A. 1 p. 169, ed. Morel Conf. 
]. III p. 141). Oecum. in cap XI Actorum : 9553 20% "odata âyados 
drăpyet, apyij nat 21070 0% zâv azadâvy: Augustin. Enarrat. în Psalm. 
XCIĂ, şi 15; CXXXIV, no 4; Epist. CLIII, olias LIV, cap.5n.12; 
Maxim monach. De carit. centuria IV, sect. 90: pas: datos pivos 
6 dace. 

3), Dionis. Areopag. de divin. nom. Cap. 4 n 2, 3,4; Gregor. Nisa. 
Catech. Cap. V p. 484: Chrisostom. Homil. II] în Epist. ad Philimo- 
nem ; 05 Gevpevos tjputov ExoirjGev îs, exotrjoev obpavov. și, Yăiasoay 
zavra tâăvra îi dus” râora avu avadoruros ; ein pot: Hilar,ad Psalm. 
11; Ambros. In Psalm. CXVIII, Augustin. De Civit. Dei, lib. XI. Cap. 
21: Enchirid. ad Laurent. Cap. 27; Zachar. Mitylens. Lib. de Mundi 
opific ;. Cyrill alex. De Trinit. dialog. 4. -



  

letniciră mai ales a descrie bunătatea lui D-deii către Omeni. 

D-deu este părintele nostru comun și el ne iubește pre fie 
care mai cu frăgedime de cât părinţii noştri pământeșt (*). El 
este bun pentru noi, nu numai când ne mângâe, ci și când 

ne pedepsește; nu numai când ne dărueşte -ceva, dar și 

când ni- ăea (2). Fericirea și mântuirea nostră-i sunt mai 

scumpe de cât însuși gloria sa (5). pentru că, ca să ne mân- 
tuescă n'a cruțat pre unicul seti fiii, ci l-a dat la muncile 
cele mai crude şi la mortea cea mai amară (4). 

Este greu ași închipui cine-va un singur om de bun 

simţiă, care să'reflecte cu luare aminte asupra operilor 

lui D-deă și să nu mărturisescă din adâncul ânimei sale, că 
D-qen este cu adevărat dragoste. Am putea dice, că acâsta 
este glasul naturei întregi, ce ne încunjură ; în deosebi este 

vocea fie-cărei insecte, a fie-cărui atom, care se bucură de 

binefacerea vieţei ; este și graiul consciinții nâstre , pentru că 

totul a primit fiinţa și există numai prin dragostea Crea- 

toriului, și prin acesta sunt respândite pretutindene nenu- 
- măratele sale binefaceri. Însuşi păgânii ori cât de mare era 
- orbirea lor, nu se puteai apăra de-a nu observa acestea 

și recunoscură și ei că D dei este bun (3,. 
1). U5 jăp torty, oa tort obdete, ăv zarp îi. vâv uTăp, tă (phos, 

e î 
mă bârtsovy, 65 dbros fps Îpinqoev, 03 Onothoas fus sc, - . - 
Chrisostom Homil. XIX, al. XX în Math. n. 7). Azov, re wădov 
âged: us erei, î “uets &xoros (In Math. Hamil. XLVI, al. XL- 
VII,n. 1.) 

2). Crisostom Opp. t. Il p. 817 şi 250; î. 111 p.29,34;t.1V, p- 
136. 253; t. V. p. 126, 138, 599 ed. Montfaucon, Venet 1134. 

3). 05 vag 05 ushet rije dd6rjs av10d avr, &s Tis 6wrrpiac Tljs ră 
dvYponoy.... Chrysostom. Eops. în Psalm. CXIII şi. 3. p. 291. 

4). Chrisostom. Homil. XXXI. al. XXX, în loann. n. 2; Augustin 
Lib. de vera Rel. cap. 16 : Nullo modo beneficentius consuluit ge- 
neri humano quain cum ipsa sapientia Dei, id est unicus Filius con- 
substatialis patri et coaeternus, totum hominem suscipere dignatus- 
est et verbum caro factum est, et habitavit în nobis (Ion, Î, 14). 

5| Aeschil Agam 952 şi 1041; Prom. 112; Plato, în Eutyphone : Hi- 
erocles, In aurea carm. Pitag. Plotinus Ennead V. lib 5 cap. 13; Pro» 
clus Coment ad lib. Il Platonis de Republ.



IV. Adveritatea și fidelitatea supremă. Noi mărturisim, 
că D-dei este adevărat și credincios (din, moră, verax, 
fidelis),' pentru că tot ce descopere el creaturilor sale, li 
descopere cu t6tă adiveritatea și certitudinea, şi în particu- 
lar t6te ce li s'au spus, făgăduinți sati amenințări, le împli- 
neșie și le va împlini negreșit (1). -D-deii este adevărat în 
tote descoperirele sale făprurelor. Scriptura întărește acâs- 

„ta, când dice: „Domnul este însuși D-dei adevărat“ (lerem. 
X. 10; l5n, III, 33; Rom. III, 4; Apoc. III, 7); „D:deul a- 
diveritățe“ (Ps. XXXI, 5); „D-deă, care nu pote minţi“ 
(Tit. 1, 2), care „zu ne pâte înșela“ (Hebr. VI, 16—18); că 
„cuvântul seă, este adevărul“ (I6n, XVI, 17), și că „cuvintele 
Domnului sunt cuvinte curate si lămurite ; argint cercat în 
foc, curățit în pământ şi limpedit de ștpte ori“ (Ps. XI, 6); 
pcuvinte sigure și adevărate“ (Apoc. XXI, 5; XXII6; Comp. 

„Ps. XXXII, 4; CXVIII, 89, go); înfine în genere „tdte căi- 
le Domnului sunt milă şi adevăr“ (Ps. XXIV, 10); „ele sunt 

- drepte și adevărate“ (Apoc. XV, 3); „judecățile sale sunt ade- 
vărate și drepte“ (Apoc. XVI, 7; XIX, 2). 

D-deii este credincios în t6re făgăduințele şi ameninţă- 
rile sale. Etă cum se exprimă Scriptura în privinţa acesta, 
vorbind de D-deu ea dice: „D-deă nu este ca omul, ca să 
mințescă, nică ca fiul omului ca să se schimbe. Când a dis 
ceva, 6re nu va face? Când a vorbit, Gre nu va împlini cu- 
vântul sei? (Numer. XXIII; Comp. 1 Rom. XV, 29). „D- 
dei, prin care aţă fost chiemaţi la împărtășirea Fiului sei 
Iisus Christos Domnul nostru, este credincios“ (1 Cor. |, 9). 
» D-dleă, este credincios și el vă va păzi şi vă va apăra de răi, 
(II Tes. III, 3). „Să ţinem mărturia nadejdei nesmintita, 
pentru că acel ce a făgăduit este credincios“ (Ebr. X, 23). 
„De nu credem, el credinczos rămâne, a se tăgădui pre sine 

  

1), „D-deii nu pote să fie reă, nici minţi, nici păcătui, nici a se 
desgice“ (Mart. Ort. Art. 1. resp. 14; Prebnic).
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însuși, nu pote. Credincios este cel ce waă chemat pre voi, 
carele va şi face (1 Thes. V, 24; Comp. Deut.:VII. 9) Vor- 
bind de făgăduinţile și amenințările lui D-deui, Scriptura 
dice : „Câte sunt făgăduinţile lui D-deii într nsul, sunt așa și 

- printr Ensul, amin“ (i Cor L, 20). „Amin dic vouă, nu va trece 
nemul acesta pănă ce vor fi icte acestea ; ceriul şi pământul 
vor trece €ră cuvintele mele nu vor trece“ (Marc. XIII, 30, - 
31; Luc. XXI, 32, 33). Acestă însuşie dumnedeescă este es- 
plicată pe deplin prin cele dise pănă aici. Am vedut, că 
D-deii este o fiinţă a-tot sciutâre, el nu se pâte amăgi întru 
nimic; este o fiinţă a-tot-sântă, nu pote deci să amăgeâscă 
pe nimene; E] este a-tot-puternic, prin urmare este, tot-d6- 
una în stare de a'şi ţinea cuvântul, ce și l-a dat, făgăduință 
ori ameninţare. Prin urmare nimene nu se va iîndoi, că 
părinții şi dascăli! bisericei aii profesat în unanintitate a- 
devărul și fidelitatea lui D-deă (1), fiind dogma acâsta nu 
numai lămurit expusă în st. Scriptură, ci și vădită minţei 
sănătose. 

V. Dreptatea supremă. Sub numele de dreptate (dwraaz)- 
v), se înțelege aici în D dei atributul, în virtutea căruea 
resplătește «reaturilor sale morale, fie-căria după meritele 

1). De esemplu, st. Clement al Romei dice: „Noi ne lipsim prin 
speranţa spiritului nostru de acel care este credincios în principiele 
sale şi drept în judecăţile sele (Ep. 1. ad. Cor. Cap. 2) ; pentru că cre- 
dincios este acela care a făgăduit, că va da fie-căruea după faptele 
săle“ (Ep. II ad Cor. Cap. 17). St. Cyprian: „Primum, Deus verax 
est, cujus sermo credentibus aeternus. et firmus est“ (Lib. de Mort). 
St. Chrisostom ; „Cuvintele lui D-deii sunt curate, adevărate şi sin- 
cere“ (Ps. XI, n. 2). St. Atanasie: [lioroz ode Si, vada WăAneu 
Aavid, a157s Eştiy ev To! A-jorg abrav î Kiptos, uai afontoraş £ori, 
at Gâv/arsv Er avrdy bebozstat (Contr. Arian. Orat. III) Augustin ; 
„Qui volunt invenire quod omnipotens non potest, habent prorsus ; 
ego dicam: Mentiri non potest“ (De Civ, Dei, lib. XXII, Cap. 25) 
St. Cyril Alex:, „To omevăsiv osi iata, Gdyn925 re mai piairaroy 
best. Lib. II în loan. Cap. 3).
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sale, adecă resplăteşte celor buni ŞI pedepsește pre cel 

ră (1). 

__ Ideta generală despre dreptatea lui D-deii este exprimată 
în cuvintele patriarchului Abraam către D-deu: „Nici de 
cum nu vei face după cuventul acesta, ca să ucidă pre cel drept 
împreună cu.că nedrepți ; nică de cum. Cel ce judeci tot pă- 

mentul, că nu veă face judecată? (Fac. XVIII, 23). 

In Psalmistul: „D-deă este un judecătoriă, de o potrivă 
drept, tare și îndelung răbdătoriii“ (Ps. VII, n). „Domnul 

este drept și iubește dreptatea“ (X, 7). „Drept este Domnul 

în tâte căile sale“ (CXLIV, 17). „El va judeca poporele după 
dreptate“ (XCV, 10). „ Va judeca tot pământul întru dreptate ; 

va judeca popdrele cu dreptate“ (IX, 8; Comp. LĂVI, 4: 

XCV, 13; CĂVIII, 75, 137, 144). 

— In cuvintele Mântuitorului: „Că va să vie Fiul omi- 

nesc întru mărirea Tatălui scă, cu ângerii scă, și atunci va 

resplătă fie-căruea după faptele hi (Mat. XVI, 27)- 

„— Inst, Paul: „D-deă va resplati fie-căruea după faptele 
sâle. . . căcă nu caută în faţă“ (Rom. II, 6, Il; Gal. II, 6; E- 
tes. VI, 9; Col. II, 25). 
— In st. Petru: „Și dechemaţi tată pre cel ce judecă fă- 

ră de făţărie după lucrul fiește-căruea, întru frică vremea, 

vieței vâstre să o petreceți“ (1 Petru, |, 17). 
In deosebi, că D dei resplăteşte și va resplăti pre cei 

drepți pentru t6te faptele bune ale lor, acesta o mărturi- 

sește Psalmistul: Se vor lăuda întru tine toți cei ce iubesc 

„mamele teă; căcă tu vei bine-cuvânta pre cel drept“ (V, Il, 12), 
„Cel nevinovat cu mânile și curat cu inima... . acela va primi, 

bine-cuventare dela Domnul și dreptate dela D-deă, Mântui- 
torul seă“ (XXIII, 4, 5). El nu va lipsi de bunurile sale 
pre acei ce merg întru, nevinovăție“ (LXXXIII, n). 

, D-geu este spirit. .. .a- -tot- -drept. (Catech. cel mare art. [). EL 
nu caută în față (Epist. Pate. Ort, despre credința ortodoxă. Art. 3), 
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De către autoriul proverbelor: „EI va bine-cuvânta case_ 
le celor drepți“ (Prov. III, 33). - 
— De către st. Paul: „Lupta cea bună m'am luptat, calea, - 

am sevârșit, credința am păzi. Și acum "mă rămâne să aştept 
cununa, dreptațeă, care mi s'a, păstrat, pe care Domnul, ca un 
drept judecătorii, mi-o va da în diua aceia, ci și tuturor a- 
celor ce iubesc venirea sa“ (II 'Tim. IV, 7-8). „ D-deii nu es- 
te nedrept ca să uite faptele văstre cele bune și dragostea, ce 
ați mărturisit prin ajutoriul ce l-aţi dat în numele sei. și 
veți mai da sânților« (bid. VI; 10). „Fie-care va primi de la. 
Domnul resplătirea bineluă ce'l va fi făcut, fie rob sai, slobodi 
(Efes. VI, 8; Mat. X, 42; Rom. II, 6). 

ln fine Scriptura afirmă forte positiv că D-deii pedepsește 
și va pedepsi pre cei păcătoșipentru fără delegile lor. Ea ni re- 
presintă, pe de o parte, numerâse pedepse împlinite acum, 
precum bună oră, acea a protopărinţilor noștri prin isgoni- 
rea din rai, sârta lui Cain, întâmplarea cu Sodoma și 
Gomora, deluviul universal, mârtea lui D- detii întrupat pen- 
tru păcatele Omenilor; și pe de altă parte, înfricoşata pude- 
cată, ce va să fie, când 6menii vor da sâmă chiar şi pentru 
cuvintele lor zadarnice (Mat. XII, 36), şi când nelegiuiţii 
vor audi înfricoșata 'sentinţă ce o va pronunţa contra lor 

| Idecătoriul ne îmblândit: „Duceţi-vă de la mine blăstema- 
țilov în focul cel vecinie, care a fost pregătit diavolului și 
îngerilor seă“ (Mat. XXV, qi). Ea! mărturisește încă că 
» Domnul va lovi cu lipsă casa celuă nelegiuit“ (Prov. III, 33; 
Comp. XV, 25); „că va face să cadă asupra celor reă nedrep- 
tatea, lor, ști va face să pră prin propria lor răutate“ (Ps, 
XCIII, 23). Ea numește pre D-dei foc mistuitoriă: „D-dle- 
ul nostru este foc mistuitoriă“ (Ebr: XII, 23; Deut. IV, 24). 
In fine ea atribue, antropologic, mânie și resbunare: „se 
va descoperi mânia lui D-deă, care va străluci din ceriăi con- 
tra a,i6tă nelegiuirea și nedreptatea Omenilor, carik rețin a-
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devărul lui D-dei în nedreptate“ (Rom. 1, 18, Comp. Ex. 
XXXII, 10; Numere XI, 10; Ps. 1], 5,12; LXXXVII, 16; 
Ex. VIL, 14). „A mea este resplătirea, eă o voii, face, dice 
Domnul“ (Rom. XII, 19; Hebr. X, 30; Deut. XXXII, 35). 
» Vecinic este D-deul resplătirelor« (Ps. XCIII, 1). 

Discutând dreptatea lui D-dei, sânţii părinți și învăţători 
al bisericei căutară între altele a deslega câte-va îndoeli ră- 
dicate în contra acestui atribut și mai ales următârele 
două. 

Prima îndoclă. Cum se împacă dreptatea lui D-deii, care 
pedepsesce pre păcătoși cu bunătatea sa nesferșită?. .. Unii 
din ereticii anticităţei (Gnosticii), considerând aceste două 
lucruri neîmpăcate, credură de bine a recunâsce existența 
a doi dei; unul superior, a-tot-bun, altul subordonat celui 
diântăiă, a-tot-drept (2). Părinţii bisericei vechi opuseră 
unei aseminea idei, că adevăratul D-deiă trebue numai de- 

cât să întrunescă bunătatea și dreptatea (2); că bunătatea 
sa este o bunătate a-tot-dreptă, și dreptatea sa o dreptate 
a-tot-bună (2); că remâne drept chiar când ne &rtă greșâ- 
lele n6stre și ne milueşte (4); remâne bun chiar când ne pe 
depsesce pentru păcatele nâstre, pentru că el pedepsesce 
ca un părinte, nu din mânie sâă resbunare, ci ca să ne în- 

drepteze și în interesul nostru moral (5) și prin urmare în- 

1), Vegi la Iereneu. Contr. Haeres. III, 25 n. 3; Tertul. advers. 
Mareion 1, 6;; Epitan. Haeres. LXII, 2. 

2]. Iren Conta. Haer. III, 25, n. 2; Tertul. advers. Marcion, Îl, 
12 ; De resur. carnis 14. 

3|. Clem. Alex Strom. VI, 14; Chrisost. espunere in Psalm. 134 
n. 4; Hilariu Tract. in Psam. 144 n. 14; Augustin. de Genes. ad litt. 
I, 11. 

4]. Augustin. în Psalm. 14 n. 13; „Etcum damnat, justus est; 
et cum miseretur, justus est. Quid enim tam justum quam reddere 
misericordiam praeroganti?* (Conf Enarin Psalm. XCVIII n. 7, 8). 

5j. Tertul. Contra Marcion II Cap. 13; Chrisost. in Psalm. 1V, n. 
1; CXVII, n. 1; Ambros De Fuga saecuii, Cap.'3 n. 14; In Psalm. 
XXĂVII, n. 17 şi 26; Augustin. in Psalm. LV n. 13.
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suși pedepsele s€le sunt numai puţin dovedi ale dreptății 
sale, de cât nedreptatea sa părintescă şi dragostea sa că- 

„trenoi (1). 

A-doua îndodlă. Cum se împacă cu dreptatea lui D-deii 
aceia că adesea cei drepți sufer aici, pe când cei răi pros- 
peră? La acâsta respundeaii vechii păstori, că nu trebue a 
restrânge dreptatea lui D-deă față cu Gmenii, în limitele vi- 
eței lor actuale, care nu este așa dicând decât o arenă un- 
de sunt chemaţi a se lupta, un timp de pregătire pentru e- 
ternitate; că este o altă vicță unde dreptatea lui D-dcii va 
da fie-cărnea după faptele sâle (2). D-qei pedepseşte adese 
ori aici pre cei drepți după dreptate, căci nu este pre pă- 
mânat nici un drept, care să nu fi păcătuut într'un feliii, oră 
în altul; EL resplătește de o potrivă celor păcătoşi după 
dreptate; căci sunt și păcătoşi, cariă fac câte odată bine (3). 
Dacă pedepsește el pre drepţi este o bine-facere pentru ei ; 
căci prin suferinţă îi curăţeşte de ori-ce pată morală şi'k 
întărește în bine. - 

EI i pedepsește aici Vremelnicește, ca să nu'i pedepsescă 
în eternitate. “Tot pentru același scop cruță câte odată pre 
cei p&cătoși; pentru a'i face să simţâscă t6tă bunătatea pă- 
rintescă și să le deie timp de pocăință, sati pâte că le dă 
aici prețul câtor-va fapte bune, pentru ca să sufere în cerii 
pedepsa tuturor nelegiuirilor lor (4)- Pe de altă parte este 
cunoscut că adesea, chiar pre pământ, cei râi sunt pedep- 
siți şi cei drepți resplătiți, și că aceștia, chiar în suferinţi fi, 
ind, se bucură câte odată fârte mult prin pacea spirituală, 
bucuria şi mângâerea cu care % dăruește D-dei; pe când 

  

1]. Tertul. de Resure. carnis XIV ; Augustin. Epist. 138 ad. Marcel. 
2. Chrisost. in Math. Homil. XIII n. 6. 
3). Chrisost. Op. t. L. p. 744, 186 ed. de Monttaucon. 
*]. Chrysost. Opp. t. I p. 749, 189; [1 p. 251, 258; X, p.429; Au- 

gustin Epist. CCĂ, al. LXXXVII n. 1. ”
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cei răi se tortureză fârte adesea chiar în patimile și nelegiu- 
irile lor, care au o influenţă vătămătâre asupra sufletului —. 
şi corpului lor. (1). | ” 

Mintea sănătâsă trebue să recunâscă €răși că D-deii e- 
ste a-tot-drept (2). Ori-ce act de nedreptate câtre aprâpele 
nu pote se provie în noi decât din două cause: ignoranța 
sau erGrea minţei nâstre și nestatornicia voinţei nâstre. 
Dar în D-deu nici una din acestea nu pte să fie: D-deii 
este o ființă a-tot-sciutâre şi a-tot-sântă; El cunosce tote 

faptele, chiar cele mai secrete, ale creaturelor inteligente 
și pâte să le aprecieze după valrea lor; prin natura sa, el 
iubeşte tot ce este bine și urăște tot ce este răi, Se mai a- 
«dăugăm în fine, că D-deii este și o ființă a-tot-puternică, 
care prin urmare posedă tâte mijlâcele posibile de a da fie 
căruia după meritele sâle. 

Ş 22. Raportul însușielor fiinţiale ale lui D-dei, 

atât cu esența sa cât și între ele. 

După ce s'a expus învățătura ortodoxă, privitâre la esen- 
ţa lui D-Qeii şi fie-care din însușiele sale fiinţiale, fireşte 
trebue să trecem la,cestiunea raporturilor lor între dEnsele, 
Acâstă cestiune a fost adesea desbătută în anticitate și mat 
ales in evul :mediu atât de biserica apusenă cât și cea ră- 
săritenă și la deslegarea căria adesea ai cădut în extreme. 
Cea dintăiii din aceste extreme admite că între esenţă şi 
însuşiele ființiale ale lui D-dei, precum şi între aceste atri- 
bute la o laltă, există o diferință reală (76 zpăvyuari realis), 

“ 
A 

așa că fie-care din aceste atribute constitue în D-deii ceva 
separat de esenţa sa și cele-lalte - însușii ale sale. Cela-lalt 

1), Chrisost Epist. ad Olimpiad. XVII, hom. I in epist. II ad. Cor. 
n. 3. Augustin, In Psalm. LVII, n.20. 

2) Precum recunvscură însuşi păgânii *(Aeschyl, Agam. 369, 
813; Soph. Aj. 133; EL. 1383; Ant. 1140).
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extrem admite din contra că ființa lui D-qeii şi însușiele 
sale _ființiale “sunt identice între ele; că nu se deosebesc 
nici in realitate, nică chiar în concepţiunele spiritului nos- 
tru (Emwwoiz, vofise cogitatione) şi că tâte calitățile deosebite: 
ce seatribue lui D-deii, cum de esemplu : aseitatea, înțelep- 
ciunea, bunătatea, dreptatea arată în D-deii unul și același 
lucru (3). Urmând cu stricteţe învățăturei bisesicei orto. 
doxe, întemeiată pe descoperire, despre esenţa și atribu- 
tele esenţiale ale lui D-deii, trebue să mărturisim, Că aceste 
două extreme suni de o potrivă depărtate de adevăr; că 
pe de o parte, nu se pote admite, că esența şi atributele 
esenţiale ale lui D-dei să fie realminte distincte unele de 
altele și să aibă o existenţă a parte; pe de altă, ca să nu 
fie între ele nici o deosebire chiar în concepţiunele nâstre, 
crăși nu se pâte.. 

„Prima proposiţiune: „Esenţa lui D-deu și atributele 
sale esențiale nu sunt realminte distincte unele de altele ȘI 
nu ai 0 existență a parte; din contră fac o totalitate în 
D-qeii::. 

  

1). Ast-feliă fură în primii secoli opiniunea lui Aeţiii, Eunomiă şi ucenicii lor, Aeţianii şi Eunomienii, şi în secol. 14 acea a lui Varlaam Akindin şi aderenţii lor, contra cărora se ţinură în Constantinopole patru sin6de (Basil conts. Eunomiu. lib. 1; Cantacuz. Hist. 11, 38 et, sq. Nicephor. Gregor. Histor. Byzant. XI, 10;.Leo Allat. De Con- sens. Eccles. Orient et. Oecid. 11, 11; Graec. Ortod. t. Ip. 756; Le Quien, Oriens Christianus 11,55). Cea d'ântăi fu susţinută în Oce- ident în vâcul 12, de Gilbert Porretau Episcop de Poitiers. şi în Ori- eut, în sec. 14, de către câţi-va călugări din muntele Atos (Alex. Na- tal. Synops. în'saec. XI şi XII, cap. 4, art 9; Gregor. Palam. Orat. I şi Il în Domnie. transform. apud. Combefis. Auctor, noviss. t. II, p. 1. p. 106 et sq. Manuel Calecas. De Esent. et, Oper; ibid apud Combefis p. 1. et sq; loch. Oyparisiot. Palamit. transgressionum sermones V, ibid. p 68 et sq). Espresiunile: 70 Topor, sai Exi- 
voia vdrset, fură, întrebuințate chiar de părinţii bisericei Greceşti, sus- ţinând contra ereticilor, că există o diferință între esenţa lui D-geii şi atributele sale. (Basil. contr. Eunom. lib. 1; Greg. Nysis. contr. Eunom. libr. XII şi Catech. cap. 2; Damasc. De Fide ortod. lib. 1, 
cap. 8.).
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10 Acestă ideie decurge necesar din locurile Scripturei, 

unde D-deii este representat ca un spirit cu totul curat, 

cu totul nematerial, necorporal și simplu (1). Dacă în 

D-dei atributele esenţiale ar fi realminte distincte și sepa- 

rate fie de esenţa sa, fie unele de altele, n'ar fi simplu, ci 

compus, adică compus și din esența sa și din atributele 

sale deosebite unele de altele. Așa raţionati și părinții bise- 

ricei, «D-deu este simplu şi necompus, dice st. lon Damas- 

gen, pe când ceia ce este alcătuit din mai multe 'elemente 

deosebite este compus. Dacă deci vom lua ca deosebiri 

esenţiale (âugrwâeis dvagopăs îmi Seci) aseitatea, eternitatea, 

nematerialitatea, nemurirea, bunătatea, puterea creatore, 

etc, în casul acesta, divinitatea, aflându-se compusă din a- 

țâtea atribute, nu va mat fi simplă, ea va fi compusă; dar 

a susţine aseminea lucru, este culmea nelegiuirei (2). 

Chiar şi maYnainte, st. Vasilie cel Mare, demonstrând, 

că sânţenia aparţine esenței St.-Spirit, pentru că este sim- 

plu, scriea: «Dacă St. Spirit, nu este simplu, el este format 

din sănțenia şi fiinţa sa; însă o ast-feliui de fiinţă ar fi com- . 

pusă. Dar cine ar fi așa de lipsit de minte ca să numescă 

St. Spirit compus şi nu simplu, și în virtutea simplicităţel 

sale, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul (5)* Noi găsim aceiași 

ideie despre necomplexitatea lui D-deit în esența sa şi în- 

suşiele sale în Atanasie cel Mare, Ilarie și Cyril al Alex. (4) 

1) Aceste locuri se află în desvoltarea, ideei despre spiritualitatea, 

lui D-geii. 
2) Espunerea cred. oxt. | I, cap. 9, 
3) Vasilie Epist. 141 p. 933. 
4). Atanasius. . .... Epedijzrar păp Sbvderos 6 debs 8£ obatas xai 

modrroc, [lasa vâp otizms tv eva sort. Hard 7odro de 1) Veta uo- 

văg Gâtalperos 0550 Givileros cuvijostut, Tepvopâvr| eis DWSLAY AL Gbu- 

Ge6xbs. (Orat V). Hilarius: „Non enim humano modo ex composi- 

tis Deus est, ut în Eo aliud sit quod ab Ev habetur, et aliud sit 

Ipse qui habeat, sed totum quod est vita est“ (De Triuit. lib. VIU). 

Cyril Alex. Tesaur lib. XX XIV, q. 353.
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II. Tot aceiași ideie resultă şi din diferite locuri ale 
sântei Scripturi, unde nu numai unele calități, de exemplu: 
vicța, adevărul, înțelepciunea, dragostea etc., sunt atribu. | 
ite lui D-deti, ci i se aplică şi ca denumiri, El se numește 
adevărul și vița: „Bă sunt calea, adevtrul și vitța“ (l6n. 
XIV, 6); dragoste: „D-deii este dragoste“ (l6n IV, 8) ; în- 
ţelepciune şi putere : „Noi predicăm pre Isus Christos . . , 
care este puterea și, înţelepciunea, luă D-geă“ (i Cor. 1. 23-24). 
Tâte expresiunile de feliul acesta ar fi nepropie, dacă atri- 
butele esenţiale ale lui D-dei ar fi realminte dinstincte, de- 
osebite de esenţa sa și unele de altele; în casul acesta, nu 
sar putea atribui lui D-dei aceste calităţi ale sale, înţe- - 
lepciunea, dragostea, etc. decât ca părți ale ființei sale; 
îns€ nu sar mai putea dice că este a- tot-înțelepciune, 
totul dragoste; că prin esența sa chiar este dragoste și în- 
țelepciune, sei că același D-deii, care este înţelepciune, 
să fie în același timp dragoste, Ceia ce ne învață Scriptura 
în privința acesta, găsim în scrierile sânţilor părinți si în- 
„VeEţători al bisericei. După st. Irinei de exemplu <«D-qeii 
este simplu și necomplect; EI este cu totul aseminea cu 
sine însuși; EI este tot iubire, tot spirit, tot cugetare, tot 
rațiune, totul aud, totul ochii, totul lumină; cu un cuvânt, 
EI este cu totul isvorul a tot binele (9» După Cyril al 
Ierusalimului: «Avem un D-dei unic prin esenţa sa; căci 
peatru a se numi bun și drept, a-tot-puternic și Sabaot, el 
nu este deosebit, ci fiind unul şi același El descopere lucrurile 
nenumerate aie divinităţei. El nu este mai mare prin vre o in- 
Sușie și mai mic prin vre o alta ; este în totul aseminea cu sine 
însuși, El nu este mare numai prin dragoste și mic prin în- 
țelepciune; iubirea sa de &meni este egală cu înțelepciunea, 
sa; vede pretutindenea și în totul, Aşa el este. totul ochii 

  

1). Iren. Contr. Haer. lib. II. Cap. 12n. 3; Conf. 1, 12 n.2; IV, lln.2, 
Teologia Dogmatică 

19.
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totul ureche, totul minte (5), După sântul Grigorie Nisa- | 
nul: «D-deă, prin fiinţa sa, este tot ceia ce este; este 6sen- 
ţa adevărului, înțelepeiunei şi puterei (2). După st. Maxim 
Mărturisitoriul : „Omenii au însuşietăți aparte ; unii se dic 

virtuoși, alții înţelepţi, alții drepți; dar D-deii este tote ace- 
stea întrun înţeles infinit; el este nesfârșit bun, înțelept şi 
drept; este în acelaşi timp bunătatea, înţelepeiunea şi 
dreptatea, ca esenţă a t6tă perfecțiunea (5, 

Fericitul Augustin (4) și papa Leon (3) se exprimă în a- 
celaşi chip. 

Proposiţiunea a doua: «De și esența şi atributele e- 
senţiale ale lui D-dei nu sunt realminte deosebite unete de 
altele și nu aii o existență a parte, ele sunt cu tâte acestea 
deosebite în concepţiunile n6stre și de aseminea (se pote 
crede) chiar în D-qeti ; aşa că ideia despre cutare din. atri- 
butele sale nu este în acelaşi timp ideia despre esenţa sa, 
sei despre ori-care alt atribut al seă. 

19 Acâstă proposiţiune decurge necesar din st. Scriptură. 
Aci noi vedem, că D-deti se numește, în cutare loc, etern; 

1 Cat. VI, n. 7 p. 103. 
2) „Gregor. Nyss. “from. Lin Cant. Cant. t. p. 510: “0 05 zbpros zară 

Tiv Eavrob 93, OBE ăzzp zo7iv, aiba U3 TE, 14 00% plac, vai 0vwyr- 

p.ewoş avatazori. 

2 Apud Eutym. Zygaben. In Panopl. tit. III. Pax; 1. 
4] „Uiia ergo eademque res dicitut, sive dicatur. aeternus Deus, 

sive immorialis, sive incorruptibilis, sive-immutabilis ; itemque cum 
dicitur vivens et intelligens quod est utique sapiens. hoc idem dicitur. 
Non enim percepit 'sapientiam qua esset sapiens, sed Ipse sapientia. 
est. Et haec vita, eademqne. virtus sive potentia, eademque species, 
qua potens atque speciosus dicitur .... et caetf. (De Trinit. lib. 
XV, cap. 5,n. 1; Conf. lib. XV, cap. 3; lib. VI,-cap 7; De Fide et 
Symb. cap. 9 al 20). 

5. Nemo hominum veritas, nemo sapientia, nemo justitia est, sed 
multi participes sunt veritatis, et sapientiae atque justitiae. Solus a 
utem Deus nullius participationis indigens est. De quo quidquid dig- 
ne utemque sentitur, non qualitas est, sed essentia. Incommutabili enina 
nihil accedit, nihil deperit, quia esse [Ili, quod est sempiternum, sein-- 
per est proprium [Epist. 93 cap. 5). 

 



     
9 „ 

în altul, omhi-present; aiurea, a fot bun; întrun altul, drept - 
Și înțelept; pe când eternitatea sa (Ps. CI, 25-27), omai- 
presența sa (Ps. CXXX VIII, 7-10), bunătatea sa (Ps. CXLIV, 
9) dreptatea şi înțelepciunea sa (Math. XVI, 27; Ps. CIU, 24) 
nu sunt represintate în același feliti. — Aceste descripţiuni, 
diferite, ce ni dă însuşi D-deu despre adevăr şi sinceritate, 
ne învaţă naturalminte a distinge în concepţiunile nâstre 
numerosele sale atribute ; și ni este cu neputinţă a primi, 
bună Oră, că spiritualitatea și eternitatea, omni-presenţa și 
bunătatea, dreptatea și înţelepciunea să fie în, El unul șia. 
celași lucru, cu tâte că în calitatea sa de ființă simplă și 
perfectă prin escelenţă, el este totul bunătate, totul drep- 
tate, totul înțelepciune, totul eternitate, totul spiritualitate, 
totu: oinni-presenţă, cu tâte că atributele acestea sunt ne. 
despărțite în EI unele de altele și formâză un singur tot, 

II. Aceiaşi proposiţiune fu expusă forte pe larg de către 
sți. părinți şi înv&țători ai bisericei, mai ales de Vasilie cei 
Mare şi Grigorie Nisanul, contra Anomeilor, carii pretin- 
deaii, că nu se pâte distinge nimic în D-deii, nici chiar prin 
„minte (7 îmrwolay), și numele, carei sunt atribuite, înţe- 
lepciune, eternitate, dreptate, etc, nu exprimă decât una și 
aceiași ideie și arată însăși ființa sa, esența sa şi nu cutare 
seu cutare din atributele sale (2). St. Vasiue cel Mare, dicea. 
« Tote numele divinităței nu au una și aceiași însemnare: 
căci fie-care din cuvintele: lumină, viţă de vie. cale, păs. 
toriu ... are însemnarea sa... Și nu este un singur cuvânt, 
care coprindând t6tă esenţa lui D-qeu, se pâtă fi ajunge. 
toriă pentru a o exprima complect; pe când mai multe nume 

  

1) Etă explicarea st. Vasilie în privinţa învăţăturei lui Eunomiii şi aderenţii sei: „EI [Eunomii] nâgă că omul ar putea distinge în D-geti, prin o-luerare 6re care a spiritului sei, xa0 Extvduay, că este necreat, în speranţă de a ajunge asi-feliii să dovidâscă mai uşor că. tocmai aceia este ce constitue esenţa lui D-geii şi de a încheia negre- „ (şit că Fiul este deosebit de Părintele în privinţa esenței, Gv5 potozk Oper. st. păr, VII, 20). !
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deosebite, având fie-care însemnarea sa proprie, ni dă fă- 
ră îndoeală o ideie confusă și cu totul săracă, faţă cu to- 

talitatea, dar cu tOte acestea ajungătore faţă cu noi (1). Nu 

este ridicul a dice, că creaţiunea este o esenţă, că provi- 
dența sâii presciința este €răși o esenţă și în genere a da 
numele de esenţă la oră ce felii de lucrare? Şi dacă ace- 

le numiri ai tot aceiași însemnătate, dacă se rapârtă la a- 

celaşi subiect, sunt numai decât identice, precum vedem, 

că un individ ce are mai multe nume se numește, de exem- 

plu Simon, Petru sâi Chifa, de și este una și aceiaşi per- 
s6nă. Prin urmare, acel ce aude vorbindu-se despre ne- 

mutabilitatea lui D-deii va fi condus la ideia aseităţei sale.. 

şi de la ideia indivisibilităţei va ajunge la acea a creațiunei. 

Si ce pâte fi mai absurd decât o amestecare, care, după 

ce a retras fie-cărui nume însemnarea sa proprie, voeşte 

să impue ca lege, contrarii usului general adoptat şi învăță- 

tare st, Spirit? Când auqim vorbindu-se despre D-dei cd 

el tăte cu întelepciumea le-a făcut (Ps. CIIL, 24), ne formăm 

o ideie despre creaţiune. Când ni se qice: că deschide mâ- 

na sa și tote se umplu de bunătate (Ps. CĂLIV, 16), înţele- 

gem providenţa sa, care cuprinde tote. Când cetim: ca el 

a ales lăcașul seă în întuneric (Ps. XVII 1), înțelegem !n- 

visibilitatea esenței sale. De aseminea €răşi la audirea de- 

claraţiunei lui D-deu: „Fă sunt Domnul și nu mă schimb“ 

(Math. III, 6), simţim eterna identitate şi nemutabilitate a 

esenței lui D-qeii. Nu este Ore necuviincios a susținea că 

fie-care nume n'are. însemnarea sa proprie, ci că tote nu- 

mele, ori care ar fi tăria lor aii una și aceiaşi insemnare (?). 

Prin aceste cuvinte Sânţii părinți ni arată şi una din cau- 

sele pentru care, în concepţiunile nO-tre stabilim distinc- 
țiuni între numele şi atributele lui D-deii. Deosebirele ce 

1). Operile st. Părinţi VII, 24 şi 31: ist 65 cât potzina țovuzta), 
AXĂ EXĂGTOV GuouGiay, 

2). Operile st. Păr. VII p. 26-21.
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iacem noi însușielor dumnedeești riu sunt curat subiective; 
nu, principiul lor este chiar în D-deu, în deosebitele sale 
manitestaţiuni, în iucrările și raporturile sale cu noi, pre- 
cum : creațiunea și providența, cu tote că în sine D-dei 
este unic simplu și necompus. Sântul Grigorie din Nissa 
ni semnaleză altul când dice: Cine nu scie, că esența lu- 
D-qeu, ori care ar fi natura sa, este unică, simplă și necom- 
plexă, și nu pote nici într'un chip să fie respresintată sub 
forma unei compuseciuni 6re care? Dar fiind că sufletul 
omenesc, care vegeteză aici jos în prinsârea corpului pă. 
meântesc, nu este în stare să cuprindă de o dată pre cel ne- 
cunoscut (D-deii), el se înalță către Fiinţa necuprinsă în 
diferite moduri și fârte adesea prin represintaţiunile spi- 
ritului sei; dar nu pâte să/'şi facă nici o ideie de aceia 
ce, este ascuns (1) » Aceia se explică, pe de o parte 
prin înălțarea nestărșită și necuprindătatea esenții lui 
D-qeti pe de altă parte, prin marginile restrânse și slă- 
băciunea raţiunei nâstre, care consideră pre D-deu par- 
te cu parte şi din diferite părți, sii atribui, sub cutare 
raport eternitate și aseitate, sub altul infinitate și ne- 
murire, în privința acesta omni-presența, în cea-laltă 
eternitate, în cutare sens a-tot-sciinţă, în celă-lalt-sânțenie, . 
sâii bunătate s€ii dreptate, şi cele-lalte atribute, care sunt 
nedespărțibile în D-deă fără să fie cu tote acestea identi- 
ce. In alte părţi st. Gregorie, după exemplu fratelui săi st. 
Vasilie, demonstra, contra lui Eunomiti, că tâte atributele 
nenumerate a lui D-dei, având fie care însemnarea sa 
specială, nu sunt coprinse unele în altele (2), și deride pre 
eretic de aceia, că confundând atributele dice: «In pute- 
rea eternităţei sale D-deii este ne creat și pentru că este ne- 
creat este etern; căci aceste două cuvinte n'a decât una 
ŞI aceiași însemnare (3). Nu mai puţin însemnate sunt și 
"3).Contra Exinom. lib. XII p. 402. 

2). Rai ăxhapuopia zegi răy Veiay Goriy dori vorara, bv Exaxroy Ex 
= A 7 7 24 7 > 7 a z Esorob xară riva litovsay 2yvovay zale Goţupavrixats puvals Seanpjsd- 

detat (Contra Eunom. lib. XII, p. 410 et sq. 
3). Jbid. p. 415. . 
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cuvintele fericitului Augustin în privința acestă: <Alt ceva 
este a fi D-deii, alt ceva a fi Părinte. Deşi în D:deii pater- 
nitatea și ființa sunt una și aceiași și nu s'ar putea dice, că 
în virtutea paternităţei sale Părintele este D-deii, este a- 

tot înțelept. Acesta fu o ideie fixă la părinţii noștri, și acu- 
„zau pre Eunomieni ca culpabili de o erre gravă în aceia, 

că suprimaii tâtă distincţiunea între esența Divinităţei şi 
atributele sale 0). 

$ 25. Aplicaţiunea Morală a dogmei. 

Dogma despre fiinţa și atributele esenţiale ale lui D-dei 
pote să aibă apiicarea cea mai întinsă în vicța și acţiunile 
nOstre. NE 

La lumina sa se văd cu precisiune nu numai datoriele o- 
mului către D-deu, ci şi multe alte regule ale pietăței cre- 
ştine. 

1-D-deii, prin. esența sa, este un spirit, și prin atributul 
principal al esenței sale, care cuprinde pe tote. cele-lalte, 
un spirit infinit, adecă a tot perfect, mare şi glorios. 

Mai nainte de tâte învăţăm a cinsti şi iubi pre D-dei. 
In adevăr pre cine vom cinsti, pre cine vom iubi, dacă nu 
Fiinţa cea mai perfectă, când t6tă perfecțiunea escită na- 
turaiminte în noi aceste două sentimente ? Insă iubirea de 
D-deii unită cu veneraţiunea sa, este temelia tuturor da- 
torielor noastre către dânsul. (Mat. XXIL, 37). 

Tot o dată învăţăm, că dragostea nostră către D-deii şi 
cultul nostru trebue să fie sincere, spirituale : „D- deiu esfe 
spini, și trebue ca acei ce i se închină, se i se închine în spi- 
vit, și în adevăr“ a dis Mântuitoriul (I6n LX, 24); tâtă ado- 
rarea esterioră în cult nu pote să şi aibă prețul seit, decât 
“când este expresiunea închinărei lăuntrice : almintrelea nu 
este plăcută lui D-deti (Is. |. n 15) şi după cuvintele prole- 
tului „Jertoa plăcută lu este inima înfrântă (Ps. L, 17) 

1). De Trinit. lib. VIII, cap. 4. a 
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Sublimă şi fără părtinire, căci D.dei întrece nesferşit în 
perfecţiune pe t6te cele-lalte fiinţi pentru care putem să, 
avem respect şi dragoste, şi prin umare, dacă este vre u- 
nul pre care trebue să iubim şi să | respectăm de prefe- 

-rinţă, este EL; noi trebue să dubizm şi să'] cinstim din t07ă. 
znima, din Tot sufletul nostru, din tot Spirzfuul şi cu Zoe pu- 
Zerele. (Marc. XII, 30). — In fine, adânc religisă. Dacă se- 
rafimil înşi, cari încunjură în ceriti tronul Domnului a- 

„tot puternic, neputând suferi splendârea gloriei sale, își 
înv&lesc faţa cu aripele, dicânduși unul altuia :,, Sâng, Sânt, 
Sân este Domnul Dumnedeul oştirilor ! ceriul ş pământulii 
este plin de gloria sat (Is. VI, 2, 3); cu atât mai puţin noi, 
carii suntem cei mai inferiori și mai slabi dintre creaturile 
spirituale, să nu fim 6re cuprinși de un tremur evlavios 

“când! aducem omagiile adoraţiunei nâstre ?! (Ps. II, u.). 
“Invăţăm încă a mări pre D-det cu inima și cu gura, prin - 

cugetările și t6tă vicța nâstră, aducându-ne aminte de- cu- 
vintele Psalmistului: »Adaceţi Domului mărire şi cinste A- 
duceți Dumnuluă gforza datorită numelui luă, fentru că Dom- 
nul este mare şi fârti lăudat şi mărirea, sa nemărginită“ (Ps, 
XIV, 7. 8, 4; CĂLIV, 3). Si îndemnarea Mântuitoriului: 
» Aşa să lumineze lumina vV0stră înaintea 6menilor. ca să va 
dă faptele vâstre cele bune şi sa prea măvăscă Bre Părintele 
vostru, carele este în ceriurka (Mat. V, 16). “ 
__ În fine învețăm a tinde câtre D-deă, ca către binele cel 
mai înalt şi a căuta numai la el deplină linişte, repetând cu 
David: » Că cemiă este mie în certă, și avândi-te pre tine, nu 
doresc nimic pre pămtul. Sfins-ati întma mea și Zrupul 
med : D-deul inimei mete, şi partea mea D-geule în vce. (Ps. 
LĂXII, 25, 26). Spiritul nostru avid de cunoscinți, doreș- 
te cu ardâre să cunâscă adevărul și D-deii este adevărul 
cel mai înalt. Voința nâstră se simte atrasă necontenit că- . 
tre bine, și D-deti este absolutul bine. Inima nâstră se usucă 
de o sete nesăţiâsă de fericire si plăcere, şi D-deu este feri- 

a 
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cirea supremă nesfârşită. Oare unde vom satisface dacă nu 
în E], trebuinţele mai înalte ale spiritului nostru, ale voin- 
ei şi inimei nâstre?- | 

II. Cugetând în particular, asupra fie-cărui din atribu- 
tele esenței lui D-deit. care '] deosibesc de creatura sa, pu- 
tem să tragem-pentru noi învățături nouă, . 

Și mai ânteiă, dacă unul D-deii există prin sine însuşi, 
adecă nu datorește nimărni nimica, pe când t6te cele-lalte 
ființi şi prin urmare şi noi, i datorim totul, trebue să ne u- 
milim necontenit înaintea lui, după cuvintele Scripturei: 
» Ce aveți voi, care se nu fi Brzanuit P Și dacă aţă primit, de ce 
ze mai lăndaţi, ca şi cum nu ați fi primit? (i Cor. IV, pi 
„Întru el viem ne mişcăm și suntem“ (Fapt. XXII, 28). 

Apoi dacă el singur este independent şi fericit, că, prin 
urmare „V'are nici o trebuința de bunurile năstrek (Ps. XX 
2); că din contra „EI dă tuturor viţă suflare şi tote! (Act, 
XVII, 25), trebue să conservăm în noi sentimentul depen- 
dinţei n6stre de EI și a unei supuneri adânci, ŞI, când pre- 
sintăm noi ofrandele sâi sacrificiile n6stre, se nu credem 
că prin aceia am obliga pre Fiinţa a tot fericită, de Ore ce 
tot ce avem noi este al Lui. 

De aimintrelea, încredințarea că pretutindenea şi tot de- 
una suntem sub ochii Fiinţei omni-presente, ne dispune 
naturalminte a ne purta înaitea sa cu t6tă buna cuviință 
și cinste; ea ne pâte opri de a păcătui, precum făcu o di- 
niOră cu Iosif (Fac. XXXIX, 9); ni dă curaj și mângâere 

în tote întâmplările, ca şi lui David, care dicea de sine: Pu. 
zurea pun pre Domnul înaintea mea, El "mă stă dea drepta 
nu mă voi clăfi (Ps-XX, 8) We îndemnd a ehema; a mări 
și a mulțămi în tot locul Domnului (l6n. IV, 21-24 ). 

Aducându-ne aminte, că numai D-deti este etern, pe 

când tot ce ne încunjură pe pământ este temporal şi trecă- 
torii, ne învăţăm a nu ne alipi cu patimă de bunurile pe-
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ritOre, ci a căuta la D-dei singurul bun neperitoriii (Mat, 
VI, 19, 20); „să na ne încredem în cei puternică, în fii &me- 
zilor“ carii de o dată pot se mâră și se ne lase făr de spri- 
jin, (Ps. CĂLVI, 3) ci să concentrăm tot spiritul nostru ace- 
luia „care singur este neschimbaciost (i Tim. VI, 16) şi nu 
ne va Jăsa nici o dată. - . 

Gândirea la perfecta nemurire a lui D-deu ne pâte con- 
duce a spera numai în D-dei; căci Gmenii sunt așa de ne- 
statornici! favorul celor mari și celor puternici de pre pă- 
menf este așa de trecătorii și așa de nesigur! Insuşi iu- 
birea aprOpelui şi-a amicilor ne lipseşte adesea! pe când 
anul D dei este tot-de-una același și nu se schimbă. Ac€- 
stă meditaţiune pote să ne îndemne în același timp la imi- 
tarea nemutabilităței lui D-dei în sensul moral, adecă a 
remânea cu tărie şi stăruință in t6te tendințele evlaviâse 
ale spiritului nostru și a urma fără a părăsi vre-o dată că- 
rările virtuţei şi ale mântuirei. 

„O credinţă vie în D-dei. ca a-tot-puternic ne învaţă în 
fine a cere ajutoriul și bine-cuvântarea sa în tâte întreprin- 
derile nâstre: „Dacă na zideşte Domnul casa, în zadar sar 
osteni cei ce o zidesc pre ea“ (Ps. CXXPI, 1) ; să nu ne temem 
de nimica și să nu ne lăsăm învinși în pericolele cele mat 
mari, ci să facem ceia ce'i este plăcut lui şi să ne facem 
demni de bunătatea sa; Dacă D-gzi este cu n0ă, cine va fi 
în potriva nostră ? (Rom, VIII, 31)? dară în schimb, a ne 
teme și a tremura înaintea lui dacă facem ceia ce este ne- 
plăcutfinaintea sa: El are putere nu numai de a perde corpul 
nostru, ci și de a arunca sufletul în focul gheeneă (Math. 
X, 28). 

III. Dacă, înturnăm atenţiunea nâstră asupra atributelor 
inteligenței divine, vom scâte de aici lecţiuni îmbeişugate 
și folositâre. 
D-deii este a tot sciutoriă: Ce mângâere și câtă încura-
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jare pentru cel drept! Câţi Gmeni, carii nu cunosc planurile 
sale şi nu sunt în stare să i aprecieze lucruriie ,il calomniază 

sei chir îl persecută; el are necontenit acestă convingere 

preţiosă, că însuși D-deii vede lămurit ceia ce se. petrece 

în șufletul sei, îi cumpăneşte fără greşelă cugetările şi dorin- 

țele saje ; El cunâsce t6te îndemănările lui în lupta sângerosă 

contra inimicului mântuirei, X cunâsce sărăcia lui de buni 

voie şi suferinţile sale nemeriţate; el cunâsce fie câruia 

suspinurile sale, lacrămile fie:caruia, în mijiozul încercărilor 
celor mai amare. Ce însciințare înfricoşat: pentru cel păcă- 

tos! In zadar se ascunde el cu masca ipocrisiei inaintea 
Gmenilor; în zadar se sileşte a le ascude întenţiunele sale 
viclene; în zadar sevărşeşte nelegiuirele sale în întuneric; 

el nu se pâte preface înaintea acelei Fiinţi de privirile căria 
nu scapă nimene, înaintea căria Zotul esfe'gol și descoperit 
Ebr. IV, 13); este cu putință a amăzi pre Omeni, dar pre 
Dumnedeii nică odată. 

D-dei este înfinit înţelept. Spiritul şi inima nstră să nu 

se tulbure dacă, în vi€ța socială seci în natură, suntem 

martorii unor fenomene, care se par a ameninţa cu o ruini 
Şi destrămare universală ; tote acestea se esecută sii se per- 
mit în puterea decretelor înţelepciunei supreme nepâtruna 

se de noi; să ne păzim dar dea ne lăsa abătuţi su de a 

*murmura contra lui D-deii, dacă întimpinăm niște impre- 
jurări grele ; să ne lăsăm mai binela voia sa cea sânta, fiind 
încredințaţi, că el scie mai bine ca noi ce ni pâte fi de 
folos s6ă vătămăroriă, In sfârşit să ne deprindem, după 

puterile n6stre, a imita înalta sa înţelepciune, tindând ne- 
contenit către nobilul scop, ce ni l'a prefipt şi întrebuințând 
spre acesta mijlocele sigure ce ni le presită el însuşi în 

descoperirea sa. 
IV. In fine, fie-care din atributele voinţei divine sei ne 

>
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2 presintă curat un model de irhitat, sti întruneşte în el Și 
„- câte-va instrucțiuni morale. | Sa 

D-deii se numesţe pe deplin liber, pentru că singur alege 
numai binele, și "| alege independent de ori ce im pul- 
stune sâti constrângere externă ; şi tocmai în acesta trebue 
să consteie adeverata nâstră libertate ; în posibilitatea și .o- 
biceiul de a nu alege şi:face de cât bine numai pentru că e 
bine, şi nu în voinţa de a face nepăsătorii bine sâii re cum 

“se crede în decomun, cu atâta mai puțin în voința de a face 
numai r&ii: „ Căci, oră cine serveşte păra rul este sclav Dăcatu- 
bă“, a dis Mântuitoriul (l6n. XII, 34) ;d: câte ori facem 
re perdem o porţiune din libertatea nostră, supuindu-ne 

" din ce în ce mai mult patimilor și seducerilor necurate, pe 
„care s'ar cuveni din contra să le st&pânim. 

“Dideiă este a tot sânt și el ni-dă porunca acâsta: „Fifi 
sânţz, că sânt sunt ei, Domnul D-gleul vostru“ (Lev. XI, 44). 
Fără acestă condiţiune nici-o-datii nu ne vom învrednici 
a ne bucura de o unire intimă cu Domnul; căci ce uree 
pote sa fie între lumină și întuneric (IL Cor. VI, 14). Nicio- 

„dată nu vom fi admişi a'l videa față către față; căci nzmaă 
acei carii dă 2nimă curată vor videa pre D-gei (Mat. V, 
8; Comp. Hebr. XII. 14). D-deti este nesfârșit bun pentru: 
tote făpturile sale şi în particular către noi; noi trebue 
săi mulțEemim pentru tâte bine facerile sale, și a răspunde 
bunătăţii sale părintești prin o iubire cu adevărat fesca: 
„Să 7 uim pentru că El-ne-a iubit mah ântăiăt. (. Ion. 
IV, 19). Si noi trebue să fim buni şi milostivi către apr6- 
pele nostru: „Fiți mrlostivi, precum și Tazăl vostru este! 
milostio“ (Luc. VI, 36). Trebue să cerem cu îndrăzaâlă 
ajutoriul sei în tâte trebuinţele nstre, cu deplină încredere 
de a îi audiți (Mat. VII, n). numai să 72 cerem pes (lac. IV, 
3)- In, sfârșit nu trebue să desperăm de mântuirea nâstră, 
ori-cât de grele ar fi păcatele şi fară de legile n6stre, 
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ci să ae îndreptăm cu o căință sinceră către Părintele ceresc 

„care nu voaşte mârtea părătosului“,cii dice: vino şt vei 

(Ex. XVIII, 32). 
D-deii este cu totul sincer şi credincios. Ecă temeiul 

neclătit al credinţei nâstre: tot ce ne împărtășesțe D-deii 

în descoperirea sa, trebue să primim și să păzim cu o su- 

punere Grbă, cu tâte că se află multe iucruri neinţelese 

pentru noi. Este de asemenea temeiul speranţei noastre; El 

va îndeplini negreși: aceia ce a făgăduit; va severşi, dacă nu 

aici jos, cel puţin în eternitate. Tot-odată este pentru noi 

o învățătură vie, este o îndemnare a ne feri de minciună, 

a vorbi aprâpelui nostru în adevăr (Efes. IV, 25), și a ne 
ținea de cuvânt, când am făgăduit ceva aprâpelui scă am 

făcut cu el vre-o învoflă. 

D-qei este a tot drept. Câtă influenţă ar putea să aibă asu- 

pra moralităţei nostre acestă cugetare, dacă am conserva-o 

vie și profundă în spiritul şi inima nâstră. Ea ne-ar feri de 

păcat și ne-ar duce la căință, arătându-ne neincetat sabia 

înfricoşată a Domnului nevedut, atârnată deasupra capu- 

lui celui vinovat şi focul cel vecinic, care așteaptă pre păcă- 

toşii împetriţi dincolo de mormânt. Ne-ar îndemna la vir- 

tute, și ne-ar mângâea, ne-ar întări și ne-ar încuraja pe 

calea sa cea aspră, amintindu-ne de acele bunuri sublime 

şi eterne, care aşteaptă pre cei drepti în locuinţa Părintelui 

ceresc. In fine, represintându-ne neîncetat chipul Judecăto- 

riului şi Rescump&rătoriului, care nu caută în față, ne-ar 

învăţa și pre noi a fi drepţi şi nepărtinitori faţă cu aprâpele 
şi a „da fie-căruia ceza ce î se cuvine“ (Rom. XII, 7)- 

Cu un cuvânt, dacă am luacu tărie hotărirea dea merge 
cu dreptate înaintea lui D-deă (Ps. LXXĂVIII, 15) și dea 
conserva cu statornicie tot-dâ-una în mintea nâstră :deia 
despre perfecţiunile nesf&rşite ale lui D-deii și Domnului 

nostru, za/ea cea drepta (Ps. CVI, 7), ar fi Zot-at-una limurită 
=
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pentru noi, şi am putea găsi, în meditaţiunile nostre asupra 
acestor atribute dumnedeești, conducători și o regulă de 
purtare pentru a ne conduce în împrejurările cele mai 
grele și mai deosebite ale vieţei nâstre tulburate. Nu în 
zadar dicea Psalmistul: „/ntra lina ta Dâmne, vom videa 
lumina“ (Ps. X XV, 9). 

i > «e



CAPITULU IL. 

Sânta Treime s6ii D-deii în trei persone. 
ori ipostasuri 

Ş 24. Importanţa particulară și necuprinderea dogme 
sântei Tremă, învețătura biseritei în privinţa acâsta şi congi” 

„nautul acestei învățătură, , 
Adevărurile ce le-am: expus pănă aici, adevăruri, ce at 

de obiect pre D-deti, unic în esenţa sa şi atributele sale 
esențiale, nu cuprind tot ceia ce ne învat ţă creștinismul 
despre D- deii. Mărginindu-ne arecunâște unitatea lui D- dei, 
nu avem încă dreptul a ne'numi creștini: unitatea lui 
D-deii să mărturiseşte și de Jidovi, cari refusă de a cunâște 
pe Christos Mântuitoriul, ca Mesia promis, şt resping religia 
creștină ; ea este mărturisită şi de Mahometani; a fost ŞI 
este încă de o mulţime de eretici vechi și noi, chiar în 
sînul chreștinismului. Inveţătura complectă a creştinismului 
asupra acestui punct capital, acestă învățătură, ce trebue a 
o conserva în inima sa și ao mărturisi cu gura, pentru a me- 
rita numele de creştin, constă în aceia, că D-dei este unic ŞI 
întreit; unic în fiinţă ŞI întreit în ipostasură. Acesti învă- 

ţătură, constitue cea dintăita din dogmele creştine ; serveste 
de basă dogmelor privitâre la rescumpă&rătoriul nostru 
Domnul lisus Christos și sânţitoriul Spiritul sânt şi mai mult
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sei. mai. puţin la târe cele-lalte, care se ating de-iconomia 
mântuirei n6stre; aşa că nu se pâte respinge fără a lovi 
cu aceiași lovitură tâte dogmele, care se întemiază pe ace- 
sta. De almintrelea, mărturisind că D-dei este unic în 
flință şi în treit în persâne, ne deosebita nu numai de păgâni, 
carii admiteaă pluralitatea deilor şi de ori-carit eretici, 
carii profesaă dualismul, ci încă-și de ludei și Mahometani, 
precum şi de toți eretici, carii nu recunosc 'și nu recunusc 
de cât un singur D-dei (:). In urmarea acestei inportanţe 
particulare a dogmei sântei Treimi, care formeză obiectul 
principal al tuturor simbâlelor întrebuințate în diferite tim- 
puri in biserica ortodoxă, precum Şi tote mărturisirile de credinţă particulare, compuse în diferite împrejiurări de către sânţii părinți ai biscricei (2). 

Dar dogma acâsta, cea mai im portantă, precum vom videa dintre t6te dogmele religiunei creștine, este tot-o-dată cea mai neînțelesă (5). Acum în espunerea făcută despre unul D-deii în esenţă şi despre însuşirile sale esenţiale, mai ales despre aseitatea, eternitatea şi omni-presenţa sa, am vădut multe, care sunt mai presus de înţelegerea nâstră slabă. Vom - mai găsi încă în urmă, cercetând dogmele - despre întru- 
„„1 Tot aşa raţionează şi Părinţii bisericii St. Grigorie Nisanul gice de exemplu: & ypisttavis ri sie Tazspa nai “Yroy îiutay [ve- pa TELOTet Xapazenpilerat, adr Eoriv și WOpPij 10) ară ză parbutoy ris dijdetze wenopmuptvov : De Spiritu Sancto, ed Maj, XIII, 11. p. 15) St. Grigorie Teologul: Când numese pre D-geu, înţelege pre Părintele, Fiul şi Sântul Spirit, fără a estinde divinitatea, peste acest numer al persânelor, pentru ca să nu se întroducă pluralitatea deilor, nici a o restrânge la un număr maj mic, pentru ca, se nu fii acusat că micşorez divinitatea, cădând în iudaism prin admiterea unui principii, sei în păgânism prin primirea mai multora (Operile st, părinţi 111, 240), St. I6n Damascen ; unitatea esenței nimicesce erdrea păgânilor despre pluralitatea deilor, şi mărturisirea, ee se face despre Fiul şi st, Spirit, răstornă înveţătura jidovilor. (Esp. ex. a Cred. ort. lib. 1 e. 7], 2). Vegi adunarea simbâlelor d. e. Biblioth. der Symbole und Glaubensreg der Apostoliseh- Kathol. Kirche herausgeg. von Hahn Breslai 1842), , 

5). St. Grig. Teolog Operile st. părinţi i, 31, st. Vasile cel. Mare ibid: VII 269. . 
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parea și persâna Mântuitorului nostru, despre mârtea sa pre 
cruce, despre pururea fecioria Maicei Domnului, despre e- 
fectele harului. ect. Insă taina tainelor religiunei creştine 
este fără îndoială dogma despre Sânta Treime. Cum de 
este D-dei în trei persâne să ipostasuri? Cum Părintele 
fiind D-qei, Fiul fiind D-eu și Sântul Spirit fiind D-deu 
nu sunt trei D-dei ci unul singur? Acesta întrece cu totul 
ceia ce ni s'a dat de a înţelege (1). Şi 6că pentru ce ereticiă 
carii se incercară de a esplica adevărul credinței numai 
prin mintea lor nu greșiră aşa de mult asupra nici unei 
dogme, ca asupra tainei sântei Treimi. Aici este tocmai 
-casul de a se ținea măi mult decât aiurea de învățătura 
positivă a bisericei, care a păzit și a apărat acestă dogmă 
contra tuturor opiniunilor. eretice și a expune cu tâtă clari- 
tatea posibilă pentru instrucțiunea ortodoxilor. (2) 

1]. ren. Adversus Haeres... lib II cap 28; Athanas Alex. Epist ad 
Serap. 1 n. 11, 18, 20,; Grigorie Teologul Operile St. Părinţi 11 288, 
învaţă a recunâsce că unitatea în treime trebue a fi închinată şi tre- 
imea în unime ; deci uuitatea şi treimea sunt deopotrivă neînţelese 
Hilar. de Trinit II n 5, Extra significantiam sermonis est, extra 
sensus întentionem, extra îateligentia conceptionem quidquid ultra 
queritur non enunciatur, non attingitur, non tenetur,. verborum si- 
gnificantiam rei ipsius (Trinitatis, natura consumit sensus contemplati- 
onemînperspicabilelumen obeaeeaut înteligentia capacitatem guidgquid 
fine nullo continetur, escedit. Augustin de Trinitat lib XV a 61. 
Ce raţionament; câtă tărie şi putere pricepătbre. Ce vivacitate a 
spiritului şi ce imaginaţie iscusită ne vor arăta cum există Treimea ! 
Şi aiuria ; a esprima deci ceia ceeste, nu sepâte nică chiar în lim- 
ba îngerului cu atât mai puţin în cea a Gmenilor (de Simbol ad 
catechum cap 9) Hieronim In Isaiam lib XVIII n 1 Non dico de 
înystoroi 'Trinitatis cujus recta confessio est ingnoratio scientiae 

2). Quia, cum gice Augustin în tatatul săi despre St. Treime 
nec periculosius alicubi erratur, nec laboriosius aliquid quaeritur 
nec fructuosius aliquid invenitur (de Trinit 1 lib. cap 3 n 2. Şi 
aiuria asupra acelueaşi subiect, Nobis ad certam regulam loqui fas 
est, ne verborum licentia etiam de rebus quae his significantur im- 
piam gignit opinionem (de civit dei lib X cap 23) Şi St. Grigorie 
Teologul după ce a esplicat, înt”unul din discursurile sale (al 
doilea, învăţătura despre St. Treime face observarea acâsta. Asifeliii 
ei vă espun forte pe scurt filosofiea nostră dogmatică dar nu cu 
dispută după cum fac păcătoşi şi nu a lui Aristotel ; Spiritualmente şi 
nu cu meșteșug oratoric, după principiele bisericei şi nu în For (Oper, 
St. Păr. II 225). !
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Acestă expunere a dogmei sântei Treimi se află în cele 
trei simb6le întrebuințate astă-di în biserica ortodoxă, adecă: 

1Simbolulst. Gregorie Taumaturgul, episcopul Neocesariei: 
«Este numai un D-deii Părinte al Cuvântului celui vi, în- 
țelepciunea şi puterea ce există prin sine însuși și chipul 
celui etern, Părinte perfect al Fiului perfect, Părinte a uni- 
cului Fiă. 

“Un singur Domn unime din unime, D-deii din D-deii, 
figură și imagine a divinităţei. Cuvent real, înțelepciune cu- 
prindătâre a t6te şi putere a tâte creatâre; Fiti adevărat 
al Părintelui adevărat, nevEdut din cel nevădut, nestricat 
din cel necoruptibil, nemuritorii din cel nemuritori, ve- 
cinic din cel etern. 

«Și un Spirit Sânt ce 'și are existența din D-deii şi carele 
prin Fiul s'a arătat 6menilor, chipul Fiului, vicţă perfectă 
a celui desevârșit, causa celor ce viețuesc, fântână, sântă, 
sânţenie ce sânţește. Prin el se manifestă D-deu Părintele, 
carele este preste t6te și în tâte şi D-deii Fiul care este 
prin tote. 

Trinitate perfectă, nedespărțită și neîmpărțită în slavă, 
vecinicie şi stăpânie. Nu este deci nimic creat, nici inferior 
în trinitate, nimic de prisos, care să nu fi fost mai "nainte ŞI 
să fi venit mai în urmă. Părintele n'a fost nici odată fără 
Fiul, nică Fiul fără Spiritul Sânt, ci Treimea este-tot-dâuna 
aceiași nemutabilă şi nealterabilă.» 

|! Simbolul Niceo- Constantinopolitan : 
«Cred întru unul D-deu Tatăl, 

| «ȘI întru unul Domnul Isus Christos, Fiul lui D-deă, unul născut, carele din Tatăl s'a născut mai 'nainte de toți vecii, lumină din lumină, D-deiui adevărat din D-qei ade- 
verat, nâscut ră nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl. 

«Și întru Duhul Sânt, Domnul de visță făc&toriul, carele. din Tatăl purcede, cel ce impreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, - 
Teologia Dogmatică - 13
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III Simbolul cunoscut sub numele st. Atanasie al Ale- 
xandriei : «Credinţa catolică este, ca să se cinstescă un D- 
dei în treime și Treimea în unime, nici amestecând ipos- 
tasele, nică despărțind fiinţa; căct altul este ipostasul Părin- 

telui, altul al Fiului, altul al St. Duh. 

“Dar Dumuezeirea Tatălui și cea a Fiului şi cea a 
Sântului Duh, sunt una şi aceiași dumnedeire; egalitate 
în slavă, împreună vecinicie a mărirei. Aşa este Părintele, 
așa Fiul, așa și Sântul Spirit. Ast-feliii Părintele este D 
dei, Fiul este D-deă, Sântul Spirit este D-deă ; cu tâte a- 

cestea nu sunt trei D-dei, ci un singur Dumnedet. 
«Părintele n'a fost creat, nici făcut, nici născut de nime- 

nea. Fiul sa născut din Tatăl, dar n'a fost nici creat, nici 

făcut. Sântui Spirit purcede din Părintele, fără să fi fost 
creat, făcut sai născut. 

«Şi în acestă “Treime nu este nici prioritate, nică posteri- 
oritate, nică superioritate, nică inferioritate, ci câteși trele 

ipostasele sunt întregi, împreună vecinice şi de o potrivă.; 
Examinând cu atențiune acestă învățătură a bisericei 

ortodoxe despre Sânta Treime, nu ne putem opri de a nu 
observa, că ea se compune din trei proposiţiuni : una ge- 
nerală și cele-lalte d „u& particulare, ce decurg nemijlocit 
din aceia și i servesc ca esplicare. 

Proposiția generală : In D-qeu, care este unic în ființă, 
sunt trei ipostasuri sati pers6ne: Părintele, Fiiul și St. Spirit. 

Prima proposiție particulară : Dumnedei fiind unic în 

fiinţă cele trei persâne sati ipostasuri ale sale sunt egale 
şi de o ființă. Părintele este D deă, Fiiul este D-deii, St. 
Spirit este D- deti; nu sunt trei D- dei, ci un singur D-dei. 

A doua proposiție particulară : Cu tâte acestea, fiind-că în 
D-dei sunt trei persne, ele se deosebesc între dânsele 
prin caractere îndividuale : Părintele n'a fost născut de 
nimeni, Fiul este născut din Tatăl, St. Spirit purcede din 
Tatăl, -
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Prin urmare dogma Sântei Treimi, represintată în părțile . 
sale, cuprinde încă trei dogrme : 10 acea a trinităței pers6- 
nelor' în unitatea fiinţei : 20 acea a egalităţei, consubstan- 
ţialităței persânelor și 30 acea a deosebirei persânelor după 
caracterele lor individuale. 

Î. Despre 'Preimea persânelor în D-dei în unitatea 
fiinţei. 

$ 25 Prescurtare din istoria, dogmei și înjelesul învăţaturek 
bisericeă asupra acestei dogme. 

Cum-că D dei, unic în ființă este şi întreit în persâne, 
a învăţat biserica ortodoxă tot-dcuna şi a mărturisit acesta 
de la începutul seii, precum atestă simbelele şi alte mărtu- 
rii sigure (:); dar în vâcurile cele dinti, acest adever se 
exprima diferit chiar de către învețătorii ortodocşi. Unii în- 
trebuințau cuvintele : oăzia, ovi substantia, natura, pentru 
a arăta fiinţa saii esenţa lui D-deu (2). Alţii în numer mai 
mic și forte rar se serveati de acele cuvinte, pentru a insemna 
personele divine (3). Mai mulți se serveati în acelaşi scop -- 
de cuvintele : inâzzaa:s, bage, sati 7pânog Vrăpeus (2). Eraii 
și din contra, carii înțelegea prin expresiunile acestea, ființa 
lui D-deti și denumea persânela prin npâowozoy persona(5).A- 

2). Vegi. $ 28. | | 
2). Atanasie Alex. Contra Eunom. lib. L. dt uta whois 1 Tpiae, wat 

241% 10570 piay 6bsiay at ai v5y G0y05% ypâpaU st dnostohăe. Am. 
bros. Epist. 63 : „Trinitatem unius esse substantiae, majestatis, divini- 
datis. 

3). Pierius martir, vegi apud. Phot..Biblioth. cod. CIX ; Cyril Alex, 
Contr. Nestor. lib. III cap. 6; I5n Maxentius Dialog 11 (Bibl. Patr. t. 
1V p. 455); 

*). Dionis, Areopag. De Eccles. hierarch, cap. 2; Atanas. Alex. 
De trinit. dialog. 1; Epiphan. Haexes. LXXIII, n.34; Basil. Epist. 
43; Ion Damascen. De fide orthod. III cap. 5. 

5). Părinţii sinod. Sardican : Tabrry Exopay Tijy nadoha napă- 
door, utay eivat bzi0r0s:y... toi [large nai 16 vlod nai roi deptov [lyad- 
paros (la Teodoret H. E. II. C. 8). De asemenea, consiliul ţinut la 
Roma sub papa Damas : „Spiritum sanctum ejusdem hypostasis et 
usiae esse cum Patre ac Filio.... “(Ibid. lib. 1] e. 22 şi la Sozomen. 
lib. VI, cap. 23). Conf. Vasil. Epist. 391 şi Grigore Nazianz Orat, 
XXI: Op. st. păr. II, 210-211; Atanas. Alex. Epist. ad Atricanos.
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cestă diferență în întrebuinţarea cuvântului ipostas născu 
diferite dispute în Orient, mai ales la Antiochia, ceia ce făcu 
ca neințelegerea să domniască pentru cât-va timp între bi- 
sericile din Orient şi Occident, care învăţa, unele de frică 
să nu fie acusate de sabelianism, că în D-deti sunt trei i- 
postasuri, altele, unul singur, spre a scăpa de imputarea 
arianismului. (1) Pentru a“deslega acestă îndoslă se con- 
vocă un sinod la Alexandria (362), în care participară, ală- 
turea cu st. Anastasie, episcopii Italiei, Arabiei, Egiptului 
şi Libiei, Acolo se ascultară repres?ntanţii ambelor opini- 
uni, și se recunoscu că amândouă părţile aveati una și 
aceiași credință, exprimată numai în termeni deosebiți ; 
se declarară de ortodocși și acei care susţinea, că în D deti. 
este o singură fiinţă și trei ipostase, și acei carii afirmat, că 
în D-deit este un singur ipostas și trei persâne, pentru 
cuvântul, că espresiunea îpostas era întrebuințată de cei 
dinii în loc de mpăzwnov, persona, și de cei alți în loc de 
ovsta substantia, fiinţă. (2). Cu tâte acestea, de pe timpul a-. 
cela, cea diântăi din aceste expresiuni începu puţin câte pu- 
țin a se întări în biserică: St. Epitaniu, Vasilie cel mare, 
Grigorie “Teologul, I6n Chrisostom, Grigorie Nisanul, Isi- 
dor Pelusiotul etc, o întrebuințaii acum statornic; ei diceati 
că în D-qeii este o singură ființă și trei ipostasuri (2), şi că- 

1]. Vezi. St. Vasilie C. mare Epist. 214 către Terentius comitas ; 
Oper. st. Părinţi XI. 95—99, şi Grigor. Teolog. ibid. 1], 210—211. 
Sabelius învăţa, că nu este în D-gei de cât. o singură esentă (0»5:2) 
şi un singur ipostas (02561443) cu tote că acelaşi D-geii după înpreju- 
rări a luat trei forme saii persâne (zphsoza) şi sa arătat acum ca pă- 
rinte, aci ca Fiu, când în fine ca Spirit Sânt. Insă Arii admitea, trei 
esențe : a părintelui, divină; a fiului, creată şi ast. Spirit earăşi cre- 
ată, însă deosebită de a Fiului. 

2), T6te acestea sunt espuse în serisorea sinodului către anthioheni, 
compusă de st. Atanasie şisemnată de toţi episcopii presenţi. (Vezi. 
opp. Atanasii t. I. p. ll p. 770 Paris 1693). | 

3). Epiph. Haer. 13; Basil. Epist. 325; Gregor. Naz. Orat. 2! în 
St. Atanas. Chrisost. Homil Il în Epist. ad Hebr: Greg. Nys. adv- 
Eunom. lib. [. p. Gr 125, ed. geet: Isidor Pelusiota:: II pu Tip TAVT5, 
Trjs pis p53ew3 Da3c4oz5: Bratara 1, 03 baoatineroy lideri sis uta 
obolay Gvyaztetat,
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uta a determina diferinţa, care există între aceste cuvinte, 
«In Sânta Treime, scrie sântul Vasilie, trebue a se deosebi 
ceia ce este comun de ceia ce este individual; ceia ce este 
comun se raportă la esenţă, dar ipostasul exprimă invidu- 
alitatea fie-cărei persâne. (1).« 

«Cel dinteiii, dicea st. Gregorie Teologul, însemnă ființa 
lui D-dei (7âv ovaw ză Seârnros) şi cela-lalt calitățile indi- 
viduale ale celor trei (ras zâv zaiwv inta) (2) De sigur 
tot în spiritul acela scriseră și părinți sinodului al doilea 
ecumenic în epistola lor către episcopii bisericei occidentale: 
«Credința n6stră, după botez, ne învaţă a crede în numele 
Părintelui, Fiului şi sântului Spirit, adecă în o singură di- 
vinitate, putere și esență (odata) a Părintelui, Fiului și Spi- 
ritului Sânt, maestate nedespărțită şi domneşte împreună 
vecinic în trei ipostasuri sau trei persne perfeae (5). Și 
dacă în secolul al cincilea se aflat câţi-va teologi, carii nu se- 
ţineaii riguros de acestă deosebire între cuvintele căsia Şi 
unboraows, cel puţin în secolul al şeselea și cele următore, 
se presintă ea ca admisă pretutindenea (4). 

Dar pe când învățătorii ortodocși ai credinţei se deose- 
beaii între ei numai în privinţa cuvintelor, mărturisind ne- 
schimbat pre un D-qeii în treime și treimea în unime (5), 
2, Epistola St. Vasilie către fratele sei Grigorie despre deosebirea, . 
între esenţă şi ipostas în taina Sântei Treimi. Oper st. Păr. X. 92 ete, 

2). Ibid. II, 110. 
3)... "Ey poi zehetate bzooriosory, Toby rprai rehe'ots mpocnoie 

ed. la Teodoret. Ist. Ecl. lib V, cap. 9. 
4] In vâcul al cincilea St. Ieronim explica cuvântul dz6orxorc în 

înţeles de osia şi nu îndrăsnea a'l lua în acel de personă [Epis. 51- da Damasum]; şi st. Cyril de Alexandria 7] întrebuința adesea, în 1oe. de p5ors [Ved. Atan. III, de Duodecim]. 
5). Movada $y rpiăăi, mul rpiăăa îv povsât Tpooxbvovpâvuy. . .|Grg. 

maz.ort. 25; opar st. păr. II, 288]. Cuvântul Treime [rprăs, 'Frini- 
tas.în scrierile vechi ajunse pănă la noi, se întîmpină pentru prima, 
ră în grecesce la Teofil Antiohnul [ad Autolie II, n. 15] şi în lati- 
nesce la Tertulian [adv. Prax. II, INI, VIII], dar nu se pâte în- 
<hia de aici, că nu ar fi tost şi mai "nainte ; din contră ?] înttm-
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ereticiă 'resturnaă dogma din temelie, negând unii _trini- 
tatea pers6nelor în D-dei, €ră alţii recunoscând tref 
Dumnedei. 

Pintre cei dintăiii se număra chiar pe timpul apostolilor 
Simon Magul, care învăța, că Părintele, Fiul și Spiritul sânt 
erai numai manifestări sati forme ale unei și aceliași persone; 
că însuși D-deu s'a descoperit, ca Părinte Samaritenilor, 

ca Fiu în Iisus Christos, ludeilor, ca Spirit sânt păgâ- 

nilor (1). Iu vecul al doilea, Prazea susţinea că singurul a- 
dev&ratul D-deu. era Părinte întru cât el este ascuns, mis- 

terios, concentrat în sine însuşi, și Fiul seii lisus Christos, 
întru cât sa manifestat în lucrarea creaţiunei mai ânttiii, 

apoi în acea a rescumpărărei (2). 
In secolul al treilea apărură Noet, care recunoscea pre 

Părintele şi Fiul de una și aceiași persână, ca singurul D-deit 
adevărat, care se îatrupă, pătimi şi muri (2); Sabelius, care in- 
veţa că Părintele, Fiul și sântul Spirit sunt numai trei acte 
(Evepyetav) ale unei și aceliași persâne dumnedeeşti, care 
sa întrupat și a suferit mârte pentru noi (4); Paul Samosa- 
tenul, care dicea că Spiritul st. şi Fiul nu sunt alta în D-deti 
de cât precum sunt în om mintea și tăria sati puterea (5). 
In secolul al patrulea, Marcel al Ancirei și învățăcelul seit 
Fotin predicară, după exemplul lui Sabeliui, că Părintele, 
Fiul şi sântul Spirit n'ar fi alt ceva decât denumiri ale unei 
pinăm în liturgia st. Iacov, fratele Domnului (p. 4. 6, 33, 39 şi 
în actele martiriului st. ap. Andreiii (Cap. II] două monumente, 
pe care câți-va învăţaţi le creddin secolul ântăiă |Ved. Liturg. Gra- 
ec. Paris. 1560 p. 137; Renaudot Disert, de liturg. orig et auctor 
cap V 92 in t. |. Colect liturg. orient. Galand. Bibliot. Patr. t. 1 
proleg. Cap. 4]. -- 

1]. Vegi la iereneii adv. Haeres. lib. 1 e. 23. 
2. Tertul. ady. Prax. 
3). Hipolit Contr. Noet. Epifan. Haeres. LVII; Augustin. Hae- 

res. XXĂVI. 
n ph gEPifanie, Haers. LXII; Vasilie Epist. 210; Teodoret Ist. bis 

5]. Epifan. Haeres. LXV.
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şi aceliași persâne în D-deti ; ca și Paul Samosatânul, că Fiul 
sau Cuvântular fi Spiritul: sau rațiunea lui D-deă și Spiritul 
sânt puterea sea [1]. In evul rediti, Bogomilii (2). Valdensii (2) - 
și alții (%), In fine în timpurile mai nouă, Suedemborg (5) cu . 
discipuliă sei și o mulţime de alții, cunoscuți sub numele 
de nomznaliști sai modalişti (6). 

La eresia adoua din cele amintite mat sus, aparținea pre- 
cum am observat acum (7), Filipon (pela 540) cu discipulii 
sel, câţi-va scolastică: Godeschalk (sec. IX) Roscelin (XI) şi 
Petru Abelard (XII); în fine câţi-va scriitori posteriori: 
Scherlock. Petru Taydit și Embs (5). Ecă cum credeai și 
că în decomun: Pers6nele divine : Părintele, Fiul și sântul 
Spirit, deşi de aceiași ființă nu sunt cu tâte acestea una şi 
aceiași ființă: ai aceiași natură, însă o posedă fie-care a 
parte, precum ar face, bună-6ră trei pers6ne din specia o- 
minescă, ele formeză trei D-dei și nu un singur D-deii. 

Pentru a păzi turma sa de molipsirea. acestor opiniuni 
ereticești opuse, dintre care cea dint&ii confundă în D-deu 
ipostasele și adoua * împărțește ființa, sânta biserică ne în- 

1]. Vasilie Epist. 69, 968, n. 4; 313, n. 5 ; Sozom. H. E. IV, 
16; Teodoret. H. E. II]; 11. . 

2). Ei învățau că Fiul şi sântul Spirit ai eşit saii emanat din D- 
geii numai pentru un timp şi că ait să se întârcă 6răşi înapoi. E- 
utim. Zigaben. Panopl. P. II, til 23. 

3. Vegi apud Riechin Disert. de Waldens. Cap. III, n. 20. 
4]. De exemplu, l6n Campan, Ludvic Helzer, şi mai ales medi- 

cul spaniol Michel Servet, care a, scris cu acâstă oeasiune operă inti- 
tulată : De Trinitatis eroribus libri VII, ed. 1531, şi altele două 
tot de feliul acesta, 

5. Svedenb. Summ. Exposit. nov. doctr. n. 118, 119. 
6].  Nominalstii datorese numele lor acelei împrejurări, că ei 

recunosc pre Tatăl, Fiul. şi sântul Spirit ca, trei denumiri deosebite 
(nomina) ale unui D-gei; şi modaliştii pentru că admit în D-gei 
nu trei persone, ci trei moduri de existență şi lucrare (tres modos- 
existendi et operandi]. 

7]. Vegi mai sus p.95, not. 4. 
5]. Acesta a espus ideile sale în o compunere intitulată: Trac- 

tat, de Deo uno et trino. Mogunt,. 1789.
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vaţă:, că trebue să cinstim pre unul D-deă în treime și tre- 
imea în unime; mică amestecând ipostasele, nică despărțind 
fiinţa. » 

Neamestecând ipostasele, adecă trebue a recunâsce pre 
Părintele, pre Fiul şi pre Sântul Spirit, nu ca trei denumiri, 
trei forme sai trei manifestări ale unui D-deu, precum fac 
ereticii; nică ca trei atribute, trei puteri sai trei acte, ori 
efecte ale ființei sale unice, ci ca trei persâne dumnedeeşti, 
ce există prin sine însuși, întru cât fie care din ele, Părintele 
Fiul și Sântul Spirit, cu întelepciunea dumnedescă şi cele 
lalte atribute ale sale, posedă și atributul sei particular. 
personal: căci altul este ipostasul Părintelui, altul al Fiu. 
luă și altul al Sântului Spirit. & 

Nici despărțind ființa, adecă admițând, că Părintele, 
Fiul și Sântul Spirit sunt una în ființă, că există unul în al- 
iul, nedespărțiți, deosebiți între ei numai prin însușirile 
sale personale, dar având o perfectă identitate de înţelep- 
ciune, voinţă şi cele-lalte atribute dumnedeesci, totuși alt- 
felii de cum ar exista trei individi de o clasă Gre care de ființă . 
create, ce'și au aceiași natură. Pintre fiinţele create, vom 
dice cu st. ISn Damascen, natura comună a individilor se 
descopere numai prin minte, „căci fie care din ci, are o 
mulțime de particularităţi, care 1 disting de altul. EX se des- 
part prin loc şi timp; se deosebesc între ei prin disposiţiu- 
nile voinței, prin soliditate, prin forma sai aparența exteri- 
Oră, prin apucături, temperament, prin merit, modul de 
viețuire și alte caractere deosebitâre, dar mai ales pentru că 
exista a parte și nu unii în alţii: de aceia se dice; doi 6meni 
trei Omeni, mai mulți 6meni. Cu totul alt ceva vedem în 
Sânta, consubstanțiala, sublima și necuprinsa treime : 
aici se observă comunitatea şi unitatea, în adevăr, prin 
coeternitatea. pers6nelor, prin identitatea fiinţei, a lucră- 

„Tei şi voinţei, prin învoirea hotărirelor, prin identitatea- 
nu dic conformitatea saii asemănarea, ci prin identitatea
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TavrormTa puterei, a tăriey şi a bunătăţei, şi prin unitatea - direcțiuney mișcărei.... Fie-care ipostas este una cu cele lalte doug, așa precum este cu sine însuşi; adecă că în t6te privinţele, afară de necreare, naștere și purcedere, Pă-- rintele, Fiul și St. Spirit sunt una și nu se deosibesc de- cât în conceputele minții nâstre (2zivot). In adevăr, noi CcunGscem un singur D-deu, și numai în atributele pater- nităţei, flialității și purcederei vedem noi o deosebire.. . In divinitate, care este nesfârșită, nu sar putea admite, ca la noi nică depărtare, pentru că ipostasele esistă unul în altul, ne amestecate, dară unite, după cuvintele Mân. taitorului: Fă întru Tatăl, și Tatăl întru miine este. (I6n, XIX, 1):— nici deosebire de voință, hotărire, acţiune, tă- rie și ori ce constitue în noi o deosebire reală și integrală; de aceia noi recunâscem pre Părintele, Fiul și Sântul Spirit nu ca trei D-dei ci un singur D-dei, în prea Sânta Treime. (1) Tocmai aici se află tâtă necuprindibilitatea tainei pre- sâ nte) treimi, ce constă în aceia, că cele trei persâne divine, independente una de alta, în ființă sunt una și nedespărțite; dar dacă ar exista fie-care a parte, ca trei individi aleși du. "Pă plac dintre creaturi, n'ar fi peutru noi nici o necuprindi- 
bilitate.,, Dumnedeirea este unitate și trinitate, o glori6să Telațiune! Unite prin esența lor, personele se deosebesc 
prin atributele lor individuale ; ceia ce este nedespărțit se împarte: ceia ce este una se întreește și acesta este Părin- tele, Fiul și Spiritul viii, ce conservă tâte, » (2) 

Pio 

  

1). Esp. ac. a cred. ortod. lib. [. cap. 8 p. 28—29 Aceiaşi idee este esprimată de mai multe ori, mai scurt de Gregor, Teolog. Oper. st. păr. III. 115—1117, 261—262 etc. 
2), Triod.



1.— Testamentul vechii 

Ş 26 Dovegile trinitaței persnelor lut D-deă în unitatea, 

făânței, luate din Scriptură. 

Adevtrul Treimei persânelor divine în unitatea fiinţei 

este prea lămurit descoperit în noul Testament; dar ela 

fost cunoscut pănă Ja 6re care punct și în cel vechii... În- 

„cepând cu cel dint&ii- capitul al Facerei, aHăm în Scriptu- 

rile vechiului Testament o mulţime de alusiuni la acestă 

taină prea înaltă. Nu se pote dice că sunt cu totul lămurite ; 

ele aii fost în parte înțelegibile chiar pentru poporul ebreă; su 

atât mai mult sunt pentru creştini, pregătiri pentru descoperi- 

rea noului Testament. Aceste alusiuni se pot împărți în 

trei clase: 

Sunt mai ântâiti de acele, care spun numai, că în unul a- 

devăratul D-deii există nu numai o persână, ci mai multe. 

Aici se rapârtă cuvintele lvi D-dei înainte de a crea ]u- 

„mea: Să facem om după chipul și asemănarea nostră. 

(Fac 1, 26)— Inainte de a alunga pre protopărinții noștri 

căduţi:, Ecă Adam sa făcut « ca unul din noi, ca să cundscă 

binele și răul. Și acum că nu cum-va să "și întindă mâna sa și să 

Ya din lemnul vieţii, şi să mănânce și să. trăească în veci. „ (Gen 

II 22). Inainte de a amesteca limbile şi a împrăștia pre 6- 

menii, carii voiau să zidescă turnul Babel :, tă un nem. 

șio gură tuturor, și acesta ai început a face și acum 

ma vor înceta dela tâte, oră câte se vor apuca a face. 

Veniţă și pogorându-ne 'să amestecăm acolo limba. lor, 

ca să nu înțelegă nici unul glasul de propeluă stă. (Ibid
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XI, 6, 7). În tote aceste locuri, D-deii este representat, ca 
cum s'ar sfătui și convorbi cu cine-va. Cu cine anume?. De- 
sigur nu s'ar putea admite că cu ângerii, precum pretind 
Iudeii (1); o asemenea ideie loveşte simţul comun, care nu 
'și pâte închipui, că D-dei, acestă ființă înfinit înţeleptă și 
puternică, când era să tacă pe om, sai altă ceva, să fi lu- 
at sfat de la ângeriă sei, ca și cum ar fi avut trebuinţă de 
conlucrara lor (2); este în contradicere și cu Scriptura, 
care atribue numai lui D-qei t6tă lucrarea creațiunei (Is: 
XLIV, 24), şi n€gă în genere ca să fi avut pre cine-va de 
sfătuitoriă (Is. XL, 13—14; Rom. XI, 34). Apoi, estecu ne- 
putință de a se închipui, cu alți Iudei, că în locurile pre- 
merse, ar fi vorbit cu sine însuși, cum face câte odată omul 
ca să st îndemne la lucrare, şi să vorbescă de sine la plu- 
ral după exemplu Gmenilor mari (5) Ar fi ceva stranii a 
presupune, .că D-deii ar fi avut trebuinţa a se îndemna la 
lucru prin mijlocul acesta. „In adevăr, observă st. Vasile, 
este un non sens a afirma ca cineva să pâtă fi linistit şi să 
şi poruncâscă sieşi, să se supravegheze pre sine şi să să 
constiângă pre sine imperios, (4)%. Cât despre obiceiul 
Omenilor mari de a vorbi la plural, acesta a apărut mai 
tărdiă; pe timpul când vieţuea Moisi nu exista încă, precum 
videm din cele cinci cărți ce ni-a lăsat: Moisi nu putea 'decă 
să se conformeze, pentru 'a represinta pre D-deii vorbind 

1). Vegi apud- Vasil Hom. IX în Hexaem ; Chrisost. Hom. VIII 
în genes: Ambros în Hexaem lib. VI cap. 7. 

2). Li (ludei) atribuea, observă în privinţa acesta, St. Vasilie, Dig- 
nitatea de a sfătui servitorilor ; face pre autorii creaţiunei servitori 
ca noi, (Oper St. Părint. V, 172): - 

3). Vegi la Vasile Homil. IX în Hexaem.“ Teodoret. Onest: XIX 
în Genes.. Ac6sta fu ideia cător va eretici (Euseb Cont. Marcel. 
lib. IV, cap. 17); asemenea şi a Socinianilor (Valkieus. De Vera 

„lib. V ea. 9.) 
1]. Operile st. Păr. V, 17). Şi ceva mai ?nainte. Unde se află vre un 

ferariu, lemnariu sait cibotar, care şedând între instrumentile sale ar 
dice se facem un cuţit, un coş saii se câsem un papuc ? Ori nu .va 
procede el în tăcere la, confecţiunea lucrului cei s'a comandat?
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ast-feliă de sine însuşi (1). Dar ceia ce este și mai impor- 
tant în presupunerea acesta și cu totul strein, este sensul 
cuvintelor lui D-qeu: Ecă Adam sa făcut ca unul din noy (Fac. 

II, 22); ar trebui ale înțelege așa: Ecă Adam deveni ca 
unul din mine! Cât despre alte ființă, cu care s'ar fi putut 
înțelege D dei în cele trei ocasiuni amintite, ludeii şi în 
genere etervdocii nu sunt în stare a ne arăta şi nici că vor 
putea vre o dată. Nu ne mai remâne decât opiniunea 

sânţilor părinți și înve&ţători ai bisericei, mărturisită de toţi 

creștinii cu judecata sănătâsă, adecă; că în aseminea împre- 
jurări D-deii se sfătui cu sine însuși; îns& numai D-dei 

unic în fiinţă și întreit în fețe și nu D-dei privit ca una şi 
aceiași persână (2). Acestă opiniune presintă t6te caracterile 

”1). Cu acesta convine Eben-Ezra unul din cei mai savanţi rabini 
jidoveşti în Genes. XXV, 26 (Vegi Emanuel 'Tremellium în hunc) 
locum]. Cuvintele st. Teodoret sunt €rași însemnate: „După ei 
[ludei], D-geii creatoriul tuturor făpturilor şarfi diş sieşi dupre obiceiul 
Gmenilor mari: să facem. În adevăr capii popârelor şi ai oştirilor în- 
trebuinţază pluralul de ordinar. d. e. Ordonăm, scriem, ect, şi ei nu 
sciii nebunii că D-deul tuturora vorbeşte adesea de sine la singular : 
Hotărât-am să perd pe toţi omenii“. (Gen. VI, 13). Stârpivoiă, pre Omenii 
de pe faţa pământului (Lbid. 1). „Să nu ai alți D-dei afară de minei. 
(Ex. XV, 9). Amsă fac minuni nouă, se vor arăta şi le veţi vedea“ (Is. 
XLIII, 18). Voi scote râuri din vârful colinelor, şi fântâni în mijlocul 
câmpului |lbid. XLI, 19). In genere pretutindene în st. Scriptură 
D-dei vorbeşte de sine la singular şi întrebuinţază pluralul numai 
forte rar: şi atunci arată de ordinar persânele sântei Lreimi,. (Lect. 
crest. 1843 III, 343-344). 

3), Cel dintăiu din aceste locuri (Gen. I, 26) aii fost luat unanim 
de către sânţii părinţi şi învățătorii ai bisercei, ca o indicare a sântei 
Treimi, cu acestă devsebire numai că unii videaii o deliberare între 
cele trei persâne divine Teofil Ad Autol. lib XI; Vasil contra Eunom 
lib. V; Epifan. Haeres. XXIII, n. 5; Teodoret. In Genes. Qest. 19; 
Cyril Alex. Tesaur. lib 1; Isidor Pelusio. lib III epist. 112), cei lalţi 
numai o convorbire între Părintele şi Fiul, care este numit de profeţi 
(Is. LX, 6) Sfetnic. (Lertul De Carne Christi, cap 5 Synodus Autioch. 
în epis. ad Paulum Samosat ;Dyril. Hieros. Cateches. X; Vasilde Spi- 
ritu S. cap. 15; Chrisost. Homil. VIII în Genes; Atanas. lib. contr. 
Gentes; Ambros. In fHexaem lib. VI, cap, 1; Augustin De Trinit. 
lib. | cap. 1).. Al doilea loc [Gen. III, 22) era privit ca indicând tri- 
nitatea lui D-dei, de St. Vasilie [Contr. Eunom. lib. V), st. Cyril



4 — 205 — 

verităţei. 10Ea înlătură tot neadeverul în privința convorbi- 
rei lui D-dei cu sine însuși: de îndată ce este un D-dei 
de o ființă cu trei persone indepedente și de o potrivă 
demne de veneraţiune convorbirea este posibilă este naturală 
şi tot odată demnă de el. 2) Acestă ideie respunde complect 
şi formei.recitărei lui M isi în locul citat, unde videm că 
D-dei vorbeşte singur, dar la plura! şi încă cu EI însuși satt 
în El însuși. „Și dise D-deăi: Să facem om dupre chipul și 
aseminarea mostră...“ și dice D-dei: Ecă Adam sa făcut ca 
anul din noi... „şi dice D-deui ; se ne pogorâm și se amestecăm 
acolo limbele lor, 3 Se confirmă în fine prin contextul sait 
legătura vorbei. După ce a dus cuvintele lui D-deui: „Să 
facem om după chipul nostru, istoricul sânt adauge; Deck 
D-deă creă pre om după chipul seă, și LI la creat după chi- 
pul lui D-deă.: »cuvântul să facem se raportă deci la acela 
despre care dice: „LI creat şi expresiunea dupd asemănarea 
nostră“ însâmnă tot aceiași cu „după chipul lut D-deăt 
In locui al doilea cuvintele lui D-dei: Fcă Adam sa făcut ca 
unul din noi», de sigur fac alusiune la acelea, prin care s'a 
amăgit protopărinţii nostrii: Veţi fi ca nişte D-gei“ (Gen. 
III, 5); expresia acestă; ca unul din noi nu se pote raporta 
la nimene afară de D-deu saii persânele divine. Tot aceiaș 
observare se face și la locul al treilea: Veniţi deci săne po- 
gorâm și să amestecăm limbele lor“. In adevăr Moisi a dis ce- 
va mai sus, + Domnul sa pogorât se vadă cetatea și turnul, 
(Gen. XI, 5), şi. ceva mai jos adauge: „Domnul"i împrășcia 
în tote parțile lumii“. (Ibid. 8): adecă cuvintele: Veniţi și 
să ne pogorâm se raportă la aceiaş persână de care se dice 
Contra Iulian . lib. III] şi Augustin [De Genes. ad lit. lib. XI cap. 
39). In fine locul din urmă era privit în acelaşi sens da st. Vasilie 
[Contr. Eunom iib X), st. Grig. Nisis [Lib. de Testim. contra Iud. 
de Trinitate, st. Cyril (Dialog III de Trinit) şi 'Teodoret (Orat II 
ad Graec) Tâte împreună le consideră ca alusiuui la sânta "Treime în 
mărturisirea credinţei ortodoxe. Art. 1 resp laîntreb. 10) şi în cărţile 
serviciului divin (Octoich). - -
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„Sa pogorât“; că acel ce se rervesce de cuvântul» se ame- 
stecam, este același de care se dice că îi împrășciâ [!]«. 

Sunt și alte locuri în Testamentul vechii; care arată a- 
nume treimea persânelor în unul adevăratul D-deii. -. 

Ast-feliă istoricul deseriind arătarea lui D-dei lângă ste- 
“ jarul Mambre dice lui Abraam : „Odztă se arată Domnul luă 

Abraam în valea Mambre“ şi mai jos; „să arătară treă G- 

mnenă lângă el;“ apol nemijlocit după aceia; „Indata ce taă 
vădut, alergă de la ușa cortului sei înaintea lor, și cădând. 
la pământ, dise; Domne, te rog, dacă am aflat har înaintea 
ta nu trece casa servului tei“ (Gen. XVIII, —3). <Obser- 

vați dice Augustin» Abraam întâlnește trei persâne, dar 
se închină numai uneia... La viderea celor trei el conce- 

pu misteriul sântei Treimi şi închinându-se ca la-o singură 

persOnă, el mărturisi pre unul adevăratul D-qeiă în trei 
persone (2) „Și aceia este cu atât mai însemnat, cu Cât a- 

cești trei Omeni, carii se arătară lui Abraam convorbesc cu 

el, ca cum n'ar fi trei, ci unul, de exemplu, V,13. „Domnul 

1]. „Vedem că la crearea lumei D geii vorbeşte cu Fiul şi cu sântul 
Spirit precum dice Moisi, antropologic: Se facem om după chipul şi 
asemănarea nestră“, | Fac. li 29]. Căci cui ar putea se gică D-gei ; 
să facem, dacă nu cuvântului şi Fiului unic, prin care s'a făcut tote 
după lvangelistul l6n. I. 3. şi sântului Spirit despre care este scris: 
„Spiritul bit D-deu ma format?i. |lob. XĂS, i. Dar dacă nu se 
gice lămurit cu cine şi despre ce vorbeşte, de sigur nu se îndegeteză 

„pre sine când gice: „lică Adam sa făcut ea unul din noi“ |Gen. ÎLI 
22]; şi mai departe: & Veniţă să ne pogorâm şi să amestecăm limbele 
lor“ [lbid. XI, 1]; pentru ca să înţelegi pre acei ce sunt cu EL. Căci 
nimnine nu va îndrăzni a recunâsce pre ângeri ca egali Creatoriului şi 
stăpânului prea înalt. Apoi este cu neputinţă a admite în D-deiio 
singură persână când gice:: „ca unul din noi; şi „ Venifi să ne pogorâm 
şi să amestecăm. [St. Vas. cel mare Uper st. Păr. XII, 216|. 

