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PARTEA a III. 
'Despre Dumnedeii mântuitoriul şi despre raportul său 

particular cu neamul omenesc. 
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Bofoţiloz, find pttra cea din capul unghiului Si 
sua Cfritoo, (Bfoo. II, 2. 

Da 
> O oesiii, casă sciți can s5ă potiocoți în . 

casa lui D-$eti, care este fioorica ni 2-$oui col 
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» Subiţiloa | sms credeţi fa tot spizitul ci cocaţi i 
Sacă spizătele at Se la D-fesii. (1 Son, IV, 7). 

$. 122. Legatura cu, cele precedente ; valdrea subiectului ; ca si . SS . 2 A . _ e Ta bisericei în privinţa acesta și împărțirea eă. Si ară 
EI e - d * vu 

. A A . . ai - aici am fost, așa dicând, în sanctuariul teologiei 
ph FL atice ortodoxe; acum vom pătrunde în Sânta sân- 
pă pier. ” Lg 

'... Religiunea.oreştină nu este numai o religiune, ci este re- 
ligia restabilită. Dogmele despre D-deti în sine și în rapor-
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tul săi general cu lumea și cu omul, aceste dogme pre: 
care le am studiat mai înainte, se ţin de creştinism în ge-. 
nere ca religiune, şi ar fi avut loc în religiunea primitivă, 
dacă omul ar fi conservat-o, pentru că însuși Adam nu 
cunoscea alt D deii, de cât pre D-deul cel adevărat, în trei 
ipostasuri, prin urmare pre D deu creatoriul şi purtătoriul 
de grijă, căruea trebuea să i-se supue și să-i dea cinstea cu- 
venită ;-și așa era din partea sa expresiunea religiei primi- 
tivej/ Acum vom expune dogmele care se țin de crestinism, 
anume ca religie restatorită; dogmele despre D-dei mân- 
tuitoriul și despre raportul săi particular, supranatural, 
cu omul cădut, aceste dogme, care nu puteau să-și aibă 
loc în religia primitivă, şi care formeză miezul ŞI ființa pre- 
dicei evangelice : „Predicăm pre Iisus cel răstignit“ (| Cor., 
I, 23), „căci nu sciăi, să ve fi vestit ceva alta, fară numai pre 
isus Christos și pre acesta răstignit“ (lbid. II, 2) dice Sân- 
tul Apostol Paul, voind să arate efectul principal al învă&- 
țăturei creştine. 

Importanța dogmelor acestora este cu atât mai mare, cu 
cât ne ating mai de aprope. Mai înainte, luminaţi prin des- 
coperire am privit pre D-deu, ca Fiinţa supremă, cu per. fecțiunile sale intinite, în ne cuprinsa Treime; l-am privit, 
ca creatorii și îngrijitoriă al tuturor ființelor în genere ŞI mai ales al nostru. 
Acum îl vom vedea apropiindu-se de noi până la extrem. şi împărtăşindu-se de sângele și carnea nâstră (Hebr., II, 14); îl vom vedea mai ales ca pre D-deul nostru, al doilea. Creatoriu, Providența, Rescumpărătoriul şi Resplătitoriul nostru, care dacă revarsă şi asupra celor-lalte creaturi bine. facerile ce ni le-a im părtășit, le revarsă numai prin noi. Cele trei puncte principale ale învăţăturei ortodoxe, asu-. pra acestui subiect aşa de cumpenitor şi Și care ne priveşte: așa de aprâpe, sunt conținute în cele dece articule din:
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“urmă ale Simbolului Niceo-Constantinopolitan, care sună : 

// «(Cred întru unul Domnul lisus Christos, Fiul lui D-dei 

unul născut) carele pentru noi 6meni și pentru a nostră 

mântuire, s'a pogorit din ceriă și s'a intrupat de la Duhul 

“Sânt și din Maria feci6ră şi s'a făcut om; carele s'a răstig- 

nit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi sa înmor- 

mântat; a înviat a treia-di dupre scripturi, şi s'a suit la 

ceriuri, şi șede de a drepta Tatălui; carele va veni iarăși să 

“judece viii şi morţii, a căruea împărăție nu va avea sfârșit» 

(Art. IIL-VID). 
/ <«(Cred) și în Spiritul Sâpt, Domnul de vicță facător ca- 
rele purcede din Tatăl, carele împreună cu Tatăl şi cu 

„Fiul este închinat și mărit, carele a grăit prin Pofeţi//Cred 
în biserică, carea este una, sântă, catolică (de a t6tă, umea) 

şi Apostolică. Mărturisesc un botez spre ertarea păcatelor. 

„Aştept învierea morţilor şi viâţa viitore, Amin (Art VIII-XI1), 

Aici lucrarea cea mare a mântuirei nostre se presintă 

din doue părţi, mai ântăiă, ca o lucrare ce se ţine numai de 
D-deii Mântuitoriul, care a s&vârșito prin Fiul săă unul năs- 
cut, carele sa făcut om, a pătimit pre cruce, care a învial și 

-sa înalțat la ceriă, și care șede de a drâpta Tatălui (Art. LII- 

VI); și apoi ca o lucrarea însușită omului prin D-dei Mân- 
tuitoriul, cu conlucrarea omului insuși, care crede, mărturi- 

-sește și așteptă,-însușită prin mijlocirea bisericei, a botezu- 

lui şi altor taine, prin harul Sântului Spirii de viţă făcă. 
OT, şi pentru însuşia sai ne însușia, pentru care va veni 

Mântuitoriul să judece pre cei vit și pre ceă morți şi să res. 

plătescă fie-caruea după meritele sale în vicța eternă ce va 

fi (Art VIL-XID). Cu alte cuvinte, aici se expune : 1“invăţă- 
tura despre D-dei Mântuitoriul în sine, ca cel ce a lucrat 
“mântuirea n6stră; și 20 învățătura despre D-deui Mântui- 
“toriul în raportul săi particular cu neamul omenesc. 

, 

IDE ——



SECTIUNEA 1. 
Despre Dumnedei Mântuitoriul. 

    

Â o ui: » D-$eri în Elite a împăcat lumea cu sine $ 

(I7 Cor, V, 19). 

  

$. 723. Conţinutul secțiunel. 

In Sânta Scriptură şi în învețătura bisericey ortodoxe, lucrarea mântuirei nOstre se atribue, când lui D-deiui în ge- 

(0. Spre exemplu : „unuea D-geuluy Mântuitoriulu; sus Christos Domnul nostru, glorie, înainte de toţi vecii, şi acum şi în tăte vecurile, Amin (uda 25). 
»Paul Apostol al ln isus Christos, din ordinul hu D-dei Mântus. 
toriulaă nostru şi ul luz Christos isus, “Deranţa ndstră,, (| Ti. | 1); 
pacăsta este bun şi plăcut lg D-geă Mântuitoriul nostru, care voz 
şte ca toți Omenii să se mântuiscă şi să vie la Cunoscinţa adevăpu- 
luă, căcă unul este D-geii, unul şi mijlocitor între D-deăi şi om omul 
isus Christos (Ibid. II, 3, 4. „ie când s'a arătat bunătatea şi 

îubirea de Omen a lui D-geă Mântuitoriul nostru, nu pentru faptele. 

nostru prin magnificenţă, tărie şi putere,
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şi câte odată, într'un înţeles mai restrâns, Fiul lui D-det- 
Domnul nostru lisus Christos (1). Pe temeiul acesta vom: 

şi vorbi, în desvoltarea înv&ţăturei despre D-deui Mântui- 

toriul ; 10 despre D-dei ca Mântuitoriul nostru în genere; 

întru cât cele trei persâne ale sântei Treimi ati participat 

la mântuirea nâstră; și 20 despre Domnui nostru lisus: 
Christos în particular ca capul și săvârșitorul credinţei și a: 

mântuireă nostre (Ebr., II, u, XII, 2). 

dreptăţei, care le-am fi făcut noi, ci după a lui milă, ne-a mântuit 
pre not, prin spălarea renaşterei, şi a reinoirei spiritului sânt, care a 
vărsat-o preste noi cu îmbelşugare prin Iisus Christos Mântuitoriul 
nostru“ (Lit. III, 4-6) şi în cărţile liturgice : „Augi-nepre noi D- 
deule Mântuitoriul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului. .. 
Că milostiv şi iubitor de Omeni D-deă eşti, şi ţie mărire înălțăm 
Tatălă şi Fiuhă şa Sântului Spirit. . .“ sai „Că tu eşti împăratul. 
păcei şi Mântuitoriul sufletelor nostre şi ţie mănire înălțăm“. . . 

(5). Spre exemplu : „Părintele a trimes pre Fiul stă ca să fie 
mântuator lumei“ (| Ion. 1V, 14) „D-geii Tatăl şi lisus Christos 
Mântuitoriul nostru să vă dea har şi pace“ (Tim, 1, 4; Comp. IL, 
13; III, 6). De aseminea : „Tatăl Domnului nostru Iisus Christos. 
D-geii mare şi Mântuitoriă, speranţa nostră. .. „ Domne D-deule fă- 
cătoviul şi stăpânitoriul a tote, care nu despreţueşti pre om. . ci îl 
smântueşti şil aduci la tine prin întruparea cea mântuitore a unuea;: 
Fiului tăi, Domnul şi D-geul Iisus Christos Mântuitoriul nostru“,



CAPITULULI. 
  

Despre D-deii ca mântnitoriul nostru în genere. 
——— —— 

$. 72 Necesitatea absolută a ajutorului Jumnegleesc pen- îru regenerarea omului, cu Postbihitatea acestey renaşteri din 
Partea omului, 

|. Ne r&ămâind omul în legătura cea dintăiă cu D-deii, fă- cu trei greșeli mari : 10, Necinsti nesfârșit prin păcatul său pre Creatoriul, infinit bun, nemărginit de mare și nesfârșit drept, și prin aceia chiar atrase asupra lui vecinicul blestem (Fac. III, 17-;9; Comp. XXVIII, 26); 20. prin pecat infectă 16- tă fiinţa sa, creată bună, întunecă mintea, strică voia, desfi- gură în el chipul luk D-qeu; ze, prin păcat atrase urmări dă- unăci6se pentru sine în datura sa proprie și în natura exter- "nă (9. Dea, spre a scăpa pre om de tâte relele acestea, spre a-l uni iarăşi cu Dumnedeii și a-l reaședa în fericire, trebu- ea: 14 Să satisfacă pentru păcătos dreptăţei nesfârşite a lui D-qeti, care a fost necinstită prin p&catul s&ii, nu că D-deu ar fi resbunător, ci pentru că nici unul din atributele sale nu pâte fi despoiat de acţiunea ce i împlinirea condiţiun ————— 
(). Vedi 

ci aceștia, omul ar fi rămas pentru Ş. 90: Urmările căderei Protoparinţilor noştri, A 
' 

-se cuvine; fără | 

p
r
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tot-deuna, înaintea dreptăţei divine, „iul mâniei“ (Efes, 
II, 3), „copilul blestemului (Gal. III, ro) şi înipă&carea, res- 
tatorirea unirei cu D-deti nici nu s'ar fi putut începe chiar; 
2% a zdrobi păcatul în tâtă ființa omului, a lumina min- 
tea sa, a îndrepta voia sa, a restatori în el chipul lui D-deti, 
pentru că, chiar după satisfacerea dreptăţei divine, dacă 
fiinţa omenescă ar fi rămas păcătâsă şi necurată, mintea 
sa întunecată și chipul lui D-dei stricat, unirea între D-deii 
şi om n'ar fi putut exista, precum nu pâte fi între lumină 
şi întunerec (II Cor. VI, 14); 3%a sfărâma urmările--dău- 
năci6se produse prin pecatul omenesc în natura sa şi în 
natura externă, pentru că, chiar dacă ar fi inceput a se rea- 

ședa legătura între D-deii și om şi să se fi restatorit în a- 
devăr, acesta n'ar fi putut reveni la fericire, pe câtă vreme 
ar fi simţit în sine sai ar fi încercat în afară urmărite a- 
ceste dăunăciăâse. 

Dar cine putea să îndeplinescă tote condiţiele acestea? 
Nimene aitu: fără numai unul Dumnedei. 

Spre a îndeplini condiţiunea dintăiti, adecă a satisface 

dreptăței divine pentru păcatul omului, trebuea o jertfă bi- 

ne priimită așa de mare pre cât a fost și vătămarea făcută 

de om lui D-qeti, pre cât dreptatea eternă. Dar o ast-fel de 
jertfă, nu putea să o aducă nici un om; căci toți Gmeniă 

tără deosebire erai cu totul infectați de contagiunea pă- 
catului şi prin urmare sub lovitura blestemuiul dumnede- 

esc. Astfel tot ceia ce ar fi adus fiește care pentru sine 

sai pentru alţii, tâte faptele ce le ar fi putut săvârşi, tote 

lipsurile și tâte suteriațele ce le-ar fi avut, nimic din t6te 
acestea nar fi putut fi plăcut lui D-deă, nu l-ar fi putut 

îmblândi : „Fratele nu răscumpără pre fratele săi; dre îl va 

vescumptra omul strein ? Nu va putea să dea pentru sine ni- 

mic lut D-deă ca să-l împace, nică un preţ care să rescum-
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pere sufletul săi (1)« (Ps. XLVIII, 7-8). O jertfă de o aşa mărime înfinită nu putea să fie adusă lui D-dei pentru: om, nici prin unul din spiritele superidre ale creaţiunei, chiar dacă ar și fi voit; pe de o parte pentru că sacrificiul unui spirit creat și chiaral tuturor spiritelor create la o ial. tă, ori în cear consta el, nu pote fi infinit, şi pe de altă par-. tejarăşi pentru că tot binele făcut de spiritele create, nu îl fac de la sine, ci cu ajutorul harului lui D deu (2), şi că prin urmare tâte sacrificiele lor în favârea omului nu le- ar aparţinea esclusiv și ar fi fără de nici un merit înaintea dreptăţei dumnedeeşti. O aseminea victimă bine primită pentru pecatele omului, îndestulătre pe deplin ca satisfa- cere a dreptăței dumnedeeşti, care este infinită, putea să o. afle și să o aducă numai D-deu, Fiinţa infinit ințeleptă şi â tot puternică (2), N 
(). „Omul nu pâte să aducă jerttă bine priimită nici chiar pen- 

tru păcatele sale proprie. Cum ar putea, face acesta pentru alţii ? 
1 ce s'ar putea găsi aici așa de precios ca să se aducă în schimb. 

pentru sufeţ așa de precios pentru natura sa chiar căci este creat. 
după chipul lui D-qeă...., 2 Un frate nu pâte să rescumpere. 
pre fratele SE; căci acel ce rescumpără pre altul trebue să fie 
mult mai Superior decât acela ce este în sclavie Și în atârnare. 
Dar în enere omul n'are destulă putere înaintea lui D-dei spre 
al îmblândi către pecâtos, pentru că însuşi e Supus p&eatului ?« 
(Marele Vasilie. Omel. asupra Ps. XLVIII: Oper. St. Păr. V,. 
358. 359, ete), 

(2). Prot. Catel, ete. p. 1 resp. 20; St. Vas. St. Spir. cap. 16 
Oper. St. Păr. VII, 289, 290; s.a 'eg. Teol. Disc. la Penteistă, 
bib. VI, 16; Cir. al Ierus, Catehes. XVII n. 2, p. 313; St. I6n 
Da mase. Esp. cred. ort lib. II cap. 3 p. 56. (5). „'Trebuea, din două una, dice St. Proclu al Constantinopolei,. 
sai ca toţi, în virtutea sentinței să fie condamnaţi la mârte, pen-- 
iru că toți aii pecătuit, saiLa oferi în schimb un Preţ pentru care 

. 

> Dar omul. nu a să 

v ondam 
. 

utea să, - 

mântuscă Singur pentru că î i 
0 ale 

u ] 
neamul omenese fiind de- 

un preţ neidestulător pentru o aseminea, pă ă 

preţ nu Ă 
& TEscumpărare (1) 2âge: vă 

Totâv:0v Arpov), Remânea deci humâi un remedii răului adecă E
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Spre a îndeplini condiţiunea a doua, adecă,-spre a dis-: 

truge păcatul în t6tă ființa omului, pentru a lumina mintea. 

sa, a îndrepta voia, a restatori în el chipul lui D-dei, nu tre- 
buea nimic alta de cât a crea din noii pre om; căci pă&ca-: 

tul nu există în noi ca ceva exterior; din contră el a p&- 

truns t6tă fiinţa nostră, a infectat cu veninul să&ii tOte pu- 
terile nâstre, a denaturat tote facultățile nâstre; corumpe: 

pe fie care din noi chiar în sămânţa sa şi în rădăcina sa ;. 

căcă toţi ne concepem și ne naștem în păcat. Dar a crea 

din not pre om, acesta de singur ar putea o face omul 

însuşi, slab, neputincios, lipsit de harul lui D-deii, nici vre 

ua ânger, a cărui putere este mărginită. A crea din noi 

pre om şi a-l curăţi de păcate, putea numai Acela care l-a 

creat la început şi care dicea despre sine : „i, numai eă- 

şterg nelegiuirile vostre“, (Is. XLIII, 25; Comp. Ps. CIL, 3), 

numai D-dei putea să o facă acesta (1). 

In fine spre a distruge însuşi urmările produse prin pă- 

catul omului în natura sa şi în natura externă, spre a dis- 

truge relele, suferinţele, mortea, spre a sfărâma desordinea 

acesta, vanitatea, la care se supuseră creaturele, „nu de voie, 

ci din causa aceluea care le-aă, supus. (Rom. VIII, 20), tre. 

buea a crea din noii, a regenera nu numai pre om, ci şi 

+6tă natura, precum se vede chiar din caracterul tuturor 

urmărilor amintite. Mai ales condiţiunea acestă din urmă 

ca D-dei care este fără păcatsă moră pentru cei păcătoși“. (In 

laud. $. Virg., orat. 1). 
(1). Care creatură ar putea fi restabilită în unire cu Creatoriul 

prin însăşi făptura ? sau ce ajutor se putea da &menilor prin cei 

de aseminea, carii ali trebuinţă de acelaşi ajutor? Şi prin ur- 

mare, dacă Cuvântul ar fi o creatură, cum ar putea el să desfin- 

ţeze sentinţa divină și să ştârgă păcatul, când acesta se cuvine 

numai lui D-deii, precum dice Profetul: „D-geule, cine este asemi- 

nea ie, care ştergi fără-de-legile şi uiţi păcatele ? ...“ (Mieh., VII. 18). 

„Deci cum ar fiputut o creaturâsă ne libereze de păcat“ (Șt. Atan. 

contr. Ar. or. 2 n. 67). "



nu putea fi îndeplinită nici prin om, nică prin ânger, ci nu- 
mai prin D dei (5). 

II. Cu t6te acestea, de ŞI nu e în stare nici a se scula 
prin puterile sale proprie, nici de a îndeplini t6te condiţi- 
unile care-i sunt impuse în scopul acesta, omul decădut a 
conservat in sine posibilitatea de a fi regenerar prin puterea 
dumnedeâscă, Prin păcat el desfigură în sine chipul lui 
D-deu, care constitue în noi temeiul religiunei; dar nu-l 
Şterse, nu-l nimici, și prin urmare nu perdu facultatea de a se uni din noi cu D dei. Intunecă mintea sa, dar nu pâ- nă la acel grad de a o face neaptă spre a cunâsce și a pri- imi un adever ce venea Şi era împărtăşit de sus, 

Strică voia sa, o înclină către re, dar nu până a o face cu totul vici6să, lipsită de dorinţă şi dragostea binelui (2). Pe de altă parte, de şi prin păcat devenise cu totul ne. indreptățit înaintea tribunaluiui dreptăţei dumnedeeşti, o- mul decădut nu era nedemn de indurarea lui D-deu, El câlcă de bună voie poruaca creatoriului s&ă, o poruncă u- şoră, de și ar fi avut motive şi mijlOce destule spre a o pă- zi ; dar el o calcă, fiind ispitit de diavolul, şi nu prin încă- P&ţinare, nici prin o improtivire îndărătnică şi premeditată voinţei dumnedeești, precum caduse Satan. 
Protopărintele nostru pecâtui; dar, apoi priimi fără câr- tire pedepsa ce i-o hotări D-dei şi petrecu tâtă vicţa, sa, mai multe sute de ani, în căință, Ytoria din urmă a nea- mului omenesc ne arată, că ori cât de mult Sar fi înde- părtat Gmenii pe ne simţite de la adevăr şi dreptate, senti- 

  

(1). „Nici o parte a creațiunei nu putea să mântuscă, creaţiu- nea, având trebuință însăşi de mântuire (St. Atan. contu. Ar, 
or. 1, n.69). „După ce Gmenii aii degradat natura lor pr şi ast-tel S'aii lipsit de har, ce era de făcut, sai ce treb a-i r&dica arăși, fără numai D-geii Cuvântul, car totul din nimie (De Incar. Verbi Dei n, (). Vegi, ş. 9 

in păcat 
uea spre 

e la început creă
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mentul religios nici odată nu le-ai lipsit cu desăvârşire; ei 
căutară pre D-deti, fără însă a-l găsi în mare parte, din pri- 
cina orbirei lor: căutară a-l servi și a-l plăcea, cu tote că, 
tot din causa aceia, într'un chip necuviincios; căutară a-l 
îmblândi păntru fără-de-legile lor şi a se împăca „cu EI prin 

sacrificii, curăţiri şi alte mijloce, dar fără scop Sântul Ma: 

carie Egiptenul făcu o comparaţie de minure între omul 
decădut. necapabil a se scula cu puterile sale proprie, dar 

doritorii și capabil a face acesta cu ajutorul de sus și co- 

pilul ce caută pre muma sa:(Sunt unii carii vor, dice sân- 

tul Atlet, ca omul să fie cu totul mort și să nu ie bun de 

nimica. Dar acesta este nedrept; copilul, cu 10te că nu pote 

face nimic, nici chiar să mârgă la măsa, totuşi se mişcă; 

ţipă, plânge căutându o. Mamei” este milă de d€nsul şi se 

bucură că o caută cu atâta silinţă şi strigare; și, fiind-că . 

pruncul nu pâre ajunge la ea, se apropie însaşi de dânsul, 

îndemnată de dragostea ce o are către el; îl ia în braţe, îk 

strânge la piept şi îl hrănește cu mare frăgedime. Aşa face 

şi părintele îndurărilor cu sufletul, care se întorce către el 

şi îl caută (1). Aşa făcu şi D-deii vom dice noi, cu tot nea- 

mul omenesc, care il caută, de şi era decădut, și avea încă 

facultatea a se scula iarăși. 

Ş. 125. Mijlocul ales de D-dei, spre restatorirea saă res- 

cumpărărea omului, și însemnatatea mijlocului acestuea. 

Spre restaotrirea omului, D-deti găseşte un mijloc în care 

„mila și adevărul saă întimpinat, dreptatea și pacea, saă. 

salutat“. (Ps. LXXXIV, 10), în care perfecţiunile sale s'aă 

arătat în“gradul cel mai înalt de mărire şi într'o armonie 

perfecta. Iată-l : 

0). Hom. XLVI.
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A doua pers6nă a prea sântei Treimi, unicul Fă a! luă D-deii, bine voi a se face om, a lua asupra sa tâte păcatele omenești, a suferi pentru păcatele acestea tot cela ce voința divină hotărise în dreptatea sa, şi a satisface ast-fel pentru noi dreptatea eternă, a şterge pecatele nâstre, a nimici chiar și urmările luy în noi și în natura externă, adecă a crea lumea din noii. In cuvântul luj D-deiă, lucrarea acestă mare este represintată sub forma unej alianţe între D-deu "Dată! şi D-deu Fiul, care intrând în lume dicea Părintelui : „Saeri- 1 ficăă și darură nat aă voit, dar trupul mi-a pregatit; arderă jde tot și jertfe pentru păcat mai primit; atunci am dis: Iaca lin (precum e scris în carte) se fac voia ta D-deul mea!" (Hebr., X, 5-7; Comp. Ps, XĂXIX. 7-9). 
Minunat mijloc! mijlocul cel mai demn de D-deă şi de per- fecţiunile sale! Aici se manifestă bunătatea sa infinită: „ Cacy D-deă atâta a iubit lumea încât și pre Piul săă cel unul nas- cut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el să nu, piâră ci să alba ViEțd vecinicat (Ion. III, 6). Aici sa aretat dreptatea sa nesfârșită, pentru că spre a o indestula, trebuea o jertfă așa de mare şi ne audită, mârtea D-deii-omuluy „pre care l-a rânduit D-deă a fi sacrificiă, de împtcare prin cre- dința în sângele lui, spre arătarea dreptățe! sale, Pentru, lă- sarea păcatelor de mat înainte făcute“ (Rom, III, 25). Aici să dădu pe faţă nemărginita sa înțelepciune, care găsi ast- fel mijlocul de a impeca, în lucrarea rescumpărărei ome- neşti, dreptatea cea vecinică cu bunătatea eternă, de a în- destula şi pe una și pe alta şi a mântui pre cel ce era per” dut; mijloc pe care nici un spirit creat nu lar fi putut con. <epe vre-odată, şi care pentru aceia sa numit maj ales- „înfelepeiunea lu D-gleă, cuprinse în faina sa“ (IL Cor. [1 

- N . 

| 
Su 

7), taina cea din veac ascunsa și de ângeră neștiuta (Col. 
I. 26). Aici se manifestă omnipotenţa divină, care putea să
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reunâscă în aceiași persână a D-dei-omului două firi nes- 
tErşite departe una de alta, natura dumnedeâscă şi firea '0- 

menâscă, și să le îimpreune fără a le amesteca, neschimbat 

și nedespărţit. Baii mai bine să ascultăm în privinţa acesta 
raționameniţul Sântului I6n Damascen. «Aici, dice el, se des- 

coper de odată și bunătătea, și inţeiepciunea, și dreptatea, 

şi a tot puterea lui D-deii. Bunătatea se vede în aceia, că 
D-dei n'a despretțuit infirmităţile creaturei sale proprie, ci 
a avut milă după căderea sa și i-a întins mâna. Dreptatea se 
cunsce în aceia că, omul fiind învins, nică un om nu putea 

să învingă pre făptuitoriul căderei sale afară de D-deui Nu 
prin putere a smuls pre om de la morte; ei acela carele o- 

diniOră ş'a atras mortea priri păcat. chiar pre acela la fă- 
cut învingător, Fiinţa infânit bună şi dreptă» „și a mân- 

tuit pre asemenea prin cel aseminea“ lucru ce se părea așa 

de greti. Înţelepciunea ne mărginită a lui D-dei se arată în 

aceia că a găsi! mijlocul cel mai bun spre a înlătura pie- 

dica cea mai mare. Căci, prin bună voinţa lui D-deii și Ta- 
tăl, Fiul unic, Cuvântul divin, D-dei „carele este în sînul 

Tatălui“ (Ion. 1, 18) de o fiinţă cu Tatăl și cu Sântul Spirit, 
etern, fără început,-Acela care „era la început, cu D-dei 

și Tatăl, Acela care era Dumnedei, având forma și natura, 
luă D-deă“ (Phil. II, 6), imblândi ceriul şi se pogorâ, adică 

înjosește fără înjosire- înălțimea sa cea neinjosită și se po- 

gâră către servitorii s&i prin o compogorire nespusă și 

nepricepută (căci acesta e înţelesul cuvântului pogorire). 

Fiind D-dei devăvârşit, se face om pertect, și se întâm- 

plă atunci sub sâre, și pentru o singură dată, ceva cu totul 
not (Eccl. |, 10), unde se dă pe faţă omnipotenţa infinită 
a lui D-deii. In adevăr, ce pâte fi mai însemnat decât a- 

cesta :-D-deii se face om ?.„Și Cuvântul trup sa facut“ nes- 

chimbat de la Spiritul Sânt şi din Maria, pururea sântă, fe-
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CIGră şi maică a lui D-deii. Cuvântul se face mijlocitor 
între D-deu şi 6meni. Unicul prieten al omului se concepe 
în sînul curat al Sântei Fecidre, nu din dorinţă sait poftă, 
sati din impreunare saii din o faptă trupescă, ci de ia Spi- 
ritul Sânt, şi, după chipul Jui Adam în starea sa cea dintăiii 
remene supuindu-se Părintelui; luând asupra sa natura 
nOstră, el îndrepteză nesupunerea nstră şi este pentru nor 
un model de supunere fără imitarea căruea nu se pOte 
cine-va mântui (1). Acel€şi cugetări se află în Sântul Grigo- 
rie Teologul (2), Sântul Vasilie cel Mare (5), Sântul Grego- 
rie Nisis (€), și alţii (3). 

  

11). Esp. ered. ort. cart. III, cap. 1. 
(2. „Fiul lui D-dei bine voi a fi şi se numeşte Fiul omului, târă a schimba ceia ce era (căci iubeşte pre 6meni), pentru că infi- nitul sa devie finit. lacă pentru ce se reuni acela ce nu putu f reunit: Nu numai D-gei cu naşterea în timp, spiritul cu tiupul eternitatea cu timpul, imensitatea cu m&sura; ci încă naşterea cu fecioria, desondrea eu ceia ce este mai presus de ondre, ne- pătimirea, cu suferinţa, nemurirea cu stricăciunea“ (Cuv. |umină- toriii Oper. St. Păr. 11, 263). 
(2). „Se pâte dre ca aseminea îngrijiri (a lui D-qei) pentru noi să înjosâscă, cugetările nâstre ? Din contră, re nu ne fac ele să admirâm puterea cea mare şi îndurarea, Aceluea ce ne-a mântuit pentru că a voit a compătimi cu slăbiciunea nâstră şi a putut chiar să, se înjosescă până la ea? Căci ceriul şi pământul întin= derea mărilor și animalele care vieţuese în ape şi pre pământ.t plantele, stelele, aerul, timpurile anului şi frumuseţile infinit ” variate ale universului manifestă cu mai puţină evidenţă, ş | ui oritatea puterei sale ca faptul acesta ca Fiinta nemăsulată Pf nită, se pâtă intra prin trup în luptă cu mârtea cu ne) ati ir - ca să ne dea nepătimirea prin suferința sa& (Despre Se Se cap. 9; Oper. Si. Păr. VII 257) i bre SE Spirit, (4). „Că natura a tot puternică a, d putut a se i bână slăbiciunea naturei omeneşti, L bugori pânii la 

aceia probâză a tot puter ă IL 

b u a acei ză erea lui D-dei mai mult decât numerdsele şi minunatele semne E le facă; căci a se ge are ȘI Superior, pote numai a toţ puterea, divină ; i cla ce e jos și desprețuit 
o- 

_se 
este un fel de pri sință a a tot puterei, car 22 ni “9 Priso- 

ei, care n'are marei i chiar î 
ral (Oare e PUI gini nică chiar în supranatu- 

5). Ter ' , ()- ertul. contr. Mare. 11, cap. 3; Au cap. 29; Leo M. de Nat. serm, 1 
gustin.,De Civit. Dei X şi de Pass., serm, 3, ”
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Dar, privind mijlocul ce D-deii bine voi a alege pentru 

mântuirea nostră ca în acord desăvârșit cu perfecțiunele 

sale, sânţii părinți și învățătorii bisericei nu pretindeau că 

acest mijloc extraordinar ar fi fost neapărat de trebuinţă 
pentru scopui acesta și că cel A-tot-puternic n'ar fi putut - 

mântui: pre om alt-fel. Din contra după ei, l-ar fi putut mân- 

tui forte bine și în alt chip; dar între tOte mijl6cele potri- 
vite, alese pre cel mai bun. Socotinţa acesta este desvoltată 

de Sântul Atanasie cel mare. «Chiar fără să vie în lume, 
dise el, D-deii n'avea decât să dică un cuvânt spre a des- 

cărca de blestem; dar trebue a vedea ceia ce este de folos 

Omenilor, și nu în genere ceia ce-i este cu putință lui 

D-deii (1). 

Sântul Gsigorie_Teologul se exprimă așa : «Pentru noi, 

EI (Fiul iui D-deii) fu om și luă formă de serv; pentru tără- 

de-legile n6stre s'a dat morţei. Așa se purtă Mântuitoriul, 
care, ca D-deii, putea să mântuâscă numai prin voinţa sa. 

Dar el făcu ceia ce este mai important pentru noi și ne 

îngrozește mai mult, El fu supus acelorași patimi ca şi noi 
şi de o potrivă cu noi (2). | 

Cetim în Augustin : *Sprea combate pre cei ce dic: 

Este Gre cu putință, ca D-deu să nu fi avut alt mijloc dea 

(2). Contr. Arian., orat. 1l n. 68. Şi după aceia Sântul Părin- 
te desvoltă socotința acesta, ca, dacă D-deii, prin puterea sa, ar 
fi ridicat blestemul cu un cuvânt şi ar fi ertat 6menilor păca- 
tele, aceia fâră îndoială ar fi manitestat puterea sa, dar ar îi fost 
ne tolositâre pentru Gmeni. Sar fi deprins prin aceia a păcătui 
şi curând ax fi recădut. Atunci ar fi trebuit să-i erte din noi 
şi nu sar fi mai sfârșit ertările acestea. . şi Gmenii ar fi devenit; 
din ce în ce mai răi. Păcătuind necontenit, tot-deuna ar fi avut 
trebuință de ertare, și păcatele nu sar fi învins nici odată pre- 
cum nici urmările lor cele rele. 

(2). Serm. 19 Oper. St. Păr. II, 158. St. Grigorie Nisanul asi- 
gură iaărşi că D-dei ne-ar fi putut mântui numai prin voință şi 
cu cuvântul săi (Orat. Cat. e. 15), 

Teologia Dogmatică 
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mântui pre 6meni de mârte, când el voi ca Fiul săi unic, 
D-dei împreună vecinic cu dânsul, să se facă om, săia un 
trup şi un suflet omenesc și făcându-se muritor, să guste 
mortea? Spre a combate pre unii ca aceştia, nu este destul 
a dice numai că mijlocul ce i-a plăcut lui D-deu a se servi 
spre a ne mântui, prin Mijlocitoriul între D-deă şi 6meni, 
omul Iisus Christos, este un mijloc torte ales şi care se u- 
nește deminune cu perfecţiunile divine ; trebue a maiarăta 
că eraii și alte mijlâce cu putinţă lui D-dei, care ține totu] 
în puterea sa, dar că nu era şi nu putea fi altul mai po- 
trivit (convenientiorem) de cât aceia spre a vindeca slăbi- 
ciunea n6stră (1). 