5. Augustin. De 'Tempore, serm. LĂVIIn. 2 şi LXĂ n. 4. Acum, 
înainte de Augustin, st. Atanasie (De Commun. Essentia Pate et Fil 
et Sp. $. n. 9, int. ll p.9 ed. Paris 1698) şi st. Ambrosie: Vide pri- 
mo fidei mysterium. Deus illi (Arahaim) apparuit et tres aspexit. (De 
Abraham. lib, L cap. 5 n. 33), şi aiurea: 'Tres videt (Abraham), un- 
um adorat (De Cain. et Abels. Ip. 19, ed. Bened). ai explicat locul 
acesta tot în acel înţeles, - 
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dlise luă Abraam, de ce a râs Sara?“ sati vers 17 3 pAtuncă - 
dise Domnul ;- Pute-voiă, să ascund hi Abraam, ceia, ce am să 
fac (1) 8 Ai | 

Ast-teliii, când D-dei însuși ordonă preoţilor iudei de a 
bine cuvânta pre fiii lui Istrail, % invăţă să o facă acesta ast- 
felii; „Domnul să te bine-cuvinteze şi să te păstreze ! Dom- 
nul să'ţi descopere faţa sa și să te miludscă! Domnul sa în- 
torcă faţa sa către tine și săţi dea pace;“ (Nom. VI. 24— 
26). Aici este pronunţat de trei ori numele lui Iehova, 
care se cuvine numai lui D-deii şi de atâtea ori solicitând 
dela el bunuri particulare în fosul aceluea ce primește bi- 
ne cuventarea. Nu este 6re aici nici o legătură cu cuvin- 
tele altei bine-cuvântări a st. Apostol în noul Testament 
Şi care are aceiași ideie, numai cu mai multă claritate ? 
Darul Domnului nostru Isus Christos și dragostea luă D-deă, 

- Tatal și împărtășirea sântuhiă Dul, să fie cu voi ? (3). (UI 
Cor. XIII, 13). E | 

Așa şi Psalmistul dice unde-va: „Cu cuvântul Domnului 
(lehova) ceriurile saă. întărit și cu duchul gurei luă totă 
t0tă oștirea lor (XXXIIL, 6). Aici €răși, după sân. 
ţii părinți, se face alusie la treimea personelor în D-deu, 
pentru că în D-deu se aminteşte de trei, carii'ar fi luat par. - 
te la opera creaţiunei: Domnul, Cuvântul sei şi Spiritul ; 
şi în alte părţi Scriptura atribue în adevăr lucrarea creaţi. - 
unei nu numai lui D-deii Părintele, ci şi Cuvântul seii, sei 

  

1). Trebue a observa, că unii învăţători bisericeşti au înţeles locul 
acesta ceva deosebit; şi anume ei aii vădut în cele trei pers6ne, ce 
sait arătat lui Abraam pre Fiul lui D-geii, la care se raportă și nume- 
le d» Iehova adesea repetat (XV.II, 13, 17, 20, 26, 32, 32) şi cu doi 
ângeri, precum se numesc şi la începutul capitolului următorii (XIX). 
Vegi Hilar. De Trinit. lib. V: Euseb. Demonstr-evang lib. V. Cap. 
23 Hieronim. În cap. 11 Zachariae. 

2). Vegi Atanas. De Commui Ess. Patr. et Filii et Sp. S. n. 19, in 
î. ÎL, p. 12 ed. Paris. 1695. Teodoret examineză şi alte locuri de a- 
ces'ea ale vechiului Testament în opera sa: Despre origine sait des- 

„pre început. Lect. crest, 1846 II, 214—918.
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Fiului seă şi sântului Spirit, representândui ca trei persOne 
divine (:) (I6n. I, —3; Gen 1, 2; ob, XXAII, 4). | 

Ast-feliti profetul Isaia, căruea Domnul a bine-voita se a- 
r&ta în (tă gloria sa, mărturiseşte că Serafimir stând împre- 
jurul tronului seii striga unul altuea: „Sânt, Sânt, Sânt este 
Domnul, D-deul oșirilor“ (Is. VI, 3). Convenim că privită 
isolat acestă esclamațiune pi0să a Serafimiior nu pâte fi re- 
cunoscută riguros de o alusiune a prea sântei Treimi (2); cu tote acestea, dacă o vom considera precum se cuvine în raport cu cele-lalte locuri ale vechiului Testament, care presupun lămurit în: D-dei pluralitatea persânelor (Gen. 
I, 26; III, 22; mai mult încă, dacă o considerăm în legătu- ra sa cu părţile noului Testament, unde se dice curat, că Isaia când a avut nespusa onâre a videa pre Domnul şi al audi, vădu în același timp pre Fiu! sei (16n. II, 40, 4: și audi pre Spiritul sânt (Act. XXVIII, 25—27); în fine, dacă 
ne amintim, că chiar ludeii vechi aplicară, nu fără drepta- 
te, întreita esclamațiune a Serafimilor; Sânt, Sânt, Sânt (3), 

1). Cyprianus, Adversus Tudaeos, lib. II, Cap. 3; Greg. Teol. Ope, „rile st- Păr. 1V, p. 19; St. Vasilie, ibid. VII, 181, 193, 288; Ambros. De Spiritu S. lib. 1I, Cap. 5; Hieron. Comment in hune locum ; Da-, mascen Parallel, lib. 1 Cap. I vegi şi Mart. Ort. art. | resp. 10. 2). În adevăr sunt unele locuri ale Scripture în care aceiaşi expre siune saii chiar o cugetare se repeta de trei ori spre a da mai multă, energie cuvântărei ; „Nu vă încredeţi în cuvintele mincindse, ce dic : templul acesta e al Domnului, acest templu este al Domnului, a Dom- nului este templul acesta“ (Ier, VII, 4). „Pâmântule, PămSutule, Pa- mântule. ascultă cuvântul Domnunnuit (XXII, 29). „Veniţi n&murilor, aduceţi daruri Domnului ; aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului gloria datorită numelui lui“ Ps. XCV, 1; Comp. XCII 3, 4; CII, 20. 22; Is. XXIV, 18,19 şi altele). 
3). Ionatan fiul lui Uziel, esplicând locul acesta, în parafrasa halda- ică se exprimă aşa: „Sânt este Părintele, sânt este Fiul, sânt este Spiritul sânt Rabi Simon, unul din cei mai vechi, esplică tot acelaşi loc: Sânt, adecă Părintele ; sânt, adecă Fiul; sânt, adecă sântu! Spi- rit (Vegi apud Galatinum, De arcânis cath. veritatis, lib II, Cap. Ii. Şi este de observat, că Petru Galatin, care vieţuea în vecul al ]5, ci- tea, cum spune el însuşi (ibid. lib V, cap 3) paratrasa lui Ionatan şi cele-lalte cărţi jidoveşti de pe manuseriptele cele mai vechi, mai ?na- inte ca ludeii să fi avut timpul a le falsifica locurile favorabile ere. ştinilor.



  

la cele trei persâne ale divinităței, atunci numai este nici 
o indo€lă pentru noi asupra adevăratului sens al acestuy 
loc, De aceia sânţii părinți şi învățători a! bisericei afirmă 
în unanimitate, că aici se exprimă în același timp şi trini- 
tatea pers6nelor în D-deii, prin cuvântul Sân, representat 
de trei ori, şi unitatea esenței, prin cavintele : Domnul oști- 
rilor. (1). 

In fine locurile vechiului "Testament ce aparțin la cate 
goria atreia presintă separat personalitatea și divinitatea fie- 
căriea din persânele sântei Treimi, citând chiar numele 
lor ; de exemplu, videm individualitatea şi divinitatea Pă. 
rintelui şi a Fiului; „Dzsa Domnul: Fiul mei, ești tu; E 
aștă-di te-am născul“ (Ps. IL, 7), sai: „Pisa Domnul Dom. 
nului meă,; ședi de a dreapta mea (2)* (CLX, 1. Vedem in- 
dividualitatea și divinitatea, sântului Spirit, ca şi acea a ce- lor-laite dou& persâne; Acum, siriga Isaia „Am fost trimis 
de Domnul D-deul mei și de spiritul sei“ (Is. XLYVIUI, 16), 
„Şi Spiritul Domnuluă (Spiritul lui lehova va sta deasu- 
pra lui (adecă a lui Mesia), care este F iul), siritul înfelepeiu- 
nei și al înţelegereă, spiritul sfatului și al iăriei, spiritul sei. 
ințeă și al pietațeă, şi se va umplea de Spiritul şi de frica Dom- 
nului“ (XI, 2, 3); sati mai bine: „Spiritul Domnului preste 

  

1). Atanas. De Incarnat, et. Contra Arian n. 10: „Când Serafimii glorifică pre D.gei strigând: Sânt, sânt, sânt este Domnul D-geul oştirilor, ei slăvese pre Părintele, pre Fiul, şi pre sântul Spirit“ (In Opp. t. 1 p. 877, ed 1698). Vasilie cel mare (Despre sântul Duch lib. Ill,;: „Cred că, în Isaia, se aminteşte despre întreita strigare a sera- fimilor: sânt, ete. pentru că între altele sânţenia naturală se contem- plă spiritualminte în cele trei ipostasuri“ (Op. sţ. Păr. VII, 135). Chri- sost. Opp. t. 1. p.58Ted. Venet. 1(4i ; Ambros. De Fide lib. ]], Cap. 4; „Ut ostenderet Trinitatis unam esse deitatem, cum tertio di- xisset : Sanctus, Sanctus, Sanctus adidit singulariter: Dominus Deus  Sabaoth“. Aflăm aceiași Ideie în Mărt. Ort. art, |. resp. 10 şi în cărţile serv. divin. 
2). Aceste texte şi altele deaseminea, făcând alusiune la divinitatea, - Fiului lui D-geă, ca Mesia făgăduit, aă fost cercetate aiurea (Vegi Intruducerea $ 84). , 
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mine,“ dice însuși Mesia, „pentru care ma uns, a vesti straci: 
lor ma trimis, « vindeca pre ceă frânţi cu inima, a anunța 
scăparea celor prinși și vedere orbilor, şi a pune în libertate 
pre cei apăsaţi (9 (Is. L 1, 1; Comp. Luca IV, 18—19; 

Gen Î, 2). Tote locurile acestea și o mulțime (2) altele nu 
sunt Gre destul de puternice spre a convinge pre ludei, că 
în D-dei nu este numai o pers6nă, ci că în dânsul se află 
Fiul și sântul Spirit? 

Fără îndodlă Iudeii vechi, cel puţin cei mai respectabili 
dintre ei (5) trebue să fi avut Ore-care ideie despre sânta 
Treime ; dovadă parafraștii lor (4), eabala şi talmudul lor (5) 

1). Gregorie Teologul Oper. st. păr. III, 129; chrisost. Oper. t. 1 
p. 562, Venet 1741; Athanas. Epist. | ad. Serapionn. 5 şi 23; Epist. 
ÎI ad Serapion, n. 8. 
2). Adecă. Fac. XIX, 24; XLVIII, 16; Deut VI 4; Is. XLIII, 

1; Age. LI, 4,5; Osea 1, 7: Zachar. II], 2; 11 Regi XXIII, 2. 
3 povapxiă î Tprăs ae! zaraprEnnSTO. Wai Ezi5Teda10 ap a dto0is 

roic ctoyorătors adry, roresri npozijeas nai auususvots (Epifan- 
Opp, t. L. p. 18, Paris. 1622). Să nu gici: Fiul n'a fost descoperit ce- 
lor vechi,ci nouă, dacă cred! în Fiul, ca cuvântul creatoriii ; căci stră- 
moşii noştrii cunoscură pre Cuvântul ; ei adoraiă pre Cuvântul D-ge. 
esc, şi cu Cuvântul pre Spiritul...“ St. Vasilie Oper. sfint. păr. 
VII; 219. 

4). Vegi mai sus. 
5). Ast-feliă partea cea, mai veche a cabalei, Sefir ledzir (cartea 

creaţiunei) enunţă înt”un loc ideia următore. D-dei este unul; dară 
el s'a descoperit în treime,în cei trei Sefiri ai sei“. Chiar la începutu 
cărţei, aceşti trei sefiri sunt lămurit deosebiți în D-gei: Cap. Î, sect. ]). 
Apoi se vorbeşte despre trei mame saii origini principale ale lucru- 
rilor tCap. Î sect. 2; Cap. IL sect. 2, 3 şi 4), şi despre trei părinți 
(Cap. IV, sect. 1, 2). În fine se dice că aceşti trei sunt unul, c> există 
prin sine (Cap. LV, sect. 3).., În Zohar, adoua parte a Talmudului, 
la esplicarea cuvintelor lui Moisi: „Ascultă, Istraile : Domnul ! Leho- 
vah) D-geui nostru (Elohenu).este- singur şi unicul D-gei [lechova] 
(Deut. VI, 4), aflăm următârea însemnare: „Sunt două [fiinţe], cu 
care se uneşte şi o atreia şi sunt trei; dară fiind trei nu sunt mai 
mult de unu... Cele două sunt arătate în vers prin Domnul [lecho- 
va], rostit de două ori; dară la acestea se unesce al treilea, D-deui 
nostru [Elohenu] ; şi fiind-că sunt împreună formeză o unitate perfec- 
tă“... Şi în talmud se esplică în favâsea învăţăturei sântei treimi 
versurile 26 şi 21 a Cap. ] al Facerei. [Drach. ibid. p. 429).
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precum și scrierile rabinilor [1]. De sigur trebue să fi avut o - 
ideie, deși nu destul de chiară și precisă și despre Fiul lui 
D-qeii și despre sântul Spirit, ca persâne divine, precum și 
consubstanțialitatea lor cu Părintele; dovadă autorii pe 
care i-am citat (2). 

Dar pentru ce acâstă ideie nu avea t6tă chiaritatea și pre 

cisiunea dorită? De ce D-deu voi ca să descopere nedeplin 
în vechiul Testament taina prea sântei Treimi? Causele 
sunt asvunse în planurile nesfârșitei sale înţelepciuni. Teo- 
sofii pun două cause mai principale; ântăiui, caracterul ge- 
neral al naturei ominești, mărginit și corupt, trebuea să 
fie adus la cunoscinţa tainelor celor înalte ale descoperirei 
numai treptat, după măsura desvoltărei sale, a creşterei 
facultăților sale și a aptitudine sale de pricepere. «Ar fi 
fost periculos, dice st. Gregorie Taumaturgul; ca să ni se 
predică lămurit despre Fiul, înainte de a se mărturisi divi- 
nitatea Părintelui, și înainte de a se chema Fiul (să ni se 
erie indrăsnla expresiunei) să ne îndâpe cu predicarea 
sântului Duh ; ar fi fost prea grei pentru puterile n6stre, 
întocmai precura se întâmplă unor 6meni, carii 'şi încarcă 
stomabhul cu bucate preste măsură, sai carii cu o videre prea. 
slabă cuteză a căuta în fața s6relui. Trebuea deci ca lumi- 
na Treimei să lumineze pre Gmeni treptat, să'i crescă din 
ce în ce mai mult, cum dice David, să'i facă a păși din slavă 
în slavă și să mârgă din putere în putere; pănă la locul 

1). Maimonide şi alţii [Drach. ibid. p. 433—434]. 
2]. Am citat acum mărturiile scriitorilor jidovi privitore la Fiul saii 

Mesia. |Introd. în teol. Ort. $ 84. In privinţa Spiritului sânt, 6că ce ates- 
- tă. în numele tuturor predecesorilor sei, unul din cei mai celebri rabini. 

Elie Levit: „Fericiţii noştri învăţători numâi pre St. Spirit Şekina 
pentru că iuspira pe profeţi“ |Vid. apud Herman Witrinum, Dissert. 
de “Trinitate p. 99. Lugd. Batav. 1156]; şi acesta se comfirmă din o 
mulţime de jocuri din Talmud. (Vegi apud. Dansium. De Şekhina 
cap. 18 tol. 109 et. seg]. Dar numeie Şekbhina [de la Şakhan a locui], 
precum ne învaţă Talmudul şi precum recunosc însuşi Iudeii, era dat: 
lui D-gei numai de rabini [Vegi Talmud. trat.Abod a rabinului Nat- 
han. cap. 34].



  

—212—. 

pe care la aşezat Domnul, [Ps. LXXXIII], [6] (2). Adoua ca- 
usă, adusă de aceiași înv&ţători, era caracterul particular, 

precum și slăbiciunea poporului Iudeii către care se în-- 
drepta descoperirea vechiului Testament. «D-deu, în ne- 

sfârşita sa. înțelepciune, dice Teodoret, nu voi ca ludeii în- 
Clinați precum erai ei la necurăţiile Egiptului, să aibă o 

cunoscinţă cu totul lămurită despre sânta Treime, casă nui 
găsscă aici ei un pretest pentru a se inchina la mai mulțy 

dei, și €că pentru ce după captivitatea babilonică, când ei în- 
cepură a simţi desgust pentru mulțimea deilor, se întâm- 
pină în cărţile lor sacre și chiar profane, locuri mai nume- 
r6se şi mai clare decât înainte, privitâre la persânele di- 
vine (*). 

Să observăm numai că, cercetând tâte locurile vechiului 

Testament, care conţin alusiuni la misteriul sântei Treimi, 
am avut în videre mai ales de a arăta, că învăţătura aces- 

tei taine nu este o inovaţiune a celui Noii, precum pretind 

jidoviă de acum ; că drepţii vechiului Testament credeati ca și 
noi întru unul D-deii în trei ipostasuri, Părinte, Fii și Duh 
sânt. De sigur temeiurile principale ale acestei dogme, cea 
mail importantă din religia creștină, se află negreşit în 
Evangelie. 

1, Operile St. Păr. III, 126. Epitaniu gice aceiaşi |Haeres. LXXIV. 
n. 10]. precum şi fer Augustin [In Quest.» ex Nov. Test. Cap. 86], 
„Gradatim et per incrementa fragilitas humana nutriri debuit, quippe 

-periculosa sunt quae magna sunt, si repentina sunt. Nam etiam lux 

solis subita post tenebras splendore nimio însuetis oculis non osten- 

det diem, sed potius faciet coecitatem“ [De Trinit. C. 26]. 
„2), Lib. de Curat. Graecarum aftect. Aceiaşi ideie se află şi în Grig. 

Nisis. (în verba: Faciamus homo ad imag. orat. 11); Isidor Pelusiot. 

(lib IL, epist. 143) şi st. Ohrisostom, care gice: „Chiar pentru aceia 

şi Ludei: cunoscură pre Fiul lui D-gei numai intunecos prin profeție. 

Daeă, abea desbaraţi de politeism. ar fi audit vorbindu-se de un D deii 

şi încă de altul, ar fi recăgut în greşala de mai "nainte. De aceia necon- 

tenit le amintea Profeţii, că este numai un D-gei şi nu inai este altul. 

Ei dic acâsta nu pentru a respinge pre Fiul (ferâscă D-geu) ci pentru 

ai vindeca de slăbiciunea lor şi ai detrage dela polite.sm“ (Despre 

cel necuprins contr. anom. cuv. V; Lect. Crest. 1542, |, 21). 
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$ 27. Dovedile Treimei luate din noul Testament. 

Locurile noului Testament, care servesc a confirma 
dogma sântei Treimi, se pot împărți în trei clase: ântăia 
cuprinde pe acele care exprimă ideia treimei persnelor 
în D-deii și acea a unităței lor fiinţiale; adoua, acele care 
arată mai ales realitatea și separațiunea persânelor divine; 
a treia, acele care stabilesc particular, esclusiv chiar, uni- 
tatea fiinţei lor. 

I-iă La locurile de categoria ântăia se raportă, în ordinea 
“cronologică: 1-o întrevorbirea în care Mântuitoriul promi- 
1e Apostolilor de a le trimete lor pre sântul Duh. Se află 
în capitulele XIV, XV și XVI a Evangeliei st. [6n. Acolo 
după ce a anunţat invățăceilor sei despărţirea sa vă&dută 
din lumea acâsta, ca să se întorcă la Părintele, Mântuitori- 
ul, ca să'i mângâe (I6n XIV 1, 7), le amintesce mai ânteiti 
referința sa cu Tatăl, despre care vorbise cu ei adese-ori : 
„Cel ce mă vede pre mine, le dice el, vede pre Tatăl... Cu 
vintele care vă grăese vouă de la mine nu le Jrăesc; tra Pă- 
vintele cel ce locuește întru mine, acela Jace lucrurile. Cre- 
deți'mă mie, că ei suni în Tatăl şi Părintele întru mâne este... 
Și oră ce veţi cere de la Tatăl întru numele meă, aceia voiă, 
face, ca Părintele să se prea mărescă în Fiul“ 9, ro, un, 13). 
Aici de bună semă sunt deosebite una de alta cele două 
persone dint&iii ale sântei Treimi, Părintele şi Fiul; Fiu] 
care vorbește cu ucenicii sei, și Părintele care este subiec- 
tul intrevorbirei; tot odată se indegeteză aici și unitatea fi- 
inței. Căci precum observă dascălii bisericei, dacă Paărinte- 
le și Fiul, formând două persâne deosebite, n'ar fi una în - 
ființă, Fiul n'ar fi putut dice: „Cel ce mă vede pre mine, vede 
pre Tatăl...“ sai, Eu sunt întru Tatăl și Părintele întru 
mâne este (1). 

1). Chrisost. Homil. I, XXIV, în Ion n. 1 ; Athan. contr. arian, orat,
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Apoi întorce luarea aminte a ucenicilor sei asupra unu 
alt mângâitoriă și promite a'l trimite de la Tatăl în locul 
sei: „Și ei voiă ruga pre Tatăl și alt mângâitoriii va da 
vouă, ca să rămâe în vc cu vol.“ Și ceva mai jos: , Era Mân- 
Jâitoriul, Duhul cel sânt, pre carele Tatal] va trimite întru. 
numele meă,, acela pre voi va învaţa tâte, și ve va aduce a- 
minte de i6te câte am spus vouă“ (lbid. 16, 26). Aici se deo- 
sebesc tustrele persânele sântei Treimi, și anume Fiul, care 
dice, vorbind de sine: , Voiă rugat ; — Părintele: » Voiă ru- 
ga pre Tatăl; —sântul Duh, care este numit un alt mân- 
gâitoriă, şi care prin urmare este deosebit de Fiul, va fi 
trimis de “Tatăl, este deci deosebit de Tatăl; va trebui în- 
fine să yie asupra apostolilor înlocuind pre Fiul şi învăţân- 
du'i tote; este dar o persână ca şi Fiul (1). 

Mai departe împărtăşeşște ucenicilor sei o altă povăţuire 
în privinţa acelui mângâitorii pe care aveai că să/] primes- 
că de povățuitoriii, "I învaţă despre referinţa sa cu Tatăl: 
„ră când va veni Mângâitoriul, Duhul adevărului, carele 
de la Tatăl purcede, pe care eă,"] voiii trimete vouă dela Ta 
tăl, acela va mărturisi de mine“ [Ibid. 15, 26). Aică cele trei 
persone ale Treimei, Părintele, Fiul și sântul Spirit, sunt 
€răși lămurit deosebite, ca şi în textele citate mai sus, dar 
aici se descopere și consubstanţialitatea sântului Spirit 
cu Părintele ; acest Spirit este Duhul adevărului, care pur- 
cede din Tatăi (2). - 

Mântuitoriul esplică referinţa santului Spirit și cu sine- 
însuși ca Fiii unic alui D-deu Tatăl: „Bară cănd va veni 
acela duhul adeveruhi, va învăţa pre voi tot adevărul: că 
nu va grăi de la sineș, ce și cele viităre va vesti vouă câte 
III 5; August. Tract. LXX, în lohannt Cyril Alex. Despre Treime 
Cap. 16. (Lect crest. 1847 III, 35, 36). | 

1). Chrisostom. Homil. LXXV, in Ioana n. 1. 
2) Grig. Teol. Oper. sf. păr. III, 19; Ambros. De spir. St. Cap.l; 

Teod. Exp. Dogm. Div. Cap. 3. (Lect. er, 1844 VI, 120).
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va audi va grăi vouă. El mă va premări, pentru că dintr'al 

meu va, lua și va spune vouă. Idte câte are Tatăl ale mele 
sunt; pentru ac&sta am dis, că va ha dintr'al mei, și va ves- 

ti vouă «(Ibid. XVI, 13, 14. 15). In acest loc se arată 

lămurit consubstanțţialitatea Sântului Duh cu Fiul; căăă 
cuvintele Mântuitorului: «7oze căte are Tatăl ale mele sunt», 

nu se pot referi de cât la unitatea ființei și nici decum 
la însuşiele lor personale (1). 

In urmă spre închiere, Mântuitoriul repetă ucenicilor 
sei ceia ce le disese de la început: „Amin, amin dic vouă 
că oră ce veţi cere de la, Tatăl, întru numele meu va, da vouă ; 
că însuși Tatăl vă iubește, pentru, că și voi m'aţi iubit și aţi 
credut că de la D-deă am eșit. Eșitam de la Tatăl și am 
venit în lume. Earași părăsesc lumea și mă duc la Tatăl 
meu. (lbid. 16, 23, 27, 28). Aici găsim că consubstanţiali- 
tatea Fiului cu Părintele este esprimată cu mai multă tărie: 
de la D-deii am eșit... Am eșit de la Părintele meu (2). 

2% Poruncă dată de Mântuitoriul ucenicilor sei trime- 
țindui să propoveduescă Evanghelia în lume: » Mergând 
deci învăţaţi tăte nemurile, botezânduă în numele Tatălui și al 
Piuhuă și al Sintuluă Duch. «(Mat. XXVIIL, 19). Aici se numesc, 
și sedeosebesc destul de lămurit cele trei persâne: Parintele 
Fiul şi Sântul Duch și li se dă un singur nume (3) 
Cum trebue să se înțelegă cuvintele acestea? 

1). Dionis. Areopag. De Divin. nomin. cap. II, $ 1; Atanas. in 
ilud: Homnia mihi tradita sunt.. n. 3, 4; Epist.ad Serapion |. n. 
20; Ambros. De Fide, lib. II cap.3; „EP ifan. Haeres. LĂVII; 
Cyril, Alex. In loann. lib. XII, cap. E Bila. De Trinit. lib. 
VIII, cap. 20: „Non permittenda ci ad impiae inteligentiae 
libertatem haeretica perversitas est, ut dictum he Domini, quod 
quia omnia quae Patris sunt sua sunt, ideirco a se accipiet Spiritus 
veritatis, non ad unitatem confiţeatur referendum esse naturae.“ 

2). Chrisost Homil. LXXXIX, n. 2: Atanas. Esposit. Fidei, n. 2. 
3). În adever, în textul grec: Banriovreo abrobs sis m Gvoua 

rob marpâs nat rob Trog, mai cod do mvebuaroc, fie care din cu- 
vintele acestea aii articolul (co0), însemnând un subiect a parte; 
şi tustrele ca deosebite, sunt unite prin conjucţia copulativa (xa!). 
In privinţa numeliti, deşi aparţine la trei persâne deosebite, este 
la singular şi erăşi cu articotul (els zo dvopa].



— De sigur numai în înțelesul ce "1 dădu Mântuito- 
riul și pe care putură se ”] dea Apostolii săi. Ceva mar 
'painte, Mântuitoriul le exprimase de mai multe or a- 
cestora, că sub nume de Părinte se înțelegea Însuși 
D-gei Tatăl, care l'a trimis în lume. (I6n. VI38 — 40 ; 
VILA16 —. 28 XL42 etc), și pre care *i îndegeta dicând : 
« Altul este care mărturisește de mine» (ln V,32); că sub 
numele de Fiu se înțelegea pre sine, în care și apos- 
tolii recunoşteaă în adevăr pre Fiul lui D-qeu, eşit chiar 
din D-dei (Mat. XVIA6: lon XVI,30); că în fine sub 
numeie de Spirit înțelegeau pre un alt mângâitoriii ce 
1 făgăduise, că 7] va trimite în iocul set de la D-dei. 
(Ion. XIV; 16; A4V,26). Prin urmare și în împrejurarea 
de față mai ales că Mântuitoriul nu credu de nevoie a 
face o nouă esplicare cuvintelor citate, căci El înțelegea, 
și apostolii nu puteaă să nu înţelegă, sub numele de 
Părinte, Fiă şi Spirit Sânt, decât numai cele trei per- 
s6ne divine. Mântuitoriul de mult acuma întrebuinţase 
de mai multe ori, înaintea Apostolilor şi a auditorilor 
celor-lalți, expresiunea ; în mamele, cu numele să, prin 
numele, în frase ca acestea, şi tot-deuna în înțelesul de 
demnitate, tărie, glorie, putere ; de esemplu: » Am venit 
în numele Parintelui mei“ (Lon. V, 43). „Lucrurile care 
le fac eăi în numele Părintehuii mărturisesc despre mine“ 
(Ibid. X, 25). „Zntru numele meăi draci vor secte. (Mare. 
AVI, 17). „Ori unde vor fi doi saă trei adunaţi Petru 
numele îneă, și că sunt în mijlocul lor. & (Mat. XVIII, 
20; XXIV, 5; Marc; IX, 39; XIII, 6; Ion. X, 25; XVII, 
11). Prin urmare și în casul de față, poruncind Aposto- 
lilor săi se boteze pre oameni, nu în numile (plural) ci 
în numele (sing.) Tatălui și al Fiului și al Sântului Spi- 
rit, Mântuitoriul indegeta chiar prin aceia o demnitate ne- 
despărțită a celor trei persâne dumnedeesci, o singură 
tărie, o glorie, o putere, de o “ființă și nedespărţită. 

e 
a 

  

e 
aa
 

a 
Tin

a 
Bt 

aa
aa

 i 
RI 

d
a
i
 

ud 
ai



    

— 211 — 

„Tot acel înțeles "| dădu şi biserica întregă după a- 
postoli. 

Chiar de la intemeierea ei, biserica creștină a înpărtășit | 
cu statornicie botezul în numele Părintelui, al Fiului şi 
al Sântului Duh, câte trele persone divine și protestă contra 
unor eretici, carii indrăsneau a boteza, saii numai în numele 
Tatălui, punând mai jos de EI pre Fiul și pre Sântul Dah, 
saii vedând în ei numai nişte atribute ori facultăți ale sale 
saii în numele Tatălui și al Fiului, şi chear numar în al Fi- 
ului înjosând prin aceia pre Sântul Duh (1). De aseminea 
şi în privința cuvântului Mântuitorului: în numele; tot dea- 
una s'a înţeles ca indigetând o singură demnitate, o singură 
divinitate șiesență a celor trei persOne divine. „Se dice în 
numele și nu în numile (pl), observă St. Ambrosie; »căci 
doră nu este altul al Fiului, și altul al Sânatului spirit, pen- 
tru că D-deii este unic; nu este pluralitatea de nume, căci 
nu sunt nici doi, nică trei Dumnedei (2),. 
— “Adu ți aminte» dice Gregorie Teologul, în cine teai bo- 

tezat. —In Tatăl?—Bine ! dar acesta-i iudaism. — In Fiul?— 
Bine ! numai este iudaism. dar nu este perfecțiune. — In Spi- 

  

1]. Iustin. Apolog. 1. cap. 16; 'Tertul. De Veland. Virg. Cap. 1 adv. Prax. cap. 26; De Praescrit. haer. cap. 20; Iren. Adv. Haer. lib. L. cap. 2; Chiprian, Ep. 13; „Christus gentes baptizari jubet în 
plena et adunata 'Trinitate. .... Atanas. Ad Serapion epist. | şi 30; 
pcel ce despărteşte ceva din Trinitate şi se boteză în numele Tată- 
lui şi al Fiului... nu primesce nimic ; câci perfecțiunea est: întreime (Conf. Epist. ad Serap. II n. 1; Contra Arian, Orat. II n. 41). Hilar. De Trinit. lib. II, n. 1, 5; lib XIL, n. Di; st. Vasilie, Despre st. Spi- rit, Cap. 10 (Oper. st. Părint. VII, 261); Greg. Teol. Cuv 40 (Ibid. IL, 316—3117); Epitan Haeres. XX, n. 3: Chrisost. In L Cornit. Ho- mil. XX, n. 3, 4; Ambros. De mist. Cap. 4 n, 28; Augustin ; Contr. Maxim. Arion UI, 13, n, 2; Cyril Alex. De Trinit. Cap. 20 Lect. er. 1847, III, p. 39—40); Hieron. Epist. 61 ad. Pamaeliam ; Leo magna. Ep. 13 ad Pulcheriam; I. Damasc. Esp. ered. ort. lib. IL, Cap. 8. 

2). Ambrosie. De spiritu $. lib. 1 Cap. 14. August. esprima aceiași 
ideie : „ste unus Deus, quia non in nominibus Patris, et Filii, et 
Spiritus “sancti, sed în nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti: ubi 
unum nomen audis, unus est Deus. (In loan. tract 6].
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ritul sânt? — De minune, da! acâsta-i perfecțiunea. Dar 6re 
numai întru e) te-ai botezat sati și în numele lor comun. ?— 

Da și în numele lor comun — Deci care este numele acesta?— 

„De sigur, este numele lui D-deii» (1). La fericirea acesta ne 

conduce credința în Tatăl, în Fiul şi în sântul Duh, precum şi 
în numele lor comun ; la ţinta acesta ne conduce regenerarea, 
renunțarea la fără de lege și mărturisirea Dumnedeirei,— 
la acest nume comun (2). In sferșit, precum am vEdut acum, 
toți părinţii sinodului al doilea ecumenic în epistola lor că- 
tre episcopii occidentali, se exprimă așa: «Credinţa nâstră, 

conform cu botezul ne învaţă a crede în numele Tatălui, 
al Fiului și al Sântului Duh, adecă într'o Dumnedeire și 
putere, şi ființă a Tatălui, a Fiului și a sântului Duh, (3). 

30. Cuvintele sântului I6n Evangelistul: „Trei sunt ca- 
rii mărturisesc în ceriă,: Părintele, Cuvântul şi Vântul Spirit, 
și acești trei una sunt“ (1 lOn V, 7). Aici trinitatea persOne- 
lor divine și unitatea ființei lor sunt exprimate și mai lă. 
murit încă, de cât în locurile premerse: trinitatea persâne- 
lor; căci Părintele, Cuvântul şi Sântul Spirit se numesc 
trei marturi ; este prin urmare o deosebire între ei; nu tre- 
bue a videa deci în Cuvântul și în st. Spirit indigetaţi ca 
marturi de o potrivă cu Părintele, două din însușiele sale, 
saii puteri, saii lucrări; ci sunt persâne, ca și Părintele. 
Unitatea de fiinţă acelor irei persâne; căci dacă Cuvântul 
şi Sântul Duh n'ar avea aceiaşi natură divină, aceiași fiin- 
ţă ca şi Părintele, ci ar-fi de o natură rai jose, creată, ar 
fi între ei și Părintele o. distanță nesfârşită și ar fi ca ne- 
putinţă a dice că acești trei una sunt (4). 

1). Serm. 33. Oper. st. Păr. III, 181, 182. 
2). Serm. 22. Ibid. II p. 225. 
5). Vegi mai sus p. 200 nota 1; Kai âxoo5Yov re Bazstouart, asi 

dăăoro0voov ius morebewy, sis ză dvoua rod [laipds, uzi rod “Vio, 
xai To5 Gytov llvevpatos, Bhaâj Sebraros re ai dvvăpews, 1ai 05oias, 
pias Toy Ilxrpăs wai rod Yo nai roy ayiov Ilvtouaros [lorevopâvse.e 

4). Se gice; şi aceşti trei sunt una, şi nu, este numai unul pentru 
că câte trele fac una şi aceiaşi personă ; observă st, Atanasie si au- 
toriul cărţilor despre sânta Treime ce i se atribue. (Atanas. Opp. î.. 
JII p. 606 Paris. 1698). 

7
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Fără cuvânt voesc să micșureze taina acestui loc dicând, 
că aici cele trei mărturii cerești: Părintele, Fiul și sântul 

Duh sunt representaţi ca unul, nu în privința naturei sati 

a ființei, ci numai în unanimitatea mărturiei lor, ca şi cele 
trei mărturii pământești citate în versul următorii: treă 
sunt cari marturisesc pre pământ: spiritul „apa și sângele și 

acești inci sunt una (lbid. 8). Sunt una, negreșit,nu din pun- 

ctul de videre ai esenţii, ci numai în privinţa mărturiei. Tre- 
bue a observa însă, că st. Apostol însuşi deosebește lamu- 
rit unitatea mărturielor cerești de aceia a mărturielor pă- 
mântești;, de acele, care se deosebesc în realitate între dân- 

sele sait sunt despărțite în ființă, el dice numai și cele trei 
sunt una (literal; în una sai în loc de una, oi 7oeis ei 70 2% 
eiow în privința mărturiei, pe când, vorbind și ceia-laltă di- 
ce: și acești trei una suni (uri cra oi Tpeis Ev eiow, una și nu 

în una S6ii pentru una); sunt deci ceva mai mult de cât 

mărturiele pământeşti; ei sunt ast-felii nu numai în pri- 

vința mărturiei lor, ci și în privinţa naturei lor. Acesta es- 

te cu atâta mai necontestabil, cu cât în versul următoriti 

însuși st. Apostol numeşte fără nici o deosebire, mărturia 
ace-tora mărturia lui Dumnedeii, 

„Dacă primim mărturie de la Gmenă, cea a lui D-deă, este 
mai mare,“ el presupune deci, că cele trei marturii cerești 
sunt una, negreșit din puntul de videre al divinității, sait 
sunt trei persOne divine. In sfârşit ceia ce ne asigură şi mai 
mult este că mai 'nainte, acelaşi apostol a amintit în Evan- 

geliul seii despre fie-care din acești marturi cereşti, Parin- 
tele, Fiul saii Cuvântul și sântul Spirit, ca trei persâne di- 

vine, consubstanțiale sai de aceiaşi ființă, espunând cuvin- 
tele Mântuitoriului: „Cu râte că eă singur mărturisesc des- . 

pre mine, mărturia mea, este adevărată, pentru, că ştii de un- 

de am venit și unde merg ; &ră voă nu știți de unde viă și un- 
de me duc. Fă mărturisesc de mine însumă și Părintele meă,
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care m-a trimis, mărturisește: de mine“ (l6n VIII, 14, 18; 

Comp. V. 32, 37). Si „Când va veni Mângăitoriul, Duhul 
adevărului, carele de la Totăl purcede, și pe care] voiă, trimi- 

te de la Tatăl, va mărturisi de mine“ (Ibid. XV, 26). „EI 
mă va premări, pentru că dintr'al mei va lua și vă va, vesti. 
Tot ceia ce are Tatăl al mei este ; de aceia am dis că va lua 

de la mine şi ve va vesti vouă“. (Id. XVI, 14, 15). De asemi- 

nea fără cuvânt se încercă unii a trage la îndoială autenti- 

Citatea locului de care vorbim (4), sub pretest că lipsește 
în câte-va esemplare grecești ale Noului Testament și mai 
ales în câteva versiuni orientale, şi că n'a fost citat bici de 
părinţii vechi aj bisericei, st. Grizorie Teologul, Ambrosie, 

Ilarie, nică de sinodul din Nicea, din Sardica şi altele, adu- 
nate în contra Arienilor, cu tote că versul acesta ar fi: 
fost o armă puternică contra acestor eretici și că câţi va 
Părinţi aă întrebuințat, în contra lor versurile 6 și 8 din a- 
celași capitol, de și nu așa de puternice dar mai puţin con- 
strângătOre. “[6te aceste dovedi negative în contra auten- 
ticităţii versului, ce'l cercetăm sunt nesuficiente pentru 
scopul lor; mai mult, noi avem de cele positive, care ie 
nimicesc ; şi aceste dovedi sunt: 

Dacă versul acesta lipsește în câte-va esemplare grecești 
ale noului Testament ajunse pănă la noi, în schimb s'a 
aflat şi se gasește în o mulţime altele (2). De ce se dăm 

2). Nu numai mai mulţi autori protestanți ci şi câți-va scriitori ax 
bisericei romane. Teologii noştrii din contră, îot-dâuna saii servit de 
textul acesta; unii chiar i-aii apărat autenţia de şi în puţine cuvinte. 
(Vegi Teofan Procopovici Teolog. vol. I de st. Trinitate, Cap. 2 p. 
542—044 Lips. 1182; Teol Dogm. alui Macariu, Cap. 3 p. 35, Mose. 
1186 ; Hiacint Karpinskhi Compend. theolog. Cap. 2. sect, 2. p. 87, 
Lips. 1186; lren. Falkovski Compend teolog. lib. II Cap 2. pag. 
18 Mosc. 182; Sylvestru Compendium theolog. Cap. 21 p. 128 
Mose. 1805). 

2). Neprovocăm, de esemplu la copiele de care se serviră editorii Bi- 
bliei Complutense ed. an. 1515 V. Pfeiffer. Triada testium in coelo, 
Elang 1111]; la copia veche bretonă (Cod. Britanicus), pe autorita-



  

preferință celor dintăiă în contra celor din urmă şi se 
închiem că acest vers a fost întercalat în acestea Şi nu 

“omis în acelea. Cu dreptate se dă preferinţă celor din 

urmă. Căci copiile de feliul ântăiii sunt copii private, a- 

decă făcute pentru particulari saii spre trebuinţa unor bi- 
serici particulare, pe când copiile de feliul al doilea n'ait 

fost întrebuințate numai de particulari saii de vr'o biserică 
particulară. ci au fost și sunt încă întrebuințate în tâtă bi- 

serica catolică de răsărit. Este cu neputinţă a dovedi că 

acâsta să fi admis numitul vers numai de cât-va timp 
“spre cetire; ba chiar nici n'a putut să o facă acâsta, dacă 

n ar fi fost cunoscut mai "nainte. Atară de acesta este ușor 

de a se esplica omiterea acestui vers în câte-va copii; s'a pu- 
tut întâmpla prin nebăgare de semă a copistilor, pentru 

că versul zcesta începe ca și cel următorii și se termină 

tea căria întroduse Erasmus acest vers in ediţia a 3-a sa 11522] anou- 
lui Test. cu tote câ] omisese în cele lalte două precedente; pe cinci- 
deci şi tn.i din şâse-geci de manuseripte greceşti, consultate în 1550 
de Robert Estienne pentru ediţia sa a noului Testament, pe măr- 
turia îui Calvin şi a lui Teodor Beza, carii afirmă că pe timpul lor 
[sec. XVI] manuscriptele greceşti cele mai stimate contineaii versul 
acesta; pe un loc al unui manuscris din vecul X-lea conservat în bi- 
blioteca, Sorbonei întitulat Corecto:ium Bibliae, în care se gice des- 
pre versul acesta: „Hic conrupti sunt quidamw libri Graecorum, ut ait 
beatus Hieronymus,qui hoc capitulum non habent, în quo maxime 
.fides catolica roboratur“ ; de unde trebue a închia că se găsea în cea. 
mai mare parte din esemplarele greceşti din sec. X-le şi lipsă numai 
în câte-va alterate ; în fine la prologul Epistolelor concilielor, atribuit 
în de comunlui Ieronim şi scris cel târdii în see. VIi în care cetim : 
„In qua [prima Ioannis epistola] ab infidelibus translatoribus multum 

"erratum esse fidei veritate comperimus, trium tantum vocabula, hoc 

est, aquăe, sanguinis et spiritus in sua editione ponentibus, et Patris, 
Verbique ac Spiritus Saucti testimonium omittentibus ; in quo maxime 
et fides catolica roboratur, et Patris, et Filii et Spiritus Sancti una. 

divinitatis substantia, comprobatur ; de unde resultă 6răşi câ în sec. 

VII versul cesta lipsa numai în câte-va, copii făcute de traducătorii | 

neesacţi, prin urmare nu în originalele greceşti, şi că pe atunci creş- 

tinii ortodocşi se plângeai de omisiunea acâsta, (Vegi Witassii Tract. 
de Sanctiss. irinit. quest. III art. 2).
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cu aceleși cuvinte (1); să pote să fie și fapta ereticilor, mai 
ales a Arienilor, cărora nu le prea vinea bine conţinutul 
versului 7, și carii-de mai multe ori ai alterat sau chiar 
omis texte contrarii erorei lor (2), și era de ajuns de a omite 
versul acesta in unul sati două esemplare, pentru ea apoi 
acestă omitere să se repete în t6te copiile sau versiunele . 
luate după esemplarul alterat. Pe- de altă parte. a esplica 
pentru ce și cum s'a făcut întercalarea în epistola st. Ion, 
pănă acum nimene n'a putut face acesta. Nu se pâie arun- 
ca vina asupra copistilor, căci: intercalarea .unei trase n'a 
putut să aibă loc fără întențune. Nu se pâte dice earăși 
că de eretici, de ore ce versul nu este în favârea lor, ci 
din contra e favorabil ortodocșilor. In fine este cu ne- 
putinţă a imputa acesta ortodocșilor; căci pentru ce nu aiă 
întrebuințat contra ereticilor un loc de atâta valdre? Si cum 
se face că biserica intrâgă l-a adoptat pretutindenea? Dacă 
versul acesta lipsește in câte-va versuri, mai ules orientale 
în schimb se află în altele, de esemplu în versiunea ve: he 
Jatina saă Itala și în Vulgata actuală (3). Dar și aici trebue 

  

1). Şi unul şi altul încep cu cuvintele: ref sunt cari mărturisesc, 
şi se termină cel dintăiu prin: şi aceşti tel una sunt; cela lalt după 
textul original prin şi aceşti trei, sunt în una, saă în loc de unul. 

2), Acâsta imputa st. Ambrosie de mai multe ori Arienilor, De Fi- 
de lib. 11, Cap. 15 n. 335; si în cart. V. Cap. 16, n. 193 şi mai ales 
De Spiritu $. lib. III, Cap. 10, unde, după ce-a dis, că ei ai omis în 
codurile lor sacre textul: spirit este D-geii,.. strigă : „Atque utinam 
de vestris et non etiam de lcelesiae codieibus tolleretis! Io enim 
tempore quo impiae infidelitatis Auxentius Mediolanensem Ecclesiaun 
armis exerecitugue occupaverat, vel a Valente atque Uvsatio, nutan- 
tibus sacerdotibus suis, incursabatur Ecclesia Syrmiensis, talsum hoc 
et sacnlegium vestrum în eclesiasticis codicibus comprehensum est. 
Et fortasse hoc etiam în Oriente fecistis....: Şi dupa mărturia, la: So- 
erat, Arienii omiteaii şi în codicele lor vers 2 al cap. 1V din 1-a epis- 
tolă a st. l6n. 

3) După Milius există și în versiunea armână, precum şi în câte- 
va ediţiuni ale textului acestuia, de şi lipseşte în cea din urină (edit 
Veneta Zohrabi an. 1805). Se află şi în ediţia italică (1532, alui Bru- 
zzioii facută după textul grec. 

   



  

— 993 — 

a da prefență acestor din urmă; de sigur că versiunea 
veche latină s'a făcut de pe textul original; şi este cea mai 
veche din versiunele Scripturei (:), pe când cea mai mare 
parte din versiunile orientale au apărut mai târdiu și ati 
fost tăcute saii cel puţin corectate de pe Siriaca, numită 
versiunea comună (peșito). Dacă deci ele nu ai versul, 
care ne preocupă, este numai pentru că versul acesta lip- 
sește în Siriaca, şi o mulțime din versiunile acestea nu 
probeză nimic. Dar în versiunea siriacă s'au putut să se 
omită locul acesta ori din greșala copiştilor, ori de către 

„eretici, tot așa de ușor ca și în textul grecesc (2). Că dacă 
sunt părinţi și Sinde, care n'ati citat acest vers, în schimb 
sunt alți părinţi și învăţători ai bisericei, carii l-aă citat 
adesea; şi anume în secolul al doilea, — Tertulian care 
pe lângă versiunea itală pe care o întrebuință îndeco- 
mun, avea la mâna, fără îndoială şi textul grec al Noului 
Testamment, pe care "| confrunta câte odată cu versiu- 
nea (5); în veacul al treilea, sântul Cyprian (4); în al patrulea 
sântul Atanasie cel mare, sati autoriul unei scrieri contra 
arienilor, atribuită acestui sânt părinte de mai mulți înve- 
țaţi și Idatius cel bătrân saii un alt autoriu al celor opt 

1). “Tertulian se servea acum de versiunea, acesta, dar ea este cu 
mult anterioră acestui scriitoriu (Wiseman Two letters on some eon- 
îroversy concerning |. Joann V, 1; Rom. 1835). Câte-va persâne 
vaportă versiunea, acâsta în vecul apostolic saă cel puţin în prima 
jumătate a veacului al doilea. (Milius. In Proleg. ad suam edit. Novi 
Testamenti p. 41]. 

2]. Este de observat că biserica, romană, caşi cea grecă, primeşte 
şi întrebuinţază textul acesta ca autentic în Vulgaia sa. , 

3]. Conte. Prax. cap. 25 şi 31. conf. Monoga. cap. 11. unde după 
ce a citat, după versiunea latina 1. Cor. VII. 39. autoriul adauge ur- 
mătorea observare : „Sciam plane non sic esse in Graeco autentico, 
quomodo in usum exit“, 

4. Dieit Dominus: Ego et Pater unum sumus. Et iterum de Patre 
et Spiritu Sancto scriptum est: Et hi tresunum sunt. De Unit Eceles 
p> 195, 196 ed. Mâur. Paris 11726; Epist. ad Iubaian LXXIII p 133 .
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cărți despre treime atribuite erăşi lui Atanasie (1); în'al cin- 
cilea, Eucheriă, archiepiscop de Lion (2). și patru sute de 
episcopi africani, din Mauritania din Sardinia și Corsica, 
carii întroduseră versul acesta în profesiunea de credinţă 
pre care o formulară în conciliu și o presentară lui Hu- 
neric regele Vandalilor (3); în al șeselea Vigiliu, episcop de 
Tapsis Fulgenţiu și Casiodor (4). Mai ales marturia acestui 
din urmă este inportantă pentru că autorul acesta con- 
sacra mai tOtă vi€ța sa la cetirea şi corectarea testului sacru, 
şi nu cruţă nici o cheltueală pentru a aduna de pretutin- 
denea manuscriptele cele mai vechi ale bibliei; el indemnă 
pre călugării sei ase servi tot d€ una de aceste manuscri- 
pte vechi seii corectate de pe textul grec și pe care el 
însuși le revădu și le corecta, mai ales cartea Psalmilor, a Pro- 
feților și Epistolilor apostolice (5). Prin urmare dacă un seri- 
itoriti ca acesta cită versul contestat şi chiar în o lucrare scrisă 
pe !a finea vieţi! sele, trebue se închiem de aici că el lcu 
găsit în acele manuscripte vechi ȘI corectate, pecare le aduna- 
se din deosebite părţi; în secolul al seselea înse nu se putea 
considera ca vechi decât manuscriptele din vâcul al doilea al 
treile său chiar şi din al patrulea. Numai vorbim despre scrii- 
torii din o epocă mai recentă, carii erăsi au citat locul acesta. 
Cât despre scritorii şisindele, care naii vorbit de ei nu trebue 
aînchia din tăcerea lor, că nu lar fisciut scul'ar fi privitca apo- 
crif: tăcerea acesta pote se fie din alte cause necunoscute no- 
uE. Trebue a ne aminti de esemplu că sintele din Nicea ȘI 

  

1. Athanas g. s. 11 p 203 229 606 şi 605 622 ed. Paris 1698. 2). Eucher. Pormul spiritual întelg. Cap 11 n. 3. 
3]. De persecut. Vandaliea lib. III. p. 54 ed Ruinar Paris 1635. 4). Vihilii de trinitlib. 1. şi VII. (în Bibliot. Patr. ed Lugd. 1. VII p. dîl el se) Fulgent. Respaos ad objection. arian. Ă; item De 

tinit lib IV; Cassiodor Complexion în Epistol et. acta apostol. et. 
apocal ed Florent. 1721. Vedi Complex ad cap. V. Epist 1 Loanis. 

6), Casiodor însuşi vorbesce de tte acestea în opul seii lustit. divmar cap 3 şi în prefața, acestei opere. |



, 
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Sardica, și toți părinții, carii combătură pre Arii, nu apărară 
atâta trinitatea persânelor, pecât divinitatea Fiiului lui D-zeu 
Iisus Cristos; că prin urmare putură fârte bine se nu între- 
buinţeze versul acesta, ori pentru că nu se rapârtă direct 

“la obiectul acesta, ori pentru că aveati a cita alte locuri 
destul de clare din sânta scriptură spre întemeierea opi- 
niunei lor. Numai un număr fârte mc de scriitori, bună 
oră fer. Augustin, espun€nd învețătura despre Sânta Tre- 

„ime au citat versurile 6 și 8 fără a aminti de versul 7 al 
capului acestuia, ceia ce se pâte fârte lesne esplica, de ore 
ce esempiarele de care se serveau se putea se nu'l aibă (1). 
Cu tâte aceste, precum am observat acum de două ori, a- 
cestă omisiune s'a putut furişa pe nesimţite în câteva esem- 
plare particulare. 

De almintrelea esaminând versul acesta dupe legătura 
vorbei, ne vom convinge îndati despre autenţiă și nu se 
va putea crede, că sar îi adaus mai târdiu. Este numa! 
decât presupus și necesitat de versurile 8 și g care urmaeză. 
La versul 8 cetim: „Și sunt irei care marturisesc pre pământ ; 
spiritul, apa și sângele și aceste trei sunt una.“ Nu sar putea 
înţelege aici nici întrebuinţarea cuvintelor acestora: „care 
mărturisesc pre păment“, dacă nu se adminte că ele fac alu- 
siune la cei ce mărturisesc în cer, nici causa pentru care s'a 
adaus cuvintele acestea: „și acești trei sunt una (lit. în una 
seu pentru una), fără numai că corespund cu cele din 
versul precedent: și aceșă trei ună sunt“; fără aceiă ar fi fost 
de ajuns a dice: trei sunt cartă marturisesc pre pamânt: spi- 
vitul, apa și sângele.“ Şi mai ales este cu neputinţă de a 
esplica cum observa st. Grigorie teologul, pentru ce, în 
grecește, cuvintele versului 8: „Trei sunt cari mărturisesc” 
(cpt: şiotv ci uaprupodvss) şi acestă treisunt unul, (lit. în una, 

e a A ef pentru unu, za! ci zpeis cis ză tveiziy suntla masculin, pecând 

(4). August. Contra Maxim lib. III. cap. 22. 
Teologia Dogmatică „15 
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cuvintele spirit, apa, sânge (ză mvedug, xai 18 55op, rai 7ă au.) 
tote sunt neutre (2), dacă nu pentru cuvântul, că conres- 

pund cu termenii aseminea ai versului precedent; Trey 
sut carii mărturisesc... și acești trei una sunt ; care trebue să 

fie &răși la masculin, pentru a concorda cu substantivele - 

lor (Ilarăs, Adyos xai [lviwu.x). După aceia versul g dice; 
Dacă primim, noi nărturia Gmenilor, acea, alui Dumnedeă, este- 

ma mare.“ Care se fie Gre acea mărturie alui D-dei, dacă 
nu acea a Părintelui, a Fiului și a Săntului Spirit, amintită 

în versul 7? Este de prisosa mai adăuga, că cuprinsuj 

versului este conform cu stilul sântului Apostol I6n, că 
presintă chiar unul din punctele, care "1 caracterisă : 
căci numai el numește pre Fiul lui Dumnedei cuvânt sai 
Logos (I6n I, 1; apoc. XIX, 13) și amintește de aceste trei 
mărturii, a Părintelui și a Fiului (VII, 18) și a Sântului Spi- 
rit (XV, 26).. 

| - In sfârșit să nu uităm că, vorbindu-se despre autenţia 
sai neautenţia vre unui loc din biblie, numai biserica în- 
îrega trebue să fie judecătoriul cel mai înalt, întru cât ea 
este însărcinată pentru tot-deauna de către însuşi Domnul 
cu conservarea cuvântului Dumnedeesc, și este ferită de că- 
tre Sântul Spirit de ori ce greşală în materie de credință. Totă 
biserica a recunoscut și recunâște ca autentic textul epistolei 
sântului I6n, ce lam cercetat și'l propune tuturor fiilor să 
spre învățătură comună (2) Și €tă pentru ce recunGștem 
noi autenticitatea acestui loc! 

Ul. Pintre locurile ce aparţin la categoria a doua, adecă 
care atestă mai ales individualitatea persânelor divine, sunt 

3). Orat XXĂVIL. n. 47; Oper. sfinţ părinţi III. 119, 
(2) Pe textul acesta se întemeiase şi învățătura, despre consubs 

tantialitatea pexrsânelor divine, în mărturisirea credinței ortodoxe 
(vedi art. ], resp.9): 

 



  

m 
care îndege:6dă deodată individualitatea și deosebirea celor 
trei persOne ale sântei Treimi și altele, care presintă sepa- 
rat seii individualitatea Părintelui, să acea a Fiului să a- 
cea a sântului Spirit, | - 

10 Cele trei pers6ne în D-deu sunt represintate tote înă- 
preună ca persone reale şi dinstincte : 

In istorisirea evangelică despre arătarea lui D-deu : „Bo- 
tezându-se Iisus, îndată a eşit din apă și iată s'aii deschis ceriu. 
7ile, şi a vădut pre Spiritul luă D-deă Pogorându-se ca, un po- 

„zumnb și venind preste el. Și &tă glas din ceriăi grăind; acesta, 
este Fiul mei, cel iubit întru carele bine am voit“ (Mat.. III, 
16, 17; Marc. |, 10, n; Luc. III, 24, 22). Aici se deosibesc 

„ca persone: Părintele care din ceriuri, mărturiseşte despre 
Fiul seu; Fiul botezat de Ioan în Iordan, și sântul Spirit, 
pogorindu-se din ceri preste Fiul, în formă corporală de 
porumb (2).. * 
„În cuvintele sântului Paul către Corinteni: „Darul Dom- 
nau hi nostru, Iisus Christos, și dragostea luă D-deăi, și împărtă- 
şirea sântuluă Spirit să fie cu voi cu toți“ (IL Cor. XIII, 13). 
Aici 'sântul apostol cere în folosul credincioșilor bunuri spi- 
rituale nu numai de la Părintele, ci și de la Fiul sei Dom- 

“nul nostru lisus Christos și de la sântul Spirit; tot odată 
„cere de la fie-care din ei câte un bun deosebit: Fiul și 
„sântul Spirit sunt deci persâne, ca şi Părintele, egale şi de- 
osebite unele de altele (3). 

__ În cuvintele sântului Petru către Iudeii convertiți din noii 
„pe carei numeşte „aleși, după mat "nainte sciinţa luă D-deiă, 
Părintele, ca sd primâscă sânjenia sântulu, Spirit, pentru 
a se supune lui Isus-Christos și ca, să fie stropiți cu sângele 
a, Acesta se esprimă lămurit în tropariul ce se cântă la Epi- 
anie. 

?). Atanas. ad Serapion. Epist 1, n. 30, 31, unde desfăşură pe larg 
acâstă idee.
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seă“ (1 Petru, ], 1, 2). Aică earăși aminteşte de Părintele, de 
sântul Spirit și de lisus Christos set Fiul, ca persone cu to- 
tul egale între, dânsele, dară deosebite, și fie căria” din ele 
i se atribue o particularitate (4). 

1% În particular sânta Scriptură represintă : 1 persona- 
litatea Părintelui, atribuindui cunoscința: „Nimene nu cu- 
nâște pre Fiul fără numai Tatăl“ (Mat. XI, 27; Comp, 
XXIV, 36; VI, 4, 8,32; Act. 1,7); voință; „Au caut voi. 
mea, ci voia celui ce ma trimis“ (lâna. V, 30; C mp. VI, 
38—40; Luc, XIL, 32; Math. VI, 9, ro: Activitate: „atăt 
meă pănd acum lucrâdlă“ (l5n, V, 17, 19), şi când spune 
pe larg că Părintele a trimis pre pământ mai întăi pre 
Fiui (16n VI, 39, VIII, :6), apoi pre sântul Spirit (Id. XIV. 
26); că Părintele iubește pre Fiul (I6n III, 33; V, 20 VX 9) și 
lumea (id. ill, 16; XIV, 21 16n, 1V, 3,10): că descopere a- 
deverul 6menilor (Mat. XVI, 17; Hebr. L. 1); că înlesneşte: 
bine facerile sale celor ce le cer (Mat. VII u; Luc. XI, 13; 
190. XVI, 23); că iartă pecatele (Mat, VI, 14; Luc. XXIII, 
34); că mântuește (I6n. XII, 27); că premărește (Id. XVII, 
5), etc. Ea represintă: 

2* personalitatea Fiului, atribuindu-i şi lui ca și Părinte- 
lui, cunoscință: „ Părintele mei mă cunoște și eă cunosc. 
pre Tatăl“ (ln, X, 15; XVII, 25; Mat.XI, 27, Îmc. X, 22): 
voința; Fărinte, voesc ca unde sunt cu, se Jie cu mine și acestia 
Ze care mi ai date (l6n. XVIL, 24 ;X, 18; V, 30) ; Activitate; 
Părintele mei, până acum hucrâză şi eu lucreze (ln V, i7 
36; XVII, 4); şi espunâd cu deamăruntul, că Fiul a venit. 
în lume şi s'a întrupat pentru măntuirea nâstră (l9n, 1, 14; 

+]. Noul Testament conţine o mulţime de locuri analoge, unde se. 
înfâţişază ca reale cele trei persone ale divinității; de esemplu : Act. 
II, 52, 35; V, 30, 32; VII, 55; Rom. 1,1, 3,4; XV, 15 16, 30; 14 
Cor. VI, 11; XII, 4--6; 11 Cor, 1.19—22; Gal, 1V, 6; II. Tes. 
II, 13—14; Tit. LII, 4-6.
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Ebr. 1,14); că după înălțarea sa la ceriti a trimis de sus 
«de la părintele seii un alt măngâitoriu, pre Sântul Spini 
(Ion, XVII, 18; XX, 21; XV, 6; XVIZ; Luc. XXIV, 49); că 
Fiul iubeşte pre Parintele ŞI jumea, (lon.X, 11, XIV, i 
XV, 9); căela dato descoperire Omenilor (ân, I, 18; 
XIII, 283; XVII, 6, 26); că el umple de bunătăţă pre acei, 
<are le cer (1d. XIV, 13); iartă păcatele (Marc. IL, 9—10) 
etc, ” 

3% In fine personalitatea Sântului Spirit, atribuindui, ca 
Și Părintelui şi Fiului, cunoscință,; Cine din dmenă cumâște 
cele ale omului fără numaă spiritul omului, care este în el. 
De aseminea nimenea nu cunâste ce este în D-deii fără 
numai spiritul lui D-deu“ (1 Cor. II, n); voinţă: „Părutu- 
sa sântulaii Sprrit și nouă de a nave impune alte sarcină afară 
de aceasta“. (Act. XV, 28, II, 4: 1 Cor, XII, II). Activitate, Da- 
ruvile Sântului Spirit care se arată în afară, sunt date fie căru- 
sia, spre folos... Unul și același spirit lucreadă tăte acestea, 
împărțind fie căruia darurile sale după cum îk place. .. “(i 
Cor, XIL 7, 1): sei arătândune că el mărturiseşte despre 
Fiul şi "| premărește (lon XV, 26; AVI, 14), că renoeşte 
pre Omepi (Id. III, 5-8: 1 Petr. 1, 2; Tit. III, 5), îă învaţă tot 
adevărul (ln XIV, 26; XVI, 13), vestește viitorul (Id. XVI, 
13). așează episcopi, (Fapt, XX, 28). etc. 

Trebue a adaoge aici că realitatea și deosebirea pers6- 
nelor în D-deit este earăşi lămurit presupusă în tâte locu, 
zile scripturei unde se face amintire despre divinitatea fie 
căria din ele și despre atributele lor personale. În adever, 
dacă părintele este D-deu, Fiul este D-deu și sântul spirit 
D-deu, și fie care are însușia sa deosebitore, care lipsește 
celor-lalte două, sunt deci persone egale şi persone deose- 
bite. Dar aceste locuri vor.fi aduse la locul lor. 

JI In fine sunt în biblie locuri care mărturisesc mar ales și
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mal că esclusiv unitatea și nedespărțirea naturei scă a e- 
senţei persânelor în D-deii. Ftă cele mai însemnate: 

1). Esplicarea Noului Testament făcută despre vedenia 
profetului Isaia și descrisă în capul VI al cărții sale. Pro- 
fetul istorisește că ati fost onorat odată cu presența Dom. 
nului (Zehova) oştirilor pe care "| vădu, ședând pe un tron ma- 
rej și înalt în tota slava sa“ (1-4), şi că atunci i dise Dom- 
nul: „Mergi și di poporului acestuia: cu audul veți audi 
și nu, veță înțelege, vădend veţi vedea, și nu veță pricepe, că sa 
îngreveat inima poporului acestuia :« (9, 10). Desigur este 
vorba aici de D-deui părintele, carele în vechiul testa- 
ment se numește Iehova și Savaoth; dară sântul Evan- 
gelist I6n, făcând alusiune la locul acesta, observă că pro- 
fetul a vădut gloria Fiuluă lui D-deă, și că de dânsul 
vorbește (I6n XII 40, qi); si sântul Paul atestă, că, 
porunca dată lui Isaia: mergi și di .... fu dată de sântul 

* Spirit (act. XXVII, 25, 27.) Cum se putea, că v&dând 
profetul pre părintele, se vedă pre fiul, şi că audind pre 
părintele se audă pre Sântul Spirit? Numai într'un felii 
se pote înțelege: că cei trei de și deosebiți ca persâne, 
sunt una după ființă sei natură (1 I6n 5, 7); că toțiati o 

„divinitate nedespărțită, aceiași maestate, glorie şi ac- 
țiune nedespărțită (2). 

: 2%) Espresiunile noului testament indegetând identita- 
tea puterei P&rintelui, Fiului și Sântului Spirit. Etă, de 
esemplu,cum colaţioneză sfântul Vasilie espresiunile de feliul 
acesta: dute la Damasc și acolo ţi seva dice. (F apt. XXII, 10) 

1), Ast-fel esplică S. Vasilie cele tre locuri privitâre la vedenia. 
lui Isaia şi încheind gice : Profetul introduce persâna părintelui, în 
care credeai Iudeii, Evangelistul persona Fiului, Paul acea a Sfân- 
Spirit; dar toți cu o gură numesce pre obiectul videniei, Domnul 
oştirilor. La ei este deosibire în privinţa espresiunei dar unitatea. 
nedespărţită în privinţa conceputului sâi ideiei despre unul D-geii 
(Cart. V contra Eun. Oper. părinţi VII, 189). 
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Căci vas ales ești (IX. 15,) dicea Domnul lui Paul, înpu- 
ternicindu-l a predica Evangelia în lume. Şi Anania, pe 
când Paul intra în Damasc "1 dise: Frate Saule primeș- 
teți iarăși vederea: D-deul părinţilor noștri te ai, predesti- 
nai... şi pentru ca să nu să crâdă că acâsta era dis de Chri- 
stos, adause: Ca să cunoști voința sa și să vedi pre dreptul 
se Iisus. (Fapt. XXII. 13-14) Și Paul însuşi vestind che- 
marea și alegerea sa dice: Paul servitorul luă Isus Chri- 
stos, apostol prin chemare: pre urmă arătând ceva mai 
mult de cât vocaţiunea, adauge ales, osebit (doopiautvos, 
separat), spre a vesti evangeliul lut Dumnedei, (Rom. L. 1) 
Și cine laii osebit? Sântul Spirit precum citim în cartea 
faptelor apostolice. Acolo se dice: Pe când Apostolii se 
închina, Domnului și ajunaă, le dise Sântul Spirit : O- 
sebiți-mă pre Saul şi Varnava, pentru lucrul la care iam- 
hotărît „(Fapt. XIIL, 2). Deci dacă D-qeii Părintele a ales 
mai "nainte pre cine-va şi Fiul la chemat, Domnul "1 chia- 
mă și Spiritul "| osebesce; cum săse admită în Treime de- 

„osebire de esenţă saii natură când se află aici şi precum 
se vede, chiar identitatea de acțiune (4). 

30 Aceste cuvinte ale Mântuitorului, Fă și Tată/ una 
suntem. (Lon: X, 30). Că este vorba aici despre unitatea 
Fiului lui D-deii cu Părintele, din punctul de videre al e- 
senţii şi nu alt ceva, se vede din șirul vorbei. După istori- 
sirea Evangelistului, Mântuitoriul convorbea cu Iudeii, 

care! întrebau: , Spamnene curat, dacă tu ești Christos. „Mai 
ântăiu el le r&spunse direct: Lucrurile, care le fac eă în nu- 
mele Părintelui meă, miirturisesc de mine ; cară voi, voi nu 
credeți, pentru cănu sunteți din oile mele . care ascultă gla- 
sul neă., Apoi îndreptânduse cu mintea la aceste oi carei 
aparţin, și voind să arate că le va da viață eternă şi că ni- 

1). St. Vasilie, Contr, Eunom. lib V ; oper sfânt. Păr. VII, 185- 187-
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menea nu le va răpi din mâna sa adauge: „Parintele meă, 
care mi le-aă, dat este maă mare decât tâte. „ (precum credeaii 
și Iudeii) și mimenea nu le pote rapi din mâna Părintelui 
mei. Căcă căi și Tatăl mei una suntem; „ Una în putere ne- 
greșit, în tărie, în divinitate. Iudeii însuși înțelegeari tot în 
sensul acesta cuvint le Mântuitorului. „EX luară petre să] 
omdre,“ dicend: „Că dâră nu pentru vre un lucru bun voim 
să te ucidem cu petre, ci pentru blasfemia ta şi pentru că tu 
om fiind, te faci D-deu.* Ce făcu atunci Mântuitoriul? Nu- 
numai nu caută ai întorce dela acestă ideie și ale esplica 
cuvintele sale alt feliti cum va: din contră, îi asigură, că 
el nu a blasfemat dicând: Fă sunt Fiul hă D-deă. la fine 
el se provoca la lucrurile, care le făcea în numele Părinte- 
lui săti, si le dise: „Credeţi lucrurilor mele; ei le fac ca să 
cumăsceţi și se credeţi că Tatăl este întru inine și eă întru 
Tatăl. (Ă, 31—38) ludeii se încercară earăși s&'i prindă, 
dară el scăpă din mânele lor. (2) In aceiași Evangel:e sunt 
iarăși și alte locuri, cara îndegetedă earăşi consubstanția- 
litatea Fiului cu Părinteie: acele sunt: (lon V, 19; XIV: 9g; 
XVI, 15; XVII, 0 

40 Mărturiele noului "Testament ce spun unele, că D-dea 
Părintele, Domnul D-deul lui Istrail vorbi odinidră prin 
profeți (Hebr. I, 1; Luc. I, 68, 70) şi altele, „că mâșcați de 

1). Tot în același sens esplică toţi părinţii locul acesta. St. Va- 
silie, d. es. se esprimă așa: El adause: E» şi Tatăl una sintem 
luând evident cuvântul una, în -sens de egalitate și identitate a 
puterei. “ (Oper. St. Păr. XII, 56). Sf. Grigorie Tedlogul:, când 
citește: Fu şi Tatăl una suntem, trebue să, “i concentrezi cugeta- 
rea ta la unitatea esenţii lor.“ (Ibid, II 192). Iân Chrisostom : 
Ey vai 6 zarip Ev 2opăy, xară Tijv Obvapuv îvraijYa îîroy pai vip 
zeţi Tâorns_ 4jy 0 hogoc ămac abrasi E 1) dbvanus A5Ti 0hoy dr. 
xai Gaia (In loan, hom. 61 p. ȘI2ed. Savil.) St. Cyril Aelx. 
(Thesaur, lib. XII) şi Augustin (Tract. XLVIIL în loan) In a- 
celași timp ei combătură pe larg erorea Arienilor, că aci ar f 
vorba numai de o unire spirituală a lui Lisus Christos cu D-deii 

„ Părintele, acemenea cu aceia, pe care o pâte avea cu el ȘI creatura.
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Sântul Spirit aă vorbit Gmenii, sânți aă lui D-geiit şi că în- 
suşi Sântul Spirit a predis „prin gura hui David şi a altor 
profeți“ (U Petra [. 21; Act. 1, 16; XXVIII, 25; Hebr. 
II, 7; X, 15; ler. XXXI, 33). Cum s'ar esplica acesta da- 
că nu sar admite că Părintele și Sântul Spirit, deosebiți 
prin însușiele personale, sunt nedespărțiti prin natura lor; 
că Părintele este în St. Spirit şi Spiritul Sr. în Părintele; 
că prin urmare de câte ori vorbia Părintele prin gura pro- 
feţilor sei, vorbia și Spiritul Sânt şi că Părintele vorbea cu 
Spiritul Sânt (1)? Tot în înţelesul acesta Spiritul Sânt, ca- 
rele în vechiul Testament inspira pre Profeţi şi în cel noii 
pre Apostoli. se numeşte şi Spiritul lui D-deii. „Nu voi 
vorbiți, ci Sptritul Părintelui vostru vorbeşte în vodt, di- 
se Mântuitoriul învăţăceilor sei trimeţându-i să predice E- 
vangelia, (Math. X, 20). 

5% „Cuvintele Apostolului privitâre la Sântul Spirit: 
„Bară nouă, D-deii nea, descoperit prin Spiritul să, pentru 
că Spiritul pătrunde tâte și chiar adâncul lui D-deii. Cacă 
cine din 6menă cunâște ce este în om, fără numal spiritul o- 
mului care este în el? Aşa nu cunâște nimenea ce este în D- 
deă fără numai spiritul bă D-geă.« (1 Cor. II, ro—r2). Este 
de observat aici că se atribue Sântului Spirit o cunoseință 
perfectă de ceia ce este în D-deui; dar și Mântuitorul atri- 
bue acesta numai Părintelui și sieşi, și'l dădu ca semn ca- 
racteristic al divinității ȘI egalităţii sale cu Părintele (Math. 
XI, 27); trebue deci a trage de aici aceiaşi închiere şi faţă, 
cu Sântul Spirit. O altă însemnare de făcut este, că Sântul 
Spirit se numește Spiritul lui Dumnedeă: nu este decă pro- 
venit din nimie, nu este o creatură; el este de aceiași na- 
tură cu D-dei. In fine Sântul Spirit este representat că a- 

1). St. Vasile Contr. Eun lib. V; oper. Sf. păr. VII, 187-188. 
Ambros. de Spiritu st. lb II, cap 13.
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vând cu D-qei aceiași referință ca spiritul omului cu omul 
„adecă că este representat ca aflându-se în D-deti și fiind 
una cu el, precum și spiritul nostru este în noi și formedă, 

„ împreună cu corpul unul şi acelaşi om (2). 
Terminând dicem, că învățătura despre Sânita Treime 

formeză obiectu! principal al Testamentului no. Căci ce 
ne predica el? În Evangelii mai ales pre Părintele, 'carele 
„atâta a îubil lumea în cât și pre fiul săă cel unul născut la 
dat, ca fot cel ce crede întru el să nu pârd, ci să aibă viaţă 
vecinică.“ (Lon, III, 16) ; şi pre Fiul, câre întrupându-se, sevăr- 
şi lucrarea cea imare a rescumpărărei nâstre. In Faptele 
și în Epistolele Apostolilor, mai ales pre Sântul Spirit, pre 
carele Mântuitorul "li trimite apostolilor în locul săi şi 
care întreprinse de atunci lucrarea cea mare a regenărărei 
ŞI sânțeniei n6stre. 

$ 28. Întărirea aceluiași adever prin sânta, tradiţie. 

Pe lângă mulțimea și chiaritatea locurilor Scripturei, mai 
ales a noului testament, înv&ţând trinitatea persOnelor 

1). Atanasie cel mare: „Să nu creqi că ceia ce esta a ni D-deă 
este creatură, pentru ca să nu numești creatură pe D-deii însuși 
din care purcede Sântul Spirit, ..“ Şi mai depaste: „ ar fi cea mar 
mare necuviință a numi creatură pre Sântul Spirit, care purcede din 

„D-geă şi cercă adâncurile Divinităţi? Almintrelea ar tuebui să se 
gică că și spiritul omului se află afară de om (Zâey ît55) şi că 
Cuvântul care este în D-deu se fie earăși creaturâ.“ (Epist. | ad 
Serap. n. 22; Ambr. de Spiritu. St. lib. II. cap. 2. n. 124—129) 
Clement Alexandrenu, despre Treime, cap. 23; „resultă lămurit 
din cuvintele apostolului (1 cor. II, 10—11) că Sântul Spirit nu 
este 0 esenţă streină şi deosebită, ci are în el esența divină ... 
mai mult, fiind că nimenea nu cunâşte pre Tatăl fără numai Fiul şi 
fiind că nimenea nu cuncște pre Fiul fără numai Tatăl, de aseme- 
nea după cuvintele Apostolului, nimenea nu cunâşte pre D-dei 
fără numai sf. Spirit, cuvinte care ne descoperă consubstanţialita. 
tea. ... El gice: Spiritul care purcede din "Tatăl învăţându-ne prin 
aceia, că Spiritul purcede din Tată! și că este consubstanţial cu 
El s6ă de aceiaşi natură cu dânsul.“ (Leci. er. 1847, IL, 43—45. 
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întru unul D-deii, mai avem s& consultăm și tradițiunea 
sacră, care sa conservat în biserică dela întemeierea sa. 
„Acesta e și necesar, pentru că tote aceste locuri a le scriptu- 
rei ai fost în tot-deauna și sunt încă și astă-qi obiectul 
deosebitelor înterpretără și controverse, care nu se pot re- 
soiva definitiv, cel puţin cu fidelitate, decât numai prin 
tradiţia apostolică și veche a bisericei :). Mai este de trebuinţă 
cercetarea acesta, chiar pentru a apăra biserica contra u- 
nel acusaţiuni nedrepte a necredincioșilor, carii pretind 
că acestă învăţătură a celor trei ipostasuri în D-deti nu a 
fost învățată, decât de prin secolul al patrulea sci de la si- 
nodul ântâ! ecumenic, şi că înainte de timpul acesta a fost 
cu totul necunoscută, sâi învățată cu totul almintrelea (2). 
Va fi de ajuns dar a urma firul tradiţiunei până în secolul 
al patrulea seu pâiă la ântâiul sinod ecumenic, şi a arăta 
dacă, în cele trei secole dintâi, Biserica creștină învăța do- 
gma Sântei “Lreimi,-şi cum făcea ea acâsta. Spre a da 
mai multă lumină asupra subiectului, vom espune: 10 Care 
era pe atunci învățământul despre Sânta Treime, a întregei 
biserici, credincioase _tradițiunei Apostolilor, 20 Care era 
doctrina se credința păstorilor luaţi a parte și a turmei 
lor, 30 În fine chiar mărturia inimicilor bisericei înprivința 
aceasta. | 

1 Până la Sinodul din Nicea, t6tă biserica creștină învăța 
dogma despre Sânta Treime, tocmai așa precum făcu ea 
după acea epocă și precum învață și până astă-di. Ca do- 
vadă neiînfrântă avem: | 

19 Formulele generale de credință seu simbâlele întrebu- 
ințate atunci în diferite biserici și făcute chiar de apostoli 
după tradiţie. Așa de esemplu: al Simbolul cunoscut sub 
numele de Apostolic, întrebuințat mai ales în biserica ro- 

1). V. Intr, în 'Peolog. oxt. A. M. $ 127, 132, 134—137. 
2). Acesta, este în genere opinia raţionaliştilor,
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mană şi în genere în Oscident, se cuprinde din următărele: 
„Cred în D-deă, Părintele atotputernic... Cred şi în Isus 
Christos Hiiul săă unic Domnul nostru... Cred tot-odată în 
Sântul Spirit... „b) Simboloiul espus în constituţiile apos- 
tolice și întrebuințat, mai ales la răsărit, în taina botezului: 
„Cred şi sunt botedat în credința celui singur Etern; singu- 
rului adevăratului D-deii A-tot-puternic, Părintele lui Iisus 
Christos +.. Si în Domnul lisus Christos, unicul săi Fiii, 
cel d'ânt&i născut dintre tote creaturile, născut şi nu creat, 
înainte de toţi vecii, prin bună voinţa (e30o1z) Părinteiui. 
și în Sântul Spirit, adecă în Mângâitoriul, carele de la în- 

„ ceputul lumii lucreadă în toți sâaţii, şi care fu apoi trimis 
și Apostolilor de Parintele, după făgiduinţa lui Iisus Chris- 
tos, Mântuitoriul nostru“(1). | 

c) Simbolul bisericei din Ierusalim: „ Cred intru unul 
D-dei Părintele a tot puternic... şi întru unul Domnu! li- 
sus Christos unicul fii a lui D-dei, născut din Tatăl înain- 
tea vâcurilor, adevărat D-dei, căcă totul s'a făcut prin EI. 
şi întru unul Sântul Spirit, mângâitoriul, care vorbi prin 
profeţi.(2).“* de Simbolui bisericei din Cesarea : „Credem în- 

1) Constit. Apost. lib VII, cap. 14. Cu tâte că Părinţii sinodului al 
șesilea ecumenic (can. 2) ai observat, față cu constituțiele acestea 
că unii eterodoxi ar fi întrodus, in dauna bisericei ceva fals şi 
profan cu tote acestea, fiind-că simbolul citat este în totul de acord 
cu ceie-lalte mărturisiri ale bisericei primitive şi nu conţine” nici o 
proposițiune eretică, se numără cu dreptul de către erudiţi ca unul 
din cele mai vechi șimai respectabile modele ale credinţei ortodoxe. 
De almintrelea acest simbol apropiinduse, prin espunerea sa de sim- 
bolele bisericilor răsăritene mai mult decât de acele ale bisericilor 
Occidentale, să încheiă că a fost mai mult întrebuințat în cele dV'ântâiiă. 
(Bingham. Orig. Eel. Vol. 1V p. 22. 95. Hal. 1755: Krable, Ueber 
den Ursprung und den Inhalt der Apostol. constit. S. 204. Hamb. 
1329 : Hahn Bibliothek der simbole und Glaubensreg-der apostolisch 
caih. Kirche. Ș. 40—41, Breslai 1842). 

2). Acest simbol se află în Catehesele sf. Cyril Ierus. ciirora li ser- 
veşte de basă. 
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“tru unul D-qei, Părinte a tot Puternic... şi întru unut 

Domnul! lisus Christos, cuvântul iui D-dei, D-deii din D-deiă, 

lumină din lumină, vi&ță din vicţă, Fii unic, cel întâi năs- 

Cut inainte de crearea lumei, nascut din Părinteie înainte 

de toți vecii... Credem şi întru unul Sântul Spirit, mărtu- 

risind esistenţa (eiwz:) şi realitatea personala (bzz>yawv) fe că- 

„ruia din ei: acea a Părintelui, adevăratul D-dei; acea a 

fivului adevăratul Fiii, şi acea a Sântului Spirit, adevărat 
Sânt Spirit, după aceste cuvinte ale Domnului către înv&- 
țăceii sei, trimițândui să predice Evangelia: „ Ajergând, 

învăţaţi idte nâmurile; botezândule în numele Părintehă şi 

al Pruluă și al Sântuluă Spirit (). “ 

29 Mărturiile Sântului lrenei şi a lui Tertulian cariă 

viețuiaii pe timpul acela, și carii prin oficiul cu care erat 
investiţi, puteati şi trebueai s€ cunscă în totul adevărata 

„credinţă a bisericei ecumenice. După ce au petrecut dilele 
juaeţei sale în orient, sub conducerea sântuiui Policarp, con- 

timpuran cu Apostolii, pe urmă a călătorit mai prin jumă- 

tate din lumea creștină a timpului săti, în fine servi bise- 

rica lui Christos în calitate de episcop de Lion, Irene se 
esprimă aşa:, Cu tote că biserica este răspândită preste 
tot pămentul, ea a primit de la Apostoli și discipulii lor 
credinţa întru unul D det, Părintele a tot puternic. ..! și 

întru unul lisus Christos, Fiul lui D-dei, care se întrupă 

pentru a ne mântui... și în Spiritui Sânt, care vesti mai 

'nainte prin profeţi economia mânfuirei... După ce a pri- 

mit acâstă predicare şi acestă credință, Biserica, precum 

"1, Acest simbo: fu celit în sinodul din Nicea „de către Eusebiii, e- 
piscopul Cesarei, ca 9 regulă de credinţă, provenind de la părinţii noş- 
tri: » haVs zapada) Xp T 700 E dy ERto15340 val Ey tY) To- 

Yi XITI 19: ciTw Yi Vi TLOtG »oyres riv aa T5pav FUGI T0I1VA- 

wâpopev. “Joe 23 abrij: îi5râbovpey. Socrat. H. E. lib.1 cap. 8 Teo- 
doret H. E. lib. | cap 12 et Atanas Epist de decret synodi Nicen în 
op. t. Î. p, L.p. 258; ed. Montfaucon.
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am dis, cu tâte că respândită prin tâtă lumea, o păzeşte cu 
cea mai mare îngrijire, ca şi cum ar sta sub acelaşi acope- 
răment; ea crede pretutindenea tot într'un feliă, ca și cum 
ar avea numai un suflet-și o inimă; şi ceea ce crede pretu- 
tindenea tot într'un felii, ea predică, învaţă şi trasmite pre- 
tutindene, ca și cum ar avea numai o singură gură. Cu t6te că 
în lume sunt o mulțime de idiome, cu tâte acestea, tăria 
tradițiunei este pretutindenea aceiaşi. .. Veţi găsi aceiaşi cre- 
dință și aceiași p redicare în bisericile întemeiate în Ger- 
mania, Iberia, la Celţi; în bisericile din Orient, din Egipet, 
Libia și chiar din centrul lumii (adecă, după ideile crești- 
nilor despe timpul acela, în cea. din Ierusalim şi în cele- 
lalte biserici ale Palestinei). Precum sârele, acestă lucrare a 
lui D-deii, este pretutindenea aceiaşi în tâtă lumea, de a- 
seminea una și aceiași predicațiune a adevărului străluce- 
şte pretutindene, luminând-pre toţi oamenii ce doresc a 
ajunge la cunoştinţa adeveruiui. Și nu este nici unul prin- 
tre capii bisericei, fie el puternic în cuvânt si neiscusit 
în arta acâsta, care să susție contrariul celor dise dă mine 
seu să slăbescă vocea Tradiţiei ()“ “Tertulian, apărând în- 
vețătura bisericei despre Sânta Treime în contra lui Pra- 
xeas, care amesteca ipostasele în D-deui și dicea că unul 
este D dei, se esprimă aşa: 

- „Şi noi am credut tot-dea-una şi acum credem întru unul 
D-qeu, cu acestă dispensă (dispensatione) cu tâte acestea, 
indegitată sub numele de Econoinie, că în Părintele unic este 
şi Fiul, cuvântui săi... Noi credem că acest Fiii a fost tri- 
mis de Părintele în Feci6ră; că sa născut din ea, om şi 
D-qeii, fiul omului și Fiul iux D-dei, şi supranumit Iisus 
Christos... Credem că, după făgăduinţă ela trimis de la 
Tatăl pre Spiritul Sânt, mângâitoriul, sânțitoriul credin- 
2). Iven. Contra Haeres. lib. 1, cap. 10 Ş 1. 
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ței acelor ce cred în Părintele, în Fiiul și în Sântul Spi- 
rit. Acest principiă s'a r&spândit pretutindenea, de la în- 
ceputul Evangeliei, cu mult mai "nainte de eretici, și cu 

„atât mai mult înainte de acest Praxea născut de ieri (1).« 
3% Ore-care cerimonii şi obiceiuri ale bisericei v&curilor! 

d'ântâiu; voim să dicem ceremonia botezului, pe care a 
praeticat-o constant, după porunca Mântuitoriului în numele 
Părinteiui, al Fiiului și al Spiritului Sânt (2), și după tradi- 
țiunea apostolică, prin o întreită cufundare, sprea dao 
mărturie și mai evidentă și despre credința sa și despre 
cea a novicelui în trei ipostasuri deopotrivă cinstite ale unui 
adevăratului D-qei (3). Mai avem în vedere doxologia cea 
mică întrebuințată la început sub două forme deosebite. 
“„Slavă Tatălui prin Fiiul în Spiritul Sânt, (4), şi câte odată 
„Slavă Tatălui şi Fiiului şi Spiritului Sânt (5).«sau:, Că 
Lui (lui Christos), cu Părintele și Sânrul Spirit, se cuvine 
cinstea și mărirea în vecii vecilor, etc.“ (5). După spusa St, 
Vasilie, acâstă doxologie fu întrebuințată în biserici chiar 

1). Tertul. Adv. Prax. cap. 2. 
2), Vedi mai sus; 
5). Tertul adv. Praxea cap. 27:, Novissime mandans (christus) ut 

tingerent în Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Nam nec semel, 
sed ter, ad singula nomina in singulas personas tingimur.“ Conf. De 
Coron. milit. cap. 3 unde Tertulian întemeiadă lămurit obiceiul acesta, 
pe tradiţia sacră ; de aseniinea, Vasilie. De spir. S, cap. 27 Oper. st 
Păr. VII 533—336); Hieron. Contr. Lucifer. cap. 4. 

4). Mai pe larg despre aceste docsologii vedi în Vasilie cel mare, des- 
pre Sântul Spirit, cap. 25, 27, 29; St.,l&n Damascen,. Epist de Hym- 
no trysagio n. 6; Euth. figab. Panopl. p. 2, tit XII, cap 29 şi Bin- 
gham, Origin eccles vol V lib XIII, cap 2. 

5). Constit Apost. VIII cap. 12; “Ori So! mioa 8îta, ci6as vol sb- 
Xăptoria, tipi za mposxbynste, 10 Ilarţi, xi ro Vio, xi re io 
Ilysonari, za văv, vai dai, ai sis robs atbvas răy albyo. A prhy. 

6) Epist, Ecel. Smyrn de martyr S. Poiicarpi, n. 24: $ (Xptorg). 
856a o5y [larpi vai pico RyebWari, es rod oiâvas rây olbyeoy (Lect) 
Crest. 1021, 1,141): Mast. St Ignatn. 7 (Ibid. 1822 VIII, 355):
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, 
de când începu a se vesti Evanzelia; și, îndeosebitele 
sale forme, ea arată deosebirea persânelor în D-deu și ne- 
despărțirea slavei lor, a cinstei şi a firei (1), Voim să dicem 
în sfârșit despre mulțămita de seră înmină lină, un cântic 
vechii cântat în biserică de Părinţi, după St.. Vasile, care 
citâză din el cuvintele următâre:, iăudăm pre Tatăl, pre 
Fiiul şi pre Sântul Duch, D-qeui,“ pentru a arăta credința 
creştinilor vechi! în consubstanţialitatea Sântului Spirit îm- 
preună cu Tatăl și cu Fiiul (2). | 

4% Condamnăriie pronunţate de biserica primară « on- 
tra ceior ce 'şi permiteaii a schimba într'un feliu seu în 
altul dogma Sântei Treimi. Să știe, că de îndată ce aceștia 
începură a r&spândi erorile lor, vocea tuturor credincioşi- 
lor, mai ales a păstorilor se ridică în contra lor, ca contra 
unor înovatori şi eretici (5), şi că biserica îndată X despărţi 

* de adunarea credincioșilor ortodoxă. Aşa făcu ea cu Praxea, 
Noet, Sabelii și Paul Samosatenul, carii îndrăsneaui a nega 
trinitatea persOnelor în D-dei, şi mai nainte de epoca aces_ 
ta, în privinţa Ebioniţilor şi Cerintienilor, carii respingeaii 
divinitatea Fiiului şi consubstanţialitatea sa cu Părintele 

1). St. Vasilie. Despre St. Spirit, Oper. Sf.. Păr. VII, 323, 336 
331, 349. Da “ 

2). Ibid. p. '345—346., Părinţii noştri ai luat a nume de bine a 
nu primi în tăcere bine facerea luminei de sâră, ci să mulțumiască 
îndată după ivirea ei. Nu putem arăta atitoriul acestor cuvinte de 
mulțămire a cântărei lumină lină; însă poporul căntă imnul vechii 
fără să Li să ia nume de râu celor ce gi€: Lăudăm pre Tatăl, pre Fi- 
ul şi pre Sântul Duch D-geă.“ (cele din urmă cuvinte ale cântărei 
de seră care se începe aşa: Lumină lină sunt: Lăudăm pre Tatăl 
pre Fiiul şi pre Sântil Duch. D-geu). , 

3). Tertulian, de esemplu opunând învăţătura bisericii, învăţă- 
turilor falşe a ereticilor, și mai ales contra lui Praxea, dicea:, hanc 
(Scil. Eccles). regulam ab initio Evangelii decurrisse, etiam an- 
te priores quosqgue haereticos, nedum ante Praxeam hestarnum 
probabit tamipsa postezitas ominum hacreticorum quam ipsa nocel- 
litas Praxae hâsterni..... „(adv. Prax cap. 2). 
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Nu resultă Gre direct din tOte acestea 4), că învățătura Sântei 
Treimi era lămurită în biserica veche şi adânc înrădăci- 
nată la toți creștinii ? Dacă ar fi fost alt-feliii, tâtă alterarea 
înveţăturei aceștia, departe de a fi fost considerată vre o 
dată ca o inovaţiune s€ii eresie, ar fi fost considerată cu 
dreptul ca ceva indiferent. 

i.-Membrii bisericei d'ântâj, păstori şi turmă, trebueaii 
negreșit să creadă în prea Sânta Treime, de Gre ce au fost 
învețaţi de Biserică. Şi ceia ce ne-ati r&mas din mărturiile 
lor și din mărturisirile lor de credință particulare, luate la 
un loc, pot să servescă spre întărirea celor dise despre 
credinţa bisericii pe timpul acela. Găsim mărturii de feliul 
acesta, parte în scrierile părinţilor și învăţătorilor vechi ar 
bisericei, -parte în actele celor d'ântâ! mucenici. 

1* Sânţii părinți și învăţători ai celor trei secole d'ântâl 
ati profesat unanim în scrierile lor, mai mult sâi mal pu- 
ţin lămurit, dogma despre treimea persânelor în D-qei 
în unitâtea esenții. Așa, printre părinții veacului d'ăntât 
sei contimpurani cu Apostolii. Sântul Clement Romanul 
dice: „N'avem noi un singur Dumnedeii, şi un singur Chris. 
tos, și un singur Spirit sânt al harului, revărsat asupra n6s- 
tră?%.... Si aiure: „Vii este Dumnedei, cu Domnul lisus 
Christos și sântul Spirit, 2).« 

Hermas se esprimă aşa: „Acel ce creduse în D-deti prin 
Fiul fură îmbrăcaţi cu Sântul Spirit (3)*. Sântul Ignatie teo- 
forul dicea Magnesienilor : „Grăbiţivă a vă întări în dog- 
mele Domnului și ale Apostolilor, pentru ca tot ce veți face 

', Buseb H. E. lib. III, cap. 27, 28; Teodoret. H. E.lib. 1, cap! 
3; Hieronim Prolegom, în Mat. | 

2. Clem. Rom ., Ep. către Cor, In. 46 (Lect. Or. 1824, XIV p.284). 
şi St. Vasilie, despre St. Spirit ce. 2) n. 12 (Oper St. Păr. VII. 344 

3 Herm. Pastor. lib: IIL Simil IX, cap. 12 și 13 în t. I, Bibliot. 
Patr. minor. Gallandi. 

Teologia Dogmatică 16.
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să fie spre folosul corpului și sufletului vostru, a credinței 
_Şi dragostei vâstre pentru Fiul, Părintele și Sântul Spirit..... 
Supuneţi-v& Episcopului și unii altora, precum și Christos, 
după trup, fu supus Părintelui seă. precum fură și Apos- 
tolii lui Christos, și Părintelui, și Spiritului. (1).&- 

Printre spărinți şi învățătorii vâcului al doilea, Sântul 

Iustin martirul, descriind cum le împărtăşa taiina botezu - 
lui celor noi convertiți, după ce-i învățase acum, dice: 
«Apoi îi ducem la apă, ştii renaștem, precum am fost și 
noi renăscuți, adecă îi cufundăm în apă, în numele Părin- 
telui tuturora și Domnul D-deii, și al Mântuitoriului nostru 
Isus Christos, şi al Sântului Spirit“. Mai departe, represen- 
tând cum se sevârșește taina Euharistiei, face observarea 
acesta : '„Și offciantul, după cea luat pânea și paharul 

sânțite, inton€ză o invocare spre lauda și spre mărirea 
Părinteiui tuturor, în numele Fiului şi al Sâutului Spirit“. 
Pe urmă ceva mai jos : „Pentru tâte binefacerile ce le am 

primit, mulțămim Creatoriului tuturor lucrurilor prin Fiiul 
sei Iisus Christos şi prin Spiritul Sânt (2)“. Acestă învăță.- 

tură este esprimată și cu mai mare chiaritate de către I- 

-reneu, dela care am citat mărturia despre credinţa bisericei 

întregi în Sâata Treime și prin urmare şi pe a sa proprie; 

de Teofil Antiochenul, care dice: „Cele trei dile, care ai 

“precedat creațiunei luminătorilor cereşti sunt imaginile 

- Treime, a Părintelui, a Cuvântului sei, și a Inţelepciu- 

nei (5)“; de cătr& Atenagora, care apărând pre creştini în 
contra acusărei nedrepte ce li se făcea, de ateiști, întrebă : 

1)- Epist. ad Magn. cap.13; Lect. Chr. 1539 XSXVIII p. 3. ete 
2) Apolog. I n. 61, 65,61; Lect. er. 1825, XVII, 92, 9, 100; 

Comp, 27 și 28. 
3) Ad. antol. „II n. 15: Ai rpets fjnepat zpă râv postipay veyovotar 

1ono: eioi rijs Tens 105 Veâv, zai rod Xoyăv doro5, 13! ris Loias 
avrod. 'Leofil numeşte iarăşi pe Sâutul Spirit înțelepeiune ; în sensul 
in carele însuși Jreneu a întrebuințat adesea cuvântul acesta, 
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„Cine nu se va mira audind, că se numesc atei nişte 6- 

mneni, carii numesc pre Părintele D-dei, pre Fiul D-dei și 

pre Sântul Spirit D-dei, mărturisind tăria lor în unitate şi 
deosebirea lor în ordine ?&... Pe urmă el adauge că 
„cea mai mare grijă a creștinilor, trebue se fie a cunâşte. 

pre D-deii și pre Cuvântul seu, a şti în ce constă unitatea 
Fiului cu Părintele și comunicarea Părintelui cu Fiul; a 
şti ce este Spiritul Sânt, ce face unitatea Spiritului, a Fiu- 
ui si Părintelui, şi diversitatea lor în unitate (1). 

Dintre învățătorii dela finea secolului al doilea şi înce- 
putul celui al treilea, scrie Clement Alexandrenul: „Unic 

este Părintele tuturora, unic este Cuvântul sei Logos, 

unic -este spiritul Sânt a t6te știutorii;“ şi încheie aşa: 
„Lăudăm şi mulțămim Părintelui şi Fiului unic... cu 

Sântul Spirit, în totul unic, și bun, și perfect și înţelept și 
drept, căruia i se cuvine mărirea acum şi tot-deuna şi în 
vecii vecilor amin (2),. "Tertulian confruntând pre ereticul 
Praxeas dice: «El crede că nu se pâte crede în unul adev&- 
ratul D-deii, decât numindul tot odată și Părinte, și Fiu și. 

Sânt Spirit ; ca şi cum D-deii n'ar remănea de n potrivă u- 
nul în tot, când tot ceia ce provine dela E! este una în e- 
senţă, și să se respecte misteriul economiei, care predică uni- 
tatea sa, deosebind în El trei persâne: Părintele, Fiul, şi 
Sântul Spirit ; — trei nu prin stare (non statu,) ci prin grad 
(sed gradu); nu prin esenţă, ci prin formă; nu prin putere 
ci prin privirea unei puteri sâi unei tării unice: căci un 

„ D-dei este în care se deosebesc aceste grade, aceste forme 
și aceste priviri, sub numele de Părinte, şi de Fiă și de 

Sânt Spirit. (Cap. 1), Ei privesc numărul și ordinea Trinită- 

1) Legat. pro Christ. n. 10 şi 12. Conf. n. 24: “ws Yăp Vedy puev 
xăt Vidv rv A6%oy doro nai llv&opa ăytoy, Evâvusva uăv ară Giya- 
utv tăv Ilarpa, răy Yriwv, rd Ilvedua. 

2) Paedagog. lib. III cap- 6 şi 12. -
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țeă ca o divisiune a unităţei, pe când unitatea, trăgând din si 
nul seii Trinitatea, nu este vătamată, ci se_ conservă în tâtă. 

întregimea sa. Ei strigă, că noi predicăm două, trei divi-- 
nități, și se laudă, că ei adâră numai una; ca și cum uni- 
fatea insăși restrinsă neințelepțește n'ar naște eresia, și. 

Trinitatea, înțelâsă cu minte n'ar constitui veritatea. (Cap. 
III). Nică odată n'am afirmat că sunt doi Dumnedei, doi. 
domni; de sigur noi nu negăm că Părintele este D-dei,. 
şi că, Fiul este D-deti și Spiritul Sânt este D-deii şi că fie 
care din aceşti trei este D-dei, ci numai pentru a'nu pre- 

dica dualismul (Cap. XIII). Treimea unui singur D:dei, 
este Părintele, Fiul şi Sântul Spirit; (Cap. XXI). 

Printre scriitorii vecului al treilea, Origen: «Ne-a învă-— 

țat a recunâște cele trei ispostasuri ale Părintelui, Fiului şi 

Sântului Spirit (2). «Tot ceia ce se dice despre Părinte-- 
le, Fiul și Sântul Spirit, trebue a se închipui ca anterior tu- 
turor vâcurilor și din tâtă eternitatea; caci aşa este 'Trei- 
mea unică, întrecând tot ce se pâte concepe, nu numai? 
temporal, ci chiar vecinic (5). Sântul Metodiu al Patarei: 
“Părintele, Fiul şi Spiritul Sânt au aceiaşi st&pânie, fiind: 
că ati una și aceiași fire sati esenţă (056iz) şi una şi aceiaşt 
domnie (xpt57n$) . 

De aceia noi avem o singură adorare pentru unul ade-- 
„ văratul D dei, în trei ipostasuri, necreat fără început și 

2), “Hpeic 88 rpeie vnootănac zatdiusvor royyivew, 7îy llarepa, năt.. 
ziv Try, zei ră ăpov llvedua. In l6n. t. Ilin. 6. 