După Teodoret: <Ar fi putut ușor să s&vârșască mân- 
tuirea Gmenilor, chiar fără Intrupare, şi numai cu voia să 
distrugă puterea și să astupe isvorul morţei, tară-de-legea. . 
„Dar EI voi a manifesta şi mal puţin puterea de cât drepta- 
tea (ză 3rxatov) Providenţei (2). 

Sântul Leon scrie : «Indurarea Domnului este dreptă şi 
sântă ; căci pe când avea nenumerate mijl6ce spre mântui- 

„rea neamului omenesc, se opri de preterinţă la acesta (2),. 
ln sfârșit iacă şi cuvintele Sântului Ion Da mascen în pri- 

vinţa acesta : «Se făcu om spre a face invingător pre cel 
învins. Cel A-totp-uternic putea să smulgă pre om din 
mânile călăului prin tăria sa a tot puternică; dar acesta ar fi avut atunci un pretext a se plânge că a învins pre om, dar a suferit violenţa din partea lui D-dei. De aceia în 

  

0). De 'Trinit XIII, cap. 13. Aiurea dice iarăşi : Sunt dicunt : „Nou poterat aliter sapientia Dei homines liberare nisi susciperet hominem, et nasceretur ex femina, et a peccatoribus omnia ia pateretur i: - . Quibus dicimus : Poteraţ omnino ; sed, SI alter tacere, similiter vestre stultiţize displiceret« Christian, Cap. 11), „SP iseree (De Aon, (2). Contra Grec. serm. 4, in op. t. IV, p. 578. (). De Nativit serm. 2; cf. serm, 63, cap. 1. O ideie de ase- 

stulti qui
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îndurarea și dragostea sa către Gmeni, D-deii, voind să facă 
învingător pe acela ce căduse, se făcu om ca să reașede 

'pre cel asemenea prin asemenea (th. 
Dacă şi unii din sânţii părinţi diceati că întruparea și 

“mârtea Fiului lui D-qeii era de trebuinţă spre mântuirea 

neamului omenesc, și că ar fi fost cu neputinţă a-l mântui 

alt-fel, vorbea ei de o necesitate nu absolută, ci condiţio- 

mată, exprimând socotinţa că D-deii ar fi ales mijlocu. acesta 

numai pentru că l-a credut de trebuinţă şi ca pre cel mai 

bun din tote mijlocele posibile, așa că oră care altul față 

-cu acesta ar fi fost neîndestulător pentru scop. (2). 

Ş. 126. Participarea tuturor persânelor Sânieă Treimi la 

lucrarea mântuirei, şi causa întrupărei Fiuluă bă D-deă a- 

nume spre a 0 săvârși. 

I. Dar, de şi întruparea Fiului lui D-deu a fost al6să ca 

“mijlocul cel mai bun pentru mântuirea nâstră, totuși Pă- 

rintele şi Sântul Spirit aă participat de o potrivă la acestă 

lucrare importantă. Socotința acesta decurge naturalmin 

te din dogma, după care tâte persânele Sântei Treimi sunt 

consubstanţiale, au aceiași dumnedeire, aceiași voință și 

se deosebesc numai prin însuşiile lor personale; deci este 

chiar cu neputinţă ca una -din ele să lucreze ceva, fără să 

menea este exprimată de un alt papă. Grigorie cel Mare: „Qui 

nos existere fecit ex nihilo revocare etiam sine sua morte potuit a 

passione ; sed, ut quanta esset, virtus compassionis ostenderet, fi- 

“eri pro nobis dignatus est quod esse nos voluit“ (Moral. XX, 

cap. 26). 
(0). Esp. cred, ort. lib. III, cap. 15. , Ag 

(2). Ca dovadă este destul a considera că necesitatea întrupărei 

şi a morţei Fiuiui lui D-geii pentru mântuirea omenilor se ates- 

tă tot prin acei părinţi, carii, precum, am vădut, învaţă lămurit, 

„că D-dei ar fi putut mântui omenirea și alt-fel, anume-St. A- 

tanasie (De Incarn. Dei n. 1; contr. Arian or. III al 14 n. 33); “Au- 

gustin (Sem. CLĂXXIV, al 8, de verb. apost. n. 1), și Papa Leo
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nu participe și cele-lalte două (1). Acesta resultă și din păr-. 

ţile Scripturei unde D-qei, în genere se numește Mân- 

tuitoriul nostru, represintat ca s&vârşind mântuirea nOstră 

prin lisus Christos în Sântul Spirit; aşa sunt spre exemplu 
cuvintele Apostolului : „Jar după ce sa arttat bunătatea și 

iubirea de 6menă a lui Dumnedeă, Mântuitoriul nostru, ne-a 

mântuii el, nu pentru lucrurile cele cu dreptate care am făcut 

noi, ci dupre a luă mila, prin spălarea renașterei și a înoireă 

Spiritului Sânt, pre care l-a vărsat preste noi în abundență 

„prin Iisus Christos Mântuitoriul nostru“ (Tit. III, 4 6). ln 

particular, iacă cum exprimă Sânta Scriptură raportul lui 

D-dei Tatăl și a iui D deii Spiritul Sânt cu lucrarea Intru: 

părei şi a Rescump&rărei sevârşită prin Fiul lui D.deu. 
9 Fiul lui D-deă veni în lume și se întrupă din prea 

Sânta Feciră ; şi se dice de Tatăl că EI ea trimis» pre Fiul 
sei în lume (In. X, 36) „îmbrăcat cu trup aseminea trupu- 
lui păcatului“ (R m. VIII, 3) „făcut din femeie“ (Gal. IV. 4); 
şi despre Spiritul Sânt, s'a vestit Sântei Feciore : „Spiritul 
Sânt va veni preste tine și puterea. celuă pre Inalt te va um- 
bri, pentru acesta și Sântul ce se va naște din tine se va chăe- 
ma Fiul lui D-dei (2)* (Luc. 1, 35) | 

20, Fiul lui D-dei intrând în indatoririle oficiului seti 
public să boteză „și i saă deschis luă ceriurile și a vădui pre 
Spiritul lui D-deă pogorîndu-se ca un porumb și venind pres. 
te dânsul și tacă o voce din ceriuri dicând : Acesta este Fiul 
meă, cel iubit în carele am bine-voilt (Mat. LII, 16, 17). 
(Serm.L, al. 1. De Pass. Dom. cap. 9). 

(1). „Llam ereatarvam, quam virgo concepi | 
| qu: , sept et peperit, quam- vis ad solam personam Filii pertinentem, tâta, Trinitas fecil ne- que enim separabilia sunt opera Trinitatist, Auo. Enchirid. ca i) n 2 ef. De Trinit., II, 5 n. 9; 100.3. * SP 2). „Intruparea Ini D-dei Cuve i 

» leii Cuvântul avu loc i lui D-deii 'Latăl, prin bine-cuvânt i lucrarea Si ina voinţa ventarea şi lucrarea, Spiritului Sînt si consimţirea Cuvântului însuşi (3 D - part. 1 p. 109) şi ( emetrie al Rostov. Oper..
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30. Fiul lui D-deii predica în exerciţiul ministeriului săi 

şi tot odată dădea mărturia acesta : „Învățătura mea nu 

este a mea, ci a celuă ce ma trimest (VI, 16); „că eă mam 

vorbit de la mine însumă, ci Părintele ce m'a trimes, acela, 

mă-a dat ordin ce se dic și ce să vorbesci (ln. XII. 49); şi 

despre Spiritul Sâni dicea acu înainte de timpul predi- 

cărei sale : „Spiritul Domnul preste mine, pentru că ma 

ums a predica evangelia săracilor ; m'a trimes a vindeca pre 

-ceă frânță cu inima, a vesti prinșilor scăpare, și orbilor ve- 

„dere, și a pune în libertate pre cei apăsaţi; a anunţa anul 

favorabil al Domnului“ (Luc. IV. 18, 19). 

q0. Fiul lui D-dei făcea minuni ca si dovedescă divi- 

nitatea misiune sale şi a învăţătorei sale, și dicea : „Pă- 

pintele cel ce locuește întru mine, acela face lucrurile“ (lon 

XIV, 10; Comp. 25). El mai dicea : „Dacă ei alung demo- 

nă prin Spiritul hi D-deă kata a ajuns la voi împărăţia luă 

D-deă“ (Mar. XII, 28). 

50. Pentru rescumpărarea nostră Fiul lui D-deii muri, cu 

trupul pre cruce, şi Apostolul învaţă „cd Părintele na 

cruțat pre Fiul seă, ci l-a dat pentru noă toți; cum nu ni va 

dărui împreuuă cu el și tte“ ? (Rom. VIII, 32); și aiurea 

că : „Iisus Christos, prin Spiritul Sânt, sa oferit pre sine 

luă D-deă ca o jertfă de prihană“ (Ebrei IX, 14). 

60. Fiullui D-deă înviă cu trupul a treia di după mortea 

sa, dupre mărturia Sântului Paul (Rom. VIII, 38; XIV, 9) 

şi acelaşi Apostol scrie: Era de locuește în voi spiritul celui 

„ce a sculat pre lisus din morți, acela ce a sculai pre Christos 

din morţă, va învia și corpurile vâstre cele murităre, prin Spi- 

pitul săă ce locueşte în voi“ (Rom. VĂII, 11; Comp. i Cor. 

XV, 15; Thes. 1,10; Efes. |, 8). - 

HI. Dar pentru ce anume se întrupă Fiul lui D-dei spre 

:s&vârşirea mântuirei nostre, şi nu Tatăl, și nu Spiritul Sânt,
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cu tâte că şi el ai participat la lucrarea acesta? Acesta e 

o taină a Dumnedeirei. Totuşi întemeindu-se pe ceia ce ne 

învaţă Descoperirea despre persânele dumnedeeșşti şi des- 

pre lucrarea mântuirei nostre, sânţii părinţi judecară întru- 

parea persânel a doua a Sântei Treimi ca fiind mai potri-- 

vită cu atributele sale. 

10, Ca Fii: „Tatăl este Tata şi nu Fiu, dice Sântul Da- 

mascen; Fiul este Fiă și nu Tată ; Spiritul este Spirit Sânt 

şi nu Părintele şi nu Fiul; căcă atributul personal este in-. 

variabil. Almintrelea, cum ar rămânea personal, dacă s'ar 

schimba și sar comunica? Fiul lui D-qeu se făcu Fiul 

omului, pentru ca atributul personal se rămâe invariabil. 

Piind Fiul lui D-dei, devine Fiul omului, întrupându-se 

din Sânta Feci6ră şi nepărăsind atributul, care constitue 

semnul caracteristic al Fiului (2). Ast-fel raționeză Sântul 

Grigorie Teologul (2), Genadius (3) şi alţii (4). 
20%. Ca acela prin care s'a creat tote, şi mai ales omul 

(lon 1, 3). Sântul Atanasie, după ce a citat cuvintele Apos- 

tolului : «Era demn de EI, prin care sunt t6te și pentru 

care sunt tote, aducând mulţi fii ia mărire, să facă pre au-. 
toriul mântuirei lor desăvârșit prin sulerinţi (Ebrei IL, 10)», 
observă următârele : <Aceste cuvinte exprimă, că nu se 
cuvinea a mântui pre Gmeni de conrupţiunea originală de- 
cât Cuvântului lui D-deu, de cât Acela chiar care I-a creat 
de la început (5);. Iacă și cuvintele Sântului papă Leon :. 

(5). Esp. acur. a cred. ort. lib. IV, cap. 4. 
(2). Cuv. 39; Oper. St. Păr. III, 963. 
(2). „Non Pater carnem assumpsit, neque S 

Filius tantum, ut qui erat in Divinitate Dei Patris Filius ipse 
fieret in homine hominis matris filius, ne Alii nomen ad alterum, tran- ae ai nen esset eterna nativitate filius“ (De Doginat. Eccl 
cap 2). ” 

(*). Pulgent. de Fide ad Petrum. ca 
venes. ad Reginum comitem, n. 12; D 

(5). De Incarnat. Dei, n. 10; 

piritus Sanctus, sed 

p. 2; D errand (diacon) Pa- 
emetr. al Restov. Oper p. 1.. 

ci.n. 7, 20. .- pp !
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«In unitatea nepricepută a Treimei, în care tote operaţi- 

unile şi tote consiliule sunt comune, anume Fiul luă asu- 

pra sa regenerarea neamului omenesc, pentru că Acela prin 

care tâte s'a făcut şi fără care nimic nu sa făcut din ceia 

ce sa tăcut, (lon. 1, 3), Acela care însufleţi pre omul creat 

din pulberea pământului, sufiând în fața lui suflare de via- 

ță, însuşi Acela trebuca să reașede în dignitatea sa primi- 

tivă natura nâstră decădută şi să creeze din noii cela ce 

crease (2)». Aceleași socotinţi se întimpină şi în Sântul Chri- 

sostom, Sântul Ciril Alexandrenul și fericitul Augustin (2). 

32. Ca Cuvânt etern, care singur putea să ne dea cuno- 

scința de D-deu (lon I, 1-18)- «Almintrelea, dice Sântul Iri- 

ne, nică n'am fi putut învăţa ce este anume D-deii, dacă 

St&pânul nostru, Cuv&ntul ipostatic, nu s'ar fi făcut om. 

Nimene nu putea să ne facă cunoscut pre Părintele, fără 

nuimai Cuvântul săi proprii (3)». 

40. Ca chipul lui D-dei (Ebr. 1, 3), după care fu creat o- 

mul. «Ce era să facă D-dei, întrebă Sântul Atanasie, saii ce 

trebuea el, dacă nu se restatorâscă în om ceia ce este după 

chip, pentru ca prin aceia Gmenii să pâtă din noii a-l cuno- 

sce? Si acesta cum sar fi putut face, dacă chipul lui D-dei 

însuşi, Mântuitoriul nostru Iisus Christos, n'ar fi venit pre 

pământ? Omenii nu puteai să facă acesta fiind creați nu. 

mai după chip. Îngerii nică atâta, ne fiind ei inseşi chipuri- 

Ast-fel sa arătat însuși Cuvântul lui D-det, pentru ca fiind 

chipul Tatălui să pâtă crea din noii pre om, făcut după 

chip (+. 

  

(1). Serm. LXI, cap. 2. 
(2). Chrisost. In I6n homil XVIII; Cyril Alex. Glaphyr. lib. . 

1; Aug. în Ps. 32 En. lil n. 16. 

(3). Contr. Her. V, cap. 1. Acelaşi ideie se află în St. Atana- 

sie (De Incarn. Dei n. 11). 

(4). De Incarn. Dei, n. 13. Mai departe în aceiaşi lucrare (n. 20),
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In tte acestea se descopere înțel&pta armonie a tutu- 
Tor operaţiunilor divine. Precum Tatăl a creat totul prin 
Fiul în Spiritul Sânt (1), fiind că se îngrijește de tâte prin 
Fiul în Spiritul Sânt, aşa a bine-voita ne crea din notă &răşi 
prin Fiul în Spiritul Sânt ; armonie întemeiată evident pe 
însăşi ordinea persânelor Treimel cel de o fiinţă. 

$. 127. Motivul rescumpărărei și scopul veniret Fiului 
luă D-deă, pre pământ. 

Pentru ce D-deii în întreitul săi ipostas, a bine-voit a ne 
rescumpera ? Un singur motiva avut spre acâsta, adică, 
dragostea sa nesfârșită pentru noi păcătoşii. „Ceta ce face să 
strălucăsca și maă mult dragostea luă. D-dleăi către noi, dice sân- 
tul Apostol este că chiar când eram păcătoşi, Christos amurit 
peniru noi“ (Rom., V, 8); și aiurea: „Fră D-deă, bogat fiind, 
întru milă, pentru iubirea sa cea mare cu came ne-a, dubiu ; și fi- 
înd noă morţi prin păcate, ne-a înviat cu Christos... ca să ara- 
te în seculiă cei viitori bogăţia cea mare a harului stă, prin 
bunătatea sa spre noi în Iisus Christos (Bfes., II, 4, 5, 7). 
In particular aici se manifestă dragostea înfinită: 10, a lui 
D-qei Tatăl: „Intacâta sa arătat iubirea lui D-deă, 
catre not, că D-deă, a trimes pre Fiul stă cel unul nĂs- 
cut în lume, ca să traim printi” ânsuli: ( Ion. IV, 9; Comp. 
Sântul Părinte trece pre scurt în revistă tâte causele întrupărei Fiului lui D-dei în modulurmător : »Nimene altul, fără numai în- suşi Mântuitoriul, care la început a tras universul din nimic, nu putea să dea, naturei nâstre conruptibile nestricăciunea; nimene afară de Acela, carele este chipul Părintelui nu putea să resta- torâscă chipul lui D-deii în omeni; nimene afară de Domnul nos- tru Iisus Christos, care este însuşi viaţa, nu putea să conducă la nemurire viaţa, nâstră muritâre ; în fine nimene altul nu putea să comunice Omenilor ounoscința Părintelui și să restârne tără-de-le- gea idololatriei, afară de Cuvântul, care Suvernă universul, de cât adevăratul Fii unic al lui D-gei 'Tatăl. - (). Vegi mai sus $. 51. si $. 100. 
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Jon IIl, 16); 20. a lui D-deii Fiul, care dice despre sine : 

„Nimene nu pote avea o dragoste mai mare de cât să-și dea 

viața pentru amicii să“ (lon. XV, 13), și care în adevăr, 

„fiind cd a iubit pre aă săi, carii erai în lume, îă îubi până 

în sfârșit“ (XIII, 1), şi dădu viaţa sa pentru ei; 30 a lui D-. 

dei Spiritul Sânt; „edot prin El (Fiul) avem și uniă și alții 

apropierea într un Spirii către Părintele“ (Etes. II, 18); şi „El 

ne-a mântuit. .. dupre a lui milă, prin spălarea renașterei 

şi a reinoirei Spiritului Sânt“ (Tit, III, 3). De aceia întrega 

jucrare a r&scumpărărei nâstre se numeşte fapta îndură- 

reă şi a harului : „Prin har sunteți mântuiță în puterea cre- 

dinţeă, şi acâsta nu vine de la voi, peniru că este un dar al 

luă D-deăk (Efes. II, 8); „Harul luă D-deă, Mântuitoriul 

nostru sa arătat tuturor Gmenilor“ (Tit. UL, we). Sânţii părinţi 

se uneaii a recunâsce, ca causă a venirei R&scumpărăto- 

riului în lume, dragostea infinită a lui D-deu către 6- 

meni (1). «Fiul lui D-deă, carele șede de a drâpta Tatălui, 

dice spre exemplu Sântul Chrisostom, a vroit să fie în t0te 

fratele nostru. De aceia părăsind ângerii și puterile cerești, 

veni către noi... luă trupul nostru numai pentru milă spre 

a ne mântui; acesta este singura causă a unei aseminea e- 

conomii (2). <O amestecare neaudită! O minunată în- 

preunare |! striga Grigorie Teologul, Cel ce este, începe a 

fi, Necreatul se crează; Cel nemesurat se cuprinde în un 

suflet înţelegător, mijlocitor între D-dei și un trup gros; 

Cel ce împarte bogăţia se tace serac, sărac până la piele, 

ca să mă fac bogat de diviniiatea sa; Cel neînjosit se în- 

joseşte pentru puţin în gloria sa, ca să mE împărtăşesc de 

plinirea lui. Ce bogăţie de îndurare | (3). 

(1). Atan. De Incarnat. Dei n. 1; (reg. Nis. contr. Eunom. 0- 

rat. XII. 
(2). In Ep. ad. Hebr. cap. 2, 

(5). Serm. 38, la Epifanie; Oper. St. Păr. III.
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II. Cât despre scopul misiunei şi al venirei Fiului lui D- 
dei în lume, sânta biserică ni-l arată lămurit când ne în- 
vaţă în mărturisire... «Careie pentru noi 6menii şi pentru 
mântuirea nostră s'a pogorit din ceritis. Si sânta Scriptură 
afirmă că Fiul lui D-deti a venit în adevăr pre pământ cu 
scopul de a-ne mântui (Luc. XIX, 10), adecă : 10 dea sa- 
iisface pentru noi dreptăţei eterne: „Pre care l-a rânduit 
D-deii a fi sacrificiă, de împăcare prin credinţa în sângele 
luă, spre arătarea, dreptăţei sale ; pentru, lăsarea păcatelor de 
mai "nainte făcute (Rom. III, 25:; 20 a ne curăți de păcate: 
„Sa dat pre sine pentru noă, ca să ne rescumpere de tstă 
fără-de-legea (Tit. IL 14); 30. dea ne scăpa de morte şi 
de puterea Satanei: „Deci fiind-că copiiă sunt părtaş car- 
neă și sângelui, și el de aseminea a participat la aceleași, ca, 
prin morte să desființeze pre cel ce are stăpânirea morţey, a- 
decă pre diavolul; și să scape pre cei ce prin frica mnorţei în 
I61Ă viaţa eraă, supuși servituțeă“ (Hebr., IL, 14, :5); 40 de 
a restabili legătura n6stră cu D-deu : „Ca toți să fie una 
precum Tu, Părinte, ești în mine și eă, în tine, să fie una, 
precum și noi“ (Lon. XVII, 21); 5 de a lumina mintea n6s- 
tră întunecată prin păcat; „Spre acâsta mam născu și am 
veni în lume ca să mărturisesc adevărul ; ori cine se ţine de 
adevăr ascultă glasul meă (XVIII, 36); „Ei lumina am ve- 
nât în lume, ca toți cei ce cred în mine să nu rămâe întru în- 
tunerec“ (XII, 46); 60. de a reforma voinţa nâstră, care înclină ușor spre. păcat, ŞI de a o forma spre fapte bune: 
» Charul luă D-deii cel mântuitoriă sa arătat tuturor Gmeni- lor, învățendu-ne, ca lăsându-ne de nepietate și poftele cele lumești, să trăim deştepţi cu dreptate și cu pietate în lunea de acum (Fit. IL, 1, 12); şi prin urmare 70. de a ne învă 
ţa din noii a glorifica cu demnitate pre D-deu 
hotărît mai înainte spre înfiere către sine prin, Lis
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dugre-buna-voinţă a voiei sale ; spre lauda mărire harulut 

stă, cu care ne a miluit în cel iubit“ (Efes. 1, 5, 6); „ca să 

fim noi spre lauda miărirei sale, care mai întăi am credui 

în Christost (Ibid. 12); şial 80 a ne dărui viaţa eternă :„A- 

„tâta a iubit D-deă, lumea în cât și pre Fiul scă cel unul nds, 

cut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el sd nu prd, ci să aibă 

viață vecinica“ (Lon, III, 16). 

Acelaşi scop al venirei Fiului lui D deti în lume fure cu- 

noscut şi mărrurisit de sânţii părinți. Sântul Ireneii, spre e- 

xemplu, să exprimă aşa: «Dacă n'ar îi avut să mântuescă 

trupul, Cuvântul lui D-deii nu sar fi făcut trup (2) Sântul 

Atanasie : «Pentru noi a venit; păcatul. nostru întru atâta 

a esctat iubirea Cuvântului pentru om, că sa pogorit 

la noi şi Domnul s'a arătat printre 6meni. Din causa n0s- 

tră Sa facut om şi sa născut în trup de om (2). Sân- 

„tul Grigorie Teologul : «Pentru ce, D-deii a luat pen- 

tru noi natura omenescă 2 Ca să ne mântuim toți; căci 

care altă causa putea fi (5)? Sântul I6n Chisostom;: «Find 

că D-deii luă trupul nostru şi să făcu om, numai pentru 

mântuirea neamului omenesc (),. Sântul Vasilie cel marc: 

«Economia lui D-deti şi a Mântuitoriului nostru taţă cu o- 

mul, este de a-l chiema din starea sa cea decădută şi al 

aduce la împărtăşire cu D-deu din starea de îndreptare în 

depărtare în care la pus neascultarea. Dacă Christos a 

venit în trup, dacă a prescris în Evangelii regule de viaţă, 

dacă avu suferințele sale, crucea, înmormântarea, învierea 

sa, a fost pentru ca omul să fie mântuit prin imitarea lui 

Christos, să vie la starea sa cea dintăiii de fii al lui 

(2). De Incarnat. Dei n. 4. 

(2). Serm. la Teologie... IV ; Oper. St. Păr. 111,19. 

(5). De incarnat. Dei, n. 4. ” 

(4). Serm. despre Teologie IV : Oper, St. Păr. III, 79.
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D-dei (2). Fericitul Augustin: «Domnul Iisus Christos a 
venit numai să mântuâscă pre păcătoşi, să ridice suferin- 
ţele, să vindece ranele, şi medicina nu mai este de trebuin- 
ță (2).» Sântul Grigorie cel mare:> Dacă Adam mar fi pă&că- 
tuit, R&scumpărătoriul n'ar fi avut trebuinţă de a lua tru- 
pul nostru. (3). Acel€și socotinți se află în Didim din Ale- 
xandria (4), Ambrosie (5) Macarie cel mare (5), Leon cel 
Mare şi alții (7). 

Ast-fel se combate cu totul învăţătura falsă a Pelagieni- 
lor (8) şi a altor eterodoxi, carii pretind, că Fiul lui D-deă 
ar fi venit pre pământ și s'ar fi întrupat chiar și când o- 
mul n'ar fi cădut (9). | 

$. 128. Hotărîrea eterna a răscumpărăreă și causa pentru 
care hăscumpărătoriul wa venit mai curând în lume. 

I. Din aceia că D-deii bine voi a ne mântui numai prin 
bunătatea sa eternă și infinită, și pe de altă parte din aceia că în a tot sciinţa sa prevădu înainte de veci căderea ns- tră și gradul căderei, este permis a încheia, că rescumpă- rarea nGstră a fost hotărită din eternitate : cuvântul lui 

  

(). In Genes. homil. III, n. 4; XXUL n. 6, 
(2). Despre Spiritul St. cap. 19; Oper. St. Păr. VII, 232, (2). Serm. de Verbis Domini, VI. Şi aiurea: „Si homo non periissât Filius hominis non venisset“, Serm, CLXXĂIV, n. 2;cf n. 8 (2. In 1 Reg. Exposit. IV, cap. l. mit perete. „ss 6 Gocmpia avipâzoy vis avăporov. De Tri- 
(6). Quae est causa Încarnationis, nisi ut caro redimeretur 2? De Incarnaţ, cap. 6. ) Îiae pecoaverat, (2. “HI SAebo!s Tod Îvpiov ză5a Sua iv ăv dp nov TEYevnrat, roy Teva atoutvov îy 10 Guorovz apapriae. .. . homil. XXIV. (5). Leo. Serm. III de Pentec.; Tertul de Carni, Christi. cap. 14; Clem. Alex. Paedag. IM, L; Origen. în Nam. homil. XXIV, a. |: “Gregor. Nys. Catech. cap. 15. ” (5). După Pelagienr. (Cassian de Incarn. Christi. contr. Nestor, 1)
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D-deii statorește adevărul acesta cu tOtă evidenţa. Cuprin- 

dend cu gândul t6tă lucrarea r&scumpărărei nostre, sânții 

apostoli mărturis-ait: „Predicăm înţelepciunea luă D-le, cu- 

prinsă în taina sa, acestă înţel epciune ascunsă pre carea pre- 

destinat-o și a pregălit-o mai înainte de secule spre gloria 

nâstră“ (LL Cor., LL. 7); sai „Mie mi sa dat harul acesta, 

ca să bine-vestesc neamurilor bogația cea nepătrunsă a lui 

Christos, şi sa luminez, 'care este iconomia tainei celei ascun- 

să din, eternitate în D-deăi, cel ce a creat tâte. Ca acum îmce- 

pătoriilor și puterilor în ceriă, sa fie cunoscută prin biserică 

înțelepciunea lui D-deă, cea de multe feluri (Etes., TIl, 8-u), 

dupre planul. etern ce l-a săvârșit prin lisus Christos Dom- 

nul nostru“. In particular vorbind de R&scump&rătoriul, 

Domnul lisus, ei îl numesc: „Miel nevinovat şi nepătat ca- 

pe era hotărît maă nainte de întemeierea lumei dar sa ar& 

tat în anâă ceă depre urmă pentru noi“ (L_ Petr. I, 19-20), 

„pre măelul dat morţei prin sfatul hotarit și după presciința 

luă D-deăt (să bproutvn Fohm xi mpopwocer Tot) Seo 245070v). 

(Act. IL 23; Comp. IV, 27. 28); „Aielul cel junghiat de la 

întemeierea humei“ : (Ap. XIII, 8). In fine vorbind de noi, 

pentru care a suferit Ră&scumpărătoriul, ei se exprimaii așa 

„ D-deăi ne-a ales într 6usul mai înainte de întemeierea, lumei. 

ca să fim noi sânți şi neprihăniță îmaîntea luă în albire“ (Efes. 

1, 4); el ne-a ales, din începui spre mântuire prin sânţirea 

spiritului şi prin credință în adevăr (UL Tes. IL, 13); ne-a 

mântuit și me-a chăemat cu chemare sântă, nu dupre faptele 

nâstre, ci dupre a sa propunere și dupre harul, care ni sa. 

dat în Christos maă înainte de toți seculii“ (II Tim. 1 9)- 

Il. Dacă este așa, că în înfinita sa bunătate, acum inainte de 

secule, înainte de căderea nostră, prin urmare, a hotărit. 

D-deu răscumpărarea nostră, de ce n'a bine voit a-şi exe-: 

cuta hotărirea sa îndată după căderea noâstră? Pentru ce
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m'a trimes pre Fiul săi în lume de cât numai „în. dilele 
aceste din urmă (Ebr. |, 1). 

R&spunsul întrebărei aceștia este tOtă economia divină 
mai "nainte de venirea Răscumperătorului. Adâncindu se 
în planurile acestei economii, sânţii părinţi aii considerat 
Ore-care cause anumite pentru întârdierea Fiului lui D-deu 
de a veni în lume. 

lacă causele acestea: 
1%. rebuea ca în decursul seculelor, Gmenii să recu- 

noscă din experienţă, să simţască pre cât se pâte mai mul 
toră adâncimea căderei lor, precum și neputința lor mo- 
rală, şi așa să dorâscă şi mai cu foc ajutorul dumnedeesc, 
și să-l primescă cu atâta mai mult zel, când li sar fi dat 
(Rom. VIII, 3); căci D-deu nu putea să mântuâscă pre 6- 
-meni contra voiei şi dorinței lor. «In decursul seculelor, 
scrie Sântul Grigorie Teologul, ati fost două reforme însem- 
nate în viața omenescă; numite cele două alianţe. Una ducea 
de la idoli Ja lege, şi alta de la iege ia evangelie. . Dar acelaşi 
lucru avu loc pentru ambele alianțe. Care anume? Că ȘI 
una şi alta s'a întrodus pe încetul și nu de odată. Și de ce? 
Trebuea să scim că nu ne constringe, ci ne îndemnă. Căcy 
aceia ce nu este de bună voie nu mai este solid, precum 
şi torentul și vegetalul nu se rețin mult timp prin torţă,. 
Dar ceia ce este de bună voie este şi: mai solid şi mai si- 
Sur. Una este fapta acelui ce ne sileşte, cea-l-altă este 
fapta nostră proprie; una este potrivită cu o putere vio- 
lentă, cea-laltă cu dreptatea divinăţiDe aceia şi D-deu or- dOnă că trebue a face binele, nu acelor ce nu Voesc, ci a- celor carii "i. doresc (1),+-- 

20. Trebuea ca contagiuilea păcatului, care pătrunsese adânc natura omenescă, să iasă puţin câte puţin cu totul, 

  

(1). Cuvânt despre Teologie, Oper. St. Pău.. III, 125.
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ca acestă bâlă morală a omenirei să se învechiască și să 

atingă culmea desvoltărei sale, și numai atunci să se arate 

cerescul Medic al sufletelor şi al trupurilor spre vindeca- 

rea sa radicală şi perfectă. „Unde a fost pecatul cu îmbelșu- 

gare, dice Apostolul, acolo -a fost și prisosința harului“ 

(Rom. V, 20). «Acela care, spre a stârpi răul, a voit să îm- 

brace omenirea, dice Sântul Grigorie Nisul, aştepta (precum 

să şi cuvenea) că păcatul, semănat de vrăjmașul să încol- 

țescă bine. Numai după aceia, după Evangelie, a lovit cu 

securea, însuși rădăcina“ (Mat. III, 10).Și precum, când fri- 

gurile încep a fi simţite în lăuntru prin ferbinţelă și se 

întăresc puţin câte puţin prin causele ce le produc, medi- 

cii iscusiți cedâză reului, nu permit bolnavului a se întări 

priu mâncare până când bola nu șau ajuns punctul cul- 

minant, şi numai atunci întrebuințeză arta lor, după ce 

manifestându-se pe deplin, începe a da înapoi, aşa şi doc- 

torul sufletelor nâstre bolnave aşteptă ca bla păcatului, 

de care este infectată natura omenâscă, să se descopere 

deplin, așa ca nimica să nu fie ascuns şi ne vindecat (2). 

30, Trebuea să însciinţeze pre 6meni despre venirea pre 

pământ a unui trimesa lui D-qeu aşa de mare ca Rescum- 

p&ratoriul, și să le împărtașască puţin câte puţin date asu- 

pra tuturor împrejurărilor venirei sale minunate, ale vieţei 

şi” morţei sale, pentru ca arătându-se, să 1 potă cunosce 

  

(3). Orat. în diem. Natal., în Oper. t. III, p. 341, Paris. 1638. 