3). De Princip. IV, n. 28. Si încă: „Dacă tu recunoşti un sin- 
gur D-deii şi în acelaşi timp nu cregi că Părintele, Fiul şi Sântul 
Spirit sunt un singur D geii, cum să nu se pară necredincioşilor o- 
ast-feliu de credinţă grea, neînţelâsă, ne esplicabilă? (In Exod. hom. V. 
n.3) „Acâstă diferinţă a celor trei persone divine, Părintele, Fiulși Spi-- 
ritul Sânt, ni represintă apa, a trei rîuri care ar curge separat, dar, 
ar proveni din acelaşi izvor“. In Numer. hom. XII n. 1) Hagia Tgr- 
ăs pers ăpysrat râv xrtopatiav (In. Ps. XVII, 16). Tis 85 Soy up-- 

dat, ră odpawa Boyuara, 4ot. 1] GpYh nt5t:s Tis 2p004b71 tis 20. Aqias. 
Tpeăsoş (|n Ps. ALVII, 13). 
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Sără sfârşit, etern. (1)* Sântui Ciprian: «Dacă cel botezat 

„de eretici, pote să devie templu al lui Ddei, voiit întreba 

al cui?... al Părintelui sau al Fiului, saii al Sântului Spi- 
rit? cănd câteși trei fac una (2)? Sântul Ipolit: „Noettre- 
ue numai decât şi fără de voia lui, să mărturisâscă, pre 

D-dei Părintele atot puternic și pre Isus Christos, Fiul lui 
D-deii, D-deii întrupat, şi pre Sântul Spirit trebue să măr- 
“urisâscă, că aceste trei sunt cu adevărat trei... Eră :noi 

nu putem recunâște un D-deii singur, decât credând cu 
“adevărat în Părintele, în Fiul și Spiritul Sânt (5). Dionisie 

-al Alexandriei: «Dacă se pretinde că ipostasele, odată ce 

=sunt trei sunt realminte destincte, atunci sunt în adevăr 

în numer de trei, nu se îngrijască ereticii: alt-feliii să supri- 

me cu totul ideia despre Sânta Treime (4)“. 

incheind aceste mărturii din scrierile învăţătorilor celor 
mai vechi despre Treime, voîn aduce menţiunea genera- 

lă ce o tace sântul Augustin, care vieţui într'un timp cu 

mult mai aprâpe de ei decăt noi şi care prin urmare 

“£u mai mult în stare de a cunâște credința lor decât noi. 

EI dice anume:, Tot ceia ce am putu ceti din interpre- 
il ortodoxi al sântelor taine a vechiului şi noului 'Testa- 

“ment, carii ai scris înainte de min: despre Treime, care 

este D-deii, tindeati a învăţa, cu Scriptura, că Părintele și 

Fiul și Sântul Spirit, în privinţa esenței lor (substantiae), 
una şi nedespărţită, formeză unitatea divină, şi chiar prin 

aceia nu fac trei Dumnedei, ci un singur Dumnedei (5)“. 

2-0 In actele martirilor vechi se întâmpină mărturisiri 

1). Metod In Ramos Palm. n. 5. 
3). Cyprian ad Iubajan, epist. LXXIII. Comp, mai sus p. 225 

mota 4... 
3). Hipol. contr. Noet n. 8 și 12. 
î. Vedi St. Vasilie, Despre Sântul Spirit, cap. XXXI, oper. st. 

păr. VII, 344. | 
5. De 'Trinit,. li, 1 cap. 4 și 7.
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despre Sânta Treime, nu mai puțin lămurite decât la în- 
vEțătorii bisericei, şi atât mai importante, cu căt ele eșiră, cea 

mai mare parte, din gura unor oameni simpli, neînveţați, 

şi prin urmare așa precum li se propusese de biserică, fără, 
nici un amestec, din ideile și raționamențele lor individu- 
ale. Vom cita spre esemplu cuvintele ce le rosti sântul 

martir Policarp când era să se sue pe rug: «Domne D-deule 

a tot puternice, Părinte al Fiului t&ă prea iubit şi bine-cu- 
vântat, pentru ceia ce ni se întâmplă, precum şi pentru 
toate, te laud, te bine-cuvintez, te măresc, cu vecinicul şi 

cerescul lisus Christos, Fiul tău prea iubit, căruea precum 

și ție și Sântului Spirit, se cuvine mărire, şi acum și în ve- 
cii vecilor, “(1) Vom cita şi mărturisirea Sântului Epipodiu, 
care suferi martirulla Lion în 178:, Cred că Christos este 

D-deii împreună cu Părintele şi Sântul Spirit şi 'mi dati 
cu bucurie viața mea pentru acela, care este tot odată crea- 
toriul și rescumpărătoriul mei (2) ; “ şi acea a sântului 
Vikentie, care muri martir în 304: „ Cred în Domnul 

lisus Christos, Fiul unic al: unicului părinte prea înalt, şi'l 
recunosc ca pe singurul D-dei adevărat, cu Părintele si cu 
Sântul Spirit (2).% Să mai cităm cuvintele a doi martiri, 
carii muriră în același an., Cinstesc pre Părintele, dice st. 
Euplas, și pre Fiul și pre Sântul Spirit; cinstesc Sânta Tre- 
ime fără de care nu este D-deti.“ „Dâmne Iisuse Christoase, 
striga s. Afreii, ție "ți proaduc jertfa mea, Ție, carele împre- 
ună cu Părintele şi cu Sântul Spirit viețuești și Domnești! 
ca un D-deii adevărat, în vecii vecilor (4. Şi să ne mai a- 

D, Epist. Smyrna. Becles. de martyr. Polyearp, apud Euseb. H. E. 
lib. LV cap. 16; Lect. erest. 1821, [. 135-136 id. 1548, 18, 215. 

2). Passto S5. Epipodii et Alexandri, apud Ruinari: Acta prima- 
rum Martir. sincera. p. 76 ed. amstel. 1715. 

3), Ibid. Pass. 3. Vincentii Levitae p. 369 Biserica Ortodoxă. 
serbează diăa sa în 11 Noembre. 

4), Ibid. p. 404, 405, şi 456. Biserica ortodoxă serbeză în 11 
August pre sf. Euplu martir. Vedi mărturisiri de aceste la sf. 
martiri ulita (ibid p. 408) şi st. Marţial (p. 536).
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mintim că pronunţând aceste mărturisiri ale credinţei lor 

în Sânta Treime, acești sânți martiri o sigilară cu sângele 
lor, atât de înrădăcinată era credința acesta în inima lor 
şi ast-feliti o întrebuințată ei în lucrarea mântuirei ! 

III Putem cita ca dovadă despre credinţa bisericei pri- 
mitive în Sânta Treime și mărturiele inimicilor stă chiar, 

atât interiori cât şi esteriori. 

Inimicii interiori ai Bisericei, adecă ereticii, mărturisesc 

despre credința acea în doue feluri: unii, de es mplu 
Praxeas şi aderenţii sei (*), întru aceia; că neînțelegând în- 

vățătura Bisericei despre treimea persânelor lui D-dei în 

unitatea fiinţei, ei imputaii ortodocșilor, că se închină la 

trei D-dei; alții ca Nazireenii, carii apărură acum pe tim- 
pul Apostolilor (2) și Novaţianii, din vecul al treilea (0) 
întru aceia, că ei aa recunoscui și invețat pe față acestă 
învățătură, fără să fi suferit ceva din partea bisericei. In- 
trebăm aici; de unde le-ai venit în gănd ereticilor să acuze- 

pre ortodocşi de triteism, dacă aceștia n'ar fi profesat în a 
devăr trinitatea persânelor în D-dei? și pe de altă parte . 
pentru ce biserica, care condemna la eretici ori ce tel de 

inovaţiune în materie de credinţă să fi ertat pre câţi va 
din acei ce profesat doctrina despre care vorbim, dacă a-” 
câstă învăţătură n'ar fi fost cu adevărata sa, și dacă ea 
n'ar fi credut decât numai în un D-dei? 

1). Vedi la Tertulian. Adv. Praxea cap. 3. 
2) .Vedi la Coteler. Patr. Apost.t. 1; Clementin. Homil. 111, cap. 

72 Cont Bevereg. de trina immersione : Le Quien, de Christ. Naza- 
renis disert; Damascen VII n. 12—16 și Maran de Divinit. Christ 
lib. II cap. 7. 
„3. Oyprian Epist. ad magnum, LXĂII, al. LXXVI;, Quodsi 
aliquis illud opponit, ut dicat eandem Novatianum legem tenere 
quam catholica Eclesia teneat, eodemque Symbolo quo et nos bap- 
tisare, eundem nosse Deum Patrem, eundem Filium Christum, e- 
undem Spiritum Sanctum ....... et caet, conf Bibliotec vet. Patr 
Galland s III prolegom cap de Novatiano, presbyt. Romano.
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Biserica, la începutul sei, avea obicei de a ascunde 
tainele sale inimicilor sei din afară, adecă ludeilor și păgâ- 
nilor; nu este dar de mirare, că în genere aceștia să fi 
„Cunoscut puțin taina Sântei Treimi și de aceia să nu fi im- 
putat creștinilor. Dară, unii dintre ei din întâmplare au- 
deaii şi făceau din aceasta o armă- contra credinţei sânte, 
Ast-feliit filosoful Celsiii, combătând pre Origen în numele 
Iudeilor, observă undeva, că creștinii acusă de ordinar pre 
păgâni de politeism, pe când ei însuşi recunosc mai multe 
persoane în D-dei :). Lucian, un scriitor păgân, căutând a 
derâde învățătura creștină, pune în scenă, în dialogul sei 
întitulat P/s/opazride, pe un creștin anume Trifon, ce in- 
veţa pre un păgân Krytes, şi acesta întrebând pre învăță- 
toriul sei în ce sati cum trebue să jure, îi respunde: „Jur 
pre Părintele care domneşte în ceriuri, care este mare, ne- 
muritor; pe Fiul Părintelui, pe Spiritul, ce purcede din 
Părintele, unic format din trei, întreit făcând numai unul, 
Eată ce trebue tu să recunoști, să mărturisești în locul lux 
Jupiter și să cinstești ca Dumnedei 2). « 

Terminând aici seria acesta de mărturii, care combat 
victorios ideia absurdă, că biserica numai de prin vâcul al 
patrulea ar fi început a învăța doctrina despre Sânta Tre- 
ime și că înainte de timpul acesta credința sa era deose- 
bită, credem că ar trebui pentru a înlătura ori ce nesizu- 
ranță în privința aceasta, să mai adăugăm la cele dise și 
reflexiunile următâre. 

10 Aeflexiune. Trebue să deosebim credinţa bisericei în- 
tregi a vecurilor dintăiă, în privința tainei Sântei Treimi, 
de aceea a cutărui sati cutărui mem bru al seiă, Este necontes- 
tabil că biserica întregă învață, în decursul! celor trei vecuri 

  

1 Origen conte Celsum lib. II. 
2). Lucian app vol IX Philopatru 12 p 232 ed Lahman Lips 1931.
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dintăiu acestă taină înaltă, întocmai aşa precum O Învață 
„ea și după vâcul al patrulea până în timpul nostru; ceia ce 
confirmă pănă la evidență mărturiele aduse. Întemeiată în 

. învEțământul sei numai pre cuvântul lui Dumnedeti scris 
şi nescris, și condusă pe calea adevărului de către Spiritul 
Sânt, Biserica era atunci nefailibilă, precum este și astă-di; 
dară membrii sei, luația parte, turmă şi chiar păstori, 
îmbrățișând învețătura sa, pe urmă, căutând a și-o es- 
plica şi a o esplica altora, se puteau amăgi, precum se pot 
amăgi și astă-di; căci, în aseminea cas, la învățătura des- 
coperită pe care o învaţă Biserica se amestecă negreșit şi 
idei personale, şi fie care putea să espue ideile sa'e despre 
dogmă, așa precum o înţelegea el. Dacă deci se află în- 
scrierile unuea sai chiar a mai multor învățători vechi ai 
bisericei neexactități în privința doctrinet prea Sântei Tre- 
imi, nu trebue a imputa pentru acesta bisericel însăşi. 

20 Refleziune. Urmând desvoltarea dogmei despre Sânta 
Treime chiar în scrierile cutărut saii cutărul părinte din . 
timpul acela, trebue să facem o deosebire rigurâsă între 
esența dogmei, sait cugetarea ce o conţine ea, şi forma es- 
presiunei și a desvoltărei acestei ider. Esenţa dogmei, adecă 
învețătura despre un D-deii în trei 'persâne, fu profesată 
de către păstorii Bisericei vechi, ca şi de biserica întregă, 
și de către păstorii vecurilor următâre, aşa precum dove- 
desc maărturiele aduse acum. Cât despre forma expresiu- 
nei și a destfășurărei ideiei însăși, este adevărat că n'aii 
fost tot atât de lămurită tot deuna la păstorii vecurilor 
dintâi, nică nu presintă aceiași precisiune şi exactițate ca 
la scriitorii posteriori. 

3? Refleziume. Ar fi nedrept €răși a atribui aceste neper- 
fecțiuni însuși păstorilor, şi nici bisericei primitive, Lipsa 
de chiaritate ce o presintă câte odată desvoltarea lor în pri- 
vința dogmei Sântei Treimi era atât din causa înălțimex
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misteriului, ce erai: chemaţi ei cei dintăi a-l desvolta, mat 
ales cu ocasia diferitelor atacuri din partea ereticilor şi pă- 
gânilor, precum și din causa sărăciei limbei ominești și a 
greutăţei de a găsi termini cuviincioşi, pentru a espune a: 
cest misteriă, și pe cari termini trebueai ei cei dintăiti săi 

caute și săi întrebuințeze (1), pe când scriitorii din: vâcul 
al patrulea, al cincilea și cele următore, negreşit, că se fo- 
losiră în privinţa acesta, de ostenelele predecesorilor și mai 
ales vieţuiră într'un timp când din causa deosebitelor eresii 
acestă învățătură era acum cercetată şi fixată cu cea mai 

mare îngrijire, până și în espresiunile sale, de către sinode 
atât ecumenice cât și provinciale. 

40 Refleziune. Dreptatea cere earăși ca locurile celor 
mai vechi învăţători ai bisericii, în care ideia despre Tre- 

ime nu este esprimată cu o exactitate şio chiaritate îndes- 
tulătore să fie confruntate cu alte locuri ale acelorași au- 
tori, unde tot acâstă ideie se pâte să fie espusă mai lămu- 

rit şi mai precis, şi să nu se încheie, de la cele de feliul ân- 

1Giă, că cutare sâă cutare scriitorii ar fi greșit în privința 
misteriului ce ne preocupă. Și ast-feliu vor scăpa de ori ce 
acusaţiune toți scriitoriă celor trei vecuri dintâi, fără a es- 
cepta pre lustin, Clement de Alexandria, Origen, în _seri- 
erile cărora se află în adevăr câte odată neesactități des- 

1 Loquendi causa (observă st. Augustin) de ineffabilibus, ut fari 
aliquo modo possemus, quod effari nullo modo possumus, dietum est 
a nostris Graecis una essentia, tres substantiae (bnoorasas a La 
tinis autem-una essentia vel substantia tres personae........ Et dum 
intelligatur saltem in aenigmate quod dicitur, placuit ita dici ut dicere- 
tur aliquid, cum quaereretur quid tria sint, quae tria esse fides vera 
pronunciat. . „|De Trinit. lib. VII, cap. 4şi 1]., Quia igitur restat nisi 
ut fateamur loquendi necessitate parta hace vocabula, cum opus e- 
sei copiosa disputatione adversum insidias vel errores haeretico- 
rum ? Cum enim conaretur humana inopia loquendo profevre ad 
hominum sensus quod in secretario mențtis pro captu tenet de 
Domino De0...... et caet, (Ibid n. 9.)
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„pre doctrina celor trei persâne divine, şi unde Crăși pre- 
cum am observat locuri forte esacte esprimă cum se cu- 
vine acâstă învățătură importantă, 1) | 

50 „Defleziune. În fine n'ar fi cuviincios a pretinde cineva 
ca se se întemeieze pe niște neexactități despre Treime, scă- 

“pate păstorilor vâcurilor dintăi, spre a răspândi în numele. 
lor erorile sele proprii, dupre cum făcea de mai multe 
ori eretici, după mărturia sântului Augustin. (2) 

Ş 29. Raportul dogmei despre Sânta Treime -cu mintea 
sănătosă. 

După esemplul Sânţilor părinţi şi învăţători a bisericei, 
carii deși mărturiseaă lămurit necuprinzătatea dogmei Tre- 
imei persnelor lui D-deii în unitatea fiinţei, totuşi aflară 
de trebuinţă a raţiona asupra acestei dogme (3), ne permi- 
tem și noi a dice câteva cuvinte despre raportul sii cu 
mintea sănătoasă, pe de oparte cu scopul de a combate i- 
deile false în-privința acâsta, şi pe de alta de a semnala ȘI 
„precisa pentru noi numai adevărul, 

1% Din vechime erai idei false în privința acesta. 
Unii afirmat și afirmă chiar, că această doctrină despre un 

D-dei întreit în unitatea ființei, sati despre unul D deit în 
trei persone, este în contra judecății sănătâse, pentru că 
este contradicătâre (4); dară părerea acâsta este cu totul 

1), Vrebue a o observa earăși în privinţa acesta următorea 
învățătură a st. Grigorie Teologul: „ Dacă în cuvântul lut 
D-deă și în scrierile 6menilor inspirați, audi că Fiul saă Sântul Ş pi 
rit ocupă al doilea loc după Părintele (aseminea espresiuni se 
întemplă în adevăr bună dră, în St. Iustin (Apol. 1. nr, 13) 
te stătuesc a, videa, aici în cuvintele. înțelepeinnei înglta aceas- 
tă ideie, scă ea nu desparte divinitatea, ci se înalță la singura 
rădăcină, efernă pentru aţi arăta unitatea puterei şi nu diver- 
sitatea omagiilor. („Oper Sf. Părinţă 1V 223). - 

2) Augustin de catechisandis rudibus, cap. B. 
3). Vedi mai jos p. E 
1, Aşa vorbeaii în vechime antitrinitarii, în timpurile moderne 

aoeinianii și raţionaliștii.
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greșită. Căcă, după creștinism, D-deii este tot odată întreit 
şi unul, nu sub unul și același raport, ci sub raportură di- 
ferite; el este unic în esenţă și întreit în persone; şi alta 
este ideia ce ne dă el despre natura sait esenţa divini, alta 
aceia ce ne dă despre persânele divine; așa că ideile aces- 
tea nu se esclud una pealta. Unde este deci contradicerea? 
Dacă creștinismul ar învăța;că D-deii este unic prin esenta 
sa și întreit în fire, săti că într'Gasul este o singură persână 
şi trei fețe, saii că în el persOna şi natura sunt identice, 
atunci ar putea fi cu adevărat contradicere. Dar repetăm, nu 

acesta ne învaţă religia lui Christos, şi ori cinenu va ames- 
teca de bun voie ideile creştine despre ființa şi feţile dum- 
nedeești, nw'i va veni în minte nici odată, să caute o contra: 
dicere în dogma Sântei Treimi. 

Apoi, pentru a numi o proposiţie Ore care contradică- 
tre cu mintea sănătâsă şi cu sine însăși, ar trebui să înțele 
gem mai ânt&: pertect acea proposiţiune, să înțelegem bine 
însemnarea subiectului și atributului ei, şi să vedem incom- 
patibilitatea unuia cu altul. Dar, în ceia ce priveşte taina 
prea sântei “L'reimi nimenea nu se pâte făli, că at îndes- 
tulat aceste condițiuni; numai în raport cu creaturile cu- 
nOstem înţelesu! cuvintelor, natura saă esenţa, și ce este o 
pers6nă: dar noi nu suntem în stare a înțelege pe deplin 
nici esenţa sai firea, nici persânele Dumnedeirei, care este 
ne siCrşit mai presus de t6te creaturile Aşa dar, nu suntem 
în stare a judeca dacă ideile despre un D-deă unic prin e- 
sență și despre un D-deti întreit în persone sunt cu adeve- 
ratcompatibile sai ne compatibile una cu alta; nică nu suntem 
în drept a afirma, că ideia despre D-dei unic în ființă şi 
întreit în fețe împlică realminte o contradicere. Este 
Ore cu minte a judeca despre ceia ce nu înțelegem ? 

Din contră mintea sănătâsă nu se pote apăra dea nu 
recunOște aceasti ideie ca eminaminte adevărată și scutită



  

de ori ce fel de contradicere. Ea nu'i pricepe însemnarea 
intrinsecă; dar mărtură de afară arată limurit că a fost 
propusă de către cel prea Inalt însuşi în descoperirea creş- 
tină și știe că D-deii este Dumnedeul adevărului. 

Alţii, dând iatr'o extremitate opusă, ai pretins sati pre- 
tind că înveţătura despre un D-deu întreit şi unic to: odată 
este înțelesă pentru noi(1). Altă, neconsecinţă! Pe lânga că 
aseminea pretenţiune este în contradicere directă cu cuvân- 
tul lui D-dev, care nu atribue cunoștință despre Sânta 
“Treime decât numai pers6nelor ce o constitue, şi cu esclu- 
direa ori cărui altul (Mat. XI, 27; 1 cor. II, 10) și prin ur- 
mare cii sânta biserică şi toți învățătorii să, carii priviră 

_tot deuna;dogma Sântei Treimi ca taina cea mai mare (2), 
întreb, cum s'ar putea demonstra, că mintea nâstră pricepe 

- acâstă învăţătură.? 
Ore pentru că se află urme în câte va religiuni păgâneşti 

la Egipteni, Inadieni, Perşi, Greci și Romani (3)? Dar ori și 
cine ştie, că tot ceia ce conţin aceste 1eiigiuni, dar chiar 
totul, nu este nică într'un chip fructul minţei omeneşti, 
care a abusat de dânsa; că prin tradiţiunz s'au amestecat, 

“deși sub o formă mai mult s€ă mai puţin alterată, mult: 
lucrari împrumutate din religia patriarchală, descoperire 
Dumnedeescă, care până pe timpul lui Abraam ati fost pa- 

:). Acestă opiniune fu predicată în vecul al cincilea, decătre un 
preot anume Claudiu Mamertus (de statu animne, lib. ul, cap. 7 
În Biblioth. Patr. edit. Lugdun. t. VI, p. 1062); în evul mediă de 
câți va, scolastici: Petru Abelard; Richard Victoriuş (de tria. lib. 
cap 4; lib. Ileap 5, lib. IX cap. 1); Henri de Gandavene (Qu- 
od]. VIII, quaest 15), şi mai ales Raimond Lule (lib de demonstr. 
aequiparent) În timpurile moderne de către mulţi discipuli ai lui 
Scheling și Hegol. (Vid apud N. Mier Speculat Darst&lung des. 
Christerthums Leip 1834). | 

2). Vedi mai sus. . 
3). Ptanner. Sist theoloz. gant.:cap. 3; Vogel. Die relig. veter. 

Aegyptet. (ăraee. Norimb, 1793 Mayer Brahma, oder die Rolig, 
der iadier Lips. 1818, p. 37.
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trimoniul comun a tot nâmul omenesc. Acestor tradițiuni 
aparțin €răși fără îndoială, unele idei ce le întâlnim în re- 
ligiunile păgâneștitia raport cu Sânta Treime; căci aceste i- 
dei sunt cu totul confuse, obscure, neexacte, vagi, pe 
când dacă ar fi fost înspirate de minte în puterea cunoştin. 
țelor sale despre Treime, de sigur ar avea acel caracter de 
exactitate și precisiune ce se observă în aite ramuri ale cu- 
noștințelor nâstre (1). Trebue a mai observa, că ideile ce 
ne oferă în privința acesta religiunile păgânești au numai 
forte puţini asemănare cu învățătura adevărată despre 
Î'reime, care este învățătura creştină (2). Prin urmare 
chiar dacă aceste idei ar face onore înțelepciuneiiominești, 

2). Vid. Apud Stolberg. Geschichte der Relig. Iesu Christi. Th 
Beilage 5: „ Spuren friihor uberlietferung Won Weheimm. unserer 
Relig. bey Woelkarn. | 

2) De esemplu, Zenda-vesta Parşilor învaţă mai ântăiii—o divi- 
„nitate supremă Pernani—Akeneși, cara nu este alt ceva decât 
timpul fără început și fără finit, tot dâuna învelit în adâncul seu 
nemăsurat, nevădut şi ne simţit: și apoi două principii al binelui 
și al răului, Ormuz și Ariman, vecinic în luptă unul cu altul; cal 
d'ântâi autorut binelui, celalalt autorul râului (Znd-A vesta, Zore- 
arsters lebendiges Wozrt Worin... Riga 1767), De aseminea, cu 
tote că se află în dostrinile religidze ale Indiei o Trinitate divină 
Bram“, Visnu şi Sva, totași nu sunt trei persdae înt”unul D-dei 
ci mai mult trei calităţi, trei acte scii manifestări ale unui D-dei 
suveran Para—Brama, care a creat totul din şine și înviază totul 
priv sine. După Indieni, Bram, Visnu și Sva guvernă lumea: cel 
dintâi e puterea creatore: al doilea înțelepciunea conservătbre; 
al treilea mânia destructâre a dreptăţii: cel dântâi este materia 
din care s'a făcut tâte : al doilaa întinderea în care esistă totul; al 
treilea timpul care sfărâmă tote; cel dântâi est sorele ce dă viaţă, 
al doilea apa care o conservă, al treilea focul; cel dântâi este 
trecutul ; al doilea presentul; al treilea viitorul. (Ind. Orient. ed. 
Semen et. Staicovici p. 40. Mose 1846) dacă în alţe părti Brama, Viș- 
nu şi Sva sunt personiticați, sunt prasentaţi ca trei dei deosebiți 
și cu atributele cele mai streine. Fie care din ei aremaimults ti mei și 
prin ele a dat viaţă ia, o'generaţiune nenumiărată de dei. Sva d. es. 
este representat ast-feliu :,, Eleste înconjurat de un legion de damoni 
şi de şpirite bet cu părul resfirat acoperiteu cenușe de espiare, 
împodobit cu craniuri și cu Ge, acum râgând nebuneşte, acum ro- $ 
şindu-se de spaimă, ete. (Lbid. p. 45—59, ete.) 
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ele ar trebui mai ales, ca erori, să fie privite ca o dovadă 
nouă despre adeverul: că singură mintea este necapabilă 
de:a concepe o taină aşa de mare. 

Ori pâte pentru că ideia despre Sânta Treime se află în 
Plato (+)? Dar acest mare filosof vorbeşte despre acest su- 

« biect înalt într'un chip așa de vag, așa de imperfect, şi confus, 
că chiar cei mai înţelepţi dintre discipolii să nu” putură, 
pricepe, și unii din ei priveai pre dascălul lor ca admițând 
trei dei: un D-deti suprem, principiul a tâte şi Părintele 
lumei, un D-dei secundar, creatde cel d'intâ, înteligența, 
prin care totul primi esistența; în fine un al treilea deti şi mai 
inferior, creat de către al doilea, sufletul lumii, sei isuşi lu- 
mea (2); pe când alţii credeai că Piato ar admite în D-deii 
nu treimea, ci pătrimea, s6ii că aceste trei principii ale tu- 
turor lucrurilor, subordonați unui aituia, le subordina încă 
unei unități supreme (3). Este eviden: că între doctrina 
platonică despre trei si patru divinități ne egale în demai- 

„tate și învețătura creștină despre un D-deii în trei persâne 
deopotrivă în demnitate, nu este cea mai mică asem&nare 
şi chiar fără cuvent unii părinţi ai bisericei numiră pe Pla- 
ton antemergetorul lui Ariii 4). Este natural a închia că, 
acesie idei despte Sânta Treime, le emise Platon, nu ca 
fruct al ințelegerei sale proprie (căci ar fi fost espuse mai 
lămurit), ci ca împrumuturi, pote că neexat și ne perfect 

2). Platon Epist IL ad. Dionis. (Apuid Eiseb. praep. Evang, lib. 
1 .eap. 20) Epist. VI ad. Hermiam. Erastum et Corisaum. 

2), Plotin. Emnead V, lib. 1 cap. 3, 8, 13; Numenius apud Euseb. 
Praepar. Evang. lib IL cap. 20; Macrob în somnium Scipionis, lib 
I cap. 14. i 

3Procl. In comentar ad Timaem lib II; Iustin Cohort ad Grae- 
cos: “O oby [lharâv moră pey rpers dpx1s răv llavrâc stvau Myet, Veâv 
xat bhmy wat eldos, mdre da răssapas, 2p05T.034, Vp mat cv 269- 
dĂ0D Voyiy. 

4). Cyril. Adversus Iulianum, lib I conf. baltus defense-des Peres 
accuses de platonisme lib. II cap. 3.
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pricepute, ce aă putut să facă ori din tradiţiunile obscure 
ale reiigiunilor păgânismului, oră precum credeai mai mulți 
părinţi creștini, din cărțile sacre ale vechiului Testament, 
ori. în fine din relaţiunile ce le aavut.cu ludeii (). 

Va dice cineva că sunt unele combinaţiuni ale spiritului 
despre natura lui D detii, care esplică perfect posibilitatea 
șI chiar necesitatea treimei persânelor îatru unul D-deu? 
Dar nu se pâte da atâta valoare unor aseminea combina- 
țiuni. Eacă bună oră, una care trece de cea mai bună: în 
D deii, ca spirit, trebue să recunâştem numai decât o în- 
doită acțiune: acţiunea inteligenţei și acea a voinței; apoi 
principiul ambelor acţiuni. Și, fiindcă în D-deui nu pâte să 
fie nimie întâmplătoriă, nică trecătorii, fie care din a- 
ceste două acţiuni, precum și principiul seă, trebue să sub- 
siste prin sine însuși. Trebue deci a admite numai decât întru 
una și aceiași ființă sai. natură divină, trei persâne deose- 
bite şi ne atârnate între-olaltă: Parintele, sai principiul de 
acțiune a voinţei; acţiunea inteligenţei sai Fiul, şi acţiunea 
voinței sau Sântul Spirit (2). Dar a esplica astleliii învă: 
țătura creştină despre Sânta Treime, nu este a o desfigura 
și a arăta cât de departe este ciheva de a o pricepe? - 

II Socotința adevărată seu creștinescă în privirea rapor- 
tului misteruiui Sântei Treimi cu mintea sănătosă este aceea 

2). lustin. Apolog. 1, n. 59, 60; Exhort. ad gent. n. 3. 6; Clem 
Alex. Stom lib. V. p. 710: Huseb. Lraepar. kivang. lib. II cap. 30 
Teodoret contra (ăraecos serm 2? ; Augustin de doctrin Christ. lib. 
Il cap. 25. 

2). Vid. apud. Stattler Teolog. theoret. tractat. V. et Zimmer 
Theolog. Christ. p. 3. $ 53 Dară dovegile minţii, citate în spriji- 
nul acestei învețături de scolasticul Reymond Lulus sunt ȘI mai 
streine, deşi se lauda, despre lămurirea, şi puterea lor convigătâre. 
Eacă una de esemplu :, In e o debet esse Vonificativum, bonificabile 
et bonijicans. Atqui bonificativum ejusmodi est Pater, bonifica- 
bile est Filius, et bonificans est Spiritus Sanctus, Ergo ex eo patet 
tres esce in Deo, admittendas personas. ...“ (Lib. de demostr. aequi- 
pareut).



        

asi 
pe care a profesat-o sânţii părinți și dascali ai bisericel, Re- 

„ fusând “a recunâsce acest mister ca contradicătoriii: minţet 
sănătâse Şi tot-odată ca nepriceput pentru noi, eiadmiteau 
totuşi că Sânta Treime inchipuindu-se a parte în creaţiune, 
mintea pote să afle pănă la un punet imagini forte slabe 
şi forte imperfecte ale ei. După acest princip ei însuși oca- 
sional aii năzuit la închipuiri spre a apropia, dupe putință, 
acest mister nepriceput de ideile nâstre ordinare. Ast-feli, 
îndegetară ei, bună Oră, sârele, fazele și lu mina sa, oferind 
împreună unitatea şi deosebirea; rădacina, trunchiul ȘI fruc- 
tul acelueași arbore; isvorul, riul şi fluviul, legate ne- 
despărţit între ele şi totuşi deoesbite; trei lumini ardend în 
același loc și amestecând lumina lor; focul, lumina ȘI Căl- 
dura sa, înfățișând aseminea treimea în unime; trei facultăţi 
deosebite în același suflet omenesc : mintea, voința şi me- 
moria s6ii priceperea, cunoscinţa şi dorința (2), etc. La a- 
ceste inchipuiri fără îndoelă, se pote adauge încă o mulţime 
altele, imprumutate din lumea fisică şi spirituală, spre esem- _ 
plu : în lumea fisică fie-care corp are neapărat trei di- 
mensiuni ; lungime, lăţime și înălţime ; spaţiul, în care se 
mișcă tOte corpurile, are acelâși dimensiuni; timpul, în care 
corpurile se desvâită şi se transformă se compune așijderea 
din trei părți neapărate: trecutul, presentul și viitoriul ;—în 

(2). Tertul adv. Prax; cap. 8; Athan. Cont. Aria. Orat IV; Gre- 
gor. Naz. De theolog. Orat. V; Gregor. Nyssen. contr. Eunoră” lib. 
1; August. de Fide et symbolo, cap. IX, ne 1î.; De trinitate, lib: IX 

mn. 18; X,n. 19; XiV,n. 8,13; XV, n. 25. Demetr. al Rostovului, Su- 
“fHetul este chipul lui D-deu, întru cât el are treimea puterei sei a 
faculţăţii şi unitatea naturei, dar puterile sâit facultăţile spiritului. 
ominescii sunt: memoria, mintea și voinţa. Prin cea dintâiu sufletul -- 
se asemână lui D-deii Părintele; prin a doăa. lui D-gei Fiul; prin a 

“a treia ui D-gei sântul Spirit. Şi precum, în Sânta Treime, deşi sunt 
trei persone, cu tote acestea nu sunt trei D-gei, ci un singur D-geu, 
ast-feliă în sufletul ominese, deși sunt trei puteri scă facultăţi spiritu- 

„ale, nu sunt totuşi trei suflete, ci un singur suflet. „! 
“Teologia Dogmatică - a 17,
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umea spirituală ori-ce adevăr coprinde fară: îndodlă trei 
condițiuni deosebite : espunerea, subiectul și acordul espu- 
nerei cu subiectul; ori-ce virtute are aseminea trei: libertatea 

acţiunei, legea, și acordulliberei acțiuni cu legea. Totuși, 
permițându-ne, de a arăta dupe împrejurări  închipuiri de 
feliul acesta, nu trebue să perdem nici odată din vedere, 
că tote închipuirile acestea, precum aii insemnat acum vechii 
învățători ai bisericei, sunt forte departe de prototip, ne- 

putându-l înfățișa decât în parte și sunt eu totul departe de 

a-l esplica, că prin urmare, nu trebue să fie întrebuințate de 

cât cu cea mai mare reservă şi luare aminte.“ Cu t6te medita- 

liunile la care mă dădeăm pentru a îndestula sufletul mei, 

avid de cunoscință, dicea Sf. Griogorie Teologul, unele 

agonisiri întelectuale ce aşi fi putut face, unele închipuiri ce 

ași fi-putut căuta asupra misteriului Sântei Treimi, nici o- 

dată, nu puteam să afla ceva, care să fie vrednic de a fi 

pus, căt de departe, în paralel cu esenţa dumnedeescă. Dacă 

căte odată descopeream 6re-eare asemănare mică cu Sânta 

Treime, de îndată mi se înfățișa şi mai mare, și m& lăsa forte 

departe în urmă, cu ceia ce lu-sem ca punct de asemănare. 
Odată mi-am inchipui „ precum făcuse și alții înaintea 

mea, unii isvor. unti rit și un fluvii, și 6tă cum raţionam : 

Ore să nu fie vre-o asemănare între Părintele şi cel din- 

teii, şi între Fiul și cel de al doiiea, între St. Spirit şi al trei- 

lea ? Căci în sferșit, isvorul, riul şi fluviul sunt nedespărțite 

„de timp, și împreună esistența lor, este neîntreruptă, deși 

se par în același timp deosebite prin trei calități particulare. 

Dar mă temuiii, mai ântăiti, se admit în D deii un curent 

care nu se oprește nici odată; apoi, de a întroduce prin o 

aseminea comparațiune unitatea numerică ; căci isvorul, 

riul și Auviul nu sunt decât unul în privința numărului 

şi nu se deosebesc decât prin privire. Luaiă alt punt de a- 

semănare: Sorele, razele şi lumina sa. Și aici veduiu peri-
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cole nouă: pericolul de a infăţişa într'o esență necomple- 
Xxă, Ore-care urme de com plexitate, care se observă în sâre 
și emanaţiunile sele; primejdia de a despuia pre cele-lalte 
persone de neatărnarea or, atribuind Părintelui esenţa, și 
de a le reduce.numai la nişte puteri dumnedeeşti, ce ar 
esista în Părintele, dar ar atârna de el; căci razele și iumina 
nu sunt sorele, ele sunt numai nişte emanaţiuni ale aces- 
tui astru şi proprietăţi esenţiale ale sele ; în sfărșit pericolul 
dea însuși totul lui D-deii de odată Și fiinţa și neființa (inche- 
„iere la care pâte duce un ast-feliă de esemplu), ceia ee ar 
întrece în absurditate tot ceia ce s'a dis mai înainte . ,. Şi, 
în genere nu aflu nici una din ateste infățoșeri, carea, după 
9 cercetare matură, să p6tă fixa găndirea mea asupra sa, 
fară numai cu reserva necesară de a împrumuta ceva și a 
lepăda remășița. In sfârsit am încheiat că cel mai bun mij- - 

„loc este de a lăsa lao parte tote închipuirile și tâte um- 
brele, ca înşelătâre și cu totul departe de adevăr, dea re- 
mănea la un mod de cugetare mai potrivit cu pietatea 
adevărată, mărginindu-se la un mic număr de espresiuni; 
de a lua ca conducetoriă tot-dâuna pre Sântul Spirit, a. 
păstra pană la sfârşit lumina cerâscă primită de la el și de 
a petrece vicța cu EI, ca cu un tovarăș credincios ; de a 
adora în sfărșit după putere pre lată! şi pre Fiul și pre 

“Sântul Spirit, Dumnedeire unică şi o singură putere-(1) « 

| $ 30, Aplicarea morală a dogmei. 
„ Adorând, în Părintele, Fiiul'şi Sântul Spirit, trei persâne 

ş: una şi aceiaşi esenţă. - 
_(%). Serm. 31. Oper. St, Păr. III, 131—135; Comp. IV, p. 223. - Tot aşa judeca şi Sf. Ilarie : „Si qua nos, de natura dei tractantes, 
comparationuim exempla afferemus, nemo ea, existimet absolutae in „se rationis perfectionem continere ; comparaţio enim terrenorum ad Deum nula est... Umnis igitur comparatio homini potius utilis ha- beatur quam Deo apta, quia înteleiligentiam magis significet quam „explicat“ (De 'Triniţ. lib. | n. 19). - 
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I. Ne amintim, -că Sânta Treime se reflectează şi în noi 
pănă la Gre-care punct. Ea se restrânge în cele trei părți 

integrante ale fiinţei nâstre : spiritul, sufletul și corpul; de 
“unde ne învăţăm a face așa, ca tot ce este în noi: spiritul, 
sufletul şi corpul să se păstreze nepătat (Thes. V, 23); să 
se mănţie între aceste trei părţi ale nostre armonia și uni” 

tatea ce o stabili creatoriul; ea corpul să nu predomine 
nică o dată asupra sufletului, nici sufletul asupra tendinţe- 
lor înalte sâă aspiraţiunilor spiritului. ci fie-care să-şi pă- 
ziască rangul seti și să se mănţie în raportul sei natural. Ea 

se reflecteză de o potrivă în cele trei facultăţi capitale ale 
nature! nâstre spirituale : mintea, voința și simţirea. Şi aici 

să ne deprindem a mănţinea în noi armonia și unitatea fi- 
rescă, adecă a ne sili din tâte puterile, pentru ca nici una din 

facultăţile acestea să nu fie inăduşită sâii neingrijită în folo- 

sul altora, ci că din contra ele să tindă tâte întrun acord 

comun la scopurile lor respective ; mintea la adeverul su- 

prem; voinţa la binele cel mai înalt; simţirea la fericirea 

supremă; și să remâe între dânsele în referinţi convenabile, 
adecă : voinţa subordinată minţei; sentimentul minţei şt 

voinţei sâii legei morale, 
II. Ne vom aminti că şi noi toţi, de și nu suntem unul în 

ființă, precum sunt cei Trei carii mărturisesc în ceriii, cu 
tote acestea suntem toţi unul prin natura nâstră ominescă,; 

că prin urmare de și ne deosebim unii de alţii, putem cu 
tOte acestea să ajungeny la unitatea morală cea mai intimă, 
şi să nu fim așa dicând, decât o minte, o voinţă, o simţire, 

Myjl6cele în privinţa acesta ne sunt descoperite prin în- 
treitul ipostas dumndeesc, în întreita unitate creștină a 
credinței, a dragostei şi a speranței (Efes. IV, 3-6; Ion 

XII, 34; XVII, 21). - 
III: In fine să nu perdem nici odată din videre că noi, 

deși creaturi ale lui Dumnedei și chiar cele mai slabe dintre
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ii creaturi, cu tote acestea deveniți creștini am devenit şi 

“părtași ai naturei divine (Îl Petru, Î, 4); că prin darul 

Sântului Spirit, care ne-a regenerat, suntem cu toţă fil al 

Parintelui ceresc și fraţi ai unicului sei Fiti (lon. |. 12, 13; 

Luc. VIII, 21). Şi prin urmare, putem să ajungem la uni- 

una morală cea mai strânsă chiar -cu acela, care este in- 

treit în unime, numai ca, credând întru E! și tindând catre 

densul-prin speranţă să-l şi iubim : „Din t6tă inima, din tot 

sufletul şi din tot cugetal nostru“ (Mat XXII, 33). 

Atuncă-fără îndo€lă se va împlini asupra nOstră acestă 

fâgăduinţă a Mântuitoriului : , De mă iubeşte cine-va, va păzi . 

“cuvântul meă, și Părintele meă, i îl va îubi, și la dânsul vom veni, 

și lăcaș întru el vom face?“ ţlon. XIV, 23), şi pricepem şi . 

înţelesul cuvintelor apostolului Paul: „Aă doră nu sciți voi 

că sunteți templul luă D-deă și că Spiritul lui D-deă locueș. 

“ie întru voi 7 ( Cor. UI, 16). | - 

Ul. Despre egalitatea si consubstanţialitatea 
pers6nelor divine, 

ş 31. Legătura cu cele precedente; prescurtare de istoria 

“dogmei și conceputul ei. 

Dogma despre egalitatea. și consubstanţialitatea persâ- 

nelor divine decurge firește din aceia ce am esaminat-o. 

Dacă sunt în adevăr în D-deti trei persâne deosebite și în- 

dependente, Părintele, Fiul și Sântul Spirit, şi aceşti trei 
fac numai unul şi sunt tot odată neîmpărțiți în fiinţă, ur-, 
în€ză că sunt tâte perfect egale între ele, tote de aceiași fi- 

inţă , urmeză de aici că Părintele este D. deu, că Fiui este 

D- dei și Sântul Spirit D-deă, dar ast-feliui, că nu sunt trei 
D- dei, ci unul și același D-dei. Este deci fârte natural că 

mânţin€nd tot-deuna și neschimbat dogma despre treimea 
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persOnelor lui D-dei în unitatea esenței, Biserica creștină 
a mânţinut cu statornicie fară să schimbe vre-odată și 
pre acea despre egalitatea și consubstanțialitatea persOnelor 
divine, | 

Cu tâte acestea s'at aflat unii din membrii bisericei, carii 
atăcară și dogma acesta, în deosebite chipuri. Unii negară 
egalitatea și consubstanțialitatea celor trei persone, a Pă- 

'rintelui, a Fiului și a Spiritului Sânt, alții se pronunţară nu- 
„Tal în contra egalităţii și consubstanțialităței Fiului cu Pă- 
rintele; în fine acei carii respingeau egalitatea şi consub- 
Stanţialitatea Spiritului Sânt cu Părintele șI cu 'Fiul. 

Cei dinteiă esprimară €răși diferit opiniunea lor : Unii 
dintre ei atribuiaă Părintelui, Fiului şi Sântului Spirit o 
natură divină, nu una şi aceiaşi, ci deosebită, și numiati pre 
Părintele superior Fiului şi Sântului Spirit, Fiul mai mic 
decât Părintele, Sântul Spirit mai mic nu numai decât Pă: 

„Tintele, ci şi decât Fiul (+); alţii atribuia natura divină numai 
Parintelui și Fiului, dar crăși deosebit ; ei faceati pre Fiul 
inferior Parintelui; eră pre Sântul Spirit îl recunosceat .ca 
creat (2). Alţii erăși dădeau celor trei persOne una și aceiași 
natură seii esență (substanţă) divină, dar așa că o porţiune 
din acâstă esenţă seii substanță aparținea esclusiv Părinte- 
lui, o a doua numai Fiului şi a treia numai Sântului Spirit ; 
ÎI despărțaii dar cu totui unul de altul (3). Aceste opini- 
uni eretice, care cel puţin n'avură nici odată fav6re mare, 

  

(1). Asf-felii au fost : Faustus, unul dintre cei mai însemnați Ma- nichei (apud Augustin Lib. Contw, Epist. Fundamenti, Cap. 2); Donat, capul sectei Donatiştilor (apud eumdem, lib. de Haeres. Cap. 69) şi Apolinarii apud Greg. Naz. Epist. I ad. Corint.). 
(2). Sântul Vasilie cel mare dice, că pe timpul seii erati o mulţime de partisani al opiniunei acestia, (Epist. 0 ad Episc. Galliae et Ltaliae). 
(5). St. Ilarie face amintire de opinia, acesta fără a numi pre cine-va dintre sectarii sei (De trinit. lib VI ); August. despre aceiaşi (De Hae- res, cap. 74). -
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fură combătute de sântul Grigorie Teologul, st. Vasilie cel 
Mare, Ilarie şi fericitul Augustin (1). 

Ereticii carii negati divinitatea persânei a doua a sântei” 

Treimi, adecă egalitatea şi consubstanțialitatea Fiului cu 
Părintele, tură înfinit mai numeroși, și causară câte odată 

tulburări mari în biserici. Așa fură acum pe timpul Aposz 

tolilor, Cerint și Ebion; după mărturia celor vechi, pre 

acestia “i avură în vedere sântul I6n la compunerea evan- 
geliei sâle, în care demonstră cu atâta precisiune și elari- 

tate divinitatea Fiului (2). In vecul al doilea Carpocrat, Te- 

odot și Artemon, cu aderenții lor; aceștia voind să stabilia- 

scă acâstă doctrină falsă despre cuvântul lui D-deii, res- 

pingeaii Evangeliul sântului I6n, falsificati cele-lalte cărți sa- 

cre, și destrugeau sensul Scripturei prin înterpretări arbi- 

rare (3); dar ei găsiră antagoniști călduroși în Ireneii, Ter- 

tulian și alți înveţatori ai bisericei (4). In vecul al treilea, 

Paul Samosatenul, care nega îndividualitatea cuvântului 

sei Fiului Lui D- dei şi divinitatea lui lisus Christos (5) şi fu 

condemnat de două sinâde locale, ţinute la Antiochia 

(264 şi 270) (5). Dar cel mai periculos dintre toţi ere- 
ticii de teliul acesta, fu în secolul al patru-lea Arii, preot în 

Alexandria. El învăţa, că cuvântul sati Fiul lui D-deii în- 

cepu a esista în timp, deși inaintea tuturor lucrurilor, că fu 
creat din nimica, cu tote că în urmă D-deu a creat prin El 

(2). Loc. citat, dar mai ales Ilariu, contra Auxentium. - 
(), Iren. adv. Haeres. |. cap. 26; II cap.2 n. 1; V, cap. 

1. n. 3; leronim de vir. ilust. cap. 9; Euseb H. E. II 21; VI 
38; Epifan. Haeres. 28. 

(3). iren. adv. Haeres. 1,25; Hipolit. ad. Noet; cap 3; Epifan 
Bichs. 54 şi 85, Euseb. H. E. IV 1; V, 28; Peodoret B. E. 1 
4; Augustin Haeret. 33. 
(N Loc. cit; et. Teriul. De Praescript., Haeres. cap. 54. 
(5). Epitan. Haeres. 65 : Philostr. Haer. 1,4; Euseb, H. E. YV, 

28; VII, 21; Theodoret H. E. 64; II, 8.. 
6). puse H. E. VII, 28-et sq ; Hieronim. De vir. illust. cap. 

11; Athanas. de Synodis. 

)



   

tote; că El se numește Fiul lui: D-deii pentru că este cel 
mai perfect dintre spiritele create, dar nu participă la 
esenţa scă nătura divină, şi că este prin urmare cu totui altul 
decât Părintele (3). Contra acestei doctrine false şi blesfemă- 
tre sai adunat (în 325) cel dint&ii sinod ecumenic, în 
care trei-sute opt-spre-dece părinți ai bisericei esprimară 
unanim vechea învățătură ortodoxă și condemnară pre ere- 
tici, decretând acestă profesiune a credinţei : «Credem. .. 
într'unul Domnul Iisus Christos, Fiul unic alui D-dei, năs- 
“cut din Tatăl, adecă din esenţa Tatălui, D-qeti din D-qeu, 
lumină din luinină, D-deii adevărat din D-deii adevărat, 
născut nu făcut, de o fiinţă (âu50521v) cu Părintele.» Eră acei 
carii dic despre Fiul lui D-deu, că fu un timp când nu esista, 
sau că înainte dea se naşte n 'ar fi fu'st, carii pretind, că El a 
fost fiicut din neființă sati dintr'altă esenţă sau ipostas, sati 

- carii denatureză sai renegă pre Fiul lui D-dei, tom acei 
sunt ânatematisaţi de biserica catolică, și apostolică (2). Cu- 

(4). dupitan. Maer. IXIX, n. 12 : Socrat. E. E. I, 5, 6; Sozom 
„H. E. 1, 15; 'Veodoret H.-E. |, 4; Hilar. De-Trinit, 1V, 11. 

(2). Vegii,. în cartea canânelor, simbolul celor trei-sute-opt-spre- 
g:ce pariuţi ai.bisericei, dela; sinodul- ântăiii ecumenic.: Ceia ce nu 
le plăcea mai mult Arienilor în simbolul acesta, cra cuvântul 6u5- 

„0boros, de-o-fiinţă, care demască așa direct erdrea lor, „Acest en 
„vânt, giceai ei, nu se află în Scriptură,“ „Aceia este adevărat, le 

respunseră aparătorii crelinţei ' ortodoxe, dar Seriptara couţine 
lămurit ideia, doctrină esprimată de acest cuvânt; şi dacă aşa 

„îvebue să fie doctrina şi credinţa nostră, de ce să nu-le sprimăm 
ast-felii ? (Phaebad. Orthod. Fid. cap. 3, 5; Athanas. decret. Synod, 
Nicen. n. 23; Augustin Lipist. 233). „Acest cuvânt au era între: 
buinţat de dascali vecurilor precedente, mai obiectaii ei.“ Acesta 
nu este adevărat; era întrebuințat la ei, -deşi mai rar; se alâ de 
esemplu în s.t Gregorie 'Taumiaturgal (De Fie, cap. 2), în Teo- 
gnost (apid Athanas. Epist ad Episcop. Ateic.), în sântul Dionisie al 
Alexandriei (Epist. ad Dyonis Rom, şi la alţii, nu numai după spusa 
lui Atanasie (Epist. ad African), ei şi după Eusebiu Cesarenul 
care protestă acest cuvânt şi mărturisi mai târgii că l-a găsit ln 
vechii dascali renumiţi (Epist. de Fide Nieae esposita, apud Teo. 
doret H. E. ], Il. al 12; socrat. HF. I, 8), şi chiar după măr- 
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rând se formă în sînul arianism alui trei secte : Arienii pro- 
priii diși, carii afirmat, că Fiul ca fiinţă creată nu se asc- 
mănă întru nimica Părintelui (ura, zar dvd 16 (iare!), 
ceia ce le dădu numele de anomei; tot-odată ei se mai nu- 
miaii și Aetienă și Eunomienă, după numele capilor lor prin- 
cipali, Aeţiu şi Eunomiii; Semi-arieniă (între alţii Vasilie 
al Ancyrei, Eusebiti al Cesareei și Eusebiu al Nicomidie!), 
cariă învățat, că Fiul nu este-o creatură, că este adevărat: 
Fiul lui D-dei, niscut din Părintele chiar înainte de veci, 
numa! nu este de o-fiinţă cu Părintele (âusoavio), Cl asemi- 
nea, (Guouowos) Părintelui prin fiinţă ; im fine, cei de a treia 
categorie, carii ţinând mijlocui între Arieni și Semi-arieni şi 
numiți acafient, dupe numele capului lor Acațiu. învățau că 
Fiui era aseminea (54:24) Părintelui, numai aseminea, nu 
prin esenţă şi divinitate, ci ca o imagine, ce se asemană cu 
prototipul, adecă Părintele (4). Tâte aceste. învEțături ere- 
ticești, pănă şi în amârunţimele cele mai mici, fură combă- 
tute în deosebite sinâde provinciale sai” locale, şi mai ales 
de către învățatorii cei mai renuniiți al bisericei : de către 
st, Atanasie și sântul Vasilie, de Grigorie Teologul, I6n 
Chrisostomul, Grigorie Nysanul, Epifaniu, Iiarie, Ambrosie, 
Cyril al Alexandriei etc, (2). Din timpul acela ariani-mul 
începu a slăbi puţin câte puțin, fară a dispărea cu totul, 

“turiă lui Philostorgiu Arianul +H. E.I, 7). St. Ilarie ne esplică pen: 
„tru. ce cuvântul 6uo 05305, fu întrebuințat mai rar înainte de sinodul 
din Nicea, gicând : „Pe câtă vreme Biserica, însaşi nu determinase 
încă ideia esprimată de cuvGntul acesta, ar fi-putut ușor s fiere 

„înţeles; precum se întâmplază cu Marcioniţii şi Valentinienii, carii 
admite» emanaţiuni în D-deii, sai Sabelienii, carii contundaii ipos- 
tasele. divine. (Ilariu De Trinit. 1V, 4), 

(3). Epifan. Haer. 13 şi 14; Rufin H. E. 1, 25; Socrat. H. EI], 30, 
35.49; Sozom. E. E, II, 33; 11], 5; Teodoret H. E. II. 25. 

(2). Ar fi de prisos a -mai enumera aici aceste numerâse scrieri ; 
se pot găsi nşor în catalogul operilor cutărui părinte, consultând ti- 
ilurile. Se - “
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In evul niediu ideile lui Ariii se regăsiră la un mare număr 
de Catară și Albingensi (1). De pe la începutul secolului al 
şese-spre-decelea se află în mare parte la AnabapâșA și 
Socinieni, carii nu ved în lisus Christos decât un om or- 
dinar (2). In fine în timpurile moderne ideile așa numiţilor 
naturaliștă și răţionalişti. 

Pintre ereticii, carii negară divinitatea Sântului Spirit și 
prin urmare egalitatea sa și de-o-fiinţimea cu Tatăl şi cu Fiul, 
se deosebesc Valentin (secolul al doilea), care învăța că, 
prin natura sa, Sântul Spirit nu se deosebește de ângeri (5); 
Arienii carii videau în Sântul Spirit o creatură a luf 
D-qeii (4) și chiar Semi-arieniă, carii împărtăşeii aceiaşi pă- 
rere (5), dar capul pneumatomahilor fu fără îndoelă - 
Macedoniă, patriarchul Constantinopole. E! se rădică pe 
față şi chiar cu îndrăsn€lă contra înv&ţăturei despre divi- 
nitatea Sântului Spirit, numindu-l creatură a Fiului, în ser- 
viciul Părintelui şi ai Fiului, şi în scurt timp îşi făcură o 
mulţime de sectanți pintre Arieni şi Semi-arieni (6). Cu tre 
acestea se găsiră și atunci dascali ortodocși, carii combătură 
cu căldură erGrea acesta. Vasilie cel mare, Grigorie 'Teolo- 
gul, Atanasie al Alexandriei, Grigorie Nysis, Amfilochie, 
Ambrosie, Diodor din Tars şi alții scriseră. opere speciale 
pentru a-l combate (7). Mai solemn fu condemnată de si- 

(4). Monet. Ady. Cathar. et Walden. lib. II], cap. 3. p. 1.8.1. 
(2). Bock, Histor. Antitinit, t, |. part. ] p. 369; Faust.'Socin.. 

Disput. de Christi nat. în B. FF. Polon. t. 1. part. |. p. 781 : Ca- 
thech. Racov. Qaest. 53, 71, 73. 

- (2). Vid. apud Athanas. Orat. 2; et Conf. Origen. De Princip. 
lb il, cap. “. _ 

(3). Epitan. Haeres. 69, 76; Hieronym. Epist. ad Pammach. 38. 
(5). lipifan. Haeres. 73. 
(6) Soerat H. E. II, 45; Sozom. IV, 27; Epiphan. Haer. 14; 

Augustin. De haeres cap. 52, 
(7). Vasil. De Spirit. S; Gregor. Nazianz. Orat. XăXXI; Atha- 

nas. Epist. ad. Serapion; Gregor Nyss. De Trinit et de Spirit. . 
S; Amphiloch. Epist. Syn. contra Pneumat. în Coteler. Monum. UI, 
9Y et Seg.; Ambr. De Spirit S; Diodor. ap. Foţii bibl. cod e. II. 
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nodele din Alexandria (362), Iliria (374), Iconiă (377), 
fine prin sinodul al doilea ecumenic ţinut la Constantino- 
pole (380. Părinţii sinodului acestuea, în scopul de a păzi 
ortodoxia, esplicară ast-feliă articolul simbolului credinţei 
privitoriuă la Sântul Spirit: «Credem în Sântul Spirit, Dom- 
nul, isvorul vieţii, carele din Tatăl purcede, închinat și 
mărit împreună cu Tatăl și cu Fiul, carele a grăit prin 
proroii ...> - 

Ast-felii apărând și esplicând dogma despre egalitatea și 
de-o fiinţimea persOnelor în D deii, cu ocasiunea diteritelor 
eresii, sânta Biserică a avut una și aceiași socotinţă, pe care o 
păstreză încă și astă di: că Părintele este D-dei, Fiul Dei, 
Sântul Spirit Crăşi D-deă, şi că cu t6te acestea nu sunt tref 
D-dei, ci un singur D-deti (1). Ea dă numele 'de D-deu fie 
căruea din ei deosebit, Părintelur, Fiului şi Sântuiui Spirit, 
pentru că fie-care din ei formeză o persână independentă, 
bucurându-se de tâte perfecţiunile divinitaţei; dar ea în- 
vaţă, că la o-lalță, Părintele, Fiul și Sântul Spirit fac numai 
un D-dei și nu trei D-dei, pentru că ei posedă în comun 
perfecţiuni divine, at numai O singură esență, o singură 
divinitate, o singură voinţă, o singură putere, aceiaşi tărie, 
aceiaşi mărire şi aceiași glorie; pentru că, ca persone, se 
deosebesc, nu în atributele divine, pe care le posedă în co-! 
mun, ci numai în-atributele lor personale, în virtutea cărora 
Părintele este numai Părinte, Fiu: Fiă și Spiritul Spirit; pe 
când tot ce constitue divinitatea este unul în trei ipostasuri. 
E-plicând punctul-acesta, €că cum se, esprimă st. Gregorie 
Teologul: Divinitatea este coexistenţa înfinită a tneă nes- 
fărsip, dintre carii fie-care privit în sine, este D dei, cum 
Părintele, Fiul şi Sântul Spirit, conservând atributul set 
personal, și carii consideraţi impreună, sunt Grăși D-deu, 

(9). Vegi cărţile serviciului divi .. 'Priodul Postului fol. 228, 225.
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pe de oparte din causa unităţei ior fiinţiale, pe de alta din 
causa unităței principiului. Și aiurea: „Avem numai un 
D-deii, pentru că divinitatea. e unică și ființele divine se 
absorb în unitate, deşi noi credem în trei, nici unul dintre 
ei nefiind nici mai mult nici mai puţin D-deii, caşi cei- alți, 
nefiind deosebire între ei, nu se dispart nici prin voinţă, 

“RIC prin putere; aici nu se petrece nimic din ceia ce se pote 
întâmpla î în lucrurile vădute. Din contra pentru a dice în pu- 
ţine cuvinte, divinitatea este îndivisibilă în persânele sele; 
aşa precum, trei sori, earii ar fi cuprinși unul în altul, ar 
produce una și aceiași emanaţiune luminosă. Etă pentru 
ce, când avem în videre divinitatea, causa primară și uni- 
cul principiă, ceia ce represintăm noi este unul; dar când . 
ni se întâmplă să cugetăm la aceia în carii esistă divinitatea, 

| la aceste fiinţă provenite din causa primară înainte de oră 
ce timp, şi deopotrivă venerabile, atuncă noi adorăm tret., 
In alt loc. Erășă cetim : „În D-deri este unitate, dar sunt 
trei, cărora se cuvine divinitatea. Fie. care din aceşti trei, 
dacă tu îl numeşti numai pre EI, este D- (eu unul. Si &răşi, 
<tă singurul D-deu etern, bogat şi îndestulat în divinitate, 

” de îndată ce cuvântul însemnă trei. . S'ar putea număra trei 
dei, acei carii i-ar despărți sati timpul săi eugetarea, sai 
domnia, saii voința ; carii prin urmare, în loc de a îi id=n. 
zici într'ola!tă, ar fi între ei în o luptă, necontenit. Dar 
în Treinvea pe care o mărturisesc eu este numai una şi a- 
ceiași putere, una şi aceiași cugetare, una şi acgiași glorie, 
una și același stăpânie, care nu jigneşte nici de cum 
unitatea, căria glorie supremă constă în armonia unică 

„a divinitatex (1).« - a - 

(1; Uperile St. Părinţi III p. 315 şi 115; VI, 224. 
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"-$ 82. Divinziatea Părintelui. 

Divinitatea” primei persâne a sântei Treimi nu fu contes- 
tată nici odată, chiar nică de către eretică, 'cariă negă divi- 

nitatea celor-lalte două persâne, Și nimic-mai natural de- 
cât acestă ; caci este cu neputinţă omului de a nu recunâ- 
sce o divinitate, doră numai dacă cum- za va fi lipsit de minte 

(Ps. XIII), şi divinitatea Părintelui este represintată în Sânta 

Scriptură aşa de lămurit, că nu mai remâne nici cel mat 

mic motiv de îndoflă, nică iacertitudine. Insuşi Lisus Chris- 

tos. Mântuitoriul nostru, numeşte pre Parintele să D-deu : 

„Așa a zubit D-dei lumea, în cât și pre Fiul sea, cel unul năs- 

- cut ha dat, ca tot cel ce crede întru el să nu peră, ci să 

aibă vitța vecinică“ [Ion. IL. 16); singurul D-deii adevărat: 

„Si acesta este vidța de veci, ca să te cunoscă pre. fine unul 

adevăratul D-deă şi pre carele l-ai. trimis pre Iisus Chwis- 
s* (on. XVII 3); Domnul ceriului și al pamântului : 

ups fi Ție Par inte, Domne al ceriului și al pă- 

mântului, ca ai ascuns acestea de cei înţelepţi și pricepuţi 

și le-ai descoperit pre ele pruncilor“ (Math. XI, 23).. 

  

Sâaţii apostoii numiati Crăși adesea pre Părintele D-deii,: 

oră începând mai fie-care din epistolele lor cătră credin- 
cioşi cu aceste cuvinte : „D-ddeă Părintele nostru să vă deie 

pace“ (Rom. Î, 7; i. Cor. 1, 3; ll Cr. 2, Gal. 1,3; Eph, |,2; 

“Phil. 1.2. Col.r, 3.etc); ori îndemnându-i să laude cu o inimă 

şi o gură pre D-deii Părintele Domnului nostru Lisuș Chris- 

ros (Rom. AV. 6; Col. L, 12: II 7); unul D-deti : „Pentru 
mot este numai un D-deii, carele este Tatal tuturor (L 

„Cor. VIII, 6; Efes. IV, 6); D-dei bine:cuvântat : „Bine 
cuvântat fie D-deă și Părintele Domnukiă nostru Iisus Chris- 

„tos, Parintele înduvărilor și D-geul milelor“ (Li, Cor, I._: 

3; Petr, |, 3: Efes, 3; etc).
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Ar fi de prisos a mai aduce aici alte citațiuni ale Scrip- 
turei, spre a dovedi acest adevăr ; Să ne mulțămim a ob- 
serva, că profesând vechii dascali ai bisericej acesta, dă- 
deau lui D-dei diferite numiri espresive, ast-felii precum: 
D-deu prin sine, D-qeii a tâte,Cel ce este preste tâte D deu(1), 
D-deul tuturor, Părintele tuturor și creatoriul a t6te (2). a 
tot puternicul, singur stăpânitor a tâte (3). 

33. Divinitatea Fiul X și consubstanţialitatea sa 
cu Părintele dovedită din S. Scriptura. 

Divinitatea Fiului lui D-dei, a doua persână a Sântei 
Treimi, precum și de-o-ființimea sea cu Tatăl, nu este mai 
puţin esprimată în sânta Scriptură. “Textele sacre, care se 
raportă la acest subiect sunt de doue feliuri : unele vorbesc 
direct despre divinitatea Fiului lui D-deii, altele atestă di- 

„vinitatea lui Iisus Christos, fiind însuși Fiul lui D-deii, care 
a îmbrăcat ipostatic natura omenâscă ; ar fi cu totul nefo- 
lositorit a mai face aici o deosebire, In textele acestea, care 
sunt frte numerâse, Scrptura atribue lui isus Christos, 
saii Fiului lui D-deii tot csia ce ma se pâte cuveni decât 
adeveratului D-dei. | 

|. Ea X atribue chiar numele de D-dei; îl numește :1, D- 
detii : La început era Cuvântul şi Cuvântul era la D-deii și Cu- 
vântul era D-deii. Și era la începul cu D-deă“ (In. 1, 1, 2). 

  

(1). "Ao16de5s (Origen In Joan til n.2. 3); 1390: des (Euseb. Orat. panegyr, în E. E. Ă, 16); 6 îzi a vro Saz (Constit. Apos- tol. Mi? i, Origen. Contra Cel. VI, 41; Basil. lpist. 35, n., 4). (9). Bas rây dnov (Clem. Stom. II, 9: Buseb. IL E; Xs 4; _ Athanas Contra arian : pOrat. II, n. 15); (azi zâ» dn; (lustin. apolog. I n. 45, 61, 63; lren. Advers. IHaeres. IV, 20, n. 1): ntiotrjtis zây 8rwoy (Lustin. Dialog. cum 'Tryph. n. 35, 56, 5 Wavzozpiruy (Polyearp. Smyrna. n. 14; lren. adv. Haeres. „Î, 10; UL. 6, n. 2); a6azoua, (Clem. Strom.. VII, 5; Euseb. " demonstr. Evrang. 1, 5). 
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Aică cu adevărat, cuvântul se numeşte D-deti (2) în același în- 
țeles câși D-deit Părintele, cu care era Ella început, în sensul 
propriu, prin urmare; apoi sub numele de Cuvânt, fară 

“îndodlă se înțelege Fiul lui D-deă, isus Christos; căci 
Evangelistul adauge mai departe : „Si cuvântul frup s'a 

făcu, și a lacuit între nok şi am vedut gloria lui, ca glo- 
ria unicului Fiă al Părintelui; El a locuit între noi 

plin de dar și de adevăr . . . . căcă legea prin Moisi sa 
dat, cră darul și adevărul ai venit prin lisus hristos“ 

(Ibil. XIV, 17). 2-0 D-deii în trup : Pară îndodlă mare este 

taina, acâta a 'diagosteă, care sa facut arătată în trup, a 

fost justificată prin Spirit, a fost manifestată ngerilor, 

predicată nemurilor, saă înlume, primită în glorie“ (+ Tim. 

III 16). Se vede lămurit de care.D-deii este vorba aici (2). 

3-0 Domn : Noi avem un singur D-deă, care este Pă- 

rintele, din care tâte își trag ființa lor şi care ne-a făcut 

pentru El; şi numai un singur Domn, care este Lisus Chris- 

tos, prin care saă făcut tâte și prin care suntem noi“ 

(+ Cor. VIII, 6; Comp. Math. XXII, 43 44); Domnul 
A ” E _ Du 

gloriei : „Deo ar. fi cunoscut (înţelepciunea lui D-deii) ar 

fi răstignit pre Domnul şlorieă“ (1 Cor. Ii, 8); Domnul 

D geii : „Luaţi aminte de voi și de turma, pe carea Sâniul 

Spirit wa pus episcopi, ca să “pasceţi biserica Domnu- 

lui D-deă (vers. slav.), pe care o a căstigat cu scump 

(2). Îrespresiunea Evangelistului : Yes 1 5 5yo5, trebue a privi 

„ea subiect, pre 45705 (cuvântul), întru, cât este precedat de articol - 

şi ca atribut tesc (D dei), care este fară articol; „caşi în cuvin- 

tele Măntuitoriului : + vswz 5 des, (lon IV, 24); 0 ve (D-geii), 

deşi în loculal doilea este subiect şi Îlveipa (Spirit) atribut. 

(2). În versiunea latină, numită Vulgata, cuvântul D-gei. lip- 

seşte în textul acesta, nu se scie pentru ce; dar în original, adecă 

în “codicele greceşti se afli (Schol. Nov. Test. Graece ad fidem: 

test. critie, vol II, p. 334, Lips. 1836) şi ast-feliu era cetat textul 

cesta, de către învăţatorii vechi ai bisericei, precum Chrisostom 

(Homil in hunc locum), St. Vasilie (Bpist. 261, Opp. t- III, p. 402 

ed. Benedict), Dydym şi alţi. 
.
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EI 
sângele seă“ (Act. XX, 28). Sub numele de Domnut 
D dei, care a căştigat biserica cu propriul săi sânge nu se 
pote înțelege altă pers6nă divină, decât numai Fiul (1). 
4-0 D-deu adevărat . „Scim, ca Fiul luă D-dleă a venit şi 
ne-a dat înțelepciune, ca să cunGscem pre D-deul adevrat 
și ca să fim în cel adevărat, în Fiul set lisus Christos ;. a- 
cesta este adevăratul D-deă și vitța eterna (1 I6a V, 20). 
Se pare cu neputinţă a mai dori o mărturie maj constrân. 
getore decât acesta. Aici apostoiul numește pre lisus 
Christos, adevtratul Fii al luă D-deă, prin urmare fii în sen- 
sul propriii, şi nu în sensul figurat; fiă natural, născut 
din esența Parintelui, și nu adoptat numai prin har. EL îl 
numeşte tot odată adezeratul D-deă, precum însamnă pro- 
numele indicativ cizos, care fară nici o îndoclă trebue să, 
se raporte la subiectul cet mai apropiet, şi-l numeşte ast- 
feini precum puţin mai "nainte a numit D-deii adeverat pre 
D-deui Părintele (2). 5-o D-deu mare : » Darul du D-dea, 

d, AMântuitoriul nostru, Sa arătat tuturor 6 

cu cumpaiate în vecul de acum cu dreptate şi cu curaţie, fiind 
lot-dcuna în așteptarea fericirei ce sperăm și a venirei glo- 
rise a marelui D-ideă, și Mântuitoriul nostru Iisus Chris- 
tos (Ti. Il, n, 13). 

Caliticaţiunea de D-deii mare aparţine aici lui Iisus Chris- 
tos și nimărui altuia; acesta se vede arătat chiar din con- 
strucțiunea frasei în textul original (2) și din sensul euvân- | 

  

(4): "Textul dintăiii din cele citâte fu întrebuințat de Chrisostom. contra arianilor (Ho. V. Conti. Anom.); St. Aianas, (De decreţ. Nic. Synod:j; St. Cyril (Thesaur lib. LX); al doilea şi al treiiea fură -erăşi de si. Cyril (Îhesaur. lib. XĂXXII). 
(2). Textul acesta e citat în acelaşi text de st. Vasilie (Op. st păr. VII, 45) şi de st. Cyril (initio dialog. 1V). 
(3. Căci în grecește înaintea cuvintelor : Toi uȚii ov Yao ai Corianis Tuâv (Marelui D-geii şi Mântuitoriul nostru), este numai uu articol, şi prin urmare aceste două denumiri se raportă nu- 

  

menilor și ne-a, în- 
vețat, ca lepadând necurația şi patinele lumești, să viețeim 
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tărei, care face lămurit alusiune la retribuţiunea viitâre și la glor:6sa venire a lui D-deu așteptat de creştini :' de, după alte locuri ale Scripturei : „Părintele nu Judecă pre 
nimene, ci a dat Fiul icta puterea de ă judeca» (l6n. V, 22); 
ŞI în adever, că Fiul va veni odată întru gloria sa, ca să ju- dece viil și morţii, precum mărturiseşte singur în mai multe 
părți (Math. XXIV, 3, 43; Marc. XIII. 333; Luc. XVII, 32, 
31). Acesta se vede și din confruntarea acestui loc cu vers. 
10 al aceluiaşi capitul, unde Apostolul numește pre lisus 
Christos D-deii mântuitorul nostru : „Ca învățătura Mân- 
tuitoruluă moştru D-deă să să laude de toți“ (9 (Tu. II. 
10). 6% D det bine-cuvântat; enumârând deosebitele pre- 
rogative ale Ebreilor, Apostolul dice între altele, că lor 
li sa dat adopțiunea Fiilor luă D dei, gloria sa, alianța sa, 
legea, cultul și promisiunile scle; că patriarchii sunt pă- 
rinfii lor, şi că, chiar din ei, după trup, a eșit Iisus Chaistos, 
care este ID dei, mai presus de tâle și bine-cuvântat în tite 
vecurile“ (Rom. IX, 4, 5). La cine se raportă aceste -cu- 

„vinte? La lisus Christos negreșit, şi nu la D-deui Părin. 
- tele, precum se vede acesta Chiar din forma frasei; espre- 
siunea, care este mai presus de tâte (6 cv Eni z2ăyroy) în-: 
scmnă necontestabil subiectul, care precede, adecă [isus 
Christos în trup; acesta se vede şi din contest; după ce a 
dis, că Christos este din Iudei numai după trup, Apostolul 
dispune naturaiminte a aştepta împlinirea ideei, adecă din 
cine a eşit lisus. Christos afară de trup; acesta resultă în 
fine din scopul cuvântărei : Apostolul arată unul din pri- 
vilegii, chiar ea cel mai împortant al poporului ales, ori- 

mai la persâna, lui Iisus Christos [q505 Xprsra5. Dar dacă numele 
Dareluii D-geii ar îndigeta-o personă, şi acel-lalt Mântuitorul nos- 
tru, o alia, atunci dupre geniul limbei greceşti, ar trebui să fie- 
dout articole, unul înaintea cuvintelor D-deăi mare, altul la Mân- 
tuitorul nostru. , , (). Cuvintele Apostolului (Tit: IM, 33) eraii înţelese despre Fiul, 
de către Atanasie (Lib. de communi essent. Patr. et Pili.); St. Vasil (oper. st. păr. VII, 116) şi Cyril (Thesaur, lib. XXĂIII). 
Teologia, Dogmatică 

18,
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ginea iudaică alu! Iisus Christos după trup. Unde ar fi deci 
privilegiul, dacă Christos ar fi fost nu om ordinar, şi dacă 
nu l-ar privi cuvintele din urmă : „Care este D-gei ma 

pre sus de tote și bine-cuvântat în toță vecii.“ (1) Impor: 

tanţa locului acestuea este €răşi necontestabilă : Lisus Chris- 
tos se numește aici D-dei mai pre sus de tâte, adecă D- 
dei suprem, întocmai așa precum se numește aiurea și 
D-deii Părintele (Etes. IV, 6); el se numește D-geă bine- 
cuvântat în tote vâcurile (IL Cor. XI, 31); în fine totul se 

termină prin cuvântul amin, care după întrebuințarea sa 
ordinară în Scriptură, confirmă sâii sigileză adevărul pro- 
pus, şi prin care însuși Apostolul termină în altă parte o 
aseminea doxologie în ondrea singurului D-deii adevărat, 

în opunere cu deii falși ai păgânismului, carora se dădea 

„închinare şi cult dumnedeesc, în loc de a se da Creatorului 
care este bine-cuvântat în toţi vecii, amin“ (Rom. L. 25). 

II. Sânta Scriptură atribue lui lisus Christos natură scă 
esență divină, egalitate perfectă și consubstanţialitate cu 
D-deii Părintele. a 

Natură divină. Aci se raportă mai ales două espresiunt ale 

St. Apostol Paul : întăia în epistola sa către Coloseni: „ Z6t0 

plinirea Dummedeirei locuește întru el (lisus Christos) trup- 
ește“ (IL, 9), unde natura lui D-det este atribuită în totul lui 

Christos (comp. Rom. [, 20); a doua, în epistola câtre 

Filipeni : „Să fie în voi același cuget, care era și în 

lisus Christos, care în chipul lui D-deă fiind, na socotit 

ca o răpire a fi în tocmai cu D-deă; ci sa micșorat pre 

sine, ludnd chip de serv, făcându-se în asemănarea Ome- 

nilor ; și aflându-se la chip ca omul, sa umilit pre sine, 

1). Aceste cuvinte fură raportate Fiului de Ireneii (Contr Haer. 

II], 18); 'Pertulian (Contra Prax. 13 și 15); Atanasie cel Mare 

(Conte. Arian, orat. 2 şi 5); Gregorie Nyssanul (Contr. Lunom. lib. 

X); Ambrosie (De Spiritu 5. 1, Cap. 3; De Fide, Cap. 6); Augus- 
tin (De Trin. Il 13) etc.
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Jacându-se ascultătorii pană la morte, și morte de cruce (UI, 
5-8). Aici espresiunile : în chipul luă D-deii fiind (î» unapi 10 
Seoi) măpywv) şi a fi în tocmai cu D-deii (7ă civa iza Seg) sunt 
în adevăr opuse acestora : chip de serv luând (poophv 
399).05 afv), întru asemănarea Gmenilon făcându-se (î» dum 
ati dupe Yivdipevo5). Dar, find că aceste din urmă 
esprimă evident în lisus Christos natura ominescă, cele 
dântă! trebue să esprime în El natura divină (1). Pe lângă 
„aceia, Apostolul dă a înțelege, că Lisus Christos, având chipul 
iul D-deă, nu credu o usurpare (007 priv faut) 
a fi egal cu D-dei; urmezi de aioi, că acestă egalitate îi 
aparține de drept, adecă prin natură. Apostolul dice în ur- 
mă, că-lisus Christos sa micșurat pre sine, luând chip de 
“serv; de unde resultă că prin natură sa nu este servitoriul 
lui D-deiă, nici creatură, ci însuși D-dei. Aimintrelea de ce 
sar fi înjosit, micșurat? 

Perfectă egalitate cu D-deii Părintele : „Părintele meă pănă 
acuma lucr&ă și eu lucrez“ (loa, V. 17) „Lot ceia ce face 
Părintele,face și Fiul asemineat (Lbid. 19). „Precum Parintele 
învicză morții și le da vrâţă, așa şi Fiul dă viEța cul 'X place“ 
(Ibid. 21.) „Precum Tatăl are viâță întru el, așa a dat și Fiu 
duă vicța să aibă întru El, (Ibid. 26). « Oile snele aaa mă urmăză ; 
«că de daă vidță eternă, şi ele nu vor peri nică Odată, și nimenea 
nu de va răpi din mânile mele. Ceia ce mi-a dat Părintele 
nai mare decât tăte este, și nimene nu-l-pâte răpi din mâna 
Tatăhă mei“ (X, 27-29). »De m'aţă fi cunoscut, ați fi cu- 
noscu/ și pre Tatăl meă, și-l veți cunăsce îndată și l-aţi veduti 
(5) AV 7) | 

(2). Afirm, gice St. Vasilie, că espresia : „a fi în chipul luă D-deii (Phil II, 6) are aceiaşi putere, ca şi a fi în esența luă D-dext. Caci, precum : luând chipul robuhă (lbid "Î) însemnă, că Domnul nostru „se născu în esenţa naturei omeneşti, ast-feliu şi : a fi în chipul la „D-eăi, arată proprietatea esenței lui D-geii. (Oper. St. Par. VII, 45). (3). St. Cyril al Alexandriei întrebuinţază tote locurile acestea,
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Consubstanţialitate cu D-dei, Părintele. Ecă şi doveqile 

chiar în cuvintele Mântuitorului. Mai ânteiă : „Bă și Tatăf 

wma suntem“ (X, 30); înțelesul, îl cun6scem acum (1). Apor: 

„Cel ce mă vede pre mine vede și pre Tatăl . . . Fă sunt în- 
tru Tatăl și Tatăl întru mine este“ (XIV, 9-1); €răşi sat 
esplicat (2). După aceia : „De maţă cunâsce pre mine, aţe: 

cunosce și pre Tatăl“ (VILI, 19; Comp. XIV, 7); presupune 

numai decât consubstanțialitatea Părintelui și Fiului (3). In: 
sfârșit : Tote câte sunt ale mele ale tale sunt, și tote ale: 
tale ale mele“ (l5n XVII, 10). „ot ce are Tatal a mei 
este“ (AVI, 15); acest cuvânt presupune acelaşi adevăr (4). 

spre a dovedi egalitatea Părintelui şi Fiului. (Despre. sânta şi 
vii făcătârea Treime, cap. 12 şi 13; Lect. cr. 1847, III, 23-26). A- 
ceste cuvinte ale Sântului părinte merită €răşi a fi citate : Domnut 

„Jisus Christos ne anunţă însuşi acâstă egalitate în alt loc, când 
gice : „Lui sunt uşa, prin mine de va întra cine-va se va mântui... 
(l6n. X, 9): Şi aiurea : „Nimene nu pâte veni la mine de nu-k 
va trage pre el Părintele meii, carele n'a trimis“ (bid. VI, 44); 
de unde vedem că, precum Părintele conduce Fiului sufletele alese. 
de-aseminea şi Fiul le conduce Părintelui. Unde este deci acea supu- 
nere de sclav de care vorbesc ereticii? Unde este acea servitute, 
convenabilă creaturei? Unde se vede inegalitate între puterea Pă- 
rintelui şi supunerea fiului ? 

(5). Vegi mai sus$ 27 și p. 232. nota 1. 
(2). lbid. şi p. 213 nota 1. Ă 
(3). Vegi (observă st. Cyril de Alexandria), cum îşi arată sin- 

gur consubstanţialitatea : „Cel ce mă vede pre mine, vede pre Tatăl ; 
căci cel care nu e d2o fiinţă nu descopere pre cel neconsub- 
stauţial. Două fiinţi eterogene şi streine una alteia nu se pot espliea 
una pe alta; dar dacă suut deaceiaşi natura, cunoscând pre una, 
cunosci şi pre cea laltă“ (Lect, Chr. 1847, IL, 31). „Dacă cine-va 
a vecunoscut pre liul în esenţa sa, observă 6răşi Sântul Vasi- 
lie, a recunoscut şi pre Tatăl, căci este scris: de miați fi cu- 
noscut pre mine și pre Tatăl mei aţi fi cunoscut,“ (l5n XIV, 1)-. 
Fiul este deci deoființă cu Părintele; căci nimic necoiporal nu 
dte fi recunoscut prin o fiinţă, care nu-i este aseminea,“ (Oper St. 

Păr. VII. 146). 
(6). „Vegi mai sus, pag. 215 not. 1“. Dacă numai Fiul este crea- 

tura Tatălui, gice €răși St. Vasilie, și tote cele-lalte sunt crea- 
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IL. Scriptura atribu= lui Iisus Christos perfecțiunile lui 
AD-dei, adecă : | 

Eternitate : Adzer, adevăr, gic vouă, mal "nainte de 
Avraam sunt ei» (NUL, 58). «Şi acum Părinte, prea-măreşte-mă 
cu gloria, care am avut 'o Va tine înainte dle a fi lumea» (ĂNIL, 
5). Și mat lămurit încă : Z2 suzzt a/fa şi omega, începutul şi 
sfărşitul» (Ap. 8; Comp. 12, 17,18). «ză ce gice cel d'intarit 
şi cel din urmă, care a fost mort şi care este viii, (Ibid. IL, 3). 
< Curend oii veni şi am vesplătirea mea cu mine, pentru a da 
Be-căruea după faptele sale : Fă sunt alfa şi omega ; cel d ân- 
făiii şi cel din urmă, începutul și sfârşitul, (XXII, 12, 13). 

Aseitate sc esistență pr7n sine. Pe lângă aceste din ur- 
mă locuri ale apocalipsei, care arătând eternitatea Fiului, " 
indică şi aseitatea sa, mai avem aceste cuvinte ale Mântui- 
zorului : «Precum 7 aăl are vicță întru sine, aşa a dat şi 
Fiului să aibă viiţă întru sine» (16n. V, 26). 

Omnipresenţi. cAMimenea nu sa suzt în ceri decât 
ziaintaă cel ce sa pogorit din. certă, Fiul Omul carele este 
n certuri» (|, 13). «Oră zude vor fi doi stii trei adunați îu- 
ru numele meii, sunt şi eu în mijlocul lor» (Math. XVIIL, 20). 

Nemutabilitatea, Sâatul Apostol esprimă atributul a- 
cesta al Fiului lui D-deii, când raportă la pers6na sa cu- 
“vintele Psalmistului : „/pzrz început, fa Domne, pământul aă. 
Sufomeiat şi lucrul mânilor tale sint certurile. <dcelea vor 
Berz, Eră fu remâi; şi toți ca un vesimâut se vor învechi, şi 
za pre o haină de vei schimba, și se vor schimba ; ră Zu, a- 

“tura Fiului, acel care gicea : „Tâte ale mele ale Tale sunt, 
avea tot dreptul să gică aşa; dar după Eunomiu mar fi trebuit 

„să adauge: şi tite ale tale ale mele (lân. XVII, 10); căci Fiul în- 
uși nu putea fi al seii. Se vede lămurit că el se esprima ast-teliii 
numai în vederea conformităţei sale cu Părintele şi a esenței sale 
«cu totul nedesparţită şi aseminea cu esenţa Părintelui“ (Oper. St. 
Păr. VII, 161)
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celaşi eşti, şi aniă 1 nu se vor sfârşi, (Ebr. I, 10-20) şă 
mai de parte, în aceiași epistolă dice : «1zszs Chrzstos er 

Şi asta-ă şi va fi în vecă, (XII, 8). 
A tot sciinţa, Este un atribut pre carele însuși Mân- 

tuitorul şi-l însușeşte : « Ze mi-ai pus Parintele în mână, 
Şz niwiene nu cunâsce pre Fiul Jără numai Tatăl, precuze: 
nimene nu cunosce pre Tatăl fără numai Fiul şi căruea va 
voi Fiul să-l descopere» (Mat. XI, 27; l6n X, 15). «Şz dâte- 

- Gisericele vor cunăsce că eu sunt acel ce cerc inimile şi. 
răruuchi?, (Apoc. IL, 23). I se atribue și de către Apostoli = ” 

„*Acum videm bine, că sciă tâtt, şi naă frebuinţă să te întrebe: 
"Hzmtene ; pentru aceia no? credem, că dela D-geii ai eşi (l6n 
XVI, 30). «Dome, fu sciă 75fe, fn sciă că te iubesc, (XĂI, 17). 
S6ii : «2545 nu se încredea lor, pentru că cunoscea pre toţi, 
Ş? m'avea trebuință, ca să mărturisâscă cine-va despre oraş: 
caci el cunâscea ce cra în oma (IL, 24, 25). Zutru dânsul tâte 
Zesaurel: înțelepeiunel şi ale sciinţe) se cuprinde (Col. III, 3). 

A tot puterea. 0/2 mele lasul meii ascultă, că de cu- 
nosc şi ele mă urmăză, şi că, le daă, lor vzeța vecăuică, şi za 
dor peri în deck, şi nimene nu deva văpi din mâna mea. Dă- 
rzntele carele wi li-a dat mal mare de cât Zoți este, şi nime- 
ne nu le pote văpi din mâna Părintelui mei. Li Şi Zatăl 
una Suntent» (l6n X, 27-30). «£7 va schimba corpul nostri 
cel sricăcios, că să-l facă aseminea cu corpul stii glorios, 
Prin aceiaşi putere, cu care păte să-şi supue tâte» (Fu. IL. 21). 

Gloria, «De ar f cunoscut (Înţelepciunea lui D-deit) mar. 
fi răstignit pre Domnul gloraeha (1 Cor. II, 8; Gomp- 
lac. II, 1). | 

IV. Sânta scriptură mai atribue lui Iisus Christos ȘI acţi— 
un! divine și putere preste tot ce esistă, 

Fiul lui D-deu este represintat : 1-ti Ca creaioriă al lumet 
« Tăte printr ensul saă făcut, şi fără de deusul nimic te



3 29 

Sa făcut ce sa Jăcut, (6n. |, 3). «Totul a fost creat prin 

FI în ceriăi şi pre pământ, cele văgute şi nevădute, or Tronu- 

zile, oră Domniile, ori Stăpânile, ori Puterile; totul a 

fost creat prin EI şi pintru El (Col. L. 16; Comp. He- 
br. |, 2,10). | 

20. Ca providenţă : «El este înainte de tăte şi 10te subsrstă 

Brin El, (Col. [..17). «£/ sustzne fote cu puterea cuvbrituluă 

st» (Ebr. L, 3). | 

3%. Ca facând minură, prin propria sa putere ; « Precum 
Tatăl învitză morţii şi de dă viâţă, ast-feliii şi Fitul dă viţă 

cărui place» (l6n. V, 20) «Ş? celor ce vor crede, aceste minu- 

7ză vor urma ; întru numele ză draci vor scote, în limbă nouă 

vor gră:, preste şerpă vor călca, și de vor dea ceva de mor- 

fe, mu-ă va vătăma pre el; preste bolnavi mânile îşi vor pune 

şi ine le va fi» (Marc. XVI, 17,18). 

4%, Că Domn a tote, Regele regilor, Domnul domnilor. : 

« D-geii a vestit cuventul săi fiilor ui Israel, împărtăşindu-le 

pace prin lisus Christos, care este Domnul tuturor» (Act. 

X, 36; Comp. luda. 4). «Zi se vor lupta contra Mielului şi 
Mielul îi va învinge, pentru că el este Domnul domnilor şi 

Regele regilor» (Apoc. XVIL. 14)», Fl purta scris pre vest 

mentul săil şi pe căpse : „Resele regilor şi Domnul dom- 
nilor“ (XIX, 16). | 

V. In fine Scriptura atribue lui lisus Christos închinare, 

care se cuvine numai lui D-dei. Așa ea poruncește în ge- 

nere : Că tofi să cinstiscă pre Fiul, precum cinstesc pre Ta- 

za/, şi declară că ce/ ce na cinstște pre Fiul nu cinstește nică 

fre Zată! cel ce l-a trimis» (l6n. V, 23). Ea ordonă în par- 

ticular, ca se credă în Fiul: «ara ui D-geă esta, ca să 

credeți în cel ce la trim:s» (ln, VL, 29). “Poruuca ce n-a 

dat este, ca să credem în numele Fiulm stă Iisus Christos» 

(t. I6n. LII, 23; Comp. I6n, III, 18; VI, 40: Act. XVI, 31; 

=
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XX, 21). Să se încredă pre Dânsul : Să pp se fae/bure Inima 
v0s7ră. Credeţi în D-deal şi în mine credeți, (n. XIV, 1). 
* Acestea am gis vouă, ca să aflați pace întru mine : mark Su 
Zărări veți avea în lumea acesta; dar încredați-ve în mine că 
eu am biruit lumea» (XVI, 33). Paul Apostolul luă isus 
Christos, din ordinul lut D-geii, Mântuitorul nostru, şi al luă 
1545 Christos, Speranţa năstrăs... (1. Tim, l, 1; Comp. Mat. 
XII, 21; Col, |. 27). Să-l itibescă : «Dacă cineva ma zurbește 
Pre Domnul nostru Iisus Christos, să fe anatema, marana- 
Zha” (i Cor. XVI, 12; I6a XIV, 23). Să-l chieme în rugă- 
ciuni : « Zoz ce veți cere dela Părintela mesi întru numele medi 
voiă face, pentru ca Părintele să să Brea-măriscă întru Fiul. 
De-mă veţi cere ce-va întru numele netă, vodă faces» (XIV, 13,14). 
« Adevăr, adevăr, git vouă, de veți cere cea dela Tatal întru nahele mei, El ve va das (XVI, 23). Să i se închine : «Caz “înroduse pre Fiul să cel ântăiă născut în lume, ese : Să i se 
închine toți ângerii lut D-geib» (Ebr. 1, 6). Apostolul voește, ccd întru numele Ink isus Christos ot genunchiul sd se plece al celor cereşti, al celor Pămentești şi al celor de desubt, 75tă bmba să mărturisescă, că Domnul isus este „în gloria înă D-gleii Tatălui stă, (Fiul. IL, 10, un). In fine să-l 
mărturisescă : < Ori cine va măârturist, că Îisus esta Fiul Ink 
D-deiăi, D-gei rămâne întru el şi el în D-gei, (tn. IV, 15). “Dacă mărturiseşti cu Fura, că Îisus este Domnul Ş2 dacă cre cu inima, că D-geii la înviat din morți, fe vei mântui ; Căci trebue a crede cu inima, Pentru a fi justificat şi a martu- 7isi credința sa prin cuvintele sila Bentru a fi mântui... (Rom. X, 9,10). | 

Este adevărat, că în sânta Scriptură sunt locuri, care la - prima privire nu se împacă cu învăţătura despre divinita- tea Fiului lui D-deu şi a egalităţii sele cu Parintele, şi de Care s'au și servit ereticiă tot-deuna, pentru a combate divini- 
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“tatea MântuitoruluY nostru ; dar aici trebue să ne amintim, 
că după sânta Scriptură, lisus Christos nu este numai D- 
dei, ci El este tot odată și om; că în calitatea sa de D-deii. 
a priimit fiinţa Părintelui şi prin urmare, deși de o ființă 
cu El este deopotrivă cu el; El este, după raporturile sâle 
persânale, Fiul Părintelui, ocupând al doilea loc în or- 
dinea persânelor Sântei Treimi; că în fine în calitatea sa 
de Răscumpărătoriti al 6menilor în gilee Zrupulul se, pre- 
cum dice Apostolul, el fu într'o stare de înjosire voluntară 
(Ebr. V, 7; Fil. UI, 6-8), bine-voind a lua asupra sa păca- 
tele nostre, a se face însuși pre Sine blestem pentru noi 
(Gal. ILL. 13), şi a împlini cu credință voința Părintelui, care 
l-a propus, ca să îie sacrificii de împăcare prin credinţă întru 
sângele sei». . . (Rom. III, 25). Din claritatea acestor idei 
vom găsi ușor înțelesul locurilor Scripturei, pre care le adu- 
seră eterodoxii în tot timpul în contra dogmei divinităţei 
Domnului Nostru lisus Christos. Așa, de esemplu, când 
dicea : Fzul mu pâte să facă de la Sine nimic decât numaă 
acea ce vede la Tatal, (lâna Y, 19), Mântuitorul nostru o QI- 
cea acesta în virtutea raportului săă personal cu Părintele, 
de la care și cu care are nu numai unitatea esistenţei, 
dar și unitatea voinţei, - acţiunei, puterei; şi prin aceia, 
fireşte, că tot ce face El, face tot-d&una prin “Tatăl şi cu 

“Tatăi, şi fară de EI nu pre face nimia. (2). Când dicea : 
« Zatăl mei mat mare decât mine este, (XIV, 28), dicea 

(1). Ar fi cu nsputinţă şi contragicătorii, că Fiul să creeze ceva 
ce nu crează Tatăl, Căci tot-ce are Tatăl este al Fiului, prezum 
gi ceia ce este al Fiului este al 'Tatălui. Deci nu este nimic care 
să tie propriii unuia din Er; căci totul este al Lor în comun ; 
chiar esistența în Ji este comună și demnă de o adoraţiune egală, 
cu tote că esistenţa Fiului provine din Părintelet, (St. Gregor. 
Serm. 30; Oper. St. Părinţi III, 88). Aceiaşi idee se află în St. 
I6n Damascen (Espunerea cred. ort. lib, 1 cap. 13, pag. 45, 46 și 
cart. IV cap. 18 p. 274). |
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acesta având în vedere raportul săi personal cu Părintele, 
care este principiul s&ă (1), în vederea umanităţii sele; care 

este încontestabil inferi6ră divinității (2). Când dicea : «2 
suză la Tatăl meă şi Tatăl vostru, la D-gleul meă, şi D-geul 
vostri (XX,17), vorbea așa şi ca Fi al lut D-deii și ca om: 
căci D-deti este Părintele său prin natură, şi a devenit D-deul 
stă prin economia evangelică, întru cât Fiul a luat asupra sa 
natura omenescă, pe când din contra faţă cu noi, D-dei este 
Părinte număi prin har, dar el este stăpân și D-deă prin na- 
tură, (5). Când dicea : «Zră despre gina aceza şi cesud nz- 
pene nu scie, nică ugerti din certură, nică Fiul, ci numat 
Tatăl». (Mare. XIII, 32; Math. XXIV, 36), era oră cu pri- 
vire la omenirea sa, la starea sa înjosită de bună voie (4), 

(1): „Aică cuvintele mai mare sunt cu privire la causă. Intru cât 
orig nea Fiului este în Părintele, acesta este mai mare, ca autorii 
şi principii al Fiului. De aceia a dis Domnul: Părintele este mai 
mare decât” mine. Dar ce însemneză cuvântul Pârinte, dacă nu că 
el este causa și principiul a ceia ce s'a născut din EL? « (St. Vas. 
lib. Contr. Eunom; Oper. St. Păr. VII, p. 56). Așa vorbesc st. 
-Gregorie (Oper; st. Păr. IMI p. 85); Părinţii sinodului din Sardica 
(apud 'Teodoret. H. E. II, cap. 8); st. Chrisostom (Hoimil. LEXYV in 
Ioan ad cap. 14 vers. 29); st. Epitanie (Haeres. 69); st. Isidor Pe- 
lusiotul (lib. III. Epist. 334); st. Iân Damascen (sp. cred. ort. ], 
3 p. 23. 

(2). „Când dice“. „Tatăl mei, care ma trimis, este mai mare decât 
mine“ (lor XIV 28), el numește pre Tatăl mai inare decăt EI, pentru 
că s'a făcut om; dar ca Cuvânt al lui î)-geii este egal cu El“ 
(St. Atanas. sem. despre întruparea Cuvântului lui D-geii contra 
arienilor; Lect. Crest. 1840, MI, 171-172); St. Ambrosie esplică. 
locul acesta tot aşa (De Fide III, cap. 4); așa şi st. Cyril (n 
Ioan. lib. X); Augustin (De Trinit. Cap. 1, 9, 11); şi papa Leon (E- 
pist. ad. Flav. Cap. 4), etc. 

(5). Vegi St. Atanasie, Cuv. contr, arienilor (Lect. erest. 1840 
II, 118); aceiaşi ideie se află şi la Cyril Lerusalimitânul (Catech. XI, 
n. 19, p. 200) şi în st. Grig. Teol. (Op. si. p. ÎIL. p. 86). 

(4). Vegi St. Grig. Teol. (Op. st. Pâr. III, 94). Așa vorbese 2 
St. Atanasie (contr. Arien. lib. VI); Fustaţiă al Antiohiei (conu- 
Arian. lib. VI); Cyril al Alex. (Dialog. lib. VI) şi alţit.



— 283 — 

ori cu privire la planul iconomiei mântuire!, credând de 
nefolositoriă a descoperi Gmenilor timpul judecății (3). Când 
dice : «Părintele mică, de este cu putinţă, trecă paharul aces- 
Za de la mine ; dar nu precum voesc et, ci precum bu» (Math” 
XXVI, 39). El manifestă în persâna sa două voinți: voinţa o- 

menâscă, care, din causa slăbăciunei trupeşti, cerea să se în- 
depărteze suferinţa, şi voinţa divină, care în totul identică cu 

„acea a Tatălui, era gata dea priimi patima şi mârtea (2). Când 

în fine, pre cruce chiar striga, : <D-gzu/ mezi, D-geul mei? 

căcă piaă lăsat!; (Mat. XXVII, 46), negreşit că în numele 

nostru, pentru că nu suferea pentru EI, ci pentru noi;,nu El 

era părăsit de D-deu Părintele (era chiar cu neputinţă din 

causa unității şi nedespărţirei nature)), ci no', pentru cari! s'a 

suit pe cruce, ca să ne împace cu D-deu (3). Din același 

punct de videre, dice Sântul Grigorie Teologu', trebue a 

privi €răşi ceia ce se dice de Fiul : <Că z/ sa învățat ascul- - 

Zarea din cele ce a suferit, şi strigarea sa, şi lacrimile şi cs- 

rerile s€le, şi rugâmintele, şi supunerea sa umiliti» (Ebr. V, 

7, 8). Lote acestea s'aii sevârşit în numele nostru şi se con= 

centreză minunat în persona sa divină. El însuși ca Cuvânt, 

n'a fost nici supus, nici nesupus (supunerea și nesupune- 
rea fiind faptul celor inferiori și subordinați, şi aceia se atri- 

bue celor buni, Gră acesta celor râi); dar ca chup de rob 

(Fiul. II, 7), El se înjoseşte la nivelul tovarășilor săi-de servicii 

(1). „Prin cuvintele“ : „nici ângerii, dice st. Uhrisostom, lisus 
Christos învaţă pre discipulii sei că nu trebue să caute a şti-a- 
ceia ce nu ştiii ângerii, Prin cuvântul : nici Fiul, EL îi opreşte şi 
de a ști şi de a-l mai întreba, etc. (Hom. 16, despre Evang. St. 
Matei n. 1, 2); St. Vasilie (Oper. Sânt. Păr. VII, 166). 

(2). Veg St. Atanasie (Cuv. contr. Arien : Lect. Chr. 1840, 
III, 2017). | 

(3). St. Greg. Teol. (Cuv. 30. Oper. st. Părinţi III, 82, 83; st. 
Atanasie (Cuv. contr. Arien.; Lect. crest. 1840, III, 169-170); st. 
In Damasc. (Esp. cred. ort. lib. IV, cap. 18,218).
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şi slugilor; El se învesteşte cu o asemănare streină, luând 
asupra sa și represintând tot ce este al mei, pentru a 
concentra în persâna sa t6te greșalele mele morale, precum 
focul topește cra, sâii sârele vaporii pământului, și pentru 
a me face, prin unirea mea cu El, participătorii de ceia 
ce-i este propriii Lui (4),. 

După ce s'a arătat ast-felii: mijlocul de a înterpreta îătr'un 
sens cu adevărat religios acele din locurile Scripturei, care 

„se pare la prima videre, că ar contradice doctrina divinității 
Fiului, și sau esplicat cele mai grele, credem de prisos a mai 
esamina pre tote cele-lalte, care presintă infinit mai puţi- 
nă dificultate (2), și trecem a căuta confirmarea acestei în- 
vățături în alt isvor al teologiei ortodoxe. 