După aceia Sântul Părinte continuă așa: „După ce aii eşit din ră- 

dăcina acâsta tâtă puterea păcatului, după ce sia desvoltat sub di- 

terite forme și manitestat în voinţele &menilor vestiți prin răutatea 

lor în tâte vâcurile., Atunci precum dice apostolul, D-dei a tre- 

cut cu vederea timpurile nesciinţei aceştia. (Fapt XVII, 30) A ve- 

nit în dilele acestea din urmă... Atunci prin mijlocul trupului o- 

menesc sdrobi multe capete de ale şerpelui (Ibid. p. 342). Aceiași 

ideie se desfăşură de Sântul Grigorie ieologul (Oper. St. Păr. LU, 

294-295), şi Teodoret (contra, Graec. serm. VI, în op. t.1YVp.579).
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mai cu siguranţă ; trebuea să-i pregătescă treptat pentru în- 

sușirea unei învățături așa de sublime ca aceia ce avea să 

o aducă Răscump&rătoriul, şi pe care nu ș'ar fi putut'o în- 

suși fără ajutorul acâsta pregătitor. «Sciea Domnul, dice 

Augustin, când trebuea să vie. Mai ântăiii irebuea să fie 

vestit prin multe sute de ani; căci nu era să se arate ceva 

nebăgat în s&mă. Drebuea să fie vestit mult timp, tot-deuna 

așteptat. Cu cât judecatoriul se arată mai mare, cu atâta 

trebuea să fie şi mai numerse ceta prorocilor, antemer: 

getorii săi (1)». Şi Sântul Vasilie face raționamentul acesta - 

« Aseminea ochiului unui om crescut în întunerec, Licono- 

mul mântuirei nostre nu ne întroduse în lumina cea mare 

a adevărului mai inainte de a ne pregăti treptat, pentru că 
el îngădue slăbiciunei n6stre. In isvorul cel nesecat al în- 
ţelepciunei şi adâncurile ne cercate ale judecăţei sale, El ne 
prescrise mai ânt&iă dieta acea ușâră și potrivită cu na- 
tura nâstră, inv&țându-ne mai ântăiu a ne uita la umbrele 
obiectelor şi a privi sârele în apă, ca să nu ne orbim cău- 
tând de odată la lumina sa cea strălucitore. Spre scopul 
acesta s'a dat şi legea „fiind umbra celor viităre“ (Ebr.. X, n) 
şi imaginile presintate de profeți, aceste anticipări enigma- 
tice ale adevărului, destinate a pregăti ochii inimei și a ne 
conduce mai uşor la înțelepciunea cuprinsă în taină (2). 

4*. Trebuea ca omenirea pecătâsă să trecă maj ântăiă 
prin un lung șir de curăţiri şi consacraţiuni în mulțimea 
patriarchilor și a tuturor sânţilor Testamentuluj Vechii, 
spre a se areta înfine în Feci6ra Maria în acel] grad de cu- 
răție şi sânțenie că putu să priimâscă pre cel Mai Sânt de- 
cât sânții, pre Cuvântul lui D-deă. «De mult timp, dice 
unul din scritoriă bisericeşti, chiar înainte de crearea lumei 

(1). In loan Tract. XXXI, n. 5. 
(2). Despre Sânt Spir. cap. 14: Gris 

meg pespre Sânt i pir. cap ; Op. St. P. VII, 280-281; Grig. 
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era hotărîtă Rescumpărarea ; dar până la prea Sânta Feci6- 

ră. Maria, nu sa găsit loc (Epyzoraptov) cu adevărat demn 

pentru lucrarea intrupărei; dar, de îndară ce sa aflat, 

Domnul s'a şi întrupat (1). «Cine se pote mira, scrie Yarăși 

unul din învățătorii moderni ai ortodoxiei că după căderea 

lui Adam Cuvântul lui D-deu să fi întârdiat a veni pre 

pământ, ase întrupa șia mântui neamul omenesc decăqut, 

chiar până la trei-mii de ani? Nu se găsea pre pământ o fe- 

cioră care să fie curată nu numai cu corpul ci și cu spiritul. 

Numai ea, cea dintăii şi cea de pe urmă, mulţămită în- 

doitei sale curăţii cu corpul şi cu spiritul, s'a găsit demnă 

a deveni Biserică şi templu al Spiritului Sânt (2). 

Cu un cuvânt, trebuea mai ânt&iii, în diferite moduri și 

în feliurite chipuri, să pregătescă neamul omenesc a priimi 

pre Rescumperătoriul hotărit înainte de vecă; și numai 

dupa aceia trebuea să se arate acest Rescumpărătorii. 

lacă ce a şi făcut Fiinţa cea a tot înțeleptă. 

Ş. 129. Pregătirea divină a neamuluk omenesc a priima 

pre Rescumpărătoriul și credința în El în tote timpurile. 

Acestă pregătire divină a neamului omenesc a priimi pre 

Rescumperătoriul presintă două peri6de mari : Antăii de 

la Adam până la Părintele credincioșilor, Abraam (cam. 

3,448 ani); al doilea de la Abraam până la venirea Res- 

cumpărătoriului (cam. 2,060). În periodul dintăiii și cel 

mai lung, D-deii pregăti toi neamul omenesc în unul și a- 

celași chip. 

[. Îndată ce cădură protopărinţiă noștri amăgiţi de şerpe, 

  

(0). Vedi la Eutim. Zigaben. Panopl. part. 1. tit 7p. 142. 

(2). St Demetr, al Rostov. Oper. LII p. 101; Lect. er. 1842, 

IV, 39%. 
| 

“Teologia Dogmatică 

a 
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Dumnedeu le făgădui că „neamul femeei va zdrobi capul ștr- 

pelul acestueat (Fac. III, 15), adecă Rescumpărătoriul, care 

avea să se nască din muere (Gal. IV, 4), va zdrobi lucruri- 

le diavolului (IL. Ion. III, 8), şi va libera neamul omenesc de 

tote urmările cele funeste ale căderei (Ebr. II, 14), și tot o- 
_ dată institui sacrificii ca tipuri sait figuri ale sacrificiului 
celui mare pre care Mesia trebuea să-l săvârşască pe Gol- 
gota pentru pe&catelele iumei (1) (Ebr. IX, 26; X u. 12). De 
pe timpul Proto-evangeliului acestuea al lui Mesia, vestit a- 
cum în paradis, și de la instituirea sacriliciilor, care indicau 
suferinţele şi mârtea sa, credinţa cea mântuitâre în Domnul 
lisus a existat ne intrerupt în neamul omenesc. «Pentru cre- 
dința acesta, Adam numi pre femeia sa Eva, adecă viaţă» 
(Fac. III, 20), de şi audise sentința judecătorului: „Păment 
ești și în pamânt le vei întorcet (Ibid 19). Prin credinţa a- 
cesta Eva „născu pre Cain, dicând : Am om cu ajulorul lui 
D-deăi (Fac. IV, n). Negreşit tot prin acâstă credinţă Inţele- 
pciunea ipostatică a lui D-deii, precum atestă profetul şi 
mărturisește biserica, «conservă pre acela ce D-deiu îl for- 
mase singur mai Ânt&iă ca să fie părintele lumei şi să-l scâtă 
din păcatul sei (2) (Inţel. X, 1). «Căci aiurea nu este mân- 
tuire; că nici un nume nu s'a dat sub ceriti 6menilor prin 
care să ne mântuim (Act. IV, 12), afară de numele lui 
lisus Christos : „Zrin credința Abel a adus luă D-deă, sa- 

(1). Despre religia patriarchală : Introd. in te „or / 
e: pre gia p ol. ort. A. M. p. 

(2). Biserica credea, odinidră în mântuirea lui Adam precum arată mărturiile lui Irineu (Contr. Mare. lib. Il) Origen” (În Mat homil XXXIII) şi alţii. Cel dintăiii dice vorbind de Eneratiţi, eretici din sec. [1 : „Ei resping, de cât-va timp si mântuirea, primului om. Ore carele Taţian întroduse mai ântăii învăţătura acâsta, şi scâse din crierii lui dovedile prin care combătea. învă- Sa tag ntre lui Adam“ (Vegi Buseb. Isţ : Ecl. lib. IV, p.
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crificiă maă bun decât Cain“ (Ebr. XI, 14) . „Prin credință 

- Tnoch sa strămutat, ca să nu vadă mortea și nu sa afiat, 

pentru că D-deă l-a stremutat; căcă mai înainte de stră- 

mutarea lut a luat mărturia acesta, că a bine plăcut luă 

D-deai (lb. 5). De sigur tot în acestă credinţă în Mesia vii- 

tor vieţuiră Enos, Matusala, J.amech, Noe şi toţi cer-lalți 

patriarchi şi drepţi, de care se dice că ei „chiemară numele 

Domnului“ (Fac. IV, 26), că „merseră cu Domnul“ (lbid. 

VI, 9) şi că „aflară har îmaintea bă D-dei“ (bid. 8), căci 

„este cu neputinţă a placea hi D-deă fără credinţă în es- 

cumpărătoriul“ (Ebr. SL, 6). 

11. Mijlocele întrebuințate atunci prin Cel Prea înalt spre 

a couserva şi a respândi pintre Omeni, ori în genere cre- 

dinţa adeverată și pietatea, ori în particular proto-evange- 

lil lui Mesia și înţelegerea acurată a însemnătăţei sacrifi- 

ciilor, erati mai ales : Descoperirele; spre scopul acesta se 

ar&tă câte odată El însuși și convorbea cu Omenii (Fac. 

IV, 6-15; VI, 13-22; VIII, 15; LX, 9-12), şi câte odată îm- 

părtășa &menilor darul profeţiei, spre exemplu lui Enoch 

(Iuda 14), lui Noe (Fac., LX, 26, 27); mânunile, precum 

luarea lui Enoch, care servi <a face pre neamuri să se po- 

căâscă» (Sir. XLIV, 15); amestecarea limbelor (Fac. XI, 1-10), 

deheviul universal (Ibid., VII); în fine, traiul cel himg de 

care se bucura patriarchii; el trăeati de regulă preste ș€p- 

te, opt, nou&-sute, aşa că de şi sai petrecut între Adam 

şi deluviti mai bine de dou&-mii de ani, proto-evangeliul 

audit de Adam în raiti a putut să fie transmis forte bine 

Jlumei post-deluviane în 16tă puritatea sa și inprospătarea 

primitivă. Căci Noe care trăea acum de şese-sute ani ina. 

inte de deluvii, a putut să vorbescă cu Enoch, fiul lui Set, 

ȘI părintele lui Noe, Lamech, cu Set însuși. Aşa că fie-care 

pe timpul acela putea să scâtă. principiile adev&rate ale
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credinţei şi ale tradițiunei mesiane din isvOrele cele mai. 

sigure, şi prin aceia, credinţa în Mesia sa putut conserva. 

Dar când, pe lângă tâte mijlocele acestea întrebuințate 

de D-deii, pe lângă deluviul universal, prin care a pedepsit 

pre 6meni pentru fără-de-legea ior, cu tâte lăgăduinţele ce 

Je reînoise pentru tot neamul omenesc, în persona lui Noe, 

Gmeniă s'aii îndepărtat cu încetul de Creatoriul lor și ido- 

lolatria acoperea mai tot pământul, atunci, spre a conser- 

va credinţa cea adevărată în El și în Mesia cel promis, a 

ales D-deii dintre toţi Omenii numai pre Abraam ; l-a făcut 

părinte al credincioșilor, formă cu el şi urmașii săi o legă- 

tură deosebită (Fac. XVII, 7-9), și prin acesta începu un 

period noii de pregătire a neamului omenesc ca să prii- 
mâscă pre Rescump&rătoriul. 

In periodul acesta al doilea, D-dei se purtă deosebit cu 
poporul săi ales, ludeii și cu neamurile; cu cei dintăit 
mai ales întrun mod supranatural; cu cel-lalţi, cu deose- 

bire în chip natural. 

|. Spre a pregăti pre ude: fură întrebuințate trei mijlO- 
ce principale : 

19. Promisiunile și predicerile despre Mesia. F ința infinit 
înţeleptă le împărtăși poporului cu o gradaţiune înţeleptă,. 
după împrejurările timpului, pentru ca ilumina informaţi- 
unilor despre Mântuitoriul viitorii să fie mai accesibilă în 
ochii credinţei. Așa, la început, Mesia este anunţat ca să. 
mânța sati urmaș al lui Abraam, Isaac şi Iacob „în care 
t6te naţiunile pămentului se vor bine-cuvântat (Gen. XII, 3; 
XVIII, 18; XXUL, 16-18; XXVI, 4; XXVUI, 14), ca Împăcă- 
toriă şi „așteptarea națiunilor“ (Fac. XLIX, 10); în urmă 
este represiatat ca un profet mare, aseminea lui Moisi. 
(Deut. XVIII, 15, 8), ca Uns şi Rege (Ps. 11). Rege etern şi 
preot dupre rândudla lui Melchisedec (CIX), Aiurea, Ema--
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nueltrebuea să se nască dintr'o fecioră (Is., VIL. 14), D-deii 

tare (Ibid. IX, 6). Mielul încărcat cu păcatele tumei (Ibid. 

LIID, Intemeietoriul unei alianţe nouă (Ex. XXXV, 23-31; 

Dan. IX, 24-27). O dată cu aceste puncte principale despre. 

Mesia sa descoperit succesiv : timpu) venirei sale (Pac. 

XLIX, 9, ro; Dan. LX, 24 27; Agg. II, 6-10; Mal., Il 1); tri- 

bul din care era să iasă (II Rezi VII, 36; Is. XI. 1-3; lerem. 

XXIII, 5, 6), locul unde era să se nască (Mich. V, 2) și până 

şi cele mai mică amărunţimi ale nașterei sale (Ps. LXXI. 10, 

si; Is. XI, 1-3), ale vicţei sale (Is. IX, 1, 2; XXVL, 19; XXXV, 

3-6; Zach. IX, 9), morţei sale (Ps. LXXXĂIV, w, 12; XL, 10; 

XCIII, 21, LXVIIL, 22; Zach. XI, 12, 13; XIL10; Is. LIII, 7), 

şi a învierei sale (Ps. LXX. 20; Os., VI, 3) (); așa că ve- 

nind Mesia pre pământ, Iudeii băgători de semă nu pu- 

teaii să nu recunoscă aceste semne diferite. 

20. Tipură. Aici infinita bunătate, îngăduitor slăbăciuneă 

omenești, îmbracă promisiunile sale sublime şi predicerile 

despre Mesiacu chipuri simţitore, spre a le întipări cu atâta 

mai mult în memoria poporului şi al i le pune tot-deuna 

înaintea ochilor. La tipurile acestea'se raportă : 

a. Unele evenimente şi unele împrejurări ale vieţei cu- 

tărel sat cutărei persone, spre exemplu : Sacrificiul lui 

Isaac, însemnând mortea pre cruce şi învierea lui Mesia 

(Ion, VIII, 5 6); preoția lui Melchisedec, figurând preoția 

eternă a lui Christos (Ebr., V, 6, 7); puterea şi mărirea 

domniei lut David şi a lui Solomon, represintând puterea 

şi gloria Domniei lui Christos (IL Regi, VII, 13, 14; lerem. 

XXXIII, 14. 18), profetul [ona, ce a fost trei dile și trei 

nopți în pântecele chitului, însemnând pre Mesia ce tre- 

  

(2). 'Tote predicerile acestea din timpul patriarehilor şi sub lege, 

le-am cercetat mai înainte în Introducerea în Teologia ort. $ 

61, 11-89.



buea să rămâe trei dile în sînul pămentului (Mat. XII. 40). 
b. Evenimente şi împrejurările vieţei poporului iudei, 

mai ales pe timpul lui Moisi (1 Cor., X, n; Rom., X, 4), 
precum eșirea din Egipet, mielul pascal, chipul lui Mesia în mai multe privință (Es. XII, 46; Comp. I6n XIX, 36;1 Cor. V, 7); trecerea prin marea Roşie, mana, apa ce cur- gea din stâncă; șerpele de aramă, care închipuea pre Me- sia pus pre cruce şi mântuind de mortea vecinică pre acei ce cred întru El. (6n. III, 4) | 

€. TOtă legea ceremonială ce o dădu D-dei prin Moisi, şi care, figurând, prin numerâsele sale sacrificii, curățirile sale, stropirile, serbătorile și preoția sa, faptele. Vechiului Testament, precum dice Apostolul, eraă numai „ambru bunurilor viităre şi mu însuși chipul lucrurilori (Ebr. X, I; Comp. Col., II, 17). La instituţiile cele mai instructive se raportă : Tăerea imprejur a tuturor pruncilor de parte bărbătescă, represintând tăerea împrejur lăuntrică Şi justi- ficarea prin credință în Mesia ce era să vie, care trebuea să iie născut fără mijlocirea unui bărbat (Rom. II, 28; IV, u), şi intrarea Marelui Arhiereu în Sânta Sântelor o singură dată pe an, spre a stropi cu sânge locul împăcărei; ceremonie ce figura singura jerttă de împăcare pentru p&- catele lumei, pe care trebuea să o aducă Mesia, Şi tot-oda- tă inâlțarea sa ia ceri, (Ebr. IX, up, 12, 24). 
3%. Nu numai legea ceremonială, ci chiar cea morală şi civilă. Apostolul numește legea în genere , conduce la Christos“ (Gal. III, 24). In a monială ducea la Christos, precum am observat acum aceia că figură faptele Noului Testament, ȘI prin le sale, indică Iudeilor sacrificiul lui Christos (Ebr., X, 1). Legea morală ducea la Christos, în aceta C țiunile sale sublime şi d 

„Pedagogul ce ne 

ă prin disposi- taiate, pe care nu le putea îm-
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plini ludeii, în urmarea păcatului original, le descoperea 

starea lor păcătâsă : „Cacă legea dă numai cunoscința pE- 

catuluit (Rom. III, 20), îi făcea să recunâscă neputinţa 

lor morală şi deşteptă în ei o dorinţă infocată pentru Res- 

cumpărătoriul,-ceia ce profesa cu atâta energie Sântul A- 

postol Paui, Iudeii din ludei, devenit creştin : „Sci că 

legea este spirituală ; dar eă, sunt irupesc, fiind vendut ca să 

fii, supus păcatului. . . Nu fac binele ce voesc ci fac răul ce-l 

urasc. Dacă fac ceia ce nu voesc, consimţese cu legea și re- 

cunose că ea este bună. Ast-fel dar nu fac că, mai mult acela, 

ci păcatul carele este întru mine. . - Ce nefericit maă suni și 

o ! Cine mă va isbăvi de corpul acesta al morţei ? Harul lut 

D-deă, prin Iisus Christos Domnul nostru ! (Rom. VII, 14- 

17, 24, 25) (7). In fine legea civilă conducea spre Christos 

în aceia'că amenințând cu mârte pentru călcarea mai a 

fie-cărei porunci a legei aceștia (Es. XXI, 15, 23-25; XXĂI, 

45 XXII, 19-20; Deut., XIII, 5-0; XV, 16; XVII, 2-5; 

XIX, 16-21; XXI, 18-21, XXVII, 16 şi al), şi ţinând ast-fel pre 

[udei tot-dâuna în frică, sub jugul unei servituţi nouă» 

(Gal., V, 1) îi făcea să dorâscă şi cu mai multă căldură 

încă ca Rescumpărătoriul să vie cât se pâte mai curând 

pre pământ, ŞI ca; legea Spiritului vieţei, care este, în lisus 

Christos» să-i isbăvescă de „legea păcatuluă și a morţei“ 

(Rom. VIII, 2). ză » 

9 

  

D. Şi fericitul Augustin observă : „Omnes itaque homines sub 

lege constitutos reos facit lex, et ad hoc iilis super caput est, ut 

ostendaf peccată, non sollat. . . Conantes homines implere viribus 

suis quod a lege preceptum est, ipsa sua, temoaria et prăcipiti 

rsesumtione cecideruni. . . «et quomam suis viribus implere non 

poterant legem, facti rei sub lege, inploravenunt Liberatoris au- 

xilium, et reatus legis fecit segritudinem supekbis. Acgritudo su- 

perborum facta est confessio humilium. lam confitentur esroti 

quia xgrotant ; veniet Medicus, et sanct sgrotos* (In Ioann. Tract. 

LII, n. 2. p. 1397, în Patrol. curs. compl. t. 35).
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Mulţămită mjl&celor acestora, de la Abraam precum şi 
înaintea acestui patriarch, Iudeii credură in Mesia cel vii- 
torii, se justificară şi se mântuiră prin credinţa acâsta : ideie 
pe care o -confirmă desigur Apostolul Paul, când dice de 
Abraam, Isaac, lacob, Iosif, Moisi, David, Samuel şi alţii 
„că prin credinţa adi, biruit împărății, aă, lucrat dreptatea, aă 
dobândit fagăduințele“ (Ebr XI, 8-40; Comp. Act. XV. ur; 
Rom., IV, 10-25; Gal., II, 15-16). Prin aceste mijl&ce Iudeii 
fură în adevăr cu totul pregătiți a priimi pre Mesia, pre- 
cum a şi dovedit experienţa. De îndată ce Ante-mergătoriul 
lui Christos, I6n Botezătorul, sa arătat pe lângă Iordan 
spre a predica, Iudeii și trimiseră să-l întrebe nu cum-va 
este el Christos (lon. 1, 19-27); şi când I&n respunse că 
el este numai mergătoriul înainte și incepură a striga : » Po- 
căiți-vă, că sa apropiat împtrația ceriurilor“ (Mat. III, 2; 
Marc. 1, 7), toți credură în cuvintele acestea, și „tot popo- rul Judeeă, dice Evangeliul, și toți locuitorii din Jerusalem veneaă către densul, și mărturisindu-și păcatelelor, erai, bote- zață de densul în rîul Iordanului (Marc., 1, 5). Când Iisus, încă prunc, fu adus în templu, dupre legea lui Moisi, „ca să fie presintat Domnului“, fu întimpinat de bătrânul Sime- On „care trăia așteptând mângâerea hu Israil“ (Luc. III 25) şi Ana prorociţa începu „a grăi de &] tuturor. celor ce așieptaă rescumpărarea luă Israilu (Ibid., 38). Când Iisus Christos începu a învăța, o mulţime de popor urma lui de pretutindene, și mulţi îl recunoscură ca Mesia ce] făgăduit (on. VI, 14; Mat., XIV, 38); „multă din popor credură în- tru el“ (Ion, VII, 30). In fine când intră pentru ultima 6ra în Ierusalim, „atât cel ce mergeaă, înaintea. luă cât și cei ce-l urmaă, strigaăi : Osana, salutare și glorie Fiuluă lay David! Bine-cuventat cel ce vine întru numele Domnului ! Osana, salutare și glorie întru cei de sus! (Mat. XXI, 9). Bine-cu-
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vântat fie cel ce vine întru numele Domnului ; bine-cuvântată 

domnia ce vine a părintelui nostru David! (Marc. XI, 10). 

Si dacă bătrânii şi scriitorii naţiunei, din ură şi invidie, dacă 

mai mulță din popor, prin amăgire şi orbire, nu credură 

în Christos şi chiar îl dădură morţei, cea mai mare parte 

din Israil,-toţi acei carii erai cu adevărat fiii lui Abraam, 

părintele credincioșilor,-credură cu bucurie în Mesia cel 

făgăduit şi credură întru Ei; se întorseră către EI cu miile 

dupre predicarea Apostolilor (Fapt. Il, qi: 1V, 4), și cea 

dintăiti biserică a lui Christos pre pământ era compusă 

din ludei. 

II. Câr despre ginţi, din causa impietăţei şi a lipsei de 

credință, cu tâte că D-deii dupre legile dreptăţei, nu i-a 

favorisat cu acea protecţiune și acea conducere particulară 

ce a acordat-o lui Israil, poporul săi cel ales, totuşi prin 

infinita sa bunătate, nu încetă nici odată «a mărturisi ceia 

ce este» (Act. XIV, 16) şi kat pregătit pre nesimţite a cu- 

nâsce şi a primi taina cea mare a mântuirei. Iacă mijloce- 

le de care se servi în privința acesta : 

o. Legea naturală. Cartea uaturei fu tot-dcuna deschisă 

neamurilor, vestindu-le tot ceia ce omui pâte cun6sce des- 

pre D-deii. » Că cela ce se pâte cundsce din ale lui D-deă, 

este visibil într ânșit, că D-deă, le-a arătat. Ca cele nevisibule 

ale hă, eterna luă putere și dumnedeire, se vădu lamurit de 

la crearea humei, înțelegându-se din Jăpturi ; în cât eă sunt 

fără de răspuns (Rom. L 19, 20). Tot-deuna, legea remase 

scrisă în inima ginţilor, „fiind-că consciințele lor le daă măr- 

turie“, vestindu-le obligaţiunile lor morale (Rom. IL, 5). 

Dar fiind-că „cunoscând pre D-deă, nu l-aă marit ca pre 

D-deă, nică t-aăă mulţămit ; ci Sai făcut deșerți în părerile 

lort (Rom., L, 21); fiind-că, aă schimbat mărirea nestrică- 

ciosului D-deă, în închipuirea omului stricăcios și a pasărilor
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și a patrupedelor şi a tărâtărelon (Ibid. 23), „aă schimbat a- devirul hă D-deă în minciună; și aă mărit și ad, servit făptu- red mai mult decât Creatoriuluă“ (Ibid. 25) ; „de acea k-a dat D-deă în minte reprobată, spre a face cele ce nu se cad ; plină fiind de tâtă nedreptatea, de desfrânare, de nelegiuire, de lă.- comnie, de răutate; plină de pismd, de ucidere, de cârtă, de vi- cleșug, de viţiă (Ibid. 28-29), Sa întunecat inima lor cea nein- felegătore (Ibid. 21) dicendu-se că sunt înțelepță, s'a facut ne. bună“ (Ibid. 22),/Mintea omenescă, cu tâte încercările sale prin mai multe sute de ani de a descoperi adevărul dum. neqeesc şi'a reforma moravurile Omenilor, nu ş'a ajuns scopul. Tâte învăţăturile religi6se ce s'au putut imagina se arctati de îndată neîndestulătore Şi treceati cu sgomot; sistemele filosofice urmau unul după aitul, fiind resturnate unele prin altele, perdea din ce în ce mai mult încrede- rea, și degenera în scepticism sat necredinţă. Principiile morale ale filosofiei, şi legislaţiunile civile nu regeneratt moravurile ; din contră, nelegiuirea creştea. vedând cu o- chii în lume, așa că poporele cele mai luminate ale antici- tăței, Grecii și Romanii, personificaii şi adorat maj tote pă- timile şi t6te viciile, şi-şi inchipuiaii că servesc deilor prin tot feliul de crime şi nelegiuri. Acâsta trebuea negreșit să conducă pre păgâni a recunosce neputința ior intelectuală și morală, sâ-i indemne prin urmare și să se întărescă în ei pe nesimţite dorinţa unui ajutor mai înait Şi să-i dispue a-l primi; și să scie chiar din experiență, că cei maj celebri dintre înțeiepţii Ppăgânismului recunoscură nepu- tința minţei omeneşti spre a ajunge !a Cunoscinţa de D-deu, precum și neputinţa minţei omeneşti i ivi ietăţei Şt in privința pietăței, ȘI InvEţai că nu este de aşteptat ajutorul aiurea decât nu- mail dela D-dei (2). In acest înțeles scriitorii vechi biseri- 
—— 

(1). Adecă: Miles de Samos (Apud Diogen. Laert, lib. IX, n.
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cești priviră fisolofia ca pe un pedagog spre Christos, în- 

tru cât ea pregătise pre păgâni a-i j:rimi (4). 

20. Rămășiţile religiuneă și descoperirek primitive. Adev&- 

rurile credinţei, şi mai ales făgăduinţile despre Rescum- 

p&rătoriul, făcute la început pentru tot neamul omenesc, 

trecând din tată în fiti, de la bătrâni la urmaşi prin înveţă- 

tura orală, trebuiră fireşte să se r&spândescă pintre 10te 

poporele, chiar la acele care în urmă, se cufundară şi mai 

mult în căile nelegiuireă şi a idololatriei. Si cu t6te că ade- 

v&rurile acestea, prin amestecul lor cu credinţele nouă ale 

pop6relor păgâne, aii putut să perdă puţin câte puţin din 

curăţia lor şi din întegritatea lor primitivă și să se altere- 

ze, totuşi, chiar sub forma acesta alterată, ele aii conservat 

şi mânţinut la păgâni iradițiunile despre origina şi starea 

„primitivă a omului sati timpul de aur (2), despre căderea 

protopărinţilor noştri în paradis (3), și ce este şi mai 1M- 

portant, tradițiunea asupra Rescumpărătoriului genului o- 

menesc şi aşteptarea venirei sale (£) 

30. Relaţiunile păgânilor cu poporul ales al luă D-deă, căru- 

ca saă încredințat cuvintele luă D-deă, precum și t6te promi- 

  

24); Socrate (Xenoph. Memorab., lib. IV, și Platon. Dialog. Ar 

cibiades) Platon (în Epimanide şi de Legib. lib. LX); Seneca (de 

Clementia, lib. I, cap. 6); Lambric (n Vira Pythagor. cap. 28). 

(1). Clem. Alex. Strom. I p. 282; Origen. Philocal., cap. 13 

„41-42. 
(2). Plato, Polit p. 271, Opp. t. II Paris. 1518; Virgil. Georg, 

lib. 1. V. 125, şi Eclog. IV; Ovid. Metamorph. lib. |, V, 89 şi 

urm. Plutareh. De Isid et Osirid; Strabo lib. V p. 250, Opp.t. Il 

Ozon. 1807, cf. Euseb. Preparat evâng. 1 cap. 8, şi XII, cap. 13. 

3, Schwarz, de lapsu prim generis hum. parentum, a paganis 

adumbrato. Altorf. 1730 Kleuker. Zendavest. t. 4 p. 25 şi t. III 

p. 84 sq; Windisehmanr, Philosophia în progres. historiae mundi 

vol. IL. p. 1. sect. L. Bon. 1821. | o 

(4). Schmidt. Redemption du genrehu main annoncee par les 

tmaditions relig. de tous les peuples, trad. din germ. de Hen- 

rion Paris 1827: Lect. cr. 1939, IL.
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:stunile şi tote predicerile privitore la Mesia (Rom. Ill 2). Aces- 
te relaţiuni începură acum pe timpul lui Abraam, Isaac şi la- 
cob. carii trecând din un loc în altul, şi av&ad a face, dupre 
împrejurări cu diferite neamuri, at putut fârte bine să înri- 
urescă asupra lor, oră prin exemplu, oră prin mărturisirea 
adeverurilor credinţei (Fac XXIIL-XXVI). Apoi şederea 
Ebreilor în Egipt, în mijlocul unui popor numeros, glori- 
Gsa lor eșire din ţ6ra acesta, trecerea minunată prin ma- 
rea Roșie, intrarea triumfală în pământul făgăduinţei, ex- 
terminarea saă supunerea locuitorilor țerei; pe urmă nu- 
merosele biruința purtate asupra poporelor păgâne de pe 
timpul Judecatorilor, precum şi subjugarea acelor popore, 
nu putură să remâe tără inriurință asupra acestora, pre- 
cum se pote vedea din multe exemple (los. II, g-u; V,1; Rut. +, :6). Mai departe, sub regi, Ebreil, dupre împreju- 
rări, în călătoriile lor pe uscat şi pe marea, în r&sbâie, în prinsorile lor şi în comerț, fură în relaţii mai cu tote poporele lumei vechi, cu Chaldeii, Egiptenii, Sirienii, Me- diă, Perșii, Grecii și Romanii (III Regi IX, 26-28; X, 22, II Paral.. VII, IP 18; IX, ro, ns. a). După despărţirea poporului Ebrei în regatul lui Iuda și regatul lui Istrail, cu cât se apropia mat mult timpul lui Mesia, cu atâta se înfățişară împrejurări favorabile acestor comunicați- uni ale poporului ales cu poporele păgâne; voim să vor- bim despre captivitatea Asiriei şi împrăştierea israiliteni- lor în părțile cele mai îndepărtate ale Orientului, în mijlo. cul păgânilor; pe urmă șepte-deci de ani, cei petrecură ludeii in captivitatea Babilonului; în fine după întârcerea din captivitatea acesta, nouăle lor servituţi, și împrăștierea lor prin t6te părţile lumey vechi Q). Ast-fel lumina credin- ţei adeverate a putut iarăși, prin diierite căi, a se r&spândi 

  

(0). Tratat de Ist. bis. bibl. de Philaret,
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de la poporul ales asupra celor-ialte popore şi să le pregă- 

tescă pe nesimţite a primi pre Rscumpără:oriul. Lacă pen- 

tru ce dicea Sântul Atanasie «Legea n'a fost dată numai 

pentru ludei; Profeţii n'au fost trimişi numai către dânșii; 

ci, de şi irimiși ludeilor și persecutați de ei, au fost pen- 

tru tOtă lumea ca o scâlă sântă în care trebuea să se 

pregătescă spre cunoscinţa lui Dumnedeii şi a vieţei spi- 

rituale» (1). 

40. Traducerea cărţilor sânte ale Ebreilor în limba grâcă, 

maă bine de două secule înainte de Mesia și de atunci la înde- 

mâna. tuturor înveţaților pagânismului (2). inveţătorii vechi, 

ai bisericei o afirmaă positiv, în unire cu mărturiile pă- 

gânilor chiar, că mulți înţelepţi şi filosofi păgâni. folosiră 

cărțile “lui Moisi și scoseră din isvorul scrierilor Proteţi- 

lor (3). Deci, informându-se ei de credinţele și speranţele 

Tudeilor, înţelepţii aceştia putură să facă cunoscut și alto- 

ra despre credinţele acestea şi aceste speranţe, şi ast-fel să-i. 

pregătescă la înţeiegerea misterului mântuirei, care tre- 

buea să se descopere curând. 

Prebue să mai adăugăm că aceste mijloce pregătitore a 

ginţilor spre primirea Rescumpărătoriului nu le fură nefo- 

lositore, și mai ântăiui este cunoscut din Sânta Scriptură, 

că char afară de poporul ales al ini D-deii, omul nu rt- 

mase cu totul strein de mântuire cu credința în Mesia cel 

viitoriă, precum întărește acesta istorisirea Facerei despre 

  

(1). lâons 8 is oixovpâvqs îoav dtdoauiLov îepv rijs zeţi 

Send vbsews wa TIS ară WoXi RONTELAS (De Incarn. Dei, n. 12, 

Oper. t. 1. p. 51, ed Paris 1095. - | 

(2). Vid. ap: Clem. Alex. Strom. I, cap. 20; Euseb. Praepar. e- 

vang. VI, cap. 6. ! 

(5). Lastin Cohort, ad. Graee. cap. 14: cf. Apolog. 1. cap. 20; 1 

cap. 13; ertul, apolog. cap. 47; Clem. Alex. Strom. 1, cap 15, 21 A 

rPeofil ad. Autol, ]], 37; Ruseb. Prparat, evang. IX, ]; Augustin 

De Civit. Dei VIII, 12. 