$. 34. Droinztatea Înă isus Christos ŞI consubstanţiali (a 
Ze sa cu Părintele, dovedite prin St Zradiție. 

Biserica veche a lui Christos, conservătâre a adevăratei 
tradițiuni apostolice, măr turisi, fară nici o îndodli, în cele 
irei vecuri dinteiui ale erei nOstre, divinitatea Fiului lui 
D-deii. întocmai așa precum fac şi astă-di creştinii ortodocşi. 
Observăm, că şi aici, ca și în înveţătura despre treimea per- 
sonelor în D-dei, n'avem trebuință de a urma firul tradi- 
ținăei mai departe, decât pănă în vecul al patrulea, adecă 
dupe sinodul ântăiti ecumenic, din care timp, chiar după 
mărturia eterodocşilor, învățătura despre divinitatea lui 

. isus Christos a esistat tot-deuna în biserică. ” 
3 

(), Guv. 80. Oper. st. Păr. III, p. 83. 
(2). Aceste locuri deosebite sunt discutate pe lârp în St. Atana. sie (Cuv. contr. arien) ; St. Vasilie (Cart. 4. Cos tra Eunom.; Oper. Sânt. Par, VIL, p. 144178); St. Gregor. (Cuv. 29 și 30, Op. st. păr. III, 72-95) şi cei-lalţi părinţi, carii aii scris contra arienilor St. I6n Damasc. dă &răşi regule pentru înterpretarea locurilor de feliu] acesta (Esp. cred. ort, cart, IV, Cap. 18; Termină intrebuia- ţuţi celativ la Christos), 

   



   
Dap 

Dovedile despre credinţa bisericei din vecurile dintăit 

în divinitatea lui Iisus Christos sunt de doă feliuri : unele 
se pot numi î7Zerne, altele esterne. | 

La doyedile interne aparțin : 10 Szmb6/e/e sc mărturist- 

pile de credință întrebuințate în biserică pănă da sinodul din 

Nicea. n unile din ele, ideia despre divinitatea lui Lisus 
Christos este esprimată numai în puţine cuvinte; așa, bună 

oră, în simbolul numit Apostolic: Cred... . şi în Jisus Chri- 

sfas, unicul sei Fiă, Domnul nostru. Dar în schimb se âra- 
tă aiurea cu tâte amărunţimele și claritatea dorită. Aşa, 

în mărturisirea de credinţă anexată la constituțiunile apo- 

stolice, isus Christos se numeşte : Fiz4/ unic al fut D-deă, 

cel ânfăiăi născut de cât (5te creaturile, mai "nainte de vecă, * 

după bună-vornţa Te araluă, născut, nu facut; în simbolul 

bisericei din Jerusaiim else numește : c/5z2 zpzzc al fă D-aeă, 

născut din Părintele mai "nainte de vecă, adevărat D-geil prin 

care sunt tăte» ; în acel al bisericel din Cesarea : « Cântul 

“Dă D-glei, D-geii din D ză, nascut din Parintele mai “nain- 

fe de toți vecits (4); în al Sântului Grigorie Taumaturgul, - 

întrebuințat dilnic de către Biserica din Neocesarea,. spre 

învăţătura poporului: «ză ae al unicului D-le, D-geii 

din D ge... Tărie producetăre a tuturor fiinţelor create... 

nemuritoriii din cel nemuritorră, etern din etern (2). 

20. Mărturisirile de credință compuse, înainte de vicul al 

patrulea, în stiddele stă în numele păstorilor adunaţi. De 

(1). Vegi $ 28. Ă - 

(2). Vegi. simbolul și istorisirea St. Grigorie Nysanul la finea 

confesiunei ortodoxe catolice şi apostolice a bisericet de răsărit. ; St. 

Grigorie (Taumaturgul), ice istoricul, a lăsat în manuscript, jo în- 

văţatură divină (SimboD, moştenire preţisă. succesorilor. Poporul 

ce locuea; în partea aceia, scoțând în fie-care di învăţătura sa din 

isvorul acesta, a rămas pănă acum strein de ori ce eresie“ (Ibid. p. 

232-233, M. 1838). ”
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esemplu, mărturisirea de credință a păstorilor biserice! din 
Alexandria, espusă în scrisârea lor către Paul Samosatenul, 
care nega divinitatea Mântuitoriului, «Mărturisim, scrieaiă 
el între altele, pre chipul lui D-dea, Cuvântul sei și înţelep- 
ciunea sa, ca Fii al lui D-deu, şi adevărat D-deu, ca una 
şi aceiaşi persână eternă, unul ȘI acelaşi ipostas. Acesta nu 
pote fi la Gmeni; căci cuv6ntul, înțelepciunea, puterea Şi imaginea omului sunt atribute ale s6le ; ele nu esistă prin sine înseși, și fie-care din ele nu este nică om, nică fiul omu- lui. . . din contră, chipul lu D-deti, Cuvântul, care esistă împreună cu el, este D-deă şi Fiul lu D-deii, Cuvânt hi- postatic (2vynâoTars A5yo5) adecă având un ipostas deosebit 
de al Părintelui. Așa mărturisati însuși sânţii Părinţi, aşa ne-ai învăţat și pe noi a mărturisi și a crede»... Si. may departe : «Pentru ce numești tu pre Christos om perfect şi nu D-deii adevărat, obiect de adoraţiune a t6tă creatura, împreună cu Părintele și cu Sântul Spirit?.. Este.D-deu nevEdut, care s'a facut vedut; căci D-det s'a arătat, s'a manifestat îz2 rug (i Tim: IL, 16). Nascut din temeie este acelaşi, pre carele D-geii Părintele l-a născut din pântece mal "nainte de Lucefăr. (Pş, CLX, 4)... Este Domn prin natura sa.și cuvântul Părintelui, prin care Părintele a creat tote; și Sânţii părinți îl numesc consubstanţial cu Părintele... Căci învăţătura ce ne-o dati er în privința acesta, este tot aceia ce ne-o dai şi despre D-deă (1),. Ast-feliii este și măr- turisirea de credinţă, espusă în epistola sinodului de Antio- chia (269) contra acelucşi eretic : <Am credut că trebue să espunem în scris credința, pe care am primit'o de la în- ceput, care ne-a fost transmisă șiS'a conservat pănă aeum în sânta biserică de a tâtă lumea : moștenire prețiOsă a prea 

  

(2). Bibliot. vet. Pate, T. 1. p. 215-218, Paris, 1624, şi Lect, er, 1840, 1V, 10, 13, 14. 
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fericiţilor apostoli, martori vădători și ministri aX- Cuvântu- | 
lui (Luc. Î, 2), şi care s'a vestit în lege, profeți şi Noul Tes- 
tameat. Etă acestă credință : D-deii este necreat, unic, e- 

tern, nevedut. .. Fiul săi, pe care-l cunâscem din Vechiul 
şi Noul Testament, îl mărturisim și îl predicăm ca născut, 

Fiul unic, imagina nevedutului D-deii, Ântăiit năseut decât 

tOte creaturile (Col. Î, 15); ca Inţelepciune, Cuvânt şi Putere 

a lui D-qeii (1 Cor. 1, 24), ce esistă din t6tă eternitatea ; ca 

D-deu, nu prin presciinţă, ci prin natură şi ipostas, Fiiul 

lui D-deui. Dară oră cine n€gă că Fiiul lui D-qeu sa fi fost 

D.deu chiar înainte de creaţiunea lumii, şi pretinde că a 

recunâsce pre Fiiul lui D-deii ca D-deiu, este a admite do 

D-dei, îl considerăm ca afară de legea bisericei, și tâte bi- 

sericile catolice -sunt în unire cu noi în privinţa acesta. , . 

Si tâte Scripturile înspirate represintă pre Fiul lui D-dei, 
ca însuși D-deti» (1). 

30, Escomunicăr ile pronunțate de biserică contra ereticilor, 

carii respingeaă, divinitatea Fiului lui D-geii, stă a luă Iisus 

Christos, şi anume contra luă Cerint, Ebion, Teodot, Carpo- 

crat, Paul Samosatinul, în fine Ariă şi toți aderențiă lor (2). 

In tâte împrejurările acestea credința bisericei însăși în di- 

vinitatea Fiului iui D-dei se esprimă în modul cel mai 

precis și mai solemn. 

40. Cuvintele amor păstori şi dascăli ai bisericei vechi. 

Ast-feliii pintre acei ce fură contimpurani apostolilor, Sân- 

tul Clement al Romii, în ânt&ia sa Epistolă către Corinteni, 

aprobând purtarea lor precedentă le aminteşte că pe atunci 

ei aveaii suferințele lui D-deii statornic înaintea ochilor (3); 

a: Collect. coneilior. Labbei î. IL. p. 844, Paris 1611, și Lect. 
„1830; 1, 238, 239; 241. 

Vegi mai sus, vedi şi Irineii, Coatr. Haeres, IL. cap. 19; 
Bob. E. E. Y Cap. 28, 315. 

(3)... Tois Epadiois 705 Vao5 dpuo5p.svot za 350 ves 105 ho:
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şi începe a Il-a Epistolă a sa îndemnându-i ast-felii : «Fraţi- 
lor, trebue să considerați pre lisus Christos ca D-deu, ca 
judecătorii al celor vii și al celor morți (1). Sântul Igna- 
tie T'eoforul îl numește câte-odată, în Epistolele sale, D-qei, 
D-dei întrupat, făcut om, Cuvânt al lui D-deii, etern şi Fit 
al lui D-deii prin Dumnegeire (2); el numește sângele săi, 
sângele lui D-deii și esprimă dorința de a imita pre D-deul 
s&ii în suterinţele sale (3) Un discipul al Apostolilor, care a 
ascuns numele său, se esprimă ast-feliă vorbind de D-deu : 
“El a trimis Gmenilor nu pre unul din servitorii sei, un 
ânger sâi un Domn, ci pre însuși architectul și autoriul 
tuturor lucrurilor (5 nunovoyăv T&» AY)... prin care totul 
s'a orinduit, determinat, și de care depinde totul;.... El l-a 
trimis precuni ar face un rege trimețând un rege pre Fiul 
sei; El “l-a trimis ca D-deii (îs Setv exzubew)> (4). Sântul 
Policarp îl numește Fiul etern al Părintelui (5), căruea se 
“supune tot ce este în cerit și pre păment și pe care-l ser- 
vesc tote spiritele (6). 

  

Tots &vtobizipehâs estepytopiivot lire cois SzhiTyvois, xai ră audi uaza at6d ij ph oovdanuy buâv (|. Cor. cap. 2). 
(1), "Adsagoi, cbr dei bus upoveiy zegi '1qjco5 Xptoro, os ap! de- 

65 ... (IL ad. Corint, n. 1). 
(2). Se citește între altele în St. Ignatie : „lisus Christos D-qeul 

nostru (6 Yes) a fost în sinul Mariei“ (Ad. Efes. n. 18. Cont. n 
19, 20). Este un singur D.deii, care s'a manifestat prin Iisus Chri- 
stos, Fiul săi, care este cuvântul seii etern“ (Ados 'a:8:05) (Ad. 
Magnes. n. 8). , _ Pa 

(5). „Voi următori ai lui Christos, aţi sevârşit o faptă cuviincio- 
să, facGndu-vă vii prin sângele lui D-deui“ CE zinac: -da05) (Ad. 
Efes. n. 1) "Eatorpâvare up: piprjzie ea 705 2490b3 155 Yană 
05. (ad. Roman. n. 14). | | 

(5). Omul apostolic, câruea aparţin aceste cuvinte, este cunoscut 
numai sub numele de autorul epistolei către Diognet, de unde 
am şi luat... Vid. Epist. ad. Diognetum, Cap. 7 şi 11; in Opp. Pate. 
Apost. p. 312-314 şi 320; Tubing...1847. | 

(5). Epist. Smyrna. Ecel. de Marte. S. Polycarp. n. IA | 
(5). 6 Daetây1) 16 ziyta, Ezovpâva al eztțea.  zăoa 2voi), Aatpebe,
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Pintre dascalii vecului al doilea, sântul Iustin afirmă, că 
Iisus Christos este tot odată cel dintii născut al lui |D-deii 
şi însuşi D-deti (3), alt D-dei după număr şi nu după pu- 
tere (2) : El este care, în Vechiul Testament, s'a arătat sub 
numele de D-dei, lui Abraam, Isăac și Iacob (Apol. I No 
63); divinitatea sa este evidentă în aceia, că este cu adevă- 

rat născut din D-deu (Dial. cu Trif. cap. 125, 126); apot el 
adauge : «Acesta (acestă naştere tainică) mi se atestă prin 
cuvântul Inţelepciunei, care este D-deu însuşi născut de Pă- 
rintele tuturor» (Ibid. Cap. 61). In fine adresându-se ludei- 
lor, el dice : «Dacă aţi fi luat aminte mai mult la ceia ce 
dic Profeţii, nu aţi întârdia a recunâsce, că EI (lisus Chri- 
stos) este singurul D-dei și Fiul lui D-deii necreat> (Ibid. 
Cap. 121). Tatian apără în contra păzânilor realitatea veni- 

rei pre pământ al lui D-gză în rup, și numeşte figurat pre 

Sântul Spirit Servitoriul lui D-geii, carele a pătimit (rkxovov 
0 mezoysâzos Sed) (3). Sântul Irinei, în cartea sa cozzra 
ereszilor, după ce a numit pre Mântuitorivl singur D-deii 
(solus Deus) (lib. IN, cap. 8, n. 3), observă, că nimine nu 

se numește D-deii, afară de D-dei și Domnul a tote şi 
Fiul s&i lisus Christos (III, 6, 21); că numele de D-deii în 
înţelesul strict, nu fu dat nici odată ângerilor, și că chiar 
atunci se adaugea tot-dâuna câte ceva, ce făcea alusiune la 
imperfecțiunea naturei lor (Lil. 6, 3. 5); că magii aduseră 

daruri lui lisus Christos, privindu-l ca D-deă (II, g, 2), și că 
toți Profeții, toți apostolii şi Spiritul chiar îl numesc, în în- 
țelesul proprii, D-deii, Domn, Rege etern, Fii unic și 
Cuvânt întrupat (Il, 19, 2). Meliton de Sardes, vorbind 

(Epist. St, Policarp. ad. Philip. n. II). 
(0). “Oe azi Asjos zporâronos îy rod Weo5 nai Vede bzipyei (Apolog. 

i, n. 63). | 
(2). Ves Erepoc ăprOup, 3) 05 vu. (Dialog. cum. Tryph.. 

cap. 56), , 
(3). Tatian advers. Graec. n. XXI şi XIII, 

Teologia Dogmatică 19,
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despre Christos, dice, că el este D-dati şi tot odată şi om (3) 
şi adauge despre creștini, că ei nu se închină petrelor, ci 
Cuvântului, care este D-dei (2). 

Pintre învățătorii vecului al treilea, Tertulian scrie, că 
lisus Christos este D-.deă și Rege al tuturor, D-deă din 
D-dei, lumină. din lumină, Fii născut din esenţa sâă sub- 
stanța Părintelui și consubstanţial cu Părintele (3). El de- 
monstră posibilitatea întrupărei lui D-deii (+); pe urmă ob- 
servă, că datoria crestinilor, este de a crede în D-deui mort, 
şi tot odată viii în vecii vecilor, și că nu mai suntem ai nos- 
ră, îiind rescumpaărați prin sângele lui D-dei, al lui D-deii 
răstignit (5). Clement Alexandrenul vorbește cu aceiași cla- 
ritate de Cuventul, care este toi odată D-deii şi om ŞI îs- 
vorul a tot binele, despre D-deii r&scumparătorul, eare în 
calitatea sa de D-deu a prevădut t6te dorințele nâstre (e), 
şi ne dă învățătura acesta : “Omule, credi în acela care 
este tot odată om și I)-deii, D-deii viu, care a suferit și să 
i se închine (?),. Origen numește pre lisus D-dei (5), D-qeii 
și chipul nev&dutului D-geu, care ne arătă pre Tatăl (despre 

'). Apud Buseb. H. E. V. cap. 2%. 0). 
(2). Apol. fragm. în ehronie. Pasch, apud Galland s. I.p. 678. (5). Christus omnibus deus et Dominus est“(advers. [udaeos, cap.T). „De deo deus, ut lumen de lumine accensumt (apolog. Cap. 21). „Fi-. lium non aliunde deduco, sed de substantia Patrist (adv.Prax. cap. 4), „Consortes (Filius et Sp. S), substantiae Patrist (Ibid. Cap. 3). (*). Advers. Marcion II, 16; 111, 12: De Carn. Christ. cap. 34. (6). „Christianorum est etiam Deum mortuuw credere, et tamen viventem in aevo aevorum“ (adv. Marcion II, 16). „Non sumus nostri, sed pretio empti, et quali pretio ? Sanguine Dei“ (ady. | Uxor. II, 3). „Deus crucifixust (adv. Marc. îl, 27). 
(5). Asrs 6 Adzos, 6 movos dupe Vede za ai Zvdpoozos. . (coh. 1; conf. Strom. II, 9; Qouis div. salv. VI; Paedug. 1, 8). 
(2). Ilisrevoov, vipere, avăpozw ai Ys0, 70 zaâyr zai 7100 140y05- evo de Câvri (coh. X). | 
(2). “O des "173055, (Contr. Cels. V, 66), 9305 1175053 (Ibid. V,51). 
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Fac. X, 6; despre Ev. luilânt. Il n. 1), D-deii este om 
(asupra Ev. lui Math. t. XVI n.20), care posedă tot ceia ce 
are Tatăl (asupra Plâng. Ier. VIII, n. 2), care este cu Pă- 
rintele, unul și același D-dei şi Domn (4), şi că Biserica în 
«dă aceiași închinăciune divină ca și Părintelui (Conf. Cels. 
VIII, 26, 27). Sântul Ipolit scrie, despre cuvintele Apostolu- 
lui pentru Christos (Rom. IX, 5); EI este D-qeii preste 
tOte; căci el dice cu siguranță : « Zâ/e mm /e-a dat Părintele 
zzeă în mânale mele» (Math. XI, 27). « Cel ce este preste tăte 
D-geii bine-cuvântat, este născut şi s'a făcut om ; £ste D-geii 
în veci» (*). Dionisie Alexandrânul, pe care unii Părinți, în- 
temeindu-se pre unele espresiuni neexacte din cuvintele 
sale îl presupuneaii; că greșește în privinţa consubstanția- 
lităţii- Fiului cu Părintele, se justifică complect în privința 
acesta într'o epistolă f6rie stimată, în care mărturisi cu 
totă claritatea dorită şi egalitatea şi consubstanțialitatea 
Fiului cu Părintele (5). Sântul Cyprian dice : «Avem un 
-mijlocitoriă şi împăcătoriii pentru păcatele nâstre, adecă pre 
Tisus. Christos Domnul nostru și D-dei (Ep. III, 7); EL este 
D-deul nostru, el este Christos (despre van. idol); şi ori 
cine nu crede că Christos este D-deiu, nu pote să devie tem: 

9shs pa mai uară răy yparoiv 6 Scorăp (Select, în Genes. LăĂ, 6) 
(0). Ut.zautem unam et eandem omnipotentiam Patris et Fulii esse 

cognoscas, sicut unus atque idem est cum Patre- Deus et Domi- 
nus, audi hoc modo Johannem in apocalypsi dicentem : Haec dicit, 
Dominus deus, qui est, et qui erat, et-qui venturus est, omnipoteus. 
“Qui enim venturus est, quis est, alius, nisi Christus ?* (De Prineip. |. 
2, n. 10) "Evo cb Vehy, îs îmoăsăwnapay, dv Ilazspa xai roy “Iov 
Vepamsbonev (Conte. Cels. VIII. 12), | : 
(2). Contra Noet. cap. 6. Yes 6 a4mwăs. Adv. Iud. cap. 4. Conf. 

„Adv.Beron et Helic. n. 2. et Serm. în 5. 'Theophil. n. 10. 
(2). Epist. ad Dionys Romanum : “Azsp wa cor 8 XXANS 'ext- 

„Grokijs Expaba, E os “jhera „xai 6 mpompovaw Expo war apoi 
 mabâos On cs ab hEyovtos my wpisrâv 6p.00d30y elvai ro Ya (Apud 
Athân. 8. I p. 255). - 
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plul său (Ep. 73). Arnobiii (1), Metodiu de Patara (?), Felix 
al Romei (3), Petru al Alexandriei (4), precum şi toți cei. 
lalţă învăţători ortodoxi de pe timpul acela, mărturisiră, cu- 
rat aseminea dumnedeirea Mântuitorului nostru Iisus Chris- 
tos, dacă se crede mărturia unui scriitor contimporan, 
citat de Eusebiu. Combătnd opinia ereticilor, că învăţătura 
despre divinitatea Fiului ar fi întrodusă în biserică abea 
după papa Victor, acest scriitor se esprimă așa : <Aserţi- 
unea lor ar fi pâte adevărată, dacă n'ar fi desmințită mat 
ântă&iii de Sânta Scriptură, apoi de scrierile cător-va frați, 
carii apărură înainte de vremea lui Victor, și fură compuse 
cu scopul de a apăra adevărul contra păgânilor și eretici- 

lor din timpul acela : voiii să vorbesc de cărţile lui Ius- 
tiniaa,: Miltiade, Taţian, Clement şi mulţi alții, carii cu 
toții numesc pre Christos-D-deii. In fine, cine nu cun6sce 
cărțile lui Irineii, Meliton și alții, în care Christos se nume: 

şte D-deii și om? Și câți psalmi şi cântări n'a produs 

anticitatea ortodoxă, în care Christos se numeşte Cuvân- 

tul lui D-deu și divinitatea sa glorificată (5). 
5. Mărturistrele Martirilor. Martirul Symjforop respunse 

împ&ratului Traian, care-l ameninţă că-l va sacrifica deii 
lor s&, dacă nu va voi a le tămăia pe altariu: „Dei t&- 

(1). „Ideo Christus, licet vobis invitis, Deus; Deus, inquam, Chris- 
tus; hoe enim saepe dicendum est, ut infidelium, dissiliat st dis- 
rumpatur auditus&.... (Adv. Gentes. II, 60.) 

(2). Credem că în iul, care prin un efect al bunei sele voinţi 
(Ef. 1, 5) sa făcut om pentru noi, în virtutea, unei îndivisibile divi- 
nităţi, reşede Părintele cu St. Spirit, care-i este consubstantial. 
(Metod. de Symeone et Anna, n. 5). - 

(2). „Ipse est sempiternus dei, Filius et Verbum, non autem homo, 
a deo assumptus.... Sed cum perfectus deus esset, factus est simul 
homo perfectus“ (Epist. ad. Maxim, Epise. et. cier. Alex). 

(4)....Veds 1 phozt, ai giovey ăvYpuonos pbse (De adventu Domi- 
ni fragm. in Rout. Relig. $. 111, 346). 

(5). Eusebiu H. Ec]. V. 28. p. 314-315; trad. ruse 1848. 
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nu m& pot primi ca victimă; dar, dacă sunt ars pentru 
numele lui Christos, D-deul meti, voii sfărăma și mai bine 
Dei tă, (2). | 

Pe când se martirisa Sânta Felicia cu cei șepte fi ai st 
(150), cel mai t&n&r, Marţial, respunse muncitorului : 
«Oh! când ai sci ce muncă sunt păstrate închinătorilor de 
idoli! Dar D dei întărdie a desfășura mânia sa asupra 
vOstră şi a idolilor vostri; căci toţi acei, carii nu mărturi- 

sesc, că Christos este adeveraful D-adeă vor fi trimişi în 

focul de veci (2);. Martira Donata (200) dice crăși în 
fața muncitoriuluj săi : «Noi onorăm pre Cesarul, dar 
ne temem şi ne închinăm lui Christos, care este adezerazui 

D-deii (5); Martirul Petru (200), tănăr încă, fiind constrins a 

sacrifica unei deiţe păgânești, respunse : «Nu : eii trebue să 

aduc sacrificii de rugăciune, de zdrobirea inimei, de lau- 

dă lui Christos, D-deului viii şi adevărat, Regele tuturor 
vecurilor (%». 

- Sunt în fine, precum s'a dis, și mărturii esterne despre 
credința bsericei primitve în divinitatea lui lisus Christos, 

In categoria acesta punem : 19 Declarafiunile amor persone, 

„fie pagâne, fie iudee. Aşa Pliniă cel tenăr scrie către împăra.- 
tul Traian, că crestinii ati continuat de a se aduna la r&sări- 
tul s6relui şi a cânta îmnuri, în onorea lui Christos, pre 
care-l cinstesc ca D-geă (5). Impăratul Adrian scrie în epis- 

„tola sa către Servian, vorbind de locuitorii Alexandriei, 

că unii adoră pre Seragzs și alții pre Chrzstos (5). Lucian 

(5. Ruinart. Acta prim. martyr sincera, Pass. $. Symphor p. 24ed. 3. 
(2). Ibid. Pass. S. Felicit. p. 27. 
(5. Jbid. Acta proconsul. Martir. Seillitan. p. 87. 
(4). Tbid. Acta martyr. Petri, Andrez. etc. ete. p. 159 
(5). „Soiti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo, 

quasi deo, dicere secum invicem...“ (Lib. X, Epist. 91). 
-(6). „Ab alliis Serapidem, ab alliis adorari Christum...* (Vid. 

apud. Lamprid. invita. Alex. Severi). 

7



  

împută creștinilor, că dati cult divin unui om răstignit în 
Palestina şi că pentru dânsul au parăsit pre toţi deii Gre- 
ciei (1). Cels își bate joc de creștini, pentru că ei cred, 
că D-deii însuși a venit în lume, ca să rescumpere pre 6me- 
ni, că D-dei s'a născut şi sa răstignit, și pretinde, că din în- 
veţătura creștină despre întrupare, resultă că D-deu s'a 
schimbat (2). Alţi păgâni făceaii crăși creștinilor acelși îm- 
putări (3). Ludeul Trifon, în faimosa scriere alui Lustin mar- 
tirul, recunâsce ca neadevărat și cu neputinţă (ms 
za, dă9yatoy), contradicător cu doctrina creștină, că D-deit 
să se fi făcut om (Dialog c. Trif. n. 68). Un alt Iudeii, într'o 
scriere numai puţin cunoscută a lui Origen contra lui Cels, 
respinge obiecţiunea, că lisus Christos n'ar fi trebuit să 
fugă în Egipt, pentru că frica de mârte nu i se pote atribui 
lui D-deii, și nu se pote admite că D-deul suprem să nu 
fi avut putere a apăra pe propriul s&ă Fiu (7 too 
0») (4), Este crăși de observat, că, când Sântul Policarp îşi 
dădea sufletul în chinuri, jidovii Tugai necontenit pre 
proconsulul, ca să nu dea corpul s&ă creștinilor, ca Nu Cum- 
va acestia părăsind pre (Christos) cel răstignit, să îndeiască 
(sefeo3as) pre noul mârtir (5); Iudeii scieau prea bine, că 
creştinii onora pre Iisus Christos ca D-qei. 

20, Vocea ereficrlor. Aici avem în vedere, pe de o parte 
pre Nazareeni şi pre Doceţi, carii dela începutul creștinis- 

(). De Morte peregr. n. 2. : Toy p&yay Exsivoy Ec. 05fobotw Xy9pro- 29, 7 €£ Hadatarif, ăvaoxohozisdivea. Conf. ibid. n. 13; de- Obs pey Tbbs eAhmixobs ănapyiswyra:, my 6 ăvesnohoziousyay Enst- Voy GOWLOTHY ADTtV TpoGnbvăat. 
(2). Apud. Origen. (Contr. Cels. IV. n. 5, 1, 8, 10; VIl n. 13; VII n. 12. 15, 41), 

(9). Vid. apud Tertul. adv. Iud. cap. î, 9, 11 şi Arnob. adv. gen- tes | n. 23, 24 
(î).mm.Vedy vâp 05x elzde ij map Savirov dsârâvat (Conte. Cels. lib. L.n 66). 
(5). Euseb. Hist. ecel. IV cap. 15 p. 217, vers. ruse 1848. 

 



  

loop 
mului profesa de sigur divinitatea lui lisus Christos, fară 

“să li se fi imputat vre o dată din partea bisericei. Din con- 
tra, cei din urmă fură condamnați de ea, anume pentru 
că, credând în divinitatea lui Christos, negaii în el natura 
omenescă şi-i atribueati numa! un corp închipuit, transpa- 
rent, considerând ca nedemn de un D-deii de a îmbrăca 

o carne prâstă ca a omului (1). Pe de altă parte am avut 
în vedere pre arieni, carii nega divinitatea Cuvântului, 
sâti mai bine voim să dicem maniera cu care apărat învăţă- 
tura lor falsă. Se scie că dela începutul acestei eresii, păs- 

torii ortodoxi, combătând-o, apelati tot-deuna între alte- 

le la autoritatea predecesorilor lor, pe când arienii evitaă 
acesta, mărginindu-se la înterpretări arbitrare ale Scriptu- 
rej. «Ei nu voesc, dicea acum Alexandru, “episcopul Ale- 

xandriei,cel dintâiii dintre adversarii lui Arii, ca să se pue 
alăturea cu dânșii nici unul din cei vechi, nică din acei carii 
în juneţa noOstră fură învățătorii nostri. ... Numai pentru ei 

păstreză numele de înţelept: că se dai singuri ca inventa- 
“torii dogmei, și se laudă că numai lor s'a descoperit uneie 

adevăruri, care, înaintea lor, nu se ivise în spiritul nică unui 

muritor (2)». Ce să dicem. fară numai că arienii simțau bine 

ei însuși, că anticitatea creștină era contra lor, și că se consi- 

derai ca înventatorii înv&ţăturei lor false? Sântul Atanasie 
Alexandrenul, în cartea sa despre hotărirele sinodului din 

Nicea, după ce a citat mai multe mărturii din părinţii vechi, 

apostrofeză ast-felii pre arieni : «Vom arăta cum învăță- 

(2). Credinţa Nazireenilor în divinitatea lui lisus Chr. se atestă 
de Lusiin martirul, leronim şi Augustin (vide apud Lequien. Dis- 
sert. Damasc. VIII); acea a Doceţilor de Irineu (adv. Haer. III, 
11, 18); Clement, al Aiexandriei (Pa=dag. II, 8); Origen (In loan 
t. 1V, p. 165, Paris, 1159); Pamfil (în bibl. patr. Gal. 1V, 23) ete. 

(2). Epist. ad Alexandr. Constantinop. apud Teodoret H. E. lb. 
I cap. 4; Athanas. De Synod. Nicen. decret. n. 21 p. 233 edit. 
Bened. ; 
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tura acesta, (despre consubstanțialitatea Cuvântului cu Pă- 
rintele) s'a transmis din părinte în fiu; și voi, ludei noi şi 
discipuli ai lui Caiafa, ce strămoși aveţi să ne aduceți spre 
sprijinul cuvintelor vâstre? Dar vă provoc a-mi numi în 

„favorea vâstră măcar pe ore-un înțelept, un singur om 
cum se cade, căci toţi întorc fața de voi, Mai este o 
împrejurare, ce ne o oferă istoria timpurilor posteridre, 
și pe care n'am putea-o trece în tăcere. Când împăratul 
Teodosie, doritor de a pune capăt certelor ortodoxilor cu 
deosebitele secte ariene, în privinţa divinităţei Fiului luy 
D-dei, convocă un sinod de episcopi din tâte sectele aces- 
tea cu episcopii ortodoxi, și dupre îndemnul patriarchului 
Nectarie, întrebă mai ânt&iii pre represintanții arianismului, 
dacă n'ar voi, ca spre a resolvi definitiv cestiunea, să se a- 
ducă mărturiele păstorilor vechi şi venerabili ai bisericei, 
și dacă ar consimți a asculta de Slasul lor; atunci acești re- 
presintanți nu sciură ce să respundă|; ei își împărţiră soco- 
tințele, începură a disputa între dânşii, și împăratul v&du 
lămurit, că propunerea sa nu era după gustul lor ; el recur- 
se la o altă măsură; și ceru ca fie-care sectă să-i presinte 
marturisirea sa de credinţă în scris (1). 

După ce am citat mărturii atât interne cât și esterne, des- 
pre adevărata credință a bisericei primitive seu a vâcuri- 
lor dintăiă, și mai ales din păstorii și învățătorii sei, des- 
pre divinitatea Domnului nostru lisus Christos, fără în- 
do€lă nici un om cu bun simţ nu se va scandalisa, dacă va 
găsi în unele scrieri din vecurile următore, Ore-care obscu- 
rităţi sei neexactităţi în desvoltarea aceste! dogme înalte, 
dacă va întimpina locuri ca acele în care, precum se vede 
şi în Scriptură, Fiul ar fi represintat ca înferior Părintelur 
sc, mai mic decât Părintele său, si numai însărcinat a 

  

(1). Soerat. H. E. lib. V. Cap. 10; Sozom. H. E. lib. VII, Cap. 12. 

 



    

297 

face voia “Tatălui stii, etc. Tâte observările. ce le-am făcut 
despre ast-feliă de locuri ale Scripturei ($ 33), precum am 
dis și mal 'nainte în privința acestor ne ex actităţi şi obscu- 
rităţi, care se întimpină la păstorii cei mai veehi în espu- 
nerea dogmei despre treimea persânelor în D-deii sub 
unitatea firei ($ 28), tâte acestea să pot aplica şi aici, şia 
ne scuti de ori ce felii de nesiguranţă şi îndoglă 

$. 35. Droinitatea Sântului Spirit şi consubstanţialitatea 

p sa cu Tatăl şi cu Fiul, dovedite din Scriptură. 
— 

"Divinitatea Sântului Spirit, a treia persână a sântei Trei- 
mi și consubtanţialitatea sa cu Părintele şi cu Fiul, se dove- 
deste din Scriptură, ca şi divinitatea Fiului, 

1. Sânta Scriptură atribue Sântului Spirit numele de D- 
dei. Acâsta să vede evident din unele locuri directe ale 
cuvântului lui D-deii. Psalmistul, după ce a dis despre sine: 
Spiratul Domnului m-a spus mie ; cuvântul stă a fost pre lim- 
da mea, adauge îndată : «D-gez/ lat Israel mi-a vorbit, Puter- 
unicul Îuă Israel mă-a gis» (UL Regi XXIII, 2, 3), esplicând ast- 
felii pre cine înţelege el prin Spiritul Domnului (Comp. Ps. 
LXXXIV. 8). Apostolul Petru esprimă și mai lămurit ace. 
Yaşi ideie înfruntănd pre Anania pentru minciună : « Ananie, 
îi dise el, cum fe-a îndemnat Satana să minţeştă Spiritului 
Sân. Po. Nu ai minţit omenilor; ci luă D-deăs (Fapt. 
V, 3, 4). Etă înţelesul acestui loc. După ce Anania a ascuns 
o parte din prețul pe care-l luase de pre pământul vendut, 
îi veni în minte a ascunde fapta sa apostolilor, ca unor 6me- 
ni (oprind o parte din preț, aduse remășita și o puse la 
piciGrele apostolilor, Ibid 2). Atunci cel dintără dintre ei, 
descoperind pre vinovat, îi dise : Tu nu ai mințit noi, ci 
Sântului Spirit, care se află în noi; tu nu ai amăgit pre 

*
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niște Omeni simpli; ai voit să înșeli pre D-dei (1). Să nu 
uităm, că sub numele de Sântul Spirit, ce se află în apo- 
stoli, trebue a se înţelege strict persâna, adecă cela-lalt Măn- 

gâitoriu, pre carele Mântuitoriul l-a trimis în locul săi, şi 

care-i învăța tot adevărul, vorbea prin gura lor, şi-i conducea 
în oficiele ministeriului lor apostolic (2). (lâna XIV, 16, 21; 

XVI 13). Acesta resultă și din colațiunea diferitelor locuri ale 

Scripturei. Ast-feliit Sân:ul scriitorii al Făcerei adivereşte 

că lehova însuși conducea pre poporul lui Israel în deşert: 
«Domnul (lehova) fu singurul săd conducătorii (Deut. XX 

XII, 12).,Dar profetul Isaia ne esplică, că era însuşi Spiritul 
Sânt : -cSfzrefu/ Domnului d-a. povăţuit (Is. LXIV, 14; 

comp. Îl). Psalmistul dice, că Israeliţii în deșert ațizară 
- mâna celuă Prea Înalt, că spitiră pre D-geăi, că măniară 

pre Sântul luă Israel (Ps. LXXVIL, 17, 18, 40, 41); ast-felită 
precum însuși D-deii istoriseşte acâsta prin gura Psalmistu- 
lui: 4 deşert. . . părinții vostri mă ispitiră şi [ură martori 

ai faptelor mele minunate» (CIV, 9); dar tot același pro- 

fet esplică că în deșert Istrailtenii mâniară pre Spiritul 
Sântuluă stă. (Is. LXIII, 10); şi st. Paul observă, că însuşi 
Spiritul Sânt dicea în deșert: Părinţii vostri mă ispitiră şi 

vâgură lucrurile mari, pe care le fac că, (Hebr. Lil, 7, 4). 

Apostolul Paul numește pre credincioşi Zem5/e ale mă D- 

dez ; sciți doi că sîuteţi casa lui D-geii (Seo3), şi Spiritul Înă 

(0). Testul acesta a fost citat ca dovadă despre divinitatea Sân- 
tului Spirit de o mulţime de sânţi învățători, ca : St. Vasilie „Des- 
pre St. Spirit, cap, 16; Operst. păr. VII, 287; Epifan. Haeres. 
î4 St. Ambrosie, de Spiritu S. lib. | cap. 4 și lib. III, cap, 10; Cyril 
Alexandrânul despre Treime n. 25, Lect. crest. 1847 III, 47; 
Augustin. Contra Max. III cap. 21; 'Peodoret Conte. Haeres. lib. 
V, cap. De Spirit. S. Lect. Chr. 1944, IV, 193. 

(2). La locurile în care St. Spirit se numeşte Domn, se adauge 
şi acestea : II. Cor. III, 7; 1. Tes. III, 12,13; II. Tes. III, 5; comp. 
St. Vasilie. Contr. Eunomiu V, despre Spiritul Sânt, cap. 21; Oper. 
st. păr. VII, p. 191, 311. şi 312, _ 
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D-geii locueşte întru voYP (I Cor. III, 16); apoi ceva mat 
departe, el îi numește 7emfle ale Sântului Spirit : «Nu 
sciți vol că corpul nostru este templu al Sântuluy Spirit, care 
se află în voi pre care l-aţi primit dela D-geă 2 (i. Cor. VI, 
14 . (2). St. Petru mărturisește ast-feliă : Wa prin vora 6me- 
ilor ni sai adus profeţiile de demult, ci mişcaţi de Spiri- 
ful Sânt aă grait 6menti sânfi al ni D-gai, (IL Petr I, 20); 

„şi Sântul Paul dice : Zâră Scriptura, care este inspirată de 
D-gleii, este ale folos spre învățătură (IL. “Tim. UL, 16)» Pen- 
tru ce dar, întrebă St. Vasilie cel mare, Sântul Spirit să. 
nu fie D-deii, când Scriptura sa este însuflată de D-deu(2)? 

2%, Sânta Scriptură atribue și Sântului Spirit natură di- 
vină, egalitate şi consubstanţialitate cu Părintele și cu Fiul. 

Natură divină : «Evă când va venă Mingăitoriul, Spiritul 
adevărului, carele dela Tată! purcede şz-l vocii frimale dela 
Părintele, acela va mărturisi de mine». (lân. XV, 16). Prin 
cuvintele, care purcede dela Tatăl, observă “Teodoret, Mân- 
tuituoriul întăria, că Părintele este causa sei principiul 
Sântului Spirit. El n'a dis, ese si vine, ci Burcede, pentru 
a. arăta, că ai una și aceiași natură, că esența lor este ne- 
divisibilă, nedesparţită şi că persânele sunt unite între ele; _ 
căci ceia ce purcede nu se pâte despărţi de acela dela care 
purcede (%, | 
Egalitatea cu Părintele şi cu Fiul. Resare arătat din or-! 
dinul relativ la botez: «Dec? mer gând, învățați tâte nemurile, 

(5, Prin aceste lozuri se dovediră de demult divinitatea Sântului 
Spirit : St. Vasilie Conte. Eun. cart. III. Op. st. păr. VII, 139; 
Teodoret, contra Heres cast. V; Lect. crest. 1844, - 18, p. 19; 
Cyril al Alexandriei, despre Treime n. 24; Lect, er. 1847, III, 46. 

(2). Contr. Kun. lib. V. Oper. s. păr. VII, 188. 
(3). Scurtă esp. a dogm. divine lib. V. Conte, Heraes ; Lect. er. 

1844, IV, 190; Conf. Ambros de Spirit. S. lib. 1, cap. 1, 1 : Pas- 
chas. de Spir. 8. lib. 1, cap. 12. i 
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dotezându-ă în numele Tatălui, al Fiutaă şi Sântuuluă Spirtb 

(Mat. XXVIII, 19), unde Sântul Spirit este pus alăturea cu 
Fiul (3); acestă egalitate reese și din aceste cuvinte ale apos- 
tolului : «sf: deosebire de daruri, dar acelaşi Spirit ; 

deosebite oficii, dar acelaşi Domn; deosebite lucrări, dar 

acelaşi D-geă, care bierăză totul întru toţi» Şi mal JOS : 

« Darurile Sântulă Spirit. . sunt date fie-căruia spre folos ; 

znal şi acelaşi Spirit lucriză tote acestea, împărțind fie-că- 

7uea dărurile sile după cum voeşte» (1. Cor. XII, 4-7, n); 

cuvinte în care lucrarea Sântuluj Spirit este pusă în acela- 
și rând cu acea a Domnului lisus și a lui D-dei Părintele 

(2). Acestă egalitate resare în fine din alăturarea deosebitelor 

locuri ale Scripturei, unde se face amintire despre trei pers6- 
ne ale Divinităței, dar într'o ordine diferită, aşa că într'unul 
locul dint&iă îl ocupă Părintele, al doilea Fiul și al treilea 
Sântul Spirit (Mat. XĂVIII, 14); în altul, mai ântâiti Părin- 
tele, al doilea Sântul Spirit şi al treilea Fiul (1, Petr. I, 2); 
aiurea, se pune mai ânttiu Fiul, apoi Părintele şi în fine 
Sântul Spirit (IL. Cor. XIII, 13); în alt loc în sfersit, mai 
ânt&iă Spiritul Sânt, al doilea Fiul şi al treilea Părintele 
(1 Cor. XII, 4-6). Ce mai trebue Gre spre a dovedi perfecta 
lor egalitate în merit? (3). 

(1). După formula botezului, precum Fiul se raportă cătră Pă- 
„rintele, aseminea Sântul Spirit se rapârtă la Fiul. Și dacă Spi- 
ritul este pus alăturea cu Fiul și Fiul alăturea cu Părintele, este 
evident, că Spiritul Sânt este alăturea cu Părintele (St. Vasilie 
despre Sântul Spirit cap. 17; Op. st. păr. VII, 297—298). Aşa, 
vorbeşte şi Isidor Pelusiotul (lib. [ epist. 109); Ciril Alexandrenul 
(despre Sf. Treime, Lect. Cres. 1847, IIL. 40), şi Teodoret (Lect. 
cr. 1844, IV, p. 193). . 

(2). St, Vasilie, contr. Eunom, cart. III: Op. st. păr. VII, 137; Cyril 
„Alex. Thesaur lib. XIIL cap. 3, şi XIV,L; Paschas. lib. 1. Cap. 

2; Teodoret. lib. V. Contr. Her: Lect. crest. 1844, IV, 191. 
(3;. Câte odată citeză cele trei ipostasuri fără se urmeze aceiaşi or- 

dine, ci înlocuind acelaşi ipostas, fie la început, fie la mijloc, fe la 
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Consubstanțialitatea cu Tatăl şi cu Fiul. Locurile care sta, 
bilesc punctul acesta al dogmei, adecă : 1 16n, VII, 7; Is- 
VI, r-ro; comp. I6n XII, 40, 41 şi Act. XXVIIL 25—27 ; 
act. IX, 15; XXII, 10, 14; XII, 2, şi mai ales I Cor. Il, ro-r2 
(1), le am cercetat pe larg (Ş. 27); aici ne vom mulț&mi nu- 
mai a indica aceste cuvinte ale Apostolului : cA/z pzefazgă 
după trup, ci dupe Spirit, dacă totuşi Spiritul luă D-gleiă 
locueşte întru doi ; căci dacă cinevă mare sfiriful luă lisus 
Christos, nu este al La. Dar dacă Iisus Christos este în 
oi, deși corpul este mort din causa Pecatulnă, Spiritul este 
Dă din causa drepății» (Rom. VIIL, 9, 10); cuvinte, în 
care Spiritul Sânt se numește Spiritul lui Christos, negreşit. 
din punctul de videre al unităţii naturei, şi locuirea Sântu- 
lui Spir.t în credincioși fiind represintată, ca locuinţa lui 
lisus Christos însuşi în ei, fără îndo€lă tot din acelaşi puu- 
ct de videre (2). In fine vom cita incă câte-va locuri din 
alăturarea cărora resultă că Sântul Spirit este nedespărțit 
unit cu Părintele și Fiul prin ființa şi lucrarea sa; de e- 

sfârşit, Penrtu ce acâsta ? Pentru a arăta egala dignitate a esenţii, 
(Greg. Teolog. Cuv. 34; Oper. st. păr. II. 193). „In [. Cor. XI, 
46 punea pre St. Spirit mai Ântăii; aici (II. Cor. XIII, 13) îl 
pune cel din urmă, arătând ast-feliii eă ordinea numelor nu cons- 
titue o deosebire de dignitate. Ast-feliii el pune chiar pre Fiul îna- 
intea Părintelui, nu pentru a schimba ordinea urmată de Domnul 
(Mat. XXVII, 19), ei pentru a arăta egalitatea ondrei în Sânta 
Treime, (Teodoret, lib. V. Contra Her. Lect. Crest, 1844, 1V. 192), 

(1). Dovada, cea mai tare, că Spiritul face una cu Părintele şi 
Fiul, este ceia ce s'a dis că are cu D deii acelaşi raport, întocmai 
precum sufletul omului ce se află în ei. Căci este dis : „Cine din 
ondeni cundsce cele ale omului, dacă nu spiritul omului care este 
în om? Aseminea nimene nu cunâşte ceia ce este în D-qeu fără 
numai Spiritul lui D-gei (1. Cor. II, 11). Şi acâsta ajunge 
(St. Vas. Despre St. Spirit cap. 15; Op. s. păr. VII, 294, comp. 138), 

(2). Se numește şi Spiritul lui Christos, întru căt este una cu 
Christos prin esenţă. (St. Vas. despre St. Spirit, cap. 18 : Oper. 
st păr. VII. 301). ,
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xemplu, Mântuitoriul dice : « Ceza ce vă gic căi, nu spun de la - 
mine ; ci Parintele meă, care este întru voi face însuşi lucruri 
Ze care le fac căs (l6n. XIV, 10); şi aiurea : «Dacă ex alun 
demontă cu Spiritul lut D gest, împărăţia lui D-geii a şi venit 

"la vot, (Mat. XII, 28). El dice ârăși : «Nu poz face nina de 
la sine» (I6n V. 30); « Pam facut cunoscut 101 ce am învățat 
dela Parintele mei» (Id. XV, 15), şi ceva mai departe : 
Când va veni Sparitul -adevărulati vă va învăță fot adevărul ; 
căci nu va grăi dela sine, ci va glice tot ce va fi audit şi vă va 
vesta cele viităres (XVI, 13) 

3%. Scriptura dă și Sântului Spirit atribute Dumnedesci, 
spre esemplu : 

A fot sctința : «Când oa veni Spiritul adevărului, vă va 
înveța for adevărul. ş? dă va vestă cele viitâre» (l6n XVI, 13), 
«El vă da învăța t0fe, şi vă va aduce aminte de tâte câte am 
spus voî> (lon XIV, 26). «Spiritul pătrunde totul, chiar 
șz cele mai ascunse ale bn D-dei, căci cine din omenă cunăsce 
cele ale omului, fară numaă spiritul omzuluă carele este în el? 
Ast. -feliă, nimene mat cundsce cele ale lut D- gezi fă ră numaă 
Spiritul i D-gei» (1 Cor. IL, 10, 1), Vaz prin doza Gena 
for s'a făcut când.oa profeție; ci miscaţi de Spiritul Sânt 
dă grăit Omenă sânți ai dă D- geti» (UT Petr, I, 21: Comp. 
Act. I, 16; IV, 25; Luc. II, 26,29). 

Ommipesenţa. Ideia despre atributu! acesta al Sântului 
Spirit este” lămurit esprimată pretutindene, unde se dice 
că locuește și lucreză de odată, în sufletele tuturor credin- 
cioşilor respândiți pe fața pămentului : „Spiritul lui D-geă 
locueşte în voi; căci, dacă cineva nare Spiritul luă Iisus 
„Christos nu este al Lui» (Rom. VIII, 9, 10, 11, 14, 16, 26, 27). 

"a Să întrați în zidirea acestui edificiu, ca să deveniță casa Îni 
D-geă prin Sântul Spirit» (Efes. IL 122; comp. 1. Cor. III, 16; 

VI, i9; XII, u, 13). Precum in aceste cuvinte ale înţeleptu-    
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lui, «SSperizul Domnul umple umeay, (Iaţel. Î, 7) şi «că 
el vede t6te, pătrunde 1542 spiritele inteligente, curate şi sub- 
Ale (bid. VII, 23); «adecă, observă st, Grigorie, precât 
pot eii pricepe, care pătrunde puterile ângerilor, precum - 
şi ale profeților şi ale apostolilor, în aceiași timp şi pretu- 
tindenea, ceia ce constitue și înfinitatea (1). 

A-totputerea. Acestă î însușie se arătă mai ales î în aceia, că 
Sântul Spirit distribue în t6tă libertatea și stepănia credin- 
cioşilor darurile sele minunate să estra ordinare : <Daru- 
vile Sântului Spirit care se fac cunoscute de afară sunt date 
fie căruea spre foot: unul primeşte dela Sântul Spirit 
darul de a vorbi cu înțelepciune, altul primeşte dela acelaşi 
Sparit darul de a vorbi cu sciință; un altul primeşte cro-" 
dința prin acelaşi Spirit ; altul primeşte dela acelaşi Spirit 
darul vindlecăreă dolelor ; un altul darul facerei de minună; 
aitul darul profeției, altul darul cupâscereă sfzritelor ; altul, 
darul ae a vorbi în deosebite lim ; altul, darul înterpretărei 
limbilor, Ci unul şi acelaşi Spirit lucrăză 1dte acestea, mp dl 

„7țend fie câruea precum voeşte» (i Cor. XII, q-u). 
Makestate supremă. Se vede în aceste cuvinte ale Mân- 

tuitorului «Adevăr gic vouă, că tăte păcatele ce. le vor face fă 
âmenilor,; şi ZOtA biasfemia ce vor rosti, se pa erta lor; dar 
dacă cine-va 6lasfemă în contra Sântuluă Sprral, nu Se va 
crta nică o-dată şi va fi vinovat de un pecat decinice (Marc, 
II, 28, 29: Comp. Math. XII, zu, 32.). 

49. Sânta Scriptură atribue și Sântului Spirit lucrări 
dumnedeești, spre pildă : 

Creaţiunea, și mai ales în împărăţia haralui săi regene- 
rarea sufletelor : «Sprrzzal Ji D-arăi ra format, şi sufla- - 
rea celui a fot puternic mia însujlețil» (lob. XXXIII, 4; 
Comp. XXXV, 6). . 

(1). Disc. 31. Oper. st, păr. III, 130; Comp. St. Vasilie despre 
St. Spirit, cap. 23. _- _



  

— 304 — 
+ , Bi 

«Nimene nu pote fi partaşiii dă împerăţia lui D-deă, de nu 

se va naște dinu noii. .. De nu se va venaşte cine-va din apă 

şi din Sântul Spirit, nuva întra întru împărăţia but D-gdeita 

(In. LII, 3, 5; Comp. Tit. II, 5). | . 

«Providența», €răşi mai ales în împerăția barului sei 

administrarea Bisericei lui Christos: «Vei framite Spiritul 

teii, suflarea ta, şi se vor zidi şi vek înoi fala pământului» 

(Ps. CIIL, 30). «Luaţi a minte de voi şi de 161 turma preste 
care Sâutul Spirit v'aă pus episcopi, ca sa guvernaţi Biseri- 

că hi D- -geii, pre carea o a căştigat cu propriul sti Sânge» 

(Act. XX, 28; Comp. act, XIII, 2; XV, 28; XVI, 6,7; XX, 
24; Efes. II, 22), Aici mai ales, se raportă locurile, care a- 
iribue Sântului Spirit îndreptarea și sânţirea Gmenilor : 

<Vaţă spălat, vați sânțit, vaţă îndreptățit în numele Domnat- 

bă nostru Iisus Christos şi prin Sprritul Dumnegeulut nos- 

szru» U Cor. VI, 1; Comp. 1 Petr. 1, 2); adoptarea lor prin 
D-deii Părintele : Zoţă acei ce sasi curăţit prin Spiritul luă 

D-geii sunt fă bă D-geit. Şi voi nai primit spiritul vobi- 

ci spre enizre; cz ați primit Spiritul adoptărei de fii prin 

care strigăm : Tată! Tată! şi acesta este Spiritul care în- 

Suşi mărturiseşte Spiritubhă nostru, că suntem fiză dă D-le» 

(Rom. VIII, 14-16); distribuirea darurilor spirituale credin- 

ciosilor : £sfe deosebire de daruri, dar acelaşi Spirit; este 

deosebire de oficii, dar acelaşi Don. Sunt fehiurite lucrări, 

dar este unul şi acelaşi D-gsă, care lucriză tote întru 10» 

(i Cor. XII, 4, 6); conlucrare la t6te faptele bune ale 
nostre ; eSpzr:fu/ ne ajută întru slăbiciunea nostră; cack 

nu Scim nici să ne rugăm cum trebue, nică “ceia ce trebue să 

cerem dela D-geii în vugăciunele năstre ; ci însuşi Spiritul 

se râgă pentru no cu suspinuri negrăite» (Rom. VIII, 26). 
„< Rodele Spiritulută sunt: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, 

îndurarea, bunătatea, stăruința, blândeța, credinţa, modestia, 
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cumpătatea, curățiea, (Gal. V, 22, 23). Puterea de a incra 

minuni. Etă cum se esprimă în privința acesta St. Vasilie 

cel :mare : «Degetui lui D-dei, care în Egipet, prefăcea 

în insecte pulberea pământului». .... (Ex. VIII 19), 

arătând prin faptul acesta creaţiunea cea dintăiii a anima- 
lelor. Acest deget era Mângâitoriul, Spiritul adevărului, 
In adevăr, dupre mărturia celor trei Evangelisți, Domnul 

dise ludeilor : «Dar dacă că scot demonii cu Spiritul luă 

D-geăă, împerăția he D-geăt a venit la vo» (Mat. XI, 28); 

şi dupre Sântul Luca, el dice : «Dacă cz degetul luă D-deii, 

scot demontă, de bună semă împărăția lui D-adeă a venit la 

vol, (XI 20). Ast-fel minunile lucrate în Egipet prin gura 
lui Moisi şi prin degetul lui D-deii, și nenumăratele crea- 
țiuni ale lui D dei însuși, se împliniră prin lucrarea Spiri- 
tului, Și nemijlocit după aceia St. Vasilie observă, că Sân- 

tul Spirit este și înaltul împărțitor al tuturor celor-lalte 

daruri minunate (1). (i Cor. XII, 8-1). 
50, În fine Sânta Scriptură atribue Sântului Spirit închi- 

nare dumnedeâscă. Căci toţi trebue să ne botezăm în nu- 
mele Tatălui, și al Fiului, și al Sântului Spirit (Mat. XĂVIII, 
19); noi trebue deci să mărturisim și să preamărim cu 

toţii pre Sântul Spirit împreună cu Părintele și cu Fiul (2). 
Toţi sîntem 7em4lu/ Sântului Spirit, care locueşte în fie 
care din noi (1. Cor VI, 19); prin urmare, trebue să-l ser- 
vim ca pre un stăpân al templului, ca pre D-dei. 

Să mai adaugem dou& însemnări fârte împortante prin 
raportul lor cu adevărul de care ne ocupăm. 

Însemnavea 1. Nicăeri, în descoperire, Spiritul Sânt nu 

se numește creatură, nici nu este pus în rândul ființelor 
create, cu tote că scriitorilor sacri nu le-a lipsit ocasiunea 

(3). Cart. V. contr. Eunom. Oper. st. Păr. VII, 183-184, 
(23. Oper. st. Păre lib. III, p. 139, şi lib. V. p. 19. 

Teologia Dogmatică 20.
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spre a-l pune, dacă l-ar fi cunoscut ca o ființă creată. Așa de 
mai multe oră Psalmistul îndemnă pre tâte tăpturile cereşti 
şi pământești, pre Îngeri, pre Puteri, Srele, Luna etc., 
să laude pre Domnul, dar nu dice nimic despre Sântul 
Spirit (Ps. CII. 20-22; CXLVIII, -13). Sântul Pavel înșiră 
făpturile cele mai însemnate ale Fiului lui D-dei, Scaune- 
le, Domniile, St&păniile, Puterile, dar €răşi nu vorbește 
despre Sântul Spirit (Col. 1, 16). Sântul Petru ne încredin. 
țază că, pe când lisus Christos, Domnul nostru, se suea la 
ceri şi ședu de a drepta lui D-deii Părintele, Angerii, Dom- 
niile și Puterile i-se supuseră, ca D-dei-omului (1 Petr. III, 
22); dar nici urmă de o supunere și din partea Sân. 
tului Spirit. 

Însemnarea IL. Sâdtul Spirit este represintat împreună 
cu lisus Christos, în lucrarea rescumpătărei nostre, susți- 
nând același raport caşi D.deui Părintele : Tatăl a sânțit 
pre Fiul sei și a trips în lume (Ion. X, 36); și Mântui- 
toriul dice despre Spiritul Sânt : «Sprrz7/ Domnului freste 
mine; pentru care ma uns, a bine-vesti seracilor ra tii. 
75... (Luc. IV, 18). 

dn fine Sântul Petru anunţă că : «D-gză a us cu Sprrat 
Sâut şi cu putere pre Iisus Nazaretinul (Act. X, 38). Părin- 
tele a conlucrat chiar la întruparea Fiului săă : < £//-a zripars 
îmbracat cu un trup asemenălor Zrupuluă pecatului» (Rom, 
VIII, 3), «format din muere, (Gal. IV, 4); şi tot de Sântul 
Spirit a fost vestit Feciorei Mariei : «5pirz/ul Sâut se va 

_Dogori în fine şi puterea celui Prea-Inal! te va amtârz; de 
aceia şi spiritul ce se va naşte din tine se va numi Fiul luă 
D-geii» (Luc. 1, 35). Mântuitoriul nostru dicea despre Paă- 
rintele : « Zază/ zucă, care remâne în mine, el însuşi face lu- 
crurile ce de fac că» (&n. XIV, 10); «Lucrurile care le fac 
că în. numele Tatălui meă mărturisesc de mine, (X, 25); 
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şi despre Sântul Spirit : «Dacă că alung demoni cu Spiri- 
ful lui D-geă, deci împerăţia luă D-geă a venit la vol» (Mat. 
XII, 28); «Parintele ma cruțat pre propriul săi Fin, ci l-a 
dat la mârte pentru noi toți» (Rom. VIU, 32). Tot aceiași 
se atribue și Sântului Spirit în aceste cuvinte : « Sângele 

„dai isus Christos, prin Sântul Spirit, sa adus pre sine hră 
D-gă ca o jertfă nepătată», (Ebr. LX, 14). Ore asemenea 
fapte s'ar putea atribui Sântului Spirit în raportul săi cu 
“Christos D-deii-omul și deopotrivă cu D-deii Tatăl, dacă 
Sântul Spirit n'ar fi în realitate o persână divină, ci o 

„simplă creatură? «Divinitatea Spiritului, dice St. Grigorie 
“Teoiogul,: este evidentă în Sânta Scriptură. Luaţi sema 

bine la acâsta : Christos vine în lume, Spiritul îl vestește 

(Luc. 1, 35); Christos se boteză, Spiritul mărturiseşte de 
EI (lon. 1, 33-34); Christos se ispiteşte, Spiritul îl conduce 

(Mat. IV, 1); Christos lucreză minuni, Spiritul îl însoţeşte ; 

Christos se sue la ceriă, spiritul îi urmeză în loc (1). 

Se intimpină în Sânta Scriptură locuri puţin favorabile, în 

aparenţă, învăţăturei despre divinitatea Sântului Spirit; dar 

„aceste locuri sunt fârte puţine și nu presintă nici o dificultate. . 
Se citâză, bună Gră, cuvintele Mântuitoriului despre Sântul 
Spirit : c£/ nu vă grăi de la sine, ci ceta ce va aug: va spunea 

(Ion. XVI, 13). «Dar pică Fiul Înă D-geii nu grăeşte de la 

sine, vom dice cu Sântul Vasilie cel Mare, el mărturiseşte: 

Părintele, carele ma trimis, este acelă care mi-a spus po- 

TYuncă sa, ce să ge şi cum să vorbesc» (ln. XIL 49). Nu dâră 

că primește lecție de la Tatăl, ci pentru că tot ceia ce grăește 
Tatăl vorbește prin Fiul sei în Sântul Spirit (2). Acâsta se: 
ţine de unitatea naturei lor, de identitatea voinţei lor, de 
nedespărţirea lucrărei lor, dar tot odată şi pentru că Pă- 

(2). Discurs. 31. Oper. st. Păr. III, 128. d 
(2). Cart. V contr. Eun.: Op. st. Pe. VII, 223- 224.
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rintele este principiul Fiului și Sântului Spirit și formeză 
prima pers6nă a Sântei Treimi, cră Fiul ia locul după 
Părintele și Sântul Spirit după Fiul, dupre cum sa şi 
descoperit lumei. Se mai aduc și alte cuvinte ale Mântuitoru- 
lui : cM/mene nu cunăsce pre Fiul fără numa, Tatăl, şi fre 
Tatăl nu-l cunăsce nimene fără numai Fiul, (Mat. XI, 27). 
Dar aceste cuvinte nu înlătură nici cum pre Sântul Spirit 
dela participarea cunoscinţei Tatălui și Fiului, precum şi 
ceia ce dice Apostolul : e Vzzzene ma cunăsce ale li D-geăi, 
fără numai Spiritul tii D-geăs (i Cor. IL, n), nu înlătură 
pre Tatăl și pre Fiul din participarea cunoscinţei lui D-deii. 
Unde se face amintire numai de două persâne dumnede- 
ești sei numai despre una, nu este de trebuinţă să se amin- 
tescă tote. Şi acestă declaraţie a apostolului : «,Spz7274/ ne 
ajută întru slăbăciunele nostre, căci nu scim ce să cere 
ni D-geăl în rugăciunile năstre, Sre a ne ruga cum se cuut- 
ne; ci Spiritul însuşi se 7âgă pentru noi cu Susfinură ne 
grăite, (Rom. VIII, 26). Dar în espresiunite din urmă, ca- 
usa este evident luată în loc de efect; ele nu însemnă că 
Spiritul însuşi se rogă sâii mijlocește în folosul nostru cu 
suspinuri negrăite, ci că el ne înspiră rugăciuni, care face 
să se nască în noi umilință şi suspinuri, precum se vede 
acesta din cele dintăi cuvinte ale acelucși vers : «.Spirzzu/ 
ne ajută în slabăctunile nbstre; căcă nu Scim nică ceia ce tre- 
due să cerem» (î. Avem un exemplu de feliul acesta în 
ceia ce dice Mântuitorul către apostolii sei : c/V got zeță 
vorbi, ci Spiritul Parinti va vorbi întru vot, (Mat. X,29). 

(2). Chrisost, Homil. XIV in Epist. ad Roman; Augustin Con- 
tra Maximin. lib. I non longe ab initio : „Intellige locutionem. blas- 
phemiam evitabis. Sic enim dictum est : Gemitibus interpellat, ut 
intelligeremus : gemitibus interpellare nos facit. Denique alio loco 
Apostolus eum (Sp. S.) dicit clamantem : Abba Pater; alio loco 
dicit : in quo clamamus : abba Pater; at per hoc quid est claman- 
tem, nisi clamare facientem“ : 
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Adecă Spiritul vă va inspira ceia ce aveți să diceţi și vă 
va învăța tot adevărul. | 

Se obiecteză în fine, că Apostolul adreseză adesea bine- 

"cuvântări credincioșilor în numele lui D-qei Tatăl şi Do- 
mnului nostru lisus Christos fară să amintescă de Sântul 

Spirit (i. Cor. 1, 3 şi altele); de almintrelea este cunoscut, 

că Apostolul îi bine-cuvinteză din partea Sântului Spirit, 

precâm și din partea Tatălui și a Fiului: «Dara Dom- 

nului nostru Iisus Christos, dragostea lut D-deăă şi îm păr tă- 

şzrea Sântului Spirit să fie cu vo?» (u. Cor. mu, 2). Si cine 

din noi este îndrept a cere că apostolii la fie care ocasiune să 

facă amintire despre tas-trele persânele sântei Treimi (4;». 

$. 36. Dronitatea Sântulul Spirit şi consubstanțialita tea 

sa cu Părintele şi cu Fiul doveaile prin 'sânta Tradițiune. 

Învățătura bisericei vechi, conservăt6rea tradiţiunei apos- 
tolice în ceia ce privește egalitatea și consubstanţialitatea 
Sântului Spirit cu Tatăl şi cu Fiul, reese în parte din măr- 
turiile ce am citat, ca dovadă a credinţei sale în treimea per- 
sânelor într'un unic D-deii. Ea reese numai puţin și din 

simbâlele vechi, în care învaţă ea pre fii st! să credă de opo- 

trivă în Tatăl, și în Fiul, şi-în Spiritul Sânt, observând câte- 
o-dată în privinţa celui din urmă, că este Mângâitoriul care 

tot-dcuna lucreză în omenii sânţi, vorbi în Profeți, pe urmă 
fu trimis apostolilor de Părintele, îndeplinind promisiunea 
Domnului lisus. Ea resare din vechia sa doxologie unică, care 

preamări tot-deuna deopotrivă pre Tatăl, pre Fiul și pre Sân- 

tul Spirit, seă cu Sântul Spirit. Ea reese din cântările vechi 

(). Cele-lalte obiecţiuni în contra divinitaţei Spiritului Sânt, 
obiecţiuni de puţină împortanţă, întemeiate pe diferite particu-: 
le (îv, in; 05, cu de), de care se serveşte Cuvântul lui D-gei în 
privinţa acesta, sunt cercetate pe larg in St. Vasilie despre Sântul 
Spirit. (Vedi mai ales cap. 25 şi 28).
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de sâră, crăși spre lauda Părintelui, Fiului și Sântului Spirit, 
și din ceremonia botezului, care din cele dintăiu dile ale 
creştinismului se săvărșiatot-deuna prin întreita cufundare 
a neofitului, în numele Tatălui și al Fiului și al St. Spirit, 
și din mărturisirile martirilor vechi carii-şi dădură -vi€ța 
pentru credința întru unul D-qeu în trei ipostasuri, Părin- 
te, Fiă și Spirit Sânt; în fine din mărturisirile Părinților 
vechi și dascali ai bisericei, carii ai atestat formal acest 
adever (Vedi $. 28). Vom cita încă câte-va mărturii de a- 
cestea, care ati un raport mai întim cu doctrina nâstră 
despre Sântul Spirit; „S4 Cyemeut al Rome, de exemplu, îl 
numește : «Spirit Sânt şi drept, carele purcede din Tatăl, 
(3), prin urmare deosebit:de Părintele şi consubstanţial cu 
el. Sânz/ Justin dice, în numele tuturor creștinilor, pe carit 
pagânii îi acusau de împietate : «Nu sîntem impioși faţă cu 
adevăratul D-deii, Părintele adeverului.. . ci noi îl cinstim 
și îl adorâm (oef5usSa uni Tp%0%9w)uc) pre: el însuși, ca și 
pre Fiul s&ă eșit din E! și Spiritul profetic, și ne închinăm 
lui cu cuvântul și cu adeverul (2). Nu punem al doilea pre 
Fiul, şi pre Spiritul profetic al treilea; (5). 

Zatian : «Spiritul care pătrunde materia este mai inferior 
Spiritului divin, și se as&mănă cu sufletul, el nu pâte fipus 
pe aceiași linie cu D-deul perfecțiunei (4),. 

Sântul Ivineă : «D-deti nu avu trebuinţă de ângeri ca să 
creeze tot ce-și propuse, căci tot-deuna esistă în El cuvântul 

. (1.  Esriw 05 robro ăyov ai sdelc, rd ăz'adto5 (Iargic) zpo- cehdăv. .. Galand. Bibliot. Patr. t. 1 p. 44, 
(2). Iustin Apolog. |. n. 6. 
(8). “Tiy, . Ey Georega xpa Eyovres, Ilvedpi rs apozijrizy îv pt 

7 miter, Ore peri rod ttpâwey anode:6opev (Apol. |. n. 13) 
(5). Ivepa jăp îi mis has Gumxăv, Eharroy Drâpăa 195 Verort- 

pov |lve5paros. Gzep 2 woăi TApOpOLWUEVOV, 09 TiuTap0y 1 Teheiip 
Veg. Orat. contr. Graec. n. 4. 
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şi înțelepciunea, Fiul și Spiritul, prin ei și cu ei a creat li- 
ber şi de bună voia sa; lor se adreseză când dice : «Să facem 
om după chupul şi asemănarea nâstră (îh. 

Tertulan : «Spiritul lui D-dei este D-dei, şi Cuvântul 
lui D-deu este D-deii, pentru că ei sunt ai lui D-dei (2). 

“Sântul Hipolit: «Dacă Cuvântul era cu D-qeii și era D-deii, 
se pâte 6re dice că erati doi D-dei? Aşi respunde că deșinu 

sunt doi D-dei ci unul singur, totuși sunt două persâne și o 

a treia darul Sântului Spirit. Căci, deşi Părintele este unul, 
cu tote acestea sunt două încă două persOne, pentru că și 

Fiul este o persână și Sântul Spirit o a treia persână. Nu pu- 

tem să cunoscem pre singurul D-dei adevărat decât credend. 
cu adevărat în Părintele șiîn Fiul și în Sântul Spirit (5). 
«Ne închinăm Sântului Spirit» (4). | 
“Orzgen : «Numerbse lucrări ne fac cunoscut pre Sântul 

Spirit. Dupa acele lucrări, atât de mare este împortanța şi 
dignitatea (tantae auctoritatis et dignjtatis esse) ipostasului 
Sântului Spirit, că botezul renăscător nu se pote face de- 
cât în numele (auctoritate) prea Sântei Treimi (5), EX (apos- 
tolii) neau înveţăt €răși, că pentru on6rea și dignitatea lor, 
Sântul Spirit este una cu Tatăl şi cu Fiul (6); este tot-de- 
una cu Părintele și cu Fiul, și precum Părinteie și Fiul, a 

fost, este, și va fi (7» | 

(2). Contra Haeres. lib. IV. Cap.:20, n. 1. 
(2), „Ideo Spiritus dei deus, et Sermo dei deus, quia ex Deo“... 

Advers Prax. cap. 26; conf. cap. 13. „Et Pater Deus, et Filius 
Deus, et Spiritus Sanctus deus, et deus unusquisque“. 

(5). Hippol. Contra Noet. Cap. 14. Cont. Cap. 8. 
(£). Ilveouari die zpooxovobpey. Contra Noet. Cap. 12. 
(5). De Princip. lib. IL. Cap. 3. 
(6). Tum deinde honore ac dignitate Patri et Filio sociatum 

tradiderunt Spiritum Sanetum .. . (Praedic. Apost. et Eccl). 
(2). „Lpse semper cum Patre et Filio est, et semper est, et erat, 

et erit, sicut Pater et Filius“ (In Rom. I, VI, n. 1. Conf. in Ierem,. 
homil. VIII, n. 1).
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„ sSânful Dionisie al Alexandică : «Cel ce va rosti Blasfeme 
„în contra Spiritului Sânt, acela nu va remânea nepedepsit, 
„căci Spiritul este D-deu (1),. a 

Sântul Grigorie Ti aumaturgul : «Spirital Sânt, purcedă- 
tor din D-deă, manifestat prin Fiul, este unic. .... Este o 
treime perfectă, neimpărţită şi nedespărţită în glorie, în 
eternitate, în stăpânire. Nu este deci nimic în Treime nică 
creat, nici înferior, nici de prisos, nimic, care să se fi făcut 
mai "nainte și să fi fost întrodus mai tărdiu, Nici odată 
Părintele n'a esistat fără de Fiul, nici Fiul fără Spiritul Sânt; 
ci Treimea este nemutabilă este neschimbăciâsă, tot-de- 
una una și aceiași (2),. 

Sântu) Metoda al Patarei : «Noi credem că, în Fiul, care 
“Pentru bunătatea sa» (Efes. 1, 5) s'a tăcut om, remâne în 
puterea: unei divinități îndivizibile Părintele cu Spiritul, 
care este deoființă (5). Nică odată Părintele nu va înceta 
de a fi Părinte, nici Fiul de a fi Fiui, nici Sântul Spirit de a 
fi ceia ce este în ipostas, așa că nici una dintre besonele 
“Treimei nu pâte perde nici eternitatea, nică participarea 
sei comuniunea (altor persone), nici stpânia (4),. 

In genere Sânţii părinți și înveţători al bisericei celor trei 
„vEcuri dint&iu, (căci credem de prisos a mai cita mărturi- 
ile Părinților din vecul al patrulea, în care se scriseră 
opere voluminâse despre divinitatea Sântiului Spirit, şi în 
care dogma acesta se confirmă definitiv prin sinodul ecu- 
menic) atribueaă Sâatului Spirit pertecţiunile lui .D-deu: 

  

(1). Dionis. Respons, ad proposit. Pauli Samosat. Conf. Athanas, - Oper. t. 1. Cap. 1. p. 12. edit. Maur. 
(2). Vedi Simbolul sei profesiunea de credinţă la finea Marturi- sirei cred. ort. 
(5). Metod. De Symeone et Anna n. 6. p. 401. Paris, 1644. 
(4%. Ibid. In Ramos Palmar. n. 10 și 11 p. 439. 
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eternitatea (1), omnipresenţa (2), a tot-sciința (2) sânţenia 
(4) etc; acțiuni divine : creaţiunea (5), providenţa (6) în 
particular înspirarea profeților (7), sânţirea Gmenilor (3), 
împartășirea harului (9), locuirea în sufletul credincioşilor 
(+0); o egalitate perfectă și o întregă deofiinţime cu Părin- 
tele și Fiul (11), și închinarea dată lui D-deii (12). 

In sfErşit, în privința neexactităţilor ce se întimpină câte 
o dată în scrierite Părinților celor mai vechi ai bisericei, 
despre învățătura Sântului Spirit, și în genere despre acea 
a prea sântei Treimi, am făcut acum câte-va însemnări 
(3 28) în privinţa acâsta, şi ar fi de prisos ale mai repeţi aici. 

Ş. 37. Aphcarea morală a dogmei, 

Credem că Părintele este D-deii, Fiui D-deă și Sântul 
Spirit D:deii ; că totuşi nu sunt trei D-der, ci un singur D-deu. 

„Deaici, pentru noi, două învățătură morale forte însemnate. 
1. Câte trele persânele Sântei Treimi sunt egale între ele; 

prin urmare le datorim o egală închinăciune ; noi trebue să 

(2). lren. Contr, Haer. V, cap. 12,n. 2: To & Tyeua dEywaoy ; 
Origen. De Princip. ], 3, r. 3, 4; In Genes. 1. 1. 

(2). Athenag. Legat. VI; Clem. Alex. Paedag. I, 6; Origen. a- 
pud Athan. ad Serapion. IV, n. 10. 

(3). Barnab. Epist. Cathol. n.'6; 'Taţian. Orat. Contra Graec. 
XIII; Origen, De Principiis. |, 3, n. 1. - 

(&) Origen. In. Num. homil. XI, n. 8. 
(5). Theoph. Ad. Autolye 1, n. 7; Ien. Adv. Haer. IV. Cap. 

20, n. 1. 
(5). Hippolyt. Advers. Noet. cap. 9': At ob 163p06 awveirar, dv ob 

aatg iscarat vai mă obunavra (wooveirar. 
(7). Clem. Roman. I. Ad. Corinth. n. 45; Iustin. Apolog. 1, n. 

31, 32, 63; Athenag. Leg. X; Hippolyt. adv. Noet. Cap. 9. 
(5). Iren. adv. Haer. [il. 17. n. 3, 
(5). Clem. Rom. I. ad. Corinth. n. 46. . * 
(19). Patian. Contr. Graec. Cap. 13, 15. | - 
(). Justin. Apolog. I, cap. 32; Tatian. Contr. Graec. Cap. 7; 

“Lertul. adv. Prax. Cap. 9; Athenag. Legat. X; Cyprian, epist. 13.” 
(2). Origen. In Ioann. î. XXXVIII, n. 9; In lerem. hom. VIII, n 1.
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cinstim pre Fiul, precum cinstim pre Părintele, și pre Sân- 
tul Spirit, cași pre Părintele și pre Fiul. A respinge sâi a 
înjosi pre una să pre alta din aceste persOne divine, este a 
distruge în sine credinţa creştină. «Incredinţez, scriea st. Va- 
silie, pre fie-care om care mărturiseşte pre Christos şi res- 
pinge pre D-dei, că Christos nu-i va fi lui de nici un folos, 
precum nici aceluea ce respinge pre Fiul şi chiamă pre 
Părintele; căci credinţa sa este deşartă. Incredințez €răși 
pe ori cine respinge pre Sântul Spirit, că credinţa sa în 
Tatăl și în Fiul este deșărtaciune, și nu pâte să aibă acestă 

„credinţă de nu va fi de față și Spiritul; căci ori cine nu 
crede în Spiritul nu crede nici în Fiul, şi ori cine nu crede 
în Piul nu crede mai mult nică în Părintele. Nimene nu 
pOte mărturisi, că Iisus Christos este Domnul, fără numai 

„prin Sântul Spirit (1. Cor. XII, 3); şi nimene n'a vedut 
nici odinioră pre D-deu, Fiul unul născut, carele este în 
sinul “Tatălui, acela ni l-a făcut cunoscut (l6n. IL, 18). Cel 
ce nu crede în Spiritul n'are parte de venerabila adoraţi- 
une, căci este cu neputinţă a adora pre Fiul altmintrelea 
decât în Spiritul Sânt şi nu se pâte invoca Părintele altmin- 
trelea decât în Spiritul adopțiunei» (1) «Inchipuește-ţi. dicea 
un alt înveţător al bisericei, că reimea este o pâtră 
scumpă, presentând din tote părțile aceiași formă ŞI ace- 
lași lustru. Acestă petră se întâmplă să fie jignită unde- 
va, ea perde prin aceia t6tă frumuseța sa. Când tu înjo- 
seşti pre Fiul, ca să cinstești pre Tatăl, Părintele nu primește 
cinstea ta : Tatăl nu pâte să fie preamărit prin înjosirea 
Fiului. Dacă fiul înţelept este bucura Părintelui seă (Prov. 

„X, 1, cu cât mai mult on6rea fiului trebue să fie şi ondrea 
părintelui? Şi dacă tu pricepi acâsta : Fiu/ met, nu e fă 
cu ruşinea părintelui 1ăă, (Sir. II, 12), vei pricepe că și 

  

(0). Despre Spiritul Sânt. Cap. 2; Oper. sânţ. Părinţi VII, 211. 
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părintele nu se pote mândri de rușinea fiului seii. Dacă 
necinstești pre Sântul Spirit, şi Fiul respinge cinstea închi- 
nărei tale; căci, cu tâte că este Spiritul şi nu Fiul Părintelui, 

totuși purcede ; și el din Tatăl (1)». 

„ur. Căte trele pesânele Sântei Treimi sunt deoființă și ne 

despărțite între ele; deci trebue să le dăm una şi aceiași în- 

chinare, și adorând pre fie-care din ele, pre Părintele, pre 

Fiul și pre Sântul Spirit, trebue a.se avea în vedere tot-dâ- 
una divinitatea lor comună. Să nu fie printre noi nici unul 
din acei creştini, pre carii Sântul Grigorie "Teologul îi insem- 

nă cu numele de ultra-ortodocși, carii, în loc de a adora nu- 
mai trei persone întru unul D-qeu, mărturisesc și onor€- 
ză trei D-dei deosebiți (2). Sânta biserică, carea singură 

pote să ne învețe adevărata închinare, precum-tot ea ne în- 

vaţă și adevărata religie, ne procură aici pre povăţuitoriul 
cel' mai sigur. Ea are multe imnuri şi rugăciuni adresate. 
deosebit lui D-deii Tatăl, lui D-deii Fiul şi lui D dei Spi- 

ritul Sânt; dar cea mai mare parte din cele-lalte cântări și 

rugăciuni ale sale, încheierile mai tuturor rugăciunilor sale, 

întonările finale şi doxologule sale se adreseză la câte trele 

persânele reunite într'una și aceiaşi divinitate. Ast-fel cea 

dintai rugăciune a sa de seră către Ddeii Părintele : 

*D-deule cel vecinic și Impărate a tâtă făptura» ... . Creş- 
tinul ortodox o sfârşeşte dicând : «Că a ta este împerăția, 
şi puterea și mărirea, Părintelui şi Fiului şi Sântului Spirit, 
acum și pururea și în vecii vecilor apzzz» 7 Așa și a doua 

ugăciune a sa catre Domnul nostru lisus Christos : <A tot 

„puternicule Cuvânt al Părintelui». o termină așa: «Că'ţie se 

cuvine mărire, împreună cu Părintele cel vecinic şi cu Spi- 

ritul Sânt in vecii vecilor, amin» ! În fine a treia rugăciune a 

(5). Gregor. Teologul. Disc. XXX VII, Oper. sânt. Părinţi 111, 228. 
(2). Discurs, III; “ibid. I, 31-38,
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către Sântul Spirit: «Dâmne, Regele ceriului, Mângâitoriule, 
Spiritul adevărului»... o încheie prin acestă eschiamare din 
inimă : «Te cinstesc şi cânt şi preamăresc sânt numele tăă, 
cu Părintele și cu unicul săi Fiii acum și pururea și în veci; 

- amin»! Trebue a ne mai aminti că de câte oră Biserica se 
adreseză la câte trele persânele divinităței, luate împreună, 
ea face acesta nu ca la trei persâne, ci ca la un D-qeti unic 
în fiinţă și întreit în fețe, învocând tot-dcuna la singular 
și nică o dată la plural, spre exemplu : «Căipre Tine (şi nu 
pre voi) Te laudă tote puterile cereşti; şi ie (şi nu vouă) 
mărire înălțăm, Tatălui, Fiului, şi Sântului Spirit, tot-de- 
una acum și pururea și în vecii vecilor, amin»! sâă mai 
bine : «Că a Ta (și nu a vostră) este împărăția, și puterea 
Și mărirea a “Tatălui și Fiului și Sântului Spirit, acum și 
pururea și în vecii vecilor amin !» 

III. Despre deosebirea persânelor în D-dei dupre 
însuşiile lor personale. 

Ş. 38. Legătura cu cela Precedente ; prescurtare din istoria 
dogmei, şi învătătura biseracel în frioința acâsta. 

ldeia despre egalitatea și consubstanţialitatea Părintelui, 
Fiului și Sântului Spirit, este una din acele care decurg din 
învețătura creștină despre treimea persânelor în D-deii în 
unitatea esenței, și cercetarea ei cu de amăruntul ne învață 
numai ceia ce este comun în persânele divine, şi în ce sens 
sunt ele numai unul. A doua ideie, care decurge din ace- 
iaşi înveţatură voește necesar, ca Părintele, Fiul și Sântui 
Spirit, formând trei pere6ne în divinitate, să aibă unele în- 
dividualități, care să le deosebâscă una de alta, alt-mintrelea 
nu ar fi trei și le am putea uşor confunda. Aceste particu- 
larități ale pers6nelor, constituind divinitatea, le-a numit 
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biserica în tot deuna frzsş personae ale lui D-deu (1); ele 
constaii în aceia, că Părintele este necreat, nenăscut, dar 

El naște pre Fiul și purcede pre Sântul Spirit, că Fiul este 
"născut din Tatăl, și că Sântul Spirit purcede din Părintele. 

Invăţătorii vechi ai bisericei esprimati atributul personalal 

Părintelui prin cuvântul zzenaşfere (dyewrnoia, innativitas) (2) 
şi-l numeau etern sâii cel tără început (3vzg03) (3), fără 

causă a esistenței sale (âvaim15s) (4); dar, în raport cu cele- 
lalte persOne : principii (49/1, principiu) (5), causă (iz, 
causă) (6), autor (auctor) (7); în deosebi, în-raportul săi 

cu Fiul : Părinte (lar, Pater) şi în raport cu Sântul Spirit; 
Producătoriă ([ Ipofodews) (5). Atributul personal al Fiului, 
îl însemnai prin cuvântul : zzaşzere (ywnais, generatio) (9), 

şi chiar câte odată prin denumiri mai generale, care indicaii 

numai, că Fiul "și are esistența din Părintele, cum zoo5cĂ?, 
prolatto, processto, dertoatio ; ăăgoata, sigenatura (19), şi ver- 

(1). “Yzosriseny voptarirai tdrijres, Greg. Nyss. adv. Lun, lib. 
IL. t. []. p. 435 ed. Morel. 

(2). Constit. Apost. VIII, 41; Iustin : Apolog. I, n. 49, Il. n.6; 
Clem. Alex. Strom. VI, 7; "Gregor. Nys. Adversus Eunom. lib. Lt. 
11, p. 3t2 ed. Morel; Euseb. Demonstk. evang. Î, 5; 1V, 1; Gemin. 
apud. Hilar. Op. hist. fragm. XV, n. 3. 

(5). St. Vas. Despre Sânt. Spirit, cap. VIII; Greg, Tauwmnaturg. 
Oper. st. Păr IV, 218; Epifhan. Haeres. 13, t. I, p. 818 ed. Petav. 

(4). Ion Damascen, sp. cred. ort. cart. ]. cap. 13; Nicefor. 
Constantinop. Epist. ad. Leon. III. 

(5). Atanas. De Sinod. n. 50; contr. Arian, Orat. 1V,n. 1; 
Avgust. In I6n. I, 1; I6n Damase. de orthod. Fide 1, 13. 

(5). Vasilie conte. Eni lib. 1; Hilar. De Trinit. lib. 11 şi 12; 
Augustin lib. 83 quaest. n. 16. 

(). Hilar. De Trinit. lib, LX; Augustin. Contra Maxim III cap. 
54. 

(3. Athan. Contr. Arian. orat. 2.; Gregor. „Nys. contr. Eunom ; 
]. Damasc. Esp. Cred. Ort. lib. ], "cap. 3, şi 12, - 

(9). Hippolyt. Adv. Noet. XVI; Gregor. Teol. Oper. st. Părinţi 
II, 54; 1V, 15; St. Vasilie, ibid, VI, 68, 82, 199. ete. 

(30). Iren. Adv. Haer. II, 28, n. 6; Pertul. Apol. XXI; Adv. 
Prax. II], VII, LX n. 14; Athenag. Leg. X; Euseb. Demonstr. 
evang.. IV, 3; 'Hilar. De 'Trinit. vii, 46.
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bele zporndăv, ExMuzery, dau, etc. (1). Pre Fiul însuşi 

îl numeau ei Fitişi Fiul lui D-dei, chipul Tatălui, Cuvântului 
stu, înțelepciunea sa, voința, drepta sa, etc. (2). In fine spre 
a arăta atributul personal al! Sântului Spirit, ei întrebuințată 
cuvintele : purcedere, Eumâpevoie, îxmbozua, processro, naos, 
zp-6o1, ze6 Ana (3) şi verbele Zropevic3ar, pozele, mpoi- 
eva (£); şi ei numeau pre Sântul Spirit însuşi : Chipul Ta- 
tălui, Inţelepciune, Degetul lui D dei, etc. (5). Cum este 
născut Fiul din Părintele și în ce constă acestă naştere? A- 
cesta este un lucru, ce nu-l putem pricepe, nici esprima, qi- 
ceai vechii învățători ai bisericei (5); de sigur acestă naște- 
re trebue să fie inţelesa într'un sens cu totu! spiritual, şi nu se 
pote lipi de ea ideia unei divisiuni materiale ore-care (7) Cum 
purcede Sântul Spirit din Tatăl și întru ce se deosebeşte 
purcederea de naștere? Este crăși un punct, pe care ace- 
iaşi părinți îl privea ca necuprina; ei observati cu tâte a- 
cestea, că trebuea să fie negreșit o deosebire între termini, 
desemnând dou moduri particulare de esistenţă și ne tre- 
buind să fie confundate una cu alta (). 

(0). Tatian Adv. Gree. V, Theophil. Ad Autolye XI, 14; lus- 
tin. Dialog. cum Triphon CXĂVIII; Hipolit. Contr. Noet. AI. 

(2). Hippol. Contr. Noet. n. XI; Metod. De Christ. et Antiehr. 
n. Îl]; Tertul. Contr. Marciow III, 16; De orat., IV; Athenag. 
Leg. X; Clem. Alex. Strom. Il. 4; Teofil. Ad. Autol. XI, 1U; 
Origen. In. Ps. XVI, $. | 

(6). Clem. Rom. Fragm. (Apud. Galand. 1, 44; Athanas; Ex- 
posit. Pidei n. 4; Gregor. Naz. Orat. XX, XLII; Damasc. kEpist. 
de trisag. cap. 25. . 

(4). Cyril adv. Iulian. lib. ], et In loan. XV. 27; Basil. De 
Spir. 5. XVIII, n. 46, et Epist. XXXVIII, n. 4. 

(5). Iren. Adv. Haer. 1V, 1; Theoph. ad. Autol. 11,15; Augus- 
tin. cont. Faust. XĂXII, 12. 

(6). Den. ÎI, 28, n. 6; Didym, De Trinit. I, 9; Greg. Teol. 
Oper. st. păr. II, 173 și 288, III, 59. 6U, ete. 

(Î). Hippolyi. Adversus. Noet. XVI; 'Lertul. Adversus Prax. 
XIX; Euseb. Demonstr. evang. IV, 15; st. Bas. Oper. st. Păr, 
VII, 65, 82, 8f; Greg. 'Teol. ibid. II, 222; 111, 55, d. 

(5). Greg. Teol. ibid. II, 173; 11], 109, 110: St. Vas. ibid. VII, 
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Ast-fel fu, în decursul seculelor, în tâtă biserica creşti- 

nă, învățătura despre atributele individuale ale persânelor 

divine; ea luă loc, ca una din dogmele fundamentale ale 

ortodoxiei în sinodul Niceo-Constantinopolitan, care a fost 

compusă în vecul al patrulea şi propusă ca regulă de cre- 

dință neschimbată pentru toți creștinii. Dar în vecul al șep. 
telea, când, dacă trebue a crede mărturia latinilor, încă 

„din vecul al cincilea, unii învăţaţi la apus începură a rătăci 
în privința atributului personal al Sântului Spirit, facându-l 

să purcedă nu numai din Tatăl ci și din Fiul-Fifzogae. (5): 
“Totuși se pote presupune că nu întrebuința ei aici cuvân- 
tul «furcede» (precedit) în același înţeles în raport cu Ta- 

tăl și cu Fiul; ci că, mai ântăiă, întelegeaii ei numai pur- 

cederea eternă a Sântului Spirit din Tatăl și apoi și pur: 

cederea temporală din Fiul scu misiunea sa pre pământ. 

Ast-fel esplică cel puţin cuvintele acestea un învăţator 

grec, Maxim Mărturisitoriul (662) pentru a îmblândi pre 
Greci, cârii îndată și reclamaseră contra acestei înovaţiuni 
a latinilor (2); și acelâși cuvinte fură înterpretate mai tăr- 

diti în acest înțeles de către un scriitor roman, Anastasie 
Bibliotecariul (8go), care cită esplicaţiunea făcută de Sân- 

301; Epifan. Haer, LKIX, n. 18; Augustin. Conte. Maxim. III, 
cap. 16 : „Quid inter nasci et procedere intersit,. .. explicare quis 
potest?. . , Haec scio; distinguere autem înter illam generationem et 

„haue proeessionem nescio, non valeo, non sufficio“. Î. Damasc. Esp. 
cred ort. cart. ], cap. 8; p. 21, 25. 

(2). Latinii citâză propriii încă primul conciliu din Toledo (400) 
şi altele, care se ţinură în- Spania în vecul al cincilea, care ar fi 
întrodus în profesiunele lor de credinţă particulare cuvântul Fili- 
oque, şi fericitul Augustin (-|- 430) pe care îl privea ca pe înce- 
pătoriul învăţăturei lor. (Cursus Fheolog. Compl. VIII, p. 652. Paris, 
1841). Dar ce credință se pote da citatelor acestnra ale sgyiitori- 
lor apuseni, vom vedea mai departe ($$ 44 și 48). 

(2). „Citând mărturia Părinților latini şi acea alui Cyril Alex.
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tul Maxim. (!) Dară semânța fusese aruncată şi ea nu încetă 
a aduce fructe. In-vecul al optulea: cestiunea despre purce- 
derea Sântului Spirit fu cu căldură desbătută și disputată 
în Occident, și mai mulți teologi, încetând de a distinge 
misiunea temporală a Sântului Spirit pre pământ de for- 
ma eternă a fiinţei sele, începură a susținea, că Spiritul 
Sânt ar purcede din Părintele şi din Fiul din tâtă eternita- 
tea. Pre la finea vecului acestuea, Filioque fu înserat în Sim- 
bolul Niceo-Constantinopolitan, de bună semă în Spania (2). 
In adevăr, celebrul Alcuin (804), pe vremea aceia, scriea 

(coment. asupr. lui I6n) ei (Latinii) nu recunâsceaiă pre Fiul ca 
causă a Spiritului (054 eriay roy Fry motobvrae 105 [lve5p.aros), 
căci ei sciii că nu esista de cât o causă (piay yăp lsaaww dittav) a 
Fiului şi a Sântului Spirit,-Părintele; ce] dintâi prin naştere, al 
doilea prin purcedere. Arată numay că Spiritul este trimis prin mij- 
locirea Fiului (3v abro Tpoi5vat), şi axată și parentatea, ȘI asemă- 
area esenței lor“. Epist. ad Marinum Cypri presbyterum, in Op. S. 
Maximi t. Îl,p. 69. ed. Paris. 1675 

($). „Praeterea interpretati sumus, ex epistola ejusdem $. Maximi 
ad. Marinum scripta presbyterum, circumstantiam de Spiritus Sancti 
processione, ubi, frustra causari contra nos immit Graecos, cum nos 
non causam vel principiun Pilium dicamus Spiritus Sancti, ut autu- 
mant, sed unitatem substantiae Patris ac Filii non nescientes, sicut 
procedit ex Pate, ita eum procedere fateamur ex Yilio, missionem 
nimirum processionem intelligentes ; pie interpretans, utriusque lin- 
guae gnaros ad pacem erudiens, dum scilicet et nos et Graecos 
edocet secundum quiddam procedere, et secundum quiddam non 
procedere Spiritum sanctum ex Filio; difieultatem exprimendi de 
alterius in alterius linguae proprietatem significanst. Anastas. Bi- 
bl. ad loann. Diaconum. t. V. Concil Labbei p. Il. - 

(Î. Se crede în decomun că Filioque fu introdus mai ântâiă în 
simbolul Nieeo-Constantinopolitan, deja. în sinodul al treilea din 
Toledo ţinut în 589; dar în ediţiile cele mai vechi, din actele si- 
nodului acestueă, precum acele din-Cologne 1530, Paris 1535, şi de- 
Madrid, 1593, acestă, adăugire nu se afă, dupre mărturia lui Bel- 
larmin şi a câtor-va scriitori moderni din Qecident. (Vedi la Zoe». 
nicav.ăDe Process. Spirit S. a solo Patre. tract. III. p. 288-289, 
ed. Regiom. 1174, şi Curs. Theolog. Compl t. V, 406 Paris. 1941); 
deci a fost interealat mai targiii în acele acte. 
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către fraţii din Lion de a se păzi de înovarea Spaniolă şi 
a nu-și permite nici cea mal mică înterpolare în Simbol (1); 
și Paulin, patriarchul Aquileei, convocă chiar în 791 un 
sinod provincial, în carele condemnă ori-ce fel de adaus (2). 
Din nefericire glasul apărătorilor adevărului n'a fost as- 
cultat. La începutul vecului al noulea (în 809) imperatorul 
„Carol cel mare convocă la Aquisgrani (Aix-la-Chapelle) un 
sinod, în care trebuea să să discute sub președinţa sa subie- 

_ctul în contestaţiune (3). Actele sinodului acestuea pier- 
dendu-se (4), nu se scie cu deamăruntul cum se petrecură 

(1). „Novos, fratres carissimi, Hispanici erroris sectas tota vo- 
bis cavete intentione; sanctorum Patrum in fide sequimini vesti- 
gia, et universali Ecelesie sanctissima vos adjungite unitate. Seri- 
ptum est : Terminos Patrum tuorum ne transgrediaris. Et Sym- 
bolo catholicz fidei nova nolite inserere, et în ecelesiasticis offi- 
ciis inauditas priscis temporibus traditiones diligere“ (Epist. 69 
in opp. Alcuini p. 1857 ed. Paris 1617). Aicuin nu însemnă a- 
nume ce adaus are în vedere, dar se scie că în biserica apusână 
n'a fost; vorba, de o altă adaugire în Simbolul Niceo-Ceonstanţino- 
politan afără de cuvântul Piliogue. 

(2). Absit a nobis proculque sit ab omni corde fideli alterum, vel 
aliter quam illi instituerunt, Symbolum vel fidem componere, vel 
docere. . . Enimvero non est in argumento fidei addere vel minuere 
ea quae a $. 8. Patribus bene salubriterque sunt promulgata ; se- 
cundum eorum sensum recte sentire, et exponendum eorum subtile 
supplere ingenium ; sed addere vel minuere est sub dole. contra sa- 
crosanctum eorum sensum, alitre quam illi, callida tergiversatione, di- 
versa sentire, et confuso stylo perversum dogma componere, ac per 
hoc impio ore potius jactanter garrire quam docere praesumere“ (Vid 
apud. Zoernie. De proc. Sp. 5. p. 369-310, et, 'Theof. Procopoviei. 
Hist. controv. de process. Sp. S. in Teolog. vol. 1. p. 836-838. 
Lips.. 1182, 

(5). Asupra autenticităţei sinodului acestuea, avem mărturia mai 
multor scriitori eonțimpurani, precum Ado, In Chronic. ad ann. 809 ; 
Aimonius, In lib. 1V, de Gestis Francorum cap. 97; Eginhardus. 
In tom. Il Hist. Francorum Scriptor p. 255 ed. Paris. 1636 şi alţii, 

(4). Afară de titlu : Concilium Aquisgranense, de addita ad Sym- 
bolum voce Filioque, celebratum ann. DXXăIN, tempore Leonis 
pape Îl. De unde vine că aceste acte n'a ajuns pănă la noi? 
Ore numai din întâmplare ? S6u că le vor fi nimicit anume, fiind 

Teologia Dogmatică , 21.
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lucrurile. Se scie numai, că partidul, care cerea întroducerea 
lui Filioque în simbol, avu majoritate, mulțămită înfluinței 
personale a lui Carol, şi în numele împăratului şi al sinodu- 
lui se trimise o deputaţiune la Roma către papa Leo III, 
pentru axă solicita confirmarea dogmei nouă și autorisarea 
de a întroduce Fi/zogue în simbol. După spusa unui mar- 
tor ocular, deputaţii începură prin un discurs lung, având 
de scop a convinge pre papa despre adevărul şi vechimea 
dogmei in fav6rea căria.solicitati consimţimentul set (Ce mai 
dogmă, dacă însuși papei trebui săi se dovedescă autenţia !) 
Papa este adevărat, se păru că aprobă dogma nouă; dar 
refusă positiv permisiunea de a o întroduce în simbol, cu 
tote stăruinţele delegaţilot, carii ajunseră pănă a dice că 
acestă înferpolare a avut loc acum în câte-va biserici (1). 
Și spre mărturia opunerei sale, spre mai mare solemnitate, 
precum şi spre a preserva de acum simbolul credinţei de 
ori ce falșificare, papa ordonă ca să să sape simbolul Niceo- 
Constantinopolitan pe două table de argint, pe una în gre- 
cește și pe alta în latinește şi le atărnă în biserica Sântului 
Petru, cu acâstă înscripțiune : Haec Leo posui amore et 
cautela orthodoxae religionis, adecă; Et Leon am pus ac€- 
sta din dragoste şi spre conservarea credinței ortodoxe (2, 

că conţineaii protestări severe în contra greșelei romane, ca o măr- turie a faptului că însuşi episcopii occidentului se rădicară cu pu- tere contra acestei doctrini false, unde vădură o înovare pănă a- tunci fără exemplu în biserică, şi nu consimţira nici de cum o a pri- mi? Împrejurările care urmară sinodului acestuea fac ca presu- 
punerea, să fie probabilă. 

(0). Acest martor ocular care era de față la întrevederea tri-- mişilor cu papa fu Smaragdus (abbas Verdumensis), care serisă chiar totă întrevorbirea acâsta aşa de memorabilă pentru posteritate. (Vid. ap. Lab. Concilior. t. VII, p. 1195-1198, et. Baron. anual. Eccles, t. 1Ă p. 552 ad. an. 809. 
(2), Autenticitatea faptului acestuea se atestă prin scriitori vechi occidentali, aşa, precum : Anastasiu Bibliotecarul, în biografia pa- 
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"Totuşi, cu tOtă opunerea papei, înterpolarea oprită fu pe 
nesimţite adoptată în deosebite părți ale Galiei, Spaniei 
Germaniei și Italiei, așa că în a doua jumătate a vâcului a] 
noulea, când misionarii papei veniră la Bulgari cu scopul 
de a-i desbina de scaunul Constantinopolei, spre a-i reuni cu 
al Romei, acesti misionari respăndiră acum în acea parte 

„ Simbolul cu adausul /i/ogze. Atunci pentru prima 6ră Fo- 
sie, patriarchul Constantinopolei rădică cu îndrăsnelă vocea 
spre a apăra ortodoxia contra abusurilor Latinilor, și le 
împută înterpolarea în fața lumei întregi, adaus pe care'] 
strecurase nelegal în simbol în contra regulamentelor și 
canOnelor ecumenice şi pe care-l condemnă îndată după 
aceia (în 866) într'un sinod numeros unde erai față toți 
păstorii bisericei orientale (1). Papa Nicolai I în loc de a se 
pune alăturea cu decisiunea sinodului și a repara o erdre, 
care era fructul ignoranței, a scris lui Hincmar, archiepi- 
scop de Reims, și altor episcopi ai Galiei, de a-și reuni pute. 
rile spre a dovedi. Grecilor, că Sântul Spirit purcede şi 
dela Fiul (2); şi urmașul lui I6n, Adrian, condemnând tâte 

pei Leon III (Vit. Roman. Pontif. ed. Rome, 1152 $84. p. 297), 
Petru Abeilard (lib. II, Introduet. în Theolog. cap. 14, Paris 1616 
p. 1089), Petru Lombart. (Sentend. lib. [ cap. 2 Colon. 1916), Pe- 
tru Damiani (Opp. t. III, Paris, 1743, p. 329), Seriitorii mai mo- 
derni, Baroniu, Bellarmin şi alţii nu se îndosc de fel de acâsta. 

0). Epist. Eneyeliea, inter Epist. Photii, ed. Londini, 1651, se- 
cunda. vid. etiam apud Baron. în Annal. Eccl. ad ann. DOCCLIII 
t. X, n. 33. Comp. Abr. de VHist, ecel. d'Innocent. part. L, p. 19. 

(2). Ipist. Nicolai 1 ad Hinemarum Archiep. Rhemensem, apud. 
Labb. Concil. t. VIII, p. 465. Hinemar, primind scrisorea acâsta, 
(pela finea an. 861) o ceti regelui Franciei în presenţa unei mulţi- 
mi de prelați; după care se decise ca doi dintre barbaţii cei mai 
erudiţă ai timpului, Odin (Episcop din Beauvais) şi Ratramm (că- 
lugăr de Corbic) să fie însărcinaţi a răspunde la obiecţiunile Gre- 
cilor. Respunsul acestui din urmă a ajuns pănă la noi, corectat de 
Hinemar însuși, nu însă și a celui dintâi (Vegi. Ceillier Hist. ge- 
merale des auteurs sacr. et, ecel. t. XIX, p. 150-155 și 2%, 
Par. 1154).
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hotărirele sinodului lui Fotie contra Latinilor, rădică aces- 
tă erore la rangul de dogmă (). Papa următor, I5n VIII, 
înțelegându-se cu Fotiii păr a promite, că simbolul cre- 
dinței va fi reașezat în întegritatea sa cea dinteiu (2). Tri- 
mișiă sei se duseră îndată după aceia la un sinod mare care 
se ţinu la Constantinopole (în 879), și ei subscriseră Cași 
cei-lalți decisiunile conciliului, reinoind pentru tot-d&una 
oprirea de a nu'se face nici un adaus, nici vre o schimbare 
Ore-care în simbolul credinţei din ;Nicea şi Constantino- 
pole (3). Dar papa fiind-că nu obţinu de la sinod aceia ce 
spera, adecă : supremaţia sa asupra Bisericei bulgare, res- 
pinse decisiunile conciliului și nu se ţinu de fagăduință ; 
așa că simbolul cu adaosul Filioque continuă a fi întrebuin- 

“at în deosebitele biserici apusene. Cum se întrodusă el apoi 
în Roma; nu se scie; dar, precum mărturisesc seriitoriă 
romani, nu înaintea anului 1014 (%). Din timpul acela şi 
mai ales după niște acusațiuni nouă făcute bisericei Romei 
de către patriarchul Constantinopolitan, Michail Cerularită - 
(1053), acâsta nu se mai despărţi de acestă învățătură falsă, 

(1). Apud Labb. Concil. t. VIII p. 1084-1087 et segr, 
(2). „Reverentize itaque tuae, scriea între altele papa către Fo- 

tie, iterum significamus ut de articulo hoc, ex quo orta sunt scan- 
dalu inter Dei Ecelesias, fiducium in nobis reponas, quod non so- 
lam hoc non dicimus, sed etiam quod eos, qui principio hoc dice- 
re sua insania ausi sunt, quasi transgressores divini verbi &on- 
demnamus, sicut theologiae Christi Domini eversores, et Aposto- 
lorum et reliquorum sanctorum Patrum, qui, synodice convenientes, sanctum Symbolum nobis tradiderunt; et una cum Iuda illos collo. 
camus“ (Vide apud Labb. Coneil t..IX p. 235, şi Bevereg. Pan- dect can. t. II p. 306, Oson. 1672); cât despre autenţia acestei seri- sori vegi Zernieav. De process. Spir. S. p. 415-420 et Teof, Pro- 
copovici, In 'Leolog. p. 852-853 ed. cit. - 

(5. Pentru autentia acestui sinod contra Latinilor, vegi ibid. 
Zernikav. p. 164-170 şi Teof. Procopov, 859-852. 

(4). Curs. Theolog. Compl. VIII, p. 654. Paris, 1841; Peron,, Proelect. 'Pheol. vol. II p. 448 Lovan 1839,
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cea mai importantă din înoirile, care o despărţi de bi- 
serica universală. Ii 

In evul medii, se fâcu şi în occident, mulțămită scolasti- 

cilor, unele alterațiuni în privința dogmei relativă la atribu- 
tele personale ale divinitaței. Unii contesta chiar esistența 

acestor atribute, fără a nega cu tâte acestea realitatea perso- 

nelor în D-dei (*); alții se încerca a esplica de ce și cum 

în D-dei se naşte Fiul şi purcede Sântul Spirit, şi presu- 

punea cea mai mare parte, că Fiul naște din raţiunea Ta- 

tălui şi Sântul Spirit purcede din voinţa Sa (2). Au fost și 

de acei carii voiră să esplice în ce constă deosebirea între 
generațiunea Fiuiui şi purcederea Sântului Spirit, și pen- 

tru ce să s& numâscă cea dintâi paştere şi nu cea din urmă; 

și în r&spunsurile lor la aceste cestiuni deosebite, ei dădură 

în părerile cele mai ciudate şi mai streine (3). Cu tote a- 

ceste subtilităţi și nimicuri (4) nu trecură preste limitele sco- 
lei și nu păttunseră nici de cum în vi€ța bisericei. E 

Din secolul ai șese-spre-decelea se iviră în occident so- 
cietăţile protestante, care respinseră mai tte erorile papis- 
mului şi cu ele și un mare număr din adevărurile sale. 
Dar este de mirare cum de aii reținut ei și acestă dogmă 

(1). Anume : Preepositivus, Gregorius Ariminensis et Ioannes de 
Ripis (Apud Tom. Aquinat. Quest. XXII, Art. et Quaest. XL, art. 1). 

(2). Acesta. era o ideie generală la scolastici (Vide apud Teoph. 
Procopoviei. 'Pheolog. vol. I p. 1229, ed. citat). 

(3)- Ricard Vietorini De Trinit lib. VI cap. 18; Bonaventurie In 
I Sentent. dist, XIII, quzest. 2; Suaresii de Trinit. lib. XI, Cap. 
6, n. 14 și alţii. 

(4). Mai sînt încă câte-va cestiuni cu care se ocupară deopotrivă, 
scolasticii tratând despre Sânta Treime : „Utrum deus Pater se de- 
um genuerit ? Utrum divina essentia genuerit Filium, vel genita 
sit a Patre, vel de ipsa natus sit Filius?... Utrum Pater potuerit 
vel voluerit gignere Filium ? Quod Filius non est de nihilo, sed 
de aliquo, non tamen de materia... et czet4.,. Vide Petr. Lom- 
bardi Senteni. lib. 1 dist. 4, 5, 6şi 7).
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falșă a Romei, privitâre la purcederea Sântului Spirit, pe 
care o profeseză și astă-di. _ 

Numai biserica ortodoxă a conservat dogma atributelor 
personale ale divinității, precum și tâte cele-lalte în întegrita- 
tea sa primitivă, şi învaţă că : «Intru unul D-deii sunt trei 
persâne : Tatăl, Fiul şi Sântul Spirit; Tatăl care may 'nain- 
te de veci, naşte pre Fiul din propria sa esenţă şi purcede 
pre Sântul Spirit; Fiul carele este născut din Taţăl îna- 
inte de veci și de o ființă cu El; Sântul Spirit, care purce- 
de din Tatăl din vecie şi este de o fiinţă cu Tată! și cu Fiul, 
(Mart. ort. art. 1 resp. 9) <Ast-fel Părintele, Fiul și Sântul 
Spirit : necreatul, născutul şi purcedătorul, deosebesc în 
Dumnedeire, pers6nele și nu esența s€ti substanţa, care este 
îndivisibilă în ea însăși, (Ibid. resp. 12). Și aiurea : «In a- 
cestă constă deosebirea între persânele Sântei Treimi, că 
D-deii Părinteie nu este născut şi nu purcede de la nimene; 
că Fiul este născut din veci din Tatăl, și că Sântul Spirit 
purcede din Tatăl mai 'nainte de veci (1), (Cateh. cel mare, 
art. r-it). 

$. 39. Afrzbutul personal al luă D-geii Tatăl. 

Invățătura bisericei ortodoxe privit6re la atributul per- 
sonal al lui D-dei Tatăl are temeiurile cele mai solide în 
Sânta Scriptura. Aici se raportă : 10 aceste cuvinte ale Mân- 
tuitorului : «Precum Tatăl are Dicță întru sine, aşa a dat 
Şz Fiuluă să aidă vrdţă întru sine (I6n. V, 26). De unde se 
vede iămurit, că Părintele n'a primit vi6ța dela nimene, 
că nu este născut din nimene și nu purcede dela nimene. 
20, Tote locurile numerâse, în care se numeşte Tatăl în 
raport cu Fiul, de exemplu : < A/ipzene sz2 cundsee Bre Fiul 
fără numai Tatăl, şi nimene nu cunăsce fre Tatăl fără na- 

('). Acesta se află şi în cărţile serviciului nostru bisericesc (Tri- odion octoich. etc).
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mai Fiul şi căruca va voi Fiul să-i descopere» (Mat. XI, 27). 

« Zoţi să cinstăscă pre Fiul, precum cinstesc pre Talăl. Cel 

ce nu cinsteşte pre Fiul, nu cinsteşte nică pre Tatăl cel te l-a 

Zrims» (Lon V,. 23); sâă în acele, în care se dice, că el naște 
pre Fiul: «Domnul a gis către mine : Fiul medi eşti tu; eiă 
astă-gi te-am născute (Ps. LI, 7). «Din pântece ma? 'nazute de 

„ Zucefăr te-am născut, (CIX, 3). 30. In fine tâte locurile, care 
represintă pre Tatăl ca principii chiar al Sântului Spirit : 
«Fră când va veni Mângăitoriul, Spiritul adevărului, carele 

din Tatăl purcede, pre carele ei îl voză, trimite de la Părin- 

fele, acelă va mărturisi despre mine» (Lon. XV, 26). Nu am 

Primar spiritul lumei, ci Spiritul lui D-geiăi, ca să cunoscem 

darurile ce ni de-a făcut D-geii, (i. Cor. Il, 12). 

- Prin acesta se înțelege pentru ce în ordinea persânelor 
Treimei, Părintele ocupă de ordinar locul dintăii (Mat: 
XXIII, 19) şi se numeşte primul ipostas al Sântei Treimi, 
s6ii, precum se întimpină câte odată la cei vechi : Avto- 
D-qeiă, proto-D-deii, D-dei-principiă etc. (1). De aici se 

vede, că în D-dei esistă numai un principii al divinităţei, 
Părintele, ideie pre care învățătorii bisericei vechi ai repe- 
tat-o adesea și pre care biserica ortodoxă o conservă pănă 
în diua de astă-di, căci numai Lui îi datoresc esistența Fiul 
și Sântul Spirit. (2). In fine prin aceia este lămurit, că Tatăl 
este întru cât-va legătura și unirea persnelor Treimei, care 
cu tâte că formeză unitatea din punctul de videre al esenței, 
sunt cu tâte acestea deosebiți ca persone; căcă Fiul și Sân- 
tul Spirit, având dintru EI principiul lor, se raportă €răși 
numai la EI, ca la autorul lor. «Esenţa celor trei», scrie St. 

(1) "Avrdeos (Origen. In Ioan. £. TI, n. 2, 3), npâros Yeds (Ori- 
gen. Contr. Cels. VI, 41, 61). Deus princeps (Arnob. passim). 

(2). Dionys. Areopag. De Coel. hierareh. eap. 1 : "Apyipuwros ila- 
zip 03 âpxh %ai oiria mây porây rod “Irod zai Ilvebuatos : Greg. 
'Teolog. Oper. sânţilor Părinţi, L, 39; II, 168; Athanas. De Sy-
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Grigorie Teologul, este unică : este Dumnedeii ; dar unirea 
este Părintele, dela care provin cei-lalți doi şi la care se 
rapOrtă ei, neamestecându-se, ci remăind cu EI, și nepu- 
tEnd să fie desparţiți nici prin timp, nici prin voinţă, nici prin putere (2),. 

| Și pentru a-și representa cum se cuvine atributul perso- nal al lui D-dei Tatăl, trebue a-și aduce aminte precum observaii învățătorii vechi at bisericei, că EI naște pre Fiul şi purcede pre Sântul Spirit într'un chip cu totul spiritu- al, şi prin urmare fără umbră: de suferință seii de împăr- țire materială, căci esența lui D-deii este nematerială și simplă (2); că naște și purcede din veci şi tot-d&una, căci nu este un timp în care Părintele să nu fie Tatăl Fiului şi să nu purcedă pre Sântul Spirit, pre cum nu este un timp în care să nu fi fost D-dei; dar ceia ce n'a avut înce- „Put nu pote să aibă nici sfârșit (); că naște și purcede așa cum numai El cun6sce, precum și Fiul și Sântul Spirit, dar nici O creatură nu este în stare de a pricepe (+); că în fine 

  

nod. n. 26, 50; Contra Arian, Orat. IV, n. 1; Contra Gregal. Sabel. Opp. î. 1, ». 508, ed. Commel; Epitan. Fiad. Cath. expos, „n. 14; Hares. LXV; Gregor. Nyss. Tract. de Commum. Opp. t. I. p. 917. Paris, 1615 şi aiţii. , 
(1). Cuv, 42. Oper. st. Părinţi, IV, 38. 
(2). Vedi mai sus p. 318, not. 7; precum şi Alexandr. Ep. Ale- xandriei Epist. ad. Alexandr. Byz. apud Theodoret. H. E. 1 cap: 4; Cyril. Alex. Thesaurus lib. VI; 1. Damasc. Espun. cred. oriod. libr. I, cap. 8. 
(3). Gregor. Theolog. serm. 29, Oper. st. Păr. III, 54; Ambro- sie. De Symb. cap. 4: „Quod Pater est esse non copit; et si non cepit, nec Filius copitt, (Conf. e. 5). Augustin, serm. 191 De Tempore I. Damasc. Exp. ex a. cred. ortod, lib. [ cap. 8. p. 20. (4). Vedi mai sus p. 318 nota 6; id. Cyril al Ierus. Cat, XI, n. 8, 11, p. 191 şi 193; Gregor. Teolog. serm. 20: „Ţi se vor- bește de naştere si generatiune, să nu ai curiositatea a sei cum, Audi vorbindu-se că Sântul Spirit purcede din Tatăl : nu intreba, cum 2“ (Oper. st. păr. II, 175) „Voeşti să scil cum s'a născuţ? 
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eternitatea și aseitatea nui sînt atribuite lui D-deu Părin- 
tele, într'un chip esclusiv, de cât numai în raport cu cele- 
lalte persâne ale Sântei Treimi, pre când din punctul de 
videre al divinităței Fiul şi Sântul Spirit sînt de o potrivă 
vecinici și-și ati esistența prin sine însuşi, sei, spre a dice 
mai bine, totă Sânta Treime ființeză „împreună prin sine 
însăși și este împreună vecinică (4). 

$. 20. Atributul personal a luă D-geăi, Fiul. 

Inv&ţătura bisericei ortodoxe despre atributul personal 
a lui D-deu Fiul are în Sânta Scriptură fundamente numai 
puţin solide. In adevăr, se numește adesea: 10 Fiul lui D-deii 
Tatăl; de exemplu. .. «Precum Tatăl înoidză morţii şi de dă 
viță, aşa şi Fiul dă vidţăl cură voeşte» (l6n. V, 20, 21; Comp. 
XIV, 13; XVII, r; Mat. XI, 27). 20. Fii unic: eD-gei atâta 
a zabit lumea, că a dat pre unicul seăi Fiii, ca totcel ce crede 
întru el. să nu piră, ci să abă viţă vecinică, (6n, ILL, 16- 
18; |, 14). 3% Şi crăși, ca Fii unic fiind in sinul Părintelui; 
«Pre D-geil nimene nici odinidră nu l-a văgat ; unul născului 
Fit carele este în sinul Tatălui, Acela ne-a făcut cunoscuta 
(16n. I, 18): 40. Adevăratul set Fiti ; «AVoy scz că Fiad luă 
D-geii a venit, şi că ne-a dat înţelepciunea, pentru ca să cut 
nscen pre adevtratul D-geii şi să fim întru adevăratul se, 
Fi (ulon V, 20). 5. Propriul seti Fiii: «£7 carele na 
cruțai pre propriul seă Fiii şi care L-a dat pentru noă toți, nu 
e va da împreună cu el tote P» (Rom. VIII, 32). Ar fi de pri- 
sos a mai dovedi că în aceste deosebite locuri ale Scripturei 

"Ţi respund : Precum scie Părintele care naşte şi Fiul care se 
naște“ (Ibid. III, 60). 

(2). Alexandr” Epise. Alex Epist. ad. Alex. Byzant, apud Theo- 
doret. H. E. I cap. 4. Euseb. Demonstr. evangel. lib. 1V ; Gregor. 
Teol. disc. 29. Oper. st. păr. III, 5.
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precum și în t6te cele-lalte, Domnul nostru lisus Christos 
este numit Fiul lui D-deii, în înţelesul propriu al cuvântuluj - 
și nici de cum în înțelesul figurat; căci, precum scim acum, 
cărțile sânte îă atribue şi esență divină, şi atributele divini- 
tăței și consubstanţialitate cu Tatăl și cu Spiritul Sânt. (Ş 33). 

Apărând învățătura acâsta privitâre la atributul personal 
a lui D-deii Fiul în contra înterpretărei falșe a ereticilor, 
Părinţii vechi ai bisericei se îndeletniciră mai ales a adesfă- 
șura ideile următâre : 

1). Fiul este născut din ființa -seă din substanța Părinte- 
lui, şi din a nimărui altuea, nici din nimic (1), Acesta resul- 
tă din ideia cuventului erascaz. Nașterea constă în aceia 
că chiar din esenţa si din substanţa născătorului provine 
născutul aseminea dupre fiinţă, cu totul alt fel de cum 
se petrece lucrul în creaţiune şi edificare, unde creatura şi 
ediliciul provin de afară, și nu chiar din substanța crea- 
torului şi a architectului (2). Şi acesta se întărește prin cu- 
vintele positive ale Scripturei : <Dzu pântece mai "nainte de 
ducefăr te-am născut» (Ps. CLX, 4). Dată este născut chiar din 
Bântece, se pote crede re că Fiul provine din nimic (3)? 
Acestă espresie- nu însemnă că D-deii are cu adevărat 
pântece; ci, precum t6te naşterile adevărate provin în de- 
comun din sinul părinţilor, D-deii este figurat aici, ca a- 
vEnd pântece, spre a rușina pre cei nepioși, înv&țându-i, că 
Chiar prin considerarea naturei lor proprie, Fiul este cu 

  

(9). Hilar. De Trinit. lib. VI: „Hic ergo ingenitus ante omne 
tempus ex se Filium genuit, non ex aliqua subjacente materia, 
quia per Filium omnia; non ex nihilo, quia ex se Filium. . : ete“ 
Augustin. Epist. 66 : „Hunc de sua. substantia genuit, non ex ni- 
hilo fecitt. . .. 

(2). I6n Damascen Espunerea, acurata a credinței ortodoxe, cart. 
“IL, cap. 8; Athanasie de decret. Sinod. Nicen. n. 6. 

(3). Hilar. de Trinit. lib. VI. Conf. Athansie. contra Arianilor 
Orat. II. n. 27. 
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adevărat fructul Tatălui, pentru că esă din sinul seă (1). 
n). Apoi, cu tâte că Fiul este născut chiar din substanța 

Tatălui, în acestă lucrare nu se desparte nimic din acestă 
substanță, nici Tatăl nu perde nimic, nici că lipseşte ce-va 
Fiului; nu : «D-dei este nedivisibil; Ela născut pre Fiul 

fără a se împărţi pre sine (2); a născut Înţelepciunea, dar n'a 
rămas singur fără înțelepciune ; a născut Tăria, dar n'a slăbit 
nici de cum : Ela născut pre D-Qeti. dar prin faptul acesta nu 
s'a despoiat de Divinitate, n'a perdut nimic, nu sa micșurat, 

_nu sa schimbat. Precum și Fiul n'a primit prin acâsta nici o 
neperfecțiune : Părintele este perfect şi Fiul este perfect; 

Părintele este D-deii, și Fiul este D-deii (3),, sei, spre a 

întrebuința o comparațiune minunată : «Fiul este născut 

din “Tatăl ca lumina din lumină (%). | 
IU). Nașterea Fiului lui D deii este o naștere eternă ; prin 

urmare ea nu a avut început nică sfârşit (5). Etă pentru ce 
"însuși Părintele dice Fiului : «Mai 'nainte de lucefăr te-am 
născut» (Ps. CIX, 4), adecă înainte de toţi vecii, din eter- 
nitate (€); și aiurea : «Eu astă-di te-am născut» (Ps. II, 7), 

(1). Vas. cel mare. Contr. Eunom. lib. V; Oper. st. păr. VIL., 
182-183. | 

(2). O 08 Dede dpeps by ăuâporos tori, aa ăma9is nod “Tod Ila- 
miip. (Athan. De decret. Nic. Synod. p. 409) Ox &v za, pevyây ri 
oboiavy pepile!. (Gregor. Nyss. Contr. Hunom lib. 1. 18). 

(5). Oyril. erus. Cat. XI, n. 18 p. 200, în ruseşte p. 190-195. 
(4). Poe Ex porc Lustin. Dialog. cum Tryph. CXXVIII : Hipo- 

lyt ady. Noet. XI; Cyr. Ierus. Cat. XI,n. 4: „Este născut din 
'Latăi, ca vi6ţă din vița, lumină din lumină, adevăr din adevăr, 
înţelepciune din înțelepciune“. Cyril Alex. 'Thesaur. lib. VI:“0 
Ilarip ESshauey SE tavrod cv “Yi apapioruo re ai Gâanorirus, 
îsnep ov ali 6 îjhos Th e& Goro5 neuniusvoy Ama WȚaGua. | 

(5). Vegi mai sus p. 328. not. 4. Vegi Aug. Epist, 17-4:,„Quid 
ergo' dicemus ? Si natus est Filius Dei ex Patre, jam Pater des- 

-titit gignere; et si destitio, copii. Si autem coepit gignere, fuit 
aliquando sine Filio. Sed nunguam fuit sine Filio. . . ergo semper 
gignit Pater et semper nascitur Filius“, 

(6). August. Homil. XLIII de Quinquaginta, 3 : „Quid est, ante
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adecă, chiar în momentul acesta, sâti vecinic (*). Eta pentru 
ce crăși în alte părțiale Sântei Scripturi, se dice indeferent, și 
că D-deii a născut pre Cuvântul, care este Fiul, şi că D-dei 
naște pre Cuvântul, sâă că Fiul sa născut de Părintele, 
și că Fiul se naște de Tatăl (>); Deci spre a esprima taina 
acesta nepricepută a nașterei vecinice a Fiului într'un chip 
mai apropiat de ideile nâstre ordinare, trebue a prefera 
espresiunea acesta : Fiul este născu: din Tatăl, a fost născut 
de “Tatăl din eternitate, ceștia-lalte; naște set se naște în 
etern ;- căci ceia ce naște sâi se naște nu este încă născut, 
pe când Fiul este născut (5). 

IV. In fine să nu uităm că Fiul este născut din Tatăl, dar 
nu s'a despărţit de EI, sâii ceia ce este tot una, că s'a născut 
fără să fi fost divisiune în substanță (jdazzărws). De aceia El 
se numește acela careces/e îz sinul Tatăl, (l6n 1, 18), 
“care este în Parintele» (X, 38), aşa precum focul şi lumi- 

  

luciferum ? Per luciferum significantur tempora. Ergo ante tem- pora, ante omne, quod ante dicitur, ante omne, quod non est, vel ante omne, quod est.,. ete. „Conf. Athanas. Contra Arian, orat. HI, n. 95. 
(1). „Fiul însuși dise Părintelure ; Dis'a Domnul către mine : Fiul mei eşti tu, ei astă-di te-am născută (Ps. II, 7). Astă-di, adecă nu o durată scurtă, ci eternitatea, un timp infinit; astă-di, adecă mai “nainte de veci“ (Cyril. Cat. XI, n. 5, p. 18). (2). „Quia unigenitus Filius id>m Verbum Patris et perfectione natus dicitur et pro aeternitate semper nasci perhibetur; sacra, Seriptura, libere dicere de Deo consuevit, quia locutus est et lo- quitur, În eo enim quod pertectum Verbum genuit et locutus est Pater, in eo autem quod semper gignit, utigue loquitur“ (Gregor. Pap. Moral. lib. XXIII). . „ (8) „Melior est semper natus qaam qui semper nascitur, quia qui semper nascitur nondum est natus et nunquam natus est aut natus erit si semper nascitur. Aliud enim est nasci quam natum esse : per et hoc nungquam Filius și nunquam natus ; Filius autem, quia natus, semper est Filius; sewper igitur natus& (Augustin Lib. Quaest. LXXXIIU, quaest, 37) „Dicamus verius semper natus. Non autem possumus dicere semper nascitur, ne impertectus videature (Gre- gor. pap. Moral, lib. XXIX, cap. 1).
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na provin de odată, dice St. Ion Damascen, împreună esis 
tente ; că focul nu începe înainte de lumină, ci odată cu ea, 
și lumina provine din foc, și rămâne împreună cu el fară 
să se despartă vre-odată, așa și Fiul, născut din Tatăl, nu 
se mai desparte, ci remâne tot-deuna în El. Numai, lumina 
acesta, ce provine din foc, de care nu se pâte ea despărţi, 
şi remând impreună, m'are existenţă prin sine-insăşi (6mâa- 
7acoy), ea-nu esistă fără foc (lumina fiind o proprietate na- 
turală a focului), pe când Fiul unic a lui D-deă, născut din 
Tatăl fără descompunerea nici împărţirea esenței și re- 
mâind vecinic în EI, are. ipostasul sâă proprii, deosebit 
de ipostasul Tatălui (2), 

$- 37. Atributul personal al lui D-geu Spiritul Sâut. 
4) Însemnări preliminare. 

Inainte de a desvolta învățătura despre atributul personal 
al lui D-deii Sântul Spirit, adecă a purcederei sale din Ta- 
tăl, trebue să facem căte-va însemnări mai ântăi, 
Prima însemnare. Inv&ţătura acesta constitue dogma cea 

mai împortaată, care. deosebeşte biserica „ortodoxă, de cea. 
„romano-catolică şi de comunităţile protestante, care tâte 
cred și învaţă, că Sântul Spirit purcede nu numai din Ta- 
tăl, ci şi din Fiul, De aceia merită din partea nâstră o de- 
osebită luare aminte. 

A doua însemnare. Spre a precisa ideile în desvol ltarea 
acestei învățături, trebue a stabili o distincțiune rigurâsă 
între purcederea eternă a Sântulut Spirit,_care formeză a- 
nume atributul săi personal, și între purcederea sa tem- 
porală. cătra făpturi scă misiunea sa în lume, care nu se 
raporta chiar la ispostasul Sântului Spirit, ci formâză ce-va 

(5). I. Damasc. lib. ] cap. 8. p. 20-21. Comp. Cap. 13 p. 46.
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esterior, accesoriu, şi nu se atribue mai mult Spiritului 
Sânt decât Fiului, (I6n. XVI, 28, 29). Că dacă Biserica 
ortodoxă afirmă, că Sântul Spirit purcede numai de la Ta- 
tăl contrar înveţăturei creştinilor apuseni, carii dic, că pur- 
cede și dela Fiul, ea nu înțelege propriii vorbind decât 
purcederea eternă şi ipostatică a Sântului Spirit. Cât des- 
pre purcederea sa temporală, ortodoxii însuși cred cu cre- 
știnii apuseni că Spiritul Sânt purcede, adecă are rhisiunea 
sa în lume, nu numai dela Tatăl, ci şi dela Fiul, sei mai bine dicend prin Fiul (2), N 

Însemnărea a treta. Spre a fi cu totul nepărtimtor. în 
deslegarea acestei întrebari, care în decursul vecurilor, a 
fost un subiect de dispută între crestinătătea din Resărit şi 
cea de Apus, vom căuta a aduce, căt se pâte de scurt, nu 
numai dovedile învățăturei ortodoxe despre atributul per- 
sonal al Spiritului Sânt, ci și a celei eterodoxe, şi le vom pune în paralel; lăsând fie caruea dupe voie de a vedea şi 
a decide singur, comparându-le, în care parte se află, adevărul. 

$. z2. d. Cercetarea întrebărei relative la Purcederea Sâu- 
Zuluă Spirit dupre Sânta Scriptură. 

1. Este re în Scriptură vre un loc lămurit Şi di- 
rect care să dovedâseă, că Sântul Spirit purcede din 
Tatăl? Da, negreșit, și chiar un ioc așa de lămurit şi direct, 

  

(2). Ne ai dat o mijlocitâre de care ne mândrim : Acea care te-a născut Dumnedeescule Mântuitor, După rugăciunile sale ne ai trimis cu bunătate pre Spiritul împărţitor de char, carele pur- cede din Tatăl prin tine (Bă 005 zs03py6wevov), (Octoech, art. l-iu tol. 111, Mose. 1838) »Luminat prin lumina, Mângâitoriului şi în- vățăt de EI, ai predicat pre acela carele purcede din Tatăl şi sa arătat Omenilor prin Fiul ; acest Spirit care este una cu Părintele vecinic şi cu Cuvântul cel D-qeese, în dignitate şi putere, care este de -o fiinţă cu ei, tu l-ai predicat le totă lumea, 0! al nostru prea iubit“ (Leg. p. Sept. £. 299. Mose. 1831; Comp. Triod. post. tol. 22 şi 75; Mose. 1835).
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precât numai se pâte dori: sînt următorele cuvinte ale 
Mântuitorului către Apostoli : «Eră când va venz Măngâito- 

rul, Spiritul adevărului, carele din Tatăl purcede, şi fe care 

eu-l vozăi trimite dela Tatăl (0 Tvedua ris dimSatac, 6 mxpă 

70 Ilarooc Exmopeverai), va mărturisi de mine» (ln, XV, 26). 

Dar este Gre adevărat, că espresiunea : carele din Tatăl 

furcede, însemnă purcederea eternă a Sântului Spirit, și 
nu trimiterea sa temporală în lume? Da, prea adevărat. 

10, Ceia ce dovedește acesta, este mai ântăi scopul ce-și 
propunea Mântuitoriul pronunţând cuvintele în cestiune. 
Tâtă cuvântarea din care fac parte (I6n, XIV, 16) tindea 

mai ales a măngâea pre ucenici de apropiata desparţire a 
dascalului lor, De aceiă le promite de a le trimite în locul 
săi pre Sântul Spirit; şi acest Spirit îl numește mai ântâi 
un alt Măngâitor, care va remânea în veci cu ei (XIV, 16); 

şi mai departe : Spirz/u/ adevărul, carele 1 va învăţa tote 

şi-l va face să-și aducă aminte de tâte cele ce aii audit dela 
D-deescul lor Inv&ţător. (XVII, 26). Ei adauge în fine, că 

acest Mângâitor ce are să vie, este Spiritul adeverului, 
nu este o creatură, ci că purcede din Tatăl, adecă că are 
eternitatea iui D-dei și că este prin urmare o persână di- 

vină (XV, 26). Adausul acesta era necesar scopului ce-și 
propunea Mântuitoriul , fără acesta, mângâerea apostolilor 
par fi fost complectă : căci numai după aceste cuvinte din 

urmă se convinseră ei că Invățătorul lor viitor, ca per- 
sână divină, va fi in adevăr în stare de a ținea locul ace- 

lăea, care se despărțea de ei și pre care-l recunosceait ei 
ca pre adevăratul Fii al celui prea Inalt, eşi/ din D-gei 
(Mat. XVI, 16; I6n VĂI, 30); cu atât mai muit, că Mân- 

tuitorul, carele de mai multe ori le vorbise despre Sântul 
Spirit, nici odată însă nu le descoperise însuși natura ace- 
stul Spirit, nici dignitatea sa personală.
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2% Adevărul temei nâstre resare și din conţinutul şi dis- posiția cuvintelor citate. Dacă am admite că cuvintele : 
“Carele din Tatăl purcade» nu esprimă procesiunea eternă 
a Sântului Spirit, ci numai trimiterea sa temporală în lu- me, mai ântăi am fi constrinși a admite în cuventarea 
Mântuntoriului un fel de tautologie ; ar fi trebuit să cetim 
așa : Când va veni Măngâitoriul, pe care-/ Doză, trzpiite dela Tatăl mei, Spiritul adevărului care este /prmis de 
Tatăl va mărturisi de mine». Apoi nu sar putea es- 
plica pentru ce cuvântul gzrcede este la present, când este vorba de o trimitere viitâre a Sântului Spirit, şi când mai 
nainte Mântuitorul de mai multe ort vestise acestă trimi- 
tere într'un timp viitor dicând de Părintele : «Il vă va 
da un al! Mângârtor (I6n, VIV, 16), seu: <Păpznrele 7 va Zrimite în numele mei (Ibid. 26); și de sine însuși : fre 
carele etă îl voii trimite dela Tatăl, (l6n, XV,26). Pre când 
dacă vom lua, ca incontestabil, că în textul de care ne ocu- 
păr, este vorba despre purcederea eternă a Sântului Spirit, 
nu vom găsi nici tavtologie în cuvinte, nici nimic neprice- put în verbul fuzcede; din contra acest verb trebue să fie la present, spre a arăta precât se pâte mai bine eternitatea, 
adecă statornicia şi nemutabilitatea purcederei Sântului 
Spirit; precum şi spre a arăta erăși eternitatea sa, Mântui- 
torul nostru Dumnedeesc dice la present : «Mai "nainte 
de a fi Avraam sînt es (ln, VIII, 58). | „3% În fine acest adevăr este confârmat prin glasul una- 
nim al întregei anticități creştine, care n'a încetat nici odată 
de a vedea în aceste cuvinte ale Mântuitoriului : «carele adn 
Tatăl purcede, ideia unei purcederi vecinice a Sântului Spi- 
rit. Este de ajuns a aminti aici, că aceste cuvinte fură luate 
tot în același înțeles, nu numai de cătră Inveţatorii cei mat 
celebri ai bisericei : de Vasilie cel mare (:), Grigorie Teolo- 

(1). Homil. asupra Ps, XXKII, p. 6 : „Precum cuvântul ereator a 
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sul (1), 16n Chrisostom, etc (2), ci de către un sinod ecume- 
nic (al doilea), câr€ I&-puseră chiar în simbolul credinţei. 

întărit cerurile, de aseminea şi Spiritul care este al lui D-deii, 
carele purcede din Tată], adecă din gura sa, ca să nu socoţi ceva, es- 
terior sai creat, ci să-l premăreşti ca pre unul ce-și are ipostasul 
seii din D-gei, ne-a adus împreună cu El şi dela Il tote puterile 
care sînţ în Tatăl“ (Oper. st. păr. V p. 211). Şi în omil. contra, 
Sabelienilor : „ De şi se gice, că totul vine dela D-deii, dar propriă 
vorbind, numai Fiul este din D-geiă şi Spiritul Sânt este din D-gei; 
căci Fiul este: eșit din Tatăl, și Spiritul purcede din Tatăl; unul 
prin naştere, altul printrun chip, care nu se pâte esprima“ (Ibid, 
VIII p. 389). | 

(1), Serm. 29, 30. Despre Teologie : „Unitatea, care dela înce- 
put tindea la dualitate, sa oprit la Trinitate. Noi avem pre Pă- 
rintele, Fiul şi Sântul Spirit : Părintele care naște și purcede, fâră 
patimă şi afară de timp și materie; Fiul care este născut; Spiri- 
tul carele purcede , saii nu sciă cum să gic, facând abstracţie de ceia 
ce se vede..... Remăind în marginile ce ne sînt puse, predicăm 
pre acela care nu este născut, acela care este născut şi acela, care 
purcede din Tatăl, precum însuşi Cuvântul, carele este D-dei, a 
spus-o singur“. (lon. XV, 26) Oper. st. Păr. III, p, 53-54; Comp. 
Serm. 31 p. 109. -. 
(2). „Precum sa dis : Spiritul hă D-geii (9c05) (Math. XII, 28), 
şi aiurea, : Spiritul care este din D-deii (1, Cor. II, 11), aşa se- dice 
şi : Spiritul Tătălă (Mat. X, 20); şi pentru case vedi prin acesta, 
o simplă analogie (oixstwow), Mântuitorul confirmă acestă espresi- 
une dicând : „Când va veni Mângâitorul, Spiritul adevărului, carele 
din Tatăl purcede“ Acolo Spiritul purcede din D-deii; aici din Pă- 
rintele. Fiind-că gice vorbind despre sine : „Eu dela D dei am eşit“ 
(6n XVI, 21), mărturiseşte, vorbind de Spiritul Sânt, că, purcede 
din Tatăl. Prin urmare Spiritul este tot odată şi Spiritul lui D-geii 
și Spiritul care vine din D-geii Tatăl şi purcede din Părintele. 
Ce îns6mneză decă cuvântul a purcede ? lisus Christos nu dice : este 
născut, .... Fiul. este născut de Tatăl, Spiritul purcede din Tatăl. 
Care este deci valGrea cuvântului purcede? Ca să nu se ia Spi- 
ritul în loc de Fiul, Scriptura: nu întrebuințeză cuvântul : este nă- 
scut ; ea dice că purcede: din Tatăl; ea-l represintă purcedând ca 
apa din isvorul ei... Cine purcede? Spiritul Sânt. Cum? Ca apa 
din isvorul ei... Dacă deci Sâniul I6n mărturisind de Spiritul 
Sânt îl numeşte apă vie (VII, 38), și Părintele gice despre Sine : 
„Ei maă părăsit pre mine, care sînt isvorul apeă celeă vie“ (ler. II, 
13). Părintele este isvorul Sântului Spirit, pentru că purcede din 
Tatăl. (Hom. de Spir. S. Chrys. Opp. t. II, p. 197. ed. Mont: 

Teologia Dogmatică 92,
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II. £sfe cre în Sânta Scriptură vre-un loc lămurit şi du- 

zeci, care să arate, că Sântul Spirit purcede şi din Fiul? 
Nici unul. Numai prin raționamente şi înterpretări se cau- 
tă a se deduce învăţătura acâsta din „deosebite părți ale 

Scripturei. o 
= 19, Sedice mai ânt&iti, că aceste cuvinte : carele din Tatăl 
Burcede departe de a înlătura ideia, că Spiritul Sânt ar pur- 
cede şi din Fiul, din contra o întărește; de Gre-ce Părinte- 
le și Fiul sînt de o fiinţă, și Fiul posedă tot ce are Tatăl (2). 
Dar se pâte admite un ast-fel de raţionament? De sigur 
că-nu. Părintele și Fiul, precum şi Spiritul Sânt sînt de o 
ființă, dăță se deosebesc ca persone; și tot ceia ce are Ta. 
tă, are şi Fiul și Sântul Spirit, afară de atributele perso- 
hale care nu le sînt comune, căci almintrelea am cădea în 

Sabelianism, amestecând ipostasurile Dumnedești. Și când 
se dice că Părintele naște pre Fiul și purcede pre Sântul 
Spirit, se vorbeşte numai de Părintele ca deo persână ce are 
atiibutul seii personal, care'l deosebeşte de Fiul şi de Sân- 
tul Spirit. Prin urmare și când se dice, că Sântul Spirit pur- 

fauc. Venet 1134). Fotii nu se îndoia de autentia operei acestia 
a lui Chrisostom (Biblioth, p. 841). Câţi-va autori moderni se în- 
doesc fară envânt da acesta și gic: „Vel Chrysostomi, vel quod 
potius reor, alterius âlicujus ex 4/la erudita antiqiitate, vel serivtor 
iste non multo inferior setate Chrysostomo“ (Ibid, p. 195-996). N u ne 
trebue mai mult. - 

(). Belarminus, lib. IL. De Christo, cap. 21; Gerhardus. Loc. 
Theolog. t. 1. loc. 5. part. III cap. 4. $88; Perrone, Prelect. TPheol. 
tract. de S. Trinitate, cap. V, proposit. Î p. 429, vol. IL ed. Lo- 
van. 1839: „Bum (Spir. S) procedere a Patre testatur (Christus) 
în sensu inclusivo Filli“. . . Obiecţiunile Latinilor in contra dogmei 
aici esaminate sînt numai o repeţire acelor ce s'aii făcut tot-dcuna ; 
ast-fel, ca să nu le mai luăm din diferite isvâre, le vom impru- 
muta mai ales din opera acum indicată, pentru că autorul seii, iesui- 
tul Perone, este un teolog roman contimpuran, pentru că este con- 
siderat ca unul din cei mai erudiţi ai scolei sale și se presintă ca 
cel mai fa: atic aparător al dogmelor false romane, ca un adversar- 
declarat al bisericei ortodoxe. 
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cede din Tatăl, sub numele de Tatăl nu se pâte înţelege 
tot odată și Fiul, care este una cu Tatăl după fiinţă şi nu 
în personalitate (1). De almintrelea dacă se admite, că es- 
presiunea : purcede din Tatăl, presupune ideia, că Sântul: 
Spiritul purcede şi din Fiul, de 6re ce Fiul este de o ființă, 
cu Tatăl, va trebui să se admită Crăși că aceste cuvinte : - 
născut din Tatăl, nu esclud, ci presupun din contra ideia 

„că Fiul este născut și din Sântul Spirit, de 6re ce Spiritul 
este una cu Tatăl, Mai mult încă, am fi siliți a admite că 
Fiul, născut din Tatăl, este născut şi din Sine-însuși, şi că 
Spiritul Sânt, purcedetor din Tatăl, purcede şi din Sine 

; 

însuși, de Gre ce sînt de o ființă și împreună vecinici (2. 

  

(0). Etâ cum raţionai Sânţii părinţi, bună oră St. Grigorie Ny- 
SiS : pF Tăp aa To ad zpbownov rod ilacâpos, E& 05 8 “Tis ve- 

"vătar, ai ză llvedux ră Gytoy ex mogederat, d xai 1opilos Tv Eva ai- 
mov ra râv ăvrav aictarăv, ya sv wăusy (Tract. advers. Qrae- 
cos ex commun. notion. î. II p. 85 ed. Morel Paris 1638); Gre- 
gorie Nazianzanul : „Eternitatea şi divinitatea stat comune Părin- 
telui, Fiului şi Spiritului Sânt; dar Fiul şi Spiritul Sânt îşi au 
esistenţa din Tatăl. Atributul deosebitor al Tatălui, este de a nu 
fi născut; al Fiului, de a fi născut, şi al Spivitului de a purcede“ 
(Serm 25. Oper st. păr. II p. 288). Sai mai bine: „Dacă Fiul şi 
Sântul Spirit sînt impreună vecinici cu Părintele, pentru ce nu sînt 
caşi el fără principiu ? Pentru că sînt din Tatăl, cu tâte că nu 
sînt după Părintele. Dacă Fiul şi Spiritul Sânt nu sînt fară prin- 
cipiii, acâsta, este în raport cu autorul lor, (Disc. 29 ibid. III 55), 
Vom videa mai departe şi alte păreri ale Sânţilor părinţi. 

(2). Dar se va gice : „Spiritul Sânt este al treilea în ordinea pers6- 
nelor divine ; el este prin urmare al doilea în ordinea procesiunei, este 
deci cu neputinţă ca Sântul Spirit să nască pre Fiul, care este ina- 
intea lui și prin rang şi procesiune (qui ordine vel processione anterior 
est ipso)“, (Perrone Prael. Theol. vol. II, 432 ed...) Slabă, apă- 
rare, care indepărteză numai obiecţiunea. Care e întrebarea ? Este 
că dacă Fiul care este de ofiinţă cu Tatăl, conlucreză cu EL la 
purcederea Spiritului Sânt, precum şi Spiritul, care este de ofiinţă 
cu Tatăl, contribue cu EI la nașterea Fiulai. Şi cum se resolve- 
şte ? Lăsând la o parte unitatea persânelor divine, se aruncă de . 
adreptul asupra deosebirei lor ca persâne. ... . Şi chiar şi aici se. ad- 
mite o ideie falsă; că de 6re ce Fiul este al doilea in ordinea
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În fine dacă cercetăm cu luare aminte însuși conţiatul cu- 
vEntărel în care se află cuvintele citate, ne vom convinge 
şi mai bine de absurditatea raționamentului ce ne preocu- | 
pă. Mângăind pre ucenicii sei mai 'nainte de a se înălța la 
ceriii, Mântuitoriul le făgădueşte, că le va trimite în locul 
seii pre Sântul Spirit, şi acestă trimitere o atribue Părintelui 

„seu chiar Bie-însuși, dicând : «ŞI ex-/ vosă triple (fân XV, 
26. Comp. XIV, 26). Dar, îndată după aceia vorbește des- 
pre purcederea Spiritului Sânt, şi îndică numai pre Părin- 
tele, fără a face nici o alusiune la persGna sa proprie. De ce 
Gre am întreba noi împreună cu Marcu Efesanul, Mântui: 
torul nostru, după ce a vorbit aşa direct de Sine însuși și șa 
atribuit Șieși ca și Părintelui trimiterea Spiritului Sânt, n'a 
dis și despre purcedere : Carele de ia noi purceaaţit i (1). 

Nu este Gre evident, că El stabileşte o deosebire între 
ceia ce ]i este comun față cu Spiritul Sânt şi ceia ce apar- 
ţine numai Părintelui? A afirma, precum se și face, ca di- 
când : carede din Tatăl purcede, Christos, sub numele de 
Tatăl, se înțelegea și pre sine ca Fiii, ar fi o aserţiune curat 
arbitrară. Căci, pentru ce în aceiași cuvântare, vorbind 
despre trimiterea Sântuiui Spirit, Domnul în loc de ase 
ţinea de același mod de vorbire, stabileşte o distincțiune 
dicend Părintelui : «Tatăl mei îl va trimite», și despre 
sine : <Eii îl voi trimite (2)?, ! 

persânelor sântei Treimi, si Sântul Spirit al treilea, ar urma că 
Fiul şi Sântul Spirit să nu fie împreună vecinici; că Fiul să fie 
născut de Tatăl înainte de a purcede Sântul Spirit și că de aceia 
Spiritul nu pote participa cu Tatăl la naşterea Fiului? Nu; Fiul 
şi Sântul' Spirit sînt împreună vecinici cu Tatăl; Fiul este născut, 
din Tatăl şi Spiritul purcede din Tatăl din eternitate, de odată 
şi nu unul inaintea altuea. Prin urmare dacă Fiul pote participa: 
cu Tatăl la purcederea Sântului Spirit, şi Spiritul pote participa 
la naşterea Fiului, 

(1). Vegi acta concil Florent. sess. XXIII. în t. XIII, Concil. 
Labbei et t. LX, Coneil. Harduini. | 

(2). In fine Perone recurge la cel din urmă espedient al Latinilor
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20. Se însistă asupra cuvintelor Mântuitorului: Li îl varăl 
Zrinule şi cugetă așa : Dacă Spiritul este trimis de Fiul, de 
bună samă purcede dela EI, căci almintrelea Fiul mar putea 
trimite. pre Spiritul (:). Dar şi aici este o judecată neadmi- 
să, Ideia acesta, că in taina Sântei Treimi trimiterea unei 
persOne prin alta ar presupune numai decât că a doua să 
purcedă dela cea dintăiii, acestă ideie departe de a avea nici 
cel mai mic temeiii în sânta Scriptură, este cu totul în opu- 
nere cu ea; căci Scriptura dice că chiar Fiul este trimis de 
Spiritul Sânt şi nu numai de Tatăl (Is. XLVIII, 16; LXI, I; 

în discuţiunile lor despre purcederea Sântului Spirit, adecă la au- 
toritatea fericitului Augustin, care credea, cum die ei, că în cu: 
vintele : carele din Tatăl purcede, trebue a se înţelege : şi din Fiul 
(Op. cit. p. 429). Dar mai ântăiu cine ne pote garanta, că locul 
citat din Augustin (Contra Maxim. Arian. lib. ÎL cap. 14, n. 1) 
wa, fost alterat, când este sciut, precum vom videa, că în operile 
acestui autor, o mulțime de locuri de feliul acesta ai fost cu 
sciinţă alterate ? Este destul a-l ceti' cu luare aminte si ne vom 
convinge de integritatea sa. Etă-l : „Quzeris a me, si de substantia, 
Patris est Filius, de substantia Patris est etiam Spiritus Sanctus, 
cur unus Filius sit et alius non sit Filius“. (Să luăm sâma biae 
la natura şi forma cestiunei). „Eece respondeo, sive capias, sive 
non capias. De Patre est Filius, de Patre est Spiritus Sanctus, sed 
ille genitus, iste procedens. Ideo ille Filius est Patris de quo est 
genitus, iste autem Spiritus utriusque, quoniam de utroque procedit“. 
(Vegi cum decunge ideia din urmă din principiul pus, nu este aici 
dre o adeverată interpolare ?). „Sed ideo cum de illo Filius loquere- 
tur, aiţ : de Patre procedit (loann XV, 26), quoniam Pater processionis 
ejus est auctor, qui talem Filium genuit, et gignendo ei dedit ut 
etiam de ipso procederet Spiritus Sanctus“. (Ore acestea au măcar 
cel mai mic raport cu cestiunea ce și-a propus fericitul Augustin să 
resolve ?) „Namsit“ ete (V, în Patrol. Curs. compl. t.XLII, Augustin 
VIII, p. 110. ed. Paris 1841).'In fine să presupunem chiar integrit= 

„_atea locului acestuea a Îni Augustin, ce insemnă părerea unui singur 
„ învătator bisericesc faţă cu acea a bisericei întregi? Cuvintele lui 

Cyril și Atanasie, ce le citză Perione, n'au nici de cum înţelesul ce 
ar voi să-l dea citatorul. De almintrelea citaţiunile făcute în latine- 
şte sînt departe de fi în acord perfect cu originalul. 

(5). Vegi Perone op. cit. p. 422. şi alți teologi apuseni în tra- 
tatele lor despre purcederea Sântului Spirit. 

,
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Luc. XIV, :8), pe când nașterea eternă a Fiului, ea o atri- 
bue numai Părintelui și nicăiri Spiritului Sânt (1), Acestă 
ideie numai puţin este în opunere cu raționamentele teo- 
logice ale celor mai faimoși învețători, ai bisericei vechi, 
carii esplică acestă trimitere cu totul alt-fel. EX ne spun, 
în adevăr ca Fiul trimite pre Spiritul Sânt, și că EI însuși 
este trimes de Dânsul, numai pentru unitatea esenței, pre= 
cum și pentru participarea sai conlucrarea lor la faptele 

(). Părţile citate din Isaia se rapârtă la trimiterea Fiului de 
Sântul Spirit; este un punct asupra căruea se unesc Origen, Vasilie 
cel Mare, Chrisostom, Ambrosie, Idatius, Ieronim, Augustin. Ful- 
gențiu, Eusebiu Emesanul, Anastasie Sinaitul si alți invățători ve- 
chi ai bisericei. (Vegi estrase din toţi acestia, in Zcernikaw. . .). La 
acesta se obicinuește a se obiecta, că dacă textele acestea represintă 
pre Fiul ca trimis de Spiritul Sânt, este din punctul de videre al 
omenirei sale, ca, rescumpărător al lumei și nu e vorba, de divini- 
tatea sa. Dar mai ântăiă însuşi Părintele a trimis pre Fiul în lume, 
nu în privinţa divinităţei sale, ci ca format-din femeie (Gal IV, 4), ca 
rescumparator al Gmenilor; căci una cu Parintele prin divinitatea 
sa, El indeplineşte totul în univers. EL există din vee și nu pote î 
trimis sai să trecă din o parte în alta. Ast-fe] trimiterea Fiului în 
lume fu esplicata de Origen, Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul, 
Chrisostom, de Părinţii primului conciliu ecumenic, de Grigorie 
Nisis, Leronim, Augustin, St. Nil, Cyril al Alexandriei, papa Leon 
şi mulți alţii. (Vegi estrasele acestor autori în Zernikaw, De pro- 
cess, Sp. S. tract. VIII, esp. VII, p. 505-513) Apoi €răși în privinţa 
divinităţei Sântul Spirit a fost trimis şi este incă trimis in lume de 
Tatăl şi Fiul; căci în divinitatea sa EI este una cu ei pretutinde- 
ne şi tot-dâuna. „Când audi dicând : Voiă trimite pre Spiritul Sânt, 
observă Chrisostom, să nu iai acâsta din punctul de videre al divini- 
tăţei ; căci D-geii nu pste fi trimis“ (Vedi Ibid. Zoernikaw, p. 514- 
511 şi alte espresiuni de aseminea a sânţilor Părinţi). Dar trimiterea 
Sântului Spirit în lume prin Tatăl şi Fiul trabue a se înţelegă numai, 
precum fâcură vechi învățători ai bisericei, mai ânt&iu de forme 
sensibile, sub care se pogort asupra Apostolilor în diua Cinci-deci- 
mei, apoi de vârsarea darurilor sale în sufletele credincioşilor şi în- 
genere de manifestarea puterei sale bine-facătore și minunate in cu- 
tare sai cutare loc, cu târe că în virtutea divinitaţei se găsea si se 
află în tote timpurile (Vegi estrasele aceloraşi părinţi. ibid p. 
517-524). | 

 



  

— 343 —— 

unul-altuea (1). Și acesta este esplicarea cea mai naturală; 
căci cele trei persâne ale divinităței au tote în comun, afară 
de atributele lor persnoale și mai ales, din causa unităţei 
de ființă, ei ai voinţa identică, și acţiunea nedespărțită. 
Ast-fel când una din persOnele divine lucreză ceva, cele- 

lalte doua participă negreșit la acţiunea sa. Fiul lui D-dei | 
se arătă în lume spre rescumpărarea Omenilor; El este re- 

presintat ca fiind trimis de Tatăl şi Sântul Spirit; Spiritul 

Sânt vine spre sânţirea lumei : El este-represintat, ca având . 
misiunea sa dela Tatăl și de la Fiul; dar sânta Scriptură 
ne atribuind Părintelui nici o acţiune particulară în lume, 

nu este de mirare că ea nu represintă pre Părintele ca tri- 

mis de Fiul şi Sântul Spirit (2). In genere se cuvine a ne a- 
minti, că misiunea Fiului și a Sântului Spirit în lume, ca mi- 

siune temporală, se raportă la acțiunea esterioră a lui D-deii, 
și că tâtă lucrarea din afară este comună 'Treimei cei de o 
fiinţe și nedespărţite. Etă pentru ce unii învăţători vechi 
ai bisericei esprimară acestă ideie, că Fiul trimis în lume 

„de Tatăl și Spifitul Sânt, ţinea în același timp misiunea şi 

(2). Ambrosie : „Părintele cu Spiritul trimit pre Fiu!; de asemi- 
nea Tată] şi Fiul trimit pre Spiritul. Prin urmare dacă Fiul şi Spiri- 
tul se trimit unul pe altul, precum îi trimite Părintele, nu din causa 
unei dependenţi ore-care, ci fiind că au puterea comună. |De Spiri- 
tu $. lib. III, cap. 1) şi aiurea : „Fiul a gis : Care din Tatăl purcede, 
din punctul de videre al originei (propter originem). EI a dis : vos 
trimite, din pricina comunităţei şi a unităţei şi de fiinţă (Lib. de 
Symb. Cap. 10; vei mai departe p. 373, nota. 2). Ieronim : „Sântul 
Spirit, carele purcede din Tatăl, şi care după comunitatea esenței, 
este trimis de Fiul“ (Coment. XVI, ad. ler. cap. 57), Cyril al Ale- 
xandriei : „Fiul 6răşi îl dă ca al sei (pre S. Spirit), din causa unităţei 
sale cu esenţa Părintelui, (În. ohann. Cap. 10. 

(2). „Ubi operatio aliqua aut Patri, aut Filio, aut Spiritui Sancto 
designatur, non soluni ad Sanctum Spiritum, sed etiam ad Patrem 
refertur et Filium nec solum ad Patrem, sed etiam ad Filium refertur 
et Spiritum“. Ambros. De Spirit $. lib. 1 cap. 3: Vegi espresiun- 
analoge la mai mulți părinți în Zcernikaw tratat. VII, resp. 
5. p. 486-489,
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dela Sine-însuși, tot ca și Spiritul Sânt, trimis de Tatăl şi 
de Fiul (1). Totuși este o causă anumită, pentru ce Fiul 
trimite pre Sântul Spirit în lume; căci în calitatea sa de 
R&scumpărător al lumei Fiul şa căștigat prin meritele sale 
înaintea dreptăţei eterne a lui D-qei, dreptul neapreciabil 
de a trimite Gmenilor darurile harului Sântului Spirit, spre 
regenerarea și sânţirea păcătoşilor. Etă pentru ce și mi- 
siunea Sântului Spirit în lume este pusă sub “dependenţa 
prea mărirei Domnului lisus, care avu loc numai după se- 
verșirea lucrărei celei mari, după cuvintele : «Că încă na 
se dăduse Spirit Sânt, de Gre-ce Jisus nu se frosldvise» 
(I6n, VII, 39). 

30. Se mai aduc cuvintele următ6re, care se află în ace- 
iași cuvântare a Mântuitoriului către Apostolii sei : «4u//e- 
am a vă glice, dar nu le futeţi purta acum. Eră când va acut 
Spiritul adevărului, vă va învăță fot adevărul, căci -nu va 
vorbi dela sine, ci tot ce va audi va glice, şi vă va vesti Oe. 
FI mă va preamări, pentru că dintr'al incit va ua. Şz vă va 
vesti vouă. Tot ce ave Ti atăl al mei este ; detacera vi ic, că. 
dnulr'al meă va Îua şi dă va vasti două (Lon XVI, 12-15). Aică 
se opresc mai ânt&iă- asupra acestei espresiuni : DDzi4r'a/ 
mei va lua», Şi se dice : «nrr'al me : » adecă. «de /a mine 
va lua», adecă- «purcede» apoi la cuvintele : « Zor ce are Ta- 
zl al mcă, este», şi că cum se raţioneză : Dacă tot ce are 

Q), „Nec sic arbitremur a Patre missum esse Filium, ut nor sit 
missus a Spiritu Sancto.. Nec sic a Patre et Spiritu Sancto missus est, 
ut se ipse non miserit. .* (Augustin, Contr. Maximin. Arian. lib. HU, 
cap. 20 n. 4, în Patrolog. curs. compl. t. XLII, p. 790). „Nec quia 
illi (Pater et Filius) dant, ipse (Spir. S.) datur, ideo minor est îllis. 
Ita, enim datur sicut donum dei, ut etiam se ipsum det, sicut Deus. 
Non enim dici potest non esse suz potestatis de quo dictum est: 

„Spiritus ubi vult spirat“ (Ion. 3, 8), (Augustin. De 'Trinit. lib. AV, 
cap. 19, n. 36, în Patrolog. tom. cit. p. 1086) Vedi şi altele de ase- 
minea în Zcernikaw p. 489-494. 
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- Tatăl are şi Fiul, și că Tatăl are între altele ca atribut : de 
a purcede pre Sântul Spirit, urmeză că Spiritul Sânt pur- 
cede şi din Fiul (1). Dar o interpretare și un raționament 
de felui acesta sunt cu totul în opunere cu conţinutul cu- 
“vântărei. Din acest punct de videre, eată care este cu ade- 
verat înţelesul cuvintelor citate ale Mântuitorului : «Mai 
sînt încă multe adevăruri, pe care nu vi le-am spus pănă 
acum, pentru că nu sunteţi în stare a le pricepe; ră când 
va veni Spiritul adevărului, pe care vi l-am promis, va 
îndeplini acâstă lipsă în locul meii și vă va învăţa tot adevă- 
rul. El va face acesta în locul mei; căii nu va fi o învățătură 
a lui o învățătură nouă, deosebită de a mea, aceia ce va în- 
veța EI: <£/ de Ja sine nu va grăz, ci tot ceva 2ug: va sfunea ; 
din contra E va continua a vă învăţa aceiași învățătură ca şi. 
mine : <Z/va lua dintral meă şi vE va vesti». Și precum 
vE diceam mai "nainte : «</uvtțatura mea nau este a mea, ci a 
7, atălari cela) ce ma trimis» Un. VII, 16; Comp. XIV, 10 
și altele), aşa și acum, spre a vă face și mai bine s&_price- 
peti ceia ce vă dic, adaug că : «Zot ce are Tatăl al meă, este, 3 
și chiar pentru aceia -v'am spus că Spiritul Sânt «a /ua 
dintr'al mei şi vă va vesti vouă,. (2) Prin urmare, cuvintele 

  

(2). Perrone, Pret. Theolog. vol. II, p. 421, ed. Lovan. Conf. Fei- 
"er, Institut, theol. I p. 294. Wien. 1819. 

(2). Ast-fel înţeleg locul acesta nu numai învățătorii vechi şi re- 
numiţi ai bisericei, ca Ion Chrisostom (Hom. LXXVIII, al LXXVII 
în Jon. n. 2 p. 460-461. în t. VIII, ed. Venet. 1741):Eusebiu al 
Cesariei (De Eccles. Theolog. lib. III, cap 5), Oyril al Alexandriei 
(De Trinit. dialog. VI, post principium) ci şi câţi-va comentatori mo- 
derni ai sântei Scripturi, carii aparţinând Biserieei romane şi biseri- 
celor protestante, n'aveaii nici un cuvânt spre a esplica in favorea n6s- 

„tă locul controversat, ast-felu sînt : Maldonat, Lampe (Comeat. Ev- 
ang. Ioann. t. III, Amstel. 1726), Hesselt (opuse fasc. II p. 53, Hal. 

1188), Rosen Mijller (Schol. în Evang. Iohann. ad XVI, vers. 13-15). 
Lukke (Commentar ţiber die Schr. lohnann Bon. 1820), Kuinil 
(Comment. în Iohann. Lips-1 825) şi altii.
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acestea : «dzfr'al meă va Îna,, şi acestea : </oz ce are Ti azăl 
al meă, este» se raportă numai la învățătura pre carea Fiul,. 
venind pre pământ spre a îndeplini voința Părintelui ce- 
resc în privința mântuirei Gmenilor, a primit'o dela Tatăl, şi 
pre care Spiritul Sânt ca următor Fiului pre pământ în ace- 
iaŞI lucrare a mântuirei, trebuea să o primescă dela Fiul. Şi 
espresiunea acâsta : «D/nfr'a/ mesi va lua şi va vesti voue», 
nu trebue să se înțelegă așa: e Spirzfu/ Sâul va lua dela 

- mine cela ce nu cunoştea şi avea mal nainte» ; Căci Spiritul ca 
D-deii ştie tote, şi posedă totul din eternitate: (1); dar €că 

„cum trebue a se înţelege : cZ/va continua a ve învăța după 
pizne învețatura me şi nu o alta : <E] vă va aduce aminte 
de tote câte am spus voue, (on, X1V, 26), şi: ve va spune 
în locul med, Tot ce aveam încă se va ic, dar voi nu Puteţi 
Bricepe acum (2)». Şi de ce? Pentru că El și Et suntem 
una în esență; pentru că și unul și altul avem aceiași înţe- 

(1). „Aici cuvântul va lua trebue a se lua întrun inteles potrivit cu 
naturădivină. Prin urmare, precum Fiul dând nu se lipseşte de ceia 
ce impartăseşte, aşa şi Spiritul nu primeşte nimic care să nu fi avut 
mai 'nainte“ (Didymuss Alexandr. lib. IL De Spir. S. în opp. Hier- 
onymi, tom. VI). Să nu se scandaliseze nimene de cuvântul va lua, 
cu cât ”] aprofundeză cine-va cu atata îl pricepe mai bine; căci, în 
limba n6stră 6menâscă, aseminea espresiuni, sînt adese ori întrebu- 
inţate vorbind de D-gei; dartrebue a le lua în alt inţeles : Aap.v- 
sv re dor 7 Îlvedpa pânev Ea re ro Ilarpos za rob “iod, ră aviov, 
Ooy o zor pâv 054 Exov rijy îvodoxv abro:e vs re uzi 8/auuv-ăs! Țăp 
ovpoy uzi duvariv to Ilvedua cat. (Cyril. Alex. lib. XI, in Ioann. 
Cap. 2 adverba : De meo accipiet) Se vede lazaurit prin aceia cât de 
intemeiată este părerea, papiștilor, când chiar cuvintele : dintal. 
meu va lua, ar insemna: El va primi invăţătura său cunoseinţa, 
chiar in casul acesta ar urma, necesar ca Spiritul să primâseă dela 
Fiu! pănă şi fiinţa, de ore-ce cunoscinţa şi fiinţa sînt nedespărţite 
în D-geii (Perone, Op. cit. p. 43). . (2). „EI gice : Dint'al meă va lua, adecă : Ceia ce am spus eu, va 
spune şi El. Când va grăi, nu va grai de la sine; el nu va dice ni- 
mic contrar de ceia ce am spus, nimic de ia sine; va dice numai 
ceia ce este al mei. Precum şi grăind despre pevsona sa, El gicea : 
„Eu dela nine nu grăesc, adecă, eii nu gic nimic alta decât ceia ce 
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lepciune, aceiaşi sciință, aceiași lucrare nedespărțită» Așa 
esplicaii locul acesta învățătorii cel vechi (2). Că dacă unit 
dintre ei găsiră în cuvintele : <Dizutr'a/ mei va lua, ideia 
purcederei vecinice a Spiritului Sânt, o pricepeaă cu totul 
alt-fel decât creștinii apuseni. Etă cum se esprimă sântul 
Atanasie :» Christos dice : Va ua azmtr'al mei, adecă a 
Părintelui mei, căci adauge : «< Zoz ceza ce are Tatăl, al 
meă este; de aceia am gis că diutral mei va lua ŞI va 
vesti două (2), Fericitul Augustin se €sprimă și mai lămurit: 
«In ceia ce privește, că Mântuitorul dice despre Spiritul 
Sânt: £7 za lua dintr al meu, decide singur cestiunea, pen- 
tru ca să nu-şi închipuâscă cine-va că Spiritul este ceva 
mai înferior decât deasul, fiind că și El este din Tatăl; a- 
mendoi fiind din Tatăl; unul prin nascere, altul prin pur- 

este al Părintelui ; nimic dela mine care să fie strein de dânsul ; tot 
așa trebue a înţelege şi de Spiritul Sânt. Espresia acesta : dintral 
mea, insamnă, din ceia ce scii eă, din sciinţa mea; căci sciinţa mea 
şi a Spiritului Sânt sînt una şi aceia (0bywp8% roie unic). Dintr'al 
meă za lua, adecă va vorbi ca mine. Tot ce are Tatăl al meii este, 
şi fiind-că este al mei, si Spiritul va vorbi cele ale Tatălui, prin 
urmare va vorbi ceia ce este al mei“. (St. Chrisost. loc. cit). 

(1). Ambros. de Spiritu $. lib. 1], cap. 2: „Quod-si vis discere 
quia novit omnia et prescientiam habet omnium Dei Filius futu- 
rorum, qu& Filio incognita putas, ea de Filio Spiritus Sanctus ac- 
cepit; accepit autem per unitatem substantiae, sicut accepit a Patre 
Filias“, Chrisostom, Hom. asupra lui In 18 n. 3; »Dintr'al me, 
va lua “adecă sai din harul pogorît preste mine, sai din. sciinţa, 
mea. El va lua, nu că are trebuință a primi ceva sai ca să-l 
înveţe cine-va, ci pentru că avem aceiaşi sciinţă. .. înveţătura lui 
și a mea sunt una si aceiaşi ; si ceia ce matam de dis, vă va spu- 
ne el.... căci voinţa Tatălui, a Fiului si a St. Spirit este una“. 
(Ps. 462-463, t. VIII ed. Venet. 1741). Cyril al Alexandriei des- | 
pre St. Treime, dial VI: „Adaugând : dintr'al mai va lua, arată 
lămurit unirea spirituală şi naturală în puterea căria Sântul Spirit 
este una cu El“ (Opp. t V. past. 1). - 

(2). Athanas. Contra Macedon. dialog, L. n. 16. Cu tâte că, unit 
atribue dialogul acesta lui 'Teodoret şi un altul lui Atanasie con- 
tra lui Macedoniu (Garnerius In opp. Theodoreti t. V, Haeret. 
fab. lib. V. Cap. 3. ”
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cedere (cum ambo de Patre ille nascitur, iste procedat). 
Așa, dic, casă nu-și facă cine-va aseminea ideie, Domnul 
adauge îndată : « Zoz ce are Tazăl al mei este ; de aceia am 

gis, că dntr'al meă va lua. EL voia fară îndoclă să fie bine 

înţeles că Sântul Spirit purcede din Tatăl (1). Acestă es-: 
plicare a testului fu adoptată mai tărdiă de celebrul Alcuin 
sai Albin în Occident (2), precum și de catră alţi scriitori 
atăt la resărit cât și la apus (5). „ 

Să întrăm acum în Gre-care amănunte. Dacă espresiunea ; 
dentr'al meă, va lua, însemnă : «Dela mine are el eternita- 

tea esistenţii, de la mine farcede>, întrebăm noi pentru ce . 

„Verbul a Za este la viitor precum şi cel precedent : za. 

Premări, şi cel următor, va vesti Ore în momentul când - 
Fiul vorbea către Apostolii sei Sântul Spirit un era încă - 
purces din E], ci trebuea să purcedă numai după înălțarea 

(2). Augustin. Contra sermon. Arianorum, cap. 23. Se află a- 
desea ideia acesta în același autoriu ; de esemplu : „Omnia, in- 
qait, quxcumgque habet Pater mea sunt; propterea dixi, quia de 
eo accipiet. Quid vultis amplius? Ergo a Patre acvipit Spiritus 
Sanctus, unde accipit Filius ; quia în hac Trinitate de Patre na- 
tus est Filius, de Patre procedit Spiritus S.; qui autem de nullo 
natus sit, de nullo procedit, Pater solus est“ (Tract. în loann, C). 
„Vel qui reddidit causam, cur dixerit : De meo accipiet. Ait enim : 
Omnia, gquzcumque habet Pater mea sunt; propterea dixi quia de 
meo accipiet; restat ergo ut intelligatur etiam Spiritus S. de Patre 
habere, sicut et Filiust. (De Trinit. lib. I1, cap. 3; Conf. Contra 
Epistol. Parmeniani, lib. II cap. 15, et In loann tractat CVII) 

(2). „De meo accipiet et annuntiabit vobis, id est de meo Patre. 
De Patre accepit Spiritus S. quia de Patre procedit, de quo et 

- Filius natus est“ (Albin. Commentar în oann. adverba : De meo 
accipiet). | 

(9). Oyrill. Alex. lib, VI, Dialog. de Trinit., Part. 1, în t. V, 
opp; Nonnus Panopol. Paraphras. ad Ioann. in append. Biblioth. 
Gree. Patr.; Vigiius. Disput. cum Sabelio, Fotino et Ario; Apo- 
llinar, In Catena Grec, Patr. ad Ioann. Cap. XVI; Zachar. Chry- 
sopolit. Comment. ad Evang. adverba : De meo aceipiet t. XII 
part. 1. Bibl. Pat, edit. Colon.; Haymo, Homil aestiv. dominie. 
IV post. Pascha, p. 127, Colon. 1539. 
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lui la ceriă? A pretinde că verbul va pa esprimă un trecut 
saă present, ar fi a pretinde că cele-lalte două; za prâmări 

şi Za ves, care sînt întim legate cu va /ua, esprimă €răşi 
trecutul saii presentul; dar acâstă ar însemna a resturna 
cu totul înțelesul cuv6ntărei (1). Dacă s'ar admite, deşi fară 

temeiu, că numai verbul za /ua îndigeteză presentul şi cele- 

lalte viitoriul, ar fi o nouă alteraţiune a înțelesului cuvân- 

tărei. Va trebui deci a se înțelege ast-fel cuvintele Mântui- 

toriului : «Sântul Spirit mă va premări, pentru că purcede 

din mine, și vă va vesti vouă. Şi ce va vesti e]?.... Dăm 
preste nişte urmări și mai grave când, precum fac etero- 
doxii, luând fară nici o restringere cuvintele Mântuitorului : 

«Zor ce are Tatal al mei este» se cugetă ast-fel : «Dar 

Tatăl are însușia a purcede pre Spiritul Sânt; deci și Fiul 
are acesta» ; căci sar putea face tot așa de bine şi deduce- 
rile acestea : «Tatăl are însușia nenașterei, şi Fiul o are. Pă- 

rintele are proprietatea a.naște pre Fiul, deci şi Fiul o are..» 

Pe de altă parte fiind că şi Fiul a dis Părintelui : » Zoze a/e 

mele ate tale sînt, (ln XVII 10) şi fiind că atributul Fiului 

„este de a fi născut din Tatăl, ar trebui 6re să încheiem de 

aici că şi Tatăl are acest atribut?! Fiului aparţine întrupa” 

(2). Peologii eterodoxi obiciunesc a observa'că in Scriptură e- 
tevnitatea se esprimă indiferent prin present trecut saă viitor. 
(Perrone op. cit. vol. II, p. 431) Dar acesta presupunere este de 
mult combătută chiar de cătră ai lor. (Lampe. Comment. in Ioann. 
î. II, p. 321, Amstel. 1126). Apoi ei gic, că Christos intrebuinţă, 
viitoriul va lua, pentru că avea în videre mai ales (potissimun) 
processiunea, esterioră a St. Spirit. basată pe procesia interioră, 
adecă viitorea trimitere a Sântului Spirit în lume. (Per. ibid). Mi- 
nunată mărturisire ! Deci aici nu e vorba de purcederea, înterioră 
saii eternă a Spiritului Sânt, cel puţin direct; ei trebue a o deduce 
cu ajutorul raţionamentului prin aceia numai că ea este presupusă 
prin procesiunea esterioră ? Dar noi am vedut, că purcederea ester- 
nă sau trimiterea Spiritului Sânt in lume din partea fiului nu presu- 
pune purcederea eterna, şi că între aceste două purcederi este 
o deosebire insemnată. Prin urmare. .....
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rea; deci sar cuveni ea și Părintelui? | | Este namat un 
mijloc de a înlătura tâte neconsecinţele acestea : de a lua 
într'un înţeles restrăns tote cuvintele acestea ale Mântuito- 
riului : Tot ce are Tatăl 4/7 presă ese, Fiul are în adevăr totce - 
are Tatăl, în privinţa esenței și a divinităţei, precum și Pă. 
rintele are tot ce aparţine Fiului, afară numai de însușiile 
personale. Ast-fel a fost înțelesă espresiunea acâsta de către 
toți invețătorii vechi ai bisericei, După ei ea însemnă numai 
unitatea esenței Tatăluy și Fiului, atributele lor esenţiale, și 
îngenere tot ce ati ei comun (1), dar nici decuma însuișiile lor 
particulare (2). Şi ră pentru ce credeati ei că tot ceia ce are 
“Tatăl are nu numai Fiul, ci și Spiritul Sânt (3. Prin ur: 

  

(2)- „Dicând : Tot ce are Tătăl al me este, şi mai departe : Tote ale mele ale, tale sînt şi tote ale Tale ale mele, însemna unitatea“ (Ambr. De Sacram. in carn. Dom. Capi 3) „Tot ce are 'Patăl fiind deo- potrivă proprii și Fiului, acesta cu dreptul se consideră de o fiin- ţă cu Tatăl. Luând lucrul in sensul acestă, Părinţii recunoscură, în sinodul din Nicea, că Fiul este de o fiinţă cu Tatăl şi chiar din substanţa sa. (Atan. Ep. ad. Serap. II, n. 5. Conf. n. 2) „lllua quod ait. Omnia, quze habet Pater mea sunt, de his dixit, que ad - ipsam Patris pertinent divinitatem, in quibus illi est cequalis, omnia, que habet habendo, (Augustin. In Ioann. tractatus CVII). Aşa, vor- besc : Dionisie Areopag. (de divin. Nom. Cap. 2); Tertulian (Contr. Prax. cap. 17), Vasilie cel mare despre St. Spirit, cap. 8) Epi-. faniu (Heeres. 67); Chrysostom (Hom. de Trinitate); Ieronim (Ex- pos. Fidei ad Cyr). Cyrille d'Alexandrie (lib. XII in Loann. cap. 2), si mulţi alțir. - 
(2). „Tot ce are Taţăl, aceia și Fiul, fară să fie causă sau principii“ (Greg. Teol. Serm. 34. Oper. St. păr III, 190). „Credem că Fiu! este impreună vecinic cu 'Tatăl şi că tâte le are in comun cu Ta- tăl, afară de a naşte (Cyril. Dialog. II ad, Hermiam) „Fiul are tot ce are Tatăl, întru cât "i este de o fiinţă ; dar se deosebește de ipostasul Tatălui prin naştere și raport. (Dam. Esp. cred. ort. cart. III cap. 7). De aseminea Chrisostom (Homil. de Fide) Gre- goe. al Nisei (De Fide ad Șimplicium t. II p. 472. Paris. 1615) şi alții. ” 
6) Ti rod Marpăs-r05 “Prod, nai ră co “Fod-t03 ă-iov mvebunros 2ori (Chrisostom. În Ioann: horm. LĂVIII, al. LVII, n. 2. int VIII, p. 407. Paris 1141). „Omnia qux-umgque habet Pater ha 
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mare ei n'ai putut și nici nu s'aii gândit să facă închierea, 
„cum se face acum, că din aceste cuvinte ale Mântuitorului, . 

ar urma purcederea eternă a Spiritului Sânt; căci almin- 
“trelea artrebui să admitem, că Sânţii Părinţi priviau pre 
Sântul Spirit ca purcedend și dela sine însuși. 

Este de observat că eterodoxii consideră dovedile ace- 
stea ale învățăturei apusene despre atributul personal al : 
Sântului Spirit şi mal ales pre cea din urmă, ca cea mal 
însemnată. Cele-lalte sînt privite ca mai slabe, şi de aceia 
mai puţin demne de atenţiunea nâstră. 

4%. Se caută a se deduce învățătura despre purcederea 
eternă a Sântului Spirit și din cuvintele Sântului Apostol 
Paul către Galateni : «za că sunteți fi, a Trimis DD-gleă, 

în 1nimile vostre pre Spiritul Fiului scă, care strigă : Ava, 
Zărinte.» (IV, 6). Și ctă cum judecă ei : «Spiritul Sânt se 

numește. Sp/rzu/ Tatăl (Math. X, 20), negreşit pentru 

că purcede dela dânsul ; și tot pentru aceia se numeşte şi | 

Spiritul Fiului» Dar mai ânteiii nu este absolut necesar, ca 

ceia, ce se atribue deosebitelor pers6ne să li se atribue anu: 
me din ună și aceiași causă. Spiritul se numeşte Spiritul 
Părintelui ori pentru că este de o ființa cu el şi nedespărțit, 
Gri fiind că purcede dela El; căcă Scriptura dice lămurit 
acesta (I6n XV, 26); dar este numit Spiritul Fiului numai 
pentru, că este de o ființă cu el şi tot-dcuna nedespărțit de 
d&asul, remâne statornic cu EI, și Cuvântul lut D-deu nu ne 
autorisă a crede, ca să fie așa arătat ca cum ar purcede şi 
de la Fiul. Vechii învăţători priveaă toți pre Sântul Spirit 

bet et Filius, habet et Spiritus S. nec unquam în illa Trintate de- 
fuit ista communnio“ (leo Magn. In Pentecost. serm. 1). „Omnia 
que Patris ea Fillii, et omnia que Filii sunt, ea omnia Spiritus 
Ș. sunt“. Hieronym. Exposit. Fidei ad Cyrillum) Omnia qu& ha- 

„bet Pater, non tantum Filii, sed etiam Spiritus Ş. sunt“, (Augustin, 
De Trinit. lib. .X, Cap. 4).
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numit Spiritul Tatălui și Spiritul Fiului anume din causa 
consubstanţialității. sale cu unul şi cu altul (2), și prin ur- 
mare, cu tie că-l numesc adesa nestrein Fiului, propriiă 
Fiului, Spiritul Fiului, ei negau în acelaşi timp purcederea 
sa din Fiul (2). Trebue a mai adauge, că în cuvintele citate 
ale Apostolului, nu este nici decum vorba de ipostasul Spi- 
ritului Sânt, ci de darurile harului ce le revarsă în inima 
credincioșilor, de spiritul adopțiunei şi al haritaţei, de spi: 
ritul libertăţei și al siguranței înaintea lui D-deui, de care se 
împărtășesc toți ce! născuţi din EI, de acel spirit despre 
carele dice Apostolul : «oi 7/aţă primit spritul seruzfuții, 
sfre Zemere, că Spiritul adoptărel de fă, prin care Strip : 
Ava, Parinte» ! (Rom. VIII, 15). n casul acesta este natural 
a numi pre Spiritul, Spirzzu/ Fină, căci t6te darurile spi- 
rituale sînt căștigate prin darurile nesiârșite ale Fiului, şi 
prin el sint revărsate întru inimile nâstre (2). 

5% Adversarii noștri voesc să vadă purcederea eternă a 
Spiritului Sânt și în cuvintele Epistolei către Romani» Sănu 
viețuiți dupre trup, ci dupre spirit; căci dacă cineva n'are 
Spiritul lui Iisus Christos, nu este a Lui (VII, 9). Dar 

(1). „Când Sântul Spirit este numit acum Spiritul Fiului, acum Spiritul Tatălui, nu se tace acâsta spre a confunda (054 & ovy- 
Xbo=) pre Fiul cu Părintele, ci spre a arăta indivisibilitatea lor în privinţa esenței divine“ (Ohrisost. Homil. în Pentecost. t. XII p- 814; ed. Montfauc. Paris), „Indifferentex idem Spiritus, ob nature societatem, nunc Patris dicitur esse, nune Filii“ (Hieronimus, In Epist. ad Galat lib. II, cap. 4), Aceiași ideie este esprimată de Didim. (De Spir. S$. lib. II în opp. Hieronymi t. VI), Cyrii al Ale- 
xandr. (De Trinit. lib VII, şi alţi). 

(2). „Satis est Ohristiano credere Patrem, et Filius a Patre 
genitum, et Spiritum S$. ab eodem Patre procedentem, sed unum 
eundemque Spiritum S. et Patris et Filiit, (Augustin. Enchivid. ad Laurent. Cap 9). Mărturiele lui Teodoret, Cyril al Alexandriei, Damascen, sunt şi mai puternice; le vom cita mai departe. 

(2). „Că Spiritul purcede din D-qeii, Apostolul mărturisește lămu- 
riţ când gice : „Noi nu am primit Spiritul lumei, ci Spiritul luă D-qeiik 
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Sântul Spirit este numit Spiritul lui Christos șI pentru că. 
se numeşte şi Spiritul Fiului, adecă pentru că. este de o-- 
ființă cu EI (1), și pentru că este același Spirit, care era 
totdâuna cu Christos și-l însufleța ca pe Rescum părătorul 
nostru (Is. XI, 2, 3) şi pentru că ni s'a dat în virtutea me- 
ritelor lui Christos (2). Mai mult încă esaminând contestul 
acestor cuvinte ale Apostolului, se pâte înțelege ast-fel :< Să 
nu mai viețuiți o vi€ță trupâscă și păcătâsă, ci o vicță spiri- 
tuală şi sântă ; căcă Spiritul lui D-deă este în vor. Eră acela, 
care nu viețuește spiritual, care n'are întru el Spiritul lui 
Christos, adecă nu întreține în el cugetări şi sentimente „Căfe ar înlocui pre” Christos, acela nu se pote considera un. 
bun creștin. «In adevăr, espresiunea : Spiritul lui Christos 
este înlocuită în primul vers al aceluași capitol numai cu 
cuvântul sfzr:4 în opunere cu cuvântul frup; pe când es- 
presiunea : a avea Sprrzzu/ lui Christos este în opunere cu: 
ca fiîn. Christos, i (VIII, 1), <a avea pre Christos în sine» 
(VIII, 10). Deci aici nu pâte fi vorba de o alusiune la pur. 
cederea eternă a Sântului Spirit din partea Fiului. 

(1 Cor. II, 12); dar arată cu evidență, că Spiritul a fost mani- - 
festat de Fiul,-când îl numeşte „Spiritul Pui“. (Șt. Vas. Contr. 
Eun. lib. V. Oper. st. Păr. VII, 191-193), „Noi adorăm pre Sântul Spirit, ca Spiritul lui D-deă Tatăl, adecă purcedend dela EL; noiîl 
adorăm şi ca Spiritul Fiului, pentru că prin el apăru şi s'a co- 
munieat creaturei şi nici decum pentru că ar avea de la El ipostasul, 
sati esistenţa.“ (Damasc. ora, de Sabbato). 

- (). Spiritas Christi, qui et Dei Patris est, datur nobis, în qui- 
bus enim unius naturte unitas est, invicem sui sunt“, (A mbros. 
Comment. în Epist. ad Ephes. Cap. 3). „EL se numeşte şi Spiri- 
tul lui Christos, ca fiind unit cu el prin esenţă“ (St. Vas. Despre 
St, Spirit cap. 18. Opest. Păr. VII, 301). „EI dice, că când. Spiri- 
tul lui D-gei locueşte în noi, atunci este şi Christos însuşi (Rom. 
VIII, 9-10); căci în puterea, unităţei esenței, Spiritul nu se disparte 
de Fiul, cu tâte că are ipostasul seu proprii“ (Oyril. Alex. lib. 1YV. 
In loann. Cap. 3). si 

(2). Observâm, că locul acesta este esplicat în acelaşi sens de 
Teologia Dogmatică _ - 23, : 
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6). Se mai aduce în fine naraţiunea Evangeliutui despre 
Mântuitorul nostru : «Ş gicnd acestea, a suflat asupra lor 
ş? de-a gis : Luaţi Spirit Sânt, (l6n. XX, 22). Dar dacă s'ar 
putea încheia, că de 6re ce Mântuitorul împârtăși Spirit 

“Sânt Apostolilor sei, suflând asupra lor, Sântul Spirit ar 
purcede şi de la Fiul din eternitate, atunci ar trebui numai 
decât să se admită că Spiritul Sânt purcede şi dela Apo- 
stoli, de Gre ce și ei împărtașau Spiritul Sânt credincioșilor 
împunându-le mânile (Act. VIII, 17); și-a afirma că suflarea 
Mântuitorului indică purcederea eternă a Sântului “Spirit, 
şi nu un simplu dar al acestui Spirit, ar fi și mai absurd 
încă, căci din cuvintele lui Moisi, că D-dei suflă în fața 
lui Adam ze safe de aidţă, ar urma &răşi se încheiem, că 
sufletul nostru purcede din D-det din 16tă eternitatea. Pă- 
rinții bisericei însiștară de multe ori asupra acestei espre- 
siuni a Evangeliului și esplicară deosebit dicând, că suflând 
asupra Apostolilor, Mântuitorul îi pregăti nimai să pri- 
mescă în ei pre Spiritul Sânt, seu le dădu puterea de a lega și 
a deslega, sau în fine le comunică, cu tâte că întrun grad 
mic, același dar și aceiași putere a Sântului Spirit, cu care 
fură înzestrați mai tărdiă în diua Cinci-decimei. Dar nici 
unul dintre ei nu găsiră în textul citat ideia purcederei eterne a Spiritului Sânt (4). 

HI. Ce încheiere generală se pote trage din cele 
dise pănă aici? 

Ecă încheierea cu tâtă dreptatea. Sânta Scriptură învață 
destul de lămurit, și chiar literal, că Sântul Spirit purcede din 

  

câți-va exegeţi bterodoxi: Roppe (N. Test. perpet. annd. illustratum vol. 1 p. 104 Goting. 1778); Rosen-Miilier (Schol. în N. Pest, £. 1V, p. 441. Norinberg. 1806). . 
(2). Christos. Homil LXXXVI, al. LXXĂV, post. medium; Cy-. rill. Hieros. chateh. XIV si XVII; Atanas. De Parabol. Evang. „Quzest. 29; Hieronym. Epist. ad Bebid. quest. 9; Theofilact. Com- ment. în loann. Cap. 3 şi 20.
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Tatăl, dar ea nu învaţă, nici dupre literă, nici chiar dupre 
spirit, că ar purcede și din Fiul. Invăţătura acâsta este cu 
totul streină Scripturei; căci nu se pâte deduce prin raţio- 
nament, oră cât de mari silinți și-au dat în privința acesta 
apărătorii ei. o . 

Să trecem acum la tradiţia sacră, sâă la credința biseri- 

cei vechi în privința acestei dogme. Vom consulta mat ân- 
tăiii modelele generaie ale credinţei (Simbolele), care au 
fost întrebuințate, fie- în bisericile particulare, fie în tâtă 
biserica ecumenică, și învățătura sinodală, atât ecumenică 
Cât Și i provincială, care manifestară deopotrivă opiniunea 
bisericej. 

Ş. 23. c Cercetarea costiunek relatve la Purcederea Sân- 
fular Spirit, dupre simbolele vechi ale bisericel, ŞI învețătura 
siddelor 1. Ce învaţă simbolele vechi ale bisericei despre 

furcedevea Spirituluă Sânt 7 - 
1. TOte Simbolele vechi, unde este vorba de dogma a- 

cesta, învaţă în unanimiiate, că Sântul „Spirit purcede 1 nu- 
mai din Tatăl. 

Așa î în Simbolul sântului Grigorie Taumaturgul, între- 
buinţat dela redacțiunea sa în biserica Neocesariei, spre în- 
strucțiunea religi6să, a poporului, se citește : «Credem. i. 
întru unul. Sântul Spirit avendu- şi esistența din D- „del şz. 

Dog în însemnă negreşit din D. dei Tatăl; căci se dice în- 
dată după aceia : și manifestat Gmenilor prin Fiul. Prin ur- 
mare aici este o deosebire vădută între ceia ce se cuvine 

„ Părintelui faţă cu Spiritul Sânt şi ceia ce aparține Fiului : 
Părintelui însuşi ipostasul Sântului Spirit; Fiului numai 
manifestarea sa Gmenilor scii trimiterea sa în lume. 

0. Kat si Ey Ilve5ua &rpov, Ex 9s0b vi Dnop&wy E E0y wa Oră “Yo 
eomyds, Onhaâ tis ăvăponos. E
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Acestă deosebire este fârte însemnată | Să nu uităm, că 
Simbolul acesta nu este compus de sântul Grigorie însuși, 
ci i sa comunicat prin o descoperire specială de sus, şi 
că din t6te simbolele este cel dintăiu, care conţine învă&ță- 
tura despre purcederea Sântului Spirit. 

Ast-fel Simbolul întrebuințat în biserică, dupre cum spu- 
ne sântul Epifanie, dela sinodul ântantt ecumenic și pănă la 
anul 373, spre invețătura credincioșilor carii se pregăteau 
la sânta taină a botezului, conţine următârele : «Credem... 
şi în Sântul Spirit, Domnul de vi6ţă făcătorul, carele pur- 
cede din Tatăl, închinat şi mărit cu Tatăl și cu Fiul (9. 
Aici crăși este o deosebire între ceia ce aparține Tatălui și 
Fiului față cu Sântul Spirit; se dice de Părintele că Sântul 
Spirit purcede de la EI, că este închinat şi mărit cu El; 
dar Fiului se dă numai cea din urmă din atribuţiunile a- 
cestea. Intrebăm pentru ce nu i se atribue ȘI cea dintăii, 
dacă ar fi fost privită pe atuncă ca revenindu-i de drept. 

Intr'un simbol care, dupre mărturia aceluaeși sânt Părin- 
te, începu a se întrebuiaţa în biserică din 373, cu. ocasia 
eresiei lui Apolinarie şi ale altor câţi-va, Cetm : * Credem 
şi în Spiritul Sânt, ca Spirit Sânr, Spirital lui D-deii, Spiritul 
perfect, Spiritul mângăitor, necreat, purcedend din “Tatăl şi 

- primit prin Fiul, dar dupre alte manuscripte, ce se primeşte 
prin Fiul (2),. Eră dar înca o deosebire șI o deosebire lă- 
murit întemeiată pe Sânta Scriptură, între aceia ce aparține 
Tatălul și Fiului în raport cu Sântul Spirit! Spiritul acesta, 
dice, purcede din Tatăl (I6n XV, 26), pe când el este primit 

  

(2). Roi eis ră Ilvedpa rd Zatov, Kbptov mai ioozntiv, ră E 105 
[larpos Exnopebouevov, ză 8dv largi vai “To Toy. p094by0buavyoy, (Îi 
piphan. În Anchorato, n. CXX, t. 1], p. 122) 

(2). « . "0et &ori llvsdua drptov, Ilea us0d, lvedua râistav, Llyed- 
pa BăpoziTptov, Xarisroy, Ex tod llarpis îxzopâviţuavov, vai 54 od nea a” . 2 Za EI id 123 iod hapâavopevoy (al. xauGavovra) (Epiian. ibid: p. 123).
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numai (XX, 22), sei se brimește (XVI, 4) prin Fiul. Dacă 
atunci n'ar fi fost nici o deosebire între espresiunea : pur- 
cede din Tatăl şi ceia-laltă : dzntr'al me va lua, şi dacă sar 
fi privit ca identice, precum fac acum creştinii apuseni, de 
ce nu s'a dis în simbolul vechiii, precum dic astă-di : care/e 

- Durcede dinu Tatăl şi din Fiul, căcă ar fi fost mai scurt şi 
mai lămurit? | 

In fine în Simbolul Niceo-Constantinopolitan, care a în- 
locuit pre tâte cele precedinte, sânta' biserică ne învaţă a 
crede. . «Și întru unul Spiritul Sânt, Domnul de viță făcă- 
tor, carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu 'Ta- 
tăl și cu Fiul este închinat și mărit». . . Trebue a se amin- 
ti-aici scopul ce-și propunea prin punerea acestor cuvinte în 
Simbol. Părinţii sinodului al doilea ecumenic voia să es- 
prime, pre câtse pote de exact, ideia consubstanţialităţei și a 
egălităţei perfecte a Sântului Spirit cu Tatăl şi cu Fiul, în 
opunăâre cu erdrea lui Macedoniii, care respingea divinitatea 
Sântului Spirit ş şi-l numea creatură a Fiul. Dacă este așa, 
de unde vine că păriaţii n'a preferat espresiunea : «care- 
Je purcede din Tatăl-și din Fiul, închinat și mărit cu Ta- 
tăl şi Fiul, în locul aceştia : «carele din Tatăl purcede, . 
căci cea dinteiu Sar fi potrivit mal bine cu scopul lor3 
Ea ar fi arătat direct consubstanţialitatea Sântului Spirit nu 
numai cu Tatăl, ci și cu Fiul. Şi pentru ce, când vorbesc 
de purcederea Sântului Spirit se mărginesc a aminti pre 
Părintele, pe când vorbind de închinarea şi preamărirea 
-Sântului Spirit amintesc și de “Tatăl şi de Fiul? Că dacă în 
casul dinteiii, numind pre Părintele, ei sub-înţelegeaii pre 
Fiul, pentru ce în al doilea, nu s'aii ținut de numele Părin- 
telui și aii adaus şi pre acel al Fiului? Semn vădit că pe 
timpul acela nu se credea, că Sântul Spirit ar purcede ŞI 
dela Fiul (1). . 

(1). Savanţii apuseni răspund la acâsta : „Dacă Părinţii puseră
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II. Ce obiecteză la tâte acestea scriitorii din Occident? 
Ei obiectâză mal ântăiă, că în aceste deosebite citaţiună 

ale Simbâlelor, cu tâte că se esprimă lămurit, că Sântuj 
Spirit purcede din Tatăl, nu se adauge nicăiră, că numai 
din Tatăl; că prin urmare aceste citațiuni nu esclud ideia, 
că Sântul Spirit purcede și din Fiul. Dar chiar aceste Sim- 
bSle, espunând doctrina despre atributul personal al Fiu. 

  

în simbol espresiunea : Carele din Tatăl purcede, tară să adauge : şi din Fiul, era numai pentru a înlătura dea dreptul învățătura tal- să a lui Macedonie, care învăța că Sântul Spirit fu creat de Fiul, şi pentru că în timplul acela nimene nu se îndoia, că Sântul Spirit 'ar purcede și dela Fiul“: (Perrone op. cit. p. 434). Dar aceste două socotinţe sunt cu totul false. Şi mai ânt&ii noi am întreba dacă espresiunile acestea : Spiritul: Sânt carele purcede din Fiul şi este creat de Piul sunt identice, dacă una nu esclude pe alta? Am întreba noi dacă Părinţii dicând : Nu, Spiritul nu este o creatură a Fiului, ci purcede etern din Fiul ca şi din Tatăl, p'ar fi com- bătut ideia nepisă a ereticului? Ore nu făcuse ei acesta puind în Simbol : „Credem. . . şi în Spiritul Sânt, Domnul de vicţă făcătorul, şi mai departe : închinat şi mărit cu Tatăl şi cu Fiul? Dar pen: tru ce n'aă gis ei, că Sântul Spirit purcede şi din Fiul? Apoi, cum se afirmă, că nimenea nu se îndoia, atunci că Sântul Spirit n'a purcede din Fiul, când ereticii îl numeaă creatura Fiului ? Ore s'ar putea dice, că noi nu negăm că Sântul Spirit purcede etern din Tatăl, dacă ne-am îndoi că Spiritul este o creatură 4 Pă- rintelui ? Ast-te] dar spre a înfunda pre un eretic, care considera pre Spiritul ca creatură a Fiului şi resturna prin aceia, ideia des- pre purcederea eternă a Fiului, - în loc de a nu gice nimic în sim- bol despre acâstă purcedere, ar fi trebuit să amintescă de ea cu chiaritate şi precisiune, în cas când o aseminea credinţă ar fi esi- stat atunci cu adevărat în biserică; adevărul acesta, este recuno- scut chiar de către scriitorii. apuseni; numai într'un alt cas, a- nume când ne spun pentru ce Piliogue fu întrodus în Spania în simbol. Etă cuvintele unuea dintre ei : „Este cunoscut, dice, că din vecul al şeselea cu veasia convertirei Goţilor la catolicism, acesti barbari, aducând cu ei dela resărit rătacirele lui Ariă, Macedoniu şi Eunomiii, carii considera Sântul Spirit ca înferior 'Tatălui şi Fiului, ca creat de Piul, şi prin urmare negaă, că ar purcede din Fiul, bisericele din Spania hotăr:ră “ca Simbolul credinţei să se cânte solemnel la liturgie cu adausul Piliogue, şi că ast-fel s'ar fi dat o mărturie publică a credinţei adeverate“. (Perrone op. cit.-p. 441). Cum se pâte acesta? „Părinţii sinodulut al un-spre-decelea



  

    

lui nu dic nicăiri că este născut zzzpza% din Tatăl; se măr- 
ginesc a dice că este născut din Tatăl. Dar cine ar putea 
dice că din aceste cuvinte ar urma că Fiul lui D-dei a fost 
născut nu numai din Tatăl ci şi din Sântul Spirit? Am 
vEdut aiurea, că nepresintând acest cuvânt suplimentar 
simbâlele dau lămurit purcederea Sântului Spirit din Ta- 
tăl ca o particularitate a Părintelui, ce nu aparține Fiului. 

EI mai obiecteză, că în Simbolul cunoscut sub numele 
lui Atanasie al Alexandriei, se esprimă chiar direct că Sân- | 
tul Spirit purcede şi de la Fiul; căci, dupre manuscriptele 
lor, Latinii citesc în simbolul acesta : «Sântul Spirit carele 
vine din Tatăl şi dela. Fiul, nu este nici creat, nici format, 
nică născut, ci purcedător;» dar cuvintele : şi de Ja Fiul, 
lipsesc în manuscriptele greceşti, afară de un mic număr (1). 
Mai mult încă, acei dintre autorii apuseni carii sunt îm- 
parţiali mărturisesc însuși, că aceste cuvinte ati fost adause 
maj tărdiit de către Latini, ori în manuscriptele lor sâu în 
câte-va manuscripte grecești (2). În fine, înainte de veculal.. 

ecumenic nu voiră să adauge pe Filiogue în simbol spre a înlă- 
tura, dea dreptul ideia eretică, că Sântul Spirit; a fost creat de Fiul; 
şi tă că bisericele Spaniei îl puseră cu întenţiune spre acelaşi 
scop!! A afirma, de o parte că nimene nu se îndoia că Sântul 
Spirit nu purcede din Fiul ca și dir. Tatăl, pe când eretieii îl ves- 
teai pretutindene ea creat de Fiul și a pretinde, de altă parte, 
că ereticii recunoseându-l ca, creatură a Fiului negaii chiar prin a- 
cesta purcederea sa din Fiul, este a cădea în contragicerile cele 
mai vederate. 

(2), Cu acesta se unea chiar un scriitor apusan Marcus Antoniă de 
Dominis : „Athanasii Simboli quodquot vidi greeca exemplaria non 
habent; a Patre Filioque, sed a Patre dumtaxate (De Republ. 
Eeles. lib. VII, Cap. 10, n. 134); dar-se află acest simbol cu su- 
plimentul în două din șese manuscripte publicate de Hundling (Eu- 
stratii Zialowsky Brev. delineat, Jice]. Greecz, Norimb 1681), şi 
în doue din cele patru publicate de Montfaucon (în Opp. Atha- 
nasii. t. II. p. 128). - - - 

(2). Anume Iacob Vitriago, episcop sirian, care vieţuea în vec.
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patru-spre-decelea, nimenea în Occident nu cita nici odată acest simbol contra Grecilor (1); dovadă evidentă şi încon- testabilă că era cunoscut încă în multe părți fără adausul acesta, scii că se îngrijau de a nu cita un loc recunoscut ca alterat. Trebue a se aminti Crăşi că simbolul cunoscut sub | numele lui Atanasie nu se întrebuința decât la finea vecului al cincilea sâu la începutul celui-lalt următor (2); nu se pu- tea pune deci pintre modelele generale de credinţă între- buinate în biserica veche. alăturea cu cele citate. 
Câţi-va autori nu se tem dea afirma că în Simbolul de „Nicea și de Constantinopole, Părinţii sinodului al şeptelea ecumenic citeai deja : «care purcede din Tatăl şi dn Fiul (5); dar astă-di acâstă ideie cu totul lipsită de temeiti este respinsă chiar de teologii carii nu cred ca noi (4). 