Na m
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“Melchisedec (Fac. XV, 18 s. urm), istoria lui Ietro, preot din Madian, socru lut Moisi (Es. ILIV, XVIII) şi istoria lui Iob, din ţera Hus, descrise în cartea sa. Să ne mai amin- tim de Balaam, care profeţi despre Mesia (Num. XXII- XXIV); cuvintele din rugăciunea lui Solomon la sânţirea templului (II Regi VIII, 41, 42), carele dan a înțelege că chiar pe timpul lui Solomon crai închinători ai adevăra- tului D-deă al lui Zsrail chiar și afară de Israil; istorisirea cu Naaman, generalul sirian, care se închina D-deului lui Israil, cerând ajutorul profetului săă (Regi IV, V, 1 şi urm.) ŞI istorisirea despre Iona, pre carele l-a trimes D dei la Ni- nevi, şi care prin predica sa aduse pre Nineviteni la căinţă (lon. 1, etc). Apoi este sciut că sosind timpul venirei lux Mesia, era așteptat nu numai de Iudei, ci și de păgâni ŞI că acestă aşteptare cra acum respândită în tot Orientul (2), In fine, se scie că, pe când înveța Mântuitoriul nostru ]i- 'sus Christos, a întimpinat la păgâni o credință pe care nu 0 afla la Iudei (Mat. VIII, 10), și că prin Predicarea A- postolilor, biserica lui Christos se respândi repede în tote Părţile lumei păgâne (1 Petr. 1,1; Rom. X, 18; XV, 19). $. 730. Aplicarea morală a dogmeă. ÎI. Cugetând asupra necesităţei ajutoruiuy dumnedeesc 
pentru restabilirea sait regenerarea Oomenirey decădute ; 
cum că omul păcătos este prin sine necapabil de a satis- 
ace personalminte dre tăței dumnedecesty d - 
catul în fiinţa sa ŞI a-i distrage urmările faneste, juca PE 
umiliaţa ; căci fireşte cu toţii suntem Jăă mâniey (Etes, II 
3); toți suntem concepuți întru fără-de-lege, născuţi în pe- 
Cal; cu toţii suntem săraci, miseri, slaby ȘI avem trebuinţă, ;%%)- Cum atestă Taci i i 

; i 
St cap. 4. “iesi CE br. ap a i prgtoae (Vita ce 

28; IV, cap. 
şi Egesip (De Excidio Hierosol, V, cap. 44);
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de ajutorui dumnedeesc spre regenerarea şi sânţirea n5s- 
iră, precum şi spre a ne ridica după fie-care cădere per- 
sonală, care sunt aşa de dese. 

JI. Representându-ne apoi cum Domnul D-deul nostru 
a manifestat în adevăr puternicul s&ă ajutor pentru r&s- 

cumpe&rarea omenirei decădute, cum acestă rescumpărare 

era hotărită din eternitate, cum ai participat la ea câteşi 
trele persâne ale Sântei Treimi, și acâsta numai pentru ne- 

mărginita lor bunătate şi iubire către noi păcătoşii, să ne 

învăţăm a plăti o dragoste aşa de marea Domnului nos- 

tru prin o iubire reciprocă. „Să iubim deci pre D-deă pen- 

tru că El ne-a iubit mai ântăiăt (i lon. IV, 19), şi tot odată 

să ne amintim şi de cuvintele Apostolului: „Jubiţiă mei, 

dacă D-dei, ne iubește, așa trebue și noă să ne iubim unii pre 

alții“ (Ibid,, n). 

III. In fine, refiectând cu cel mai adânc respect la mij- 

Jocul extraordinar ce l-a ales D-deti pentru rescumpărarea 

n6stră la motivul întrupărei Fiului lui D-deti anume pen- 

tru lucrarea acesta importantă, la scopul venirei sale nu- 

mai „în dilele acestea“ (Hebr. |. 1), şi la chipul cu care 

D-dei, în cele trei ipostasuriale sale, a pregătit spre primi- 

rea lui pre Iudei și pre neamuri în decursul seculelor, să 

ne învăţăm a cinsti înţelepciunea sa infinită. şi a striga din- 

tru adâncul sufletului cu Sântul Apostol: „O adâncul în- 

țelepciuneă şi al sciințeă luă D-deă! cât de nepetrunse suni 

judecăţile luă și new mate căile ăi!“ (Rom. XI, 33). 

  

060



CAPITULUL IL 

Despre Domnul nostru Iisus Christos în 
particular.. 

  

$. 137. Legătura cu cele precedente și parţile doctrinei, 
Din eternitate acum, și prin urmare înainte de naşterea şi căderea nGstră, Fiinţa a tot sciutâre şi infinit bună a ho- tărit de a ne mântui prin unicul său Fiu. Apoi, îndată du- pă căderea protopărinţilor noștri, începu a pregăti nea. mul omenesc prin tâte mijlOcele, naturale și supra natura- le, a primi pre Mântuitoriul. [n fine, l-a terminu] hotărir mail de înainte »împlinindu,-se timpurile, a times D-deă pre Piul săă cel născut din. femete și supus lege, spre a res- cumpăra pre acel ce erai, sub lege“ (Gal. IV, 4, 5), se arătă "Domnul nostru Iisus Christos, care sevErși în adever lu. crarea mântuirei nostre. 

Acestă ideie despre Domnul nostru lisus Christos, ideie exprimată în puţine cuvinte, și cu a cărei desfășurare a- vem să ne ocupăm, se compune evident din doug Părţi : 10, 
lui lisus, adecă taina întrupărei ȘI 20, conceputul despre sevârşirea 3 mân- tuirei n6stre prin Domnul lisus, adecă taina rescumpă- rărei. | 

 



ARTICULUL 1 

Despre persona Domnului lisus Christos sau taina 

întrupărel. 

Ş. 132. Importanţa și necuprindibilitatea dogmei ; erpune- 

rea scurtă a istoriel sale; învățătura Bisericei în privința a- 

cesta și părțile acestei învățături. 

Inv&ţătura privitore la persâna Domnului nostru lisus 

Christos formeză una din dogmele cele mai importante şi 

cele mai nepricepute ale creștinismului. Importanța aces- 

1ei dogme se cuprinde în aceia, că Domnul isus Christos 

este însuși autorul credinţei nostre (Hebr. XII, 2), arhie- 

reul mărturisirei nostre (Il, 1), că nu este alt nume sub 

cerit dat între Omeni, în care trebue să ne mântuim (Fapt. 

IV, 12), iar nepriceperea dogmei o atestă Apostolul când 

dice : „Mare este cu adevărat taina pietăţei, D deă sa avătat 

îm corp“ (IL Tim. Il, 16). 

Fiind aşa de însemnată dogma acâsta, este lucru firesc 

ca în tot-d&una, din primele dile ale bisericei creștine, să se 

fi ocupat de dânsa creştinii cugetători; dar fiind ea pre a- 

râta şi de necuprinsă, iarăși este natura], ca acei carii își per” 

miseră a cugeta, în privinţa acestei dogme, maă mult de cât 
4. 

“Feologia Dogmatică
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se cuvine (Rom. XII, 3), şi căutară a o pricepe şia o explica 
după socotinţele lor, trebuea să cadă în erori şi eresii. A- 
fară de dogma T'reimei întreit sânte, nică una din dogmele 
creştine n'aii fost expusă la atâtea contradiceri şi alterați- 
uni din partea ereticilor, şi n'a fost aşa de bine apărată 
de către păstorii bisericei, ca aceia ce privește persâna 
D-deii-omului. Spre a pricepe mai uşor t6te erorile aceste 
numerose, contra cărora Sa ridicat odinioră Biserica or 
todoxă, le sub-impărţa acum fericitul Augustin în trei cla- 
se principale, adecă : 19 erori în privinţa divinităţei lui [i- 
sus Christos; 20%. erori în privinţa omenirei sale; și 30. e- 
rori în privința unirei divinităţei cu omenirea în pers6 
na sa (1). 

I. Erorile în privinţa divinităţei lui lisus Christos se sub.- 
împart la rândul lor în trei mai speciale. 

Cea dintăiă şi cea mal veche din tâte e te erârea acel r, 
carii negaii cu deseverșire divinitatea în Lisus Christos și-i 
considerau ca pe un om simplu ; ast-fel înveţară pe timpul, 
Apostolilor, Cerint șiEbion, întruntați chiar de Sântul I6n 
Teologu', care scrise în contra lor Evangeliul săi (2); în 
suta a doua Carpocrat, Teodot şi Artemon, cu părtașiă lor, 
înfierați de Ireneă, Tertulian şi alții (3); în suta a treia, Paul 
Samosatenul, convins de erore de către două sinâde adu- 
nate la Antiochia în 264 și 270 (4). Acestă eresie a fost 

  

(1). Error hereticorum de Christo tribus generibus terminatur . aut enim și (ivinitate ejus, aut de humanitate, aut de utroque alluntur“ ? (Quzest. evane., lib. | uzst. 45, in Patrolog. curs. - pl. t. XXXV, p. 1332, i). d po 98, out, com (2). Ireneii. adv. Hzeres. 1. 26; MI, 2; n. 1; VI, n.8:EBu- seb. Fist, ecel. III, 27, 38 : Bpiph. eros. XXVII : Hieronyui De Vir. Illustr. cap. 9. 
(6). Iren. adv. Haer. 1, 25; Textul. de Przeser. hzeret 54; Hippolit. ady. Noet. cap. 3; Epiphan. Heves. LIV Lab Si (4). Philastr. Hzeres, III, 64;. Buseb. H. E, V, bg. VII, 27; Hieronym De Vir. Illust, e, TI, a
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condamnată de mai multe ory de către biserica veche ; de 

dânsa se ţin în dilele nGstre socinianii și raţionaliştiă. 

A doua este erdrea acelora carii, neprivind pre lisus 

Christos ca un om simplu, și recunoscând că Fiul lui D-deti 

Sa întrupat cu adevărat în E], pretindeau că acest Fii al 

lui D-dei, nu e născut din D-dei, ci creat, totuși ar fi cel 

may perfect din t6te spiritele creaţiunei, fără să aibă natură 

dumnedeâscă. Acâsta era eresia Arienilor, condamnată săr- 

bătoreşte la sinodul ântâiti ecumenic (325), şi combătută 

cu deamăruntul de către cei mai vestiți învăţători ai bise- 

ricei din suta a patra și a cincea (1). i 

In fine a treia erdre consta în a admite că în persona lui 

Iisus Christos s'a întrupat cu adevărat D-dei însuși, și nu 

D-deui Cuvântul, Fiul unul născut al lui D-deu, ci D-deii 

Tatăl saă întregă Sânta Treime, înțelegându-se ca o singură 

persână divină sub trei denumiri şi în o întreită manifes- 

tare. Acâsta era eresia patripastenilor sai antitrinitarilor, 

condamnată de mai multe oră în suta a doua și a treia (2). 

[1 Erorile în privinţa omenirei lui lisus Christos se pot 

sub-împărţi iarăşi în trei: 

Erorile privitâre la trupul lui lisus Christos. Mulți eretici 

privind ca nedemn de divinitate de a fi îmbrăcată cu un în- 

veliş material Gre-care, învățau că Domnul lisus n'a avut 

trup, căa avut un corp părut şi numai în aparență ; ceia 

ce le dădu numele de dochei (3). Acestă eresie se ivi acum 

pe timpul Apostolilor, şi fu înfruntată de Sântul I6n Teo- 

logul în cele două epistole dintăiti ale sale (| ln. IV, 2, 3; 

II l&n, 7); apoi se întări și se lăţi printre numersele secte 

(2). Epiphan. Hzeres. 69 n. 12; 13 şi 74; Socrat, H. E,1, 5.6, 11, 

30, 35, 40; Sozom. E. E. 1, 15; II, 33; 1, l5. 

(2). Iren. adv. her. 1,23; Epiphan. Heres, 51, 62 : Basil. E- 

pist. 210. | 

(5). De la cuv: grec do4âw, socot, mi se pare,
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gnostice (1). Dacă şi unii dintre că, anume upelienii, valen- 

tinienii și manicheii, admiteaă că Christos ar fi avut un 

corp real și nu o aparenţă de corp, totuși ei nu recunos- 

ceaii acest corp a fi aseminea cu ai nostru, cu corpul ome- 
nesc; ci-l priveaă sati ca pe un corp ceresc, spiritual, cu 

carele Domnul trecu prin sînul Feciorei fără să împrumu- 
te ceva dela ea (2), sai chiar ca un corp material dar mai 

perfect de cât al nostru și compus din esenţa lumei, şi prin 

urmare iarăși neimprumutat din Fecioră (2). După Sân- 
tul I6n Teologul, opiniunile aceste ereticești fură combă- 
tute de Sântul Ignatie 'eotorul, lrenei, Meliton, Tertulian, 

Clement Alexandrenul și mulți alți învățători ai bisericei 
vechi (4). Chiar și astă-di se învaţă ceva de aseminea în 
privința trupului lui lisus Christos de către quikeri şi 
anabaptiştă (5). 

P'rorile privitore la sufletul lui lisus Christos. Unii eretici 
susţineaii că Christos n'ar fi avut un suflet omenesc, ci în 
locul săi divinitatea sa (6), sai că dacă şi ar fi avut un su- 
flet, a fost un suflet inferior, sensitiv, şi că n'a avut minte 

(2). Propagatorii principali eraii ereticii Simon Magul (Teodoret. 
Epl. CIV); Menandru (Teodor. Epl. CXLV); Saturnin (Teod. Ha- 
ret. Fab. 1, 3); Basilide (Epiphan. Haer. 41) Mareion. (Lertul. adv. 
Mare. JII, 8); 'Vatian (Hier. În Epl. ad. Fab. VI). 

(2). . EBivau 98 roăroy râv dă Mapias dvodsboavra, ua %azep dâwp Să 
9whivos 6ăsda. Tren. Adv. Her. I, 1, n. 21; Euseb. H. E., LV, 30; 
Epiphan. Her., 31 și 56; Augustin. Her. 35. 

(5. 'B4 râs zod x50y.0v âbo'as. T'ertul. de Carne Christi, cap. 6; de Preseript her. cap. 51; Epiphan hares. 41; Augustin. adv. Fa- ust., XXIII, 2; Hzer., 47; Teodoret. Haret. fab. 1, 26. 
(5). Ignat. Epl. ad Smyrn. n. 2, 4,5; ad. Tral., n. 10, 11; Iran. adv. Her. V, 18, n. 3; 1î,n.3; 111, 15, 19, 22; Meliton de Incarn. lib. INI, fragm. (in Avast. Sinaiţ. Hodeg.,cap. 13); Pertul, de Carne Christi, cap. 5; Clem. Alex. Strom. II, 13. 
(5). Contess. Belg. art. XVIII: Formul. cone 

ta ad. Gerhard, Loc. Thaoi. t, IL, p. 406 
(6). Soerat. H. E. II cap. 46. 

ue. Epist. cap. 11; Go- 
diss. 1 p. 13. et. sq.:
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omenescă (v052) sati spirit (7veduz) (?). Acâstă învăţătură fal- 

să într'amândouă formele sale, respândită mai ales de Apo- 

linarie şi părtașii sti (2), fu condemnată de biserică în si” 

nodele din Alexandria (362), Romă (373) şi în cel dintăiu 

de Constantinopole, a! doilea ecumenic (381), fără a mal 

vorbi de părinți particulari carii o combătură Yarăși (9). 

Erorile privitore la naşterea lui Christos, în omenire. U- 

niă eretici predicaii că sa născut din prea Sânta Fecioră, 

nu în mod supra-natural, ci ca un simplu om, din losif şi 

Maria. Acesta era eresia lui Cerint, Carpocrat şi alți gnos- 

tici din ludea (4), denunțată de la ivirea ei de către părinţii 

bisericei, Sântul Ignaiie “Teoforul, lrinei, Tertulian, Sân- 

tul Ciril Lerusalimitenul şi alţii (5), şi apoi public condem- 

nată în Simbolul sinodului al doilea ecumenic, unde Fiul 

lui D-deii se mărturisește întrupat din Sânta Fecioră, prin 

lucrarea Sântului Spirit. În timpurile mai nouă raţionaliștii 

ati reînviat eresia acesta. 

III. In fine erorile în privința uniunei naturei divine şi a 

naturei omeneşti în lisus Christos. Sunt patru : Erorile nes- 

torienilor, eutichienilor, monoteleţilor și adopţienilor. 

  

(4). Greg. Peol. Epist. către Cledon., 1 şi 11; Oper. St. Păr. 

IV, 200. 
(2). Apolliu, Epl. ad Pet. (în Mai coll. t. VII) Epl. ad. Herael. 

(Gbid.) adv. Diodor (ibid), Inainte de Apolinarie, învățătura acesta 

era profesată de Lucian (Ep ph. Ancor. XXIII) şi Arii cu par- 

tisanii săi (Vid. in Mai, t. VII. p. 17; VIII, p. 65). 
| 

(5). Cum: Atanasiu cel Mare (contr. Apollin. et. Epl. ad. Epictet); 

Greg. Teolos. (in Epist. cătr. Cledon); reg. Nyssis (Antir. adv. 

Apollin); Ep:phan. (Ancor- 71 etc); Augustin (de divers Quzest. 

LILI, qu. 80). 

(4). Lren. Adv. Heer. |, 25 n. 1; 26, n 1; II, 2, n. 3; Phi- 

lastu. Hr. 26; Peodoret. Heer. Fab. 1,5... - 

(5). Ignat, ad Ephes. n. 18; Iven. adv. Her. II, 21; Tertul. 

de Praeser. heret. cap- 13; Civil, Catech, IV, 9; Chrisost. în Is. 

VII. n. 6.
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Nestoriă, patriarch al Constantinopolei (suta a cincea), 
cu înveţăceii săi, despărţea întratâta cele două firi în l- 
sus Christos, că admitea în El două persone și învăța aşa : 
«D-deii Cuvântul nu sa unit ipostatic cu firea Gmenescă ŞI 
nu s'a născut din Fecidra Maria; cu Christos, om curat, s'a 
unit D-dei Cuvântul numai pe din afară, moralminte, în 
care locuea ca într'un templu, în tocmai precum odinidră 
în Moisi și cei-lalți Profeți, şi prin urmare n'ar fi decât teo- 
for (209592) şi nu D-deă-om, precum și Prea Sânta Feci6- 
ră ar fi numai născătârea lui Christos (Xgiororâxos), Yar nu 
Născât6re de D-deti (1). Acâsti învăţătură falsă fu denun- țată mai ânt&iă de Sântul Ciril al Alexandriei, apoi de un sinod în Roma, sub preşedința papei Celestin, după aceia într'un sinod din Alexandria, în fine public în anul 431 de către sinodul al treilea ecumenic adunat în Efes, (2). Eutichiă, archimandritul unei mOnăstiri din Constanti- nopole (suta a cincea), combătând eresia lui Nestorit, cădu în alt extrem și amestecă cu desăvârșire cele două firă în Christos, așa că recunoscea în E] nu numai o pers6nă, ci şi o singură natură, pentru care se dădu părtaşilor acestui eresiarch numele de monofisiţi (dela u.0vos, una, și sos, natură); căci, dicea el, omenirea în Christos este absorbită de Dumnedeire prin unirea ipostatică, şi a perdut tot ce este propriii naturei omenești, afară de chipul vădut. Ast- fel Cuvântul insuşi a apărut în Christos și a vieţuit pre pă- m&nt numai sub formă trupâscă, şi divintatea Cuvântului a suferit, şi s'a înmormântat şi a înviat (3). Acestă, în wțătură 

  

(1). Nestor. de Incarn. serm. 1, n. 10 (în Mar. Mere. ed. (kar 
ol "lg? cE p. 118); Ciril Alex. Epl. ad Cer, Constantino. 
11$ paie di Istoria sinodului al treilea ecumenic : Lect. cr. 1842, (2). Entyeh. în Consil, Chalcedon. Act. 1 p. 91-93 ap Binium :
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greşită, care se ivise de mai multe ori înaintea lui Euti- 

chită (*), dar pe care o împrospătă, o propagă şi chiar o a- 

pără cu o încăpăţinare și îndrăsnelă deosebită, tu condam- 
nată serbătoreşte în sinodul al patrulea ecumenic, ținut în 

Chalcedon (2). 
Esenţa eresiei monoteleţilor (uâwos, unu, și Zina, vo- 

ință), care se ivi cam pe la an. 630 şi care se pote privi cu 

dreptul ca o desvoltare posteri6ră a monofisiţilor, consta 

în a presupune în lisus Christos, chiar cu două fiză, o sin- 

gură voie şi o singură lucrare. Ac6stă eresie, care causă 

tulburări mari în Biserică, şi atrase patriarchi, ca Sergiu și 

Pyrrhus al Constantinopolei, Onoriă al Romei, Cyr și alții 

la Alexandria, fu condamnată serbătorește (680) în sinodul 

al şeselea ecumenic și al treilea din Constantinopole (5). 

In fine, dupre învățătura falsă a adopţienilor, provenită 

din principiile nestorianismului, către finea sutei a opta, 

lisus Christos, prin natura sa omenâscă, ar fi nu propriul 

Fiă al lui D-deă Tatăi, ci un Fii după har, un fii adophv, 

presupunând evideat dispărţirea, în lisus Christos, a celor 

două firi în două persâne. Acâstă eresie avu de urzitori pre 

doi episcopi spaniolă Felix şi Elipan (cam pe la 783); dar 

din Spania se respândi curând în tâtă biserica Occidentală, 

şi fu condemnată de mai multe sinâde provinciale în Fran- 

cia, Germania și Italia (4). 

Leo Epl. ad Flavian in Conc. Chalcedon. act. 11 p. 165 ed. Bin. . 

(3). A fost predicată de Veron şi Helicii (Hippol. adv. Beron, Da 

3 Helicem n. 5 sq), de Eudoziii și Apolinariii (Vid. ap. Mai VII: *- 

p. 11; Epiphan. Heeres. LXXXII, n. 33). 

(2). Vegi Istoria sin. al patrulea ecum. Lect. Cr. 1847, IV, 112 

i urm, 
: (3). Veda Istoria sin. al seselea ecum. Ibid. 1848, II, p. 1-33. 

(4). Madrisii de Felice. et Elipan. hzer. dissert, in Opp. Paulini 

Aquil. p. 307 şi; 599 ed. Venet. 1737; Valch Hist. Adoptionor. 

Gotting. 1195.
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In mijlocul tuturor eresiilor acestora asupra persOnei 
Domnului Iisus, Biserica ortodoxă, de pe timpul Apostoli- 
lor, apără statornic și desvoltă una şi aceiași învățătură, pe 
care o exprimă cu o putere deosebită la sinodul al patrulea 
ecumenic, în termini următori : «Conform cu învățătura 
sânţilor Părinţi, declarăm în unanimitate, că trebue a se 
mărturisi unul și acelaşi Iisus Christos Domnul nostru ; 
același desăvârșit în dumnedeire și desăvârşit în omenire ; 
Dumnedei adevărat și om adevărat; ca om fiind compus 
din suflet și corp; de o fiinţă cu Tatăl dupre dumnedeire, 
de o ființă cu noi dupre omenire ; în t6te aseminea nouă, afară de păcat; născut din “Fatal may inainte de veci dupre dumnedeire ; acelaşi născut în timp dupre omenire din Fe- ciora Maria, născătârea de D-dei, pentru noi și pentru mântuirea n6stră ; unul și același Christos, Fiul unic, Dom- nul, în doue firi fără amestecare, fără, schimbare, fără împăr- țire, fără despărțire, fără ca unirea să r&dice deosebirea na- tarelor, şi una și alta îşi conservă proprietatea sa ŞI lucreză în O singură persnă şi în un singur ipostas; aşa că nu este împărțit sat despărţit în două persOne, ci este unul şi ace- laşi Fiu unic, D-deu, Cuvântul, Domnul nostru Iisus Chris- tos, precum ne-ati înv&ţat profeţii și însuşi Domnul nostru, şi precum ne-a transmis Simbolul Părinților noștri (1), De aici se vede că tâtă invețătura bisericei ortodoxe în privința persânei Domnului nostru lisus, să resumă în două propuseciuni principale, adecă : o că în Iisus Christos sînt dou& naturi; natura dumnedeâscă Şi natură omenâscă; și 2" că aceste două naturi în El formeză numai Vp poaras: 
(1). Aceiaşi învățătură se expune în simbolul cunoscut, sub nn- mele Sântului Atanasie al Alexandriei : „Credința ortodoxă, este acesta, ca să credem ȘI să mărturisim pre Domnul Iisus Christos, Fiul lui D-gei, tot odată, D-qei şi om; D-dei din substanţa, Părintelui, născut mai inainte de veci, şi om din substanța mu- 
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1. Dou€ firi în Lisus Christos. 

Ş. 133. Domnul lisus are natură dumnedescă și se numește 
Piul lui D-dei. 

Spre dovedirea adevărului acestuea avem : 10, Scripiu- 
rile Vechiului "Testament despre Mesia; 20 învățătura lui 

Iisus Christos însuși; 30 învățătura Apostolilor despre lisus 

Chr.; 4* învățătura și credința Gmenilor Apostolici și a bi- 
sericei întregi. 

I. In "Testamentul. Vechii, Mesia se numeşte : 10. Fiul 
lui Dumnedei, născut din eternitate din esența Părintelui. 

In psalmul al doilea, pe care Sânţii Apostoli (Fapt. IV, 24, 

28; XIII, 32-34; Ebr. 1, 5; V, 5) şi chiar ludeii vechi (1) 

îl credeau de mesianic, Mesia mărturisește despre siae : 

„Di-sa Domnul către mine : Fiul meă ești tu ; Fă, astă-dă te- 

am născut“ (lbid. 8), adecă am născut saii nasc din eter- 

nitate. În psalmul CIX, iarăși credut ca mesianic de că- 
tre Apostoli (Act. II, 35-36; Ebr. 1, 13; VII, 17; 21, 24 25) 

şi de alți ludei (2). D-deii însuși] dice : „Din pântece maă 
înainte de bucâfăr te-am născut“ (lbid. 3), adecă mai înainte 
de ori ce timp. Profetul Michea, predicând că Mesia tre- 
buea să se nască în Betleem, adauge că el are și o origine 
eternă : Generaţiunea sa este de la început, din eternitate“ 

(Mich. V, 2),-predicere ce se rapârtă iarăși la Mesia de 
16tă biserica iudaică (Mat. II, 4-6; Ion. VII, 42). 

6, născut în timp : D-deii desăvârşit și om desăvârșit, compus 

dint”un suflet înțelegător și din trup omenesc, acelaşi find D-dei 

şi om tot; odată, nu doi ci un Christos, unic, nu prin amestecarea 

firelor, ci prin unitatea ipostasului“. 

(). Vegi mărturiile în Introd. în Teol. Ort. A.M. $. 84. 

(2). Ibid, obs. 224.
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20, Domn D-deti (Adonai, Elohim) și chiar Iehova, de- 
numire ce se potriveşte numai lui D dei. Aşa, spre exem- 
plu :_1%/cuvintele psalmului XLIV : „Zronaul t&ă, Dumne- 
deule, va sta în etern; sceptrul dreptăţeă va fi sceptrul îm- 
părăției iale; iubit-aY dreptatea şi aă urât făra-de-legea ; de 
aceia, D-deule, te-a uns Dumnedeul tă, cu untul-de-lemn al 
bucuriei maă mult decât pre părtaşiă tă“ (6,7), Yarăşi îndrep- 
tate către Mesia de către Apostolul (Ebr. -, 7-9) şi de Iu- 
deii vechi; 2Y cuvintele psalmului CLX : »Dis-a Domnul 
Domnauluă mei : Ședă de-a drepta meat (Ibid. 1), atribuite lui 
Mesia, chiar de Mânatuitoriul nostru Lisus Christos (Mat. 
XXII, 41-46); 39/p'edicerea lui Malachia : „Zacă eă trimet 
pre solul mei ca să gătâscă calea înaintea mea; și de-odată: 
va intra în templul să Domnul, pre care-l căutaţi, Iugerul 
legământuluă, pre care-l doriți : lacă vine, dice Domnul Oș- 
tirilor“ (LII, 1), pe care însuși Mântuitoriul o refereşte ia- 
răși la Mesia (Mat. XI, o, 11); 49 predicerea de două ori 
repeţită de leremia : „/acă vin dile, dice Iehova, că voii, ră- 
dica lui David odrasla dreptă și rege va domni și va pros- pera, și va face drept şi dreptate pre pământ. In dilele sale Iuda se va mântui, și Istrail va locui în siguranță, și acesta 
este numele lui, cu care se va numi : Jehova, Mântuirea nO0s- Iră“ (XXIII, 5, 6; Comp. XXXIII, 15, 16), predicere pre care Iudeii vechi o raportau unanimi ia Mesia. 

II. Conform cu predicerile Vechiului Testament, lisus Christos însuși, Mântuitoriul nostru, venind pre pământ, a învăţat vorbind despre sine ca de adevăratul Fiu al lui D-dei, ca de D-deii. Să cităm unele din nenumăratele e. xemple de feliul acesta. 
0 > 

- 
. 

. 
i 

1% Intr'o convorbire cu Nicodem, uu iudeii bogat, des- pre renașterea spirituală, Mântuitoriul dise între altele : . > A ._ 
și 

»Nimene nu sa suit în certă, fără numai Cel cel ce sa POgo-
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"ît din ceriii, Fiul omului, carele este în ceriură. 3 CĂ Așa 

a iubit D-de lumea în cât și pre Fiul săă cel unul născut 

la dat. ca tot cel ce crede întru el să nu ptră, ci să aXbă vi- 

aţă vecinică. .. Cel ce crede întru el nu se osândește; dar 

- cela ce nu crede este condemnat chiar, pentru. că nu crede în 

numele Piulu unic al luă D-deă“ (lon. Il, 13, 16, 18). Aici 

mai ânt&in Domnul își însuseşte omnipresenţa, atribut care 

nu se pâte da nici unei fiinţă create; apoi se numeşte Fiii 

unul născut (uovoyevis) al lui D-deii, fără îndoială, în înţe- 

lesul propriii, adecă născut din natura divină, având na- 

tură dumnedeâscă ; căci Fiului acestuea se atribue omni- 

presenţa, atribut dumnedeesc; în fine întăreşte, că fără 

credinţa în EI, anume ca Fiti unic al lui D-qeii, care este 

omnipresent, mântuirea este cu neputinţă Omenilor. 

20. Intro parabolă, pe care o rosti înaintea preoților, căr- 

turarilor şi bătrânilor Iudei (Marc XI, 27), parabola viei 

„pe care o plantă un om, 4 îmgrădit-o cu gard. . o a dat lu: 

cratorilor (Ibid. XII, 1, 2), unde înţelegea prin omul a- 

cesta pre Părintele ceresc, care plantă biserica sa în mij- 

locul poporului Ebreii şi le-a încredinţat-o lor ca capii po- 

porului, Mântuitoriul nostru dice, că la timp, a trimes pre 

servitorii sei la lucrători „ca să primâscă fruct din viea sa 

(lbid. 2); dar lucrătorii pre unii i-ait bătut şi X-a alungat 

neomeneşte, pre alţii 1-a ucis chiar (3-5), stăpânul se ho- 

tari în fine a le trimete pre însuși Fiul săi : „Deci avâna 

îmcă un fiă, iubit al săi, a trimes și pre acela mai pe urma 

la ei, dicând : Se vor pușina de fiul meă. Iar lucrătorii ace- 

ia ai, dis între sine : Acesta este moștenitorul ; veniți să-l u- 

cidem și moștenirea va fi a nâstră. Și apucându-l l-aă, omorît 

şi l-ai scos afară din vie (6-8). Prin acestă opunere între 

servitori, adecă Profeţii pe care-i trimisese D deii mai îna- 

inte ludeilor, şi EI însuși, ca Fii unul născut şi mult iubit,
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ca moştenitor al Părintelui, Domnul nostru exprima evi- 

dent, că se numea Fiul lui D-deii, nu în sensul figurat, ci 

în sensul propriiă. 

3%. După ce Domnul a vindecat pre paralitic, „Zudeiă îl 
preurmăreaă, pentru că făcea lucruri de acestea în diua Sân: - 
betei“ (Lon V, 16), El respuase justificându-se : „Zatal meă 
până acum lucr&ă și eă, lucrez“ (Ibid. 17). Acest respuns, în 
care Domnul lisus își insusește egalitate cu D-dei Tatăl în 
drept și putere, fu înțelâsă tocmai așa și de către Iudei, 
carii căutaă și mai mult să-l omăre, pentru că nu numaă că 
nu păza Sâmbăta, ci dicea încă că D-deă este Părintele său 
(î5tov), facându-se aseminea cu D-deă“ (lbid. Sf Atunci Iisus 
nu numai na observat ludeilor că nu l-ar priceput, ci 

_din contră El urmă : „ Adevăr, adevăr die vouă, că Fiul omu- 
luă nu pâte să facă de la, sine nimic, de nu vede pre Părintele 
făcând ; că cele ce face el, acelea și Fiul Jace asemineat (Ibid. 
19). » Că precum Părinte'e scălă pre morți, și-i învieză, așa și 
Piul învi&za pre care voește; Că Parintele nu Judecă pre ni- 
menea, ci a dat totă judecata, Fiului ; ca toți su cinstâscă pre 
Piul precum cinstesc pre Tatăl. Cel ce nu cinstește pre Fiul, 
nu cinstește pre Tatăl care l-a trimest (Lbid. 2, 22, 23). 
„Că precum Tatăl are vitţă întru sine, așa a dat și Fiului să 
aibă vitță întru sine (Ibib.26). Aici Mântuitoriul își însuşe- 
ște întocma aceiași putere independentă de a lucra minuni, 
aceiași aaoraţiune divină, aceiaşi aseitate ca a lui D-deii Ta: 
tăl. Mai mult încă, spre a convinge şi mai bine pre ludei, 
despre adevărul cuvintelor sale, şi prin urmare despre di. vinitatea sa, le'citeză mi departe'şi alte mărturii în privin- ţa acesta : mărturia lui I6n Botezătoriul care l-a numit Fiul lui D-deu, pogorit din cerin şi find mar pre sus de tâte 
(Ibid. 32, 33. Comp. ÎII, 31, 36); mărturia lucrărilor sale minunate „pe care nimene altul nu le-ai, facuti (Ibid. 36;
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comp. XV, 24); mărturia Părintelui ceresc, care dicea de 

D&nsul : „Acesta este Fiul meă cel iubit întru carele bine-am 

voit !& (Ibid. 37. Comp. Mat. III, 7), şi mărturia Scripturilor 

Vechiului 'Pestament : „Cercaţi Scripturile, că vi se pare a 

avea într nsele viţa eternă ; și acelea suni cele ce mărturisesc 

despre mine“ (Ibid. 39). 