Ş. ga. 20. Ce învață despre purcederea Sântului Spirit 
sznodele vechi o, ” 

plul lor, măi tote sinâdele provinciale, care ai avut ocasiine a discuta dozma acesta, ati recunoscut în unanimitate, că Sântul Spirit purcede numai din Tatăl anume : | 
La Sinodul ântăiă ecumenic. Leontie episcopul Cesa-: pa CE stiti “ rei, tădicându-se, în numele tuturor asistenţilor, adresă a- Aa 

” 
Duta 

1. Tote sinâdele ecumenice fără escepţie, şi dupre exem- 

XII-lea, (Hist, Hierosolym. Cap. 14, în Hist, Oriental. t. IL. p. 1090 ed. Hannon. 1611) citaţă deja în observarea precedentă a luy Hundling (op. cit. pag. 83), Wossius (Diss. de tribus Symbol p. 51) şi altele. 
(1). Vedi părţile citate în Hundling et. Wossius. (2). Bingham. Orig. eceles. lib. X, cap. 4$13, și teol. curs. com- pl. t. VII p. 423-495. Paris 1841. 
(3). Așa tăcură la conciliul de Florenţa cardinalul Iulian şi cu . densul cei-lalţi Latină «(Concil. Florent, sess. V ţ, IX Concil. Har- - duini p. 68. 

(4, Cars. Theol. Compl. t. VIII, p. 651-652, Paris. 1841, conț. Teof. Procopov. teol. vol. I, 1072.
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ceste cuvinte unui filosof, care cerea lămuriri : «Recunâsce 
numai divinitatea unică a Tatălui, care a născut pre Fiul 
întrun chip nespus, şi a Fiului născut din EI, și a Sântu- 
lui Spirit-care purcede din Tatăl (25 azot 705 [laros) şi pro- 

“priit Fiului (dinu &s dvzos 70 “Yw 5), dupre mărturia. sântu- 
lui Apostol : «Dacă cine-va mare Spiritul lui Jisus Christos 
za este al Lună (*)» (Rom. VII, 3). Aceste cuvinte :- <roprz 
Ptului, arată numai că deși Sântul Spirit nu purcede din 
Fiul, totuși departe de a-i fi strein îă este propriii prin e- 
sență, consubstanţial, cum îl numeşte sântul Vasilie dicând: 
Spiritul se numește și Spiritul lui Christos, întru cât este 
una cu Christos prin esență (2);. 

În sinodul al doilea ecumenic, Părinţii puseră între al- 
tele în Simbolul credinţei, cuvintele următâre : «Care pur- 
cede din “Tatăl, şi care este închinat mărit şi cu Tată! şi cu 
Fiul», cuvinte a căror sens îl cunâscem. 

La al_trejlea se aduseră, canonul acesta : «Să nu fie per- 
mis nimenui a pronunţa, sei a scrie, sâii a compune o altă 
mărturisire de credinţă, decât acea care a fost decretată de 
Sânţii părințiadunați cu Sântul Spirit în cetatea Niceei. Şi a- 
cei carii ar îndrăsni a compune o alta, av presenta sâu a o 
propune Iudilor, păgânilor, și ereticilor voind să-i conver- 
tescă la adevăr, să fie căduţi din episcopat, dacă sunt epis- 
copi, escluşi din cler dacă sunt clerici; și dacă sunt laici să 
fie anatema» (Com. 7). Aici Fu tâte că se vorbește direct de 
Simbolul din Nicea şi nu de acel Niceo- -Constantinopolitan, 
în care dogma Sântului Spirit fu espusă mai pe larg, cu t6te 
acestea este de observat, că părinții din Efes iai aceste două 
simbole pentru unul şi același, și-l numesc. Simbolul din 

  

(). Vid. Gelas. Cinyceni Commentar. actorum concil. Nicea. lib. 
II cap. 20 în t. II. Conzil Labbei p. 207. 

0) Vedi mai sus.
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Nicea, pentru că la Nicea se puse temelia, şi la Constan- 
tinopole se complectă numai, precum ati fost și pricepută în 
adevăr, acestă decisiune a conciliului din Efes, în tâte tim- purile care urmară (1), Era deci oprit prin canonul citat, 
nu numai a compune. simbâle nouă de credință spre folo- sul credincioșilor, ci și a schimba cât de puţin Simbolul 

  

(3). De esemplu, Sofronie, patriarchul Ierusalimului, în gerisorea sa “către Serghii, patriarchul Constantinopolei, care fu cetită la sinodul al şeselea ecumenic, dice între altele : „Conform cu -cele cinci si- n6de fericite şi sânte, recunose numai 0 hotărîre a credinței, o sin- gură învățătură, an singu» Simbol, care tu întocmit de către Sân- tul Spirit, de prea, sântul şi prea iericitul sinod al celor trei-sute opt-spre-dece sânţi Părinţi reuniți în D-geii la Nicea, esplicat de sinodul celor o sută cinci-geci Părinţi înspirați la Constantino- pole, şi întărit (S6zGaiwae) de către cei donă-sate de Părinţi la Efes. “(Coneil. VI, act. 12, apud Harduin. Concil. V, p. 102)“. Ast- tel se esprimă și împeratul lustinian, în profesiunea sa de cre- dinţă, contra, celor trei capite (Labb. Coneil. + V, p. 102) și I6n patriarchul Constantinopolei, în. apelul sei către popor, citit la sinodul din Constantinopole în 518; (Binii Concil. pars. I, p. 132). „Vom videa îndată că chiar sin6dele ecumenice, începând cu cel din Efes, primiră cele două simbsle din Nicea şi Constantinopole, ca unul şi acelaşi, şi că, spre a confirma, înviolabilitatea acestor două Simbsle în privinţa acesta, ei repetară anum6, mai dupre li- teră, chiar cuvintele hotartrey din Ifes. Și dacă cu tâte aceste scriitorii din Occident îusistă, dicând că sinodul din Efes numai confirmă simbolul din Nicea și nu pe acel din Nicea şi Constan- tinopole (Perron op. „cit. p. 446), le vom observa că desigur deci- siunile sinodului din Chalcedon şi a tuturor celor următore aii aceiaşi împorsanță, în privința înviolabilităţei modelului universal ai credinței; că se raportă fâră îndoelă la, cele două Simbole de- odată, la acel din Nicea şi Constantinopole, ca cum ar fi unul, şi papa Leon III, sprijinindu-se anume pe aceste hotărâri ale si- nodelor ecumenice, nu voiră nici decum să se învoiască cu ada- usul Filiogue în Simbolui Niceo-Constantinopolitan cu tote însis- tențele trimişilor dela Aix-la-Chapelle. (Smaragdus, în t. VII Con- cil. Labbei, p. 1199). Dacă nu priviţi ca obligator pentru voi cano- nul sinodului din Efes care vorbește literal numai de simbolul din Nicea, pentru ce nu vă supuneţi, cum făcu venerabilul papă, decisiunilor tuturor sin6delor ecumenice posteridre, care opresc anume şi dupre literă de a schimba cât de: Puțin Simbolul din Nicea şi Constantinopole ? 
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din Nicea şi Constantinopole, de a lăsa ceva, si a adauge 
(b. o. Filioque); şi acest simbol fu recunoscut ca un tip 
nevariabil de credinţă pentru toţi credincioșii în tote tim- 

"„purile viitore (3), Sa 
In sinodul al patrulea ecumenic, la Chalcedon, după 

cetirea celor dou& simbole din Nicea şi Constantinopole, 
sânii Părinţi începură prin următOrea observare : «Este de 
ajuns acest simbol înfinit înţelept și salutar al harului di- 
vin spre a învăţa desevârșit pre Omeni și a-l întări în pie- 
tate; căci el învaţă cu perfecţiune tot ce trebue despre Pă- 
rintele, Fiul şi Sântul Spirits. Pe urmă ei hotăriră «că cre- 
dinţa celor trei-sute-opt-spre-dece Părinţi să remâe întregă 
şi neatinsă», şi confirmară învățătura ce acel o sută-cinci- 
deci de Părinţi, adunați în cetatea împerială a Constantino- 
polei contra Pneumatomachilor, ne-ai transmis despre 
esența Sântului Spirit, și pe care ati publicat-o spre folosul 
tuturor; totuși nu suplinind 6re care omitere din Simbolui 

„adoptat mai "nainte (în Nicea), ci numa! lămurind prin te- 
meiurile sântei Scripturi credința lor despre Sântul Spirit 
în contra Omenilor, carii ai îndrăsnit a nega stăpânirea 
sa (5sororeiav). In fine €i repetară canonul amintit mai sus 
(al șeptelea) al sinodului din Efes: «Că nu este permis ni- 
m&nui a formula o altă credinţă, nici de a schimba cât de 
puţin Simbolul din Nicea şi Constantinopole, sub o res- 
ponsabilitate severă (2). Afară de aceia în epistola lor 
dogmatică către împăratul Marcian, aceiași sânți Părinţi 
scriseră între altele : <Atleţii credinţei, reuniți în sinod la 

mr 

(1). Așa s'a înţeles canonul acesta de către Cyril al Alexandriei 
însuşi, preşedintele sinodului din 4ifes, și de către alţi Dascali ve- 
chi. Vedi mărturiile lor în privinţa, acâsta în Introducerea în Teolo- 
gia ortodoxă $ 143. 

(2). Bmii Concil, î. III, p. 337 et sq. ed. Paris, 1636, Labbei. 
Concil. t. 1V p. 567 et sq.
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Constantinopole, ai nimicit, prin armele adevtrului, tâte 
încercările ereticilor, demonstrând că, dupre învăţătura 
religiunei, Sântul Spirit este Domn și D-deu și că purcede 
din Tatăl (),. | 

Intr'al cincilea ecumenic ţinut la Constantinopole, ve- dem pre Părinți, că încep ast-fel canonul lor, despre dogmă: 
«Mărturisim că recunâscem cele patru sânte Sin6de, adecă: 
acel din Nicea, acel din Constantinopole, cel dintăiii din 
Efes și cel din Chalcedon. Predicăm, precum am şi făcut, 
tote hotărirele lor despre una şi aceiași credinţă, privind pre 
acei carii le-ar respinge ca streini de biserica ecumenică». Ei 
repetă din cuvânt în cuvânt canonul sinodului. din Chalce- don despre neschimbarea absolută a simbolului Niceo-Co- 
nstantiiopolitan, EX aprobară după cetire epistola adresată papei Vigiliă de către Eutichie, patriarchul Constantino- polei, ce conţine mărturisirea-următâre : “Am conservat sta- tornic și încă păstrăm credinţa desfășurată de către Părinții ce ati fost faţă la cele patru sinode sânte, şi acestor sinode le urmăm noi în tâte (2). 
La sinodul al șeselea ecumenic, după cetirea Simbâlelor din Nicea şi Constantinopole, Părinţii se esprimară așa : 

«Pentru o cunoscință perfectă și O întărire positivă a cre- dinței ortodoxe, este destul acest sânt și ortodox Simbol 
al harului D-deesc, ; şi ei repetară încă: canonul celor trei sin6de ecumenice precedente despre întrega sa neviolabi. litate și nemutabilitate (5). EI statorniciră între altele în ce dintăiti canon al lor: «De aseminea mănţinem mărturisirea 
de credinţă care a fost promulgată sub marele Teodosie, 
împăratul nostru, de către cer o sută-cinci-deci Părinţi re- uniţi în acestă cetate imperială și primim espresiunile lor 

(2). Apud Binium ibid. p. 465-472. 
(2). Labbei Concil. t. V. p. 455, 544 et cei. (5). Binii t. V p. 260. et Labbei t. VI, p. 1024 şi 1028. 
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teologice în privința Sântului Spirit (4).” Ei ascultară şi a- 
probară: ca un model al învățăturei ortodoxe, mărturisirea 
de credinţă a lui Sofronie, patriarchul Ierusalimului, care 

scrise între altele : «Cred. . şi în Sântul Spirit, carele pur- 
cede din D-dea Tatăl, de o potrivă mărturisit ca lumină și 

D-deii, şi cu adevărat împreună vecinic, de o fiinţă și omo- 

gen (6u5ouho») cu Tatăi și cu Fiul (2),. In fine ei ascultară 

și aprobară cele dou scrisori ale papei Agaton, în una 

din ele asigura, că Biserica: romană remâne cu tărie ali- 

pită la credinţa transmisă de către, cele cincă sinâde ecu- 
menice, și veghiază ca tote hotărirele lor să rămâe neschim- 

„bate, fară suprimare seu adaus, şi că se vor conserva în 

întegritatea lor cea dintăiă, fie în cuvinte, fie în cugetări (5); 
şi în ceia-laltă se esprimă ast-fel : «Pentru noi, desevârșirea 

sciinţei, este de a ne îngriji în tot chipul spre a păzi aceste 

articole (terminos) ale credinței catolice și Apostolice, pe - 
care le ține și le învaţă pănă acum în unire cu not scaunul 

apostolic, credând și în Spiritul Sânt, Domnul de viţă fă- 

cetorul, carele purcede din Tatăl, închinat şi mărit cu Ta- 

tal şi cu Fiul (+). - 

In fine într'al șeptelea ecumenic, se ceti (în sedința a tre- 

1a) și se aprobă în unanimitate mărturisirea sântului_ L'eo-. 
dor, patriarchul' Lerusalimului, și în acâstă mărturisire se 

dice, între altele : «Credem și în Sântul Spirit, carele pur- 

'(2). Cartea canbnelor sântelor sin6de ecunienice şi provinciale şi 
canânele St. Părinţi p. 62. St. Pet. 1843. 

(2). Labbei Coneil. t. VL. p. 850. 
(3). Ibid. p. 633. „Quze regulariter a S. S. atque apostolicis pree- 

decesoribus, et venerabilibus quinque conciliis definita sunt, cum 
simplicitate cordis et sine ambiguitate a Patribus, traditee fidei 
consexvamus, unum ac praecipuum bonum habere semper optan- 
tes atque studentes ut nihil de iis quz et verbis et sensibus illibata - 
custodiantar“. - 

(4). Apud. Labb. îbid., 692. 
1



—366— 

cede etern din Tatăl (â:3io), și cu adevărat împreună ve- 
cinic, de o ființă, de o potrivă în cinste, cu Tatăl şi cu 
Fiul» ; și mai departe : «Acest sânt sinod (din Constantino- 
pole), mulțămită direcţiunei şi conducerei Sântului Spirit, 
a recunoscut, că El purcede din Tatăl din tâtă eternitatea, 
că este de o ființă cu Tatăl şi cu- Fiul, că este închinat și 
mărit cu ei. Și, după cetirea Simbolului Niceo-Constan- 
tinopolitan, t6tă adunarea strigă : «Așa credem cu toții; cu toții mărturisim acestă învățătură, şi o semnăm cu toţii în unire. .. Cu toții urmăm constituţiei vechi a Bisericei ecu- 
menice; mânţinem canânele sânţilor Părinți, şi toţi acei 
carii adaugă s€ii scad ceva la biserica ecumenică, noi îi a- natematisăm (4),. 

Dintre sinâdele provinciale, este destul a cita pe unele, 
care s'a ţinut la apus. Așa sinodul dela Roma, adunat sub 
președința papei Damas, dice în mărturisirea sa de credin- fă: «Dacă cine-va nu mărturisește că Sântul Spirit, carele 
purcede din Tatăl, este cu adeverat și propriii, ca și Fiul, 
de ființă divină şi D-dei, cuvântul lui D-deii, sa fie anate- 
ma!» și aiurea : «Dacă cine-va are credința adevărată des: 
pre Tatăl şi Fiul, și rătăceşte asupra Sântului Spirit, omul 
acela este eretic (2)>. Sinodul celor patru-sute de episcopi 
al Africei (în vecul al cincilea) în mărturisirea credinţei ce 
O presintă lui Huneric, regele Vandalilor, arian, se esprima 
așa : «Credem că Tatăl este nenăscut, Fiul născut și Sântul Spirit purcedător din Tatăl, sînt de una ȘI aceiași substan- 
ță, adecă fiinţă ;» și în alt loc: «Dacă Sântul Spirit purce- 
de din Tatăl și cercă inimile, dacă este Domn și sânţeşte, 
dacă crează cu Tatăl și Fiul, pote fi îndoclă că este D. 

  

0) Labb. t. VII p. 176 et sq... 
(2). Apud Theodoret. H. E. lib. V, cap. 2. „Dar aici, die ei, pa- pa Damas gice că Sântul Spirit purcede din Tatăl nu spre a esclude purcederea sa din Fiul, ci spre a mărturisi împreună dumnegeirea
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qeu? (5). Părinţii sinodului din Lateran, care avu loc în 

„649, pe timpul papei Martiii, făcură profesiunea publică a 
credinței lor, pronunţând Simbolul Niceo-Constantinopoli- 
tan fără adausul /z/ogze; pe urmă ei repetară literal cano- 

"nul sinodului din Chaicedon, care ameninţă cu pedâpsă grea 
“pe ori cine ar îndrăsni a întrebuința vre un alt Sinrbol seu 
mărturisire de credinţă (2). | 

II. Acum, ce concilii învâcă sâii pot invoca apuseni spre 

sprijinul credinţei lor asupra atributului personal al Sântu- 
lui Spirit? . . 

10, Dintre tâte șepte sinâdele ecumenice, ei citeză numai, 
pe unul, acel din Efes, care, precum dic ei, mărturiseşte 
lămurit că Spiritul Sânt purcede şi din Fiul. Şi cum? 
a). Mal ântăiu, răspund ei, condamnând Simbolul nesto- 

rian presentat de către preutul Chariciii şi care conţinea 
între altele despre Sântul Spirit, cuvintele acestea : «Noi 

nu-l numim. Fiu sâi având esistența sa prin Fiul (5). 
ace 

Dar condamnând simbolul nestorian, sinodul în cestiune 

nu condamnă negreșit tot ceia ce conţinea el; căci multe 

dogme se afla acolo espuse într'un chip cu totu! ortodox; . 

el se mărgini a condamna tot ceia ce continea nestorian, 

sa cu Tatăi (sed ad profitehdam ejusdem cum Patre divinitatem) 
contra erorei partisanilor iui Macedoniii“. (Perrone Up. citat. p. 
454). Ca şi cum Damas n'ar fi mărturisit destul de bine divini- 
“tatea Sântului Spirit cu Tatăl, gicând că acest Spirit pureade din 
Tatăl şi din Fiul!.. Qi mai ales, precum am observat deja, er- 
rea lui Macedoniii, care pretindea că Spiritul este creatura Fiu- 
lui şi nega prin urmare pureederea sa eternă din Fiul, ar fi ce- 
rut din contră ortodoxilor ca să întroducă pre Piliogue în Simbol, 

/dacă aşa ar fi fost credinţa lor adevărată. (Vedi p. 341 nota 1). 
(2). Apud Victorem, Uticensem epise. Persecut. Vandalic, Uii- - 

că, lib. IL în t. V Bibliot. Patr. Coloniens. part IL. p. 638 et in 
antidoto contră, divers. hzeres. ed. Basil. 1528 p. 221-235. 

(2). Labbei Concil. t. VI p. 241 şi 248. 
(3)... Kai o5rs “Ytdv vonitnpav, Gore Bă “Vii Thy rapi etmpe. 

(Labbei Concil. t. III p. 677),
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precum se vede acâsta lămurit chiar din decisiunea conci- liului : «Dacă se presintă episcopi, clerici seu laici, carii cred s6i învaţă aceia ce conține espunerea preutului Chariciiă, abugetore de Întruparea Fiuuluă luă D-geii, ori dogmele ne- curate şi depravate ale Nestoritnilor, să se supue hotărirei acestui sânt sinod ecumenic (1). Unde se âfla aici o causă îndestulătâre spre a afima, că condamnarea sinodului se îndreptă și către cuvintele amintite mal sus privit6re la Sân- tul Spirit? Nu; sinodul ne putEnd chiar să condamne cu- vintele acestea, căci nu numai că nu aveau nimic ereticesc, din contră ele erau îndreptate în contra eresiei celei pal rele, acea a lui Macedonii, care represinta pre Sântul Spi- rit ca o creatură a lui D-qei, avend” esistenţa prin Fiul, şi care, precum se scie, Nestoriii o combătuse Singur cu căl- dură înainte de căderea sa. Dovada se vede în tâte espre- siunile Simbolului, la urma căruea se află cuvintele citate : «Credem întru unul D-dei, Părinte.etern, câre n'a inceput a esista în urmă, ci a esistat în tot-deuna, D-deu etern... . . Credem și întru unul Fiul lu D-deii, Fii unic, ce esistă din ființa Tatălui, cu adevărat Fui și de opotrivă cu Acela prin carele esistă EI și este socotit prin credinţă ca Fiu. Credem și în Sântul Spirit, care este din esenţa lui D-dei, dar nu ca Fiul, carele este D-dei prin esenţă, având aceiași fiinţă cu D-deă Tatăl, din care este prin esenţă ; care este în fine deosebit de creatură și unit cu D-qeii, din care este e] prin esenţă, alt-fel de câ: creaturile, ce ie-recunâscem că at fiin- ță de la D-deu nu prin esență, ci prin creaţiune. Noi nu-l 
. 

(0). Canonul sinodului al şeptelea din Efes. In genere nu este adevărat cum pretind unii papistași (Phomas dW'Aquin şi alțir), că Nestoriu a fost cel dintăiii care a negat că Sântul Spirit pur- cede din Fiul. Eresia lu Nestoriă era, numai despre parsâna D- deii-omului şi tot odată despre acea a Maicei Domnului; €tă-0-în puține cuvinte : „lisus Christos născut din prea Sânta Fecioră fu un simplu om, cu carele D-deii Cuvântul formă o uniune cu totul 

   



numim Fiă sâii având esistență prin Fiul, ca-l recunâscem 
ca pe o persOnă perfectă, așa precum este Părintele ȘI pre- 
cum este și Fiul (1). Cine nu vede acum că aceste cuvin- 
te : «Noi nu-l numim... . având esistenţă prin Fiul», sunt 
cu totul afară de învățătura purcederei eterne a Sântului 
Spirit espusă mai "nainte și îndreptate anume în contra a- 
cestei idei falșe, cum că Sântul Spirit ar fi o creatură divi- 
nă și ar fi primit esistenţa prin Fiul? Şi cine Gre le va pri- 
vi ca neortodoxe? | 

b). Apusenii se laudă încă cu aprobarea dată de acelaşi 
sinod anatimatismelor Sântului Ciril al Alexandriei. Eă die 
în particular, în a noua, că sântul Părinte numeşte pre Spi- . 
ritul lui D-deti ca propriu sei particular (it) Fiului, în_ 
sem nând, la esplicarea ce o dă, că Fiul, chiar când s'a fă. 
cut om, avea propriu pre Sântul Spirit, îl avea prin Sine 

“însuși și locuind esenţialminte în EI (2). Dar este de ajuns 
a ceti anatimatisma acâsta şi a-i esamina scopul, spre a se 
convinge, că nu se află nici o ideie despre purcederea e- 
ternă a Sântului Spirit. Nestorii nu atingea nici într'un chip 

morală; a fost numai un înspirat, care lucră minuni prin puterea, Sântului Spirit, nu ca cum i-ar aparține. ca proprii, ci ca strein de persona sa; și prin urmare Sânta Fecidră wa fost Maica lui D-deă, ci maica lui Christos“. Acesta resultă în genere ori din epistole- 
le lui Nestoriii însuşi, adause ia, ediţia actelor sinodului al treilea ecumenic, ori din aceia ce se aduse în acelaşi sinod, spre a com- bate eresa lui Nestoriii, un șir de estrase ale Cuvântului divin şi ale sânţilor Părinţi ai Bisericei, care se raportă tâte esclusiv la misteriul întrupărei şi la unirea ipostatică a celor două naturi în D-deu-omul. Cât despre purcederea eternă a Sântului Spirit, 
Nestoriii nu se atinse nimic; De aseminea nici Sinodul din lifes, 
nică unul din Învăţătorii, carii scriseră contra, erorilor acestui eresi- 
arch, nu-i impută nimic faţă cu purcederea Sântului Spirit. 

(2). Labbei Concil. t. III p. 6117 
(2), Kai tâtov Ezoov rh-E6 adro5 mai 0dowăâs Euzenvevroc ar nve- 

pa &xtov, (ibid p. 823). 
Teologia Dogmatică - 94
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prin eresia sa caracterul ipostatic al Spiritului (2); el afir- 
ma numai că divinul Rescumpărător nefiind unit“cu Cu- 
vEntul lui D-deii înainte de mârtea sa pe cruce, nu era con- 
substanțial cu Sâatul Spirit; că prin vrmare, el lucră mi. 
nunile sale ca prin o putere streină personei sale și având o 
aliă esenţă (2). Aceste idei le combate Sântui Cirii în ana- 
timatisma sa a noua, afirmând că din contra prin Sântul 
Spirit Domnul lucra minunile sale, și acesta nu prin o pu- 
tere care i-ar fi streină, ci prin o putere care-i'era proprie 
şi că Spiritul este consubstanţial sâă proprii (î3:65) Fiului, 
adecă posedă aceleși atribute (iuouaza) divine şi aceiaşi 
esență. Ecă însuși terminii acestei anatimatisme : «Dacă dice 
cine-va că unicul nostru Don.a Iisus Christos s'a premărit 
prin Spiritul, mulțămită putere proprie (zĂ iz) a acestui | 
spirit, ea streină (4Xdorpia) de persâna sa, și că dela El ar 
fi primit puterea de a învinge demonii şi a tace lucruri. 
Dumnedeești pintre 6meni, în loc dea dice din contra, că: 
Spiritul prin care EL (Domnul) sevârşi fapte D-geești îi este: 
proprii (i3w), un aseminea om să fie anatema (2) 

Dar Sântul Cyril, neesprimându-se în acestă parte cu * 
destulă chiaritate și precisiune, cuvintele sale deșteptară 
chiar de atunci 6re-care îndoeli la câţi va episcopi din O- 

(2). Vegi mai sus. p. 357, not. 1. 
(3). „isus era numai învestit cu gloria Fiului unic a lui D-deii şi 

lucră minuni prin puterea Spiritului lui D-geii, nu ca prin o putere 
care i-ar fi proprie, ci ca prin o putere străină“ (Epist. Nestorii Civil, ad apud Binium Coneil Ephes. part. I Col. 1015). S6u mai bine âtă, 
însuși terminii anatimatismei lui Nestoriii, contra căria, era, îndre- 
ptată anatimalisma a noua a Sântului Ciri] : „Dacă cine-va îndrăs- neşte a afirma că acela cara este chipul robului (adecă lisus Chri- 
stos) este de o ființă cu Sâniul Spirit, şi nu (dice) că avea co- 
muniune cu D-gei Cuvântul numai prin mijlocivea Sâniului Spirit, 
în urmarea căria sevârși tămăduiri mivaculOse şi avea putere asu- 
pra spinitilor, să fie anatema!“ (Apud Labbei Concil. t. INI, p. 824). (2). Apud Labbai. Coneil t, III, p. 824). 
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„rient, carii Îl erai puţin favorabili, şi fericitul Teodorit scrise 
în numele lor: «Dacă el (Cyril) numește pre Spirit progriă 
Fiului în acest ințeles, că ește de o fiinţă cu Fiul şi purcede 
din Tatăl, suntem de acord cu el şi recunâscem espresiu- 
nea sa ca ortodoxă; dar dacă este într'un alt înţeles cum 
că Spiritul ar fi primit esistența dela Fiul sii prin Fiul, a- 
tunci noi o respingem ca impiâsă şi blasfemătâre ; căci noi 
credem Domnului carele dice : «Spiritul adevărului carele 
purcede din Tatăl (1),. Acesta avu de resultat că sili pre 
Ciril a-și esprima mai lămurit cugetarea sa. 

Apărându-se contra atacurilor lui Teodorit, sântul Pă- 
rinte dise unui episcop numit Enopţiii, că el numeşte pre 
Spiritul Zrogrză Fiului nu în sensul condamnat de Teodo- 
ret, ci în cela-lalt înţeles că, «cu 16te că Sântul Spirit purcede 
din D-qdeu Tatăl, dupre cuvintele Mântuitorului, cu tâte a. 
Cestea nu este szrezz Fiului; căci Fiul are tote în comun 
cu “Părintele (2). În același timp și pentru același motiv 
sântul Ciril scrise lui ISn din Antiochia și celor-lalți episcopi 
din Orient : «Nu ne permitem nouă înșine şi nu permitem 
nimănui de a schimba o singură espresiune din Simbolul 
credinței sâi de a omite o singură silabă, aducându-ne a- 
minte de cuvintele celui care a dis : «Nu trece marginile ve- 
chi pe care le-ai pus părinţii tăi» (Prov. XXII, 28); căăă nu 
ei ati vorbit, ci însuși Spiritul lui D-dei Tatăl, care purce- 
de de la El fără să fe cu tâte acestea srein Fiulă în pri- 
vința esenței (3). «După ce au cetit acestă epistolă fericitul 

(1)... Evă e 05 28 “Yuod 3) 8: “Tod draptw Eyov, os Răaozyudy mo5- 
70 xai & 8v035555 Gaobiubouey. (apud. Labbei. Coneil. t. III, p. 928). 
(3. "ANW054 îhozptăv saci zo “To... (Apud. Lab. Cosieil p. 

864, şi t. XIII în act. conc. Flor. ses. XXII, 
(9). « . “Bart 8e 054 aXhorptv rod “od ară ch rijs odoias dâţovy. 

" (Opp. Cyril t. V. part. II p. 108, Paris, 1635 et apud Harduin. 
În Act. Coneil. Ephes t. 1. p. 1105, nec. non Labb. Concil. i, 
t, XIII p. 103.
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Teodorit şi cei-lalţi episcopi orientali mărturisiră toți cu un 
glas : «Scris6rea de faţă a st. Ciril respiră o judecată sănă- 
tOsă și cu adevărat Evangelică ; căci ea recunâsce pre Dom- 
nul nostru lisus Christos ca D-qeii perfect și om desevâr. 
șit şi pre sântul Spirit nu ca având esistența sa dela Fiul 
scit prin Fiul, ci ca purcedător din Tatăl și propriii Fiu- 
lui. Descoperind în scrisrea acesta o dreptate așa de per- 
fectă, am premărit pre acela care vindecă pre cei ce bâi- 
gueaii și înlocueau sunetele discordante prin o armonie plă- 
cută (1),, Ast-fel anatimatisma a noua a sântului Ciril, cita- 
tă pănă aici de occidentali, ca dovadă că biserica veche re- 
cunoscea pre Sântul Spirit ca purcedător și din Fiul, ne 
oferă din contra o dovadă încontestabilă, că biserica aces- 
ta, departe de a admite înv&ţătura acâsta, o respingea dea 
dreptul (2). 

(1)... Koi ză llvedpaa 38 ză dztov da 2€ “Tod 7 îi <Pro5 Tv D- 
mapbiy Exoy, GXWE4 rod larpăs Exnopabimavov, târov 85 105 “1405 âvo- 
pătouey, Vid, în Abt. Concil Floxent, apud Labbei t. XXII p. 366, 
et. Harduin, t. IX, 293. Cât despre autentia acestei scrisori a lui 
Teodoret, vegi Garnerium În auctario operum 'Theodoreti p. 93. 

(2). Simţind ei înşii puterea celor espuse, scriitorii apuseni ati 
căutat a încurca o afacere aşa de puţin favorabilă causei lor prin 
o mulţime de obiecţiuni, care tâte ai tost combătute de apărătorii 
ortodoxiei. (Vegi Zernikaw. De Process. Sp. S. tract. t p. 14-81, 
89-96 și Th. Procopovici Theolog. p. 826-831). Acum ei adaugă 
că Theodorit nu ncgă că Sâniul Spirit n'ar purcede din Fiul, şi 
atăca pre Sântul Ciril fiind că-l presupunea că ar înclina la ere- 
sia lui Macedoniii şi Apolinariiă, dupre carii Sântul Spirit era creat 
din Fiul stii prin mijlocirea Finlu (Perrone opp. cit p. 435). Dar, 
mai Ânteiu cuvintele citate spre sprijinul acestei opiniuni dic cu 
totul altă ceva : Teodoret arată ideia pe care o combate, alecă : 
că Sântul Spirit ar avea esistența sa, dela Fiul seu prin Fiul, ca 
o ideie apropiată erorei lui Macedonii şi care decurgea din acea 
a lui Apolinarie, dar nu identică cu ele. „Iste Apollinaris semi- 
num fructus est, propinquat vero et Macedonii malignze culture 
(apud Labb. Concil. t. V. p 506), şi aceia este cu totul just. De 
almintrelea, dacă 'Teodoret ar fi credut, că Sântul Spirit ar purcede 
din Fiul din totă eternitatea, în loc de a cere ast-fel esplicarea ana-
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€). In fine adversarii nostri se razimă pe aprobarea dată 
de același sinod unei epistole scrise către Nestoriti din. par- 
teă'tiitregei biserici egiptene și care conţinea între altele es- 
presiunile următâre : «Sântul Spirit nu este nici de cum. 
Fiul; totuși nu-i este strein, căci se numește Spiritul ade- 
verului; dar Christos este adevărul, şi Spiritul se revarsă, . 
prin EI ca și prin Tatăl (1). Dar espresiunea : :Se respân- 
“deşte prin El», n'are nici decum același înțeles că «purcede 
din Fiul, ea însemnă numai purcederea temporală a Sân- 
tului Spirit sâă trimiterea sa prin Fiul în sufletele credin- 
cloşilor, dupre cuvintele sântului Apostol (Tit, UI, 6) (3). 
Mai este de observat, că autorii acestei scrisori mal stato- 
resc în privința acesta Ore-care deosebire între Părintele ȘI 
Fiul. «Spiritul dic ei, se revarsă prin (7ap2) Fiul, ca venind 
din (2) D-dei Tatăl». 

2%. Dintre sin6dele provinciale anteriore. despărțirei lor 
de biserica ecumenică, apuseni! nu pot cita decât pe acela 

timatismei a noua a sântului Cyril : „Dacă el (Cyril) afirmă că Spiritul 
este propriii Fiului, în acel înţeles că-i este de o fiinţă şi purce- 
de din Tatăl, sunt de acord cu el... dar dacă în cela-lalt înțeles 
că Spirityl îşi ţine esistenţa sa dela Fiul s6ă prin Fiul, protestăm. ; 
el ar fi dis negreşit : „Dacă Cyril afirmă că Spiritul este propriii 
Fiului în acel înţeles că este de o ființă cu Fiul şi purcede din 
Fial ca şi din Tatăl, suntem de acord; dar dacă în cela-lalt în- 
ţeles că Spiritul este creat din Fiul și prin Fiul, noi protestăm“. 
In fine pentru ce St. Cyril, esplicându-se asupra, observărei lui 'Teo- 
dorit, n'a, dis o singură dată macăr : „Nu, nu cred nici decum că 
Sântul Spirit este creat din Fiul sâă prin Fiul precum presupune 
Teodoret; dar numesc pre Spiritul propriii Fiului numai pentru că 
purcede şi din Fiul? „Acâstă ideie din urmă, dacă ar fi fost acea 
a sântului Cyril, ar fi fost forte împortantă în esplicarea ce i-se 
cerea; dar el nu gise așa, ci nuinai: Numese pre Spiritul propriii 
Fiului pentru că, cu icte că purcede din Tatăl, totuşi nu este 
strein Fiului în privinţa esenţeit. 

- 0). Ilpozeizar, map avtod, audanep puse pal En mod 9eoă al Ila- 
pe. (Labbei Concil. î. III. p. 406). 

„ (2). 05 (Îlvibuaros ayiov) EEiyesy Ep ius zhovoios dă "[7505 Xp
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din Toledo şi altele câte-va, care se ținură în Spania de 
„prin secolul al cincilea, şi întroduseră pe Fi//ogue în con- 
fesiunele lor de credință particulare, și acel din Aquisgra- 
NUM, care se ţinu pe timpul lui. Carol cel mare în 809. | 

Dar mai ântăiti : a). Cât despre cele dintăiii, nu s'ar putea 
afirma într'un chip positiv, dacă aceste concilii înseși adau- 
seră Filioque la profesiunele lor de credinţă sâii dacă acest 
cuvânt n'a fost întrodus mai tărdiă prin alte mânf; dăci se 
întimpină în disposițiunele acelorași sinâde espresiuni, care 
afirmă că Sântul Spirit purcede din Tatăl, şi că Părintele 
este unicul isvor a tâtă Dumnedeirea (1). De aimintrelea se 
scie, că actele sinodului din Toledo nu sunt scutite de alte- 
rațiune asupra materiei, care face obiectul cercetărei n6- 
stre (2). Apoi dacă admitem că întroducerea adausului des. 
pre care vorbim, este lucrarea sinodului chiar, nu se pâte 
determina cu destulă precisiune în care înțeles întrebuin- 
țară ei cuvântul «purcede, (procedit) față cu Fiul, dacă ar 
fi voit se dică că Sântul Spirit purcede din t6ță eternitatea 
din Fiul precum este din Părintele, să numai să arăte pur- 
cederea sa timpurală seti tripiterea sa în- lume. Căci când 
Grecil la sinodul al șeptelea, îi audea vorbind pentru pri-. 
ma Oră de o ast-fel de înovaţiune a unor Iav&ţaţi apuseni, 
G105, . . Prin urmare în epistola citată de concilii lui Nestoriii, se întrebuinţă spre. a îndica revărsarea Şt. Spirit prin Fiul, mai ace-. laşi verb (zzp0-x80) ca şi Apostolul (îx-xew) adecă un verb cu acei- aşi rădăcină, | 

(1). Ast-fel, în profesiunea de credinţă a sinodului Toledan ţinut în 635, se dice între altele : „Credimus Patrem ingenitum, increa- tum, fontem et originem totius divinitatist (Harduini Coneil t. III p. 602, et Labbei t. V, p. 1141); şi în acea a sinodului din To- ledo an. 6175 se gice și cu mai multă forţă : „Patrem non genitum, non creatum, sed ingenitum profitemur ; ipse enim a nullo originem ducit, ex quo et Filius nativitatem et Spiritus S. processionem acce- pit. Fons ergo ipse et origo est totins Divinitatis (Ibid. Harduin p. 1018, et Labb. t. VI, p.541). 
(2). Vide Zernicaw. De Process, Spirit. S. tract. III p. 988-989.
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şi denunţându-i «Sântul Maxim Mărturisitorul scrise, spre 
a linişti pre ortodoxă, că apusenii, dicend că Sântul Spirit 
ar purcede și dela Fiul, aveai învedere numai trimiterea 
sa temporală în lume și nu considerau pre Fiul ca princi- 
piti al Spiritului (2); esplicare, care fu confirmată mai tăr- 
diii chiar de catră un scriitorită apusan, Anastasie Biblio- 
tecariul (2). Cu t6te acestea chiar când unele sinâde spa- 
niole ar fi avut în videre pe atunci, că Sântul Spirit purce- 
de etern dela Fiul ca și dela Tatăl, ar urma numai că ac6- 
stă erore se ivi în unele părți ale Spaniei și nici de cum în 
tot apusul, și vocea acestor sin6de mici provinciale este ne- 
însemnată față cu biserica întregă, care privea atunci, atât 
la resărit cât și la apus, pre Sântul Spirit ca purcedând nu- 
mai din Tatăl. | 

b). Cât despre sinodul dela Aquisgranum, numai dacă sar 
ținea semă de împrejurări, sar videa din contra, o mărturie 
neinlăturată a faptului, că înainte de vâcul al noulea pur- 
cederea Sântului Spirit, așa precum o contestăm noi, nu 
era recunoscută la apus și că chiar atunci ea era considera- 
tă ca o înovaţiune. Căci : 1. Despre ce tratâză sinodul? 
Despre purcederea Sântului Spirit, respund autorii contim. 
purani; era vorba de a sci, ori de cu adevărat purcede şi 
din Fiul precum purcede din Tatăl. Cine provocă desba- 
terea? O cestiune rădicată de către un călugăr din Lerusa- 
lim anume I6n (2). Dar dacă precum afirmă astâ-di creştinii 
apuseni, Biserica ar fi profesat statornic deia începutul sei 
purcederea eternă a Sântului Spirit în înţelesul lor, 6re mai 
era nevoie a se chema în Galia, numai pe întrebarea unui 
căluger nesciut dela Ierusalim, un sinod întreg de păstori, 

  

a 

(1). Vegi mai sus 1. 
(2). Vegi mai sus. 
(3). Aimonius, De Gest. Francorum, lib. IV, cap. 97 : „Imperator 

7
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și de a discuta o dogmă necontestabilă a bisericei? Dovadă evidentă că chiar în Occident, acestă cestiune era desbătută, că nu se uneaiă în privinţa soluțiunei ce trebuea să-y dea, și că prin urmare chiar la apus, biserica nu învăța încă, pe tim- pul acela, într'un chip sciut, că Sântul Spiritar purcede şi de la Fiul. 2. Cum se petrecură lucrurile la sinod și care fu re- sultatul deliberărei? Actele sinodului nu s'aiă conservat; dar se pote încheia din scurtele narațiuni ale cronicarilor, că contestările au fost fârte animate, că nici una din cele două părți nu voiră să cedeze alteia, şi că chiar prin aceia, nimic nu saii hotărît definitiv (1); dovadă nouă, că chiar în apus, nu se recunoscea încă, pe vremea aceia, ca dogmi a cre- dinței, purcederea Sântului Spirit în înţelesul adversarilor noștri. 3%, Sesiunea conciliului terminată, imperatorele Carol cel Mare, care-l preșidea și părtinea opiniunet că Sâatul Spi- rit purcede și de la Fiul, trimise ambasadori și o epistolă către papa Leon III spre a căpăta întărirea dogmei nouă. Ac6stă “Scris6re, pe carea trimișiă o cetiră înaintea papei în numele sinodului, între altele conţinea următârele : 

  

de Arduenna Aquisgranum reversus, mense novembris, concilium ha- buit de processione Spiritus S. quam quzestionem lohannes quidam, monachus Hierosolymis primo commovit“ (P. 232, Paris 1605). Ado, În Chronico ad anu. 809: „În qua synoilo d> procassione Spiritus $, agitatar, utrum sicut procedit a Patre, it procedit a Filio. Hane qu&- stionem Ioannes, monachus Hierosolymitanus, noveratii, Acesta se repeteşte mai că literal de către autorul Cronicelor Francesilor din 141-804 (p. 46 4. II, Hist Francor. Script. Paris 1636), da către biograful lui Carol cel Mare (ibid. pag. 64), deun alt biograf (ibid. p. 84), Eginhard (ibid. p- 225), de către Cronicele din Falda (ibid. p. 541), de autorul eronicelor Francilor din 741-882), ibid. t. III p. 169) și alţii. 

(2), Se pâte încheia din aceste cuvinte a, lui Aimonius, că, cu idte că s'a discutat mult la, sinod (Aimonius, loc. cit), și în parte din cele ale unui călugăr anume Herman în Chronica, cap. 809 : „Quze- stio de processione Spiritus S. synoda habita, ventilatur“ (n. t, XI, Biblioth. Patr. Coloniens p. 295).
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«Cestiunea decurând rădicată (nuper exorta) despre pur- 
cederea Sântului Spirit fu, pentru părinții bisericei, obi- 
ectul unei cercetări cu mare luare aminte. Totuşi, fiind" 
că căduse de mult timp în uitare, ea sa ivit. nu ca o 
cestiune cercetată din vechime, ci cași cum eri s'ar fi ivit 
lără veste înaintea n6străs. . Și mai departe ; <Acâstă ce- 
stiune rămăind de mult timp nedecisă la învestigatorii a- 
devărului, D-deii atot puternicul a bine-voit a opune în ini- 
ma miniștrilor bisericei, pentru ca, dilele de neingrijire tre” 
cEndu-se, ei să se hotărască de a colaţiona comora cerâscă 
cu ajutorul unei cercetări sânte (2). Se vede de aici cum- 
că credința, că Sântul Spirit purcede din Fiul n'a esistat 
în tot- deuna î în Biserică, căci dupră spusa trimișilor acestă 
cestiune se uitase de mult; că învățătura despre purcede- 
rea Sânutului Spirit din partea Fiului nu forma nimic do- 
gmatic, nimic care să fie obli igat cine-va a crede, ci că 
din vechime ea era: o cestiune de care se ocupati numai 
învățații şi asupra căria iși formată opiniunile lor particu- 
lare ; că în fine, chiarla ci, acâstă cestiune era încă nedecisă 
(jacebat indiscussa), încă. nehotărită la începutul vecului al 
noulea, pe timpul sinodului dela Aguisgranum. 40, Trimişi 
imperatului terminând discursul lor, în care ei aă icăutat 
a dovedi dreptatea opiniunei lor prin locuri din Scriptură 
(înterpretate răi) şi mărturii ale” Sânților Părinţi (unele 
alterate, ră altele citate neexact) (2), papa se prefăcu, că este 
convins cum că Sântul Spirit purcede și dela Fiul și ordo- 
nă ca să se credă așa; dar el se opusă formal ca acestă în- 
văţătură să fie adausă î în simbolul credinței; chiar ordonă 

(2). Labbei Coneil. t. VII. 1199. 
(2). Este uşor de a se convinge citind însuşi discursul și colaţi- 

on cu isvârele mărturiilor citate. Veqi la Labb. Coneil t. VII. 
1199 et sq. Cont. Zoernikayy. De Process : Spirit. S. p. 304-308 

și i 373 et sq. ed. citată,
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ca să să sape simbolul Niceo-Constantinopolitan pe două 
table de argint, fără adausul Fihoque, şi să le pue în bise- 
rica St. Petru, la Roma, cu inscripția acesta : «Eu, Leon, 
am pus acâsta din dragoste către credința ortodoxă şi spre 
conservarea ei (1);. Dar, mai ântăiti, dacă purcederea Sân- 
tului Spirit, precum o înțeleg Latinii, torma din vechime 
o dogmă a bisericei, pentru ce trebuea să mai dovidescă 
acestă dogmă chiar înaintea papei, din Scriptură şi din sânţii 
Părinți? Și de ce mai trebuea să decidă papa că de acum 
înainte are să se credă așa (2)? Apoi papa esprimă consim- 
țirea sa prin aceste cuvinte “așa este credința mea, şi mă 
țiti de aceşti autori și aceste mărtură ale sântei scriptură (2). 
Dar citaţiunile Părinților bisericei erati falșe și textele Scri- 
pturei r&i esplicate; prin urmare papa fu amăgit și se a- 
măgi singur. Mat mult încă el ordână a crede în purcederea 
Sântului Spirit numat celor capabili de a se înălța la concep- 
țiunea unei taine așa de mari (4). Dar ce fel de dogmă este a- 
cesta, dacă nu sunt toți obligațiia o admite! Ia fine chiar după 
ce a consimțit, papa observă trimișilor că taina Sântei Tre- 
imi era neaccesibilă minţei omeneşti, că Părinţii sinâdelor 
ecumenice, carii n'ati fost pus şz dela Fiul în Simbolul cre- 

  

(1). Vei mat sus. p. 316 not. 2. 
(2). Terminând întrevorbirea sa cu trimişi, Leon III ar fi dis: „Sie fat“. . ut quod jam nune a quibusque prius nescientibus recte creditur credatur“ (Labbei î, VII, p. 194-198). 
(3). „Ita sentio, ita teneo cum his auctoribus et sacrie Scripturee âuetoritatibus“ ([biq). 
(). Quisquis ad hoc sensu subtiliori pertingere potest, et id scire aut ita sciens credere noluerit, salvus esse non poterit. Suni enim multa, e quibus istud unum est, sacre fidei altiora mysteria, ad quorum indignationem pertingere multi valent, multi vero. . . non valent. Et iueo, ut prăediximus, qui potuerit et noluerit, salvus esse non poterit“” Şi mai departe : Bonuin certe et bonum valde ut pote tam fidei sacramentum magnum quod non licet non credere, quis- quis valet ad hoc pertingere (ibid). - -
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dinţei și hotărise «ca nimene să nu îndrăsnescă a adauge 
seu a schimba ceva», nu erati mai simpli decât noi și aveaii 
de pov&ţuitor nu atâta înțelepciunea omenâscă precât înţe- 
lepciunea lui D:dei (1). Ast-fel ei însuși, cu tâte argumen- 
tele trimişilor, refusă de a consimţi a însera în Simbol ad- 
ausul- cerut. 

Mai trebue 6re să esprimăm conclusia generală care de- 
curge din acestă cercetarea Simbslelor vechi şi a sinâdelor? 
Se ne adresăm acum învăţătorilor particulari al Bisericei, 

$. 25. d. Cercetarea cestiunei dupre mărturiile sânților 
Părinți şi învețători ai disercei. 1. Cum să Brivim “măr fu- 
riale de Jelul acesta, care glic că, Sântul Spirit purcede numa 

du Tatăl» 

Aceste mărturii sunt fOrte numerâse și variate (2), și cu- 
prind din tâte părţile adevărul ce-l confirmă, el-l pun afară 
de ori ce îndoslă. 

1. Sunt de acei carii, dicând că Sântul Spirit purcede din 
Tatăl, nu dic absolut nimic de Fiul. Așa : 

1. Dintre dascălii resăriteni, Sânutul Vasile dice : «Pre. 
cum Cuvântul creator întărește ceriurile, de aseminea Spi- 
ritul, care este a lui D-deu, care purcede din Tatăl (ade- 
că din gura sa, peniru ca să niu socoți, că este ceva de a- 
fară sei creat, ci să-l premărești ca pre ipostasul lut D-deu 
chiar), luă din propriul săă sin tâte puterile, care sunt în 

(). „Non tam humana quam divina sapientia illuminati fuerunt, 
non audeo dicere istud eos nobis minus intellexisse“ (Ibid). Obiec- 
ţiunele rădicate în privinţa, acesta, împrejurările şi întimpinările 
lor, vegi Zornikaw, p. 393-398. 

(2). Se scie, bună oră, că Adam  Zeernikaw, în faimosul sei 
. ratat, citâză aprope. o mie de mărturii de acestea, cincă-deci Şi 
Şăpte din scriitori resăritent din cele nouă şecule dintăiii, și pa- 
“tru-geci şi cinci apuseni din cele opt vecuri dintăii, cu tote că 
nu le-a adus pe tâte, din lipsa unor mânuscripte publicate după 
ei. Vegi Zernikaw. de Process. Spir. S$. Preţ, 1. IV, V XII-XIII.
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EI (5,. Sântul Gragorie Teologul : «Spiritul este cu ade- verat Spiritul Sânt, carele purcede din Tatăl, totuşi nu ca Fiul (03y? Gix5), pentru că purcede nu prin naştere ewm- 76), ci prin purcedere (Exmopevrâs), dacă trebue a crea un cuvEnt noii spre mai multă chiaritate (2). Sântul Zân Chi. "sostomul : «Sectatorii lui Macedoniă nu voiaii să credă că Sântul Spirit carele purcede negrăit din Tatăl, este D-dei (3), Sântul Efrem Sirianul : <Sântul Spirit nu este născut; El purcede din ființa (îx zăs ova!xs) Tatălui, nu imperfect și nu amestecat cu ea; căci nu este nici Tatăl, nici Fiul, ci Sân- tul Spirit, având plinirea bunătăţei şi purcedând spre măr- turia dumnedeirei (4). Sânzul Eprfanie : «Cu tâte că sunt multe spirite, Spiritul acesta este nesfârșit mai presus de tâte cele-lalte, căci are din eternitate esistența chiar din Tatăl, ȘI aici de cum dintr'o ființă creată. . .; Fiul şi Sântul Spi- rit sunt din una și aceiași divinitate; Fiul născut din Tatăl, Sântul Spirit purcedător din Tată] (5). Sântul Ciril al Alexandriei - «Credem și în Sântul Spirit, adevărat, stăpâ- nitor, bun, măngâitoriiă, purcedător din Tatăl, nu nă- scut, căci numai unicul Fiu este așa, și necreat; căci nu vedem nicăiri în Sânta Scriptură, că s'ar putea pune în rân- „dul creaturilor; din contra este pus alăturea cu Tatăl și cu Fiul. Scim că purcede din Tatăl, dar nu căutăm a apro- 

  

(5). Vedi mai sus. p. 342, not. ]. 
(2). Serm. 39. Despre sântele lumini ale arătărei Domnului. Oper. st. Păr. 111, 262. 
(5). Homil. în Psalm. CXV, t. 1. p, 977. Paris. 1538, 

5 şi 6 pag. următ). 
_(%). Sermo de Confess. et sui ipsius reprehens, t. III p. 104, Rom. 1589, 

(6). Heeres. LĂXIV, opp. Epifan. t. 1. p. 900-901, ed. 1822. "E, Tijs. adrijs Deicnroz 6 “ie pai ră dpoy Iyveăuz. . . “Veda 83 TSwrtos 2% ilarpos xai Lye5ua TpOSEiViv Ex Ilarpos.
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fundă cum purcede EI, remăind în marginile pe care în- 
le-aii pus prea fericiţii teologi (2). 

2. Pintre învățătorii apuseni : Sânfu/ Ambrose dice : 
«Dacă numești pre Tatăl, numești și pre Fiul săi și pre 
Spiritul gurei sale, numai să ţii tOte acestea întru inima ta; 
şi dacă numești pre Spiritul, numești și pre D-deii Tatăl, 
dela care purcede Spiritul, și pre Fiul, pentru că este și 
Spiritul Fiului (2). /ariz : «Veni-va Măngâitorul pre carele 
Fiul îl va trimite dela Tatăl, Spiritul adevărului, carele din 
Tatal purcede (3. Ferzerful Augustin : «EX (Arienil) dic că 
Fiul este născut din Tatăl şi Sântul Spirit creat prin Fiul; 
dar acâsta nu află ei nicăiri în Sânta Scriptură ; căci Fiul 
dice singur, că Spiritul Sânt ese din Tatăl... . Este adevă. 
rat, că Tatăl dă tuturor esistență și că numai EI n'a primit 
dela nimene nimic; dar nu ș'a dat pre nimene egal afară 
de Fiul născut prin EI, și pre Sântul Spirit carele purcede 
din El (4),. Paschasză, diaconul bisericer Romane (vecul al 
cincilea) : «Dacă Spiritul acesta nu era din Tatăl, şi rămâ- 
ind fireşte în Tatăl, n'ar fi locuit în EI, n'ar fi putut purce- 
de din D-deii.: Dar vei întreba : Este re cu putință, că 
Spiritul să purcedă tot-dâuna din Tatăl? EI este tot-deuna 
cu Tatăl, și tot-deuna purcede din EI neintrerupt, precum 
căldura purcede din foc, și nu se desparte de el, (5),. Zlay- 
0, episcop de Alberstadt (IX, D) : «Sântul Spirit se numește 
Spiritul adeverului, pentru că purcede din Părintele Ade- 

(2) Despre Sânta Treime, cap. 19. Lect. crest. 1841, 111, p. 39. 
(2). De Spirit. $., lib. L, cap. 3, n. 44, în Patrolog. Curs. Compl. 

t. AVI, p. 715, Paris 1845. 
(3), De Trinit. lib. VIII, n. 19, în Patrolog. Curs. Compl. t. X, 

p. 250, ed. cit. 
(5). Contra Sermon. Arian, cap. 21 şi 29, în Patrolog, curs Compl. 

t. XLII, p. 698 şi 703. 
(5). De Spirit. S. lib. I cap. 10, în bibl. Patr. tom. IX, p 185, 

ed. Bigne Paris 1644.
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verului (1)». Radar Maurus ([X, 5) : «Spiritul nu va vorbi 
dela Sine, pâte pentru că nu este din sine, ci din “Tatăl; 
căci Fiul este născut din Tatăl şi Sântul Spirit purcede din 
Tatăl. Nu va vorbi dela sine, pentru că nu este de sine; 
căci singur Tatăl nu este din altul; ci Fiul este născut din 
Tatăl, și Sântul Spirit purcede din Tatăl, . . Spiritul Sânt 
primeşte din “Tatăl, pentru că iese din. Tatăl, din care este 
născut și Fiul. (2),. E 

Dar acâsta este de ajuns. Însuși eterodoxii convin cu noi 
că aceste mărturii, în care Sântul Spirit este represintat ca 
purcedend din Tatăl se întimpină forte adesea la învățătorii 
bisericei. Ei se mărginesc a ne dice : «T6te mărturiile a- 
cestea nu dovidesc nimic; căci a afirma că Sântul Spirit 
purcede din “Tatăl, acesta nu însână încă că n'ar purcede 
şi din Fiul (2). Dar, ma! ânteiti vechii învăţători diceau 
de ordinar, vorbind de Fiul, că este-născut dz Tatăl şi nu 
numa din Tatăl, urmeză 6re de aici, că ei să nu respingă 
ideia cum că ar fi născut și din Sântul Spirit? Apoi, dacă 
este adevrat cum că păstorii vechi, precum și toți crestinii, 
aă privit pre Sântul Spirit, ca purcedând din Fiul ca şi din 
Tatăl, cum se face, că ei dic așa de adesea că Sântul Spirit 
purcede din Tatăl, fără să se facă vre-o amintire de Fiul? 
Și dacă acum, când 16tă biserica apusană crede cu tărie că 
Sântul Spirit purcede din Tatăl și din Fiul, ar veni vre-unul 
din fiil săi şi ar dice că Sântul Spirit purcede din Tatăl, fără 
să amintescă de Fiul, ce s'ar dice Gre de: un așa scriitor? 

(1). Haymo, epise. “Halberstadensis, Homil. zestival. dominie, IV, 
post. Pascha p. 195 ed, Colon. 1535. 

(2). Rabanus Maurus, Homil, 105, în opp. t. V, p. 653,'ed. Colon. 
1626. Şi aiurea : „Pater origo est Divinitatis, quando sicut de Patre genitus est Filius, ita et Spiritus S. procedit a Patre (In Eccle- siasticum, lib. VI, cap. 2, t. III p. 456) E 

(3). Vegi mai sus.
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Ore n'ar fi suspectă credinţa sa, condamnată chiar? De 
unde vine dar că tot pentru acest fapt ortodoxilor vechi 
nu li sai imputat de fel din partea contimpuranilor și 
coreligionarilor? In sf€Erșit, dintre autorii citați de noi sunt 
doi apuseni, Haymo și Raban Maurul, carii vieţuiră în v6- 

cul al noulea, într'un timp când cestiunsă ce ne preocupă 
se cercetase într'adins de către sinodul din Aquisgranum, 
şi apoi chiar de papa; și cu tote acestea, ei mărturisiră pur- 
cederea Sântului Spirit ca şi noi! Ce dovidește acesta? Nu 
Ore, că chiar la apus, şi în vecul al noulea, nu consimţise 

cu toţii a recunâsce învățătura falșă dela Aquisgranum, și 

că erau și de acei carii se ţineau morţiș de vechia înv&- 
țătură a bisericei?... | 

IL. Alte mărturii statoresc că Sântul Spirit purcede din 
Tatăl, citeză și pre Fiul, în adevăr, dar atribuindu-i față cu 
Spiritul Sânt Gre-care particularitate ; ei dic bună oră că 
Sântul Spirit este în unire cu E], este manifestat prin EI, 
sai că între EI și Spiritul Sânt este înrudire de ființă etc- - 
şi dovidesc și mai lămurit că din vechime nu se credea că 

Sântul Spirit ar purcede și din Fiul. | 
Dintre resăriteni scrie Sâzfu/ Afhanasze : «Dacă (eretici) - 

ar raţiona bine despre Fiul, ei ar face acesta și despre Sântul 

Spirit, carele purcede din Tatăl, şi care fiind proprii Fiu- 

lui (sati în unire, înrudit) s'a dat prin EI ucenicilor să, pre- 
„cum și tuturor celor ce cred în EI (2). Sântul Vasilie : «Cum 
că Spiritul este din D-deii, acesta o învaţă lămurit” Apos 

(1)... “O zapă rob Marge Enmopeberai ai mod “Yrob tâtoy dv, zaf- 
abroy Gidorat, , . (ad Serapion. epist. 1,n. 2, p. 649, opp. î. Led. 
Paris. 1693). Dar în ce înţeles se numește Spiritul Sânt înrudit 
sâi în unire cu Fiul, acesta o esplică Atanasie în aceiași epistolă 
gicând (n. 25 p. 673): „Dacă Fiul, care esistă din D-dei (Tatăl) 
este chiar din ființa sa (lâtos rîjs ovoias adrod 8ort), este neapărat, 
ca şi Sântul Spirit, care este 6răşi din D-gei, să fie de aceiaşi 
„esenţă cu Fiul (Lâoy xar' odotay 705 “Lro05)“,
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tolul când dice : “Nam primit spiritul bemol... că Spirii ul bn D-ra (1. Cor. Il, 12). Că s'a manifestat prin Fiul, „arată destul de bine Apostolul numindu-l ȘI Spiritul Fiu- 
în (),. Şi aiurea : «El (Spiritul Sânt) este din D-dei, nu 
pre cum totul este dela.D-deii, ci purcedător din D-qei; 
carele purcede nu prin naștere ca Fiul, ci ca Spirit din 
gura lui D-deu. E se numește și Spiritul lui Christos, întru CÂt este unit cu Christos prin ființă. De aceia : «Dacă cine- za nare Spiritul luă Iisus Christos, nu este al Lu (Rom. 
VIII, 9) (2). Sânzu/ Grigorie Wisanul : «Să ne închipuim 
nu 0 rază a s6relui, ci un sâre care, provenind din alt sâre 
nenăscut, ar străluci cu el trăgendu-și din el esistenţa sa , pe 
urmă o altă Lumină aseminea, şi erăși de o dată cu lumina 
ne născută, strălucind cu ea, dar avendu-și esistenţa din lu- 
mina primitivă (2), Sea; “Avend însuși (Spiritul Sânt) causa 
esistenţei sâle din D-deul a tâte și autor al luminei unice, siră- 
lucind de odată cu-Lumina cea adevărată, nu este desparţit 
de Tatăl seu de Fiul cel unul născut nici prin distanţă, nici 
prin o deosebire de natură (4). Sântul Civil al Alexau- 
driel : «Spre a ni forma despre Dumnedeirea supremă o 
ideie sănătâsă și conformă cu adeverul, dicem că D-dei 
Tatăl naște pre Fiu!, care este deoființă cu EL... şi pur- 
cede pre Sântul Spirit, care înviâză te, purcede din Ta- 

(1)... Kai mo 3 “Yi nepnvâvat Gawăs nanoimnay, “Yrod Ile” pa ovopAsac adr. . . (Contr. Eunom lib. V, în Opp. t. I. p. 305, Paris. 11721 ; Oper. st. Păr. VII, 191-198). 
(2). "Ani zi Ilvedpua Xptoro5' hEyerat e prebuevay vast 7îy 95- sty &org. (De Spir. S. cap. 18, în opp. t. III p. 33-39 ed, cit: ibid. VII, 301). - 
(3). "Aaa 3i doro5 uây Ex4pumov, ri 08 cîjs ba 

î4 rob zprorormovpwrs. (Contra Eunom. lib. I, 
ed. Morel, Paris, 1638). A . , 

(+)... "AM'Z2 uâv mod Secd roy Boy zai ară Ti aitiuy E/ovrod 
sivar, 89evy vai m p.ovoevâs Zar. pe, Bă Că 705 dĂqYLI05 pozbş Eh p- z0v. . . (Contra Eunom lib. 1. p. 364. IL ed. cit. 

T09Tă3e0s sitiay 0 
în opp., t.Ll, p. 39,
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tăl, precum am dis, nespus, dar s'a dat făpturei prin” mij- 
locirea Fiului 1),. Zo/og:e, patriarchul Alexandriei (vecul 
al șeselea) : <Cu adevărat, D-deu este unul. . . Fiul cunos- 
cut în Tatăl, şi Tatăl în Fiul, Spiritul Sânt purcedător din 
Tatăl și având pre Tatăl de principii, dar pogorindu-se 
preste făptură prin Fiul dupre a lui bună-voinţă pentru acei 
carii îl primesc (2),. Sâz/4/ German, patriarchul Constan- 

nepot (recul al optulea) : : «Precum sorele este isvorul 

în fine ne  lumineză ȘI not o primim ; aşa şi D- deti Tatăl 
est& isvorul şi causa Fiului şi a Sântului Spirit, și Spiritul 
care purcede din Tacăl este dat şi manifestat prin mijloci- 

„rea Fiului (3. 
Dintre apuseni : Sântul Ilarie : «Din Tatăl purcede Spi- 

ritul adevărului; dar prin Fiul se trimite din Tatăl (%. 

« Sântul. Ambrosies : : Domnul dice în Evangelie : «Când za 

veni Mângâitorul Spiritul adeoruhi,, carele purcede din 

Tatăl, va mărturisi de inzne. Prin urmare Spiritul purce- 

desdin Tatăl şi mărturisește de Fiul (5); și aiurea: «EI (Fiul) 
dice : £7 purcede din Tatăl, pentru principiul esistenţei ; 

(1), « . Ilpcerat p&. . „ Ex rod Ilarpo ră (wozotodv ăptov Ilvs5wx, 
popiietca: ds cp wrioai 6 Tod. (Conte, Iulian, lib. IV: sub fine in 
opp. Cyril. t. VI, p: 147, Paris, 1638), 

(2). Hvedwa ov, Ennageoipavoy E Ilarpăc. ăgăhy pă Eyov roy 
Iorga îi “Toi de eis vata în! edepyesia râv dspopsvuv EpxGp.evovy. 
(Orat. V, apud Photium, Biblioth. cod. 230, p. 866, ed. Aurel. 
Allobrog. 61). 

( 3)... To 68 Ilvebun, Ex Ilarpog- exmopevipevoy, ăi “Yipi Graăi dora 
Wa. necavEpiorat (Lheoria rerum sacr. in $. IL. Patr. Grzcor. ed. 
Paris 1624 p..]55). Cât despre autentia acestei opere, vedi Zoer- 
nikavw. Despre Sântul Spirit, edit. lui Eugeniu Bulgaris, în Grec. 
t. |. p. 142. em. 22. 

(4). „A Patre enim procedit Spirituş veritatis, sed a. Filio a 
Patre . mittitur“ (De Trinit. lb. VIII, n. 20, in Patrologieurs. 
compl. î. X, p. 251, Paris, 1845). 

-(5). „Exgo et a Patze procedit Spiritus S. et testificatur de Filiok 
“Teologia Dogmatică 95



  

— 386 — 

EI dice : » Zi 2/ voii trimite ; acesta pentru comunitatea ȘI 
unitatea naturei (1). Fericitul Jeronim, esplicând-cuvintele 
acestea : Spzrzfe aăi eşit din mine, dice : «Unii autori înțeleg 
aici pre Sântul Spirit, care la început se purta pe de asupra 
apelor și da vicţă ia tâte, carele din Tatăl purcede şi este 
trimis prin Fiul în puterea comuniunei de esenţă (2);. 4z- 
gustin : «Este de ajuns creștinului a crede, că causa tuturor 
celor create, cerești și pământești, vădute și nevădute, este 
bunătatea Creatoriului, care singur este adevăratul D-deu.. 
și care este Treime, anume Tatăl, şi Fiul născut de Tatăl, şi 
Sântul Spirit, carele purcede dia acelaşi Tată, dar unul 
şi același Spirit este şi al Tatălui şi al Fiului (2). Papa Z- 
lagiti (vecul al șeselea) : «Cred în Sâatul Spirit, a-tot-puter- 
nic, egal, împreună vecinic şi de o ființă cu Tatăl şi cu Fiul, 

- carele purcede vecinic din Tatăl şi este proprii Tatălui și 
Fiului (45. Sântu/ Grigorie cel Mare : «Când este cunoscut, 
că Spiritul mângâitor purcede din Tatăl și rămâne în 

  

(De Spir. S. lib. 1. Cap.1, n..25, în Patrolog. curs. compl. t. XVI, p. 110). : 
(1). Aşa se citeşte locul acesta în ediţia romană. a -operilor St. Ambrosie (î. IV, p. 94): dar în noua ediţie de Paris se citeşte ceva, almintrelea, adecă : „Ait Filius : Spiritus $. 4 Patre procedit (Lon. XV, 26); tamen propter societatem unitatemque nature a Filio mittitur“ (De Trinitate, al in Syinbol. Apostol. Cap. X, in Patrolog. curs compl. t. XVII p. 520 ed. cit). Editorii romani recu- nosceaii acâstă operă a St. Ambrosie ca „autentică, dar cer noi nu se unesc cu ei în privința acâsta și o rapirtă în vecul al șeselea. 
(2). „Qui de Patre egreditur et propfer societatem naturs a Filio miftitur,. . . (Comment. în Isaiam. lb. XVI, cap. 5 in Patrolog. curs. compl. XXIV p. 558). | 

(9). „Et. Spiritus S., ab eodem Patre procedentem, sed unum eun- demque Spiriturm et Patris et Filii« (Emchirid. ad Laurent. cap. 9 in cit. Patrolog. t. VI p. 236). 
(2)... „Qui, de Patre intemporaliter procedens, Patris Filiique Spiritus“. (Epist. ad Gildebentum regem, apudl Harduin. Coneil. t. III, p. 332, și în Patroiog. tuss. compl. t. LĂLX. p, 409. Cont. Garnerii In Auctario Theodoreti dissert. V p. 539), 
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Fiul, pentru ce Fiul.dice, că trebue:să se ducă, pentru ca 
“se vină Acela, care nu se disparte nică odată de Fiul (2). 

III, In fine sunt mărturii şi mai convingătore, care es- 
primă ideia că în divinitate, este numai un principiu, un 
singur isvor, Tatăl; că El naște pre Fiul și purcede pre 
Sântul Spirit, sai că Fiul și Sântul Spirit sunt de o potrivă 
din El. De acestea aflăm atăt la răsărit cât și la apus. 

“x. La r&sărit : Sân/u/ Dionisie Ariopagitul se esprimă așa: 
Este numai un isvor al divinităței: Tatăl; așa că Fiul nu 

este "Tată, Tatăl nu este iul și fie-căruea din ipostasele di- 
vine se cuvine numai decât cinstea a parte» ; și mai departe; 
«Noi am învățat din Cuvâniul sânt că Divinitatea în isvorul 

săii este Tatăl; dar isus și Spiritul sunt, dacă s'ar putea 
dice, ramure dumnedeește plântate ale Dumnedeirei nă- 

„scute din D deii. S'ar dice fiori și lumini naturale ; dar cum? 
Acesta nică nu se pote spune, nică închipui (2),. Orzgen : 
«Dacă se află și Spiritul dragostei și Fiul iubirei, și D-deul 
amorei, trebue a înțelege fără îndoială că Fiul şi Spiritul 
sunt din același isvor al Dumnedeirei părintești (2) ; sau : 

- «Bunătatea cea dintăiti trebue să fie represintată în D-qei - 
"“Patăl, din care Fiul născut și Spiritul Sânt purcedător 
conservă negreșit însușia bunătăţei, ce esista în isvorul din 
carele Fiul este născut şi Sântul Spirit purcede. (4). 

(D,.. A Patre procedat et in Filio maneat, . . (Dialog. II, cap. 
ultim. secundum Grec. vers. Conf. Theofan. Procopoviei. theolog. 
vol. 1. p. 1010). . 5 
(2) My 5 2%h Tis brepobotov deicrnoa. . „Gri păv tari ayaia 
desrns d Ilacip. .. . (De Divin nomin. Cap. 3 n. 5 şi 7, în Opp. 
t, 1. p. 495 şi 493, Antverp. 1634). Ori ce sar crede de operile 
st. Dionisie Ariopagitul, totuşi trebue să convenim a crede, că se 
raportă la cele dintăiii vecuri ale creștinismului. 

(3)... . „Ex tuno paterne divinitatis fonte et Filius intelligendus 
est et Spiritus $.* (Lib. IV, Comment. in epist. ad Roman. ad. cap. 5. 
sub medium. Vid. edit. Opp. Origenis Roman. 1159). 

(4). . „+ „In eo fonte „de-quo est natus Filius vel procedens Spi-
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Sântul Atanaste : «Cel ce -crede în Tatăl recundsce în 
„Tatăl pre Fiul şi pre Sântul Spirit nu afară de Fiul; credem 
dar și în Fiul și în Spiritul Sânt ca în una șI aceiași Dum- 
nedeire a Treimei, dintru unul Tatăl (î),, Sântul Vasile : 
«Este Tatăl, carele“ are o esistență perfectă și căria nu-i 
lipseşte nimic, rădăcină și isvor al Fiului și al Sântulul 
Spirit (2). Și mai departe : «Cu tote că se dice că totul 
este din D-deiă, dar numai Fiul este din D-deu şi Spiritul 
Sânt este din D-qeu; căci şi Fiul este eșit din Tatăl şi Spi- 
ritul Sânt purcede din Tatăl ; dar Fiul este din Tatăl prin 
naștere, şi Spiritul este din D-deu întrun chip. negrăit (2),. 
Sântul Grigorie Teologul : «Not ne închinăm unităţei prin- 

_cipiului (uovzpyia), totuși nu aceia, care se determină prin 

  

ritus 8%. (De Princip. lib. 1, cap. 2 sub finem). Ar fi de prisos „a mai esplica pentru ce cuvintele lui Origen. trase din operile indicate sunt citate în latineşte şi nu în greceşte. (1). « - Mia râs Tpriâos î Vesrns, 26 Evbs rob [larpos YwosxopEyn. (ad Serapion. Epist. III, n. 6. p. 695, în opp. t. L. Paris, 1698). Sântul Athanasie repetă aceiaşi ideie în. alte părţi. de esemplu :_ Ilarijp, os ăpxh ai TIiVi «-- (Lbid. ad Serapion epist. IL. n. 23 p. 17) și încă cu mai multă putere : „Este numai un Principii al divinităţei, şi nu două (05 &ho âpyai); €tă pentru ce este anume . monarchie (povapyia). Din acest principii unic este după fiinţă Fiul- Cuvântul; nu este ca un alt principii, ce esistă de sine-însuşi, "pentru că nu este dualitate și pluralitate de principii. Este nu- mai un principii, prin urmare (4atâ z0vt0) și un singur D-deu (Ibid. Orat. 1V. Contr. arian, n. 1. p. 6lf conf; p. 619). (2. "Iort uv 6 Ilazip, rexetov Ey zi eivat ua dvevâsăe, pita xai Tri) to5 “Yo xat cod dyiov Ilvebuatos. (Fomil. Conte. Sabell Ari- um et Anom. n. 4, p. 193 Opp. t. II, Paris, 1722, Oper. St. Pă- rinţi, VIII, 385-384). 
(5). "Ai zoploz 6 “Vis 8 05 dand xai ci Ilveăua 54 705 deo5. . (Ibid. n. 7 p. 198. Oper. st. păr. VII, 389). St. Vasilie dice încă ceva de aseminea „Nu numim pre St, Spirit nici nenăscut, căci nu- - ai pre unul cunâscem de nenăscut şi principiu unic a ceia ce esistă, Tatăl Domnului Nostru lisus Christos; nici născut, căci cunoscem „prin tradiţiunea credinţei numai pre Fiul unul născut; 6ră cât des- pre Spiritul adevărului, seiind că purcede din “Tatăl, mărturisim, că este din D-deii fără să fi fost creati (Oper. st. Par. N, 274). 
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unitatea -persânei (0 singură persOnă în neunire cu ea însă- 
şi formând piuralitatea), ci-aceia, care constitue egalitatea- 
onorei, uaităţei, împreună esistența voinţei, identitatea mi-. 
şcărei şi tendința către unitate a Acelora, carii sunt Up... 
unitate, care de la început înaintă pănă la dualitate ŞI se 
opri la trinitate. Și-la noi este Tatăl, și Fiul, și Sântul Spi-. 
rit : Tatăl care naşte și purcede, născând și purcedând fără 
patimă, afară de timp şi necorporal; Fiul, carele este nâ- 
scut, și Spiritul, carele purcede, sati nu sciti cum s'ar pu- 
tea numi acceta, făcând abstracțiune de tote cele vădute (3). 
Și în alt loc: Avem un singur D-dei, pentru că Dumne: 
deirea este una. Şi numai unui singur sunt Acei, carii. 
sunt din D-deu, cu tâte că credem în trei... Când avem 
în vedere divinitatea, causa cea dintăiă și principiul unic, 
ceia ce ne închipuim noi este unul; dar când ne gândim la 
la Acei în carii se află Dumnedeirea, carii esistă prin causa 
primară, şi înainte de tâte timpurile, şi cu o cinste de o p6- 
trivă, atunci noi cinstim. trei». (4). Intr'un al treilea loc : 

(9). Kai mpăs rd Ev râv ZE dorod obyvensie, (Serm. desp. 'Teol. 3-a, 
ebid. 53). Și mai departe : „Dacă Fiul și Spiritul sunt împreună 
vecinici cu "Tatăl, de ce nu sunt ea, și E] fără principiu ? Pentru că 
sunt din 'Latăi cu tsta că nu dupre Tatăl. . Fiul şi Sântul Spirit 
nu sunt fară principii faţă cu autoriul lor“ (P. 55). a 

(4)... Kai poe E că s€ adtob ri ăvamopăv Fer, + a. (5-1. cuv, 
despre “Teolog. .ibid. III, 115-116). Aşa este și locul următor :. 
„Tatăl ar fi principiul unui lucru jos şi nedemn, saă ca să vor- 
bese şi mai drept, ar fi principii întrun sens înjosit-şi nedemn 
dacă n'ar fi principiul divinităţei și al bunătăţei care se vede în Fiul 
şi: Spiritul Sânt, întru unul ca Fiii şi Cuvânt, în altul ca Spirit. pur- 
derător și nedespărţit. (Serm. 3 ibid. I, 39). Şi acesta îucă : „Invă- 
țaţi-vă pe de o parte, a nu da Tatălui un principii; căci ar fi a 
admite ceva anterior celui primitiv şi a răsturna, ast-fel esisten- 
ţa celui dibtăiii; pe de alta a nu-l retusa Fiului și Spiritului, căci 
ax fi a lipsi pre Tatăl de ceia ce-i este propriii. Fiind că Bi nu sunt 
tără principii; totuşi erăşi, în 6re care privinţă, (aici îi greutatea), . 
Ei sunt fâră principii. Nu sunt ast-fel faţă cu Autoriul; căci pre- 
cum lumina este din Sre, aşa sunt ei dim D dei, cu tote că nu 

,
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«Esenţa în cei Trei este una : D-deii; și unirea, este Tatăl 
-din care Cel-lalţi ai esistența și în care se reunesc, fâră a se 
amesteca, remâind cu EI, și fără a fi despărțiți între ef nici 
prin timp nică prin voinţă, nici prin putere (1%). In al pa- 
trulea loc : cAși numi de bună voie pre Tatăl mai mare, 
EI din care-cei Egali își ţin egalitatea precum şi ființa, dar 

“mă tem de a nu face din Principi, principiul celor mai 
mici și ai jigni ast-fel prin o preferință; căci puţină glorie 
este pentru Principii îhjosind ast-fel pre acei carii sunt 
din EI (2). Sântul Epafanie ; «Este de ajuns că se rapârtă 

  

Ieron.. Oper. St. Păr. ÎI 286), 
(1). + «+ “Evosts 8 5 Ilarip, 2€ 05 art zpbs 6 ovăţerar ră E&ije (alocuţiune la episcopii reuniți in sinodul al doilea ecumenic. Oper. St. păr. 1V, 38). Comp. II, 168 : „Nu trebue a denega Tatălui demnitatea de a fi Principii a aceia- ce [ se cuvine ca Părinte și „Născătoriii; căci ar f principiul unui lucru jos şi nedemn dacă n'ar f-isvorul Divinitaţii ce se arătă în Fiul şi Sântul Spirit. Trebne a fi cu mare luare aminte, spre a conserva, credinţa întru unul D-dei şi a mărturisi trei ipostasuri saii trei persone, având fie-care „atributele sale personale. Şi după mine, se conservă credinţa întru „unul D-deii, dacă se rapârtă Fiul și Spiritul la unicul lor Autor, fără a-i reuni sati a-i confunda cu [le (Disc. despre hirotonia epi- scopilor. şi despre sânta Treime). 

(2)... "ES 05 xat ci ioote eîva roi Yaor, zoric, za mă eivat., Disc. despre botez. Oper. St. păr. Il 317). Comp. II, 220-221; „Le aşi întreba, pe tine care tăgădueşti nașterea și principiul : De cine se înjoseşte mai mult D-deii, de acela care.l priveşte ca pre prin- cipiul Fiului şi al Spiritului Sâut, sait: de acela, care vede în el: principiul Fiului şi Spiritului Sânt egali în fiinţă, şi în glorie, pre- cum propune învățătura nâstră? Pote fi ceva pentru Părintele mai presus de onbrea de a fi Tatăl unui Fiii, care înalță gloria sa în loc de a o micşura, şi de a purcede pre Sântul Spirit? Nu scii tu că Principiul (înţeleg principiul Fiului și Sântului Spirit), dacă-l vecunosci ea principiu al creaturelor, nu-l onorezi şi necinsteşti pre acei ce vin dela El? 'Tu nu cinsteştă Principiul, căci faci din EA principiul ori-cărui lucru mie şi nedemn de divinitate. Necinsteşti pre acei carii vin din acest Principii ; pentru că-i despreţueşti, faci din ei niște creaturi, şi chiar ceva puţin mai mult decât creaturile. . „Dar eii în virtutea Principiului mei al D-geirei nu temporal, per- 

după EI, ei sunt în raport cu timpul“, (Disc. 25, Panegiricul lui 
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„t6tă Treimea la unime, și că din Tatăl se .presintă Fiuţ 

adevărat D-deii şi Spiritul adevărului (), Sânzu/ Cesarie: - 
«Fiul şi Sântul Spirit au eșit din Tatăl, nu omineşte, prin 

„emanaţiune, despărţire sai depărtare, ci precum ese dintr- 
“un isvor riurile, care esistă prin el, în el și cu el, precum: 

vin razele din sore, care esistă prin el, în el şi cu el. ... Ta- 
tal carele naște pre Fiul și purcede pre Sântut Spirit, prin. 

esenţă, negrăit, afară de timp, înainte de toți vecii (2),. Fe 

ricatul Teodorit : «Scim, că Sântul Spirit are esistența sa 

dela Tatăl. . . Căci Domnul Nostru Iisus Christos dice de 
„EL: Zră când va veni Mângâitoriul, Spiritul. adevărului, 

carele purcede din Tatăl, şi e îl vorăi trimite dela Tatăl. (6. 

XV, 26). Prin aceste cuvinte : Care/z pareede din Tatăl es- 
primă că Tatăl este isvorul Sântului Spirit (2),. Sântu/ 
Anastaste Sinaitul : «Cu tâte că Fiul și Sântul Spirit se dice 

- că provine din Tatăi, tâtuși, propriii vorbind, purcederea 
este atributul Sântului Spirit, precum naşterea acel al Fiu- 

„luă (4). Şi mai departe : «Tâte denumirele aceste (genera- 
le). se aplică ușor fie-cărei persâne, dar conservând-Tată- 

mamnenț, înfinit, cinstesc. și Principiul şi pre Acei carii provin din 
acest Principii ; pre cel dintăiii pentru că este principiul unor ast-fel 
de Fiinţi ; pre cei-lalţi pentru că sunt așa, că vin dela un ast-fel de 
principăi, nefiind despărțiți de el nici prin timp nică prin esenţă, nică 
prin închinarea, care le este dată, fiind una cu El“ (Cuvânt des-" 

pre pace). 
(1). "Aprei sp Eni câ Si rdy măvra obyâeoudv mic Tpiăos wfpetwv, 

4ai axă mod llarpăs. .... (Ancorat, num. XI, p.- 9, opp. t. Il. ed. 
Petavii Paris 1622. Conf. Heer. 14 in t, 1. p. 901). | 

(2). . +. Ilarip 705 păy “Tro5 evwinep, rob 88 Ilvebpuaroc zpooheba- 
xară wboty. (Dialog. 1. post. initium, în î. I. Patr. Grec. p. 519-550): 
(5). + "Bdete zmpriy 6vra rod Ilvebuaroo ză Marga (Epifan. 
divin. decret. cap. 3: Lect. cr. 1844, IV, p.190. - 

  

(6). . ilpotsvat X&yovra &x rod Ilatpăs. .. (De Fide orthod. lib. -. - 
I in î. VI Bibliot. Patr. Coloniens p. 693). Dar Fabriciu atribue 
opera acâsta nu Sâniului Anastasie Sinaitul, ci unui alt Anastasie, 
episcop Antiochiei mort în 599. (Bibi. Grec. lib. V e. 35 vol. IX, 
p 312 şi 332), o



2 = 

D= apa . 

lui numai atributul său de Părinte, pentru. că numai El 
este principii; Fiului atributul său de Fiii, pentru. că nu- 
mai El este născut; Mângâitorului atributul săi de Spirit 
Sânt, pentru că numai El purcede din Tatăl (1), Sânzil 
Mazinm Mărturisitorul : «Fiul este născut din esenţa 'Lată- 
lui, şi prin aceia EI este Fiul unul născut, dar Spiritul pur- 
cede din aceiași esență (2),. _Sântul. Jon Damascen :. «Pă- 
rintele singur este nenăscut, pentru că nu-şi trage esisten-- 
ţa dintr'un alt ipostas; Fiul singur este născut, născut nu în 
timp, ci din eternitate, chiar din esenţa Părintelui, Spiritul. 
Sânt singur-purcede din esenţa Părintelui, nu prin naștere, ci. 
prin purcedere. .. Fiul este din Tatăl, prin naștere, şi Spiri- 
tul Sânt, cu tâte că Crăși din Tatăl, dar prin purcedere, nu : 
prin naştere. Și, cu tote că scim, că este o deosebire între 

„ naştere și purcedere, totuși nu scim în ce constă ea. Numai 
„ Băşterea Fiului şi purcederea Sântului Spirit sunt deopotrivă 
din Tatăl. Ast-fel tot ceia ce are Fiul şi Sântul Spirit, aii din 
Tatăl, şi chiar esistenţa. .. Recun6scem pre Tatăl, pre Fiul 
și pre Sântul Spirit, nu ca tre D-dei, ci un singur D-deu în 
Sânta Treime; așa că noi raportăm pre Fiul și pre Sâutul 
Spirit, la același Autor fără ai reuni. nici a-i amesteca cu 
„EI. ... Când considerăm în divinitate causa cea dintăiti, su- 
veranitatea absolută, unitatea şi identitatea, dic, de mișcare 
și de voință, în sfârșit identitate de esență, de putere, de 
acţiune și de suveranitate, nu ne represintăm decât pe una 
și aceiași ființă, unitatea. Dar, când avem în vedere pre 
acei in carii se află divinitatea, sat mai bine qicând, carii 
sunt însuși Dumnedeirea, personele, care sunt în Ea prin 
causa primară, vecinic, deopotrivă cinstiți şi nedespărţit 
uniți, adecă, ipostasela Fiului și al Sântului Spirit, atunci 

  

(0. «Get pâvos Eotiy âpră; (De Fide ort. lib. 1 ibid, p. 694). (). De Trinit. dialog, III, p. 437, în Opp. t. 1 ed. Paris. 1675, 
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ne închinăm Treimei. Tatăl este singurul Părinte și fără 
principii, sait fără cansă, căci nu-și are fiinţă dela nimene : 
Fiul este singurul Fiti, dar nu fără priacipiti saii fără ca- 
usă, căci el este din Tatăl; Sântul Spirit este singurul Spirit 
Sânt, provenind din Părintele, dar prin purcedere și nu prin 
naştere (1)». | | | 

La apus : Pii/astriă, episcop de Brescia (vecul al patru- 
lea) : «ln D-dei sunt trei persâne, eterne şi de o perfectă 
egalitate în mărire și putere; dar Fiul şi Sântul Spirit sunt 
proprii din. Tatăl (2). Zorzesta/ Augustin : «Din Tatăl 
primește Spiritul, €rășă din Tatăl primește Fiul; căci în a- 
câstă Treime, Fiul este născut din Tatăl şi Spiritul purce. 
de din Tatăl; numai Tatăl este nenăscut de nimene și hu. 

„purcede de nicăiri (3). Si aiurea : «Când Domnul dice : 
Voi trimite dela Tatăl meă, arată că Spiritul este al Tată- 
lui şi al Fiului; căci după ce a dis așa : Parintele “1 va tra- 
te, adauge întru mamele meă ; dar nu dice : Părintele meti 
îl va trimite de /a mine, fiind că dice 37 voii zrintite dela Ta- 

„Zăl meă, arătând ast-fel, că principiul a tâtă divinitatea, sai 
mai bine a totă Dumnedeirea, este Tatal (4), Intr'un alt 
Joc : «Din Tatăl este Fiul; și din Tatăl este și Spiritul Sânt; 
dar Fiul este născut și Spiritul Sânt purcede. . .; nu din 
sine-însuși este Spiritul Sânt, EI este din Acela (şi nu din 
acei) din carele-purcede (5. Paula, episcop de Nola (v6- 

(1)... "Ana 35 20 1) cod “rod Ex rod Ilacpos văwwnâui, Xa 1] rob 
„dyiod Llvewatos Catopebzis măvra.0dy dau Eat 6 “Yes, vai ră [lveă-. 

pa ex 105 Ilarpis Ea. asi adr md eivat. (De Fide orthod. lib. 1. 
“ Cap.-8. p 136-140, în opp. t. L. ed. Paris. 1712. A - 

(9)... Filius tamen et Spiritus S. de Patre sunt proprie“ (Hreres. 
51, in Patrolog. Curs. Compl. . XII, p. p. 1168). i 

(5). A Patre aceipit Spititus S. unde accipit Filius&, .. (Tract. 
C. în Ioan în Patrolog. curs. compl. XXXV p.. 1893). 
(%).... „Lotius divinitatis, vel, si melius dicitur, Deitatis princi- 

pium. Pater est“ (de 'Trinit. lib. IV. Cap. 20 n. 29). 
(6). Contra Maxim. lib. Il cap. 14,n.1 : „Sed ab illo de qito 

- procedit“. | E 
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„cul al cincilea) : «Sântul Spirit și Cuvântul lui D-dei, deo- 
potrivă D-deu și unul şi altul, remăind în acelaşi cap, şi 
provenind din unicul isvor, din Tatăl, Fiul prin naștere 
și Spiritul prin purcedere, conservă atributul lor personal 
şi sunt. deosebiți cră nu despărțiți între ei (1. Jfazim 
Episcop de Turin (vecul al cincilea) : „Dupre Evangeli, 
precum Fiul este eșit din Tatăl, așa și Spiritul Sânt purcede 
din Tatăl; și precum Fiul unic este din D-dei, de asemi.- 
nea și Sântul Spirit este din D-deti (2) Sânutu/ Leon papa : 
«Ceia ce este din D-dei nu este altul decât însuși D-deu 
saii este insuși Fiul și Spiritul Sânt (5);. Prosper Aquitanul, 
Episcop din Reggio (vecul al cincilea), «Fiul este născut de 
Tatăl și Sântul Spirit purcede din Tatăl; dar Tatăl nu este 
născut și nici nu purcede dela nimene ; și Fiul este egal cu 
Acela din care este născut ; Spiritul Sânt este egal cu Acela 
(și nu Acei) din care purcede (9» Fulgenţră, Episcop din 
Ruspina în Africa (vecul al șeselea) : <Recunâscem în D-deti 

pre Părintele, autorul nu a tâtă Dumnedeirea, ci al Fiu- 
“lui și al Sântului Spirit; autor din care Fiul unic își are 
principiul naşterei sale eterne, și Sântul Spirit pre acelal 
purcederei sale eterne (5),. Ziz/asze căiuger din Africa: 
(vecul al șeselea) : <Recunâseem pre Tatăl, ca unicul prin- 

(1)... . „In uno capite permanentes et ex uno Patris fonte ma- nentes, sed Filius nascendo, Spiritus procedento“. . . (Epist. II ad Amandum, în opp. Paulini t. 1..p. 113, ed. Paris, 1685, et in Max. Bibliot. Pate. t. VI, ed. Lugd). - 0)... Sieut Pilius a Patre exivit, ita et Spiritus S. a Patre- procedite (Exposit. Symbol. în î. V. part. ]. Bibl. Patr. Coloni- ens , 
(5). . ... „Quod de ipso est, id est quod ipse, neque in alind est quam Filius et. Spiritus $.* (Epist. AV, ad 'Turribium, cap. 5. în Patrol. curs. compl. t, LIV .p. 682). 
(6). +. „Et. Spiritus S.ei, de quo procedit, zequalis est“ (Lib. Sen-- tent. ex Augustino, sent. 370, in Patrolog. curs. compl. t. LI p. 485). (5)... . „Sed Filii et Spiritus S. fatemur auctorem, de quo ha- bet. .... et Spiritus S. stern processionis originem“ (Contra Fa- bian., lib. VILI in Bibliothec. Patr, Coloniens. part, 1. p. 191). 

   



Me e 

cipiii a tâte, şi anume al Fiulu şi al Sântului Spirit, ca nă- 
scător şi autor etern...... Și mai departe : «Ne represin- 
tăm pre Tatăl, ca fără principiu şi ca principiti : fără prin- 
cipiă, întru cât este nenăscut; principiit întru cât este nă- 
scător şi producător al Acelora, carii sunt din EI; înţeleg 
pre Fiul și pre Spiritul Sânt (1). 

IV. ln sfrşit sunt şi de acele mărturii, carii, recunoscând 
pre Sântul Spirit.că purcede din Țatăl, înlătură cu totul, oră 

„ dupre înțeles, saă chiar dupre literă, ideia cum că ar pur-. 
cede și din Fiul. 

1% De acestea aflăm la Părinţii resăriteni; aşa : Sântul 
Vasilie dice : «Ca Spirit Sânt. ... este unit cu Fiul, de care 
se arată nedespărţit, şi are: finţa dela autorul săi, Tatăl 
din carele purcede. Caracterul deosebitor al atributului 

sei ipostatic, este de a fi cunoscut după Fiul și împreună 
„cu EL, şi a-și avea esistența dela Tatăl. Cât despre Fiul, care 
face cunoscut după E! și cu El pre Sântul Spirit, carele pur- 
cede din Tatăl, fiind eșit singur şi anul: păscut, strălucind, 
din sinul luminei nenăscute; n'are, prin caracterele sale de- 
osebitGre, nimic comun (05eutzv xowvoyiay) cu Tatăl şi cu 
Sântul Spirit (2). Sau: «Cunosc pre Spiritul cu “Tatăl ; totuși 
Spiritul, nu Părintele; am primit pre Spiritul cu Fiul, 

  

! 

dar nu numit Fiii; cu tâte acestea îmi inchipuesc î în El o. 
în rudire cu Tatăl, pentru că purcede din Tatăl, şi o alta cu 
„Fiul, pentru că citesc : Dacă cine-va are Spiritul dn Chri- 
S£os, 1tu este al Lu (3),. Sântul Grigorie Te cologul >. Celia ce 

(0. „Prineipium unum omnium Patrem scimus, et quidem Filii 
et. Spiritus $. ut genitorem et tamquam fontem xtermum (Heca- 
tontade IV, n. 92” şi 99. in Bibl Patr. Greee. t. IL, p- 1199 şi 1200, 

(2. Tod “Too, u&y îjpenrat. . .. rijs 38 robll acpos atras Ep - 
pevo tei ză eivat, ditev xi înnopedeca. (Epist. 38 Gregorio tratri n. 
„p. 7, în opp. t. III, p. 1. Paris 1130, oper. St. Păr. X, 96). 
(9 e AN ij uăy tag natpa. olx: crea void, Exetăi, Ex "Ia- 

Tpi.$ ixmopeberat, Ti 2005 ov &, îmetăi ă axobw, ., . (Homil. contr,
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Tatăl, Fiul şi Sântul Spirit au în comun, este de a nu fi creați și D dei pentru Fiul și Sântul Spirit. este de â fi din “Tatăl; dar ceia ce este proprii Părintelui este de a nu fi născut; Fiului de a fi născut; Sântului Spirit de a pur- cede (:);; sai mai bine : «“Fiului” aparţine tot ceia ce are 
Tatăl, afară de paternitate; și tot ceia ce are Fiul este al Sântului Spirit, afară de însușia de Fiu şi tot ceia ce se 

„dice corporalminte despre Fiul pentru omenire și mântui- rea mea (?);. Sântu/ Grigorie Nysis : <Omenii nu-și au 
esistența dela unul ȘI același, ci acesta o are dela cutare, - cela-lalt de la altul, așa că toți făcătorii sunt deosebiți, pre- 
Cum și aceia pe care-“ chiamă la vicță. Alt-fei este în Sân- ta Treime; căci este una şi aceiași persână, Tatăl care naște pre Fiul şi purcede pre Sântul Spirit; de aseminea 

„dicem că în adever este numai un autor al acelor carii 
depind de dânsul, ca de causa lor, numai unul D-deu, care esistă-nedespărțit de Ei, (2)>. Și aiurea : «Spiritul este unit 
Cu Tatăl în acel înţeles, că și unul şi altul sunt necreaţi; 
dar se deosebește într'aceia că nu este Părinte caşi El. 
Este unit cu Fiul într'acel înțeles că amândoi sunt necreați 
și au de principi al ființelor pre D-qeii :a tâte; dar se de 
osebește întru aceia că purcede din Tatăl alt-fel decât Fiul 

  

Sabel. . Aret Anom.n. 6, în opp. î. Il p. 194, ed. cit. ibid, VIII, 885-386), 
0). Kotwby zăp mari nov za "Tip ai dpip Îlvesparr, ruj spero- veva ai 1, dare, "Vie 03 aa rio Ivebuari, ză ex to large, tăov ăs. .. (Orat. în Tandom Heronis, n. 32, in opp. î. | p. 422, Paris, 1630, ibid II 288). | , (2). Ilea, do Eye. 6 Ilarip, cod “Yo Zori, RAY TN5 durras. (Ibid., Orat. in Aegypt. adventum. n. 15 p. 429, ibid, III, 199). Ast- tel, dupre Sântul Grigorie, fiul nu pote fi recunoscut nici înteun chip ca autor sei isvor al Sântului Spirit; acâsta, aparţine numai Tatălui. 

(3). Vedi mai sus. 
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unul născut (u-Âre wowzy:v62) şi este manifestat prin Fiul (9. 
„Sântul Epifanie : «Unul D-dei şi Tatăl este unul adevă- 

ratul D-deii, şi nu este ca acele fiinţi imaginare pe care pă- 
gânii le numeai D-deu. Adevăratul D-deii este unul, căci 
din unui singur provin singurul Fiă unul născat și singurul 
Spiritul Sânt (2),. Sau: «Necreat este Tatăl, având pre Fiul 
născut prin EI, și necreat este Spiritul Sânt, carele purcede 
din EI (şi nu din ei) şi 6răși necreat (3). Sântul Cyril 
al Alexandriei : «Precum degetul este la mână, formând. 
o unitate cu ea și neavând esistență a parte, ast-fel ește și | 
cu Spiritul Sânt; este unit cu Fiul prin împreună ființa, cu 

- tote că purcede din D-dei Tatăl (î)». Zerieztul Teodoret 
şi alți episcopi resariteni citați may 'nainte (5). Anastase 
Sznazful + «Deosebirea nașterei și a purcederei nu arată 
deosebirea esenței, căci ea nu arată însași esistenţa, ci nu: 
mai modul esistenţei, remăind aceiași esenţă și la acel dela 
care provine esistența şi la acei carii o primesc dela EL de- 
osebit. Prin urmare, precum am dis acum, modul esistențeă 
este deosebit, cră esența este una ȘI aceiași, căci ea este din 

(... Ti zpos my “Tv mată Th Xaetoroy oovapsin xai îv ră Thy 
airiay Tis uzipGeos 4 ro Vz05 râv Biwy 2yew. .., Contra Eunom. 
lib, 1. p. 342-343, în opp. î. LL, Paris, 1638). Si 

(2). + "Eazt0ij uivos Ex uvob povoxevi)s a! uvav ră ptov Ilva. 
(Ancorat, num. IL p. 7, in op. î. 11, ed. Petavii) 

3. + Kai dytoy Ilvedpua, EE obrob Exmopeviuevav, (Advers, Capi- 
tul VIIL Aetii, ibid, t, 1 p. 944; Conf. Advers. capitul. XIV, n. 
2. p: 904; Adv. capitul. XXII, p. 967; adv. capitul. XXVII, 

„ 914). - 
b (%, > „Unitus est Filio, tametsi ex Deo Patre procedat“. Ast-fel 
se citesc cuvintele acestea a St. Cyril (in Catena Grecor. Pata, 
Latine edita a Corderio, Antverp, 1628, p. 324). , 

(5). Vegi mai sus. p. 339, nota 2, şi p. 360, nota 3, Însuşi serii- 
torii de apus mărturisesc unanim că Teodoret recunâsce pre St. 
Spirit purcedând numai din Tatăl ; ei merg câte odată, chiar pănă 
a-l numi cel dintăiii autor al unei aseminea învățături, (Vid Gar- 
ner. În Auctoriă. Pheodoreti, p. 194, ed. Paris, 1634; Fabric. 
Bibl Gree., lib. V, vol. VII, cap. 2, p. 441). 
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unul și același, cu tâte că în alt Chip. Nu trebue dar să ne 
mirăm,; când audim că şi unul și altul (Fiul şi Sântul Spirit) 
provin din Tatăl (1),. Sânzu/ Maxim Mărturisitorul «Este 
numai unul D-deii, Tatăl Fiului, unul născut, și isvorul 
Spiritului Sânt, unime neamestecată şi Treime nedespărţită, 
Minte vecinică, singur autor al Fiului, unul născut vecinic 
prin esenţă şi isvor al unicei vieți eterne, adecă a Sântului 
Spirit (2). Sântu/ în Damascen : «Ecă ce se cuvine a sei. Noi 
nu derivăm pre Tatăl de la nimene, ci-l numim Tată al Fiu- 
lui; €ră pre Fiul nu-l numim nici Autor (dupre alţii : nici 
fără autor), nici Tată, ci dicem că este din Tatăl și este 
Fiul Tatălui. Dicem €răși că Spiritul Sânt este din Tatăl, 
şi-l numim Spiritul Tatălui; dar nu dicem că este din Fiul, 

<i-l numim numai Spiritu! Fiului (5),. Aiurea același Pă- 
rinte dice : «Tatăl este isvorul şi autorul Fiului și Sântului 
Spirit, dar el este Tată numai Fiului și producător al Sântu- 
lui Spirit Fiul este Fiul, Cuvântul, Ințelepciunea, Puterea, 

* Chipul, Strălucirea, Sigiliul Tatălui, cră Sântul Spirit nu este 
Fiul Părintelui : EI este Spiritul Tatălui, fiind că purcede 
din Tatăl, căci nici o mișcare (69u-î) nu este fără Spiritul; 

„EL este și Spiritul Fiului, nu că este din Fiul, ci pentru că 
purcede din Tatăl prin Fiul, căci unicul autor este 'Ta- 
tăl (4. Intr'un al treilea loc: «Avem un singur D-deă și 

(1)... Kai mg 2£ 05, uzi roi 88 aro... da Yăp 705 abrod, si vai pi) osa5eos ph rotwy Yaouitowsy, Bray ci Exatâpow Etoâny 54 z0ă Ilacpos dvopăta. (De Fide orthod., lib. I, in t. VI, Bibl. Patr, Co- loniens. p. 693. Comp. nota 2 dela pag. 315). 
(2). . Kai povrs Siâiov Lois, Ilvedparos âpov 249%. Capit. 'Theo- log. centur. Î, cap. 4 in opp, Maximi t. IL. ed. Paris, 1675). 
(3), "Ea mo “eo 88 zo Îlvepa od nețousy. (De Fide orthod., lib. |. cap. 8 p. 141, in opp.t.] Paris, 1721). 
(6)... Kai “Yoo 88 [lvedun, 0>y'os c£ adrob as di adrod îa mc . Marge... (Ibid., cap 12, p. 148). Locul acesta lipseşte în ve- chele manuseripte ale Teologiei lui Damascen, se află numai în une- le manuscripte posteridre (Ved. ibid. 146).
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Tată, și pre Cuvântul şi pre Spiritul săi : Cuvântul născut 
_ ipostatic, şi prin urmare numit Fiii; și Spiritul purcedător 
ipostatic din Tatăl, Spiritul Fiulut dar nevenind dela 

Fiul (5. In al patrulea loc : <«Cinstim pre Spiritul Sânt, 
Spiritul lui D-qei Tatăl, ca purcedător din El; El se nu- 
meşte și Spiritul Fiului, ca manifestat prin el și comunicat 
„creaturei, dar nu ca cum ar ţinea dela E! fiinţa sa (2),. 