4%. Curând se presintă un cas de feliul acesta. Mântui- 

toriul venind într'o di în templul din Ierusalim, încunju- 

rându-! ludeii îl întrebaă cu stăruinţă : „Până când vei ţi- 

nea în nedumerire spiritul nostru ? De ești Christos, spune-ne 

curat“ (Lon X, 24). Atunci respundându-le, le dise între al- 

tele : „Bă și Tatăl una suntem“ (Ibid. 36). Cuvintele aces- 

tea înfuriară întru atâta pre cei ce-l întrebară, ca aii luat 

petre ca să-l ucidă, dicând : „ Noi nu te ucidem pentru vre- 

un lucru bun, ci pentru blasfemia, ta, și pentru, că fiind om, 

te faci D-deii“ (Ibid. 30-33). Și cu tote acestea nică atunci» 

Mântuitoriul nu observară Iudeilor că el nu se numește 

D-qeii, precum credeaii ej, ci stărui şi mai mult asupra ideei 

aceştia, numindu-se de a dreptul Fiul lui D-dei, nedespă- 

rţit de Tatăl. „Voi diceţi că suni blasfemător, pre carele m'a 

sânţit Părintele şi m'a trimes în lume, pentru că am is : Fiul 

hă D-deă sunt? dacă nu fac lucrurile Tatălui meă să nu-mi 

credeţi ; tar dacă le fac, chiar dacă nu-mi credeți, credeți lu - 

crumilor, ca să sciți şi să cumosceţi că Tatăl este în mâne și eă în 

Tatăl“ (Ibid. 36-38). Ludeii se încercaii să-l prindă, urmeză 

evangelistul, dar el a scăpat din mânile lor (Ibid. 39). 

50. Un alt cas de aseminea, dar şi mai însemnat, se pre- 

sintă înaintea morţei Mântuitorului. L a prins și l-a dus 

legat la Caiafa. Aici, după ce a audit multe mărturii min- 

cinâse contra lui lisus, Archiereul s'a sculat și l-a între- 

bat în public : „Juru-te pre D-deul cel viă să ne spui, dacă 

tu ești Christos, Fiul luă D-deă“ (Mat. XXVI, 63; Comp.
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Marc. XIV, 61). Și lisus fără întârdiere i-a respuns : di 
și spus, da! că sunt; adevăr dic vouă că veți vedea pre Fiul 
omului sedend de a drâpta maiestăței lui D-deă, venind pre 
nouriă ceriului“ (Marc. XIV, 62). „ Atumcă Archiereul sfă- 
șiă vestmintele sale dicend ; EI a blasfemat; ce ne mal trebue 
mărturii ? Aţi audit blasfemia lui. Ce vi se pare? Ei respun- 
seră ; vinovat este morței“ (Mat. XXVI, 63, 66). Și, ducând 
pre Iisus la Pilat, Iudeii diseră : „Noi avem o lege, și după 
legea năstră trebue să m6ră, pentru că Sa, făcut Fiul luă 
D-deă“ (lon,sXIX, 7). Astfel Mântuitoriul nostru întări 
chiar prin mârtea sa dogma divinităţei sale. 

60. Să mai adaugem că pe lângă omnipresenţa (Ion. III, 
13; Mat. XVIII, 26; XXVIII, 20) şi aseitate (lon. Y, 26), 
de care s'a amintit acum, EI îşi însuşi de o potrivă şi cele- 
lalte atribute Dumnedeeşti :-Eternitatea : » Adevăr, adevăr 
dic voue; eă sunt înainte de Abraamt (on. VIII, 58); și acum 
Părinte, premărește-mă cu gloria carea am avuto în tine 
maă "nainte de a fi lumea (XVII, 5); A-tot-puterea : „ Oile 
mele vocea”mea ascultă „și eă, le cunosc pre ele, și mie îmă ur- 
m6ză, și eă, le daă lor viaţă eternă, nici odată nu, vor peri, 
și nimene nu li va rapi din mâna mea .. Ii și Tatăl una 
suntem“ (X, 27-30).,0 cunoscință egală cu acea a lui D-deu 
Tatăl : „Zote mi-a încredințat Tatăl în mânile mele, și nă- mene nu cundsce pre Fiul fără numai Tatăl și pre Tutăl nu Ccundsce nimene fără numai Fiul, și căruea va voi Fiul să-ă descopere“ (Mat. XI, 27; lon. X, 15). 

| III. Tot cela ce a învățat Mântuitoriul Iisus despre per- sona sa, invățară şi învețăceii săi după dân 
rațiunea Sântului Spirit. Aşa : 

19 Sântul Evangelist Mateiii, 
raculesă a Mântuitoriului, 
cerea lui Isaia : » O fechor. 

sul prin inspi- 

descriind concepțiunea mi- 
raporteză la persâna sa predi. 

& Va concepe și va naște fii și-i vor
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da numele Emanuel, adecă, D-deă, cu noi“ (1, 23 : Is. VII, 14). 
209, Sântul Evangelist Marco incepe evangeliul săă cu cu- 

vintele acestea : „Începutul FEvangeliei luă lisus Christos, 

Put ha D-deă“ (|, 0; pe urmă istorisind botezul Mântui- 

toriului el dise : „Si îndata după ce a eșit din apă, a vi- 
dut ceriurile deschigdându-se, și fpiritul, ca un porumb, po- 

gorîndu-se și rămâind preste El; și glas din ceriă sa audit : 

Tu ești Fiul meă, cel iubit; întru carele bine am voit“ (Ibid, 

10, 11). 

Sântul Evangelist Luca citeză predicerea îngerului că- 

tre Zacharia pentru fiul săi I6n, care era să se nască și se 

servescă de premergător lui Mesia : „Va întârce pre mulfă 

din fiii bă Istrail la Domnul Dumnedeul lor, el va merge 
înaintea Luă cu spiritul și puterea luă Ehe“ (, 16, 17). 

40. Sântul I6n Teologul începe Livangeliul să așa : „La 
început era. Cuvântul, și Cuvântul era la D-le și Cuvântul 
era D-deă. El era la început cu D-dei. 1gte printr Ensul saă, 
făcut, și fără de densul nimic nu sa făcut ce sa făcut“ (I, 
1-3), Adecă el numește de a dreptul pre Cuvântul D-deu; 
îl presintă ca existând de la început saii din eternitate, deo- 

sebit de Tatăl și creând tot ce există. Mai departe el scrie ; 

„Și cuvântul trup sa făcut și a locuit între not, și am vădut 
gloria lui, ca a Fiului unul născut de la Tatăl, phn de har 
și de adevăr. .... Că legea prin Moisi sa dat, Yar harul și 
adevărul prin lisus Christos: s'a, adus“ (Ibid. 14, 17). Ade- 

că mărturisește iarăşi că Cuvântul acesta sa numit Fiii 

unul născut al lui D-deii Tatăl, că sa întrupai şi că nu este 
altul decât însuși lisus Christos Mai departe dice iarăși : 
„Pre D-deă, nimenea nică odinioră nu l-a vedut; unul născut 

Fiul, care este în sînul Tatălui, acela ne-a dat cunoscința“ 

(18). Adecă, arată în fine că Iisus Christos este unicul Fiu 

1n sensul proprii, ca fiind în însuşi sînul 'Tatălui. Și, termi-
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nând Evangeliul săi, observă că scopul Evangeliului acesta 
era de a dovedi divinitatea lui lisus Christos : „Acestea saă, 
scris ca să credeți, că Iisus este Christos, Fiul lui D-deă, și 
cregând să aveţi viaţă întru numele bit (XX, 31). Același 
Apostol, la începutul primei sale Epistole, numește pre 
Christos Mântuitoriul nostru „Cuvântul viețer“ (1 Ion. IL. 0, 
„viaţă eternă, care era în Tatăl și care a venit să se arate 
nouă“ (Ibid. 2); și Ja sfârșitul aceliaşi Epistole dice : „Scim 
că Fiul luă D-deă a venit și ne-a dat pricepere ca să cunuș- 
cem pre adevăratul D-deă și să fim întru adeveratul stă, Di, 
LI este adevăratul D-deă, şi viaţa eterna (Ibid. V, 20), nu- 
mind aici adevărat Fii, al lui D-deti și adevărat D deă pre 
Acela pe care-l numise mai înainte viaţa eternă. In tine, în 
Apocalipsa, citeză de mai multe ori cuvintele Mântuitoriu. 
lui, care i se arătase : „Ei sunt Alfa și Omega, începutul și 
sferșitul, cel dintăiă, și cel din următ (|, 10, 12, 17, 18;11,8 ; XXII, 12, 13) şi declară că Christos este „Principele Regilor 
pâmântului“ (, 5), „Regele regilor și Domnul domnilor 
(XIX, 16). 

5%. «n epistolele sale, Sântul Apostol Paul numeşte pre Mântuitoriul : D-deu, „carele sa arătat în trup“ (i 'Tim,., II, 16), „Domnul glorieăe (Cor., IL, 8), marele D-geă“ (Tit, IL, 51-43), „ D-deă bine-cuvântati (Rom., IX, 4-5), propriul (î3to9) Piă al ha D-deă, (VIII, 32), „carele având forma și natura luă D-deă, n'a credut că ar fi pentru Densul usum- pare a fi egal cu D-gei (Ph. II, 6) şi-i însușește atribute dumnedeești : Eternitate (Ebr. I, 3; Ph. III, 2) şi dise:: » Tote print Ensul s aă creat, în ceriă, şi pre pământ, cele vă- dute și cele nevădute, ori Tronurile, ori Domniile, oră Ince- Petoriule, ori Puterile ; tăte printr ânsul și pentru dânsul s'aă, creat“ (Col. I, 16); „EI este max înainte de tote, și 101 el staă, (5 (bid. I, 17 Comp. Ebr. T, 3). 
(). Am espus mai în 

e prin 

ainte pe larg înveţătura despre divintatea
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60, Sântul Apostol Iuda, zugrăvind pre eretici, dice : 
„Saă furișat Gre-cari 6menă, carii de maă înainte eraă, 

hotărâți spre acestă condemnare, nepioși, carii schimbă cha- 

rul Dumnedeului nostru în desfrânare și tăgăduesc pre 
singur stăpânul Dumnedeă, și Domnul nostru lisus Christos 

(Ibid. 4). 
IV. Dupre exemplul Mântuitoriului și al sânţilor săi Apos- 

toli, toţi scriitorii bisericești, chiar de la începutul creștinis- 

mului, învă&țară unanim divinitatea sa. Să cităm aici câte- 

va mărturii (1) : 

10. Bărbaţii Apostolică. Sântul Ignatie scrie, în epistola că- 

tre 'Tralieni : „ Paziţă-vă de unii ca aceștia (eretici), Yar acâsta 

va, fi, daca nu vă veţi mândri și nu, vă veţi de trage de la Dum- 

nedeă, lisus Christos, de Ja episcop și de la orînduirile Apos- 

tolilor (2)“. <S'a șters tâtă legătura nedreptăței; s'a distrus 

ignoranţa, împărăţia cea vechie este nimicită prin arătarea 

lui D-deiăi omeneşte (320 dyăpoziwos) întru înoirea vieţei 

de veci». Voi toţi până la unul anume prin har sunteți re- 

uniţi într'o credinţă și în unul lisus Christos, din neamul 

lui David după trup, Fiului omului și Fiului lui D-deu (3). 

In Epistola către biserica Romei : «Ignatie, numit şi teofo- 

rul, dăruitei de D-deu biserici întru magnificenţa prea înal- 

tului Părinte și a lui Lisus Christos, singurului seă, Fi, celei 

iubite şi luminate, cu voinţa celuia ce voește t6te, cele ce 

sunt dupre dragostea lui lisus Christos, D-deuluă nostru. 

Doresc să vă bucuraţi de o bucurie sântă și curată întru 

lui lisus Christos, Fiul lui D-geii, dupre Sânta Scriptura. Vedi 

TPeol. Dogm. Ort. 1.1, $. 83. __ | 

1). Am desfăşurat iarăşi după tradiţiune, învăţătura despre di- 

initatea lui Is. Chr. ibid. Ş. 34. Aici vom aduce niște mărturii nouă. 

5) Ad. 'Pral. Cap. 7. p. 297; Op. P. 4p. Fune. Tubing 1881. 

(3). Ad. Ephes: cap. 19 şi 20. 

Teologia Dogmatică 
5,
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Iisus Christos, Dumnedeul nostru (2)». Sântul Policarp, în 

epistola către Filipeni, îi salută în terminii aceștia : “Poli- 
carp și cu el presbiterii Bisericei lui D-deu, carii se află în 
Filipi, har și pace de la lisus Christos D-dei a tot puter- 
nic, Domnul și Mântuitoriul nostru, să se înmulţescă întru 

voi (2) Bărbatul Apostolic, cunoscut ca autoriă al Epistoley 
cătră Diognăt qice > <EI însuşi (D-dei) a dat pre Fiul său 
spre rescumpe&rarea n6stră, pre cel Sânt pentru cei păcătoşi, 
pre cel nevinovat pentru cei vinovaţi, pre cel Drept pentru 
cei nedrepți, pre cei neconruptibil pentru cei stricăcioși, pre 
cei nemuritori pentru cei muritori. Căci cine putea să 
acopere păcatele n6stre, dacă nu dreptatea sa? Cine altu] 
putea să ne indreptățâscă pre noi pecătoşii și IMpioşiă, 
fără numai singurul Fiă al lui D-deii. . .? (5) 

20. Pdrinţă și învățătorii din suta a doua şi a treia. Sân. 
rul lustin Martirul dice : «Prin cuvintele acestea : Să tacem 
om după chipuTnostru. „ D-deii a creat pre om dupre chi- 
pul săi, EI l-a creat dupre chipul lui D-deu (Fac. I, 26, 27), 
Cuvântul dumnedeesc arată pre Fiul lui D-dei, înv&ţindu. 
ne că trebue a-l numi D deii (+).. Sântui lrineti atestă că 
pe timpul săi biserica întregă credea. 11 «Şi întru unul 
Iisus Christos, Fiul lui D-deii care s'a întrupat pentru mân- 
tuirea n6stră, și în Spiritul Sânt, care vesti prin profeţi şi 
nașterea FeciGrei şi suferințele şi învierea din morți şt înăl- 
țarea la ceriă cu trupul a prea iubitului lisus Christos, 
Domnul nostrul, precum și venirea sa din ceriuri întru glo- 
ria Părintelui, spre a uni totul cu E! ca cap (Ef. «, 10) pentru că înaintea lui lisus Christos, Domnului şi Dumne- 
deului nostru, Mântuitoriul și Regele nostru, prin bună- 

  

(2). Ad. Roman. cap. 1. 
(2). Ad. Filip. cap. 1. 
(3), Epist, ad. Diogn. cap. 9. 
(&). Dialog cum Tryph. p. 285 in Op. St. Lustini ed. Colon. 1656.
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voința nevădutului Părinte, fot genuchiul să se plece în 
ceriii și pre pământ şi în iad (2). Sântul Ipolit, discipul al 
Sântului Irinei : «Pentru noi. sa făcut om D-deii a tâte, 
pentru că suferind cu trup pătimitoriii să răscumpere tot 

n€mul nostru dat morţei, și făcând minuni prin nepătimi- 

tOrea divinitate, în trup fiind, să ne ducă la viața nemuri- 

tOre şi fericită (2). Sântul Dionisie al Alexandriei : «N'a 
fost timp în care D-deu să nu fie Pâriăte, și mărturisesc 
că Christos are o existenţă eternă ca Cuvântul şi înţelep- 
ciunea și puterea. D-deii Tatăl este lumină eternă, care 

a'are început nică sfârșit; şi strălucirea eternă este înaintea 

Lui şi cu EI, fără început şi tot-dâvna născută de dânsul, 

manifestându.-l. .. ... Precum Tatăl este etern și Fiul este 

etern, ca o lumină din lumină (5). Sântul Metodie al Pa- 

tare, în cuvântul s&ă despre Simeon şi Ana : «Feciora a 

născut, fără mijlocirea unui bărbat, pre Cel ântă&iii născut, 

Fiul unul născut a! Tatălui; ea a născut, dic, pre acela care 

în ceriă, fără de mamă, străluci din esența unică a Părin- 

telui», (4); şi într'un cuvant pentru săptămâna Stălpărilor : 

«Bine-cuvântat cel ce vine întru numele Domnului D-dei 

adevărat in numele Dumnedeului adevărat, A tot puterni- 

cul în numele celui A tot puternic, Fiul în numele Părin- 

telui, Regele adevărat în numeie adevăratului Rege, avend, 

ca și Acel ce l-a născut, o domnie eternă și înainte de toți 

vecii. .. . Teme-te deci, ereticule, de a nimici domnia lui 

Christos, ca să necinstești pre Acela ce l-a născut. Şi tu, 

credniciosule, apropie-te cu credinţă de Christos, adevăra- 

tul nostru Dumnedei (5)». 

(2). Adv. Hares. 1, 10 n. l. 

2). Contr. Beron. et Helic. apud. Fabric. t. 1. p. 22%. 

(3). Aceste cuvinte sunt citate de St. Atanasie C. Mare în Ep. 

de Sent Dionisii n. 15. , 

(4). De Simeone et Ana Ş. 11 p. 493, in Op. Metodii ed. Cambe- 

fis Paris 1644. , 

(5). În Ramos Palmar. $. $. 10 şi 11 p. 439, 440 ed. eit.
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+ In fine să ne amintim că în suta a trela la Antiochia s'a 

ținut un conciliii care a apărat dogma lui Iisus Christos, ca 

adevărat Fii al lui D-dei, D-deui adevărat, contra învăţă- 
turei false a lui Paul de Samosata (in 289) și în vecul al 
patrulea, sinodul din Nicea, cel dinteiti ecumenic, apără şi 
confirmă contra lui Arie dogma divinităţei adevărate şi a 
consubstanţialităței Domnului lisus Christos, Fiul lui D-deu, 
cu D-dei Tatăl (325). 

$- 134. Domnul isus are natură omen&scă, și este a nume- 
Fiul Fecădrei Maria. 

Fiind D deii desăvârşit, Domnul nostru lisus Christos 
este tot odată și om desăvârșit, și de o ființă cu Tatal dupre 
dumnedeire, este de aceiași substanţă cu noi dupre ome-: 
nire, ca Fiii al Prea Sântei Feciore Maria, (Mărt. Or. p.r 
resp. la intr. 38). 

A Acest adever este expus fârte pe larg în Sânta Scrip- 
tură, de unde resultă cu evidenţă : . 

I. Fagăduinți și predicery despre Mesia, făcute în Vechiul. 
Testament, Acolo se numeşte Mesia : »Semânţa femekeă« 
(Fac. III. 15), semânța luă Abraam (XIL, 2, 3; XXII, 18), 
hu Isac (XXVI, 4) și Iacob (XĂVIIL, 14), „odrasla din tul. 
pina și fire din rădecina, luă esse (Is. XI, 1-3.), urmaș luă 

„David (er. XXUL, 5, 6); mat departe se spune acolo naș- terea lui din o Feciră (Is. VII, 14), locul nașterei sale (Mich. V, 2), împrejurările vieței sale (Ps. LXXI, 10, u; LXĂVII, 2; Is. XXXV 3-6; Zach. IX, 9) şi a morţei sale (Is. LII, 3-10; Ps. XXI, 8, g,s. a). Ia II. Genealogiile lu Iisus Christos Mântuitoriul nostru, care se afla în cărţile 1 estamentuluă Noi, expuse de evan- “eliștii Matei și Luca. Cel dintăită expune genealogia aces- ta în linie descendentă începând cu Abraam ; prin urmă-
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16rele cuvinte : «Cartea neamului hă Iis. Christos, fiul luă 
David, fiul Abraam. .. Abraam a născut pre Isac. .* și fineș- 
te cu acestea : „lar Iacob a născut pre Iosif, bărbatul Ma- 

pică, din carea sa născut Iisus ce se numește Christos“ (Mat. 

1, 1, 2, 16). Cela-lalt expune aceiași genealogie în linie sui- 

tore până la Adam și începe așa : „Și era Iisus ca de irei- 

deci de ani începând (misiunea sa), fiind precum se credea 

fiul luă Iosif, care era fiul luă Eti, fiul bă Matat. . .“ şi se 

sfârşeşte așa : Fiul luă nos, fiul luă Set, fiul luă Adam, 

care fu creat de D-deă“ (Luc. II, 23-38). 

III. /storisirile evangeliștilor despre împrejurările și năș- 

terea luă Iisus Christos. Ei nareză : 1%/ Cum ângerul vesti 

nașterea acesta prea Sântei Feciore : „Nu te teme, Marie; 

căci ai aflat har la D-deă,; și tacă vei lua în pâniece i veă 

naște fiă, pre care-l vei numi lisus“ (Luc. 1, 30; 31); 2] car 

ângerul a făcut pre losif, logodnicul! Mariei, să pricepă mi- 

nunea : „1osife, Fiul hă David, nu ie teme a lua la tine pre 

Maria femeia ta; că ce sa conceput într Ensa, de la Spiritul 

Sânt este. Și va naște fiă, și veă chiema numele luă Iisus (Mat. 

1, 20, 21); 37 cum apoi împlinindu-se timpul a născut prea 

Sânta Fecidră : „Deci sa întâmplat ca fiind ei acolo, s'a îm- 

plinit eX dilele sa nască și a născul pre iul să, cel ântăiă năs- 

cut, și înfășindu-i l-a culcat în tesle, pentru că nu era. loc 

pentru că în ospătărie“ (Luc. II, 7) (4); 4] cum păstorii din 

Betleem, pov&ţuiţi de ângerul, „aă venit cu grabă și aă, aflat 

pre Maria și Iosif şi pruncul culcat în esle“ (Luce IL, 16). 

şi magii de la resărit povăţuiți de o stea extraordinară, „în- 

  

(2). Cât despre cuvintele Apostolului : „Omul cel ântăiă, din 

pământ fiind, este pământesc ; omul cel al doilea este Domnul din 

ceriti. Precum a fost cel pământesc, aşa sunt şi cei pământești, 

şi precum este cel ceresc, așă sunt şi cel cerești ( 1 Cor. XV, 4, 

48); cuvinte din care ereticii închieaii că Iisus Christos nu îm pru- 

mută, trupul săi din Sânta Fecioră, ei trecu prin ea ca printr”un
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trând în casă, aă aflat pruncul cu Maria, mama, luă, și proș- 

ternându-se Saă, închinat luă (Math., IL, 10); 5Ycum „dupa 
opt dile sa tăiat împrejur și sa numit Iisus, care era numele 
ce î-l dăduse ângerul mai înainte de a se concepe în mitrat 
(Luc. II, 21); 6% cum împlinindu-se dilele curăţirei ei dupre 
legea lui Moisi, l-ati adus la Ierusalim spre a-l pune inaintea 
Domnului, «și cum l-a luat bătrânul Simeon în braţe şi a 
bine-cuvEntat pre D-deu» (Ibid. 22, 28). 

IV. Din fotd istoria evangelică posteridră, a viefei pămen- 
tești a luă Iisus Christos. Acolo cetim că Domnu! lisus ca 
om, încă prunc, a trebuit după hotăririle Providenţei, să se 
ducă. din Betleem in Egipet cu muma sa şi cu Iosif, ca să 
indepărteze mârtea care-l amenința (Mat. II, 13, 14), ca 
Om creştea și se întărea „treptat“ (Luc. II, 40); ca fii al 
Mariei, era supus, precum și lui Iosit (Ibid. 50); ca om, 
„Fu botezat în Iordan de Ion“ (Marc. I, 9); care nu-L, recu- 
noscu dintre cei ce vineati să se boteze de la el de cât nu- 
mai v&dând : „pre Spiritul Sânt pogornidu-se și stând asu- 
pra luă“ (lon. 1, 32, 33). Vedem apoi pre lisus Domnul nos- 

canal cu un corp mai subţire, ceresc, iacă ce observă Sântul Civil al Alexandriei : „Christos se numește om ceresc, nu că ar fi adus corpul săii de sus și din ceriă, ci pentru că Cuvânţul fiind D-geii, sa pogorît din ceriii şi s'a făcut aseminea nouă, adecă a tost născut în trup de către o femeie tără de a înceta a fi chiar după Intru- pare, cela ce era înainte de nașterea cu trupul, anume ceresc din ceri, D-deii adevărat mai presus de fâteu (Dial. IX, in Op. Ciril. Alex. p. 123, ed. Paris. 1638). Asupra acestur loc, iacă ce observă, Teofilact Bulgarul : Na dâră ca Christos a împrumutat din ceriii pre om sai natura omen6scă, precum pretinde Apolina, Liei pentu că pste unul în personă, ca om, se numeşte ceresc, îi a D-deii restignit pre cruce; ŞI una şi alta din causa unirei celor două fii, în acelaşi, personă“ (Coment. în Pauli Epist. p. 310, ed. Londin. 1636). Locul in cestiune fu esplicat toţ aşa și de A- L] 9 Că - . ” s . a 

tanasie (Ovat. contr. Arian, IL, în Opp.t.1, p. 351. ed. Paris 1627) şi de Chrisostom (In LE 'st. ad. Cor. hom. X : 304 ed Monefato) p or. hom. XLII, în Op.t. X, p.
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tru, începându-și misiunea sa, că străbătea orașele şi satele 

cu predica mântuirei, pretutindenea fiind cunoscut ca om 

adevărat, fără să aibă vre o dată ocasiune a mai dovedi 

umanitatea sa; îl vedem participând la ospeţe (Luc. vV 

29) la o nuntă în Cana Galilei (Lon. II, 1-0), la cină îm 

casa lui Lazăr (XII, 2), în casa lui Zachei (Luc, XVI, 5-8); 

îl vedem mergând în toți anii la lerusalem pentru serbă- 

târea Paştelor, şi serbă Pasca cu înveţăceii si dupre lege 

(Mat. XXVL, 17 şi altele). In fine Evangeliștii descriii forte 

pe larg suferinţele Domnului nostru ; ei vorbesc de mortea 

sa, de înmormântare, de înviere şi de înălțarea sa la ceriii, 

evenimente, care tâte ar fi fost cu neputinţă, dacă n'ar fi 

avut natură omenescă. 

V. Denumirile lui Iisus Christos în Sânta, Scriptură. EI se 

numea pre sine om : „Cdutaţă să mă omorâţi pre mine omul, 

carele vam, vorbit adevărul, ce de la D-deă, am audit“ (lon 

VIII, 40) și fOrte adesea : „Fiul omului“, spre exemplu : „ Vul- 

pele aă vizuniă și pasările ceriuluă cuiburi, tar Fiul omu- 

luă mare unde să-și plece capul“ (Mat. VIII, 20; Comp. XI, 

19; XVIII, u, 20; 28; Marc. VIII 31; IX, 12; Luc. XXII, 

48; Lon, III, 13; V, 27, şi alt). Sânţii Apostoli iarăşi îl nu- 

mesc Om (L. Tim. Il. 5; 1 Cor. XV, 21, 47; Act. XVII, 30) și 

„al doilea Adam“ ( Cor. XV, 45, 47, 49): 

VI. Maă ales din aceia, că Cuvântul luă D-deii, airibue luă 

Iisus Christos un corp omenesc nu părut, ci adevărat, cu tâte 

proprietățile și cu iâte funcțiunile sale. Ea-i atribue un corp. 

Aşa se dice că o femeie evlaviosă, pd uns corpul să, maă îna- 

inte de îngropare“ (Marc. XIV, 8), că „El însuși a purtat pă- 

catele năstre în corpul sză pre cruce“ (| Petr. 1, 24); că după 

mortea sa. Iosif din Arimatea „Sa dus la Pilat, și cerând cor- 

pul lui Iisus, Pilat a poruncit să i se deie ;“ că în fine „Iosif 

luând corpul l-a înfășurat în giulgiă curat; și l-a pus
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într'un mormânt noă al săi, pe care-l săpase în pâtră, (Mar. 
XXVII 58, 60); că chiar după învierea sa, când corpul 
era acuma glorios, Domnul, arătându-se învățăceilor săi, le 
dise: „ Vedeţi mânile și picidrele mele, că însumi ei sunt; pipa- 
îți-mă și vedeți ; că spiritul nu are carne și Ose, precum vedeți 
ca am eă“ (Luc. XXIV, 39), şi apoi dise lui Toma: „Ada- 
ți încâce degetul tău și vegi mânile mele, și adi mâna-ta și o 
pune în costa mea; și nu fii necredincios ci credincios, (1) 
(lon. XX, 27). Ea-i atribue părţile corpului: cap (Mat. 
XĂVII, 29-30), mână și picidre (Lon. XII, 3; Luc. XXIV, 
39); degete (Ion. VIII, 6); fluerele picisrelor (Ibid. XIX, 33); 
coste (XIX, 34; XX, 27-30); carne și sânge (Fapt. XX, 28; 
Ebr. LL, 14). Eaiă atribue proprietăţi și funcțiuni corpora- 
le: corpul lui Iisus Christos era tăiat împrejur (Luc. II, 21); 
avea trebuință de mâncare și băutură (Mat, IV, 2; XXI18; 

  

(2). Unor mărturii aşa de chiare despre realitatea, corpului lui Christos, Doceţii opuneaii mai ales locul din St. Ap. Paul: „D-geă a trimes pre propriul săă Piu, îmbrăcat cu trup aseminea trupului păcatului, şi din causa păcatului a condamnat păcatul în trup“ (Rom. VIII, 3); dar tără temeiii, precum arătaii apărătorii adevărului, Sântul Chrisostom, spre pildă, gicea : „Dacă se dice că D-dei a trimes pre Fiul săi într'un trup aseminea, să nu închiaţi că tru- pul lui lisus Christos n'ar & fost acelaşi ; cuvântul aseminea se adauge pentru că trupul omenesc se numeşte trupul păcatului. Dar Christos n'avea un trup păcătos; el avea, negreşit un corp ase- minea cu al nostru prin natură, dar numai aseminea cu trupul nostru păcătos, înse fără păcat (ln Ep. ad Rom. hom. XIII, in 0p.). St. Ciril al Alexandriei : „Apostolul nu dicea numai: În un trup aseminea, resturnând ast-tel o învăţătură impi6să, căci harul Spiritului cunâsce tâte mai de înainte; ci dicea: aseminea trupului păcatului, ca să scim că e] întrebuința, cuvântul aseni- nea pentru că Mântaitoriul nostru fu scutit de ori ce păcat. In adevăr, tacându-se om, EL fu din fire scutit de păcat; de aceia întrun Corp aseminea, a condemnat păcatul în trup. Luând na- tura omenâscă, nu luă Jusul păcatului, care domnea, asupra 6me- nilor; din contră, sfâramă tâtă puterea sa şi arătă că natura omenescă pâte să în lăture semnele păcatului“ (Desp. latrup. Domn. cap. 9).
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Luc. LV, 2; lon. XIX, 28); se ostenea (LV, 6); avea tre- 

buinţa de linişte și somn (Marc. IV, 38; Mat. VIII, 24); 

el compătimea şi suferea (Luc. XXII, 41-44; Lon XIX, 34 

35); a suferit morte, sa înmormântat și a înviat» (Mat. 

XXVII, 4 -6rs.a). | 

Vil. In'fine, din aceta că Sânta Scriptură atribue de o po- 

inioa luă Iisus Christos și cea-laltă parte a naturei omenești, 

suflet saă spirit, cu facultaţile sale, calitațile şi afecțiunile 

sa'e. Ea-i atribue suflet sai spirit: „Intristat este sufletul 

meă, până la morte“ (Mat, XXVL, 38), dice Domnul învăţă- 

ceilor sti în grădina Getsimani. Evangeliştii iarăși istori. 

sind mortea sa pre cruce dic între altele : „Iisus, strigând 

şa dat spiritul“ (XXVII, 50) sai mai bine : 
ș cu glas mare, 

„Atunci Iisus, strigând cu voce tare, a dis : Părinte, în mâni- 

le tale încredinţea spiritul meă ; și acestea dicând șa dat spi- 

ritul“ (Luc. XXIII, 46); sai încă: Decă lisus, luând oțe- 

tul a dis: Sa sfârșit; și plecându-și capul șa dai sufletul“ 

(Lon. XIX, 30; Comp. 1- Cor. XV, BA. Ea-i atribue fa- 

  

(0). Ereticii carii negaii în Christos sufletul omenese sa înte- 

meiaii mai ales pe cuvintele Evangelistului : „Cuvântul trup sa 

făcut“ (Lon 1, 14). Dar cuvântul trup, în Sânta Scriptură, se în- 

trebuinţeză adesea spre a însemna pre tot omul, spre exemplu, 

în Fac. VI, 12; Mat. XXIV, 22; Fapt. IL 11; Rom. III, 20; 1, 

Cor. 1, 29; Gal. Il, 16; 1. Tim, IL, 16. „EL îşi închipuește, 

seriea St. Chiril AJexandrenul contra lui Apolinarie, că ar avea 

de apărător al ideiei sale nebune pre cel mai mare predicator al 

t=ologiei, pre Evangelistul Lon, care gice : „Cuvântul trup sa fă- 

cut şi a locuit între moi (1, 14). Cutote acestea el scie forte bine 

că Seriptura exprimă adesea totul pentru parte, spre exemplu : 

Acum ea îndegeteză pre omul întreg cu numele suflet; acum 

cu numele trup indică s6ţă fiinţa vie (3ăov Ti Co). Ast-tel se 

dice : „ 1dte sufletele casei lui Iacob care veniră în BEgipet erai 70“ 

(Fac. XLIX, 21). Este evident că fiii şi nepoţii lui Jacob nu erai 

tavă corp; dar autorul Facerai lua partea pentru ftot. Aiurea el 

dice : „Sufletul acesta păcătueşte, more!“ (Lev. V, 1, şi urm). Dar 

unde s'a audit ca sufletul să păcătuescă fără corp. Aiurea Tarăși : 

„Nu va rămânea Spiritul mei tot-deuna cu omul, pentru că el
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cultăţile sufletului, anume : Minte omenescă, precum ara. 
tă cuvintele Evangelistului : „/isus creștea cu înțelepciunea 
şi cu harul înaintea ki Dumnedeă, și înaintea Gmenilort 
(Luc, II, 52); „tar pruncul creștea și se întărea, fiind plin 
de înțelepciune“ (ibid, 40); voință 6menescă, cum arată ru- 
găciunea Mântuitoriului în grădina Getsimani : „Zărinte- 
le mei, de este cu, putință trecă paharul acesta de la mine, 
însă nu precum voesc eă, ci precum tu“ (Math. XXVI, 39; 
Luc. XXII, 42). Ea-i atribue calități și afecţiuni sufletești. 
Se istorisește, bună Gră întrun loc, că lisus a săltat de bu- 
curie (Luc. X, 21; Ion. XI, 15); în alt loc, că Iisus a sus- pinat în spirit și sa tulburat (XI, 33; XII, 27; XUII, 21); că mărturisea o dragoste deosebită pruncilor și nemulță- mirea sa pentru aceia carii îi impedecai de a se apropia (Marc. X, 13, 10); că avea Pentru gloria lui D-deu un zel insoţit câte odată de mânie (lon. IL, 14-17; Mat, XXI, 72, 13; XX, 28); că se întrista gândindu-se la suferințe și la morte (Mat. XXVI, 37, 38; Luc. XXII, 42-45), că „în di- lele, când a fost în corp, adhicând rugăciună și rugăminți cau strigare tare şi cu lacrimă culte cel ce putea a-l mântui de morte, și bberat fiind de temere ş măcar cd era fiă., Sa învă- fat ascultarea din cele ce a suferit“ (Ebr. V, 7, 8). B. Apăsaţi de numerosele şi deosebitele erori ale ere- ticilor asupra naturey omenești a lui lisus Christos, sânţiă părinți și învățătorii bisericei tratară forte adesea dogma acestă ortodoxă cu scopul de ao apăra. 

I. EX dovideaui în Schere realitatea naturei omenești în lisus Christos, ŞI se serveaă pentru aceia nu numai de măr- turil clare şi precise ale Sântei Scripturi, ci și de ideile să- 
EIN 
este trup“ (Fac, VI, 3). Dar fie-cine scie că nu pute A fară su- 
det aceia pre carii "1 condamnă Scriptura aici, cărora le dă legi 
ȘI le desfâşură natura (Despre Intrup. Domn. cap. 17. Lect. cer. 
154 111, 202-203). P ! i
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nătâse ale minţei, sub lumina Cuvântului lui D-deă, silin- 

du-se mai ales a desvolta ideia că Mântuitoriul nostru tre- 

buea să fie numai decât om perfect. 

10, Ca mijlocitoriul nostru (1 Tim.-, IL, 5) între D-qeii ŞI 

&meni «Mijlocitoriul! trebue să aibă origină comună ori în- 

rudire, şi cu unul și cu altul, dice unde-va Înv&țătoriul 

ecumenic. Dacă este în înrudire numai cu Unul şi nu cu 

cei-lalţi nu pote fi mijlocitori. Dacă mar avea aceiaşi na- 

tură, ca Părintele, n'ar fi mijlocitori, ci strein. Precum tre- 

buea să aibă natură omenâscă, ca să vie la Omeni, așa îre- 

buea să aibă fire dumnegeescă pentru că vinea de la D-dei. 

Dacă ar fi fost numai om, n'ar fi mijlocitori ; căci un mi): 

locitoriti trebue se fie în relaţie intimă cu D-dei. Dacă ar 

A tost numai D-dei, iarăşi n'ar putea fi mijlocitori; căcă a- 

ceia pentru carii intervine El nu sar putea apropia de 

dânsul (1). 

20, Ca Stăpânul şi Lumina nâstră (Luc. IV, 18, 19; lon. 

VIII, 12). «Noi nu putem cundsce pre D-deu, dice Sântul 

Irinei, decât prin Cuvântul dumnedeesc intrupat sali făcut 

om, şi nimene altul nu putea să ne anunțe pre Păriniele 

decât Cuvântul să ipostatic (Rom. XI, 34, 35). Noi nam 

  

(). Chrisostom, in Ep. Lad Timoth. homil VII, în Op. t. XI, 

ed. Montfauc. Aceiaşi ideie sa desvoltat de : 10. St. Irenei : „ re- 

buea, ca Mijlocitoriul între Dumnegdai și 6meni, prin o înrudire 

cu amândouă părţile, să-i ducă la amiciţie și unire; câ D-geii să 

caute la om şi omul să descopere pre D-deit (adv. Her. IL e. 18); 

20. 'Teodoret: „Chiar denumirea de mijlocitori indică aici divini- 

tatea şi omenitatea. Fiind numai D-dei, isus nu sar numl My - 

locitoriti; cum s'ar putea să fe mijlocitoriii între D-dei şi noi ne 

având nimica de la noi? Dar, pentru că ca D-geii, este unt cu 

Patăl, având aceiași putere, şi ca om cu noi, luând de la noi 

chip de sclav, cu dreptul se numeşte mijlocitoriă, reunind în sine 

însuşi cele două părți prin unirea celor două naturi, adecă a um 

negeirei şi & omenirei“ (În conf. dial. IL Op. t. IV, p. 56 ed. 

1642; Lect. cr. 1846, 1, 352-355).
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putea fi luminaţi decât vă&dând lumina nâstră cu ochii NOș- 
tră proprii, și audind cuvintele sale cu urechile nostre, pen: 
tru că, căutând a imita operile sale şi a urma instrucţiuni. 
le sale, să devenim capabili de a intra în comuniune cu el 
şi a împrumuta perfecțiunea de la Acela care este perfect 
şi mai presus de tâte condițiumle şi de tâte limitele (1). 
Sântul Ciril Ierusaiimitenul dicea iarăşi : «Omul nu putea 
se învete decât numai de la semenele seu, Mântuitoriul luă 
O natură aseminea cua sa; spre a înve&ța mai uşor pre 
Omeni (2): 

3% Ca hescumperătoriul și enăscătoriul nostru (Gal. III, 
13; Ebr. VII, 22). «Noi n'am fi putut priimi neconruptibi- litate și nemurire, dacă n'am fi fost uniţi cu cel Nestrică. 
cios și Nemuritor, Dar cum ne-am fi putut uni cu cel Nes- tricăcios și Nemuritorii, dacă Nestricăciosul şi Nemurito- riul nu s'ar fi tăcut mai ântăii ceia ce suntem noi, pentru că stricăciunea n6stră să fie absorbită de nestricăciune Și murirea nâstră de nemurire (%)?> «Domnul s'a făcut Fiul omului, pentru că neamul nostru fiind supus mOrţei de un om învins, să primim din noii viaţă prin Omul înving&- torii; și precum mârtea ne a învins Prin un om, tot prin un Om am invins şi noi mârtea (*)». <Unirea nu sar fi putut restatori dacă mârtea şi conrupţiunea n'ar fi fost ni- micite. Ast fel nu fără cuvCat Domnul a luat un corp mu. 
(3. Adv. Heer. V, Cap. 1. „(). Cateh. XII, n. 14, p. 225, Aceiaşi socoţintă se află şi în St. Atanasie : „Precum cerea. firea, lucrului, Domnul Christos spre a veni în ajutorul Gmenilor, se araţă, El însuşi sub o formă omenescă; El ea un corp aseminea cu al nostru şi pământesc alecă că prin faptele săvârşite în corp aduce pre Omeni, carii n au voit să cunoscă pre D-deă în Providența, sa, a recundsce cel puţin după faptele sale pre cuventul D-geese manifestat în tru şi prin KI pre Părintele. i 

b 
(5). Iren. Adv. Heer. II, cap. 19. (6). Ibid. V, cap. 21. 
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ritor, spre a nimici cu desăvârşire întru El mortea şi a rei- 

noi pre Gmenii creați după chipul lui D-deii ("). 

II. Ei dovedeau în particular, că Christos luă un corp 

omenesc adevărat, real şi nu o aparenţă de corp. A nega 

realitatea corpului lui Christos, pe lângă cele ce atestă 

Mântuitoriul însuși şi Apostolii săi, diceaii apărători în- 

văţăturei ortodoxe, şi a afirma că Fiul lui D-deă păru nu- 

mal că are corpul nostru, dar nu l-a avut în realitate, 

este de a-l presupune de mincinos și înşelător pre acela 

care este însuși adevărul (2); este a privi ca părute şi niște 

amăgiri i6tă viața sa pămentescă şi tote faptele sale (3); 

este a considera ca streine și lipsite de minte tote în- 

demnările sale, a-l urma pe calea crucei și a suferinţe- 

lor (+); în genere, este a resturna fundamentele credinţei 

istorice şi a întroduce îndoiala și necrediuaţa în tâte cele 

ce se oferă simţurilor (5,; este a nega în fine adevărul 

morţei lui Christos și a mântuire nostre : <El (Fiul lui 

D-deii) nu ne-ar fi rescumpărat cu adevărat prin sângele 

  

(2). Atanas. de Incanrat. Verbi. n. 13. 

(2,. „Lotus veritas fuit (Christus); maluit, crede, non nasci 

uam ex aliqua parte mentiri, et quidem in Semetipsum“ (Pertul. 

De Carn. Christi cap. 5). Si phantasma fuit corpus Christi, fefe- 

llit Christus, et si fefellit, veritas non est. Est autem veritas Chris- 

tus; non ergo phantasma fuit corpus ejus“ (August. De Quzst., 

LXXXVIII, qu. 14; cf. în Ps. XLIV. En. n. i9. 

(3). lren. Adv. Heeres, V, L.n.1. 

4). „Dacă ar fi suferit ca o fantomă, precum asigură impioşiă, 

adecă infidelii carii nu sunt alt ceva decât fantome, pentru ce sunt 

ei înlânţuit? De ce să mă lupt contra animalelor selbatice? Sar 

utea. re să mor ei în zadar“ (Igu. ad “'allian. cap. 10. p. 195, 

ed. Hefel). „Et nos, cum incipiemus vere pati, seducens videbi- 

tar, adhortans nos vapulare, et alteram pr&bere maxillam, si 

Ipse illud non prius in veritate passus est; et quemadmodum 

illos se duzxit, ut videretur eis Ipse hoc quod non erat, et nos se- 

ducit, adhortans perterre ea qu& Ipse non pertulit“ (Iren. Ady. 

Haer., Lil, 18, n.6). A 

(5). iren. ady. Heer. IV, 33, n. 5; Tertul adv. Mareion II. 8
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săi, dacă nu sar fi făcut cu adevărat om (1)>. <O arătare 
nu putea suferi; iacă deci t6tă lucrarea lui D-dei distru- 
să (2)». Dacă tot ceia ce istorisește Evangeliul, anume : f6- 
mea, setea, ranele cuelor, străpungerea cOstei, mârtea, tâte 
acestea ar fi fost imaginare și nu reale, atunci misteriul eco. 
nomiei mântuirei este numai o închipuire și amăgire, şi 
Christos fu om numai în aparenţă, iar nu în realitate, şi noi 
suntem mântuiți, nu în realitate, ci numai în aparență (2);. 

III. Contra erorei ereticilor, carii pretindeau că în Chris- 
tos mintea, dacă nu sufletul întreg, fu înlocuită prin divini: 
tatea sa, ei demonstrau că Christos luă cu corpul un suflet 
omenesc adevărat, rațional și liber. Si iacă argumentele 
lor principale : 

1% Omul cădu cu totul, corp şi suflet; trebuea deci ca 
și Mântuitoriul să ia nu numai corpul, ci tot odată ŞI su- 
fletul omului, spre a-i scăpa pe deplin. Ei (Christos) gă- 
sește ceia ce este perdut, și pune pe umerile sale Gia rătă- 
cită, și nu numai pielea oiei, spre a uni din nou cu divini- 
tatea pre tot omul iui D-dei, desăvârşit cu Corp și cu 
suflet, n'a lăsat nimica în natura nâstră fără a lua asupra 
lui; căci se dice: că jel este ispitit în t6te ca și noi, însă 
fără de păcat“ (Hebr. IV, 15). Sufletul în sine însuși nu 
este pecatul ; ci a participat păcatului prin neascultare, Ast- 
fel, spre a-l sânţi, Christos îl ta asupra lui și prin primirea 
primiţiilor, el sânţește t6tă omenirea (î),. 

  

Găpta voi olua Soxmrbz, d dy in3s SE qropăsaro, ei ui ri apxaias TAI Tod "'Adap, sic exvroy dvezep inatsazo (Ibid V, IL, n. 2). (2). 'Pertul. contr. Marcion, IL], 8 şi aiurea, : »Empti sumus pre- tie maguus; plane nullo si phantasma fuit Christus, nec habuiţ Uăm Substantiam corporis quam pro nostris cor oribus depen- deret“ (Ibid. V, 7), b b (5). I. Dam. Esp. ac. a cred. ort. lib. III, e. 28, p. 219-220. (*). Greg. Niss. contr. Eunom, oras, II, Op. t. 1, p. 453, ed. 

(2). Lren. alv. Her. V, 2. n. 1 şi aiurea : 0005 vâp îi, ady
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29, Sufletul și mintea sunt principalele cause ale căderei 

omului, iacă decă ce trebuea să ia Mântuitoriul asupra Lui, 

ca să lucreze mântuirea omenirei. «Dacă-t trebuea, dice 

Sântul Grigorie Teologul, trup din causa trupului conda- 

mnat şi suflet din causa sufletului, îi trebuea şi minte pen- 

tra minte, care nu numai cădu in Adam, ci încă, precum 

se exprimă medicii vorbind de bâle, fu atinse mai ântăii; 

căcă ceia ce a primit porunca. tot aceia n'a păzit-o; şi ceia 

ce n'a păzit porunca, este tocmai aceia ce a săvârșit crima; . 

şi ceia ce a comis crima are chiar mai multă trebuință de 

mântuire ; şi ceia ce are mai multă trebuinţă de scăpare, 

tocmai aceia a şi fost luată. Prim urmare mintea a fost lua- 

tă (1)». Același socotinţă este expusă de Ciril Alexandrenul: 

«Omul a fost sedus întreg și deveni cu totul prada păcatu- 

jui, dar fiind-că mintea a fost sedusă înainte de corp, (căci 

mintea premediteză păcatul, pe urmă corpul s&vârşeşte), 

este drept ca Domnul Iisus Christos, voind să ridice natura 

decădută, să tindă mâna fie-căria din părţile sale şi să ridice 

ceia ce e cădut, adecă trupul și spiritul, creat dupre chipul 

jui D-deu &)». 

30, Sufletul este raționabil şi formeză ast-fel principiul 

mijlocitori, prin care D-deu, Spiritul cel mai curat, sa 

unit în om cuun îrup gros. «Nemărginirea este cuprinsă de 

un suflet raţionabil, mijlocitoriii intre divinitate şi corp (5). 

«Spiritul se uneşte cu spiritul, ca cu ceia ce este mai apro- 

  

Morel. Aceiaşi ideie e exprimată de Augustin (De civ. Dei, X, 

27; Serm. 221, n. 4). rPeodoret (Epl. 145, ad. Monach. C. P.) și 

4. Ion Damascen: „Ast-tel întreg ma luat cu totul şi sa reunit 

cu totul ca să-i dea mântuire ; căci aceia ce n'ar fi luat asupra 

lui ar fi rămas nevindecati (xp. ex. a cred. ort. lib. Il], e. 6. 

p. 152-153. 
| 

(1). Ep. către Cled. 1. Op. St. Păr. LV, 203. | 

(2). Daspre Întrup. Domn. cap. 16; Lect. er. 1847, III, 198-199. 

(3). Greg. 'Teol. Serm. ad. Pasch; Op. St. Păr. IV, 161.
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pe şi mai identic; numai apoi se unește cu trupul prin 
mijlocirea Spiritului între divinitate şi corp (î). | 

40%. Dacă Christos n'ar fi luat suflet omenesc sati minte, 
sati să fi luat numai un suflet ne raţionabil sati numai corp, 
n'ar fi fost om, ci o ființă inferiâră omului. «Dar se dice : 
În loc de minte, era deajuns divinitatea. ... Divinitatea 
cu trupul numai nu este încă un om; nu este nici numai 
cu sufletul saă cu trupul și cu sufletul, însă fără minte cela 
ce anume deosebește pre om (2). <Afirmăm că t6tă na 
tura divină sa reunit cu tâtă natura omenâscă. Dumnedeii 
Cuvântul care ne creă la început, nu respinse nimica din 
ceia ce dădu naturei nâstre, ci el luă tâte: corpul, sufletul 
cu minte și cugetător şi calităţile lor. Căci o fiinţă vie, li p- 
sindui una din părţile acestea, sau una din calităţile aces- 
tea, numai este un om (3). 

5% Dacă natura primită n'avea minte omenescă, Acela 
care intră în luptă cu Satan, era însuși D-deii, și tot D-deui 
era şi învingetor. Şi dacă a învins D-qeii, eii care n'am 
contribuit la victorie, nu folosesc nimic, şi nici nu pot să 
m& bucur de ea, ca și un om care s'ar lăuda cu trofeele 
altuea (+),. 

  

(). Epist. ad. Cled. 1. ibia. 203, Acâstă socotinţă este desvol: tată și de alţi păzinţi bisericeşti, precum : Fericiţul Augustin (Epl. 137 n. 1i ; 140 n. 12) şi St. In Damascen : „Cuvântul Dum- negeesc s'a unit cu trupul prin rațiune, care este ceva mijlocitoriii între curăţenia divinitaţei şi corpulenţa trupului ; căci mintea domină asupra sufletului şi asupra trupului, şi ceia, ce este mai curat în suflet l;este mintea; dar aceia ce este mai curat decât mintea, este D-deu« (Esp. ac. cred. ont. cart, III, cap. 6, p. 154). (2). Grig. Teol. Ep. ad. Cled. I. Oper. St. Păs. LV, 200, (3). lon. Dam. Esp. ac. a cred. ot. lib. MI, cap. 6 p. 153. De asemenea, Augustin : „Non est homo pertectus si vel anima carni, vel anime ipsi mens humana detuerii“ (Epl. CVXXXVII ad Dar dan., n. 4; cot. de divers Quest. LXXX, III, 9. 80n. Il). (%). Cyr. Alex. despr . i : ". 18: 
ai? 19 dos cespre Întrup. Domnului, cap. 14; Lect, cr. 1847,
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IV. Ei dovediră că Christos luă natură omenâscă anume 

din prea Sânta Feciora Maria, prin urmare o natură de o 

ființă cu a n6stră, dar nu o aduse E! de sus. acă ce dice 

despre acâsta, spre exemplu Irenei.: «Pentru ce D-dei na 

luat din pulberea pământului, ci a împrumutat din Maria 

natura sa omenâscă? Pentru ca natura sa să nu fie deose- 

bită de aceia pe care avea să o mântuscă, și spre ase a- 

răta cu totul aseminea, păstrând asemănarea (î)». Sântul 

Garil Terusalimitenui : «Credeţi că Fiul unul născut al lvi 

D-deii, pentru. păcatele nostre, s'a pogorit din cerii pre 

pământ, a luat o umanitate asemine cu a noOstră și sa năs- 

cut din Sânta Feci6ră şi din Sântul Spirit, nu părelnic saă 

în aparenţă, ci în realitate s'a săvârșit întruparea sa. EI n'a 

trecut prin Feci6ră ca printr'un canal, cisa întrupat cu ade- 

vărat în pântecele săi: Ela mâncat, a but întocma ca noi. 

Căci dacă întruparea este părută, însuşi mântuirea este nu- 

mal o închipuire (2)». Sântul Grigorie Teologul: «Dacă dice 

cine-va, că Christos trecu prin Sânta Fecidră ca printr'un 

canal, şi nu sa format în ea dumnedeeşte şi omenește : 

dumnedeeşte fiind născut fără bărbat, “omeneșşte fiind năs- 

cut dupre legea îngrecărei, este un nepios. . Dacă dice cine- 

va că trupul sa pogorit din ceri, dar nu este de prepământ, 

nu este dela noi, să fie anatema (%)x. Sântui 16n Chrisostom 

«Ca cu trupul, El (Christos) a provenit realminte din Feci6- 

ră, acesta o arată lămurit Evangelistul prin cuvintele aces- 

  

(3). Adv. Her. II, 21, n. 10; cf. 'Tertul, de Carne Christi, cap. 

16 : „Neque ad propositum Christi faceret, evacuantis peccatum 

carnis, non in ea came evacuare illud in qua erat natura pecca- 

ti, neque ad gloriam. Quid enim maguum si în carne meliore et 

alterius,id este non peccatricis, natură, nevum peceati redemerit 2, 

(2). Catech. IV, Cap. 9, p. 63. Aceiaşi ideie este desvoltată şi 

de St. Efrem Sirul (Serm. ce. Beret; Oper. 5t. Păr. XIV, 64). 

(3). Epist. ad. Cled. I, ibid. 

“Teologia Dogmatică 
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tea : cela ce sa conceput în ea (Mat. 1, 20, 21), şi Sântul Paul 
dicând : Format din femeie (Gal. IV, 4). Din femeie, dice 

ei, închidând gura acelor, carii pretind că Christos trecu 
prin Maria ca printr'un canal. Şi dacă acela ar fi drept, tre- 
buea 6re sinul unei feci6re? Dacă acela este drept, Chris- 

tos n'are nimica comun cu noi; din contră, trupul săi este 
deosebit de al nostru şi de altă natură. Cum deci se nu- 
mește eșit din rădăcina lu! Iese, odrasla din tulpină, Fiul 
omului, fiore? Pentru ce se dă Mariei numele de mamă? 
Cum se pote afirma că Christos a eșit din neamul lui Da- 
vid, că a luat forma de sclav, că Cuvântul trup sa facut? 
Pentru ce dicea 6re Paul către Romani : „Din care a venit 
Christos dupre corp, care este preste tote?“ (Ibid. IX, 5). Din 
expresiunile acestea și din multe alte părți ale Sântei Scrip- 
turi resultă, că Christos a provenit din noi, din natura n6s- 
tră, din sinul Feci6rei (1). 

» $. 185: Domnul Iisus, dupre omenire, este născut suprana- 
tural și prea, sânta sa Maică este pururea, Fectăra. 

Dar, de și Domnul nostru lisus a, provenit din noi dupre 
trup, a luat o natură omenescă consubstanţială cu a nâs- 
tră, acesta n'a fost ca la toți Gmenii, ci supranatural. El 
sa întrupat, s'a făcut om „în sinul Feciorei Maria prin con- 
lucrarea Sântuhă Spirit, așa că prea sânta sa Maică 
inte, pe timpul și după nașterea saa rămas fecioră ș 
pururea Fecidră (Mărt. ort, resp. 39). 

A.-Domnul Iisus se întrup 

, îna- 

1 este 

ă în sinul Fecidrei prin lucra- rea Sântului Spirit, şi prea sânta sa Maică a rămas fecidraă, înainte și după nașterea sa. Acestă e un adevăr cunoscut : I. Prin predicerea lut Isaia privitOre la nașterea lui Me- sia : „Jacă fecisra va concepe și va naște fiă, care se va nu- mi Emanuel“ (lbid. VII, 14). Autenticitatea acestei prediceri 
(4). 1V. Hom. Math. n. 3, 
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cu raportul săii la Mesia, pe lângă că resultă din conținu- 

tul săi chiar şi din ocasiunea care o dictă, este întărită lămu- 

it de Evangelistul (Mat. 1. 23). Cu tâte acestea aici se 

vesteşte că va fi o fecăoră, (alma) anume, o fecidră curată, 

neprihănită (2), carea va concepe şi va naște pre Emanuel 

(D-deu cu noi). 

I[. Prin anunţarea ângerului în raport cu nașterea lui 

Mesia de demult promis și anunţat. 'Primes de D-deii prea 

Sântei Feciore Maria, trimisul ceresc îi anunţă că va con- 

cepe şi va naște pre Fiul celui prea Inalt : „Na te teme, Ma- 

pie, căcă al aflat har înaintea ha D-deii. Vei lua în pântece 

și veă naște fiă, şi vei chema numele hă lisus. El va fu mare 

și se va numi Fiul celui prea Inalt“ (Luc. i, 30-32). Și când 

fectâra s'a îndoit despre acesta dicând : „Cum se va face 

acâsta, căci eă nu cunosc bărbat“ > (Ibid. 34), âagerui i-a res- 

puns, că ea va conservă virginitatea sa, că va concepe şi 

va naşte în mod supranatural tără bărbat : „Spiritul Sânt 

va veni preste tine și puterea celuă prea Inalt te va umbri. . 

De aceia și sântul ce se va ndșie din tine se va numi Piul lui 

D-dea (lbid. 35). Şi spre a-i dovedi că o ast-fel de minune 

era cu putinţă la D-qei, îi cită exemplul rudeniei sale Eli- 

saveta, carea, cu 16tă bătrâneţa şi sterilitatea sa, a conce- 

put în sinul seu dupre voința celui de sus, și adause în ge- 

nere că : „nimic nu esie cu nepuţința la Dumnedeă“ (lbid., 

36, 37). După care prea Sânta Feci6ră dise : „Jacă serva 

Domnului ; fie mie dupre cuvântul tă“ (Ibid., 38). 

III. Prin istorisirea Evangelistului privitore la concepe- 

rea reală şi nașterea lui Mesia. Evangelistul incepe istori- 

sirea în termini aceștia : „lar nașterea luă Iisus Christos 

așa a Jost: că logodită fiind mauma, luă, Maria, cu 10sif, mai 

  

(1). Vedi esplicarea profeţiei aceştia. Intwod. în Teol. ort. A» 

M. $. 8. 
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înainte de a se adună ei, s'a aflat având în pântece dela Spiritul 
fSânt“ (Mat. 1, 8). După acela istoriseşte că, pe când losif, 
care nu pricepea âncă taina, „se hotări să o lase pe ascuns“ 
(Ibid. 19), ângerul Domnului st arată în vis şi-i dice: „Jo- 
sife, fiul luă David, nu, te teme a lua cu, tine pre Maria fe. 
meia ta; căci cela ce sa născut într'ânsa este de la Spiritul: 
Sânt. Și ea va naște fiă şi-l vel chema Iisus, adecă mântuitor, 
pentru că El va mântui pre poporul să de păcatele sale“ 
(Ibid. 20, 21). Pe urmă, după ce a observat că, „tote aces- 
tea sai făcut ca sa se plin&sca cela ce a dis Domnul prin. 
Profetul“, vorbind de naşterea lui Emanuel, dintr'o Feci6- 
ră (Ibid., 22, 23), și încheie așa : „Josif, deșteptându-se, a; 
făcut dupre cum i-a poruncit luă ângerul Domnului și luă pre. 
femeia sa cu el. Si nu o a cunoscut pre ea, pănă ce-a născut 
pre fiul stă, cel ântăiă, născut și a chiemat numele hu hsuşt: 
(Ibid., 24, 25). | 

IV. Prin credinţa statornică a întregei biserici a !uk. 
Christos. Acâsta exprimă credinţa sa în privinţa acesta mai: ânt&iu în simbâlele vechi întrebuințate în sinul săi de la început, care vorbesc direct despre conceperea virginală 
şi despre nașterea Domnului lisus din Feci6ra Maria, prin. lucrarea Spiritului Sânt (1); apoi ea atestă acesta public: în sin6dele ecumenice. Ast-fel a] doilea întroduse în Sim. bolul săi cuvintele acestea: n Cred în Fiul luă D-deă, care s'a; întrupat din Feciora Maria, Prin lucrarea Spiritul Sân“, simbol care de atunci, a devenit un model neclătit de cre- dință pentru tote secâlele. La al treilea ecumenic, ia în- 

  

(1). Ast-tel : 1. In simbolul cunoscut sub numele de Simbo-. Inl Apostolie se dice : roy Kbptov juâv, răv YevrqYvra tn Ilvevuaroz avtov xai Maptug Tis 7apWevov; 20 in simbolul anexat instituţiuni.. ler Apostolice : ai EA Grije vias mopitvov Mapiac vewndevza. ,. 50 în acela al Bisericei din Antiochia, dupre textul citat de Ca- sian : „Qui propter nos venit et natus est ex Maria Virgine. : „« (Vid. apua. Bingham Antig. ecâles. lib. X, cap. 4; . i, 1, 19).



cheiere, fu pronunţat public un discurs, ce conţinea între 

altele doxologia acesta pentru Maica lui Dumnedeii : «Tu 

eşti cununa fecioriei! Tu ești maică și fecioră! . . Şi cine 

este vrednic a premări cu demnitate pre prea lăudata Ma- 

via? O minune! ea este maică și fecioră tot odată (3)! Am 

vădut acum dogma sinodului al patrulea ecumenic, care în- 

vaţă a mărturisi pre Fiul lui D-deiă, născut din Tatăl dupre 

divinitate, şi născut pentru noi din Fecioră Maria, Maica 

lui D dei, dupre omenire». | 

V. Prin învăţătura unanimă a păstorilor și Invăţătorilor 

particulari al bisericei, precum : Sântul Ignatie Teoforul, 

care scrie : «Principele lumei aceștia n'a cunoscut virginita- 

tea Mariei, nașterea și mârtea Domnului, aceste trei miste- 

re mari, care s'aii săvârşit, în tăcerea lui (2)». Sântul lustin: 

«Virtutea divină, pogorindu-se asupra Feciorei o acoperi cu 

umbra sa și o tăcu roditore lăsându-i-se virginitatea (%). 

Sântul Irenei : «EI (Fiul lui D-deii) se născu dintro Feci6- 

ră (4); se născu din o FeciOră alui David (5). Sântul Gri- 

gorie de Nisa: «Una și aceiași este tot odată maică și fe- 

ci6ră, nică virginitatea sa nu o împedecă de a naște, nici naș- 

terea nu vătămă virginitatea sa (6. Sântul Ambrosie ; 

«Acela ce dise : „Jacă serva Domnului ; să fiemie dupre cu- 

vântul tăi, era fecioră și după ce a conceput şi după ce 

(2. Concil Ephes. part. Il, act. 1, apud Binium î. ]. part 

11 p. 221. 
(2). Epist. ad Ephes. cap. 19; Lect. crest. 1821, 1, 40. 

(5). Apolog. 1, 33; ibid, 1825 XVII, 56. 

(2. Adv. Heer. III, 21, n. 5, și mai departe: „Precum Eva, 

având un bărbat, dar rămâind fecioră, dovedi neascultarea sa şi 

prin aceia, produse mortea pentru ea şi pentru tot neamul ome- 

nese, ast-fel Maria, fiind logodită unui bărbat, dar rămâind feci6- 

ră dovedi ascultarea (Luc. 1, 38) si prin aceia servi la mântuirea 

sa şi acea la tot neamul omenesc“ (Lbid., III, 22). 

(5). Adv. Her, V, 19 n. 1.; ci. III, 19. n. 1. sq., V, 21,n.1, 2, 

(6). Orat în diem natal. Christi, Op. t. III, p. 344, ed. Morel. 

Lect. er. 1831. IV, 258; ef. contr. Eunom. orat. III p. 536.
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a născut; căci Profetul (Is. VII, 14) disese nu numai că o 
feci6ră va concepe, ci și că va naşte (1)». lot acelaşi în- 
v&ţaii și Sântul Metodiu (2), Eusebiu (2), Amfilohie (4), 
Sântul Grigorie Teologul, Sântul I6n Chrisostom (5), E- 
frem Sirul (5), Leon cel Mare (7), Augustin (5), Ciril al 
Alexandriei (*) și alții (10). 

(1). Epist. ad Syricium v. II clas. 1 Epistol. XLII, p. 967. 
„(2 Se află la el asupra Mariei expresiunile acestea : zapevo- 
vrop. (De Simeon. et Anna, n. II), pricep zapdtve (ibid. n. 5), 
e piireo mapYive ai napOsve uiârep (ibid., n. IX). 
(8). Demonstr. evangel., III, 2. , _ 

(4). Toxers nxpYevizos (In ehrist. natal. n. IV); 'Ovă'5iws ai zap- 
Vavraai zbiaL ăveox%q6av. (Orat. in Domin. occurs., n. III). 

(5) Greg. Naz. Carm. II, 195 et sq: Chrisost. Id Genes. ho- 
mil. XLIĂ, n. 2; in Math. homil. IV, n. 3: „Nu întreba cum 
Spiritul formă pre pruncul în sînul Fecidrei; căci dacă este cu 
neputinţă de a explica modul formaţiunei sale sub acţiunea, legi- 
lor naturei, cum s'ar putea face acesta sub acţiunea minunată a 
Spiritului? Să nu credeţi iarăşi că aţi şti totul, când ați înv&ţat, că 
Christos este născut prin lucrarea Sântului Spirit. Cu o cunoscință 
aseminea sunt multe lucruri pe care încă nu le ştim, spre exem- 
plu : Cum cel Infinit se cuprinde înta'o mitră ?. Cum acela ce ţine 
tote este purtat de o femeie ? Cum o fecidră naște şi remâne feci6- 
ră ? (Hom. la Mat. î. 1 p. 61, 62). 

(6). „E (Christos) este născut fără suferinţă, pentru că a fost 
conceput fără călcarea enrăţiei. Sa întrupat în sînul Feciorei, 
dar prin Sântul Spirit şi nu prin trup; de aceia sa născut dir Fecioră ; căci Spiritul a deschis pântecele ca, să iasă omul, care a creat natura şi a dat Feciârei puterea de a produce. Spiritul 
a făcut mumă pre aceia co nu ştiea de bărbat ; de aceia rodul n'a rumpt sigiliul virginătăţei şi Feciora a rămas fără suferință (Cuv. despre Heret.; Op. St. P. XIV, 66). 

(7). „Cujus virginitas sie non est violata paxtu ut non tuerat temerata conceptu“ (Serm. XXII cap. 1). 
(8). „Virgo concepit, virgo peperit, et post partum virgo perman- sit“ (De Symb. n. 5; ef. contr. Faust, XĂVILII, 4), (9). „Unicul Cuvânt dumnegeese, primind din unica Fecioră principiul naturei sale corporale, râdicându-şi un templu fără cul- tură şi reunindu-l cu sine, se naşte din Fecidră fără să fi deslegat prin conceperea, sa cingătârea, virginală şi fără să o vumpă prin naş- terea sa, ci conservându-o în întregitatea, sa şi făcând ast tel o minune 
a poe Gap Incarn. Dei, cap. 22; Lect. or. 1847, II[, 217). . „ Ohrisolog. Serm. LXII, Proel. în diem nativ. Christi
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Şi nu numai ei învățat ast-fel, ci eă încă câutară adesea 

a pune în evidenţă posibilitatea și convenința perfectă a 

acestui mod miraculos al naşterei lui Mesia. Ei aduseră 

ca dovadă sati explicare a posibilităţei a tot puterea lui 

D-qeii (2) şi căte-va alte minuni de feliul acesta, spre exem- 

plu : rugul care ardea fără a se consuma (2), şi faptul că 

Mântuitoriul după învierea sa, a putut să intre la ucenici 

prin ușile încuiate (2). Si desvoltând ideia pertectei con- 

veninţi a modului acesta de naștere a lui Mesia ei diceaii : 

«Aşa precum Adam, primul om creat, primi corpul s&ă 

dintrun pământ necultivat și fecioresc (Fac. UI. 5) şi tu 

format de mâna lui Dumnedeii anume prin Cuvântul di- 

vin, prin care ptdte saă făcut“ (Lon, |, 3), ast-fel în scopul 

de a regenera pre Adam în persona sa, Dumnedei Cuvân- 

tul se născu însuşi din Feci6ra Maria, și își alese cu a- 

devărat o naştere precum se cuvinea spre a regenera pre 

Adam» (4). Saă mai bine : «Prin o fecidră, numită Eva, a 

venit mârtea; tot prin Feci6ră, sai mai bine dicând din 

Feciâră a trebuit să se manifesteze viața, ca precum cea 

dintăiti a fost amăgită de șerpe, de asemenea cea de a 

  

orat. IV, in Combef. auetor p. 334; Zeno Vera. De Serm. Contit. 