20. Invățătorii apuseni ne procură de aseminea mărturii 
de acestea. Așa fericitul Augustin se esprimă precum ur- 

- meză : Tatăl nu s'a micşurat născând pre Fiul; dar Ela 
tras din sinul s&ă pre un altul aseminea lui (EI însuși), însă 

aşa, că remâne întreg și se află cu totul întreg în Fiul. De 

aseminea și Spiritul Sânt este un tot provenind dintr'un tot 
(Eră nu din toţi). El nu se disparte de acela dela care pur- 
cede; dar este cu EI, precum și este din EI (6ră nu din E)), 
nici șe micşureză purcedând, nici adauge ceva remăind (2). 
Aiurea : «Ce dicea El (Christos) de Sântu! Spirit? Dznzra/ 
pică, va lua. Aşa deslegă chestiunea, ca să nu-și închipuescă 
cineva, că Sântul Spirit este așa dicend, mai jos decât E], 

precum. E| însuși mai mic decât Tatăl, căci ambii.sunt din 
Tatăl; unul născut, altul purcede, cu tote că este grei a-i 
distinge la înălțimea în care se află Fiinţa divină (%), In un 

al treilea loc : «Pote că ar. crede cineva, că Sântul Spirit 

5. E, Ilarp6s u&, “Yio5 8, nai păj 86 “Viob, (Epist. de hymno 
înisagio, n. - 28 p. A9,in t. |, ed, cit), ă 

(2). . + “Onep nai, 105 “Vrod Estar, oș di abrob tpavegobyuavoy, mai 
TŢ wriset: pis cir &ă)'o05x s£ adrod Eyoy riy dnaptew. (Homil, in 
Sabbatum Sanctum. n. 4 p. 817 in II ed. ciţ).. 

(5), ... „Similiter et Spiritus $., integer de integro, non precedit 
unde procedit, sed tantus cum Illo quântus, ex Illo, nec minuit Fum 

_ procedento, nec uuget manendo“. (Epist. 110, al. 66, n. 5, in Pa- 
trolog. curs.: Compl. î. XĂXIII p. 130). - 

(6); . Cum ambo de Patre, ille nascatur, hie procedat, que dico in - 
illius natură sublimitate discernere omnino difticile esti (Contra,
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este născut din Christos, precum şi Christos din Tatăl; 
căci el dicea de sine însuși : /pvoză/ura Wiea Nu este a mea, 
că Acel ce wa trimis; şi despre Sântul Spirit :: Vu oa 
vorba dela Sine ; şi mal mult : EI va Primii dintral meă şi 
ze va vesti. Dar fiind-că Mântuitorul spuse anume pentru 
ce dicea el acesta : Dinrr'a/ mei a-lua adaugând : Zor cera 
ce are Tată! al mei, este, de aceia gi că va-lua dintr al micii 
ŞI va vesti vous, numai remâne decât a înţelege așa cuvin. 
tele Mântuitorului : Sântul Spirit are esistența din Tatal în 
tocmai ca Fiuls. Și puţin mai departe : «Dacă Fiul este din 
Tatăl şi Sântul Spirit purcede din Tatăl, de ce nu se nu- 
mesc amândoi Fii amândoi născuţi? .. Acest punct, cu 
ajutorul lui D-deii, îl vom trata aiurea (1: Vrgilzu, episco- 
pul Tapsei (vecul al cincilea) :. «Mărturisesc că Tatăl, Piul și 
Sântul Spirit sunt de aceiaşi substanță și esenţă și cred că 
Fiul s'a născut și că Sântul Spirit purcede nu din nimic, nici 
din alt ceva ci din Tatăl (2).“ Fulgenţiu, episcopul Ruspinei 
(vecul al șeselea) : «Potrivit cu regula credinţei apostolice; 
recunscem pre Sântul Spirit ca D-deu, nedeosebit de Fiu] 
şi de Tatăl și neamestecat cu Fiul Şi cu 'Tatăi; căci el este 
unul și același Spirit al Tatălui și al Fiului, purcedând cu 
totul întreg din Tatăl, și remâind tot întreg în unul şi altui, 
dar nu în fie care din ea parte; căci este nedespărțit co- 
mun la amândoi (3. Rzs4e, cardinal diacon al Bisericei 

Serm Arian. cap. 23, n. 19, in Patvolog. curs, compl: t. XIII; Augustini VIII, p. 700) ved. pag. ..nota 1]. | 
(). . .„Restat ut intelligatar etiam Spiritus 5: de Patre habere, sicut et Filius. .. Cum vero et Filius de Patre sit, et Spiritus S. a Patre procedat, cur non ambo Yilii dicantur, non ambo geniti. „« (De Trinit. lib. II, cap 3, în Patrol. p. 848). , , 3). „Non ex nihilo, neque ex aliquo, sed de Patre Filium geni- tum et de Patre Spiritum pzocedere. . .. “(Disput. cum armio, lib. ÎI, n. 5, în opp. Athanasii, t. II, 644, ed Paris. 1693). 
(3. „Totus de Patre procedens, totus in utroque consistenst Respons. ad object. Arian, în opp: Falgentii, ed. Venet, 114, p. 32). 
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romane (vecul al șeselea) : «Tatăl a “născut, dar nu este 
născut, și nu este din altul, precum cei-lalți sunt din E! ; Fiul 
este născut, dar El n'a născut nimica împreună vecinic ; 
Spiritul Sânt purcede din Tatăl, dar nimica împreună veci- 

-niC, nu este născut și nu purcede din El. Unii dintre cei ve- 
chi adaugă acâsta la atribute : Precun: Spiritul na născut 
pre Fiul în unire cu Tatăl, de aseminea și Spiritul Sânt nu - 

- purcede din Fiul, precum purcede din Tatăl (2). Masaezus 
episcop de Mediolan (vecul al șeptelea) se esprimă ast-fel, 
cu un sinod de alți episcopi, în epistolă sa către împăratul 
Constantin cetită în sinodul al șeselea ecumenic : «Când nu- 
mim pre Fiul vecinic, îl punem în raport cu persâna Tată- 
lui celui vecinic; și când numim pre Sântul Spirit arătăm: 
că purcede din persona Tatălui celui vecinic (2)“. Anastase 
Bibliotecariul (v6cul al noulea) : «Nu qicem că Sântul Spi- 

- (0). - + „Quidam vero antiguorum et hoc proprietatibus, adjece- 
unt quia, sicut Spiritus cum Patre Filium sempiterne non genuit, 

„sie nec procedit Spiritus a Filio sicut a Patre“ (Contr. Acephal. 
Disput. in Patrol. curs. compl. t. LXVII p. 1237), „Cât despre 
mine, continuă Rustic îndată după aceia, mărturisesc că bpiritul 
ma născut din veci pre Fiul (căci nu admit doi Părinţi), dar. 
re purcede şi din Fiul precum purcede din Tatăl? Acesta, este o - 
cestiune pe care nu o cred pe deplin deslegată (nondum perfecte 

- habeo satistactum)“. Dacă chiar unul 'din cei mai învățați cardi- 
nali-diaconi ai Bisericei romane, în vâcul al şeselea, nu recunds-. 
cea purcederea Sântului Spirit în sensul roinan, ca un adevăr in- 
contestabil, 6re nu este evident că chiar la apus na se- considera 
atunci acestă învăţătură ca o dogmă de credinţă? Cum dar se pre- 
tinde că așa era credința bisericei vechi? Cum că Rustic s'ar fi 
îndoit că Sântul Spirit ar purcede din Fiul şi a recunoscut pur- 
cederea sa din Tatăl numai, este un punct asupra câruia însuşi 
autorii apuseni sunt în unire cu noi. (Vide Petavii. De Trinit. 
lib. VII, cap, 8; Conf. Zernikaw. De Proces. Sp. S. Trat. 1V p. 
350-357). E i 

(2). „Et cum: nominamus Spiritum S$... ab aterni Patris persona 
eum procedere monstramus“. (Apud. Labbeum, Concil. î. VI, p. 
604). Dar dacă din persâna sai din ipostasul Părintelui vecinie 
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rit are pre Fiul ca causă sai principii; ci, cunoscând uni» 
tatea esenței Tatălui și Fiului, mărturisim că, precum pur- 
cede din Tatăl, de aseminea purcede din Fiul, dacă se ia 
cel puțin cuvântul pzrcedere ca sinonim ZrzziZerel în lume. 
Esplicând ast-fel punctul acesta. . . . el (St. Maxim) ne în- 
vaţă și pre noi și pre Greci, în ce privință Sântul Spirit pur- 
cede și în ce privință nu purcede din Fiul (2... 

Și cum respund scriitorii apuseni la tOte- mărturiile ace- 
stea ale anticităței, în care se spune că Sântul Spirit purce- 
„de numai din 'Tatăl, că Tatăl este unicul isvor a tâtă Dum- 
nedeirea, unicul autor și al Fiului și al Sântului Spirit şi | 
Chiar că Sântul Spirit nu purcede din Fiul? De sgur prin 
sofisme și subiilități, fiind că nu pot respunde direct și in- 
teligibl pentru tOtă lumea, fără a trăda dogma lor cea falsă. 

, Ecă substanţa respunsuiui lor : « Tatăl este cazsa. Primară a 
Sântului Spirit, adecă causa fără causă (causa inproducta), 
principiti fără'să aibă principiiă (principium inprincipiatum); 
iSvorul primitiv (principalis) ; dar Fiul este cazsa'a doua (cau- 
sa ex causa), principii ce depinde de principiul primitiv, Ta- âl (principium principiatum). Ast-fel, când Părinţii. vechi 
dic, că Spiritul purcede numai din 'Patăl, şi că "Tatăl este is- - 

„vorul saă principiul Sântului Spirit, ei înţeleg pre Tatăl, ca : 
căusă fără causă sati causă primară. De aseminea când dic, că : 
Spiritul Sânt nu purcede din Fiul, voesc să dică numai, că 
Fiul nu este causa primară a Sântului Spirit. Şi, prin urmare, 

purcede St. Spirit şi ipostasul “Tatălui este tot-odată deosebit şi despărțit de acel al Fiului, cu ţote că sunt una în fiinţă. Spiri- tul nu purcede deci din Fiul; alt-fei sar amesteca ipostasele Ta- tălui și Fiului. | (1). El purcede în adevăr, precum arată însaşi cuvântarea, în înțelesul unei purcederi timpurale asupra creaturelor sai trimite- xei sale în lume, şi nu în acel al unei purcederi eterne din “Tatăl, carele singur este principiul şi causa St. Spirit (Vedi mai sus p. 314 not. Î, chiar cuvintele lui Anastasie Bibliotec).  



  

, 

—403 

într! un cas ; și în altul, ei nu negă că Sântul Spirit nu purce- 
de i în acelaşi mp din Fiul ca causă i secundă sai principii 
ce depinde (i E - - 
- Dar 10 acesta. este.0o înterpretare. curat arbitrară şi tără 
temeiu. Am intreba noi, de unde se pâte ş ști, că vechii în- 
vEțători, afirmând că 'Parăl este causa sati isvorul, sati prin- 
cipiul Sântului Spirit, aveai în vedere isvorul saă causa 
primară întrun sens generai, şi negând că Spiritul Sânt ar 
purcede din Fiul era nămai într'un sens particular. Acesti 
lavăţăţori ne spun însuşi 6re, că așa trebue a înţelege și 
-nu , almintrelea? Vedem noi ore în „mărturiile lor cea „aa 

  

- 

sigur € Că nu: Aceste mărturii sunt înaintea n6stră, Pentru 

ce dăr să punem pe -sema altuia propriile 'sâle sofisme?- 
“In zadar ni:se dice, că câți-va pastori vechi, mai ales din. 
tre Greci, admiteai, că Sântul Spirit ar purcede din Tatăl. 
prin Fiul, espresiune care ar îi echivalentă cu acesta ; şz 
din Fiul; căci însuşi Părinţii aceia stabileati o distincțiune- 
rigurâsă intre aceste cuvinte şi nu le considerati ca identice ; 
din contră Sântul Iân Damascen afirmă positiv, precum * 
am vEdut, că Sântul Spirit purcede din Tatăl prin Fiul, dar 
nu din Fiul. Și. ce însemnă 6re Brin Fiul? Aceia ce vom 

„videa la locul s&ă: Cu mai puţină dreptate încă  Latiniă 
“citEză spre sprijaul opintunei lor scriitori Greci de o dată 
posteri6ră, precum Manuel Paleka; Demetriu Sidoniu, Vi- 
sarion şi alţii, carii ar esplica înţelesul acesta pre “vechii 

„dascăli. Giasul acestor scriitori, ca scriitori moderni și mai 
ales ca disertori ai ortodoxiei, în folosul papismului, este 

„de nici o val6re în casul de care vorbim. | 
„2%. Ac6sta înterpretare arbitrară nu pote nici într'un chip 

(2). Perrone Preelect. Theolog. vol. IL. p. 473 ed. cit. Se află şi la alţi teologi apuseni. o
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să se aplice la a doua categorie a mărturiilor nâstre (am 
„vorbit acum deosebit de cea dintăiti). Dacă învățătorii ve- 
ch ar fi credut în adevăr, că Sântul Spirit, purcedând din 

- Tatăl, ca din isvorul săti primitiv, ar purcede şi din Fiul, ca 
dintr'un al doilea isvor, sar fi putut esprima precum și. 
fac ei în mărturiile ce le-am citat? Ar fi putut dice, spre 
esemplu; voind să determine raportul Sântului Spirit cu 
Tatăl şi cu Fiul : <Sântul Spirit purcede din Tatăl; dar 
prin Fiul s'a dat creaturei, în puterea unităţei de ființă?, 
Saă : «Sântul Spirit purcede din Tatăl; dar dupre ființă 
nu este strein Fiului și este același Spirit al Tatălui și al 

- Fiulub. Sau : «Spiritul Sânt, cu tâte că manitestat prin Fiul, 
are din Tatăl principiul Fiinţei sale? Nu, de sigur; credința 
l-ar fi făcut să dică : Deși Spiritul Sânt purcede din Tatăl, 
ca din causa sa primară, totuși purcede şi din Fiul, ca din- 
ir'o causă secundară» ; sai: «Spiritul Sânt purcede din 
Tatăl şi-din Fiul; şi este Spiritul Tatălui și al Fiului» ; sati 
încă : «Spiritul Sânt s'a dat creaturei prin Eul; dar pur- 
cede din Yiul în același timp ca și din Tatăl», saă ait. ceva 
de feliul acesta, | 

3%. Acestă înterpretare arbitrară se aplică şi mai puţin 
încă la -mărturiile, de categoria a treia. In unele Părin- 
tele se numește fără distincțiune causă și isvor, ori a Sân- 
tului Spirit, ori a Fiului; prin urmare, dacă sub numele de 
Ccausă, în raport cu Sântul Spirit, trebue a înțelege, la ve- 
chii invețători, pre Tatăl ca fiind anume causa fără causă, 
și sub numele de isvor, isvorul primitiv, atunci suntem si- 
liţă a priimhi, că tot dupre acești învățători, Fiul şi Sântul 
Spirit ai încă o altă causă nu fără causă, un alt isvor ne- 
primitiv. In alte mărturii de același ordin, Părintele este nu- 
"mit isvorul zznze a t6tă divinitatea, principi zzzze al Sântului 
Spirit, precum și al Fiuluy; dar păstorii vechi puteau eisă in- 

 



  

txebuintede cuvântul zic fără să recuniâscă în același timp 
pre Fiul ca principii al Sântului Spirit, deşi ca principii 
secundar? Și espresiunea acesta : Tatăl este isvorul unic 
faţă cu cele-lalte persâne ale divinitățai nu dovideşte ea di.. 
rect, că nu este alt isvor al divinității nici primitiv nică se- 
cundar? Sunt unele din aceste mărturii în care Tatăl se 
nuthește Născătorul Fiului și Producătorul (mpofoeug, 
Spiritului Sânt, sati care dic, că din persâna sa Tatăl a 
născut pre Fiul și purcede pre Sântul Spirit. Deci se pâte 
Ore presupune aici, că ar fi un alt împreună producător al 
Sântului Spirit, Fiul, carele să-l purcedă și din sinul seu? 

4% In fine acâstă înterpretare nu pâte nică într'un chip 
să se aplice la mărturiile. de categoria a patra, care prin 
sensul for sati chiar dupre literă, resping ideia că Sântul | 
Spirit purcede din Fiul. Cel ce crede că Sântul Spirit pur- * 
cede nu numai din Tatăl, ci și din Fiul, mărginindu-se a 
recunosce pre “Tatăl ca causă primară a Sântului Spirit şi 
Fiul ca causă secundară, acela dicem noi nu va consimţi nică 
odată a dice, fără nică o esplicare, cu Sântul Grigorie Teo. 
logul : «Lot ce are Tatăl aparţine Fiului, fără de a fi corsa 
Brimară» ; sai cu Augustin și Fulgenţiă, că «Spiritul este 
întreg din Tatăl (totus de Patre), întreg din întreg (integer 
de întegro); cu Augustin și Paulin, că «Fiul şi. Spiritul - 
sunt amândoi (ambo) din același i isvor, din Părintele». Incă 
şi mai puţin va voi el să repeţescă aceste cuvinte ale lui 
Grigorie Nysis, a lui Mansuetus, etc, că : «In sânta Treime 
este numai una și aceiași persână : Tatăl, -din care e năs- 
cut Fiul și purcede Sântul Spirit; că în adevăr 'Tată! este 
unicul autor al acelora, carii depind de la EI ca de la prin- 

cipiul lor; că Sântul Spirit este unit cu Fiul întru: cât 
ambii sunt necreați și ţin principiui fiinţei lor dela D:deii a 
tote; EL se distinge de Fiul numai în aceia că. purcede din
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“Tatăl almintrelea decât Fiuis. În fine cel ce crede că Sân- 
tal Spirit purcede din Fiul, nu va putea desigur să facă 
aceiași mărturisire de cred nță ca Teodoret, Sântul Maxim 

“Mărturisitorul, St. I6n Damascen, ete, dicând : «Spiritul 
purcede din 'Tatăi și nu din Fiul; dar ei va dice numai 
decât : «Cu t6te că Spiritul purcede din'Tatăl, ca din causa - 
sa primară, El purcede și din Fiul ca dintr'o-causă depen- 
dentă de Tatăl». | | | 

Nu, nu, falsitatea, cu tâte sforțările sale nu pâte micşu- 
ra adevărul, când este mai curat de cât sârele. 

$. Z6. 20. Cum se privesc mărturiile rase din scrierile. 
sânfilor părinţi şi învățători ay bisericei în sfrijinul deci, 7 > 

că Sântul Spirit ar purcede şi de da Fiulp 

I. Pintre aceste mărturii sunt unele, care nu aparțin pă-. 
rinților și învăţătorilor bisericei, ci li sai atribuit pe-nedrep- 
tul. Așa trimişii sinoduluri dela Aquisgranum (în 809), cău- 
tând a dovedi înaintea papei Leon III, că Sântul Spirit 
purcede din Fiul, Citeză între altele, sub numele lui lero- 
nim, cuvintele următâre din a sa esfunere a Simbolulniă = 

«Spiritul, carele purcede din Tatăl şi diă Fiul, este împre- 
ună vecinic cu Tatăl și cu Fiul şi le este egal în tâte (1). 
Dar aceste cuvinte nu se află în numita Espunere a Sim- 
boluluii, ele nu se află chiar nicăiri în scrierile fericitului 

"leronim, dupre cercetările făcute în privinţa acesta de că- 
tre un autor apusan (2). La sinodul din Florenţa, In de 

  

(1). Acest discurs al trimișilor se află în Labbey. Concil. t. VIL p: 1199 et sq. Aceleaşi cuvinte sunt citate mai târgiii sub nu- mele lui Ieronim de către Hugo Eteriane (liv. IIL cap. I7 int. XII, Bibl. Patr. Coloniens part. ÎI p. 412) şi de Paleka (lib. IL p.. 228, t. XIV, Bibl. citat), 
(3). Petri Damiani Tract. de Process, Spirit. $., cap. 5, in opp. t. III, p. 288. 
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- Provence aduse, spre sprijinul dogme! falșe romane, o măr: 
turie din papa Damas, pe care o împrumută, dice el, din 

- Mărturisirea de credință trimisă lui Paulin, episcopul An- 
tiochiei : «Credem... ... în Spiritul Sânt, care nu este nici 
Tatăl nici Fiul, dar care purcede din “Tatăl şi din Fiul; prin 
urmare Tatăl este nenăscut, Fiul şi Măngâitorul purcede 
din Tatăl şi din PF iul (1). Dar Maărurisirea sa de credin- 
ză (2) citată nu conţine nici, o mărturie de acestea; din con- 
îră ea arată lămurit, precum am vădut, că Sântul Spirit pur- . 
„cede numai din Tatăl (3). Celebrul teolog roman Toma 
d'Aguina citeză, în opera sa contra Grecilor, maj mult de 
dece locuri din discursul ținut înaintea sinodului din Nicea 
de cătră St. Atanasie al Alexandriei şi dintr'o scrisăre a acelu- | 
€și prelat cătră Serapion, locuri, care mărturisesc lămurit, 
că Sântul Spirit purcede din Fiul ca și din 'Tatăl, dar care nu 
se află nicăiri în operile acestui părinte al ortodoxiei (4), 
Același Toma d'Aquina, Belarmin, etc., aducîncă contra n6- 
stră mărturia lui Atanasie către Serapion : «De omul eretic. 

„Ze fereşte, dupră întata şi a doua sfăture (Tit. INI, 1); și prin 
“urmare, chiar când vei videa 6meni sburând prin aer, ca 

profetul Ilie, sati mergând cu picidrele gâle pe ape, ca Petru 
și Moisi, dacă aceștia nu mărturisesc împreună cu noi pre 

„„ D-deă Spiritul, carele este fiinţial din D-deu Fiul, precum 
şi D-dei Fiul unul născut este din D-qeă Tatăl din vecini 

(9). Collat. XIII Synodi Plorent., apud Labb. Coneil. t. XIII, 
p. 1108. i : a 

(2), Acestă profesiune de credinţă este înserată ia Teodoret. H, 
E, lib. V, cap. II, şi în Patiolog, Curs. Compl. t. XIII p. 358-364 

(9). Vegi mai sus. p. 355, nota 2. 
(*). Aceste locuri sunt citate de Teofan Procopovică (in Teolog. 

„vol. 1 p. 1081-1033). Că Toma Aduii şi-a permis în adevăr a - 
cita tals- mărturia Părinților, mai ales în opera sa contra (reci-. 
lor, se dovideşte și de alţi învăţaţi. (Vid. Casim. Oudini dissert. de. 
scriptis Thom. Aquin. cap. 21). Sa



  

408 a 

cie, ferește-te de el (1)». Dar în deșert vom căuta nor locul 
acesta în t6te epistolele Sântului Atanasie cătră Serapion: 
Să nu insistăm mai mult asupra acestor înterpolări și frau- 

"de; scriitorii eterodoxi pote să folosiră de ele necugetând 
cum se cade, pote din greșală. . . astă-di nu le mai între- 
buințază nimenea. a 

IL. Sunt alte mărturii, care deși aparțin sânților părinți și 
învăţătorilor bisericer, dar sunt alterate sai cel puţin con- 
rupte în citaţiuni. Este grei a aduce contra cuiva o acusa- 
țiune așa de grea şi de a cugeta că ati fost pintre creștini 
Omeni, carii aii îndrăsnit a altera până și scrierile sânților 
părinți; darcu. mult inaintea nOstră o mulţime de învățați 
apuseni at adus acusaţiuni publice contra Latinilor, ci- 
tând multe esemple în sprijinul cuvintelor lor. (2). Doi din 

| scriitorii noştri ai adunat mai mult de o suță de locuri, care 
- se rapârtă numai la purcederea Sântului Spirit şi care aă. 

fost falsate ast-fel de cătră Latini (5). Ar fi de prisos a 
mai cerceta aici, când avură loc aceste schimbări; dacă 
acesta s'a făcut la publicarea. operilor sânţilor Părinţi sat 
înaintea acestei publicări și în manuscripte (4); dacă s'a 
făcut cu intenţie bună sati rea; dacă s'a făcut cu consciin- 

  

0) Thom. Agnin. Opuse. contra Grzecos, cap. 32; Bellarmin „de Christo, lib. II, cap. 28; Vasquez, Disput. 145 în primam par- tem Thomee, cap. 5. - “ (2). De esemplu : Franciscus Iunius, in Prefat. ad indicem ex- 

Disquisit. academica de papistarum indicibus librorum prohibit et expurg“ .... Lips. 1634 (operă cu deosebire însemnată); Ga- spar Loescherus : „In disserţ. dă latrociniis que in seriptores pubiie. Patres precipue, solent commitere Pontificii“, Vitemb. 1674. | Gil Cavens, in Prolegom ; ad. hist. lit, Seriptor. eceles., t. 1, p. 21 et sq. _ 
(3). Ada Zornikaw, De Process Spir. $. Tract. II şi 111; De corruptelis in seriptis Patrum. p. 198-309, et 'Theofan Procopo- vică, în Theolog. p. 1071-1147; Loca Patrum corrupta, 
(*). Dar ele putură să aibă loc chiar înaintea, publicărei operi- - 

purgator. Belgicium. Heidelbergze, 1594; Daniel Francus : „In: 
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ță sau chiar câte odată și fără voinţă. Ne vom mărgini nu- 
mai a observa că a fost folosite de vechii teologi eterodoxi, 
şi spre mare mirare a nâstră, sunt și astă-di, cel puţin 
unii, dintre cei moderni : Esemplele vechi sunt numerâse; 
ne vom mărgini a indica numai pe unele, 

1%. In unele ediţiuni, operile Sântului Atanasie în latine- 
şte, al treilea cuvânt al să (dupră alţii al patrulea) contra 

„ Arienilor conţin locul următor : Noi nu întroducem trei. 
principil saii trei părinți, precum fac marcioniţii şi mani- 
cheii; căci, ca asemănare, nu luăm trei sori, ci luăm nu- 
mai unul și strălucirea sa, și unica lumină, care vine şi de 
la unul, și dela alta (1);. Același învăţat Bellarmin citeză- cu 

„un aer triumfător locul acesta, ca o dovadă neînlăturată, că 
„ Sântul Spirit purcede din doi, adecă din Tatăl și din Fiul (2); 
dar în textul grec, dupră tâte edițiunile lui Atanasie făcute” 
chiar de cătră Latini, cuvintele dinurmă ale locului citat 
se citesc așa : e... un singur sre și strălucirea sa, Și 
unica lumină ce provine Za sâre întru strălucirea sa (2).» 

2% Toma Aquin, în opera sa contra Grecilor, citeză locul 
următor din Epistola Sântului Atanasie cătr& Serapion : 
«Apostolul atribue aceia ce Spiritul lucreză întru el, autoru- . 

lor St. Părinţi, pe timpul când începură a se îndesi desbaterile 
despre purceder:a St. Spirit şi mai ales -la publicarea lor, tăcută 
în genere de apuseni. Vedi mărturia lui Daniil Franc, în ceree- 
tările. sale citate acum. (De Papistorum 'indicibus. cap. 10, p. 145), 

(). Anume în ediţia de Basilea. 154 p. 235, în cea de-Paris 
1581 p. 155, şi în cea din 1608 p. 118. 

„ (2). Bellarminus, de Christo, lib. II, cap. 25: „Vides hie clarissime, - 
tria, esse : solem, splendorem et ex utroque : lucem procedentem. Nec 
puto dubitari ;posse quin 'per solem Patrem, per splendorem 

+ Filium, per lucem Spiritum S. Athanasius intellexerit. Quid, queso,.- 
his responderi potest“?, 

(9). -... Kai Ey cd 86 to &v 1 ăxavțiopart vâs... Vid. ed; 
Opp. Athanasii Heidelbergens. ann. 1601, 262; Parisiens, 1621, p. 
461, et Parisiens., 169, t. 1, p. 564.
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lui s&ă, Fiul, precum și Fiul atribuea lucrurile ce le făcea 
el singur autorului său D-deă Tatăl (4);. Dar în realitate - 
dupră ediţiele cele mai bune, locul acesta sună ast-fel : 
“Precum Fiul numea lucrurile ce le făcea EI lucrurile Ta- 
tălui, de aseminea Sâatul Paul numea iucrurile ce le făcea 
prin puterea Spiritului lucrurile lui Christos (2). 

'30. Petru Lombardul şi alți partisani ai papismului cit&. 
ză, din operile Sântului Ambrosie despre Sântul Spirit, locul 
următor : «Ceia ce este din om este din esenţa sati din 
puterea sa; din esenţă, precum Fiul, care este din Tatal, 
precum Spiritul, carele purcede din Tatăl şi din Fiul [3 
Dar astă-di în tâte ediţiunile lu Ambrosie se citeşte 
așa: €...., din esenţă ca Fiul, carele dicea : az eş:7 din 
gura celui Prea înalt (Eccl. XXIV, 5), precum Spiritul care- 
le purcede din Tatăl, și despre carele Fiul qicea : £/ mă va 
Preamări, pentru că dintr'al mei va lua (2. 

4%. Doi desertori ai ortodoxiei, Vec și Palcka, carii scri- 
seră în favârea dogmei falșe romane, citeză dintr'al treilea 
discurs al Sântului Grigorie Nysis, despre rugăciunea du- 
minicală, locul următor : «Spiritul Sânt este numit Spi- 
ritul Tatăiui și El are mărturie, că este și Spiritul Fiului 
(£x 700 Yio5)» (5); dar chiar jesuitul Peteau trebui să convie, 

0) Opuscul contra Grzcos, cap. 32, în op. Aquitanis, t. XIX -p. 21, ed. Venet, 1754, - Ă 
(2) 9omep 6 “Ic, dmep Enoie Era, Zheye cv Ilacăga 2pitestar, ăvroc, dazsp 2v dovăpei Ilve“pazos eipyitero & Iladhos, Eee rod Xpta: 705 eivat ră Epya (Bpist. ad Serap. 1. n. 19, in op. Athan). (5). Petr. Lombardus, Sentent, lib. III, distinet. 4; Hugo Ethe- rianus, lib. III, cap. 17, in Bibl. Pare. Coloniens, t. XII, part. II p. 412; Palecas, lib. II p. 288, in eadem Bibl. t. XIV. (a ... Sicut Spiritas Ş., qui a Patre procedit, de quo dicit Filius : Ille me -glorificabit. . . ““Ambros. de Spir. S$. lib. II, cap. 5, n. 42, in Patrolog. curs. compl: XVI, p. 751). 

__(5). Beceus, In Congerie Senţent. de process. Spir. $., ed. Rom. 1550, p. 141; Palecas lib. II, în t. XIV Bibl. Pate. Coloniens., p. , 
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- că locul acesta este alterat şI că conținutul cuvântărei cere. 
ca să se citescă cum urmeză : eSpiritul Sânt se numește 

„Spiritul Tatălui și EL are mărturie, că este Spiritul Fiului SI 
căci se dice : Dacă cine-va nare Spiritul li Iisus Christos . 
(Xprozoi), 20 este al m (. | 

50. In tâte edițiile scrierilor fericitului eronim la espli- 
carea simbolului credinţei, pe care o scrise către Sântul Ci- 
ril, cetim : «Spiritul Sânt purcede anume și în adevăr din 
Tatăl şi din Fiul (2). Dar: teologi romani însuși, carii es- 
ploatară operile Sântului leronim, când ele erai numai 
în manuscript, Citeză acelaşi loc fără suplimentul «şi din. 
Fiul (5); mat mult, unul din ex, Petru Lombardul, după . 
ce a citat acest local Sântului Ieronim și alte două de 
aseminea, se întrebă cu neliniște : «Pentru ce deci Ieronim, 

„după ce a. dis, că Sântul Spirit- purcede din Tatăl, n'a a- 
_daus: și din Fiul (4,2, e | 
„6%. Operile lui Augustin despre Sânta Treime procură 
lui Petru Lombardul citațiunea următâre : «Spiritul. este 
darul Părintelui și al Fiului, pentru că purcede din “Tatăl - 

si din Fiul (5. Dar astă-di în tote edițiile acestui autor, 
locul acesta sună ast-fel : «Spiritul Sânt este darul Tatălui 
și al Fiului, pentru că facede din Tatăl, dupre cuvintele 
Domnului (in, XV, 26, și pentru că ceia ce dicea Apos- 

  

„(2). Petavius. De Trinit,, lib. VII, cap. 3, n. 14. 
„(2 Vedi, bună 6ră, in Patrolog. curs. compl. t. XXX, Hierony- mi, XI, p. 119. Dar editorii recunose opera acesta a lui leronim de 
apocrifă. ie 

(9). Petri Damiani Tract. de Spir. S. cap. 2, în opp. t. III, p. 
281, Paris 1642; Petr. Abailardus, Intioduct. in Theolog. lib. 
II, cap. 14... | 

(5). „Cur Hieronymus dixerit Spiritum $. a Pate procedere pro- 
prie, non addito Filio ?% (Sent, lib, 1,distinet. 12). 
(5). Lambardus, Senten. lib. 1. distinet. 18, 
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tolul : Dacă cine-va nare spiritul luă Isus Chyistos nu este 
al sâă, este dis chiar despre Spiritul-St. (2). 

7%. Lesuitul' Antonie Posevin dupre unele ediţiuni ale 
* Sântului Damascen, citeză din istoria lui Varlaam şi losa- 

fat (cap. XIX), cunoscută sub numele sei, espresiunea ur- 
metre «Recunsce pre unul Spiritul Sânt, carele pur- 
cede din Tatăl și din Fiul (2). Dar un editor mai cân- 
sciințios al Sântului I$n Damascen (Lacob Bill), colaționând 
“cele mâi vechi manuscripte ale acestui scriitor, hu Săsi şi - 
din Fiul în partea citată ; şi de aceia îl omise în ediția sa (2), 
După aceia, Belarmin însuși și cel-mai aprig adversar-a] 
Bisericei ortodoxe, Leon Allatius, fură siliți a recunâsce de 
alterat locul citat al istoriei lui Varlaam și Iosafat (4). 

80. Au fost unii, carii în epistola lui Foţiă către Mihaii, 
„regele Bulgariei, nu roșiră de a micșura Simbolul Niceo- 
Constantinopolitan cu adausul lor favorit; într'o epistolă - 

„a luă Fotie, care precum scie tâtă lumea protestă cu atâta 
tărie și solemnitate în contra acestei inovaţiuni a Latinilor | 
şi suportă atât de eroic atâtea nenorociri (5)! 

lată acum în ce fel și astă-di chiar Latinii apără dogma 
lor cea faisă cu ajutorul locurilor falsificate. - 

(1). De Trinit. lib. V, cap. 2, n. 12, in Patvolog. curs. compl. t. XLII; Angnstini VIII p- 999. In genere, operile tericitulur Augustin procură lui Adam Zcernicaw și lui Teofan Procopovică până la gece locuri falsificate. (Vedi apud utrumque Corruptel. în Seript. P. P. Occident., AIIL-- XXII). i - Q). Opp. Damasceni, edit. -Colon. 1546, p. 319, et Basil., 1559, „p. 607. Conf. Posevinii apparatus Saeri, ţ. IL. 
(3). Edit. Parisiens. 1577, p. 584. 
(4). Bellarmin. Lib. de Scriptor. eceles.; Leo Allatius, De Con- sens. Orient. et. Occid. Eccles. cap. 2. n. 8. | (5). Vid apud Canisium, Aniig. lection, t. V, part. 1. p. 184. Ingolstadt 1604. Alteraţiunea esista deja, precum atestă Canisiu, în manuscriptul care-i servi ca ediție a sa. În urmă, acestă epi- 

      

stolă a lui Fotiu se publică fără Filiogue (ex, gr. in ed. Mon- tacutii Epistolarum Fotii. Lond. 1651), 
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1% Celebrul teolog roman Perrone, după ce a dovedit, 
necontestabil dupră el, că biserica apusană credea din ze- - 
chime că Spiritul Sânt purcede din Fiul ca și din Tatăl (şi 
cum aceasta?), arătând că în vâcul al șeptelea Grecii din 
Constantinopole, monoteliți, precum dic ei, imputară La: 
tinilor ortodoxă (4); că în vecul al optulea se rădică la 
apus o dispută între Grecii iconoclaşti, dupră spusa lor, 
și latinii ortodoxi, și că uri sinod se reuni în Galia pe tim- 
pul lui Pepin (2); că către finea vecului al noulea Foţiă, 

  

(2). Perrone, repetând. acâste cuvinte dupre Lequin indică e- 
pistola cunoscută a St. Maxim Mărturisitorul către Marin, preut 
din Cypru (Perrone Preleet. theol. vol. 1, p. 418 şi 422 ed. ciţ); 
dar aici St. Maxim nu numeşte pre Greci monoteliţi ; el dice că in 
genere locuitorii cetăţei imperiale (o! râs Gashrâos), împutară La- 
tinilor că învaţă că St. Spirit. purcede și din Fiul. (Vedi mai sus 
p. 318, not. 2. Conf. Labbei Coneil., t. V p. 172 și t. XUI,p. 

„516). La ce să-şi închipue că erau monoteleţi. numai spre a ne- 
acusa, pe noi ortodoxii, represintându-ne ca, părtinitori credinţei ere- 
ticilor ? Ostendlă zadarnică ! Dacă aşa era, credinţa, monoteliţilor, 
şi acestă credinţă, era, eretică -pe când biserica lui Christos în Ori- 
ent precum și în Occident, credea că Spiritul Sânt purcede şi dela, 
Fiul, pentru ce, am întreba noi, nu s'a, imputat acâsta monote- 
leţilor, nici de către sinodul ecumenic (al șesele) care esamină 
şi condamnă ttă doctrina lor falsă, nici de către-cele-lalte sin6- 
de și învățători particulari, carii se ocupară cu acesta? ,.. Şi de 
unde vine că monoteleţii din Coustantinopole avură -ideia de a 
iinputa anume creștinilor apuseni, învățătura lor falsă despre pur- 
cederea Sântului. Spirit, şi nu a celor din resărit?, . Ore în Ori- 
ent tâtă lumea era monoteletă? .. . a 
-(2). Tot dupre Lequin Perrone repetă aceste cuvinte (loc. cit) şi 

precum dovideşte aserţiunea, sa, citeză acestă mărturie a cronicaru- 
lui Ado : „Facta est nunc temporis synodus, et questio ventilata 
est inter (ar&cos et Romanos de Trinitate, et utrum Spiritus $, 
sicut procedit; a Patre ita procedat a Filio, et de Sanctorum ima- 
ginibus“. Dar Grecii se numesc aică iconoelaşti? Răsare re din 
locul acesta, că anume Grecii respinseră la conciliul din Galia în- 
chinarea icânelor, pe când Lequin, pe autoritatea căruea se raze- 
mă Perone, convine însuşi, că atunci, până și la Gali, domnea, 
disposiţie puţin favorabilă: închinărei icânelor? Dissert. Damase 
Î n. 12). Pentru ce deci, am întreba noi încă în casul actual, (ărecii 
carii negaii că.St. Spirit ar purcede şi din Fiul, se numesc fără



  

au 

- făcu Latinilor violente împutări în privința acâsta ; că în 
_- fine din vecul al șeselea! până într'al decelea, câte-va con- 

cilii mici din Spania, din Galia, Germania şi Italia întrodu: 
seră pe nesimţite (1) ac6stă înovaţiune până şi în simbo- 
lul credinței (minunată dovada! . . .), se adreseză, bisericei 
din Orient și dica : «Este încontestabil.că așa a fost t0t-d€- 
una credința bisericei resăritene, Acesta cun6scea -exact 
credinţa bisericei occiaentale Însaşi asupra acestui punct; căci 
ea cunoscea scrisârea papei Hormisdas către împeratul Iu- 

“stinian, în 521, unde se dice între altele : «Se scie că parti- 
cularitatea, (proprium) Părintelui, este de a naște pre Fiul; 
acea a Fiului, de a fi născut din Tatăl, 'egal cu EL; acea a 
Sântului Spirit, de a purcede din Tatăl şi din Fzul cu ace- 

„ iaşi esenţă a divinităţel». Și cu tâte acestea nimenea diatre 
Greci, adaugă Perrone, nu făcu nici cea mai mică protes- 
tare. .... și papa Hormisdas n'ar fi scris nici odată : «Se 
scie. ii > dacă n'ar fi fost convins că cele două 
biserici aveai atunci aceiași credinţă (2). Dar am întreba 
noi, pentru ce eruditul apusan n'a ținut se€mă de o obser. vare forte importantă a lui Mansi, alt erudit din Occident, 
care, după ce a colaţionat cu manuscriptele locul în ces- tiâne din scrisârea lui Hormisdas, se esprimă așa : «Mâna - Brimutivă a scris locul acesta cum urm&ză. «Se scie €răși 
în ce constă particularitatea Sântului Spirit...» și la 
cetința acâsta o altă mână veche și mai aseminea au sub. 

patriarchul Constantinopolei, schismatic, dupră părerea sa, 

de nică un cuvânt cu numele de eretici icorioelaşti ? Şi dacă în adevăr în acestă negaţiune ar consta eresia, pentru ce conciliul ecu- menic (șeptele) şi cele-lalte concilii care condamnară pe iconeiaşti nu i-aii găsit vinovaţi și cu acesta? - o (1).. Vegi mai sus p. 362, not. 2 şi p. 366, nota 4 şi însuşi textele. (2). Op. cit. p. 493. Terminii epistolei lui Hormisdas sunt citați aici de Perrone dupre textul împrimat in Collect, Coneil. Labbeii, t. 1V p. 1553. :
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„„stituit. acesta : «Se scie că particularitatea Sântului Spint, 

este de a-purcede din Taul şi din Fiul (1). Pentru ce a- 
-cest savant a neglijat mărtaria lui Adam Zoernikavw, care 

cu ochii sti a vădut, în unul din codicele bibliotecei din 

Hamburg, aceiaşi restaurațiune a textului primitiv la Jocul 

acesta, făcută pe originale şi înaintea lui Mansi (295 In 
două cuvinte.- pentru ce savantul acesta citeză un loc des- 

„pre a cărui alteraţiune i s'a: demonstrat așa de bine? . 

20, Acelaşi teolog citEză aceste cuvintetrase din scrierile 

lui Didim din Alexandria despre Sântul Spirit: «Mântuitorul 

a dis: El (Sântul Spirit) z pa dori dela sine, adică fără mi- . 
ne, fără consimţimântul meă și acel al Părintelui mei, pen- 

tru că nu este despărţit de voința mea, nici de'acea a Ta- 

tălui meti, pentru că nu este dela sine, ci din Tatăl și dela 

înine ; căcă tot ceia ce este El și tot ceia ce dice, ţine dela 

Tatăl și dela mine (5). Dar este cunoscut că Ratramnus, 
călugăr din Corbia, carele în vâcul al noulea scrise contra 

'Grecilor'din ordinul Papei Nicolae miti, citeză acelaşi loc 

“a lui Didim întrun chip cu “totul diferit, anume fără a re- 

peta de două ori cuviătele : ci Zază/ şi din mine. . .. CU 

tâte că ar fi fost necesare spre scopul săii și nu le-ar fi pu- 

tut omite cu plan; dovadă că în vecul al noulea cuvintele 

acestea nu se găseati încă în manuscriptele operilor lui - 

(). Mansi, în Collect. Concilliorum amplissima t. VIII, p. 521, 
“sub text: „Primigenia mânus ita hune textum ferebat : Notum eti-. 
am quod sit proprium Spiritus Sancti. . . proprium autem Filii Dei, 
ut juxta id, ete: Quam lectionem ita refor mat manuş antidua et 
fere equalis  Notam etiam quod sit Spiritus $. ut de Patre et 
Filio procederet!..... 

(2). Zoernikaw, De Process Spir. S.p. 988, 'Corruptela: XXIX. in 
“script. P. P. Uceident. 

(3). Perione, Op. Cit. p. 426. Aşa sa imprimat locul acesta, 
chiar în ediţia din urmă a . operilor lui Didim, in Patr ol. curs. compl. 
t. XXIII p. 133.
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Didim (2). Se știe iarăşi, că aceleași cuvinte lipsesc în unele 
din ediţiele compunerei acelueaşi autor despre Sântul Spi- 
rit, eșite din mânile savanților apuseni din vecul al șese- 
spre-decele (2), adică că chiar în veacul al şese-spre-dece- 
le erau încă manuscripte, în care cuvintele acestea nu eratt 
înterealate. Se pote Gre considera locul acesta ca scutit de 

„ alterațiune? i - | 
30. In fine Perrone aduce:locul acesta din cartea a treia 

a Sântului Vasilie cel Mare contra lui Eunomiă : «Că El 
(Sântul Spirit) este al doilea în dignitate după Fiul, ca na 
ceşă fine dela el eststenţa, primind şi învețânal dela Ei, şi de- 
Zingnă în totul de causa acâsta, acesta se învață prin doc- 
trina 'pietății; dar cum-că ar fi al treilea prin esenţă acâs- 
ta nu ne învață Scriptura, şi nu este ușor de a deduce 
riguros ceia ce s'a dis pănă aici (5). Autenticitatea acestu 
loc a fost susținută de cătră latini în contra Grecilor la sino- 
dul din Florenţa. EX stăruiră mai un an întreg fără să-și 
potă ajunge scopurile. In adevr, Marcu Efesanul le opuse 
cu dreptul, pe deoparte, un manuscript grec fârte vechiii 
al Sântului Vasilie, care esista pe timpul sei și nu conţinea 

“în Jocul contestat cuvintele favorabile. Latinilor. Ecă cum 
se citea : «Că Spiritul ar fi, după Fiul, al doilea în dignita- 
te, aceia pote că (izw3) se învață de doctrina pietăţei; dar 
că ar fi al treilea prin esență, acesta nu ne învață de loc 

(2). Ratramnus. Opuscul. contra Grsecos, lib. II, cap. 5, in Dai 
cherii Spicileg, veter. Scriptor. t.p. 15, ed. Paris. 1723. Ecă cum se citeşte aici locul citat : „Salvator ait : Non enim loquitur a se- 
metipso hoc est sine me et sine meo st patris arbitrio, guia in- 
separabilis a mea et Patris est voluutate; hoc enim ipsum, quod subsistit et loguitur, eg veritas loquor, si quidem Spiritus rerita- 
tis est.. - A 

(2). Vid. apud Zornikaw. De Proces. Spir. $., p. 213, et Teo- fan Procopovici, Teolog. vol. 1. p. 1085-1086. 
„(5). Perrone, op. cit, p. 427, - . 
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Sântă Scriptură, etcs. El asigură chiar că la Constantino- 
pole putea să găsescă până la o mie de manuscripte tot așa 
de vechi, care ai tot aceiași cetință, cu tâte că se întim- 
pină în patru saii cinci și cetința coruptă de carese ţin Lati- 
nii.. Pe de altă parte, Marcu Efesanul arată lămurit că alte- 
rarea cetinței latine se cunâsce chiar din conţinutul cuvân- 
tăreă St. Vasilie, în care se află locul acesta, precum și din 
locuri paralele, care se întimpină în cele-lalte opere ale 
Sântului Părinte, și care mărturisesc, că n'a credut nică o” 
dată că Sântul Sp.rit ar purcede din Fiul (3). Astă-di putem 
să adaugem, că autentia cetinței susţinută de Marcu, -și prin 
urmare alterarea acelia pe care o urmati Latinii este con- 
firmată și de alte dovedi. Cea dintăiă, este că însuși savan- 
ii apuseni, mai în t6te ediţiile operilor sântului Vasilie în 
limba Grecă, şi în versiunea latină, citesc locul acesta în- 
tocmai ca Marcu (2) și că autorii celei mai bune ediţiuni 
(1830-1831) a operilor acestui sânt Părinte observară, că din 
cele șepte manuscripte, care serviră la lucrarea lor, numai 
unul nu conţinea particula izws, pâte (5). A doua dovadă 
este, că manuscriptul conservat în biblioteca Sântului Si- 
nod, la Moscva, și care se crede a fi din vecul al un-spre- 
decelea, presinta pentru locul citat al Sântului Vasilie per- 
fect aceiași cetință (4), Dovada din urmă, este că Nechita, 

(1). Acesta este espusă de Zoernikaw cu t6tă precisrunea şi tâtă 
soliditatea, posibilă. Vedi "Tract. II, Corruptel. in Script. P. P. 
Orient., mai ales în ediţia Grecă a lui Bugenii Bulgaris, p. 233-961. 

(2). Anume în ediţiele ; Venet. 1535, p. BT; Basil., 1551, p. 616; 
1565, t. 1 p. 139; 1566, p. 339; Paris, 1619, 4. 1 p. 73; 1566 
p. 280;, înfine în acea a Benedictinilor Paris. 1130 şi 1839. 

(5). Ecă însuși terminii : „Eaque (cuvintele contestate) hodie eti- 
am in editio et in septem M.S.S. desunt.... Consentit cum li- 
bro Latinorum (privitore la particula, isws) unus tantum regius; 
consentiunt vero cum libro Grecorum tum editi, tum reliqui sex 
M.5.5., in quibus omnibus hc vox tos invenitur“. 

(4). Dupr& catalogul lui Mattey, sub no. XXIII. 
Teologia Dogmatică , 97
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Mitropolitul Salonicului, care pela finea vecului al dor-spre- 
decelea, se apucă să combată scrierea lui Hugo Heterianul 
contra Grecilor, citeză în t6tă întregitatea sa, locul acesta al 
Sântului Vasilie, cu tâte că el însuși nu era ortodox despre 
purcederea Sântului Spirit (2), şi Heterianul a citat Jocul ace- 
sta în limba latină și acum falsificat (2). De ce dar un erudit 
se razimă pe un text, a cărui alterare este așa de evidentă 
şi aşa de generalminte recunoscută chiar de persâne părta- 
șe opiniunilor sale? Sati mai bine, dacă alterarea nu este evi- 
dentă, ce nevoie să-și întemeeze învățătura sa pe un text 
discutat şi supus la atâtea contradiceri? Nu sunt 6re altele 
mai bune scutite de contestări? Ecă cum se esplică mis- 
teriul acesta : 

III. Sunt și mărturii (destul de numer6se) care, cu tâte 
că cităte exact din operile sânţilor Părinţi, totuşi sunt pu- 
țin precise, îndirecte, și în genere n'a înţelesul ce voesc 
să li să deie de către înterpretările fa!'se. 
Aici se rapârtă : 10 unele locuri isolate din operile vechilor 

învețători și esplicate afară de contextul lor. Ast-fel de esem- 
plu, ni se citeză două din St. Atanasie, care dic, că Fiul este 
zszorul Sântului Spirit (3); dar şi în unul și în altul, sântul 
părinte vorbeşte ast-fel despre Fiul spre a esprima anume, 
că el varsă Spiritul Sânt în sufletul credincioșilor sati le 

„împarte darurile harului săi. In adevăr, în aceste două ca- 
suri citeză cuvintele Mântuitorului : «De îzseziză Cne-va, să 
die da mine şi să beas (I6n. VII, 37); cuvintele sale către Apo- 

(1). Ambele puncte se atestă de Nil Cavasila (Vid. Allaţii de 
Nilis : [legi ro5 âyiov Ilvebparoc Xâyos Aarivwy : et conf. Fabricii 
Biblioth. Geo. ; ed. vet. ad calcem. t. V, p. 65). 

(2). Vedi mărturia lui Visarion de Nicea, apud Allatium, De 
Consens. Hecles. Orient. et Oceideni. p. 654 şi însuşi opera, lui 
Heterianu in Max. Biblioth. Patrum. î. XXII. 

(9)... Llmyi) rod âyiov Ilvsbparos. Vid. Heinrich. Klce, Cathol. 
Dogmatik. 1] B. s. 185, Mainz 1835 și Perrone, p. 425.
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stoli: «Zaapi Spirit Sânts An, XX, 22); cuvintele sale către 
Samarinenca despre apa cea vie (IV, 10-15), unde înțelege-. 
prin acâstă apă pre Sântul Spirit“; şi alte cuvinte deasemi- 
nea pentru vărsarea darurilor Sântului Spirit (1. Așa se mai 
Citeză și frasa acesta a Sântului Vasilie : «Precum Fiul se ra- 
portă la Tatăl, așa Spiritul se raportă la Fiul, dupre formula 
pronunţată la botez» (2). Dar âcă ce cugeta St. Vasilie : Dacă 
ei (ereticii) cred că -posterioritatea (OnagiSu:nois) se cuvine 
numai Spiritului, să, scie ei că Spiritul se pronunţă deopo- 
trivă cu Domnul, și Fiul cu Părintele, căci se prochiamă, 
unul şi același nume al Tatălui şi al Fiului și al Spirituluy 
Sânt>. (Mat. XXVIII, 19). Ast-tel dupre formula botezului, 
precum Fiul se raprtă la Tatăl, de aseminea Spiritul se 
raportă la Fiul. Și dacă Spiritul este pus alăturea cu Fiul 
și Fiul alăturea cu Tatăl, este evident că Spiritul este pus 
alăturea şi cu Tatăl. Apoi șede bine 6re a afirma, vorbind 
de nume reunite prin una și aceiași legătură, că unul din 
ele are prioritate și altul posterioritate (2)? Unde se află 
aici cea mai mică ideie, că Spiritul St. ar purcede etern 
din Fiul?, . 

Aici se rapârtă : 20, unele locuri, care dic că Sântul Spi- 
rut este dela Tatăl și dela Fiul, sai mai bine dela amândoi, 
şi se întimpină în Sântul Epifanie, Ilarie şi Ciril al Alexan- 
driei (4), Dar maj ântăiti espresiunea acesta : A fi din cine-va 
(ză Ex mvs eivat), precum observă şi Marcu Efesanul la sino- 
dul din Florenţa (5), nu însemnă numai de cât «a purcede 

Q). Athanasii. De Incarnat. et contra Arian n. 9. in opp. î. Lp. 
871 Paris, 1698, nec non De Trinit. et Spir. $. n. 19. ibid., p. 
978-919. 

(2). Perrone, op. cit., p. 425. 
(3). De Spir. S. cap. 11, n. 43; Oper. St. păr. VII, p. 297:29, 
(+). Aceste locuri sunt citate de Klee (op. cit. p. 185-186) Perro- 

- ne (Op. cit. p. 424-426) şi alții. 
(5). Synodi Florent, sess. XVIII.
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din cine-va» saă ca ținea dela cine-va esistența» ci, în limba 
sacră, ea presintă și alte însemnări, spre esemplu aceia a 
identităţei atributelor și a naturei, aceia a trimiterei din par- 
tea cul-va, aceia a insuşirei cutărui sati cutărui lucru ce vine 
dela o altă pers6nă; ca în cuvintele Mântuitorului : «oi, vot 
sunteţi de ică de, jos, îră căt sunt de sus (I6n, VIII 23; Comp. 
47); sati : «Delia D-gză am 2şz/ şi dela densul am venit : ceicY 
nam venit dle sine, ci EI pa trimis (Ibid. 42); și încă : 47 
va preamări, pentru că dintr'al meă va lua (l6n, XVI 14). 
Se pâte dice dar cu drept cuvânt despre Sântul Spirit că 

„este dela doi, dela Tatăl şi dela Fiul; numai în deosebite 
înţelesuri : Este din Tatăl întru cât are împreună cu el una 
și aceiași natură, purcede din EI și este trimis de EI în lu- 
me; este dela Fiul întru cât are împreună cu el una și 
aceiași natură, șa însușit învățătura sa spre a o predica în 
lume, şi este trimis și împărţit de EI credincioșilor. In a- 
ceste înțelesuri deosebite St. Părinţi numiți dic despre Sân- 
tul Spirit, că' este: dela amândoi. De câte ori Sântul Epifa- 
nie dice, că Spiritul: este din Tatăl și din Fiul sau dela a-. 
mândoi, el desvoltă tot-deuna ideia sa, înainte sau dupre 
aceia, prin cuvintele Mântuitorului : «Dea Tatăl purcede, 
(19n, XV, 26), şi <Dinrra/ mei va lua (Așa de esemplu : 
«Spiritul Sânt din 'Tatăl şi dela Fiul este de una şi aceiași 
divinitate; E! purcede din Tatăl și primește tot-dcuna dela 
Fiul (5), ; sai may bine : «Spiritul este dela Christos sati de 
la amândoi, precum dice Christos : «dn Zază?/ purcede şi. 
dintral meă da Ina (2. Lariă, după ce s'a esprimat unde- 

  

(2). vena Aoy IA d6s 4 Ilarpis nai “Yo Tis abis Sesrrjros 24 Ilarpăs trzopebipevy, ai Et “Yad ap vvov ăe:. (Heeres. LNII» “Sabellianorum, cap. 7; Conf. Iaeres. LKAIV, Pneumatomach., cap. 10). | 
(2). . . 7 Ilvebua €4 zo5 Xprco5, 1] aapă dpuporepuov, os moov 5- Xpiarha. 6 napă 705 Ilacpba îxnopederat, aut 0dtos Eu rod Su,03 Abe tat. (În Ancorato, n. 67).
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va așa : «Trebue a mărturisi pre Sântul Spirit cu Tatăl 
şi cu Fiul ca autori» (dupre alţii : din Tatăl şi din Fiul, au- 
torii săi) (*), esplică aiurea, că el numește pre Fiul az/or al 
Sântului Spirit întru cât este împărtitor al darurilor spiri- | 
tuale (2); şi în alt loc dice : «dela Fiul primește Sântul Spi- 
rit, care este și trimis prin Fiul și carele purcede din Ta- 
tăl», observând că cuvântul a purcede mare aceiași insem- 
nare ca a prim, şi că ceia ce Spiritul Sânt primeşte deia 
Fiul, este numai puterea, sati tăria sait învețătura (5). Sân- 
tul Ciril esplică €răși ce înțelege el când dice că, Spiritul este 

(1). „Loqui de eo non necesse est, qui Patre et Filio auctoribus 
confitendus est“ (De Trinit., hb. 11, n. 29). Aşă sau imprimat de- 
către editorii moderni de pe manuseriptele vechi (Patrolog. Curs. 
Compl., t. X, p. 69); dar ediţiunile vechi presintaii” o diterinţă ; în 
unele se citea : „quia de Patre et Filio, și în altele : „qui a Patre 
et Filio“. Editorii moderni sub înțeleg aici preposiţia cum. Dar cu 
sait fără, preposiţia acesta, cugetarea totuşi rămâne obscură. 
„()..... Deo.in Filii creatione subveniant (Ariani). .. Jam vero 

quid mirum ut de Spirit S$. diversa sentiant, qui în largitore ejus 
„ creando. . . tam temerarii sint auctores? atque ita dissolvant per- 

fecti hujus sacramenti veritatem : Patrem negando, dum Filio quod 
est Filius adimunt; Spiritam S. negando, dum et usum et auc- 
tovem ejus ignorant? (De Trinit., lib. II, n. 4, în Patrolog., t. cit. 
p. 55). , Ei 

(5). „Et interrogo utrum id ipsum sit â Filio. aceipere quod a 
Patre procedere ? Quod si differe credetur inter accipere Filio et a 
Patre procedere, certe id ipsum atque unum esse existimabitur 
a Filio accipere quod sit accipere a Patre. Ipse enim Dominus 
ut... loann. XVI, 14, 15. Hoc quod accipiet (sive potes- 
tus est, sive virtus, sive doctrina est) Filius a se accipiendum 
esse dixit;' et rursum hoc ipsum: significat accipiendum esse de 
Pate. ......“ şi mai departe repetă : „A Patre procedit Spiritus 
veritas; sed a Filio a Patre nittitur“ (De Trinit., lib. XIII, 
n. 20, in Patrolog,, ibid, p. 251). Vot acest loc ni-l citză (Per- 
rone) spre a ne dovedi că Ilariii ax fi recunoscut ca identice 
espresiunele : Sântul Spirit purcede din 'Tatăl şi primeşte din Fiul, 
pe când Ilarii dice cu totul din contra! Faptul este, că, în edi- 
țiunile precedente, înaintea cuvântului difere sa adaus anume . 
nilul, deşi cele următbre se opun întercalărei aceştia; dar autorii Ş 
moderni ai suprimat-o după manuscriptele vechi. 

,.  
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dela amândoi; de esemplu : «Spiritul, care este esențialmin- 
te dela amândoi, adică care se revarsă dela Tatăl prin Fiul 
(sai se comunică credincioșilor), este Spiritul lui D-dei Ta- 
tăl şi tot odată al Fiului (Do. 

Aici se rapârtă : 3e, Espresiunile sânților Părinţi învăţă- 
tori ai bisericei, mai ales Greci, carii dic, că Spiritul Sânt 
purcede, este sati vine dela D-dei Tatăl frzn Fiul : 4 Yr- 
05, per Filium. Ecă cum <splică Latinii espresiunile de felul 
acesta : «Este cunoscut, prin esemple numerâse, că particu- 
lele greu (îi) şi din (22) sunt întrebuințate fără deosebire 
în Sânta Scriptură şi în operile sânților Părinți. Aşa în cu- 
vintele evangelistului : Zâzz Brintr tusul sad făcut (3. ad- 
709), sati : <Zamwea prin EI se făcu (ln 1, 3, 10) prin EI 
(3 auz00), însemnă tără îndoială dz ZI (2£ a5rc5). Prin ur- 
mare, la învățătorii vechi, espresiunea acesta : « Sân/ Sp 
zzt este din Tatăl prin Fiul», este cu totul equivalentă cu 
acesta : <Sântul Spiritul este din Fiul (2). Dar, mai ântăiit 
(o observare generală), din aceia că cuvântul Dumnedeesc 
şi operile sânților Părinţi ne presintă câte odată, să dicem 
chiar că adesea, particula îi, fren, întrebuințată în sensul 
particulei îx, din, urmeză Gre că să o iea iot-dâuna în ace- 
lași sens? Nu, desigur. Din conira, cine a cetit cuvântul 
Dumnedeesc și pre sânţii Părinţi scie, că se află o mulţi- 
me de locuri în care particula î:4 se întrebuinţeză și în alte 
însemnări, adică în înțelesul : cz, după, în decursul, etc. Mai 
ales se scie, că tocmai întrun caz ca acesta direct și conchi- 
dător, învățătorii vechi, vorbind despre purcederea Sântu- 
lui Spirit grin Fiul, nu puteau să iea cuvintele lor în înţele- 

  

(1). "Eizep în: rod 9e05 xai Ilatpos xai ui nai od “ho, mă 03awââs â€ protv, oby Ex Ilacpos lo apoysipevov Ilvevp.a (De Adorat. in Spirit et verit., lib 1. p, 9 in Opp., t. 1. ed. Au- berti. Lutet., 1639). 
(2). Perrone, Op. cit., p. 436; Klse, op. cit., p. 184.  
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sul; dz Fiul, pentru că în casul acesta ei statoreaii o deose- 
bire mare între particula &4, prin, și particula 2z, din. Es- 
presiunea frzn tul tu întrebuințată, spre esemplu, chiar 

de Sântul Grigorie Nisis, care dicea totuși despre Sântul 
Spirit : (Prin «EL adică prin lumina înăscută) străluceşte ; 
dar E! își trage principiul esistenţei sale din Lumina primi- 

tivă (9. Ea fu întrebuințată şi de Maxim Mărturisitorul 
și de Sântul I6n Damascen, carii respingeaii de a dreptul 
ideia că Sântul Spirit ar purcede din Fiul (2; şi Teo- 
doret pumia chiar nelegiuită și blasfematoră espresiunea 
Brin Fiul în acel înţeles, ca cum Spiritul Sânt și-ar ţinea 
esistența dn /z7u/ (3), In fine se scie din operile sânţilor Pă- 
rinți şi învăţători ai bisericei că &iTroi, aplicat la Sântul 

Spirit, însemna pentru ei, cr Ziu/, dagă Fiul şi mai adesea 

Prin Fiul (*), adică de a înţelege că cu Fiul are El esistența 
sa din Tatăl; că după Fiul vine în ordinea persânelor Sân- 
zei Treimi; că prin Fiul sa trimis în lume, s'a arătat făp- 
turelor, s'a împărtășit credincioșilor, etc, Şi €tă și esemple : 
10. Sântul Vasilie dice : «Intru cât Sântul Spirit. ... . este 
unit cu Fiul prin o unire nedespărțită, şi are o esistenţă de- 
pendentă de Autorul, de Părintele, dela carele purcede, 
semnul deosebitor al atributului săi ipostatic, este de a fi 
cunoscut (yyopiles3ai) după (pers) Fiul și cu (ov) Fiul și de 
a avea esistența sa din Tatăl. Dar Fiul, care face cunoscut 

(1). Vegi mai sus, p. 395, nota 3. i 
(2). Vedi maisus p. 319, nota 2; p.398, nota p. 399n. 1 şi2. 

(5. Vegi mai sus p? 311, nota |. 
(4). Ast-fel Marcu Efesanul esplică espresiunea acesta în Măr- 

tunisirea sa de credinţă espusă în scris la Florenţa (Vedi, Lect, 
dim. an. V. p. 412-416), unde este imprimată în traducere pe 
un manuscript vechii grecesc conservat la Moscva în biblioteca 
Sântului Sinod sub n0. 13) Cât despre preposiţia ăă, cum că în- 
tre alte însemnări are și pe acele indicate de noi, vegi d. e. 
Diction. Grec-frane. de Alexandre, Paris. 1846. 
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(woptzov) cu (514) Sine-însuşi și după (uez2) El pre Spiritul, 
carele purcede din Tatăl, strălucind singur din sinul luminei 
nenăscute, n'are în atributele sale distinctive nimic comun 
cu Tatăl şi cu Spiritul Sânt (1). Aici preposiţia (&4) este evi- 
dent pusă în locul preposiţiei (od); căci se repetește aceiaşi 
ideie, adică despre raportul Spiritului Sânt cu Fiul, şi par- 
ticulele indicate sunt într'o conrespondinţă perfectă una cu 
alta, și,cu tâte că se afirmă că Sântul Spirit esistă &i “Yw5, to- 
tuși purcederea eternă a Spiritului se atribuie numai Tată- 
lui. 20, Sântul Grigorie Nisanul scrie : « Tatăl este fără înce- 
put şi nenăscut; E] este representat tot-deauna ca Părinte. 
După el, nemjlocit (uaza ză zpoceyt:), Fiul unic este repre- 
sentat ca nedespărţit unit cu Tatăl. Şi în urma (6:42) Fiului 
și după (uera) Fiul, îndată după aceia, spre a întimpina 
ideia vre unei mijlociri nefolositâre și care nu esistă, este 
cuprins €răși în unire Sântul Spirit, care de almintrelea, 
nefiind posterior Fiului. prin eşistență, așa ca să se pâtă re- 
presinta când-va Fiul unic fără Spiritul, ci având el însuși 
rațiunea de a fi în D-deti a tâte, dela care şi este unica 
Lumină, strălucind în urma (543) Luminei adevărate, nu 
se distinge de Tatăl sau de Fiul unic, nică prin distanţă, . 
nici prin deosebire de natură (2)». Aici, desigur, scriitorul 
a avut în vedere ordinea persOnelor divine, și spre a es- 
prima că Sântul Spirit urmeză nemijlocit după Fiul, între- 
buințază preposiţia îră; dice că, cu tâte că Sântul Spirit 
vine după (6.4) Fiul, el are crăși rațiunea de a fi în D-deul 

  

(1). Vedi mai sus p. 395 nota 2, 
(2). Vegi mai sus, p. 384, nota 4. Tot în sensul acesta pot se fie 4 3 

luate și cuvintele lui Tertulian, pre care se sprijină adesea, pupi- stașii : „Filium non aliunde deduco, se de substantia Patiis. ..- Hoe mihi et în tertium gradum dictum sit, quia Spiritum non ali- unde puto quam a Patre per (nonne post? Filium. Vide ergo ne tu potius monarchiam destruas. . „« (Contr. Prax, cap 4. in Patro- log. curs compl., î, Il;p. 159). 

 



7 

— 425 — 

a tote, ca și Fiul..30, Sântul Ciril de Alexandria, dovedind 
că taina Sântei Treimi era accesibilă până la 6re care punct 

chiar filosofilor păgânismului, dice între altele : «Dumne- 

deul a tote este unic, dar ideia acestui D-dei unic se în- 

tinde, așa dicând, asupra Sântei și deoființă Treime a 'Ta- 

tălui, a Fiului şi a Sântului Spirit, pe care Platon îl nu- 
mea sufletul lume; dar Spiritul dă vi&ţă și purcede: din 
Tatăl. vieţuind grin Fiu/,. Pe urmă, după ce a espus 

câte-va idei ale lui Piaton despre persânele Sântei Treimi, 

el încheie qicând : <Ast-fel el îl recunâscea (pre Sântul | 
"Spirit) ca realminte esistând, înviind Și nutrind totul, și 

decurgând Gre-cum din isvorul cel sânt al lui D-deu 'Iatăl; 

căci Fi purcede din Tatăl prin esență şi se respândeşte asu- 

fra creaturel prin Fiul (1)». Aşa spune sântul Părinte, sfâr- 

şind, ce însemnă, dupre el, «a parcede din Tatăl prin Fiul,, 
ideie pe care o enunţase la început, fără să adauge nică o es- 

plicare. 40. Sântul I6n Damascen, care a repetat €răși de 
mai multe oră, că Spiritul purcede din Tatăl prin Fiul, de- 

termină şi mai lămurit cum trebue să se înţelegă espresia 

acesta, : «Noi adorăm pre Sântul Spirit, Spiritul lui D-dei 

Tatăl, întru cât purcede dela EI; se numește și Spiritul Fiu- 

lui, ca fiind manifestat prin EL (8;'ab705) și împărtăşit crea- 

tarelor, dar nu ca ţinând de la el esistența sa (2). Aceste 

esemple în care espresiunea frz72 Fiul este întrebuințată 

vorbind de Sântul Spirit, anume spre a arăta, că prin mij- 

locul Fiului, saă prin Fiul, sa dat, manifestat, trimis etc, 

Gmenilor, sai citât în numer îndestulă lător și ar fi de prisos 
a le mai repeta (3). i 

(9... Ilpestory Za tovros Ilazpos l “Yro5. . zptsto vâp £8 abtob (la 
rpds) nară pbotwy tai i Yod popnveiza: 71) xatoet (Contr. Lulian. lib. 1. 
p. 34-39, în Oppu t. 1. ed, Auberti ; Lutet. 1638) Acesta se repetă 
mai departe de acelaşi părinte (contra Iulian. lib. LV, p, 147, ed. cit). 

(2). Vedi mai sus, p. 399, nota 2. 
(3). Vedi mai sus p. 355, nota 1; p. 384; nota 1; p. 385, nota,
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Aici se rapârtă : 40 Locuri din sânții Părinţi și învățători 
bisericei, carii dic că Sântul Spirit rămâne în Fiul, stă pre- 
ste Fiul și este primit de Fiul, este imagina Fiului, etc (:). 
Dar Sântul Spirit rămâne în Fiul, stă preste Fiul, numa! 
pentru cuvântul, că și Fiul rămâne în Tatăl şi Tatăl întru 
Fiul (In, XIV, ro),adică în puterea consubstanţialităţei lor, 
a deplinei neîmpărţiri a naturei, și nici de cum pentru că : 
ar purcede din Fiul; almintrelea ar trebui să se încheie 
din cuvintele Mântuitorului : «E întru Tatăl și Tatăl în- 
tru mine», cum că purcede reciproc unul dela altul. In par- 
ticular se dice, că Spiritul stă asupra Fiului, ca D-dei-om, 
dupre cuvintele Profetului : «Ș7 se va 7epausa pe el Spiritul 
Domnului, Spiritul înţelepciunel şi ad Pritepereă, Spiritul 
Sfatului şi al ulerek, Spiritul scrințeă şi al temerei de D-geă 
şz se va umple de Spiritul pietăţei» (Is. XI, 2, 3). «Spiritul 
este primit de către credincioşi dela Fiul, pentru că Fiul 
este Rescumpărătorul și Mijlocitorul, acela carele ne-a îm- 
păcat cu D-dei» (Eph., IL, 14-16), și care șa câștigat prin 
meritele sale dreptul de a ne da «tâte cele ce privesc la vi6- 
ţa şi temerea de D-deă» (II Petru, 1, 3; Comp. VII, 37) «de 
a vărsa în inimile nâstre darul Spiritului» (Tis, III, 6), 
care, tot pentru aceia, sa numit darul lui Christos» (Rom. 
XVI, 20). In fine, dacă cetim câte odată la Părinți, că Spi- 

„ritul este imagina Fiului,nu putem încă să încheiem că Spi- 
ritul purcede dela Fiul; căci, o_mulțime de ființi născute 
sau produse nu sunt îmagina acelui care le produce sai le 
naște (fructul ce provine din arbore, bună-oră), şi n'ar putea 
fi decât prin unitatea naturel, şi nu prin extracţiune (așa se 
întimpină câte odată o asemănare forte mare între indivi- 
di de familii deosebite). Fiu! este chipul nevădutului D-qeii, 
2 şi:3 şi altele. - 

(2). Acestea sunt espresiele indicate de Klee (Dogmatie. II p. i 
183-184 Dogmengasch. 1, s. 217-218, Mainz, 1937. 
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- întru cât este consubstanţial cu Părintele, şi întru cât l-a ma- 
nifestat şi-l manifestă întru EI și prin EI creaturelor, prin ega- 

litatea de putere, de tărie, şi cele-lalte atribute divine. (Col. 

I, 15; Hebr. I, 1-3). De aseminea Spiritul pte să fie numit 

imagina Fiului întru cât îi este consubstanțial și face cu- 
_noscut pre Fiul, precum Fiul pre Tatăl, prin înțelepciu- 
nea sa, sânţenia sa și cele-lalte lucrări ale sale în lume. Pe 
de altă parte Spiritul merită o ast-fel de numire, pentru că 

ne face pre noi credincioșii, conformă cu chipul Fiului săi - 

(Rom., VIII, 29) (1). | 
40. În fine sunt mărturii citate exact din operile Părinţi- 

lor bisericei, şi care spun cbiar într'un mod direct că Sân- 
tul Spirit purcede de la Fiul ca și dela Tatăl. 
Dar, mai ântăiă, la cine se află mărturii de felul acesta? 

Desigur nu se află nici la unul din Părinţii şi învățătorii bi- 

sericei vechi resăritene; nici unul din ei n'a dis lămurit că 

Spiritul Sânt farcede din Tatăl și din Fz4/ în înțelesul unei 
purcederi eterne,și espresiunile ce se citeză din scrierile lor, 

îndirecte și nexacte, nu conțin nici întrun chip ideia ac6- 
ta (2). Nu se-află nici la părinții și dascălii bisericei apuse- 

(1). Ast-fel înţelege Sântul Vasilie cel mare când dice: „Chi- 
pul lui D-geii este Christos, care este dupre Scriptură, chipul ne- 
vădutubii D-deăi (Col. 1, 15); şi chipul Fiului este Spiritul; şi 
părtași Spiritului devin fiii aseminea chipului să, precum este scris: 
„Acei pe carii i-ai cunoscut în presciința sa i-a: şi predestinat, 
ca să fie aseminea chipului Fiului să, ca să fie cel ântăii nâs- 
cut între mulți fraţi“ (Rom. VIII, 29) și mai departe : Creatura 
nu sânţește creatura, ci totul este sânţit prin unul Sânt, care dice : 
„M5 sânţese pre mine însumi“ (on XVII, 19), şi el sânţeşte prin 
Spiritul, Ast-fel Spiritul nu este o creatură, ci imagina sânţeniei 
divine şi isvorul sânţeniei pentru toţi. Suntem chiemaţi a fi mân- 
tuiţi întru sânţirea Spiritului, precum învaţă Apostolul. (IL Thess. 
II, 13). El ne reînoeşte şi ne crează din noii dupre chipul lui D-geii.. 
(Contra Eun., lib. V; Oper. Sânţilor părinţi, VII, 190 şi 192). 

(2). Am esaminat cele mai importante din espresiunile acestea; 
cât despre cele-laite, ce se citeză din dascălii bisericei orientale
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ne înainte de vâcul al cincilea (0), sai până la fericitul Au- 
gustin, care mărturisește cu tărie dicând : «Pănă acum eru- 

„iţi şi marii învestigatori ai sântelor Scripturi n'aă discutat 
încă cu destulă grijă şi circumspecţiune despre Spiritul Sânt, 
pentru ca să fie ușor de a pricepe atributul săi personal 
dupre care nu-l numim Fii nici Părinte. , .. Ci Spirit Sânt. 

Totuşi, e% odservd în predicarea lor, că Spiritul Sânt nu 
este născut de Tatăl ca Fiul, căci numai unul este Christos ; 
că nu este dz ful ca un nepot al Părintelui suprem, ci că 
tot ceia ce este El este dator numai Părintelui, dela care 
sunt tote, pentru ca -să nu admitem doză Priucapai fără 
principjă : ceia ce ar fi cu totul fals, absurd şi chiar o 
eresie, și nici de cum dupre credinţa catolică (2),. Chiar 
în vecul al cincilea, dacă credem teologilor apuseni (3), nu 
se află aseminea. mărturii decât la fericitul Augustin, trei 
saii patru (+), la papa Leon şi la Genadie de Marsilia, câte 
una (5), și mai tărdiii la câți-va scriitori puţin cunoscuți din 
vecul al șeselea, adică : Paschasiti, diaconul bisericei roma- 
ne, Fulgenţii, episcop de Ruspino, Fulgenţii Ferrandus 

  

şi pre cari îi înterpretă fals eterodoxii. Vegi cercetarea, pe larg la Zernikaw. (De Process, Spir. S. Tract, XV p. 693-856). (1). Se citâză de ordinar mărturiile lui Tertulian, Ilarie şi Am- brosie. Am vădut acum înțelesul celor două mărturii dintâiă (Vegi mai sus p. 421, not. 1 şi 3 şi p. 424 not. 2). Vom da mai tărgiii sensul mărturiei lui Ambwosie, Vegi p. 430. nota 1. (2). De Fide et Symbolo, cap. LX, n. 19, în Patrolog curs. compl. i. XXXVI, p. 191. Se mai pote adauge că aceste cuvinte alui Augustin cad nu: numai asupra învățaţilor apuseni, ci Și asupra, orientalilor. 
(9). Petavius, De Trinit., lib, VII, cap. 8; Curs. 'Theolog. compl. î t. VIII, p. 635-637; Kl6e Dogmatie. B. 1], s. 184-186; Perrone op. cit. p. 424. . 
(4). De Trinit,, lib. IV, cap. 20, n. 29; lib. XV, cap. 17, n. 29; cap. 26, n. 47. Sunt în far. Augustin câte-va locuri de aseminea, care aii fost alterate. Vedi mai sus, p. 412 n. 1. 
(5). Leo. Epist. XV, ad Turribium, Asturie,epise,, cap. 1; Genna- dius, Lib. de Eccles. Dogm. cap. L. 
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şi Venantius Fortunatus (1). Ar fi de prisos a mai cita scrii-. 

tori posteriori, adică din vecul al şeptelea și al optulea , căcă 
atunci, în Occident începea a se disputa pe faţă despre pur. 
cederea Sântului Spirit. Apor, ce să qicem de mărturiile a- 

cestea? 19, Ne putem îndoi despre autentia și întegritatea 

lor, mai Ântăiii pentru că se află numai la scriitorii apuseni, 
şi acolo aveati cuvânt a altera mărturii de felul acesta, sait 

chiar a Je întercala în scrierile celor vechi, de în dată ce s'ait 

deschis desbaterile publice asupra purcederei Sântului Spi- 
vit, adică de prin vecul al optulea; apoi pentru că la apus 

aveati nu numai causa de a falsifica mărturiile de felul a- 

cesta și a le intercala în scrierile celor vechi, dar în realitate 

îşi permise, precum ne este cunoscut din esemple nume- 

rose, și precum convin astă-di chiar învățații apuseni, în. 

ediția operilor fericitului Augustin, Ilarie, Prosper și alții (3); 

în fine pentru că chiar acești autori, din câre ni se citâză 
mărturii prin care se crede că s'ar dovedi purcederea Sân- 
tului Spirit și de la Fiul, anume Paschasiu, Pulgenţiii, Leo 

cel mare și Augustin, vorbesc, precum am vădut, cu. totul 

almintrelea în alte părți ale scrierilor lor, mai ales Augu: 

stin și Fulgenţiă, carii resping de a dreptul învățătura ac€- 

(0). Paschasius, De Spirit. S., 1, lib. [, cap. 12: Fulgentius. 
De Fide, ad Petrum diac. cap. II, n. 52; Ferrandus, Epist. adv. 
arian, cap. 2, în Mai Collect,, ţ. III; Fortunatis, Expos. Pidei 
cathol. a | i ! 

2). Augustin., Epist.. 170:ad Maxim. medie, n. 3, in Patrolog. 
curs. compl., t, XXXIII, p. 749,sub text: Abest Filioque a Mss. 

Corb. Germ. Regio et Vict. Alii quidam Codd,, uti Edd. Bad. Am. . 
E. bune versum prorsus omiţunt : Sed sic a Patre Pilioque pro- 
cedit, ut nec a Filio, nec a Patre sit factus“. Enchir ad Lau- 

rent, cap. 9. in Patrolog. curs. compl., XXĂYVI, p. 236 sub textu n. : 

1. Bila de Trinit., lib. VIII, cap. 20, în ciţ. Patrolog. t. X. p. 251, 

sub textu n. b. d; Prosper. Lib. Sent. ex. op. Augustini, Sentent 

310 in cit. Patrol. t. LI, sub textu n. s: Niceta, De Spir.S. poten- 
tia, cap. 5 în cit. Patroiog,, t. LI, p. 856, sub textu n. 1.
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sta. În urmarea acestor cause, avem dreptul, cel puţin, a 
nu da credință mărturilor citate până ce nu ne vor con- 
vinge de autentia și întegritatea lor manuscripte vechi de 
prin vâcul al optulea și chiar din al şeptelea. 2%. Mai mult 
încă dacă consimţim noi a admite autentia și întegritatea 
acestor mărturii, nimic. nu ne împedecă a le înţelege al- 
mintrelea de cum se face acum la apus. Este permis de a 
crede că câţi-va din autorii romani din vecul al cincilea, 
al şeselea și al şeptele, dicâad că Spiritul Sânt purcede dela 
Fiul, ai întrebuințat cuvântul purcede (procedit) numai în 
înţelesul unei purcederi timpurale saă unei trimiteri în lu- 
me, În adevăr este necontestabil, că în înţelesul acesta s'a 
luat câte odată și în vâcul al patrulea la apus, dupre cum 
se vede din esemplul Sântului Ambrosie, și chiar dupră 
mărturia învățaților apuseni, editorii sei moderni (5); tot în 
înțelesul acesta se lua câte odată chiar în vecul al ș&ptelea, 
precum asigura Maxim Mărturisitorul pre Grecii timpului 
seu, care a făcut în privința acâsta cercetări la dascali Ro- 
mei ; tot în înţelesul acesta se lua şi de Câţi-va scriitori din v6- 
cul al noulea, precum recunâsce Anastasie Bibliotecarul (2). 

1). tă cuvintele St. Ambrosie : „Non ergo quasi ex loco mitti- 
tur Spiritus, aut quasi ex loco procedit, quando procedit ex Filio- 
sicut ipse Filius, cum dicii : De Patre processi et veni in mundum,& 
(16n, XVI, 18). Şi mai departe : „Neque, cum de Patre exit (Filius, 
de loco recedit ....... Spiritus quoque $., cum procedit a Pa- 
tre et Filio, non separatur a Patre, non separatur a Filio. (Aceste 
cuvinte le citeză apusenii spre întemeerea, dogmei lor greșite). tucă 
ce observă editorii la citaţiile acestea : Ambrosius hic, ut missio- 
nem temporalem Spiritus significet, adhibet verbum procedere ; 
quare mirum est Estium in lib. 1. Sent., dist. 14, ista scripsise : 
Boiendum non facile reperiri apud Patyes ut missio Spiritus S. nomine 
processtonis significetur, preterguam apud Bedam, ete. (Ambros. De 
Spir. S. lib. 1. eap. 10 n. 119, 120, et not. sub textu, in cit. Patro- 
log. t. XVI, p. 132-733), Să adangem, că în locul al doilea citat din Ambrosie repetiţia cuvintelor a Filio se considera ca o intercalare (Zoernikav De proc. Sp. $. III, cor. 7 p. 270). 

2). Vegi mai sus p. 326 nota 1 şi p. 322, nota 1.
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30 In fine, chiar dacă consimţim a înţelege mărturiile 
acestea, precum fac astă-di creștinii bisericei apusene, a- 
dică dacă admitem, că fericitul Augustin, Fulgenţiii și alții 
câți-va în vecul al cincilea și al șeselea, credeai în adevăr 
că Spiritul Sânt purcede vecinic nu numai din Tatăl, ci şi 

din Fiul, în casul acesta, credinţa lor în privința acesta nu 
trebue să aibă pentru noi de cât greutatea unei opzpiuni 

farticulare, şi nimic mail mult. Căci, nu se pâte numi cre- 
dința bisericei întregi, sai dogmă, o opiniune, care nuse 
sue până la Apostoli, fără nică o întrerumpere, și care în 
decursul celor patru vecuri dintâi, ar fi fost necunoscută 

ori în Orient, ori în Occident; o opiniune. pe care forte 

puţine persâne, și acesta. numai la apus, a început să o 

întroducă câte odată în serviciile lor de prin vecul al cin- 
cilea, și încă așa că cei-lalți, coreligionarii cei mai de aprâ- 
pe ai lor, aii avut îndoelă asupra învăţăturei nouă (1) sati o 
înțelegeau într'ua înțeles deosebit (2); o opiniune care, 

consolidându-se puţin câte puţin, rădică în vecul al optu- 
lea, chiar la apus, disputele cele mai vii, și fu admisă de, 
unii, respinsă de alţii (2); o opiniune, în sfârșit, spre 
confirmarea și propagarea căria, și acâsta numai la crești- 
nii apuseni, s'a întrunit la începutul seculului al noulea, la 
Aquisgranum, un sinod, unde nu sa decis nimica din ca- 
usa divergenţei de idei, și că, pentru aceea papa Leon al 
III însuși nu o declară obligatâre de cât spre credința ace- 
lor dintre creştini carii ar fi capabilia se înălța la con- 
cepţiunea unei taine așa de mari (4) 

5. Să ne amintim cuvintele lui Rustic, cardinal diacon al bis.- 
romane, vegi mai sus p. 386, nota 1. 

2). Ei îmţelegeai anume purcederea, (processio) Sântului Spirit, 
din partea Fiului, în înțelesul unei purcederi. temporale. Vedi mai 
sus p. 319 not. 1 și p. 320, not. 1. 

3). Vegi mai sus p. 316, nota 1; p. 331, nota 5. 
4). Vegi mai sus p. 315, nota 3;p. 316, nota 1; p.377, notele 

1, 2, 3; p. 818, notele 1, 2, 3, şi 4 şi însuşi textele.
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$ 47 Consecința acestor mărturii ale Părinților. 

Acestă consecinţă se pote resama în următdrele doug 
proposiţiuni: . o 

1% Cum că Spiritul Sânt purcede din Tatăl, acesta ai 
înv&ţat unanim părinţii bisericei creștine de la răsărit şi 
apus, și chiar de la începutul creştinătăței ; dar că Spi- 
ritul Sânt purcede și din Fiul, începură a învăţa unii în- 
vețători, cu tOtă opunerea unui mare numer, numai de 
prin vecul al ciacilea (dacă se țin ca integre şi autentice 
mărturiile citate în privinţa acesta) și acesta numai la apus, 
până ce pe nesimţite învățătura acesta prinse rădăcini, dar 
nu înainte de vecul al noulea, prin urmare | 

Îl. Ideia cum că. Spiritul Sânt purcede din Tatăl fu con. 
siderată din vechirăe ca o dogmă a bisericei şi ca credință 
a sa generală. Cât despre ceia-laltă idee, cum că Spiritul 
Sânt ar purcede și de la Fiul, ea apăru în vecul al cincilea 
ca o părere particulară, sau ca credința unui MIC număr, și nu se considera ca o dogmă chiar la apus, înainte de vecul ali oulea. ă 
“Am putea încheea cu asta cercetarea nostră despre 

atributul personal al lui D-dei Spiritul Sânr; dar, fiind 
că scriitorii eterodoxi caută a întemeia dogma lor falsă şi prin raționamente teologice, basându-se pe doctrina posi- 
tivă a cuventului dumnedeesc șia bisericei, şi că, pe deal- tă parte apărătorii dogme! ortodoxe întrebuințară din _t6- tă anticitatea aceeași armă contra eterodoxilor (2), credem că nu este nefoiositor a dice câte-va cuvinte și în privința 
acesta, 

  

1) De exemplu, patriarehul Fotie, în epistola sa, encielică către patriariachii resăriteni, şi Marcu Efesanul, înti”o operă Ilegi rs EXROpedosws rod dyiov Ilvedumtos SDAAOȚLOTIAĂ xeoăhata po Aa- 
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Ş. 28. Scurtă privire asupra raţionamentelor eologice 
despre purcedevea Sântului Spirit. 

7. Ce raționamente Presintă de ordinar ortodozii în fa- Vârea învețăturei că Spiritul Sânt purcede numai din Ta- Zăl şi nu purcede tot odată şi de la Fiul ? 
Etă cele mai principale : E 
10. Este un adevăr necontestat, admis de toți creștinii, fie în biserica r&săritenă, fie în cea apusană, că în Sânta Tre- ime, 'Tatăi, Fiul și Spiritul Sânt sunt unul prin esenţă, dar deosebiți ca persâne, şi prin urmare ai atribute de două feluri : atribute esenţiale, nedespărțite şi comune la tus- trei, și atribute personale, distincte, ce aparțin fie-cărui din ei, deosebit. Ecă acum întrebarea : La cine se rapârtă în Tatăl purcederea Sântului Spirit (precum și naşterea Fiului?) 6re la esenţa Tatălui sau la personalitatea sa? Dacă la esenţă trebue să admitem numay de cât că Spiri- tal Sânt purcede nu numai din "Fatal și din Fiul, ci şi din sine însuși (absurditate respinsă chiar de apuseni), căci fi- ința, la tâte pers6nele divinităţei este una și nedespărțită. Și dacă la personalitate, suntem siliţi a recunâsce că Spi- ritul Sânt purcede numai de la Tatăl: căci "Tatăl ca per- sonă este cu totul deosebit de Fiul și de Spiritul Sânt, și ceia ce aparține unuia din ei nu îpâte să aparţie altuia. 20, Este un adevăr necontestabil, crăşi din vechime ad- mis de către toţi creștinii, că în Sânta Treime, pe lângă trinitatea persânelor există numai un singur principii, uo- wexiz (1). Și noi ne ţinem de adevărul acestă, și mărturisim unitatea principiului in Divinitate, când dicem că dintru- nul și același Părinte este născut Fiul şi purcede Spiritul Sânt. Dar creştiniă apuseni nu se țin de acâsta ; ei admit două principii în loc de unul, când dic că Spiritul Sânt pur- 

  

miyovs, publicată de Eugenii Bulgaris, cu traducerea grecă a ope- reă lui Adam Zornikaw despre purcederea Sântului Spirit, î. II, p. 109-141. 
(1). Vegi mai sus, p. 387, nota 2; p. 389, nota, 1; p. 393 no- ta 1; p. 494, nota 2, . 
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cede din Tatăl și din Fiul ; căci Tatăl și Fiul sunt uniţi prin 
esență, dar ca persâne, sunt doi, și între ei este numai 
unitatea de ființă, care ar putea constitui un principi unic 
pentru Sântul Spirit. Dar, a admite că purcederea Sântu- 
Jul Spirit se raportă la esența Tatălui și a Fiului, care, pre- 
cum am arătat, este comună chiar Sântuluj Spirit, ar fi a 
admite o absurditate, | 

3%. Totă biserica creştină, la răsărit și la apus, a învățat 
şi învață, că în Sânta “Treime, precum nu trebue a des- 
părți ființa, de aseminea nu trebue a amesteca ipostasele, 
ori ce ar dice eretici, Sabelianii. Dar învețătorii apuseni 
amestecă astă-di ipostasele Tatălui şi al Fiului (și cad, prin 
urmare în Sabelianism) întru cât admit între Tatăl și Fi- 
ul, pe lângă unitatea esenței, un fel de minune particulară 
în virtutea căria aceste două persâne, prin o acţiune una. 
şi nedespărțită, precum dic ei, purced pre Spiritul Sâat, şi 
sunt pentru E!, nu două principii sati doi autori, ci un 
singur principii și un singur autor. 

4%. DuprE învăţătura Bisericei universale tustrele persâne- 
le prea Sântei Treimi, fac o unitate prin esenţa lor comu- 
nă, urmeză de aici că aceiași unitate ce o are Fiul cu 'Ta- 
tăl, o are și Spiritul Sânt. Dar învățătorii apuseni admit 
acum că Fiul are cu Tatăl o unitate mai mare de cât Spi- 
tul Sânt, când afirmă că Tatăl și Fiul sunt unul şi în raport 
cu acțiunea acestă comună prin care produc ei pre Sântul 
Spirit, că ei sunt una cu un singur principiă etern și indi- 
visibil al Sântului Spirit. | 

5%. Biserica universală nu recunoscu nici odată în D-deii 
de cât unitatea de ființă și trinitatea persnelor. Dar apu- 
senii nu numa) că recunosc astă-di unitatea ȘI trinitatea, dar 
tot odată întroduc și duplicitatea. Ei recunosc unitatea, pen- 
tru că învaţă că Tatăl, Fiul şi Spiritul Sânt sunt una dupră 
fiinţă ; recunosc trinitatea, pentru că învaţă că Tatăl Fiul și 
Spiritul Sânt sunt trei persâne; ei introduc duplicitatea, 
pentru că învață că Tatăl și Fiul formeză un principii 
etern și nedespărțit faţă cu Spiritul Sânt, ca principii al
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sui, dar că Spiritul Sânt faţă cu ei, formeză un al doilea 
întru cât purcede din acest principii. (1) 

T6te ideile acestea sunt incontestabile ; destul de evident, 
căci ele se întemeiază pre învăţătura positivă abisericei u- 
niversale, și sunt stabilite pe principiile minţei sănătâse 
fără nici o greutate: 

- ” s _ 

II. Ce consideraţiună presintă de ordinar teologii apu- * 

senă spre întemeierea iqeeă lor, că Spiritul Sânt purcede şi 

de ia Fiul o 

„Din tâte câte aii fost imaginate de scolastici, se aduce 

până acum, și prin urmare se recunosc ca-cele mai bune 
următorele patru. | 

10. Dacă Spiritul Sânt n'ar purcede de la Fiul ca și de 
la Tatăl, nu ar mai fi realminte deosebit de EL; căci 
persnele Sântei Treimi Tatăl, Fiul şi Spiritul Sânt, în 
caie totul este una, nu se disting decât prin corelaţi- 
unea care există între una din persâne ca autoriii, şi o 

„- altă pers6nă, ca provenind, dela cea d'intăiii, de la autor,şi 
reciproc (2). «Dar aceste două idei sunt arbitrare, și de- 
parte de a fi întemeiate pre învățătura positivă a Bisericei 
vechi, îi sunt cu totul opuse. Căci, acestă biserică învaţă 
că, cu tote că Fiul și Spiritul Sânt sunt din unul și acelaşi 
Părinte, totuşi se deosibesc între ei, în aceia că Fiul este 
născut din Tatăl şi Spiritul Sânt purcede din Tatăl. Mai 
mult încă ea deosebea în general persânele divine, nu sta- 
bilind între ele un fel de corelaţiune, ci credând pre Tatăl 
nenăscut, pre Fiul născut de Tatăl și Sânt Spiritul purce- . 
dătoriii din Tatăl (3). 

(1). Se află și alte consideraţiuni de felul acesta opuse latinilor de 
către ortodoxi, în opera menţionată (p. 415, n. 1) alui Marcu 
Efesanul şi în Zoernicaw. De Process. Spir. S. Tract., î. VI. p. 
431-460. _ 

(2). Curs. Teolog. Compl., î. VIII p. 641 : Perrone, Op. cit., p. 441. 
(5). Vegi mai sus, p, 337, nota |; p. 338, nota 1; p. 384, no- 
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2%, Numai admiţend: că Spiritul Sânt purcede din Fiul 
putem să ne represintăm între ei un raport perfect. Este 
adevărat că afară de acesta sunt într'un raport cunoscut 
de unitate, mai ântâiti pentru că amândoi provin numai 
din “Tatăl, apoi deosebirea, pentru că provin amândoi în- tr'un chip deosebit. Dar prin aceia nu este un raport nemi- 
jlocit al unuia cu altul, nici prin urmare un raport de înal- tă perfecţiune, așa precum se cuvine a ni-l închipui în Sân- 
ta Treime (2). Și acestea sunt idei curat arbitrare, nein- 
temeiate pe doctrina positivă a bisericei. Căci, pe ce se pretinde că trebue să esiste un raport imediat între per- 
sonele Sântei Treimi, ca persâne distincte, când, dupre în- veţătura Sântei biserici, ele constitue prin esenţă o unitate 
sântă și nedespărţită, şi că prin urmare, sunt mult mai bi- „ne între sine decât într'un raport nemijlocit? Și, pe de altă parte de ce să nu numim de o potrivă perfecte cele-lalte 
două raporturi indicate între Fiul și Spiritul Sânt, acel al unităţei de principii şi acel al deosebirei de provenire din 
acest principiti ? 

30, «Dacă Spiritul Sân:, dic ei, nu purcede din Fiul ca şi din Tatăl, resultă că Tatăl se deosibește îndoit de Fiul, anume prin nașterea Fiului și prin purcederea Spiritului Sânt. Dar trebue a admite numai o singură distincțiune, o singură particularitate in fie-care din pers6nele divine, de ore ce perfecțunea lor consistă atât în maximul unităţei cât şi în minimul diversităţei, și prin urmare, cere ca să nu 
se atribue fie-căruia decât numai un caracter distinctiv 
sati personal (2),. Dar cine din noi este drept a determina 
nume&rul punctelor particulare din care se formedă atri- 
butul personal al fie-căruia din persânele Sântei Treimi, 
când taina acesta este necuprinsă de minte, și dupră înv&- 

ta 5; p 390, nota 2; p. 393, nota 1; p. 895, nota 2; p. 396, no. tele 1. | e 
| (1). Aşa este espusă consideraţia acâsta de către Klee, Dogmatik II B. 187. o 

(2). Klee, ibid. p. 187-188. 
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țătura positivă a bisericei vechi, atributul personal al Ta- 
tălui conţine în realitate, nu numai doug, ci până la trei 
particularități distincte : că este nenăscut şi nu purcede de 
la nimene, că naște pre Fiul și purcede pre Sântul Spirit? Și, 
pe de altă parte, de unde aii luat'o ei, că cea mai înaltă 
perfecţiune a persOnelor divine cere ca ele să nu aibă de- 
cât un semn sat atribut deosebitor, şi că “Tatăl ar înceta 
de a fi perfect dacă noi i-am oferi, în atributul săti perso- 
nal, două saii trei semne particulare? 

4%. Fiul primește 16te de la Tatăl, afară de paternitate, 
care este singură neîmpărtăşită ; prin urmare primeşte și 
voința divină productivă (fruchtbaren) ; și, pentru aceia, 
prin mijlocul acestei voinţi divine, Fiul participă cu “Ta. 
tăl și ca și Fiul la purcederea Sântului Spirit (2). «Dar de 
unde se scie că la Tatăl numai pateriitatea este neimpăr- 
tăşită și că facultatea de a purcede pre Sântul Spirit este 
împărtășită, pe când din contră părinţii bişericei vechi, a- 
tribueaii şi pe una și pe alta numai persGnei Tatălui, și di- 
ceait că Fiul a primit totul dela “Tatăl, afară de însuşia de 
a fi autorul unei alte persâne, adică şi de a nasce pre Fi- 
ul și a purcede pre Spiritul Sânt (2). Și apoi de unde vi- 
ne ideia acâsta, că în unire cu Tatăl, Fiul purcede pre 
Sântul Spirit prin un act al voinţei sale? 

$. 29. Închierea generală. 