ŢII, în Patrolog. curs. Comp! t. XI, p. 305. 

(). Procl. de laud 3. Mariae. orat. 1; Lon Damasc. Esp. cred. 

ort. lib. IV, cap. 14 p. 260: „Pentru EI (Christos) n'a fost cu 

neputinţă nici dea deschide uşa, nică de a lăsa sigiliul neatins“. 

(2). Grigorie al Nisei : „Precum rugul ardea şi nu se consuma, 

asa aici Feciora naşte lumina şi rămâne ne atinsă (Cuvânt la naș- 

terea Mântuitoriului. Lect. cr. 1831, 1V, 259). Ambros. de Instit. 

Virg. cap. 6; 1; Epiphan. Hzeres. LXXVLII, n. 9. 10; Cyril Alex. 

contr. Antroph. 20. 

(3). Augustin, De Civit. Dei XXII, 8; Greg. M. in Evang. ho- 

mil. XVI. 
(6), Iren. ady. Her. UL, 21, n. 10; St. Hippolit gice iarăşi : 

Ilpotororov Ex aapYâvob Tya.râv TPWTGTAAOTOV VAdĂp EV ADTE OvaTAi- 

soy dscx%ă (In Daniel VII, Mai 1)
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doua să primescă însciințarea de la Gabriel (2). Saă incă: 
*Se cuvinea ca Acela care întră în viața omenâscă, spre a 
aduce pre toți Gmenii la nevinovăție, să se nască din nein- 
tinata Feci6ră în sinul căria s& formă; căci de ordinar, 
aceia ce este încă feciră, se mai numeşte nevinovată Şi 
curată (2),. 

B. Prea Sânta Maică a Domnului lisus a rămas feciâră 
pentru tot-deuna, chiar după nașterea Domnului. Sânţii pă- 
rinți și învățătorii bisericei citată spre intemeierea acestui 
adevăr : 

I. Cuvintele Profetului Ezechil despre pOrta orientală a 
templului, pe care i-o arătă Dumnedei în visiune. „Și ea 
era încuttă, dice Profetul, și mi-a dis Domnul : Ușa acesta 
va rămânea încuttă ; ea nu se va deschide și nimenea nu va 
irece prin eo, căci Domnul Dumnedeul luă Istrael a intrat 
prin ușa acâsta, și va rămânea închisat (XLIV, 1-3). Intr'un 
sens mistic, dupre Sânţii părinţi, pârta acâsta însemna pre prea curata Fecidră Maria, care remase închisă, adecă într'o virginitate inocentă și nealterabilă, şi pentru tot-dâuna, nu numai înainte de naştere ŞI în naşterea Mântuitoriului, ci iș după aceia, prin care E] singur, Domaul Dumnedeul nos- îru intră în lumea acesta şi nimene altul după E] (29). 

  

(1). Ciril al lerus. Catech. XII, 15 p. 218-219. De asemine în Tertulian : pln virginem adhue Evam irrepserat verbuim seditica- tiorium mortis : in virginem que introducendum erat Verbum ex- tructorium vitae, nt, quod. per ejusmodi sexum abierat in perâiţio- nem, per eundem sexum redigeretur in ordinem& (De Carne Chris- ti, cap. 17); ŞI in Augustin. (de Agone Christian. cap. 22, n. 24). (2). Greg. Nis. Orat. în diem natal. Christi, Opp. î. LUI p. 344; cf. de Wg. cap. 2, si Augustin. Cont, Faust, XXVIII, 4). A „Quid „est hc porta (Ezech. XLIV, 1) nisi Maria, ideo Clausa quia virgo! Portagitur Maria, per quam Christus intravit în hune mundum, guando. virginali fusus est partu, et genitalia Virginitatis claustra non soluit, Manusit inţe n sept 
IS € „Dc omeratum septum pu- ons, et inviolata virginatis duravere signacula“ (Ambu De lu
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II. Şi aceste cuvinte adresate de prea bine-cuvântata Fe- 

ciâră însăși ângerului vestitor : „Cum se va putea acesta» 

căcă ei de bărbat nu cunosc“ (Luc. 1, 34). Trebue a ne a- 

minti că prea Sânta Feci6ră propuse întrebarea acesta în- 

tun timp când ea era logodită cu Iosif (Duc. 1, 27). Ce ar 

însemna deci cuvintele saie, dacă înainte de logodirea sa 

n'ar fi făcut juruinţa de a păstra pentru tot-dâuna fecioria 

sa, şi dacă ea nu sar fi logodit cu osii numai pentru ca să 

fie păzitoriul fecioriei sale? Almintrelea, logodită cu Iosif, 

ca cu viitorul săii sociti, n'ar fi putut dice : «Căci eii de băr- 

bat nu ştiti», Si dacă e incontestabil că prea Sânta Fecioră 

a făcut vot înaintea Domnului de a păzi pentru tot-deuna 

virginitatea sa, este cu neputinţă ca ea să nu fi păzit tot- 

deuna juruinţa sa. mai ales după ce a meritat harul de a 

deveni maica Fiului lui Dumnedei (). 

III. Tradiţiunea sacră întărește în adevăr că prea cura- 

ta Maică a lui D-deii conservă până la sferșit juruința sa 

de feciorie. Dupre tradiţiunea acesta, Biserica o mărturisi 

statornic ca fecioră în simbolele sale, din timpurile Apos- 

tolice, și pe care o profesară tot deuna ca atare toți păstorii 

pisericei și toţi credincioșii; așa că dupre mărturia Sântului 

Epifanie, numele de Fecioră a devenit ca un nume proprii 

al Mariei (2). Pe credinţa acestei tradiţiuni se numea ade- 

stit. Virg., cap. 8, n. D2:ct. Epist. ad Siric., class. Î, epist LXXIU). 

Esp. ac. a cred. ort. lib. IV, cap. 14 p. 260). | 

(Q). Virginitatea, Mariei este cu atâta mai pretiosă și plăcută, - 

cu cât fu consacrată lui Dumnedei prin Fecidra însăşi înainte 

de a concepe pre Christos. Acesta se vede din cele dise ângeru- 

lui vestitor : „Cum va fi acâsta, căci ei de bărbat nu ştii“ De 

sigur ea w'ar fi vorbit așa, dacă war fi promis mai înainte lui D-dei 

de a rămănea fecăoră. Dar fiind-că acesta era contrarii obiceiuri- 

lor îisrailtene să logodi cu un om drept, care trebuea nu numai 

să respecte ci se facă a fi respectat și de alţii ceia, ce consacrase lui 

D-geiik (August- de Virgin.. cap 4). 

(2), Epiphan. Heer. LĂXVIII, n. 5, 8 19. 
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seca pururea fecidră (ăermapăivos, semper Virgo), tot-deuna 
fiică (deimas), precum arată scrierile Sântului Ipolit (1), A- 
tanasie cel mare, Epifanie, Casian şi alţii (2), precum arată 
chiar can6nele și decretele sin6delor ecumenice. Aşa, spre 
exemplu, în hotărirea a 2-a sinodului al V-le ecumenic 
cetim : «Dacă cine-va nu mărturisește dou& nașteri a iui 
D-dei Cuvântul : Ântăii din Tatăl, chiar mai înainte de 
veci, afară de timp și de trup; a doua în qilele aceste 
mai din urmă, același Dumnedeii Cuvântul pogorindu-se 
din cerii și întrupându-se din prea sânta, prea glori6sa 
Maică a lui D-dei și pururea feciâră Maria, se fie anate- 
ma (3)!; Și în canonul ântăiă al:sinodului al șeselea, să dice 
intre altele : «Intărim într'o unire învăţătura expusă de cei 
dou&-sute de Părinţi teofori (la sinodul din Efes), ca o pute- 
re nedestructibilă de pietate, mărturisind un singur şi unic 
Christos Fiul lui D-qeii, carele s'a întrupat şi mărturisind 
pre ceia ce l-a născut fără ajutorul bărbatului, curata şi 
pururea feci6ră ca propriii și cu adevărat Maică a lui Dum- 
nedei (4)! 

IV. Dar credința Bisericei în pururea fecioria Majcei lui D-deii se manifestă mai ales la ivirea unor eretici, carii în- 

  

0). “0 ov GAY Bnwtobo do Eu Tiis navayiac denopYivov Mapias. . . V510vsv âviponoz. (De 'Leolog et Incarn., n. 8; ef. contr. Beron. et Helie. Serm. LII). 
_(2). Athanas. In Luc. 1, 98; Epiphan. Exposit. Fid. cathol., n. 15; Ancorat. CXXI : Caesar. Dialog. 1, n. 20; III, n. 122; Ca- sian, de Incarn. 1, 4; Leo M. Epist. ad Flav. fragm. 1 (apud. Mansi VI, 424); Cyril. Alex. Homil. Ephes. in. Nestor. habit. p. 355, VI. 
(3), Quinte Synod. Col]. VIII, ap. Bin. î. 1 part. II p. 115-116. Acolo iarăşi în hotărîrea sinodului se gice : »Dacă cine-va voește, a înțelege în mod viclen si nu în sensul propriă numirea de sântă gloridsa SI pururea feci6ră Maria, Maică ui D-dei, întrebuințată de sântul Sinod de Chalcedon, să fie anatema !& 4 îi 4 A | > A oz . A . 

(8. Can6nele sânţiior Apostoli, a sântelor sinâde şi a sânţilor pă- rinţi p. 62. 
!
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drăsneaă a învăţa că după ce a născut pre Mântuitoriul 

prea Sânta FeciOră ar fi avut şi dela [osif alţi copii (1). Abea 

apăruse învățatura acesta şi Paăstorii bisericei o calificară de 

nebunie (2), de sacrilegiii (3), de blasfemie (4), de eresie (5) 

şi o condemnară de mai multe ori şi public în sinodele 

provinciale (5). Spre ao combate, ei diceaii între altele : Este 

cu neputinţă ca Fiul lui Dumnedeii să-și fi ales de maică 

o femeie, care după ce l-a născut supranatural, fără băr- 

bat, să fi consimţit mal tărditi a-şi perde virginitatea sa (7). 

Este cu neputinţă ca acâsta, carea născu pre D-deu şi ca- 

rea născu minunea prin cele ce urmară, să se fi putut hotări 

vre odată a avea relaţii cu vre un om (5). Acesta era chiar 

cu 'neputinţă din partea lui Iosif, acel om drept (Mat. 1 19) 

mai ales de când a fost credut vrednic a fi păzitoriul tainei 

şi martor al nașterei minunate a Mântuitoriului lumeă prin 

curata Feciâră, logodnica sa (3). lacă pentru ce, murind 

pre cruce, Mântuitoriul o încredință unuea din învețăceii 

(5). In timpurile vechi era errea lui Bunomiii (Philostorg. H. - 

E., VI, 2) si câţi-va discipuli al lui Apolinarie (Epiphan. Hzeres. LĂ 

XVII, n. 26), precum si a lui Elvidiu cu părtașii săi (Hieron. adv. 

Helvid.; Gennad de Dogmat. eceles., cap., 59) si a sectei Antidi- 

comaxianiţilor (Epiph. Hzeres. LXXVII, LIXVIIL; August. He- 

res. LVI). In timpurile moderne. este una din erorile ce o predi- 

cară raţionaliştii. 

(2) Origen. Homil, VII, în Lucam. | 

(5 Ambros. de Instit. virgin., cap. 9. 

(4) Gennad. de Dogm. theolog. cap. 69. 

(5). Epiphan. Hzeres- LXXIUII. 
| _ 

(5, Anume la sinodul din Roma în 320, sub președința papei 

Siricii, şi acela din Milaa din acelaşi am sub presedinţa St. Am- 

brosie. 
a 

(3). An vero Dominus Lesus eam sibi matrem eligeret que virili 

semine aulam posset incestare coelestem, quasi eam cul impossi- 

bile esset virginalis pudoris servare custodiam ?. . . Ambr. de imstit. 

virgin. cap. 6. 
a , 

(5). Loan Damasc. Exp. ac. â cred. ort. lib. XIV, cap. 14 p. 201. 

2). [. Uhrisostom Cuv. la Mat. V.n.3.p, 9%; Hieronym adv. 

Helvid. op, t. LV. part. II p 134.
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sei, dicând ucenicului : „Jacă muma ta şi către densa : 
„placă fiul teă“ (on XIX, 26, 27); ceia ce de sigur n'ar 
fi făcut, dacă ea ar fi avut un bărbat sau alți copii (1). Cât 
despre temeiurile pe care credeai ereticii că-şi vor înteme- 
ia învăţătura lor falsă din cuvântul dumnedeesc, apărătorii 
dogmei ortodoxe diceaui : o 

9 Din aceste cuvinte ale Evangeliului : „Mai înainte de a 
se aduna ei“, şi din cele următâre : „El nu 0 a cunoscut 
Până ce a născut pre fiul stă cel ântăiă, născut“ (Matei 1, 18 
şi 25), nu urmeză că Iosif ar fi încetat în urmă de a fi păzi- 
toriul Fecioriei Mariei. Evangelistul vorbeşte numai de cele ce ai fost înainte de a se naşte Mântuitoriul din prea cura- ta Feci6ră, și nu de cele ce ati fost după aceia. Precum nu resultă nici din cuvintele Domnului Oștirilor către ludei n» VE voiă purta până la bătrâneţe“ (Is. XLVI, 4); că D-dei ar fi încetat de a fi; tot așa nu urmeză nică din ceia ce dice Fa- cerea despre corabie : „ Corbul ce eșise din corabie nu sa mai întors, până ce a secat apele de pre pământ (Fac. VIII, .), ca să fi venit mai tărdiui (2). 

2%, Din aceia că Iisus s'a numit Fiul Antăiă, nascut al prea Sântei Feciâre (Mat. s, 25; Luc. II, 7), Xarăşi nu este permis a încheia că după EI, ea ar fi mai născut și alţii; căci nu- mele de cel ânteii născut în Sânta Scriptură nu însemnă numai pre acela după care sunt născuţi și alți copii; însem- 

  

(). Dacă el (Iosif) o a cunoscuţ și a avut?o cu adevăraţ de fe- mele, pentru ce lisus Christos a încredinţat'o unuea din disei- pulii s6i, ca pe o femeie fără de bărbat, ne având pre nimene la. ea, şi i-a poruncit să o ia la dânsul“ (Chrisost. Serm. Mat. V, n. 3, p. 93), »Dicit et ad diseipulum: Ecce mater tua. Ipse est discipulus Cut mater commendabatur. Quomodo marito uxorem tolleret si fuerat Maria, mixto conjugio aut usum tori conjugallis cognoverat 24 (Ambr. de Iustiţ, virgin, cap. 6). o OI Chrisost, Despre Mat. V, n. 3 p. 92-93; Amber. de In- stit. virgin., cap. 5; Isidor Pelus, lb. [. epist. XVIII.



nă şi pe acela înaintea căruea nu sa născut nimene, și - 
legea cerea ca să se sânțâscă lui D-dei fie-care ântăiui năs- 
cut ce deschide pântecele mamei sale, îndată după naște: 
rea sa, când nu se putea şti încă dacă părinții vor mai 

avea alți prunci (Ex. XIII și XXXIV ; Leo. XXVIII; Nu- 

mer., VIII), (2). i 
30. Dacă Sânta Scriptură aminteşte de fraţii şi de suro- 

rile lui lisus Christos (Mat. XII, 46-48-49; Marc, VL, 3; 

Ia, UI, 17; VII, 3 s.a), nu urmeză încă că ar fi fiii prea 

Sântei Feci6re Maria. Căci, in Sânta Scriptură, se numesc 

câte odată fraţi rudele mai de aprâpe; aşa, spre exemplu, 

Abraam și Lot se numesc frați (Fac. XIII, 8), pe când Lot 

era fiul fratelui lui Abraam, a lui Aron (comp. Fac. XII, 4, 

5; XIV, 14-16). lacob şi Laban se numesc iarăși frați, pe când 

Iacob era nepot de soră a lui Laban, al Rebecei femeia lui 

Isaac (Comp. Gen. XXVIII şi XXIX cu XXXVI, XXĂVII). 

Tot în. înţelesul acesta trebue a'se lua şi denumirea de fra- 

tele Domnului, adecă în înţelesul de rude apropiete şi au 

de frați buni (uterini) ; erati fiii lui Losif, pretinsul bărbat 

al prea Sântei Feci6re, ce l-ati avut cu femeia cea dinteiă (2). 

Ş. 136. Domnul Iisus este om fără de păcat. 

Deosebindu-se de noi dupre umanitate prin nașterea sa 

supranaturală din Sânta Fecioră, Mântuitoriul nostru lisus 

Christos se deosebeşte iarăși de noi dupre omenire în aceia 

că este cu desăvârșire scutit de ori ce păcat (Mart. Ort. 

resp. la întreb. 38 p. 1). 

10, Cuvântul dumnedeesc învaţă mai ântăiă că Domnul 

este scutit de păcatul original : 

(2). Hieronyim. Adv. Helvid., Op. î. VI, part. II, p. 135-136. 

(2). Precum presupunea St. Epifanie (Heres., XXVIIL şi 

LXXVIII); St. Ambrosie (de Instit. virgin., cap. 6) și altele.
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10. Când ea rapârtă cuvintele ângerului vestitor către 

Sânta Fecioră : „Spiritul Sânt va veni în tine și puterea ce- 

lui Prea înalt te va umbri; pentru acela. sântul ce se va naș- 

te din tine se va numi Fiul luă Dumnedeă“ (Luc. ... 1, 35). De 

aici se vede că, de și Domnul lisus a fost conceput din Fe- 

cădră, fiica unui om, dar din feci6ra curăţită mai înainte, 

suflet şi corp, de Spiritul Sânt. dupre cum se exprimă o 
cântare a bisericei (1), totuşi fu prin puterea și lucrarea a- 

celu€şi Spirit Sânt, şi se născu prin urmare cu totul curat 

şi sânt. Acâstă ideie o predicară lămurit sânţii părinţi ai 
bisericei, spre exemplu, Sântul Ciril al Ierusalimului ; <A- 
celași Spirit Sânt se pogori preste Sânta Fecioră Maria. 
Caăct, când Christos, Fiul unic, trebui să se nască, puterea. 
celui Prea Inalt o a umbrit şi Spiritul Sânt, pogorindu-se 
asupra ei, o sânţi pentru ca să pâtă primi pre Acela prin 
carele sunt tote. N'am trebuință a-ți spune multe spre a te 
face să înţelegi că acestă naştere este curată și sântă (2), 
Sântul Grigorie "Teologul : «De şi aceia care pOrtă în sînul 
său este Feăidră, curățită mai înainte de, Spirit, atât corpul 
cât şi sufletul (căci trebuia să se onoreze naşterea şi să se 
respecteze virginitatea), cu tâte acestea Acela care a eşit 
din ea este D-deii și cu aceia ce Lil a luat (natura omen€- 
scă) unul singar din doue opuse, trup şi spirit, din care 
unul a dat și altul a primit adoraţiunea. .. . Iacă cuvân- 
tul meu pentru noua naştere a lui Christos! Aici nimic uri- 
c1os, căci numai păcatul este scârbos. Dar în Christos nu 
pote fi vorba de uricune ; căci umaniţatea sa fu creată prin 

0). „Să se bucure ceriul şi pământul, căci acela ce este de op fiinţă cu Tatăl, etern ca Părintele, împreună cu Tatăl pre scaun segătoriu, în iubirea, și înduravea sa către meni, s'a miesurat prin bună-voinţa, şi statul Tatălui şi s'a, aşedat în pântecele unei fe- ciore curăţite mai înainte de Spiritult (st. 4 la litie 25 Mart) (2). Catech. XVII, n. p. 376, |
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Cuvântul, şi nu se făcu om prin sămînță omenâscă; ci din 

trupul prea curatei Fecă6re mama sa curăţită îmai înainte 

de Spiritul, eși omul creat prin EI însuşi, şi pentru mine 

numai primi El curățirea (1)». Sântul Efrem : «Christos fu - 

născut dintr'o natură supusă necurăţiei și având trebuință 

de a fi curăţită prin cercetarea lui D-deii. Și precum ful 

gerul lumin€ză cele întunecate, așa și Christos curăți până 

şi natura ascunsă. El curăţi şi pre FeciGra; pe urmă se 

născu, ca să arate că, acolo unde este Christos, curăţenia se 

arată în tâtă puterea sa. El curăţi pre Feci6ra, pregătindu-o 

mai de înainte prin Spiritul Sânt; apoi, fiind curată Feci- 

dra îl concepu. El curăţi pre, Feci6ra, de și acuma curată; 

şi, chiar născându-se, o lasă fecăoră (2). Sântul I6n Damas- 

cen : «După consimţirea Sântei Peciore, Sântul” Spirit, 

precum ângerul îi vestise dumnedeește, veai în ea, o cu- 

răţi şi-i dădu de a concepe și a da lumei divinitatea Cu- 

vântului. Atunci, ca o semânţă dumnedeâscă, Fiul lui Dum- 

nedeii, de o ființă cu Tatăl, înţelepciunea ipostatică și pu- 

zerea celui Prea Inalt, o acoperi cu umbra sa; şi se formă 

din sângele săi curat și fecioresc un embrion de natura 

nâstră, din trup viă prin un suflet raționabil și cugetător, 

şi EI şi l-a format nu din semânţă, ci ca Creator, prin Spi- 

ritul Sânt (5). | 

22, Scriptura învaţă acelaşi adevăr; când mărturisește că, 

D dei a trimes pre Fiul stă numai „îmbrăcat cu un trup 

aseminea trupului pecatului“ (Rom. VIII, 3), şi afirmă prin 

urmare că chiar luând un trup natural, aseminea cu acel al 

tuturor Smenilor supuși pecatului, Fiul lui Dumnedei nu 

luă acest trup al păcatului în care se nasc ei, vieţuesc și 

G. Cuv la Epifanie. Op. St. P. IMI, 245; Despre legătură şi 

venirea lui Christ. ibid. 1V, 248-249. 

(2). Cuv. pentru Eretici ibid. XIV, îl. 

(3). Esp. ac. a cred. ort. III, 2. p. 138-139.
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mor cu toţii, ci un trup omenesc scutit de păcat şi de co- 
rupțiune (2). 

3% Cuvântul lui D-deii învaţă iarăşi, că Domnul isus este 
cu deseverşire curat de tot păcatul personal. E! singur în- 
trebă pre inimicii săi: „Cine din vot mă va convinge de vreun 
pecat“ ? (lon VIII, 46) și apropiindu-se patimile sale, dicea 
ucenicilor : „Domnul lumei aceștia trebue să vie, cu tâte că nu 
are el nimica întru mine al săi (XIV, 30). Sânţii Apostoli 
mărturisesc cu toţii „că sa arătat ca să stergă păcatele n6s- 
tre și că întru El păcat nu, este“ (Ll6a, III, 5); „că E] pecat nu 
a facut și nici s'a aflat vicleșug în gura luă“ (L Petr. II, 22); 
că Dumnedeii „pentru iubirea nostră a făcut victimă pentru 
păcat pre Acela care nu cunoscea păcatul, pentru ca întru EI 
să ne îndreptăm din dreptatea, luă Dumnedeii“ (UL Cor. V, 21); 
că noi am fost „rescumpărafi. . . prin preciosul sânge al luă 
Iisus Christos, ca a unui miel nevinovat și fară defect“ (| Petr. 
1, 18, 19); saă ei dc: „Nu avem Arhiereă care să nu potă 
compătimi cu neputințele nostre ; ci pre unul ispitit în tăte ca și noi, însă fără de păcat“ (Hebr. IV, 13). » Arhiereă, ca a- cesta ni se cuvine, sânt, nevinovat, fără de pată, deosebit de cet păcătoşi și mai înalt decât cerurile (VII, 26). „Avem de mijlocitor câtre Părintele pre lisus Christos, carele este drept“ (I I6n, 11,1). 

UL. Dupre învăţătura acesta așa de positivă şi lămurită a Cuvântului lui D-deii, Sânta Bisericâ a credut statornic că Domnul lisus care ne este de o ființă dupre umanitate, ne este aseminea în tâte, afară de pecat, precum exprimă în (1). pla similitudine, inquit, carnis peccaţi fuisse Christum ; non quod similitudinem carnis, acceperit quasi imaginem corporis, et non veritatem ; sed similitudinem pecatricis carms vult întelligi quod ipsa non peceatrix caro Christi ejus fuit par, cujus erat pec- eatum genere, non vitio Ade : quando hine etiam confirmamus eam fuisse carnem in Christo cujus natura esti i 
, 

n homine pe- catr1x“ (Tertul, de Carn. Chvisti., cap. 16; cf. cap. 42), pb 
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dogmele lor Părinţii sinodului din Chalcedon şi cum măr- 

tursia acum inainte de ei cu o gură toți păstorii şi învăţă- 
torii bisericei : lustin (1), Ireneii (2), Clement Alexandre 
nul (5), Ipolit (4), Dionisie Alexandrenui, Eusebiiă, Atana- 

sie cel Mare, Iacob de Nisibi, Sântul L6n Chrisostom, Gri- 

gorie de Nisa (5), Augustin (€) și alții (?). Și chiar prin a- 
câstă sânţenie a Domnului nostru Lisus, sânta biserică. inţe- 
legea câte odată nu numai o scutire complectă de ori ce pă-- 

cat, fie original, fie personal şi voluntar, ci şi nep&cătoșia (8), 

scutirea de ori-ce poftă simţuală, sati de ori ce greşală, scu- 
tirea de tota ispita lăuntrică (9). De aceia, când Teodor de 
Mopsuestia a îndrăsnit a susținea între altele, că Domnul 

lisus n'a fost scutit de ispite lăuntrice și de lupta patimi- 

lor (10), sinodul al cincilea ecumenic (in 553) condamnă în- 

(1). Xby rg.... pâvp doze za ăvauapriitip Xpiorp (Dial. cum 
Pryph. cap. 110). | 

(2). Adv. Heres. IV, 20 n. 2. 
(3). Kis păv 0dv uwâvos, 6 oventYbunros 26 ăpxijs o Kbpios TGV 

Strom. VII, 12). : 

(6). "AvYponoz ăev âuaprias (De Charism, n. 1); 'Avdpuros 
îvapaprnros (De Teolog. et. Incarnat. adv. Beron. et Helic. n. 2, 4), 

(5). Dionys. Alex. Epist, ad Paul. Samosat.; Euseb. Demonstr. 
evang., II], 2; Athanas. de Incarn. Verbi Dei, n. 17, 18; Iacob, 
Nisib. de Poenit. serm. VII, n. 1; Chrisost. in Ephes. homil. IL]. 

n. 3; în Eber. hom. XIII, n. 3; Greg. Nyss. Orat. catech. cap 16. 

(6). „Nullum habuit omnino peceatum, vel originale, vel pro- 

priumk (Epist. CLIV ad. Evod. n. 19). | 

(7). Didym. Alex. de Trinit. i, 30; III, 10; 'Theodoret. Era- 

nist. dialog. III, in Ebr. II, 8). 
(5). Bippol. de Teolog. in Incarn. n. 11; Chrysost. In Rom. 

homil. XIII, n. 5; Cyril. Alex. contra Anthropom. cap. XXIII; 

Augustin. Pred. Sanct., XV, n. 30; de Pece. et merit. et rem. 

11, 20 n. 34, , 

(5). Clem. Alex. Strom: VII, 12; Pedag. 1, 2; Ambros. Epist. 

ad. Hier. (în Mai VII, p. 160); Maxim..Opuse. îeol. t. II, p. 14, 

ed. Combef.; 1. Damasc. Expun. ex. a cred. ort, III, 20, p. 207 

(20), Serm. de Incarn. fragm. XXV, XXIX (în Mai, V). 

“Teologia Dogmatică 
7,
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vă&țătura sa cea falsă ca una din cele mai importante (!) 
Spre a dovedi că lisus Christos avu o sânţenie desăvârşită 
și absoiută, învățătorii bisericei arătau, că întru El natura 
omenâscă n'a avut o existenţă a parte, ci era unită ipos- 
iatic cu natura divină (2). 

XI. Despre unitatea ipostatieă în lisus Christos. 

Ş. 137. Reahitatea uniuneă celor două naturi în Christos 
întrun singur ipostas. 

Când mărturisim, că în Domnul nostru lisus Christos 
sunt două firi, firea dumnedeâscă şi natura omenescă, măr- 
turisim tot odată, că în El se află o singură persână, că a- 
ceste două firi sunt reunite în E] într'un singur ipostas a lui 
Dumnedeii Cuvântul; căci «credem că Fiul lui D dei. ... 
a luat asupra lui, în propriul s&ă ipostas, un trup omenesc, 
conceput de la Spiritul Sânt în pântecele Feci6rei Maria, şi 
s'a tăcut om» (Epist. Patr. etc. art. 7); că prin urmare întru 
EI omenirea n'are o personalitate particulară, nu formeză 
un ipostas a parte, ci a fost luată. de dumnedeirea sa în 
unitatea ipostasului săii dumnedeesc; sai, servindu-ne de 
cuvintele Sântului I6n Damascen : <Ipostasul lui Dumne- 
deii Cuvântul s'a intrupat. luând din Feciră embrionul 
naturei sale,-trup însufleţit de un suflet cuvântător si cu 
minte; aşa că a devenit şi ipostas al trup. Unul ŞI 
acelaşi ipostas al Cuvântului, devenind ipostasul celor două 
naturi, nu permite nici unia din ele să fie fără ipostas; nu 
le permite nici să fie ipostase diferite unul de altul; şi nu 
este nici de cum un ipostas, când al unei firă, când al celei- 

  

() Coneil. Constantinopol. II, cap. 12, 
(2). '“Pertul. de Anim. cap. l3.
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lalte, ci, rămâne tot-deuna ipostasul celor două naturi ne- 

despărţit şi neîmpărtit. . . Trupul lui Dumnedei Cuvântul 
n'a primit un ipostas independent și nu devine un ipostas: 

deosebit de acela al lui Dumnedei Cuvântul; primind 
ipostasul în sine, fu primit în ipostasul lui Ddeă Cu- 

vântul şi n'a avut un ipostas neatârnat (1),. Adecă: că 

Domnul nostru lisus Christos este una și aceiaşi persână 

divină, care se recunâsce una şi aceiași în îndoirea firilor 

sale, dumnedesscă şi omenescă, este adevăratul Emanuel, 

D-dei om. | 

A, Acesta e un adevăr întemeiat puternic pe Sânta Scrip- 

tură, unde vedem : 10 că în Iisus Christos, cu două firi, na- 

tura divină şi natura omenescă, este un singur ipostas; o sin- 

gură persână ; şi 20 că acest ipostas este anume ipostasul 

lui D-deu Cuvântul sai al Fiului lui Dumnedeiă, care, lu- : 

ănd şi reunind în sine natura omenâscă cu natura dum- 

nedeâscă, rămâne neimpărţit unicul ip stas al amându- 

ror firilor. 

|. Sânta Scriptură predică ideia ântăia, când numește pre 

unul şi acelaşi Christos, ca o personă determinată, D-deii și 

om, Fiul lui Dumnedei și Fiul omului, și-l presintă cu atri- 

bute ale naturei dumnedeești şi cu acele ale naturei ome- 

nești; ceia ce am vădut acum. Ea face acesta cu mai multă 

chiaritate când, unia şi aceliaşi persâne a lui Christos îl atri- 

bue câte odată, ca lui Dumnedei, calităţi omenești, și alte 

ori, ca unul om, calități dumnedeeşti, dicând spre exemplu, 

că : „Dacă l-ar fi cunoscut jidovii, n'ar firăstignit pre Domnul 

gloriei“ (I Cor., LL, 8); că ei aii omorit „pre Autorul (d9ym- 

dv) vieţei“ (Fapt. III, 15); că Dumnedeu a câştigat Bise- 

rica „cu scump sângele săăik (âră 705 alyaros Tod î3i0v) (Act. 

XX, 28; Comp. Rom., V, io, Ebr., V, 8), sai, mărturisind 

(). Esp. ae. a cred. ost, lib. II. cap. 7, &, p. 155-160.
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că „nimene nu sa suit la ceriă, fără nunaă Acela ce sa po- 
gorât din ceriă, Fiul omului, carele este în ceriăt (I6n, II, 
13); că acelaşi Fiu al omului, care se născu sub domnia 
împeratului roman Cesar-August „era înainte de a fi Abra- 
am (I&n VIII, 5-8). Locurile de feliul acesta presupun nu- 
mai decât că cele dou& naturi în lisus Christos nu sunt 
despărțite, ci sunt cu adevărat unite într'un singur ipostas; 
almintrelea nu sar putea atribui divinităţei sale ceia ce face 
parte de omenirea sa, şi reciproc nu s'ar putea numi sân- 
gele săti, ca om, propriul sânge al său, ca Dumnedei ; nici 
pe de altă parte, a-i atribui, ca Fii al omului, perfecţiunile 
sale divine, a tot-putere, eternitate (2). In fine Scriptura 
expune ideia acâsta cu 16tă chiaritatea posibilă, când dice 
că Domnul nostru lisus Christos este unul, că este o sin- 
gură pers6nă, un singur ipostas, întocmai precum vorbeşte 
de un singur Dumnedei Părintele, âat&ta persână, ântă&iul 
ipostas al sântei Treimi: „Jar not avem un singur Dumme- 
deă, care este Tatăl, din care tote-și trag ființa lor și care 
ne-a făcut pentru EL; şi este numai un Domn, care este lisus 
Christos prin carele tote s'au făcut, căci și prin El suntem 
ceia ce suneim“ (1 Cor. VIII, 6). „Este numal un Domn, o 
credință și un botez; un Dumnedeă, Tatal tuturor, care este 
ai presus de tote, care întinde Providența sa preste tote şi 
cure reșede întru noă top (Eph. IV, 5, 6). Deci nu sunt doi Christoşi, nu sunt doug ipostasuri în Christos! 