După ce am cercetat, pre cât se pâte, tot ceia ce ne o- 
feră mai însemnat creștinii răsăriteni și apuseni ca dovadă, 
a învățăturei lor despre atributul personal allui D-qeii Spi- 
ritul Sânt, putem să judecam cu o exactitate pertectă de 
care lature se află adevărul ; putem să dicem ori cărui cu- 
getător nepărtinitor : Pino şi ve 7 | 

Biserica ortodoxă de răsărit învaţă despre purcederea 
Spiritului Sânt, însăși învețătura ce se află cu .t6tă chiari- 
tatea posibilă în Cuvântul lui D-dei, în Simbâlele vechi 

(n. Kl6e, Dogmatik. p. 188. | (2). Vegi mai sus, p. 339, nota 1 p. 396, nota 2; p. 392 nota 2.
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și sinGdele ecumenice precum și provinciale, în scrierile 
sânților părinți și învăţători ai bisericei r&săritene și apu- 

_sene, și acesta într'un mod cu totul inteligibil și drept chiar 
dupre aprecierile minţei sănătâse aplicată la materiele a- 
cestea. Cine deci, cu consciinţa curată, va afirma că cre- 
dând noi că Spiritul Sânt purcede din Tatăl suntem de- 
parte de adever? Cine va îndrăsni, pre sufletul şi pre con- 
sciinţa sa, să ne acuse de erâre şi eresie, căci a ne aduce 
o aseminea acusațiune, ar fi a da aceiaşi lovitură tuturor 
sânţilor părinți și înveţători ai bisericei, a acusa nu numa! 
sin6de provinciale ci chiar de cele ecumenice, și în genere, 
t6tă biserica veche ; ar fi a acusa de erâre şi eresie până 
și Cuvântul lui D-deu !-Dar cine va îndrăsni a rosti o ast- 
fel de blasfemie?. | 

Din contra învățătura bisericei apusene despre purce- 
derea Sântului Spirit se întemeiază, nu pre cuvântul lui 
D-deii, ci numai pre o interpretart falsă a unor locuri ale 
sale ; nu pre simbolele vechi ale bisericei şi pre sindele e- 
cumenice, ci numai pe câte-va sinâde mici provinciale HI- 
nute în Ispania de prin vecul al cincilea (dacă se recunâsce 
integritatea actelor sale), și pe sinodul din Aquisgranum, 
adunat la începutul vecului al noulea ; nu pre învățătura 
unanimă a Sânţilor Părinți şi învățători ai bisericei, ci nu- 
mai pre o interpretare falsă a înv&ţăturei lor, sai pe alte- 
rațiuni, din causa interpolărilor făcute în mărturiile lor, 
şi pe ua mic numer de espresiuni a unor învăţători de prin 
vecul al cincilea și al șeselea, despre autentia cărora carăși 
este îndoială ; în fine învățătura lor se arată arbitrară şi pu- 
țin întemeiată, Chiar la tribunalul minţei. Se pote da 6re nu- 
mele de adevărată unei aseminea învățături? Cu atâta mai 
mult încă, este drept Grea da unei aseminea învățături 
numele de dogmă divină și a o pune până și în simbolul 
credinței, când ori ce dogmă creștină trebue numai decât 
să se întemeieze pre cuv6ntul lui D-qeui, să fie îmbrățișată 
de tOtă biserica universală, să esiste în ea din timpurile a- 
postolice și să nu se ivescă abia prin vecul al cincilea sai 
al' noulea? Dar nu, acesta este o erdre și încă o erdre 
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forte gravă ; este o inovaţiune într'o materie unde nu nu- 
mai o biserică particulară, ci chiar biserica ecumenică, nu 
sunt în drept de a face inovări, căci tâte dogmele ni sunt în- 
văţate de D-qeii : aici, prin urmare, în ore care privință este, 
un atentat îndrăsneţii chiar contra drepturilor lui D-deii. 

Ş. 30. Aplicaţiunea morală a dogme. 

Ori cât de abstractă ar fi învățătura despre atributele 
personale ale lui D-dei, totuși putem sc6te importante în- 
vățături morale. 

1% “Lote persânele prea Sântei Treimi, pe lângă atribu- 
tele generale ce le aparţine dupră ființă, ai însuşiile lor 
particulare și deosebitâre, așa că Părintele este însuși 
Părintele și ocupă primul loc în ordinea persânelor divine; 
că Fiul este Fiul, și ocupă locul al doilea ; că în fine Spi- 
ritul Sânt este Spiritul Sânt şi ocupă locul al treilea, cu 
tote că în puterea dumnedeirei lor sunt toți egali între ei. 

„Fie căruia din noi a împărţit Creatoriul, pe lângă calităţile 
ce ne sunt comune tuturor prin natura nâstră -ominâscă, 
însușii particulare care ne deosibesc pre unit de alții; El 
ne-a dât capacități particulare, talente particulare, deter- 
minând vocațiunea nâstră proprie și locul nostru propriă în 
cercul amicilor noştri. A deștepta în sine aceste aptitudini şi. 
talente, aie pune în serviciul stă şi al aprâpelui, precum 
şi spre mărirea lui D-deii, pentru ca să răspundă ast-fel 
chemărei sale, este negreşit datoria fie-cărui om. 

20. Tote persânele Sântei Treimi, deosebindu-se între ele 
prin atributele personale, se află cu tâte acestea una cu alta 
într'o unire statornică : Tatăl rămâne în Fiul şi în Spiritul 
Sânt; Fiul în Tatăl și în Spiritul Sânt (+) ; Spiritul! Sânt, în 
Tatăl și în Fiul. (6n, XIV, 10). De aseminea și noi, ori care 

(1). "Eort văp 6 Ilacip &v re rep “Tie xai ze avi Ilyebuart, Gpuoloe 
dă xoi 0 “Tie xai ră Llvebua îv 're 1 Ilarpi xat îv hac. Cyril 
Alex., De Trinit. Dialog. VII, Precum şi la Dionis. Areopag. 
De divin. nom., cap. 2, n. 4; Athanas. Contr. Arian. orat. III, 
n. 25 : Damascen,, De Fide orthod., lib. 1, cap. 8, 14. Vegi Ruse, 
p. 29, 45 ete. |
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ar fi diferința ce există între calitățile nâstre personale, tre- bue să menţinem, pre Cât se pote, între noi o unire reci- procă și morală, să fim legaţi unii cu alții prin unitatea natu- _ Tel și legătura dragostei frățeşti. 
3% Mai ales părinții se-și aducă aminte ce nume Sân portă ei, precum și fiii sau toți aceia cărora părinţii le-au dat naştere. . . (4) şi amintindu-și să fie cu statornicie preo- cupaţi cu grija de a căuta să sânțescă numele ce le pârtă de „părinte saii de fiă, împlinind punctual obligaţiunile ce le impun numele acestea. | | 
4% Amintindu-ne în fine la ce urmări triste ajunseră cre- ştinii apuseni prin iscodirele lor asupra atributului per- sonal al lui D-deu Spiritul Sânt, să he înv&țăm a păzi cât se pote de strict dogmele credinţei, care ne sunt propuse de Cuvântul luj D-deu și de biserica Ortodoxă Ş? anu trece mică odată marginile ce ne sunt Puse de părinţii ROŞTrii în credință (Prov. XXII, 28). 

  

(2). Trebue a, sei, dice St. Damascen cu alți părinți, că denu- mirele de paternitate și filialitate n'aă tost date de noi divinităţei, ci din contră divinitatea ni le-ati împărtăşit, cum dice Apostolul : „Pentru acesta plec genunchele mele către: Părintele Domnului nostru Iisus Christos, de la carele tâtă familia, in ceriii şi pre pământ se numește; (Efes. III, 14, 15) (Espunerea, acurată a credinţei ortodoxe, lib. 1. cap. 8, p. 23). 

 



SECȚIUNEA II-a. 
Despre D-deii în raport cu lumea Şi cu omul, 

  

Că diartasul, şi printrînsul şi întru E] . sunt „tote (Rom. XI, 36), 

$. 57. Conceputul acestui vapori, ŞI învețătura bisericel în 
Privința acesta. 

Unul adevăratul D-deti în trei ipostasuri, posedând tâte 
perfecțiunile în gradul cel mai înalt, și prin urmare, bucu- 
rându-se de o glorie şi o fericire fără margini, cu tote că 
nu are trebuiţă de nimene și de nimic, dar fiind a tot 
bun, a voit să esiste creaturi, care să se pâtă împărtăși de 
bine-facerile sale. EI creă universul din nimic şi de atunci 
necontenit portă grije de el. In acestă îndoită lucrare a lui 
D-dei, creaţiunea și providența, constă raportul general, 
pe care'l-susține D.deti atât cu universul, cât şi cu omul în 
particular, și pre care s'aii stabilit, de la început, religia pri- 
mitivă în nemul ominesc (1). Acest raport se numește ge. 

  

(1). Vegi întroducerea în teologia. orth. $$ 12-13; Fundamen tul şi condiţiele religiuner.
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neral în opunere cu raportul particular și supranatural, ce 
D-dei îl susține nemijlocit și numai cu omul decădut, ra- 
port cunoscut sub numele de economie (ârxovouiz), saă tat- 
na rescumpărărei nostre, și formând basa și esența religiei 
propriă dise creștină, regenerată (1). 

Invăţătura bisericei ortodoxe despre D-dei, în raportul 
scii general cu universul şi cu omul, este esprimată pe scurt 
în cuvintele următâre ale Simbolului Niceo-Constantino- 
politan : «Cred, întru unul D-deii, Tatăl a tot ţiitorul, făcă- 
torul Ceriului și al pământului, al tuturor celor vEdute şi 
ne vEdute», și se compune din două părți deosebite, care 
trăteză : una, despre D-dei, ca Creatoriti, alta despre D- 
deit, ca ţiitoriii a tâte sa providenţă (2). 

(0). Vegi ibid., ş 46-49 : Natura, fundamentul şi condiţiele religiei 
creştine, şi compară $ 5 din opera presentă. - - 

(2). Ilavroxpăreop, dice Sântul Ciril al Jerusalimului, esplicând 
cuvântul acesta al Simbolului, 2orty 6 IIivzoy VDATAY, 6 7Xy100y 
E&ovoritov, adică a, tot puternic saii- Stăpânitor a tâte, Cela, ce ţine 
dte în mâna sa, are putere preste tâte. (Cat. VIII, n. 1).



CAPUL ANTEIU 

Despre Dumnedeii ea creatorii. 

Ş. 32. Înveţătura bisericei în privinţa acesta. 

Etă ce ne învaţă biserica ortodoxă despre D-deii în însușia 
sa ca Creator : «D-deii este, fără îndoială, creatoriul tuturor: 
vădutelor şi nevădutelor. Mai înainte de tâte creă prin cu- 
getarea sa t6te puterile cerești, ca vestitori ai gloriei sale, şi 

“ humea acâstă inteligentă, care, dupre darul ce i s'a dat are 

cunoştinţă de D-deti și este supusă în tâte voinţei sale, 
După aceia trase din nemic lumea acestă vădută şi niateri- 

“ală. In fine creă pre om, compus dintr'un suflet nemateri- 
al, înțelegător, și dintr'un corp material, pentru ca să se 

arate lămurit, prin om, singura ființă tormată ast-fel, că 

D-deii este creatoriul ambelor lumi; al celei nemateriale și 

al celei materiale. De aceia omul se numește și /zpzea maică ; 

căcă 'pârtă în sine chipul lumei celei mari» (Mărtur. ortod. 

art. 1, resp. 18). 

Acestă învățătură cuprinde evident două părți : 10 ideia 

generală a creațiunei prin D-deiă, și 20 ideile particulare asu- 
pra ordinelor principale ale creaturilor iul D-dei : lumea 
nevădută saă spirituală, lumea vădută saii materială, lumea 

mică sati omul. 

3000 5—



ARTICULUL 1. 

Despre creaţianea divină în genere, 

  

$.. 53. Conceputul creaţiuneă doine, şi prescurtare din 
zsforza dogme, 

Sub numele de creaţiune, în înțelesul-strict al cuvântului, se înţelege acțiunea de a face ceva din nimic, de a scâte o ființă din neființă. Prin urmare, când dicem că D-geii a 
creat universul, esprimăm ideia că tot ce esistă afară de - D-deii a fost tras de către E din nimic, adică s'au chemat din neființă la fiinţă (%). | 

Acest adevăr este din numărul adevărurilor distinctive ale . descoperireă dumnedeesci; este un adevăr, care era necuno- scut nu numai îngenere nemurilor, ci chiar şi înțelepților. 
Căci, unii dintre ei credeati că lumea este vecinică (2); alţii o 

  

(1). In sânta Scriptură, tote fiinţele din care se compune lumea se numesc ceriă şi pământ (Gen. I, 1, 2); sai pceriul și pământul ma- vea şi tote cele ce sunt într'însele“ (Pe. CĂLV, 5; CXV, 15; CXX- XIV, 6; Neem. 1X, 6; Act. 1V,24) sau „lucrurile văduta şi nevăgu- te (Col., 1, 16), ete. Cuvântul lume însannă câte odată numai pămân- tul (Mare. XVI, 15); câte odată nâmul ominese (I6n III, 16); câte odată chiar cei nelegiuiți (1 I6n V, 5). (2). Heraclit, Henofane, Aristot, 
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recunosceati ca emanată din D-deti (1); o semă învăţat că 
s'aii făcut de sine, din întămplare, din hausul etern sai din 
atome (2); și unii diceai, că D-deti a formato dintr'o ma- 
terie împreună vecinică cu EL(5). Nimene nu se putu înă- 
ță până la înălţimea idei acestia, că lumea s'a făcut din 
nimic prin a tot puterea lui D-deii. Biserica creștină, pri- 
mind dela D-qeii acest adevăr nepriceput de mintea n6s- 
tră, voind se îl împrime bine în spiritul! fiilor săi, îl învăţă sta- 

„tornic, dela începutul săi în simbâlele publice ale credinţei 
sale (4). Părinţii și învățătorii bisericei "| întroduseră €răși 
în marturisirele lor de credință (5), și căutară tot-deauna al 
propune turmei lor, ca unul din cele mai importante (5). 
Din nefericire se găsiră curând chiar pintre creștini, 6me- 
ni carii nu numai reînoiră mai t6te erorile vechi asupra 
originei lumi, ci încă mai adauseră și altele nouă; anume: 
Ermogen și mulți alţi eretici admitea eternitatea materiei 
din care s'a format universul (7); Simon Magul, Menandru, 

Vasilide, Carpocrat și alţii, învățat că Jumea este din materia. prea maro Da Fe P Îi eternă şi formată d > Angeri (8); Cerint, că fu plăsmuită de o     

  

(2). Filosofia Indiană, neo-platonicii. 
(2). Democrit şi Epicur cu discipulii. 
(3). Anaxagora, Zenon, Plato, Seneca ete. | | 
(4). Aşa cetim în Simbolul constituţieior apostolice : „Cred şi mă 

botez întru unul adevăratul D-dei, a tot puternicul nenăscut, Pă- 
rintele lui Christos, creatoriul și autorul tuturor văgdutelor şi ne- 
vădutelor. . . . .; în acel din Cesarea“ : Credem într'unul D-geii 
Părinte a tot puternic, creatorul tuturor vădutelor şi nevăgutelor,. 
Aceiaşi se află şi în alte simbole. Vegi în Bingham., Orig. Hist. 
eccles., lib. X, cap. 4 $$ VIL-XV. - 

(5). Simbolele lui Irinei, Origen, Tertulian, Cyprian și alţii, ibid. 
Ş 1-VI], 

5% Herm. Past., lib. II mand. 1; Ilprovy zivrioy zisrevaov, dr 
ei0 311 0 Vedo, 6 ra mâvra 2risac, nai varaprisae, Adi TOLGAS Ex 
705 ui) duzoe Sos 16 sivat tă zivra; Iren. Contr. Heres., |, 22, n, 1; 
Tertul. De Prescr. hzeret., cap. 13; Origen. De Princip proleg., n. 4, 

(7). Tertull. adv. Hermog., cap. 2; Euseb H. E., V, cap 21. 
(5). Tertull. De Przeser. hzez., cap. 46 : Ixen, Adv. Heer, 1, cap. 

>
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putere_inferioră, fără scirea D-deului celui prea înalt (1); 
_ Ofiţii, Manicheii și Priscilianii, că este lucrarea principiului 

re, a diavolului (2). Origen considera lumea ca o conse- 
cință necesară, ne-talăturată, a a tot.puterei lui D.deii, şi 
pentru aceia O eredeă creată din eternitate (2). Vote erorile 
acestea fură condemnate de biserica întregă şi combătute 
de mulți învățători, mai ales de Irinei, Tertulian, Metodiiă 
și Augustin (4); totuşi nu dispărură cu totul. In evul medi, 
Paulicianii şi Bogomiliă credeau, că lumea datorește origina Ş 

„sa demonului sati” Sătanei (3). Câţi-va pretinşi filosofi ai 
reprodus, în timpurile moderne, aceleași erori, învățând că 
materia din care s'a format lumea a esistat tot-deauna (€); 
că lumea să este alt-ceva decât o emanaţiune sai o desvol- 
tare alui D-dea însuși (emanatismul și panteismul) (7); că 
-creațiunea fu 6 necesitate pentru D-deii, şi lumea, prin ur- 
mare, creată din eternitate (5). 
Tote opiniunile acestea trebue să fie considerate ca eretice, 
căci sunt în opunere directă cu ceia ce Cuvântul lui D-deă 
şi biserica ortodoxă ne învață despre origina lumei. 

24; Bpifan. Heer, 22 şi 24; Euseb. H.-E. IV, cap. 7, 
(4). Tren. Adv. Haret, III, cap. 11; Epifan. Her. 28; Augu- stin. Hser., 8. Ă 
(2). Iren. Ibid., |, 30; Tertull. De Preeser., 41; Epifan. Heer, 37, 

Augustin. De Natura, boni, cap. 47; Leo, Epist. XV ad 'Turib. 
(5). Origen. De Princip, lib. II, cap. 1-3, şi lib. 111, gap. 5. Cu tote că saii căutat a diseulpa pre Origen în. privinţa acesta (Huetius, In Origenian, lib. II, Quest. 2 si 12) 
(4. Tren. Adv. Heer, hb, II cap. 30; Tertul adv. Hermog.; Method. zepi yewrrây (Apud Fot. Bibl, cod. 235); Augustin. D> Civil. Dei, VII, 30; XI, 4-6 ; XII, 15—17, 
(5). Phot. Adv. Manich. II, 5: Futhym. Zygab. Panopl., cap. 27. - 
(5). Voltaire, Rousseau şi alţii. 
(3). Spinosa, Iacob Behm. etc. 
(5). Seheling, Hegel și sedla lor. 
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$. 54. D-gai a creat unea. 

«D-deu este creatoriul celor vădute și nevădute» 6că ce. 
ne învaţă biserica ortodoxă (Mărt. ort. art. 1 resp. 18), și ctă 

şi dovedile ne înfrănte în gura Omenilor inspirați de D-deă. 

Aşa se esprimă profetul Moisi : «a începuz, creă D-geă 
certul şi pămtutul (Gen., 1, 1); protetul David : «Forzezt este 
acela care are protector pre D-geul luă Jacob, şi nădăjauaşte 

în Domnul D-deul săă, care a făcut ceriul şi pământul, ma- 

ea şa tâte cele ce sunt într însele» (Ps. CXLV, 5,6); profetul 

Isaia : <Donmul care a creat certurile, D-geii care a creat 

Pământul şi l-a format, care 1-a dat fiinţă şz care nu l-a creat 

în zadar, ci I-a făcut ca să fie locuita (Is. XLV, 18; Comp. 
XLII, 5); profetul Ieremia : «D-gză care a creat pămânlul 

Arin puterea sa, care a întărit lumea prin înţelepciunea sa, 

care a întins ceriurile prin mintea sa înaltă, (ler. X, 12); 

Esdra : «Za eştă singurul Donmn ; tu a-ă făcut ceriul şi ceriul 
cerurilor, 102ă oştirea lor, pământul şi tot ce conţine el, mă- 

pile şi tot ce cuprind ele ; Tu însuflețeşti tăte făpturele aces 

fea şi ţie se închină oștirea ceriurilor, (Neem. IX, 6). Apo- 
stolii, după demiterea lui Petru și I6n de către archierei şi 

preoții judei, cu o gură mulțămiră lui D-deii dicând: «D6. 
mine, Tu aă făcut certul şi pământul marea şi tote cele te sunt 

întrîusele» (Fapt. IV, 24). Apostolul Paul, mai ales dise îna- 
ntea Areopagului din Atena - D-gcă, care a_Jăcut lumea ş 

Z0te cele din lume, Şi care este Domnul cerinluă şz a/  pămbn. _ | 

fuluă, nu. docueşte în temple făcute de mâni omineşti (Ibid, 

XVII, 24); şi între altele scriea către Ebreă : «N este casă 
care să nu fi fost zidită dle cine-va ; dar Architectul şi crea- 

Zoriul a tăte este D glet» (Hebr, IL, 4). lnfine Apostolul In 
declară că a audit cum : « Îngerul aura pre Acel care vidțue- 

şze în vecră vecilor, care a creat coriul şi tot ceia ce este în certă,
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Pământul şi tot ceia ce este în Dământ, marea Şi tot ceta ce se află în mare» (Apoc., X, 6; Comp, XIV, 7). 
„Să mai adaugem aici : 10 că în tâtă Sânta scriptură, nu- mai D-deii este numit etern, şi că nimene nu este represen- tat împreună vecinic cu El. «Donzn/, dice este D-gzu/ cel Decinic, care a creat 1tă întinderea pămentulu, care ma slăbeşte Şi nu Osfneşte» (Isaia XL, 28): sati mai bine : «Aţi mântat pre D-geul cel vecinic care Vaii creat, Jertfind demo- nulaă şi nu bă D-ale (Bar. IV, 7); Comp. Ps. XCII, 2); saii încă : e Zâzz Print însul Sai făcut. FI este În zzlea tu Zuror şi Tăte subsistă întru Eh (Col., 1, 16-17). 20 Că D-deii 

este numit cel d'ântăii, alfa, principiul a tâte : «£3 sup cel dânttră şi cel din urmă. Mâna mea a întemeiat PănEa- Zul; drpia mea a măsurat cerurile», (Is. XLVIII, 12, 13). Ză sunt alfa Şz omega, Începutul Ş? Sferşitul, gice Domnul D-geii, cel ce este, a fostşiva fi af puternicul. (Apoc. 1, 8) Că din- Zr însul, printr însul şi întru dlbzusal sunt tote (Rom. XI, 36). 3* În fine că creațiunea lumei este considerată ca unul din semnele caracteristice ale adevăratului D-deii, Prietenilor, ce dori să aceţi» strigară Pau! şi Varnava, când idololatriă din Listra, luându-i în loc de dei pogorâţi pe pământ, erau ga- ta să le aducă jertfe ŞI 7108 sunteua 7zzşte Omenă Puritori ca V0Ă, carii Vă vesti. Să fărăszți zdob aceştia 7MIncinoşă şi să ZE întârceți la D-geul celvii, carele a Jăcut ceriul ŞI Pămân- Zul, şi Zăte cele ce cuprind? (Fapt. XIV, 15; Comp. Is., XLY, 48). 

Sânţii Părinţi şi învățătorii bisericei nu se mărginiră a predica dogmatic adevărul acesta credincioșilor întemeiân- du-se pe cuvântul. lui D-dei ; ei se siliră câte odată al sta- bili şi cu ajutorul raționamentului. Pe de o parte ei dove.- diră positiv, că D-deii a creat lumea. J te ființele, dice spre ) pildă Sântul I6n Damascin, sunt ori create ori necreate. 
NI 

as 
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Dacă sunt create, sunt fără îndoclă și variabile, căci ceia 
ce a început existența sa prin o schimbare, va fi negreșit 
supus schimbărilor, adică conrupțiunei și unei transformări 
spontanee. Dacă nu sunt create, atunci prin o consecinţă 
naturală trebue să fie și nemutabile, căci fiind opuse prin e- 
xistenţă ati și o manieră de a exista opuse, adică şi proprietăți 
opuse. Cu tâte acestea cine nu va primi, că tâte fiinţele, nu 
numai cele simțuale, ci chiar şi ângerii sunt supuși schim- 
bărilor, iau diferite aspecte şi au mișcări felurite ? Fiinţele 
spirituale, adică ângerii, sufletele, demonii, se schimbă 
moralminte, dupr& cum în puterea voinţei lor libere sunt 
mai mult sai mai puţin apropiete sai depărtate de D-qeti. 
Tote cele-lalte, adică corpurile, se schimbă prin naștere 
şi distrugere, prin crescere și descrescere, schimbare în ca- 

„litate și posiţiune. Dar ceia ce este schimbător este nu- 
mai decât creat, și ceia ce este creat are un creator. Cre- 
atoriul însă trebue să fie necreat; căci dacă ar fi creat, 
ar trebui să fie de cine-va, care datorește existența sa altuia, 
şi așa mai departe, așa că ar trebui să ne suim până ce 
am ajunge la un ce necreat. Deci Creatoriul trebue să fie 
necreat și prin urmare și nemutabil. Dar ceia ce este ne- 
mutabil, ce pâte fi alta decât D-qeu ? (:),. Pe de altă par- 
te, părinţii vechi și învățătorii bisericei, respingea ener- 
gic tâte opiniunile opuse : | - | 
19 Opiniunea că lumea arexista din eternitate. «Dacă D- 

dei nu este singurul etern, diceaii ei, și că totul provine dela 

3). Esp. cred. art, lib. 1., cap. 8, p. 5-6. Se afă acelaşi argu- ment espus, dar și mai concis în multe părți, la fe. Augu- stin d. e. „Bece sunt celum st terra, clamant quod facta sunt; mutantur enim atque yariantur Quiquid. autem factum non est, et tamen est, non est in eo.quidquam quod ante non erat, quod est mutari atque variari“. (Contess, lib, XI, cap. 4; Coni, De Civit. Dei. lib. XI, cap. 4,n. 2). 
Teologia Dogmatică 

"99,



EI, atunăă nu este D-deă ; și dacă lumea este împreună ve- 
cinică cu EI, şi prin urmare “deopotrivă cu El prin exis- 
tență, îi este.egală şi î nemutabilitate, în nemărginire şi în 5 anreraree Time ceea nea eu butoi Pa tote adică este un alt D-deii. Dar două principii vecinice 
şi opuse nu se pot admite de mintea sănătosă (5),. 
„2% Opiniunea că lumea ar fi fost făcută de ângeri sati 
de ori-care altă putere inferiGră.- «Dacă ângerii, dic ei, sait 

_ori-care altă ființă a creat lumea contra voinţei lui D-deu, 
că sunt mal puternici decât D-deii. Dacă prin voinţa sa aă 
creat'o ei, aii avut trebuință de conlucrarea lor: Dar D-dei 
mare trebuință de nimene, nici de nimic (2). Și apoi fie-care 
ânger nu este mai mult în stare a crea lumea decât a se crea pre sine (?). Ângerii fiind creaturi nu pot să fie creatori (4. . 
„3% Opiniunea că lumea ar fi efectul Întămplărei. «Dacă 

totul ar 'exista din întâmplare, fără un motiv raționabil, 
- totul s'ar forma la întămplare, fără plan și ordine. Dar 

noi videm cu totul din contră ; observăm pretutindene 
în lume o ordine admirabilă și o organisare a tot înţel€p- 
tă, și acesta ne sileşte numai decât a presupune că lumea este lucrarea unei fiinţia tot înțelepte, adică alui D-deu (3). 

_(2. Tertull, adv, Hermmog., cap. 4-7; ady. Marcion, 1, 15; Dio- nis. Prax. Fragm. III ex. lib. adv. Sabell. apud Galand., II. p. 494; Lactant. Instit. divin., lib. II, cap. 9; Basil. In Hexaem., Homil. Il. n. 2; Oper. St. păr. V, p. 23; Metod. apud. Fot. Bibl. cod. 236. _ - 
(2). Iren. adv. Hr. lib. II, cap. 2 şi 4; Ambros. In Hexaem., III, 7. 
(2). August. De Genes, aq. litt.-IX, 15, n. 98 „Creare natu- turam nullus angelus potest, quam nec se ipsum“. (Cont. De Ci- vit. Dei, XII, p. 29. . | (4). Damascen. De Ride Ort. lib. II, cap. 3: Krisuara ăvrsz (dp “Țeăot) ăvx ciot Outobpypo! . .. . - 
(5). Athanas. Orat. de incarnat. Dei. n. 2, în Opp., t. 1. p. 48 ed. Paris. 1693 ; Chrisostom. In Gones., homil., IV, n. 4; Greg. Teol., Serm., 28, Oper. St. păr. III p. 32-33: Dam. Esp. cred. ort, Jib. I. cap. 3. - 

*
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-Ş. 3 3. &7 a creato din nimte. 

D-deii a creat lumea din nimic ; âtă ce învață biserica 
ortodoxă (Mart. ort., art. 1, resp. 18). 

10, Acest adevăr se cunâsce cu evidență din următârele - 
cuvinte ale istoricului sacru : «Za început cre ÎD-gză, certul 
si Pământul. (Gen. 1, 1). Cu tote că verbul ebreesc bara, 
a creat, are o îndoită însemnare, că esprimă șI producerea u- 
nui lucru din nimic şi formarea dintr'o materie creată acum 
(Gen., 1, 2) (4), cu tâte acâste aici de sigur este luat în sen- 
sul dintâiii ; căci, îndată după aceia, Moisi urmeză în 
terminii aceștia : « Pământul era neformat şi netocmit, (Lbid 
2); şi. din acest pământ neformat, organisa apoi D-deii tre- 
ptat tot ceia ce se vede (Ibid., 6, etc-) (2). Mai mult încă, 
însuși espresiunea acesta : La început cred, dă a se înţele- 
ge negreșit, că Elcreă atunci, când încă nu exista nimic (3). 

2" Același adevăr se conitirmă și prin faptul, că în bi- 
serica Vechiului Testament se credea realminte, că lumea 
a fost creată din nimic. Așa, pe timpul persecuției ludei- 
lor de către Antioch Epifan, o femeie pi6să dintre ludei, 
îndemnă pre fiul său să primescă că curaj mârtea pentru 

„religia părinţilor să, dice între altele: « Ze Confur, fătul meă, 
să priveşti cortul şi pămentul, Şi făte cele ce sunt într'Ensele . 
$ z să Bricepi bine că DD-deil le-ai, creat din nzmic, Brecum şi 
re men, UL Mac. VIL, 28); din nimic, adică din ceia 
ce nu era (4), 

  

(3). David Kimebhi. Radic, Hebraic, art. Bara, 
(2). Un rabin jidovese qicea: „Cel prea înalt (fie bine-cuvân- - 

tat) a creat din nimica tot ce există, a scos din neființă. Spre 
a exprima feliul acesta de creaţiune, n'avem în limba sacră alt 
-cuvânt de cât Bara. („Moses Nachmani des Ron:ban, com. în Ge- 
nes. fol. 8 vers., edit. Wilmendorfii. | 

(9). Chrysost. În. Gen. Hom. II, n. 4; Augustin. De Civit, 
Dei, lib. XI, cap. 6. 

(£) “Oc 26 054 dyrwy Enoimoay adră (ră mâvra) 6 Veos. In cod. A- 
dexandriei şe citește : 052 £€ ăyroy. -
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3%. Acest adevăr resultă şi din acele locuri âle Testamen- 
tului Noi, unde se dice că «Domnul a creat tote» (Col, l, 16; Eph., III, 9; Hebr., III, 4; Ap., IV,n); că « Zăze sar - 
din E, şi prin E] şi întru LI (Rom., XI, 36); Zoze prin- 
Zr âusul saă făcut şi fără de E] nimic nu Sa făcut din ce- de ce sai făcut. (loa, 1, 3). T6te aceste espresiuni n'ar fi 
exacte, dacă materia ar exista prin sine însăși din eternitate şi că D-deti a format lumea dintr'o materie creată, 

4%. In fine acest adevăr se dovedește de a dreptul prin. 
declaraţiile positive ale Sântului Apostol Paul: <Przp cre- 
dinţă ştim ca lumea a fost făcută prin cuotutul luă D-geă, 
ŞI CĂ fot ceza ce este văgdut a fost format din cele nevâgute. 
(Hebr. XI. 3). D-gză chiamă cele ce nu sunt ca cun ar fi 
(7â en îvra, o ăvra),. (Rom., IV, 17). | 

Sânţii părinți și scriitorii bisericeşti 10 ai predicat şi măr- 
turisit tot-dâuna, că lumea a fost făcută din NIMIC; aşa: 
Herma (*), Taţian (2), Atenagora (3), Ireneă, (4), Tertu- 
ian (3), Efrem Sirul (6), Chrisostom (7), Gregorie Teo- 
ogul (5) Gregorie Nyssis (9), Augustin (9) și mulţi alții. 

(2). Vegi mai sus p. 444. nota 11. 
(2). Kawizep 6 -X5os, ăv ap4'1 ewndeis, DyreySwv1j6e Ti xa0'f- pâs natrjot», abrăs Exorep tiv BA) Onpovpyijsas. 'Tatian., contr, Grec., cap. 5. 
(2). Legat. pro Christ., cap. 4, 15, 19. 
(4). Quoniam. homines quidem de nihilo non possunt aliguid tacere, sed de materia subjacenti : Deus autem, quam homine hoc primo melior, eo quod materiam fabricationis su, cum antea non esset, ipse adinvenit“ Iren, adv. her. lib, II, cap. 10, n.4. Cont. lib. IV, cap. 20, n. 8. 
(5)... Deum esse, nec alium preter mundi Conditorem, qui universa de nihilo produxerit“, De Preescr, hret., cap. 13. (6). In Genes., |, 1; | 
(7). Tâpip XSrewy 8€ Dnoxzutvas Das ră ora psveviodat, azi ui, Guoăoysiv dn &£ 054 dyioy ară Tapiavev 0 10y dz viwoy Ajutobpțăa, ris E6y147qs 2opagpos5wrjs ăv sin orjpe!ov. Chrysost,, In Genes, ho- mil. îl, n. 2. 
(8). Sermon. 29. Oper. st. păr. III p. 60, 61. 
(9). In Psalm. Tract., II cap. 8. 

„(9). Ad Orosium contra Priseillian., cap. 2.
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«Ce lucru mare ar fi-fost, dacă D-deii ar fi format lumea 
cu O materie pregătită ? „întrebă Teofil al Antiocbiei,, chiar 
și la noi artistul face ce voeşte dacă i se dă o materie Gre- 
care. Dar puterea lui D-deii se arată întru aceia că a cre- 
at din nimic tot ce a voit (1); cAst-fel dar, observă un 
alt scriitorii bisericesc nimene să nu întrebe cum a creat 
D-deii atâtea lucruri mari şi. minunate ; El a creat totul 
din nimic (2),. | 

2%. EI respingeau ideia, că D-deu ar fi creat lumea cu o 
materie eteraă. A admite o aseminea ideie, diceaii apă- 
rătorii adevărului, ar fi a subordina pre D-deii materiei, 
de care ar fi avut nevoe la creațiune (3) ; ar fia recunâsce 
în EL o slăbiciune (4). Pe de altă parte, dacă materia ar fi 
fost eternă, ar fi fost și nemutabilă, şi prin urmare ar fi 
fost cu neputinţă a crea lumea cu ea (2). Dacă ea ar fi fost 
împreună vecinică cu D-dei, și ast-fel, ca și D-deu, ar fi 
avut existența în sine, ar fi fost cu totul. iadependentă de 
E]. Cum s'ar fi-putut servi de ea spre a forma lumea (5)? 
«Să ni se esplice cum s'a întălnit puterea activă a lui D- 
deuă și natura pasivă a substanței; cum sa întălnit sub- 

„Stanţa, care dă materia fără formă și D-deu care cunâşce 
forma fără materie : cum de sau invoit așa de bine că u- 

  

(5). Ad Autolie., lib. 11, cap 14; conf., cap. 10. 
(2). Lactant,, Instit. divin., lib. II; cap. 9. 
(2), Deum subjicit materie cum vult Eum de materia cuncta, fecisse, Si enim ex illa usus est ad opera mundi,jam et materia, superior învenitur, quz IIli copiam operandi subministravit, et De- us subjectus materize videtur, cujus substantia eguit“ (Tertul ady. 

Hermog., cap. 89). 
(6). EA vâp 05x Faci cijs bns adris airtosi î))ăhos 36 Bnoxetutyms Org note! mă dyra, davevys ebptoxetar (Athanas. De Incarn.: verbi n. 2; cont. n..3). . 
(6). Tertuli. adv. Hermog. cap 12; Lact, Instit. divin, lib. II, 

cap 
(9). Teztull. Lbid, cap, 9,
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__uul a primit ceia ce-i lipsea, adică Creatoriul a priit 
_ce-va asupra căria să și desfășure arta sa, și substanţa prin 
care să se desfacă de netocmirea şi ditormitatea, sa (1). 

3%, Sânţii Părinţi combăteaă şi opiniunea, că_D-deu a 
făcut lumea din sinul sc proprii. «D-dei n'are trebuință 
de mâni spre a crea, scrie Sântul Vasilie cel Mare, și E! 
a creat nu trăgend ființele din sine, ci chemându-le la e- xistenţă prin activitatea sa, așa precum un meșter lucrând cevă nu-l ia din sine (2). De aseminea St. Augustin face 
însemnărea urmâtâre : <«D-deii icreă tâte din nimic ; dar 
nu din sine însuși a creat El. Ela născut o Fiinţă asemi- 
nca lui, pe care o numim Fiul lui D-deă ; prin el sa creat 
tote cele ce sai făcut din nimic (); Și aiurea : «Universul 
a fost creat; dar D-deii nu Pa tras din sinul seii pentru 
ca să fie aceia ce este El. Din contră el l-a creat din NIMIC, 
pentru ca să nu fie egal nici cu acel care-l creă, nică cu 
Fiul s&ă prin care-l creă (4). 

Cât despre cuvântul celor vechi, repetat adesea că «ni- 
mic nu se face din nimic», trebue a observa că 'este forte 
drept în 6re care înțeles, adecă că prin sine însuși nimic nu 
pote să provie din nimics. Dar noi nu dicem, că universul: 
a eșit din nefzaţă prin sine Însuși ; credem că a tot_pute- 
Tea cca nemărginită a lui D-dei îl chemă. din neființă la 
existenţă, și prin urmare, noi arătăm tăria, care este în- 
destulătâre spre s&verșirea lucrărei, cu t6te că întrun Chip 
ne priceput pentru mintea. nâstră cea slabă (5). 

  

(1). St. Vasil, Despre creaţiune în șese gile, serm, 2 Oper. st. păr. V, 96. 
(2). Refutarea lui Bunom. lib. V, Oper. st. păr. VII, 195-200. (5). De libero Arbitr., lib. 1. cap. 2 (al 5). 

(4). In Genes. contr. Manich. lib. I, cap. 2. 
(6). Sântul Chrisostom demonstră cât de nedrept este a respin- ge învăţatura, acesta numai pentru că nu este pricepută. (In Ge- nes., homil II, n. 4).
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Ş. 56. D-geăi a creat untversul nu din vecze, ci în Zimf Sadă 
- odată cu timpul. 

"Dacă universul sa creat din nimic, a fost un timp când 
încă. nu. exista : deci el a avut un început; nu este deci 

„creat din vecie; ci fu în timp, sa ca să dic mai bine, cu - 
timpul, sau în același timp cu el. Căci, timpul nu este suc- 
cesiunea lucrurilor, forma necesară a existenţei fiinţelor, 
obiectelor mărginite, supuse schimbărei. De aceia nu pu- 
tea să existe înainte de fiinţele acestea şi a trebuit să se 1- 
vâscă odată cu ele ; așa că începutul lumei este ŞI începu- 
tul timpului, și când sa creat cea dintâiă, fu și acesta cre- 
at (2). Biserica ortodoxă, învaţă în adevăr că «D-deu este 
Creatoriul nu numai al lucrurilor, ci şi al timpului în care 
primiră făpturile existenţa.» (Mărt. Ort. art I. resp. 33); 
că mai “nainte sciința și mal nainte hotărirea era în 
D-deii înainte de a exista ceva» (Ibid. resp. 30) şi că el 

„cunoscea tote înainte de crearea lumei» (Ibid. resp. 26). 
Și 'sânta Scriptură afirmă Crăşi : 1%. Că a fost un timp 
când lumea nu exista. Acâsiă idee este esprimată în ur- 
mătorele cuvinte ale psalmistului cătră D-deiă. „Mai nainte 

- de a se face munții şi pămentul a fost format şi lumea, din 
vic şi fână în vc. Tu eşt». (Ps. LXXXIX, 2) ; în cuvintele 
Mântuitoriului însuși : «Părinte, preămăresce-mă acum întru 
Tine ca mărirea care am avuto întru Tine până a nu. fi 
Zuma (Lon. XVII, 5); şi în cuvintele Sântului Apostol 

(1). Ceia ce gice- Augustin este târte însemnat ! „Procul dubio, 
non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. Quod enim 
fit în tempore et post aliquod fit, et ante aliquod tempus; post id, 
quod preteritum est; ante id, quod futurum est. Nullum autem 
posset esse preteritum, quia nulla erat. creatura, cujus mutabili- 
bus motibus ageretur. Cum tempore autem tactum est mundus. . & 
(De Civil. Dei Lib. XI, Cap. 6).
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"Paul, : Brne-cuvântat fie D-geii, Tată! Domnului nostru Iisus Christos, care ne-a încărcat în Christos cu toi felul de bine- cuvântări spirituale întru cele cereşti, precum ne-ati ales în- Zru FI ma? "nainte de crearea mei... (Efes. "|, 3, 4.; Col. 1. 17; Sir., XXIII, 29: Prov. VIII, 23). 20. Că lumea a avut începutul săi. «Pe la începutul lumtek, QIsE DSfă- . rul, Dea formă bărbat şi femee» (Marc, X, 6). Aceiaşi i- dee se află în textele: «Za început a creat D-geii ceviul şi Bământul, (Gen., L. +) (9; Dintru început, Dămne, ai î71fe- _meiat Pământul, şi ceriurile Sunt lucrul mânilor Zale, (Ps. CI, 26), de şi cuvântul 72 început are câte odată în Scrip- tură un alt înțeles și însemnă proprii, iad nainte de 1042, înainte de crearea lume, din eternitate (lon. L,1; Prov. VIII, 23). 3% În fine, că timpul însuşi, ca.şi lumea, n'a existat tot-d€una și a fost creat de D-deii. «Den eferu dâmnă am fos, dice ințelepciunea ipostatică alui D-qeu, <azn început înainte de a fi pământul Născută am fosă, când adâncurile încă na erat, nică 2svorele încărcate de apă. Mai "nainte de ce sai înfipt munţii, înainte de colină am fost născută» (Prov., VIII, 23, 25). Şi St. Apostol adauge, că tot prin a- cestă Inţelepciune ipostatică, D-deii “Tatăl <a creat ȘI V6- curile» (Hebr. 1, 2), 
Desvoltând și apărând acest adevăr sânții părinți şi scri- itoriă bisericeştă întrebuințat mai ales următârele raționa- mente. 1%, Dacă lumea a fost creată de D-dei, nu este creată din veci, căci causa producătăre trebue numai de cât să pre- 

  

(0). Porte bine adauga înțeleptul istoric, esplicând creajiunea; că D-gei a creat lumea la început adică, la începutul timpului, To5Teorty,8y 3pXĂ Tavri ri zara Xphvov. Vegi St. Vas. Exaimeron, serm. Î. oper. st. păr. V, 9). Şi st. Ambrosie observă ; „In prin- cipio itaque temporis coelum et terram Deus fecit. Tempus enim ab hoc mundo non ante mundum ; dies autem temporis portio est, non principium“(In Hexzem. lib. 1. cap 6).
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esiste efectului produs (2) ; 20. Dacă lumea a fost creată din NIMIC, nu este creată din veci, căci fu un timp când ea nu era (2). Lumea este supusă schimbărei și există în timp; nu este deci creată din eternitate ; căci mutabilitatea ŞI timpul, ori cât de departe le-am sui, nu pot să fie repre- sentate fără început (3). Tot odată apărătorii adevăru- lui acestuia nu lăsară ne deslegate îndoelele r&dicate în pri- 
vința lui.” 

A afirma, că lumea a fost creată de D-deii, nu din eter- 
nitate, ci în timp, diceaii unii, este a afirma, că însuși ideia 
despre lume şi intenţiunea de a o crea n'a fost în D-deă 
din eternitate, ci-i veniră numai la un timp determinat; 
decă ar fi a admite în D-deu mutabilitate. La acesta r&s- 
punde St. Augustin: «Nu este contradicere între intențiunea 
eternă alui D-deii de a crea lumea ŞI creațiunea acestei lu- DI în timp. D-deii avu din eternitate ideia despre lume: şi 
din eternitate se hotări a o crea, dara o crea nuniaj la o epocă anumită. Nu este deci loc de a presupune, că D-deii 
ar fi suferit nici cea mai mică schimbare când creă real-. 
minte, lumea (4). 

Alţii, plecând dela ideia, că D-deu este o ființă necontenit 
activă, întrebau : Ce făcea D-deii înainte de a crea lumea, 
dacă acesta n'a fost creată din eternitate? «La întrebarea 
acesta D-deă însuși ar putea răspunde» dicea St. Irinei, 
căci Scriptura nu ne descopere nimic in privința acesta (5»- 

  

(1). Athenag. Legat. pro Christian. Cap 16. 
(2). Cyril Alex, lib. Î. In Evang. loan. Cap. 6; Greg. Magn., lib. XVI, Exposit monal Lob; cap. 21 si lib. XXVII, cap 3. 
(5). Augustin. De Civit. Dei. lib. XI, cap. 4. n. 2; lib XII, cap. 15, n. 2, 

(*. Augustin. Confess, lib, XI, cap. 10, 11; De Civit, Dei, lib. XI, cap. 4,n. 2. " i 
(6. Ady. Hseres,, lib. II, cap. 2, n. 3.
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Na voit dice, scriea Augustin, ca un autor 6re care, spre 
răspuns la întrebare, că D-deă pregătea atunci iadul pen- 
tru acei ce ar îndrăsni să pătrundă cele nepătrunse ; ci voii 
dice ma! bine că 727 scză, sa sectă şi pace», Și ceva mai de- 
parte : «Inainte de crearea ceriului și a pământului încă nu 
exista timpul, de ce să mai întrebă : Ce făcea afară D-deu? 
căci pe câtă vreme nu era timpul nu era atunci (2). Asu- 
pra acelueși subiect cetim în Sântul Grigorie “Teologul ur- 
mătorele : «Intreb dacă nu se pOte atribui lui D-deii neac- 
tivitate și imperfecţiune, cu ce se ocupa cugetarea lui D-dei: 
înainte de ce Cel prea înalt, domnind în vidul seculelor, a 
creat lumea şi a împodobit'o cu formele sale ? Ea contem- 
pla. splendârea cu foc dorită a bunătaţei sale, strălucire 
egală și, în totul perfectă a Dumnedeirei ipostatice, pre- 
cum este ea cunoscută numai de D-deti şi de acela căruia 
a bine voit ase manifesta. Înţelepciunea carea făcu lumea 
mai cerceta în concepţiunele sale sublime, formele lumei, 
acestia, care fu creată în urmă, dar care, pentru Ea, era a- 
tunci presentă. D-deti vede tot-d&una cele viitore, cele tre- 
cute și cele presente. Pentru mine așa e împărțit timpul că 
este o parte în urmă și alta înainte; pentru D-dei totul este 
amestecat şi în mânele majestăţei sale divine (2). 

Mai erai şi de acei carii diceai : Fiind că D-deu este din 
veci Domn și ștăpânitor a t6te, lumea pe. care 9 guvernăză a trebuit să existe din veci; sai carii raționau așa : Dacă D- 
deti posedă din eternitate a tot puterea, trebue să fi creat din 
veci lumea. La argumentul dântăiu care era pus de Ermo- 

"gen, respunse Tertulian că cuvintele Domn şi Stăpânitor a 
tote (Dominus) nu esprimă în D-qeui nici esenţa sa, nici vre 
una din proprietățile sale intime, ci numai raportul său es- 

  

(2). Confess., lib. XI, cap. 12, 13 : „Non enim erat time ubi non erat tempus“. 
(4). Hymne sacram., serm. 4, Oper. st. păr. IV, 228-229,
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terior cu lumea; că ast-fel el nu fu Domn și Stăpânitor a 
tote decât numai după crearea lumei (:). Cât despre al doi- 
lea care este alui Origen, sântul Metodiii îi arată tâtă ab- 
surditatea prin observarea că argumentul acesta presu- 
pune, că D-dei n'ar fi fost a tot puternic dacă n'ar fi creat 
universul; și prin urmare, că:El ar fi a tot: puteraic şi în 
tote perfect nu prin Sine-însuși, prin natura sa, ci depin- 
dând de lucrurile ce le-aii creat (2). 

Ş. 3. Participarea tuturor persânelor Sântei Treimi 
la lucrarea Creaţrunei: 

Mărturişind, că D-deii a creat lumea, biseiica ortodoxă 
atribue lucrarea acestă mare, nu unei persone a Sântei 
Treimi, ci tuturor de «dată. Aşa în Simbolul. credinţei ea 
numeşte pre D-deu 'Latăl- Cyeatoriă; ea dice de Fiul: Prin 
EL totul saă, creat ; numeşte pre Sântul Spirit- Doman de viiţă. 
făctorră. Ac6sta se esprimă mai lămurit încă în Epistola 
patriarchilor de resărit despre credința ortodoxă: «Credem 
că singurul trei ipostaticul D-dei, Tatal, Fiul și Spiritul Sânt, 
este creatoriul tuturor vădutelor Și nevădutelore (art. 4). (5). 

__ Acâstă, învăţătură este întemeiată destul de lămurit pe 
Sânta Scriptură. Cici, pe lângă că găsim o mulțime de 
locuri unde creațiunea este atribuită lui D-deii în genere 
(Gen., 1, 1; Is., XLV, 7; ler., X, 12; Ps. Cv 15; CĂXXX 
III, 3; Act, XIV, 14; XVII, 24; 1 Cor., XI, 12; Hebr., III, 4) 
aflăm şi de acelea unde se atribue în particula r. 

I, La D-gei Tatăl. De esemplu : «Pentru noi unul este 

Q) Tertull. Adv. Hermog., cap. 3. Conf. Augustin. De Civit. 
Dei, lib. XII, cap. 15. 

(3, Method. [legi yewqr&y, apud Phot.. Biblioth., Co. COXXXV 
p. 935 Genev. 1612. 

(9). Acesta se află şi in cărțile cultului divin,
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D-deii Tatăl, dela carele sunt tâte, (1. Cor., VIU, 6; Ebr., II, 16). Și cuvintele din rugăciunea Apostolilor: « Dâee, Tu 
aă făcut cortul şi Pământul. marea $2 Zăte cele ce sut într'ân- selz,, adresându-se în particular la ântăia persână a Trei. 
mel; căci noi cetim mai departe : « Care a-i gis prin gura luă 
David servul 15; Pentru ce:s'aii întăritat nimurile şi noră- 
dele aii cugetat cele deşeyte > Sculatu-S" 2 regi pământului şi 
dregătorii sasi adunat împreună asupra Dowinului ŞI asupra insulă lui. Că în adevăv asupra sântului prunc al tă Ji 25, Br2 carele tu Ta uns, saă, adunat Irod ŞI Ponţrăl. Pr 
dat cu păgânii şi. cu: Boborul luă Israil. Ca să facă câte mâna Za şi sfatul 1% matnatnte a Hotărât să fie (Act. IV, 24-28). | | | 

IL. Za D-geă Liul Aşa: < Ze of printrînsul sati făcut şifă- 
ra ză de Aerrsul nimic na sati făcut ce sa făcut, (lâna, 1, 3); saii TZOte prin EI sa Jăcut în certi şi pre Pământ... fâte Drinty- “însul și pentru EI sunt tdtz,, (Col. 1, 16; Comp. Hebr.,s, 3). II. Lai Digi Sprrztul Sânt. Dreptul: lov. dice despre sine : «Spiritul a Digli ma format» (lov. XXXIII, 4) şi Psalmistul : « C cuoentul Domnului Coriurile Sa întăriț Şi cu suflarea gurel sale să Produs T51ă oștirea lors. (Ps. XXXII, 6; Comp. CIIL,30) (). In fine istoricul sânt, Moisi, represintă pre Sântul Spirit ca unul ce se purta preste ape 

în momentul creațiunei lumei, ȘI revărsa viSță în materia creată decurând. (Fac.'12). (2). E | 

  

(2). Dar fiind-că în D-gei „observă St. Vasilie Cuvântul nu este rostit cu gura, ci este un cuvânt viii, independent, bine-făcă- tor, de asemina în D-gei Spiritul nu este o suflare care se res- pândeşte în sr, care se risipeşte; ci o putere care sânţeşte, exi- stă și se manține prin sine însăși cu totul independentă“ (Contr. - Eun., lib. V, Oper st. păr. VII, 181), (2). Cuvântul, se purta este întrebuințat în tradiţie in loc de veinsufleța şi inviea apa, precum face paserea care acopere ouăle sale și le comunică prin căldură o putere viu-făcătăre, O ideie ana-
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Sânţii părinți și scriitorii bisericești atribuiră erăși cre- 
aţiunea lumei lui D-dei în genere (?) şi în particular lui. 
D-qei "Tatal (2), lui D-dei Fiul sau Cuvântul (5) şi lui 
D-dei Spiritul Sânt (4). Și spre a determina partea fie 
cărei persone a Treimei în lucrarea creațiunei sânții pă- 
rinți diceaii ast-fel : «Tatăl creă. universul prin Fiul.în..._. 
Spiritul Sânt» (5) Observând ast-fel, că universul nu sa 
creat prin fie care din Ei separat, ci de tustrei de odată (5), 
sai «Totul provine din Tatăl prin Fiul în Spiritul Sânt». 
totuși nu în acel înțeles că Fiul și Sântul Spirit ar fi avut 
în creațiune o acțiune curat servilă saă pasivă, ci în înțe- 
lesul că creând Ei ai împlinit voința Părintelui (7) ȘI ac6- 

logă, se gice, că este esprimată și aici prin cuvântul acestă. Spi- 
ritul se purta pe deasupra apelor, adică pregătea materia ap6să 
spre a- produce fiinţi insuflețite. Acâsta, respunde înti'un mod sa- 
tisfâcător la cestiunea, ce ni se adreseză : Sântul Spirit remase 6re 
neactiv în lucrarea creaţiunei ? (St. Vas. Despre facerea în şese 
dile, serm. 2. Oper. st. păr. V, 33-34). 

(2). ustin. Apolog,, II 4; Athenag. Legat. pro. Christ., XVI; 
Iren. adv : Hoer., IL. cap. 2. n. 5 etc. 
„2. Clem. Rom. 1 ad Corinth., n.-19; Iren. Ady. Heeres., II], 2, 
n. 6; 1V, 20, n. 1; V, 17, n. 1; Athanas. Exposit, FPidei, n. 1. 
„."(). Lustin.. Gohort. ad (rece, n. 15; lren. Adv. Heer., LV, 20, 
n. 1; V, 18. n. 2; Tertul. Adv. Hermog. cap. 22; Geeg. Thau- 
mat. Orat. paneg. in Origen., n. 4; Athanas. lixposit. Fidei, n. 2; 
Chrysost. In Hebr., homil. II, n.:3; Epifan. Ancorat 28; Augu- 
stin, in Ps. 33. Sa 
(4). Teofil. ad autol. 1, n. 7; st. -Vas. Cont. Eunom, lib. V, 
Oper. şt. Păr. VII, 181; st. Cyr. Alex. St. Treime, cap. 22, Lect. 
Crest. 1841 III, 42,. i 

(5). Athanas. Serm. 3. n. 5 :0 sp Iamip âră rod dâyov &v wp 
[lvevpari «ritei ci mira (Conf. De Comuni Patr., Fil. et Spir. 8. 
assentia, n. 48); Efrem. In Genes. I, 1; Cyril Alex. De Fide ad 
Reg. Serm. Il, n. 51; Conte. Iulian, lib. UL. Epitan. Fid, cat. 
Espos. n. 14. 
(6). Den. Adv. Her., IV, 20, n. 1; Augustin. De vero Relig., 
cap. î. n. 13. | - : 

(7), lren. Adv. Hares, V, 18, m. 2; Basil. De Spirit. $. eap 8. 
n. 19 Oper. st. păr. VII, %1. - 
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stă învățătură se întemeiază pe Sânta Scriptură, unde se dice 
positiv că, < Zotu/este dela Tatăl, (i. Cor. VIII, 6 ;II. Cor., V, 18), prin Fiul, (lâna 1, 3; Hobr. 1, 3 etc), câ Spiritul Sânta 
(Efes., II, 18); că e Zărz Lintrinsul, şi printrinsul şi într însul + 2E muzoă, xai îi aăroi, ai, îy aor6 mă mira (1) (Rom. XI, 36), Sântul Grigorie Teologul espune aceiași ideie mai pe larg când dice descriind ordinea creaţiunei ; «D-dei (Tatăl) în- chipui mai ântăii puterile îngereștă şi cerești; apoi cugeta- rea sa deveni un fapt împlinit prin Cuvânt și sevârşit prin Spiritul Sânt (2). Sâatul Vasilie este și mai precis, mai esplicit; când dice : «In creațiunea lor (a Ângerilor) repre- 
sintă și causa primară (3 pomarapuza:a zizi4) a lucrărei pre 
Tatăl, causa creatâre (înutoupytxi)), pre Fiul, și causa se- verșitGre (zedeuozir), pre Spiritul, așa că spiritele subordina- 
ie au existenţa prin voința “Tatălui, sunt aduse la existență 
prin lucrarea Fiului şi perfecționate în existență prin presen- 
ţa Spiritului Sâat. Ceia ce face perfecțiunea ângerilor este că sunt sânți şi că rămân în sânţenie. Dar nimene să nu'şi 
închipuâscă, că ei ași susținea că sunt trei ipostasuri inde- pendente, și că lucrarea Fiului este imperfectă ; căci nu există decât un principii al fiinţilor, care crează prin Fiul 
și perfecţioneză în Spiritul. Și în Tatăl, care face tâte în- 
tru tâte, lucrarea nu este im perfectă, şi în Fiul creațiunea nu este defectuosă, dacă nu este severșită prin Spiritul ; căci, precum 'Tatăl, care crează prin singură voinţa sa, n'ar avea trebuință de Fiul şi totuși voește prin Fiul; de aseminea 

  

().. In Cuvintele acestea : Tâte din EI, prin EI şi în EI, se raportă la un singur nume tâte atributele distinctive a Tatalui, Fiu- lui şi Spiritului St. căci este numai un D-dei, dela care există totul, un singur Domn lisus Chr, prin care există totul; un singur Spirit Sânt în care exista totul (St. Vas. Cont. Eun. lib. ţ. Op. St. pâr. VII, 208). 
(2). Serm. 38, Oper. st. păr. III, 240; Comp. 4,151: Kai 2wyomua Eprjov î Are oounArjroduevoy ua [lvâouzrr zes:05uzvoy,
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Fiul, care lucreză ca și Tatăl, mar avea trebuință de con- 
lucrare, dar totuși voește a severşi prin Spiritul Sânt. «Ca 

cuvântul Domnulul certurile sait întărit şi cu suflarea gureă 

În tâtă oștirea lor s'aii produs (Ps. XXXII, 6). Cuvântul nu 
„este o modificare semnificativă a aerului, produse prin or- 
ganele vocei, şi Spiritul nu este o suflare a gurei, expirată * 
prin organele respiratâre ; este < Crvânzu/ carele era da în- 
ceput la D-gei, este D-deăs (I6n 1, 1); și «Suflarea gurei Înă 
D-gleii estes Spiritul adevărului carele purcede din Tatăl, 
(XV, 26). Represinta-ți deci pe câte şi trei deodată : Domnul 

care ordonă, Cuvântul care crează, şi Spiritul Sânt care în- 
tăreşte (1). «In fine Sântul Iân Damascen numeşte pre 
Tatăl isvorul și causa (7Ayi) spewnziză za mpofnzii) nu 
numai în raport cu cele două persâne divine ci fără îndo- 
ială şi în raport cu tot ce există; Fiul puterea Părintelui 
preordonând. (3vvapuc nporwragarui) creaţiunea tuturor lu- 
crurilor; Sântul Spirit sevărşitorul a t6tă creațiunea (2). 

Trebue a mai adauge : 10 că învățătura despre partici- 
parea tuturor pers6nelor Sântei "Treimi la lucrarea creaţi- 
unei este o consecință necesară a înv&țăturei despre uni- 
tâtea lor și perfecta îndivisibilitate, în privința esenței şi a atri- 

„butelor divine; 20 că însuşi ordinea şi măsura participărei 
fie căruia la acâstă operă conrespund tot-odată ordinei lor 
personale şi a relaţiunei care există între ele. 

(2). Despre St. Spirit. cap. 16. Op. st. păr. VII, 288, De ase- minea : „Spiritul sevărşește tot ce provine dela D-deă prin Fiuli (Contr. Bun. V. Op. st. p. VII, 193); şi mai departe : „Cel ce esclude pre Fiul inlătură principiul ereațiunei a tote; căcă prin- cipiul existenței a tote este Cuvântul lui D-qei prin care există totul. Cine esclude Spiritul înlătură desevărşirea celor create ; căci, prin trimiterea, și impărtăşirea, Spiritului, ceia ce a primit; prinei- piul existenţei este adus la existenţă. (Ibid. p. 200). 
(2). De Fide Ort., lib. 1 cap. 12. Conf. lib. 1], cap, 2: Kra 05-(09e03) Evyoây, nai că aviqua Epyoy boiorarat Ada Su) p6o- pevoy ai. Îlvebpuart zehetiopavoy, -
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$. 38. Modul creațianel, N 

Relativ la modul cum creă D-deii lumea, biserica orto- doxă dice; acum că prin cugefarea sa (Mărtur, ort, Art re resp. 18); acum prin doznța sa (Ibid., resp. 14), sui prin ordinul săi (lbid., resp. 22). Și în acesta este cu totul în acord cu Cuvântul luy D-deii, care atestă, ca D-deii creă lumea : 
| 1% Prin mintea Şi înțelepciunea sa : “Domnul a întomerat Pământul prin mfeleperiunea să (Prov., III, 19 ; Comp. Ps. CXXXV, ş ler, Ă, 12), adică că l'a înteme- iat conform cu concepţiunile acestea a tot înțelepte în ca- re contemplă din eternitate lucrările sale viitre; D geă, Cunâsce lucrarea sa dn eternitate». (Act. XV, 18; Com p. Dan., II, 42; Sir., XXIII 29; XXXIX, 26); «fai înainte de deci ma întemeiat pre mine, întru începul mai înainte de a face Pământul, dice €răşi înțelepciunea luy D-deu; «Când pre-. gătea ceriurile, eram de faţă ..... . când închidea marea în limirele sale... . punea temelii pământului, eram cu EI şi regulam t6te», (Prov., VIII, 23--30). Părinţii și scriitorii bisericești (!) ati recunoscut în unanimitate realitatea a- cestor concepţiuni eterne ale Creatoriului, in care exista lumea chiar înainte de a priimi existenţa, şi le numea prototipi (aporâzrza), planuri (7xpaăsiyuara),. predeterimi- națiuni (1o0oewut), etc, ale tuturer, lucrurilor (2), *D-deui 

  

(0). Iren. Ady. Haer., II, cap. 2; Origen. De Princip., lib. 1, cap. 2; Euseb. Priparat. evang. lib. XI, Cap. 10; Athanas. Contra, Gentes, cap 1; Hieronym. Commeat,, lib. I, in epist. ad Etes. cap. Î; Cyril. Alex.-lib. VIL In Evang. loham., cap, 16; Augu- stin. De Genesi ad liter., lib. V, cap. 18 : „He antequam fierent utique non erant, quomodo igitur Deo nota erant Qu& non erant? Non enim quidquam fecit ignorans. Nota igitur tecit, non faeta cognovit; proinde, antequam fierent, et eranţ et non erant; erant în Dei scientia, non eranţ in sua natura“, . (2). Mapaăstyuara dE 'pipev eivau roz ey dep rây dry oysozor-
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videa operile sale înainte de a. exista ele,, scrie St. I&n 
Damascen «și le represinta în spiritul săi din tâtă eterni- 
tatea, și fie-care lucru. primește existența sa în timpul de- 
terminat, în puterea cugetărei sale eterne, care reunită 
cu voința sa, este tot odată, predeterminațiune, formă şi. 
pian (1). Şi âiurea: «Ideia divină a fie-cărei din ființi, care 
trebue să primescă existenţa dela E], este forma, planul 
sei, sati după cum dice St. Dionisie, predeterminaţiunea 
sa. Căci, chipul a cărei existență este determinat mai îna- 
inte, și care trebue numai decât să fie, este plănuit dina- 
inte în sfatul săăs. (2). 

20. Prin voința sa, dorinţa, sa, adică cu totul liber 
şi nu în urma unei constrângeri sau necesități Gre care, 
Da aceia se dice : * D-deul nostru în ceri Şz Bre pOomând, 
foto câte a vrut a făcut, (Ps. CUI, UI). 

«Câte a vrut Domnul a făcut, în certă, pre pământ, în 
mări şi întru 16te adăncurile» (CXXXIYV, 6). <Vrednic eşti 
Domne ! D-geul nostru, se primeşti &lorie, ondre şi putere, 
Bentru că Tu aă creat tâte şi Prin voza ta Subsistă şi ad fost 
create» (Ap. IV, Il). De aceia şi scriitorii vechi ai bisericei 
mărturisaii, că D-deă a creat lumea nu în urma unei nece- 
sități sai a unei constrângeri 6re care, ci numai din bună 
voia sa (2); că Ela creat tâte câte a voit şi precum a 

obs xai îyaiec mooănzarâras dâovs, obs Î) Veodoţia zpoopisuoda WAS , ai Vata mal ara Ysriuara, Try dyrooy 4POpLOTIAĂ, Xa 1r0vrexă, xaWods 5 “laepoboios ra dura mivra mai TpObpLos za: zapirasțev, (Dionis. Areopag. De Divin. Nom. Cap. 5,n. 8; Conf. C.7n. 2). (2). Exp. acur. a credinței ortod. lib. 1. Cap 9, p. 33 
()- De imaginibus orat. III, n. 19, şi la finea Măârt, Ort. a bis, cat. şi apostolice de resăritt. | (5). Fren. Adv. Heer. II, cap. 1,n. 1: „Negue ab aliquo motus,' 

sed sua sententia et libere fecit omnia, quum sit solus, Deus“; 
Augustin. De Civit. Dei, XI, cap. 24 : Liberrima voluntate feciţi.. ; Veodoret, În Genes,., guest. III; Damasc. De Fide ort. 1. C. 2. 

Teologia Dogmatică . 
30,
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voit (1); că voinţa sa este temelia, principiul șI măsura tu- 
turor lucrurilor. (2); că ea este însuși iucrarea acelia ce o 
numim lume (3). 

3%. Prin cuvântul să. «.Ș7 a dis D-geă: să se facă lumi. 
mă şi Să ăcut bumind», istoriseşte sântul autor al Facerei. 
“za dis D-geii : Tărte să fie în mijlocul apelor, şi să se de. 
Sfartă apă de apă şi [acu D-ale tăria. .... şi a gis Dai: 
Să să adune apele de sub ceriză întrun doc şi să se arate i- 
scatul, ete» (Fac. L, 3, 6, 7. 9). “Ela dis şi s'a făcut, el a po- 
runcit și sa zidit» (Ps. CXLVIII, 5). Totuși aici prin cu- 
vântul lui D-deăi, observă părinții bisericei, nu trebue a în- 
țelege un sunet articulat sau un cuvânt așa ca al nostru ; nu, 
ci Cuvântul acesta creatori arată semnul sati espresiunea vo: - 
inței a tot puternice alui D-dei, care făcu universul din ni- 
mic. (Ap. IV. n; Ler., XXXII, 17). «Creatoriul universului, 
dice Sântui Vasilie», având o putere creatâre nu numai în- 
destulătâre, ci infinit superidră pre câtă'i trebuea ca să cre- 
eze lumea, chemă la existență tote lucrurile vEdute, şi a- 
cesta prin un singur act al voinţei Sale. Şi când atribuin 
lui D-deii voce, cuvânt și poruncă, nu înțelegem prin cu- 
vEntul lui D-deii simplul sunet produs prin organele vocei 
şi aerul pus în mișcare prin mijlocul limbei; dar spre a 
înţelege mai bine, voim se esprimăm, sub forma de poruncă 

(). Teofil. ad. Autolye., XI, 13: Ka9âs Boshecar; Hipolyt. Adv Noes, n. 70, n, 11: Enoimszv os Edskasev : Tren. Adv. Heer. III 8, n. 3: „Quemadmodum voluitt. .. i 
(2). Ambros. In Hexem., lib. [. cap. 5 n. 19: „Ex ipso prin- cipium et origo substantize universorum, id est ex voluntate ejus et potestate. . .; cap. 6; Omnia reposita in ejus existimo volun- tate, quod voluntas, ejus fundamentum sit universorum ; lib. II, 7 

cap. 2 n. 4, Voluntas ejus mensura rerum este. 
3), Clem. Alex, : 03 vâp ara dsYavai 6 dahe. de vân m ) p 5 Eu avrob Epyov Eori, xal 10510 x60uos îvouiterat (Preda. ) 

â 
. 1, cap. 6). or 

>
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însuși actul voinţei (5). Un aseminea raționament se află 
în St. Ambrosie (2). St. I6n Damascen (5) etc. 

Prin urmare, spre a esprima în puţine cuvinte învățătura 
bisericei asupra modului cum Sat creat lumea, Qicem : 
“D-geă, creă lumea» dupre ideile ce le-ati avut din vecie, cu 
totul liber şi prin un simplu act al voinței Sale, „Planul crea- 
țiunei există etern în cugetarea sa; voința sa liberă hotări. 
executarea acestui plan ; un singur act al acestei voințe îl 

„realisăz. Dar cum un singur act al voinţei a tot puternice, 
un singur cuvânt creatoriii putu să facă universul din nimic; 
acesta, după Scriptură, este o taină, care nu pote fi price. 
pută decât prin credinţă : <Przn credinţă», dice Bântul A- 
postol, «scz că lumea a fost Țăcută Prin cuvântul hd D-ale 
şi o cea ce se vede sa a format. (Hebr., XI, 3). 

$. 39. Motivul şi sedpul creațiunei. 

D-deii creând lumea, nu din necesitate, ci cu totul liber, 
urmâză că a avuto causă, un motivspre a o crea; căci pu- 
tea ŞI să nu o creeze. Și fiind că o creă prin mintea Și în- 
ţelepciunea sa, a trebuit se facă acesta spre un scop 6re 
care, de ore ce înțelepciunea sa nu pote lucra fără scop. 
fită ce ne învaţă biserica ortodoxă în privinţă acesta : «Tre- 
bue a crede că D-deii. . . carele este bun şi prea bun, cu 
tote că în sine însuşi în totul perfect și glorios, trase uni- 
versul din neființă pentru ca să fie creaturele, care premă- 
rindul să se împărtășască de bunătatea sa» (Mărt. Ort. 

(1). Despre creaţiune în şese dile, serm. 1, p.4. Oper. St. păr. 
V, şi serm. 11, p. 35 ibid, 

(2). Nature Opitex lucem locutus est, et creavit. Sermo Dei vo- 
: untas est, opus Dei natura est“. (A mbros. In Hexzem. „lib. Leap. 9). 

(3). Prin emvintele gură şi cuvânt trebue a înţelege, manifestarea 
voinţei Îui Dumnedei, precum și noi manifestăm sentimentele n6s- „tre intime prin buze şi cuvânt (Esp. ex. a Cred. Ort., cap. 2, 36) 

ca rucsac 

 



— 468 — 

Art, L, resp. 8 Comp. Catech. cel Mare). Prin urmare biserica 
„privește ca_motiy al creațiunei lumei numai bunătatea ne- 
mărginită a Creatoriului, și ca scop. al acestei creațiuni glo- 
ria Creatoriului, pe deoparte, și fericirea creaturelor pe. 
de alta. 

I. Moftvul, Cugetând cu luare a minte la Cuvâatul lut 
D-deu, căpătăm uşor convingerea că Cel prea Inalt n'a pu. 
tut fi îndemnat de a crea lumea decât prin bunătatea sa 
nemărginită. Sânta Scriptură ne conduce la acestă ideie în 
parte chiar prin locurile unde ne învaţă că D-deti este o: 
Fiinţă desevârșită în perfecțiuni (Ps. CXIV, 5; Mat., V. 4 5), 
şi prin urmare cu totul glorios (Ps. XXIII, ro; XĂVIIL;3), 
și înfinit fericit (< Tim, 1, II; Ps, XV. 1); că nu are trebu- 
inţă de nimene și. de nimic (Act,, XVII, 25, 26); Că El sin- 
gur a existat din veci în lume (Ps. LXXXIX, 2: Efes. 1. 3, 4) 
ŞI prin urmare a putut se existe ast-fel în vecii vecilor, dacă 
nu ar fi aflat de bine a produce creaturele. Dar ea ne ara- 
tă şi mai bine, când inturnând privirele n6stre asupra făp- 
turelor lui D-dei, strigă. : * Domnul este bun către toţi, şi în 
durăvile sale preste tdte Jăpturile, (Ps. CĂLIV, 9; Comp. 
Prov., XI, 25-27), și ne învață a mărturisi îndurarea sa ma- 
nifestată în lucrarea creațiunei : «Zănda-fi fre Domnul, că 
este bun, că în odc este mila luă, Lăuda-ţ? Bre D-geul dumne- 
geitor, că în vic este mala luă; Jduda-ți pre Domnul Domni- 
or că îndurarea Înă este eternă ; Cala ce singur face minună 
ari, că malostivirea Îuk este vecinică ; cela ce a făcut ce: 
rzurile cu a fot înțelepciunea sa, că în vie este mila bă ; care 
a întărit pământul preste ape, că mrla În este vecinică ; cel 
ce a făcut luminăloriă cei mari, că îndurarea ră este cfernă 
sorele spre stăpânirea gilei, că în vic este mila bn ; una Şi 
stelele spre a domina nâplea, că eternă este îndurarea luă» 
(Ps. CXXĂV, 1-9). Părinţii şi scriitorii bisericești sunt una- 

e
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„nimi, asigurând că causa creaţiunei este nemărginita bu- 
nătate alui D-dei. - 

Etă cum se esprimă St. Grigorie Teologul în privinţa a- 
cesta : «Fiind că contemplarea lăuntrică de sine însuşi era | 
:0 ocupațiune neîndestulatâre pentru a tot bunătatea sa, Şi 
trebuea ca binele să se respândescă din ce în ce mai mult, 
precum și numărul creaturelor deveni din ce în ce mai con- 
siderabil (căci aici este unul din atributele Celui prea Inalt), 
D-deii imagină mai ântăiii puterile ângerești şi cereşti, şi 
gândul i se împlini (1),. Cetim în Sântul Atanasie : «D-deti 
este bun, sai mai bine este însuși isvorul bunătăţei ; şi fiind 
că totă antipatia este streină Fiinţei a tot bune, creă tâte 

„din nimic prin Cuvântul săi, Domnul Nostru lisus-Chris- 
tos (2). «Domnul D-deii dice fericitul Teodoret, n'are tre= 
buinţă de laudele n6stre; dar, numai prin bunătatea sa, 
dădu ființă Ângerilor, Archangelilor şi tuturor făpturelor». 
Și mai departe : «D-deu n'are trebuinţă de nimic; dar fiind 
“adâncul bunătăței, bine voi a da existență celor ce nu 
erau (3). St. Ion Damascen, se esprimă așa : «In a tot bună- 
tatea sa, D-deui nu se mulțămi cu contemplarea de sine 
însuși; ci prin supra abondența acestei bunătăți, bine voi a 
produce creaturi ca să se bucure de bine-facerile sale şi 
să participe de acestă bunătate (+). N 

IL. Scofu/, Sânta scriptură și după ea învățătorii biseri- 
cei, daii înainte de t6te ca scop al creaţiunei premărirea lui 
(2). Serm. 45 oper. St. păr. IV, 156-157. | 

(2). De Incarnat. Verbi, n. 3, în op. î. 1.p. 49 Paris, 169%. 
(3). În Genes. Quzst,, 4 Lect. Crest. 1843; III, 324-325, St. 

Chrisost. op. t. 1. p. 151-158 ed. Montfaue. | 
(6). Esp. ex. a cred. oxt. lib. II cap. 2. Aceiaşi cugetare se află 

în Dionisie Areopagitul (De divin nomin., cap. 4) și Augustin : 
“ mln eo vero quod dicitur : Vidit. Deus quia bonum est, satis si- 
gnificatur Deum nulla necessitate, nulla sue cujusquain utilitatis 
indigentia sed sola bonitate fecisse quod factum est, id est, quia, 
bonum“ (De civit. Dei, lib, XI, cap. 24).



   

470 — 

D-deii. Cea dintăii esprimă ideiă acesta în trăsuri generale 
când dice : «Domnul a făcut tote pentru E. (Prov.; XV, 4) 
şi că. « Zăre sunt prin EI şi peutru El, (Hebr. LI, 10). Ea 
esprimă și mai lămurit şi mai direct, ori când atestă că, 
«per focțiunele nevăzute ale luă D-gleă, vecinică-ă putere şi du- 
finegieive, ai devenii arătate dela crearea Îumet» (Rom. 1, 20) 
(și tocmai în acestă manifestare a perfecţiunelor lui D-deii 
constă gloria sa exterioră) ; ori când dice :-« Corzupile Zestasc 
Floria în D-geă» (Ps. XVIII, »); şi “pământul este plin de 
gloria sa, (Is., VI, 3). In fine ea se esprimă fârte lămurit 
când ne recomandă să «premărim pre D-gei în corpurile 
nOstre şi în spiritele nostre, care-i aparțin Lut (Cor. VI, 
29) şi când ne dice : «Ori de mânca-ţi, ori de deți, saă alt 
ceva de face-ţi, tăte să le faceţi spre mărirea luă D-geăa (i Cor; 
X, 31); în genere învită ceriul şi pământul a glorifica pre 
Creatoriul. «Lăzda-ţi pre Domnul, cei din c&riuri ; lăuda-. 

„zl întru cele înalte. Lăuda-ţi pre E] toți ângertă luă, dau- 
daţi pre EI tote puterile durt. Sorele şz una. lănda-ți d; stelele 
Şi (umana, lauda-ţe i împreună. Lăuda- 1, certurile reriurilor 
şz apa cea maă pre sus de certuri sc laude numele Domnu. 
Că el a gs şi sa făcut, el a poruncit ŞI Sa zii... .. Se 

„laude pre Domnul, de pre pămtut; Balaurii Şz Z01e adâncu- 
pile! Focul Şz grindina, zăpada şi negura, Furtuna ce înple- 
meşte cuvântul du! Maumţii şi tăte colinzle ! Pomik roditor: şi 
Zoți cedrii. Firăle şi tote vitele, tăritărele şz faserile aripate ! 
Rog pământul şi 101e poporelz., Mat marti Şz Zoți judeca- 
torc pământului, Tinerii şi feciorele ; Batrân: şi Brunciă se 
aude numele Domnului, căci numa numele Luk este înalt şi 
mare. Certul şi pământul vestesc laudele Salz> (Ps. CĂLVIII, 
1, 13). Aceiași cugetare se află în sânţii părinţă și scriitorii 
bisericești, Ea este esprimată între alţii, de St. Iustin Mar- 
tirul, care dice că «D-deu cred lumea spre a manifesta pu- 

a
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terea sa divină» ; (1) de Teofil al Antiochiei : «D-deii chie- 
mă tOte dintru neființă la existenţă, pentru ca făptura să facă 
cunoscut și să pricepă t6tă întinderea mărirei sale (2; 

„de Tertulian : «Din nimic a scos lumea spre podâba ma- 
jestăței sale (5); de Atenagora, Atanasie cel Mare, Lactanţiiă, 
Augustin, leronim etc. (4). 

Că D-deă șia mai propus, ca scop al creaţiunei lumei, şi 
fericirea tăpturel, acesta se vede lămurit din motivul care-l 

„îndemnă la lucrarea acesta. Căci dacă creă universul numai 
pentru nemărginita sa bunătate, ca și făpturele să guste ca 
şi EI din plăcerile existenţei și să se împărtăşescă de favo- 
rurile sale, este lămurit că într” acesta se află unul din sco- 
puriie creațiunei. In binele acesta, « D-g247 24 încetiză de a 
mărturisă ceta ce este EI facend bine dmenilor» (Fapt. XIV, 
16) dându-le tuturor cozață şi su/laie şi tăte» (VII, 25); şi, 
“frocurându-ne cu îndestulave 15te cele de trebuinţă vzâțel> 
(«e Tim. VI, 19) <£7 ample pământul cu bunătatea sa (Ps, 
CIII, 25) și âze anzmalele se aruaplut de bunătate» (CĂXLIV, 16). 
Etă înce înţeles și învățătorii bisericei dic adesea, că D-deti a 
creat tote, nu pentru EI, căci n'are trebuinţă de nimic, ci 
pentru noi, făpturele sale (5). Apoi, scopul acesta, este şi O 

(0)... Ilpăg Zvăertev ris Veta abrob doyâpsos. Fustin. Aristotelie, 
Dogm. evers. p. III. ME e LL NE 

(2)... “Ivo dă râv Epepoy TWOSXATaL Xa vomdi) să uâedos adro5. 
Teofil. ad autol. 1, cap. 4. ” 

(9). „De nibilo (mundum) expressit in ornamentum majestaiis su. 
Tertul. Apolog cap. 17. , Aa 

(4). Athenag. De Resurrect, mort., cap. 12: B5âpaov, br 1ATă 
WEy Tây TpoTĂv Xa xow6Tepoy Adțoy, Îi eavrov mai riy eni Rss Tis 
Îqptobpytac Veopovuăvriv ayadârijra, za aopiav Enoimoey 6Yeds avăpo- - 
OV. 3 +. ..; Atanas. Contra Arian, orat. II n. $1 : Lactant. Divin. 
Tnstit., lib. VII, cap. 6; Augustin. De lib Arbitr, III, 11, n. 32; 
Hieronym. In Efes. 1, 14. a „ 

(5). Lertull. Adv. Marcion, 1, cap. 13 : „Deus mundum. non sibi, 
homini fecit : „Greg. Nyss. Orat. catech., cap. 5; Hilar. Tract. 
în Ps. II, n. 14: „Deus igitur, ex quo omnia sunt, nullo eorum
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urmare necesară acelui dintăi. Fiinţele morale (singurile, care ai făcultatea de a pricepe și a tinde liber la acesta, pe când tote cele-lalte sunt. necapabile de a premări cu sciin- 
ţa pre Creatoriul lor şi nu sunt pline de gloria sa, nu pot să O manifeste creaturelor înzestrate cu minte), ființele mora- 
le dicem, premărind pre Creatoriul, chiar prin acâsta, gu- stă fericirea. Căci, nu pot să premărescă cu adevărat, pre- cum voește Mântuitorul, decât prin fapte dune și o viaţă 
Zzosă (Mat. V, 16), dar, urmarea naturală a faptelor bune, este fericirea, după evangeliti (V, 3-12), şi pietatea, «dice a- postolul : ceste spre tâte de folos având promisiunea vieţei de acum și acelei viitâre, (1 Tim. IV, 8). | 

De aici se vede recunoscând ca scop al creațiunei, gloria 
creatoriului și fericirea creaturei, obiecte așa de străns le- 
gate una cu alta, nu respingem nici decum ideia că lumea a fost creată și spre desvoltarea morală a fiinţilor raţiona- 
bile și a perfecţiunei lor treptate în bine. Fără perfecţiona- 
rea treptată în bine, acestea n'ar putea să premărescă cu 
adeverat pre Autorul lor nici să tindă la fericire. Deci se 
pote face, Gre cum, și din perfecționarea acâsta un alt scop, 

"al creaţiunei lumei, un scop deși nu principal şi definitiv, 
cel puţin pregătitor şi mijlocitor, faţă cu scpul principal, 
“Fund creați spre fapte bune» (Efes; IL, 10), se premărim 
pre Domnul prin faptele acestea, ca prin acesta să atingem 
fericirea. 

X 

$. 60. Prefecfiunea creatureY Şz Originea v culuă în lume. 

«Despre făptură, dice biserica ortodoxă, ctă ce trebue a 

> 

cugeta. Intru cât ea a fost creată de o Fiintă a tot bună, 

  

îndiget, quibus id quod sunt esse largitus est, omnia vero ad pro- tectum ecrum, que gignerentur, creavitt In Patrol, curs. compl., t IX. p. 269); Leo, Serm. II, in Natal. Domini.



este însăși bună, numai cu acestă deosebire că, când făptu- 
ra raţională şi liberă se întorce dela D- dei, devine rea; 
nu că a fost creată aşa, ci pentru că faptele sale sunt con- 
trare rațiunei. Eră făptura neraţională, nefiind liberă este 
cu totul bună prin natura sa» (Mărtur. Ort., art. I, resp. 31). 
Și aiurea: «Creatoriul fiind bun pria esenţa sa, tot ce a creat 
El este pentru aceia chiar fârte bun, și El nu pâte fi nică 
odată creatoriul răului. Că dacă se află în om sati demon, 
vre un răi Gre care, adică păcatul, care este în contra vo- 
inței lui D-deii, acest răi provine dela om sati dela demon. 
Căci, este forte adevărat şi afară de tâtă îndoiala, că D-deii 
nu pote fi autorul răului și că prin urinare dreptatea cere 
ca să nu-i se împute». (Epistola patr. Or, despre credința 
Ort., art. 4). 

Ta adevăr, Sânta scriptură întărește pe de o parte ; că tot 
cea creat D. deti a creat desevârșit. Așa Moisi, facând isto- 
ricul creațiunei, adaugă după descrierea lucrărei. “za 
văzut D-geă, că este bine» (Fac,, L, 4, 10, 12, 18, 21, 25), şi te 
rmină dicând : «Ş7 a văgur D-gleii tote câte le-a făcut, 2 
£7ă erai bune fâr tea (Ibid, 31). Scriitorii sacri carii l-ati urmat 
repetă aceiași cugetare în feliurite moduri; așa Psalmistul : 
«Câz de mari şi minunate Sunt lucrurile zale Domne! Tote. 
cu înţelepciune ie ad > făcut» CUL, 25); Eclesiastul : « Zoz ce a 
făcut EI este Ban la Ampul sei» (IL, us; Comp. Prov., XI, 
25); înțeleptul fii al lui Sirah : «/crarile Domnului SUat 
Jârte bune» (XXIX, 2); și Sântul „Apostol Paul: « Zoză fă-. 
Ptuva în D-geit este bună» (i Tim. IV, 4). Pe de altă parte 
aflăm în Scriptură că dacă r&ul există în unele creaturi ra- 
ționale, anume în om și în demon, acest răi nu vine dela. 
D-dei, ci de la Fipturile acelea; «A fost ucigletor de omenă 

_ dela început», dice Mântuitorul despre diavolul «şz za 7â-: 
mas întru adevăr, pentru că adevărul nu este întru el. Când



4 
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„ SPune minciună, gice ceta ce ăflă în el, căcă mincinos este Şz 
zată al minctunek». (6n, VUL, 44). Prin an om a intrat pâ- 
catul în lume», dice Apostolul «și pr focat mârtea ; ast-fel 
pidr lea a trecut în Zoți Omeniă prin un singur om întru care- 
de toţi a pecatuita (Rom. V, 14) ; sati : « Col ce sevărşeşte pă- 
catul al diavoluluă copil este, pentru ca diavolul Pecătueşte 

"dela început, (i 16n VIII, 8). Pentru aceia ni se dice : «ere- 
şte-te de văit şi fă bine. (Ps. XXXIII, 14) ; spălaţi-ză, ȘI Vă cu 
7ățr-ți; rădica-ți viclesugurile din inimile vostre ; înceta-ță a 
face răi» (Is., |, 16), etc. | 

Sânții părinţi și scriitorii bisericești ati desvoltat ideile a- 
cestea despre perfecțiunea tăptureiși origina răului în lume, 
ori combătând pre gnostici, manichei, marcioniţi și alți 
eretici, carii învățat că lumea este împertectă și plină de 
ră, și câ autorul răului este D-deu, sai un principiă par- 

“ticular, principiul reului opus celui bun; ori comentând 
facerea în șese dile. Ecă cum raţionati ei mai ales in re- 
sfrângerile lor. «Răul nu este un lucru a parte, având ca 
alte ființi create de D-deti o existenţă reală; nu este decât 
o abatere a ființelor dela starea lor normală, naturală, în. 
care leaii aședat Creatoriul. Deci nu este D-dei autorul 

sati causa răului; răul provine chiar dela ființi, care se a- 
bat dela starea lor normală și destinaţiunea lor primitivă. 

Și fiind-că fiinţele numai morale pot să se abati de bună 
voie dela starea lor naturală, urmeză că răul, în înţelesul st- 
rict al cuvântului, nu pâte fi decât moral, Cât despre r&ul. 
fisic, trebue să fie considerat în parte ca o_ urmare a răului 
moral, şitin parte ca o ped&psă trimisă de D-deii pentru pă 
cătoşi şi ca un mijloc de îndreptare pentru aceştia (1);. Şi, 

  

(2). Dionis. Areopag. De divin. Nomin., Cap. 4, n. 18, 35; Peo- fil. ad. autolic XI, 27; Tatian. Ad. Grec., XI; Iren. Adv. Her. 
IV, 29 n. 1; Tertull. Adv. Marcion; 1, 16, 25, 2; 11, 6, 14; Origen. Contr. Cels., IV, 54; Athanas. Contr. Genţ, cap. î; Am- 

      Mea 
pie

 
i
,
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în comentariele lor asupra tacerei în șese dile, sânții părinți 
cercetati pe rând fie-care ordine a operilor divine, după 
diua în care aă apărut, și arătaii pe larg semnele înţelep- 
ciunei creat6re în perfecta lor organisare (?). | 

In fine mintea sănătâsă, plecând numai dela ideia de 
D-deu, adoptă de bună voie învățătura sântei scripturi şi 
a sânţilor părinți despre perfecțiunea creaţiunei şi originea 
răului în lume. D-deti este o „ființă a tot înțelâptă şi a tot 
puternică; El wa putut să facă lumea imperfectă ; El n'a 
putut se producă nimic care să nu răspundă scopului săi 
şi care să nu conlucreze spre perfecțiunea -totului. D-dei 
este o fiinţă a tot Sântă și bună, prin urmare, n'a putut să 
fie nică autorul r&ului moral, nici al celui fisic; și dacă - 
ar fi creat lumea imperfect, acesta ar fi fost sai pentru că 
mar fi putut face mai bine sau pentru. că n'ar fi voit. Dar 
aceste două presupuneri sunt deopotrivă contradicătâre 
cu ideia adevărată despre Fiinţa supremă. 

$. 67. Aplicarea morală a dogmiei. 

„Dacă pătrundem acum sensul dogmei creaţiunei, putem 
să scotem numerose lecţiuni, ori în raport cu Creatoriul, 

„ori în raport cu creaturele,. 
1% D-deii creă universul, și prenoi împreună cu el, nu- 

mai prin bunătatea sa nemărginită și prin dragostea sa, ne 
"având trebuinţă de niMIC-şi de nimene. Ast-fel cel din- 

tăiu sentiment de care trebue să fie pătruns fie-care din 
noi, la vederea naturei, precum şi la ideia despre propria 

bros. In Hexm., I, cap.-8; Greg, Teol. Oper. St, păr. III, 320; 
St. Vas. Ibid, VIII, 142-163; Augustin. Contra Manich. XI, 29, 
n. 43; De Civ. Dei, XII, 5, 6; 1. Damasc:, Esp. ac. a cred. ort. 

(3). Vedi Comentarii asupra, facerei in şese dile şi asupra că- 
rței Facerei a St. Vasilie, St. Chrisostom. St Ambrosie, Greg. Ni- 
ssanul, Șt. Efrem etc.



+
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sa existenţă, este al celei may profunde recunoscinți către 
Creatoriul: a | | 

2% Lumea făcută, din nimic, întinderea sa împunătâre, 
organișarea admirabilă, fie în total, fie în cele mai mici a- 
mărunte, varietatea surprindătâre a fiinţelor care o locu- 
esc și calităţile de care se împărtășesc, tâte acestea mani- 
festă a tot puterea, mărirea și înțelepciunea nemărginită a 
lui D-deti, așa că în genere lumea este oglinda perfecţiunelor 
Dumnedeirei. Decă să privim cât se pâte de des în acestă 
oglindă, chipul Domnului Nostru, ca să mergem în pre- 
senţa sa și să imităm perfecţiunile sale, 

3% Scopul principal al creațiunei lumei fu gloria Creato- 
riului; și lumea care ne încunjură, oferindu-ne o imagine 
așa de curată a perfecţiunelor lui D-deu, este cu adevărat 
un templu măreții în care totul celebreză ȘI premărește 
neîncetat pre Creatoriul săi. Să ne deprindem şi noi a 
uni vocea nâstră plină de recunoscință cu acea a naturei 
întregi; să ne învăţăm <a fremăyi Bre D-goiă în sufletul şi 
în corpul nostru, care-i apartin Iul» (1 Cor. VI, 20), şi «76 
Ze să de facem spre mărirea dud D-geăs. (i Cor. X, 30. 

4%. 'TOte făpturele lui D-dei sunt perfecte, și periecţiu- 
nea ]or constă în aceia că fie-care este cu desăvârşire în- 
destulătâre spre a implini scopul ce i s'a prefipt. Sg scim 
dar a respecta acestă perfecțiune a creaturei păzindu-ne 
bine de a nu întrebuința vre-un obiect sati vre-o ființă nici 
odată în contra naturei și a destinaţiunei Sale. 

5% Tote făpturele lui D-qeii sunt frumâse. Să iubim dar 
aceste frumuseți ca pe niște făpturi eșite din mâna Do- 
mnului nostru; dar să le iubim așa ca făptura să nu ne 
facă a uita pre Făcătoriul; ci din contră, la privirea fru- 
museței v&duie, să ne înălțăm din ce în ce mai mult la con- 

„templarea frumuseţei nevădute, necreate și prea înalte a-
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lui D-deiă, de dânsa să ne lipim inima “nâstră, şi acolo să 
căutăm adevărata tericire. 

  

ARTICOLUL II. 

Despre ordinile principale ale creaturelor. 

I. Despre lumea spirituală. 

$. 62, Învățătura biseraceă şi Privire asupra ideilor false 
în privința dlogmeă aceştia. 

Învățătura bisericei ortodexe privitore la lumea nevă- 
dută sai spirituală, privită anume ca făptură alui D-deii, se 
pâte presinta ast-fel : <Ângerii sunt. spirite necorporale, 
dotate cu înţelegere, voinţă. şi putere. ...... Ei au fost 
creaţi înaintea lumei vădute şi a omului... .. se împart 
în nouă cete....,. chiar și Îngerii răi au fost creaţi buni 
de D-deu, dar ai devenit ră prin voința lor proprie», (Ca- 
teh. cel. mare art. 1; Mărt. ort. art. 1. resp. 19, 21), Acestă 
învățătură carea precum vom videa, a existat tot-deauna 
întregă în biserică, a fost deosebit interpretată și chiar 
respinsă în totalitatea ei. Așa ati fost şi sunt încă de aceia, 
carii n€gă zzzsfenţa îngerilor, fie buni, fie ră, aducând 
mai ales spre întemeerea ideiei lor locuri din Sânta scri-. 
ptură unde se amintesce de dânșii și care după ei trebue a. 
se înţelege într'un. sens figurat (1). Alţii avură opiniunile. 

lor particulare în privința zafureă ângerilor, unii atribuin- 
du-le corpuri, dar fârte subtile ŞI eterice (2), ră o semă îi: 

(). Hobbesius, Leviath., cap. 34; Semler. Dissert, de Dzemo- 
niacis, Hale, 1160; Schott. Eipitoma. Theol. Christ. dogmat., p. 
83, şi alţii. , 

(2). lustin. Dialog, cum Triph. cap. 51; Clem. Alex. Strom., 
m 3; Tatian. Adv. Greee., XII.
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„considera ca fiind de o natură inferidră în dignitațe. sufle- 
telor omenești (). Aii fost şi de. acei carii rătăciră în pri- 
vința grzzinei ângerilor; mai întăi asupra modului originei 
lor, afirmând că n'a fost creați de D-deii, ci sunt ema- 
nați din esenţa sa (2); apoi în privinţa timpului originei lor, 
pfesupunându-ă creați îndată după crearea materiei «dar 
înainte de formarea sa în lumea vEdută (3), sati în diua 
dintăiă odată cu lumina (4), sati după crearea lumei ma. 
teriale și a omului (5); chiar, după unii, spiritele decădute 
erati r&le prin natura lor și de la început, şi nu deveni- 
ră ast-fel din voinţa lor proprie (6). In fine au fost o mul- 
țime de opiniuni particulare în privința ppumărub și a cate- 
goriilor ângerilor buni şi răi, în privinţa modului și a ca- 
usei căderei celor dintăiă, în privinţa naturei păcătuirei 
lor, etc. . 

Val6rea fie-căria din opiniunile acestea, expuse sai ne- 
expuse, se va cundsce dela sine din desvoltarea amărun- 
ţită a învățăturei ortodoxe asupra spiritelor bune și răle 
privite ca creaturi ale lui D-deii. 

A. Despre spiritele bune saii despre âugeri. 
$. 63. Conceputul ângerilor şi realitatea existenţei lor. 

Cuvântul ânger (dpyedos, trimis), după expresiunea pă- 

(9). Tertull. ady. Mareion., II, 8, 9; Origen. In Math., t. X, n. 13; In loan. î. l. n. 94, 
(). Aşa cugeta Cerint, Carpoerâţ, Saturnin si alţii. Vegi la Augustin Contra Paust,, XV, 5; şi De Gen. ad litter,, VII, 2. 3. (5). Gennad. de Dogmat. eceles, cap. 10, in Patrolog. curs. compl., t. XLIII p. 953. 
(4). Epifan. Hzeres., LXV, 4, 5; Augustin. De Civit. Dei, XI7,9. (5). Ast-fel cugetai unii în timpurile vechi, judecând după gisa lui Augustin: (De Civit. Dei, XI, cap. 2), şi în timpurile mo- derne, între alţii Schubert (Înstit. teol. dogmat., 1, cap. 4$ 51). (9. Anume bioniţii, gnestieii şi în genere dualiştii. Vid. apud Clem. Alex. Homil XIĂ, n. 12, 13. 
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rinţilor vechi ai bisericei, este o denumire nu a naturei, 

ci a oficiului (1. Deci nu este de mirare dacă Sânta Scrip- 

tură numește așa pe diferiți trimiși ai iui Iehova, spre a 

vesti voinţa sa. Ast-fel în “Testamentul- Vechii, acestă de- 

numire se atribue lui Mesia însuși, care de almintrelea nu 

se numeşte numai ânger simplu ci âger2/ a/zanţei (Mat., 

III, 1); lui Moisi (Numer., XX, 16) şi la alță proteți (Agg. 1, 

13; Is, XXUI, 7); preoților (Mal., II, 7); chiar ființelor ne- 
însuflețite care fac voia lui D-deii (Ps. LXĂVII, 49); şi în 

Tstamentul Noi, Înainte-Mergătoriului lui Mesia (Math. 
XI, 10); învățăceilor Mântuitoriului (Luc. IX, 52); și ai Mer- 

gătoriuluii înainte (Ibid., VII, 24, după textul original), pre- 

curșiă representanţilor bisericelor (Ap.I, 20; 1], 1). Darîn 
înțelesul strict şi propriii, Scriptura numește îngeri ființi de 
o spegie particulară, deosebiți de divinitate şi de om, ființi 
spirituale, reale și nu imaginare, și acâsta într'o mulţime 
de locuri din Vechiul şi Noul. I-Testament, ce nu sar putea. 

interpreta figurat fără a constrînge textele. 

Etă câte-va exemple luate din Testamentul Vechii. 

1%, Se dice de patriarchul Iacob că : «£/ văd în vis o 
scară, care cu un capel sta pe pământ Şz (7 cela- alt atingea. 

cerul fră ângerii Îuă D-geii se suzaiă şi se pogoraă pe aen- 

să. “Vei şi pre Domnul în capul scărei, care-ă gise: Fă 

Saul Domnul D-geul bi Abraam J părintelui ZE şi D-geul 

îi Isaacs. (Fac, XXVIII, 12, 13). Aici, de sigur ângerii se 
deosibesc de D-deii şi de om; şi, cu tâte că videnia acesta 
s'a făcut în vis, totuși trebue să fie recunoscuţi, așa ca și 

pre D-deii care se arăta cu ei, de fiinţi reale, cu atât mai 

(2). Origen. Contr. Cels., V, 4: Tosovs îi dnrt)ao6 ord To 
Epov abrâv ueuzdprâres zahsiv; Hilar. De Trinit., V, 22 : Augustin 
Serm 1. în Ps. CIII, n. 15; Sev. Gab. Homil. III, „p. 103 ed. 
Ancher),angeli nomen non natur est, sed ministerii est nomen“. 

7 
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mult, cu cât visul acesta al patriarchului fu o dispensațiu- ne divină, | . 2%, In cartea. lui lov cetim : Ore îndrăsui.va omul a se numit drept faţă cu D-geil 2 şi fi-oa maă curat de Cât acel ce- La creat? Chiar acei carii serveaiă (ni D-geit mată fost sta tornacă, şi El a aflat desordine. Până şi între Angerii sei». (IV, 17 18). Și aici ângerii se deosibesc de D-deu și de om şi sunt representați ca superiori acestuea prin natura lor. Dar s'ar fi putut Gre stabili o ast-tel de comparaţiune dacă ângerii n'ar fi existat în adevăr? | 3%, Psalmistul €răși face o aseminea comparațiune între om şi ângeri, numai în termini maj energici : «Ce este omul că-l pomeneşte Pre ei? Saă Fiul omul că-l cercetâzi Bre el? Micşuratu lay Bre el cu puţin ore ce dp cât ângerii, cu mărire şi cu cinste La) încununat Bre el» (VIII, 4, 5). 40. De şi numele de âuger, precum am observat, se dă câte odată și Profeţilor, totuși, în înțeles proprii, ângerii sunt lămurit deosebiți de proteţi, pentru că |i se arătară în numele lui Iehova și le vestiră voinţa sa. Așa un ânger se arătă lui Ilie (IV Regi, |, 3-5), lui Daniil (1, 16; IX, 21, lui Zaharia (3). 
Testăinentul Not ne procură dovedi și mai lămurite şi conchid&târe despre adevărul acesta, fie în cuvintele Mân- tuitorului însuși, fie în acele ale Apostolilor. 
1. Cel ce semânăi Semâuța cea bună, este ful omului, &pă ogorul este lumea. Semâuţa Bună sunt Jai împeraţiei, şi ne- hina  surut fiză celu FE. FEră Vrăjmaşul, care o semănă este davolul ; Secerişul este sfirşitul lumei, şi secerătorii sut ângerib (Mat. XI, 37-39). În parabola acesta ânge- rii sunt Tepresentați ca având o existență cu totul reală ca și fiul omului, ca lumea ȘI ca fiii împărăției. „Luaţi sema Să au de furati maci unul din aceşti 7, 

2. Luaţi sima să nu desprețuață nică pre unul din ET E n y > o dj > A DIDI - 25 aa Et. 
7ici : Căci ve ic vouă că în ceva ângerză lor vea neta: Ni TE 
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