  

(2). „Dupre unitatea, persnei, 
firi întve ele, se dice că Fiul omului s'a pogorît din ceri şi că Fiul lui D-deii a luat trup din Feciâra, din carea sa născut; se gice iarăși că Fiul lur Dumnegeii a fost răstignit şi înmorm6n- tat, pe când EI a suterit tâte acestea nu prin divinitatea, sa, după care este de aceiaşi fiinţă, egal. şi împreună vecinic cu Ta- tăl, ci prin natura cea, slabă omenâscă. De aceia noi mâturisirm cu toţii în Simbol, că Fiul unul născut s'a răstignit şi s'a înmor. mântat“ (St. Leo. Ep. către. Flav.; Lect. Chr. 1841, 1, 157). 

consistând în uniunea celor două
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II. A doua idete, adecă că în Christos ipostasul Cuvântu- 

lui sai al Fiului lui Dumnedeii, luând natură omenescă şi 

reunind-o în sine cu natura divină, rămâne nedespărţit uni- 

cul ipostas al amânduror firelor, acâstă ideie este exprima- 

tă mai ales în părţile Scripturei, unde se vorbește de în- 

truparea Fiului lui Dumnedeii, de naşterea sa și de venirea 

sa pre pământ. Așa: — 

10, Cetim în Sântul I6n : „Cuvântul era Dumnedeii. . . Și 

Cuvântul trup sa făcul și Sa sălișluii între noi; și noi am 

vădut gloria luă, glorie ca a unuea născul de la Tatal; plin 

de dar şi de adevăr. . . Legea prin Moisi sa dat, tar darul și 

adevărul ai provenit prin lisus Christos“ (|, 1, 14, 17). AI 

de sigur, se presintă persona sati ipostasul lui D-dei Cu- 

vântul, şi se dice că acelaşi ipostas sa făcut trup sau sa 

întrupat, că a vieţuit trupește între 6meni sub numele de 

lisus Christos, şi că chiar după întrupare saii înomenire, a 

r&mas în Christos, D-deii-omul, tot acelaşi, unicul şi nedes- 

părțitul ipostas ai Fiului, unul născut din Tatal (V, o ideie 

aseminea, I Ion. 1, 1-9; V, 20). eEspresiunea: Cuvântul trup 

sa facut însamnă că insuși ipostasul Cuvântului a devenit 

fără nici o schimbare ipostasul trupului», observă Sântul 

Ion Damascenul (1). 

20. Citim în Sântul Apostol Paul cuvintele aceste cuni- 

pănitâre despre lisus Christos : „Care în chipul lui Duan- 

(9. Esp. ac. a cred ort. lib. III, cap. il. p. 166; sai precum 

observă Sântul Proclu : „Prin expresiunea: trup sa făcut, Eivange- 

listul indică nedespărţirea uniunei celei mai perfecte. Căci, pre- 

cum unitatea nu pote fi împărțită în două unităţi, nici cu min- 

tea, chiar, căci dacă sar putea împărţi aşa, war mai Îi unitate ci 

dualitate, tot aşa, ceia ce prim unirea, cea mai perfectă face numai 

unul, nu pâte fi împărţit în două“ (Ep. către Armeni, despre, credin- 

ţă : ). Socotinţile altor învăţători în privința sensului cuvintelor : 

Cuvântul trup sa făcut aă fost adunate de Teodoret în dialogul 

săii între eranist şi ortodox (Lect. Chr. 1846, 1, 69-15).
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nedeă fiind, ma socotit ca o răpire a fi întocmai cu Dumne- 
deă,; ci sa deșertat pre sine, chipul robului luând, întru ase- 
mănarea Gmenilor făcându-se și aflându-se la chip ca omul“ 
etc. (Fil. LI, 6, 7). Cuvintele acestea exprimă lămurit mai 
ântău ideia despre perfecta unitate a ipostasului în Iisus 
Christos; căci dacă era în lisus Christos două ipostasuri 
deosebite, Apostolul nu putea să dică de acela pe care-l 
represinta în „chipul, lut D-deă“, saă cu natură divină, că 
pa luat chipul robului“; de acela pe care-l representa ca ne- 
socotind că ar fi o răpire pentru EL „de a fi întocmai cu 
Dummedeăt, că „sa facut aseminea Omenilor ŞI că „sa, 
deșertat“ tăcendu-se om. Ele exprimă apoi că, prin acest 
ipostas al celor dou€ firi în Christos, ipostasul săi dum- 
nedeesc a r&mas invariabil; căci, după expresiunea Apos- 
tolului, Acela care avea „Chipul bă D-deă acela a luat 
ȘI „chipul robului“, adecă că a luat în unitatea persânei 
sale firea omenâscă, şi tot el „Sa deșertat pre sine. . . . fă- 
cându-se aseminea 6menilor“ E era, „aflându se la chip ca 
omul (1),. 

3%, Cetim într'o altă Epistolă a acelu€și Apostol : „Im- 
plinindu-se timpul, a trimis Dumnedeă pre Fiul să, cel nas- 
cut din femeie și supus legei, ca să rescumpere pre cel ce erai. 
sub lege“ (Gal., IV, 4, 5). «Apostolul nu dice prin o femeie,- 
vom repeta cu Sântul Ciril al Alexandriei și St. lon Damas- 
cen, ci din femeie. Dând a înțelege prin aceia că acest om, 
născut din Feci6ră, este unicul Fii al lui D-deii şi Dumne. 
dei, și că acelaşi Fu al lui Dumnedei și D-det este Acela, care s'a născut din F'eci6ră, născut dupre trup, întru cât s'a facut om ; Că nu s'a aședat întrun om creat may înainte pre- 
cum in un profet, ci s'a făcut pre Sine substanţial şi cu a- 

  

(1). Vedi St. Ciril al Alex. d întrup. ului : 
(Lect, ex. 184%, 11 176-153), espre întrup. Domnului, cap. 9;
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deve&rat om, adecă a dat, în ipostasul s&i, ipostas trupului 

însufleţit prin un suflet cugetător și cu minte, s'a tăcut El 

însuşi ipostas pentru ei (O. | 

40. Intr'o a treia Epistolă, unde același Apostol enum&- 

ră prerogativele Jidovilor, să dice, între altele, că : «Patri- 

archii sunt părinţi lor „și că din ei a eșit dupre trup însuși 

isus Christos, care este D-dei, mai pre sus de t6te“ (Rom. 

IX, 5) (2); şi la început acelaşi Iisus Christos se numește : 

„iul lui Dumnedeă, care este nascul, dupre trup, din sângele 

şi din neamul luă David“ (Rom. 1 3). Ceia ce exprimă lămu” 

rit, că în Iisus Christos omenirea n'a jrimit ipostas a parte 

şi nu formâză o personalitate independentă, ci a fost luată 

de divinitate în unitatea ipostasului săi dumnedeesc; așa, 

că chiar după întrupare, rămâne tot-dâuna Fiul lui Dum- 

nedeu al doilea ipostas al Sântei 'Tre:mi, așa precum era 

inainte de întrupare. (Vedi locuri analoge | Tim, LL, 16; 

Col. IL g şi altele). 

  

(0). 1. Damasc. Exp. cred. ort. lib. III. cap. 12, p. 168. Asu- 

pra acestor cuvinte ale Apostolului (Gal. IV, 4), Sântul Ambro- 

sie tace observarea acesta. „El dice : Fiul s&ă, şi nu unul din fii 

săi nu fiul săi adoptiv, ci Frul săă. Dicând : Fiul stă, el avată naş- 

terea eternă a Fiului, şi adăugând : făcut din femeie, arată că şi 

nașterea, acesta se raportă la EL; dar generaţiunea dupre umanita- 

tea luată prin El și nu dupre Civinitate“ (apud Binium. Concil. 

Ephes. t. Î. part. ÎI, act. 1 p. 195). 

2. „EL l-a, numit Christos, spre â arăta că sa, tăcut om adevărat; 

l-a numit eşit din ludei dupre trup, spre a arăta că EI începu a e- 

xista înainte de timpul întrupărei sale; el a qis de Dânsul : Cel ce 

este, spre a însciinţa că este fără de început; ela, dis : Mai pre sus de 

tdte, spre a exprima că EI este Domuul creaturei; l-a numit Dum- 

nedeii, pentru că, amăgiţi prin viderea și patimile sale, să nu ne- 

găm natura sa, nemautritâre ; l-a numit, : bine-cusântat, ca să-l adorăm 

ca pe cel A tot puternic şi să nu-l despreţuim ca pe un sclav 

aseminea cu noi; el dice : In vecii vecilor, spre a arăta că Acela, 

care î-a creat cu cuvântul săi va fi tot-d6una, vestit ca D-deii“ 

(St. Proclu Ep. e. Arm. despre credinţă). 

ia
”
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B. Credinţa bisericei întregi, că în Iisus Christos, Mân- 
tuitoriul nostru, cu cele două naturi, este numai un singur 
ipostas și un ipostas dumnedeesc, se manifestă mai ântăiii 
în tote Simbolele sale vechi, începând cu cel numit Apos- 
îolic, Aici singurul nostru Domn lisus Christos se mărtu- 
riseşte Fiul unul născut al lui D-deu, Dumnedei din Dum- 
nedeu, pogorît din ceriii pentru noi, întrupat din Spiritul 
Sânt și din FeciGra Maria, răstignit şt înmormântat, înviat 
și înălţat la ceriti şi sedend dea drepta Părintelui (1). Dar 
apoi Biserica desvoltă cu o chiaritate particulară credinţa 
sa despre punctul acesta în sinâdele ecumenice din Efes şi 
Chalcedon, cu ocasia eresiilor lui Nestorie şi a lui Eutichiu; 
conciliul din Efes, între altele, aprobă şi luă de temelii al 
învEţăturei sale despre ipostasul lui Christos epistolele sân- 
tului Ciril al Alexandriei către NestoriuXlacă în ce termeni 
se expune ea în una din epistolele acestea: <Nof învă- 
țăm, că Cuvântui, reunind ipostatic cu El trupul, însufleţit 
de un suflet cugetătoriti, sa făcut om întrun Chip nespus 
şi nepricepetor, a început a se numi Fiul omului... Dicem 
că de și naturile, strînse într'o unire adevărată, sunt deo- 
sebite, totuși este numai un Christos, un singur Fiu având 
ambele naturi, şi nu âşa ca cum deosebirea lor ar fi dispă- 
rut din causa uniunei. Din contră, noi afirmăm, că divini- 
tatea şi omenirea formară un singur ipostas al Domnului 
Iisus Christos prin constituţiunea negrăită și neexplicabi- 
iă a celor două naturi diferite într'o unitate perfectă (2). 
Mai. aleş, conciliul din Efes a probă şi primi cele dou&- spre-dece capitule do &matice sati anatimatisme ale acelu€şi prelat din Alexandria, îndreptate către ereticul Nestoriu, Acolo, îi câpul al doi ea, cetim : «Dacă cine-va nu mărturi- 

(3). Apud Bingham. Origin eceles. lib. X, cap. 4. (2). Concil. Ephes. 4. i, part. II, act. ], p. 121, apud Bin. 
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seşte că Cuvântul lui Dumnedei Tatăl sa unit cu trupul 

dupre ipostas, şi că cu trupul săiă este un singur Christos, şi 

că acelaşi Christos este D-deă şi om tot odată, să fie ana” 

tema !» In capul al treilea: «Dacă cine-va, dupre unire, îm- 

parte ;postasele unur singur Christos, întrunindu-le numai 

prin o conexiune (ovapiia) a dignităţei și nu prin o unire 

reală (az Yva oval), să fie anatema! În al patrulea: 

«Dacă cine-va atribue la două persone, saii la două iposta- 

sură, cele ce le istorisesc Apostolii și Evangeliștii ca fiind 

dise de Iisus Christos prin sânţă sati chiar prin El însuși, şi 

aplică unele omului, considerat despărţit de Cuvântul lui 

Dumnedeti, şi altele, ca demne de maiestatea divină, nu- 

mai Cuvântului care iese din Dumnedeu “Tatăl, să fie ana- 

tema!» In al cincilea : «Dacă cine-va îndrăsnește a dice că 

Tisus CETISTOS Este un om îndumnedeit, în loc de a dice că 

este cu adevărat D-dei, ca Fiu unul născut și prin natură, 

întru cât Cuvântul s'a întrupat şi s'a împărtăşit ca și noi de 

carne şi sânge, să fie anatema (1), Si sinodul din Chalce- 

don, în hotărirea sa de credinţă; învaţă, precum am vădut a 

mărturisi <Unui şi același Christos, Fii unic, Domn unic, 

recunoscut în done firi..... „nu despărţit sat împărțit 

în două persone, ci unul şi același Fiu unic, Dumnedeii 

Cuvântul. 
| 

C. Dintre învățătorii particulari este de ajuns a cita în 

privinţa dogmei aceștia mărturiile acelora dintre dânșii, 

carii vietuiră şi învăţară inainte de sinodul din Efes și acel 

din Chalcedon. Ast-fel sunt mărturiile Sântului Ignatie 

“Veoforul : «Singurul medic al corpului și al sufletului, năs- 

cut şi nenăscut. arătându-se Dumnedeu în trup și adeve- 

rată viață in morte, provenit din Maria și din Dumnedeii, 

mal ântâii participând, pe urmă neparticipând la suferin- 

(a). Lect. chr. 1841, IL, 51-55.
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țe, este Iisus Christos Domnul nostru (îh.-A lui Tertulian : «Vedem o îndoită natură neamestecată, dar reunită în singura pers6nă a luy D-deti și Omul Iisus (2; A Sântului Atanasie cel Mare : «E| (Christos) este om pertect şi D-deii desăvârşit, unic prin unitatea ipostasului și din două și în două firi (3). A Sântului Efrem : <Mărturisesc pre unul şi același, ca Dumnedeu perfect și om des&verșit, în două na- turi reunite ipostatic ŞI personalminte, recunoscute nedes- părțit, fără amestecare nici schimbare ; care s'a îmbrăcat cu un trap insuflețit prin un suflet raționabil și Cugetătoriu, şi care ne-a devenit aseminea întru tote, afară de pecat, unul şi același este, .. D-deii și om, pertect D-deii şi perfect om, unul în dou& Naturi, și în ambele unul (>. A Sântului Gri- sorie "Teologul : «No; nu despărțim întru el (Christos) omul ŞI Dumnedeirea ; invățăm că unul şi acelaşi mai înainte nu om, ci D-dei șI Fiă unic, etern, neavând nici corp, nică NIMIC trupesc, și apoi și om, primit pentru mântuirea n6s- tră, supus suferințelor în trupul s&ă, nepătimitoriui cu divi- nitatea sa, mărginit dupre corp, nemărginut dupre spirit; unul și același, pămentesc şi ceresc, vEdut şi nevădut, cu. Prins într'un loc și necuprins într'un loc, pentru ca tot omul și D-deu să creeze iarăși tot omul decădut (5). A lui Augustin : «Iisus Christos, Fiul lui D deii este Dumne- 

  

> Ep. către Etes. VII. Lect. er. 1821, 1, 34%; Comp. cap. 
20, p. . 

- 

(2). Adv. Prax. cap. 27, (3). In Annunt. Dej ară, D. 2, op. t. Il». 399; cf. contr, A- 
rian. Orat: II n. 31, 33. iu P pe sont A 
10 15Gav- la schimbarea la, faţă «a Domnului ; Op. St. Par. XIII, 
DN- . 

(6). Ep. e. Cledon. 1; ibiq, IV, 197. Acelaşi idexe este xpri- 
mată de St. Grigorie Nysul : A5o Tip 2piyuara nepi & “apnocba 
0 tis Ypopis Teveviowau Psi. |lape uăy "lovăatoy r; Tâzos, zapă Ge 
705 dec ri ftp] (contra Eunom. orat. IV, p. 583, ed. N 

, 

- Morel); de 

Didym Alexandr, (de Trinit,, IUL, 6); Hilarie (de Triniţ, Xe
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de şi om: Dumnedei, pentru că este Cuvântul lui D-deir 

şi că „Cuvântul era D-deă“ (Lon. L, 1); om, pentru că Cu- 
vEntul a luat un suflet raționabil și un corp în unitatea 

“persnei ; şi mai departe : «EL singur este Fiul lui D dei 

şi tot odată Fiul omului». EI singur este Fiul omului, şi 

tot odată Fiul lui D-dei. Nu sunat doi fii ai lui Dumnedeii, 

Dumnedeu şi om, ci un singur Fu al lui D-deu; Dumne- 

dei fără început şi om cu început; tacă Domnul uostru 

Iisus Christos (1. 

D. Mintea sănătsă însăşi întemeiată pe principiile teo- 

logiei, nu se pâte opri de a recunsce că eresia lui Nestorie, 

care împărţa pre lisus Christos în două persone, restornă 

cu desăvârşire taina întrupărei şi a rescumpărărel,XDacă 

dumnedeirea şi âmenirea în Christos nu erai reunite intrun 

singur ipostas, ci tormati doue persone separate; dacă Fiul 

lui D-deti era unit cu Christos omul numai moralminte şi 

nu fisicalminte (real), şi era în EI ca in Moisi şi cei-lalți pro- 

feți, întruparea n'a avut Joc, şi nu sar putea dice că: „Cu- 

vântul trup sa facut“ nică că „Dumnedeă, a trimes pre Fiul 

săi, cel nascut din femexe“ ; căci atunci Fiul lui D-dei w'a fost 

format din femeie, el n'a luat trup omenesc; ci numai pe 

din afară Sa apropiat de omul Christos, născut din femeie. 

Pe de altă parte, dacă nu este Fiul lui D-deă care pentru 

noi a pătimit, a murit pre cruce, cu trupul, luat de dânsul în 

unitatea ipostasului să, ci numai omul Christos, neavând 

nimic mai mult decât o uniune morală cu Fiul lui Dum- 

nedeui, rescumperarea nâstră nică nu s'a putut sevârşi, pen- 

tru că un om mărginit, oră cât de sânt ar fi el, nu este ca- 

pabil de a satisface îndeajuns dreptatea infinită a lui D-dei 

  

(2). Cităm aici cuvintele unei opere compuse de Augustin îna- 

inte de ivirea eresiei lui Nestoriii, anume Enchiridion ad Lau- 

rent. cap. 35.
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pentru p&catele întregului neam omenesc. Deci, săpând ast- fel taina Intrupărei și misteriul Rescumpărărei, eresia Iul Nestorie săpa prin aceia tot edificiul credinţei creștine. 

Ş. 158. Modul unireă ipostatice a celor două firă în 
Christos. 

Cum cele două firr în lisus Christos, natura divină şi na- tura omenâscă, sunt ele reunite întrun singur Ipostas, cu t6- tă deosebirea ce există între dânsele? Cum Christos, fiind Dumnedeu perfect și om perfect, este totuşi o singură per- sonă? „Cu Adevărat dupre cum dice Cuvântul lui D-deu, „mare este taina pietăţei“ (|. 'Tum. II, :6), şi prin urmare nepricepută de mintea nâstră, Dar, întru cât taina acesta este accesibilă, sânta .biserică întemeindu-se iarăşi pe cu- vEntul lui D-deă, ne învață că în Mântuitoriul nostru cele două firi sunt unite : 10, Pre de o parte fără amestecare (azovyyUrow3) şi invariabil, sau fară schimbare (drpizros), contra învățăturei false a monofisiţilor, carii confunda în Christos cele doue natury intruna singură sau admiteau în E! schimbarea divinităţei în trup; Și 20. pe de altă parte îndlivisibil (ddrupizooc) şi inseparabil (dx wopierws), contra e- rârej Nestorienilor, carii divisat în Christos cele două na- turi, și a altor eretici, cari negau că aceste naturi ar fi uni- te statornic şi fără întrerupere. (Vedi dogma sinodului din Chalcedon). 
A. Cele două naturi erai unite în Christos, 10 făra a- mestecare, adecă nu erau confundate, nici amestecate una cu alta, aşa ca să formeze una NOUĂ, O a treia natură, ci remaseră și una și alta în persona Mântuitoriului ca două firi deosebite ; 20, invariabil, sat fară schimbare, adecaă că nici natura divină nu era schimbată în natura omenâscă, nici natura omenâseă, schimbată în natura divină, ci atât
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una cât şi alta remaseră întregi în persâna Mântuitoriului 
(Mărt. ort. p. IL. resp. 38). Acest adevăr al integrităţei per- 
tecte şi al diferenței celor două naturi în Christos, chiar + . Y 

. 

dupre uniunea lor ipostatică, resultă cu evidenţă: 
I. Din t6te mărturiile Sântei Scripturi esaminate mai 

înainte, în care, pe de o parte se atribue lui lisus Christos 
natură divină, perfecţiunile și acţiunile divine, cu numele 
de D-deu, şi pe de altă parte, i se atribue şi natură ome- 
nescă, cu calitățile și acţiunile sale, şi numele de om. Dar 

dacă in Christos, Dumnedeirea și omenirea ar fi fost con- 

fundate saii amestecate una cu alta, n'ar fi fost nică D dei 

perfect, nici om desăvârșit, și nu-i sar putea atribui nică 

natură dumnedeâscă nici fire omenâscă, ci numai o natură 
nouă formată din fusiunea sai amestecarea ceior două, cu 

calități n: uă şi deosebiri nouă (1). De aseminea dacă în 

ipostasul lui Christos, ori divinitatea sar fi schimbat în 

umanitate, ori umanitatea transformată în divinitate, fiind 

absorbită de acesta, nu sar putea atribui lui Iisus Christos 

decât una din aceste două naturi, care ar fi remas întregă, 
şi nu şi ceia-laltă care ar fi fost nimicită sai despoiată de 
calităţile sale. 

II. Din canâne şi mărturii: mai ântăiu ale tuturor sino- 

delor ecumenice şi provinciale şi ale invăţătorilor biseri- 

cei, carii apărară și dovediră contra numeroşilor eretici 

divinitatea Domnului nostru lisus Christos; apoi ale tutu- 

(2). „Un corp compus din patru elemente nu se numește nici: 
consubstanţial cu focul, nici foc, nici apă, nici pământ, nici de 
o fiinţă cu vre-una din aceste elemente. Prin urmare, dacă, pre- 
cum cred ereticii, dupră uniunea celor două firi, Christos avea o 
natură compusă, în casul acesta, dintr'o natură simplă sar fi schim- 
bat, într'o natură compusă, şi nu mai este de o fiinţă nici cu 
Tatăl, a cărui fiinţă este simplă, nici cu mama, carea nu este com- 
pusă din substanță dumnedeâscă și omenâscă. Atunci Iisus Chris- 
tos nu se ţine nici de Dumnegeire, nici de omenire“ (Max, Mărt. 
Ep. ad. Ion. Cubie op. II, p. 279 ed. Combefis on Dam. [II], 3).
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ror sin6delor și ale învăţătorilor bisericei, carii apărară şi 
dovediră contra ereticilor adevărata natură omenescă a 
lui lisus Christos; în ne, din hotărirea chiară și lămurită 
a sinodulul din Chalcedon, contra monofisiţilor de a drep- 
tul, despre reuniunea fără amestecare, nici schimbare a ce- lor două firi în Iisus Christos; precum și din mărturiile tuturor învăţătorilor bisericei carii au scris despre dogma acesta pe timpul sinodului din Chalcedon şi de atunci (9. Dar, chiar înaintea sinodului acestuea, sânii Părinţi şi în- veţători al bisericei mărturisea tot atât de lămurit în Chris- tos dou& naturi întregi și diferite, fără umbră de ameste- care sati schimbare. Spre exemplu :. 

Sântul Ipolit se exprima așa : «Dumnedeii Cuvântul se făcu pentru noi om perfect, afară de păcat... pentru noi luă EI mărginirea trupului natural, dar fără a suferi vre-o schimbare. Și fiind unul în natură cu D-deii Tatăl. nu deveni identic cu trupul prin micşurare ; ci remase nemăr- Sinit precum era înainte de a lua trupul, şi cu trupul lucră prin Dumnedeire, ceia ce este propriu divinităței. Prin în- -doita sa lucrare, dumnedeescă şi Omenâscă, se arătă tot odată Dumnedei și om : D-deu infinit, om mărginit, păs- trând pe deplin și o natură Și alta, cu acțiunile ce se cuvin atât uma cât şi celei-lalte, sati ceta ce este tot una, cu în- 'suşirea fiinţială a fie căria din ele (2). 
Sântul Atanasie cel Mare : *Trebue a recunâsce pre “Christos ca Dumnedeu perfect ŞI om pertect; totuși nu în acel inţeles că perfecțiunea. divină (sai natura pertectă) s'ar fi schimbat în des&vârşirea omenescă,-socotinţă impi6sa ; 

  

(1). Adecă papa Leo, Ciril Alex., 'Peodoret și Augustin, Max. Mărt., Damascen şi alții, 
(2). De 'Theolog. et Incarn., contr. Beron. et Helic, n. 2 4. 

cf. n. 8: “Oaoz Vz0s 6 dora ai 29 XvYpwzoz 6 dorâg- 2?
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nici în acel ințeles că cele doue pertecţiuni (naturi perfecte) 
să fie mărturisite a parte,-socotință străină pietăţei. . . ci în 
înțelesul unei existenţi complecre, pentru că este unul ŞI 
același D-deii şi om, și unul și altul perfect în tote (1),. 

Sântul Efrem Sirul : «Divinitatea şi trupul rămân într'un 
singur ipostasși într'o singură persână, nedespărțit şi fără 
amestecare. Ori-cine desparte întru EI firile va fi des- 
parţită de împărăţia sa, și ori-cine le amestecă va fi lipsit de 
viaţă (2), 

Sântul Vasilie cel Mare: «Vă rog... dea renunţa la ide- 
ia absurdă. . . că D-deu însuşi s'a schimbat în trup şi na 
luat semânţa lui Adam din Feci6ra Maria, ci s'a transfor- 
mat în materie prin propria sa Divinitate. Acâstă învăţă- 
tură absurdă este ușor de combătut; dar, fiind-că ea este 
o blasfemie pe faţă, cred că, pentru ori-cine are frică de 
D-dei, este de ajuns a-i aminti; căci, dacă s'a transformat, 
atunci s'a şi schimbat. Dar să ne ferim a dice așa, ba nici 
chiar a gândi, căci D-deă dice despre sine: „Fă sunt Dom- 
nul și nu me schimb“ (Mal., INI, 6). Şi apoi ce căștigăm noi 
prin întrupare, dacă corpul nostru, n'a fost reunit cu divini- 
tatea, ca să învingă moârtea? Nu prin o transformare a lui 
D-deii însuși a format EI corpul săi propriu, provenit în EI 
ca din o estensiune a naturci divine. Si, dacă tâtă natura 

Fiului unic sa transformat cum se închide divinitatea, 
care este nemărginită, în spaciul unui corp mic (5)9; 

Sântul Isidor Pelusiotul : «<Păziţi-vE să nu rătăciţ, ci r&- 

mâneți ca un temeiă neclătit ; căcă D-deti întrupându-se, nici 

  

(). Contr. Apollinar., I, n. 16; cf. In Ps. XăI, 21: Es vă 
£oty 6 XpiSTis Ex 8b0 Tov svavriwy, Tânstos Ves zai rânstoş Avăpuozos. 

(Apud Galland, V, 203). 
(2). Serm la Schimbarea la faţă a Domnului: Op. St. Păr. XIII, 

154; Comp. 158 159. | 93 
(3). Către Călugărul Uwvie, ibid. XI, 244-945.
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nu s'a transformat nici ameștecat, nici împărţit; ci este uni- cul Fiu fără început, etern, de o potrivă adorat de noi îna- 
inte şi după Intrupare (),. Di 

UI. In fine, chiar din reflexiunele minţei sănătose. Dupre principiile sale naturale, nu s'ar putea admite că natura divină și natura omenescă să fi fost contundate sau ames- tecate în Christos, și că perdend calităţile lor să fi format una nouă, o a treia natură; căci Dumnedeirea nu se schim- bă și fusiunea sati amestecarea a done fiinţi cu totul sim- ple, a sufletului omenesc şi a divinităţei, este cu neputinţă ; cu atâta mai mult, amestecarea sai fusiunea unui trup gros cu divinitatea, cea mai simplă din tâte fiinţele, este realminte cu neputinţă (2). Mintea nu pote admite iarăși ca natura divină să fi fost schimbată în natura omen6scă, sat natura omenescă în cea dumnedeescă, cea dinteru fiind în - opunere cu nemutabilitatea şi nemărginirea lui D-deti, şi a doua cu nimicnicia omului (3). Dar, întemeindu-se pe prin- cipiile teologiei creştine sau descuperite, mintea trebue să dică că numai cu reunirea fără confusiune nici schimbare a celor două naturi în Christos. cu perfecta lor integritate a putut să se împlin&scă lucrarea cea mare a rescumpără- rei nostre; căci Mântuitoriul nu putea suferi pentru not 

  

(5. Ep. lib. 1 epl. 419. Același doctrină era predicată de Iri. neă (Adv. Her. V, 17, 3); Tertulian (de Carne Christi V, XI. XII]); Ilarie (de Trinit, IX, 3); Grig. Nisis (adv. Eunom, orat.); I.. Chrisostom şi alții. Mărturiile lor au fost adunate de Teodoreţ; Dial. II între Fran si Ortod. (Lect. er, 1846, 1, 388-397). (2). Nu este absurd ca două substanțe omogene fiind unite să. 
şi natura omenâscă diferența este inânită şi confusiunea, lor oferă o imposibilitate adevărață« (Teodoret, Dial. II între Eran si Or- tod. ; Lect. Chr. 1846, 1, 376). (2). Sântul Civil al Alexandriei tace aceiași observare : „A gice că trupul sa schimbat în natura divină, sai că Cuvântul S'a trans- format în trup, este iarăşi absurd“ Epist. ad success,
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pre cruce decât numai prin natura sa omenescă, "precum 
nu putea să deie almintrelea decât prin divinitatea sa un 
preţ infinit suferințelor sale. Ar fi prin urmare, a resturna 
misteriul rescumpărărei nostre, a recunâsce în Christos fu- 
siunea sat schimbarea celor dou& naturi într'una sia- 
gură (1). 

B. Cele dou& naturi erai unite în Christos neâmpărțit 
şi nedespărțit : Neîmpărţit, în acel înțeles, că cu tâte că 
erai în El în perfecta lor integritate şi cu diferințele lor, 
cu tote calităţile lor particulare ele nu exista separat, nu 
formaă două pers6ne particulare, ce ar fi avut între ele nu- 
mai o unire morală, precum învăţa Nestorit, ci erai reuni- 
te în unul și acelaşi ipostas al D-deii-omului; adevăr ce 
L-am desvoitat acum. Vedespărţit în acel înţeles că, unindu- 
se în unul și acelaşi ipostas al Mântuitoriului în momentul 
concepțiunei sale în pântecele Fecidrei, aceste dou& naturi 
nu S'aui mai despărțit, nici se vor mai despărţi vre odată; 
uniunea lor este perpetua. Acest adevăr îl desvoltară maj 
ales învățătorii bisericei vechi, combatând opiniunile ere- 
tice care s'au manifestat. | 

l. Acestă uniune incepu chiar în momentul concepţiu- 
nei Mâatuitoriului în pântecele Feci6rei (Mărt. ort. pr. 

  

(2). Precum observa acuma Sântul Leon despre Eutihii : „Orbit 
în raport eu natura lui lisus Christos, va fi necesar și în raport cu 
suferințele sale. Căci dacă el nu recunâsce crucea Domnului ca o 
fantomă sai aparenţă, din contră el nu se îndoeşte de realitatea 
suferinţ=i saie pentru mântuirea lumei, admițend mortea trebue 
să almiti și trupul. Si nu dică ca Acela pa care-l recunâzee că 
a suferit nu era de firea nâstră, căci negaţiunea adevăratului trup 
este și negaţiunea suferinţei trupului. Ast-fel, dacă primește cre- 
dinţa creştină, și nu astupă urechia sa la predica evangelică, cu- 
gete care natură putea să fie ţintuită şi spânzurată pe lemnul 
crucei, si când un soldat lovi cu lancea, sa costa celui răstignit, 
de unde putea, să curgă sângele şi apa ca să spele şi să adape 
Biserica, lui D-geu prin baie și pahar“ (Lect er. 1841, I, 169-161), 

Teologia Dogmatică 
8. 

*
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resp. 38). Căci Profetul predice, că Feci6ra va concepe şi va 
naște pre Emanuel, adecă pre Dumnedei-omul (Is. VII, 14), 
şi ângerul îi vesti că Ea va lua în pântece și va naşte pre acela 
ce se va numi Fiul luă D-dei (Luc. |, 31-35). Așa învățară St. 
Grigorie Teologul : «Dacă dice cine-va că în Feci6ră să for- 
mă omul mai ântâiu și apoi D-deu se reuni cu el, să fie 
condamnat, căcl.aceia ar însemna a nu recunâsce nașterea 
lui D-deu, ci a-l înlătura (1)». Sântul Ciril al Alexandriei : 
«Nu trebue a crede că s'a născut din Feci6ră mal ânt&iu un om simplu și că apoi Cuvântul s'a pogorit asupra lui; ci dicem că Cuvântul s'a unit chiar în pântece cu natura omencscă și a fost născut cu trupul (2). Fericitul 'Teo- doret : «Uniunea naturelor în Christos se făcu la concepţi- une chiar, ; şi mai departe : «Dacă unirea se s&vârşi în momentul concepţiunei, este evident că omenirea n'a pu- tut perde natura sa după acestă unire (3). Sântul Proclu : <Evangelistul nu dice, că Cuvântul s'a selăşluit într'un om desăvârșit, ci că sa făcut trup, înjosindu-se până la conce- perea naturei și chiar la principiul nașterei. Căci, precum omui care se naște firește nu este de odată gata de acţi- une, ci mai ântăii însuși germenele naturei se face trup şi apoi se întărește puţin câte puţin, formându-se organele Ssimţirilor și ale acţiunei, așa și D-dei Cuvântul, pogorindu se la principiul şi rădăcina generațiunei omenești, începu prin a se face trup, totuşi fără a se transforma în trup,-fe- rescă D-deu ! căci divinitatea este mai pre sus de ori cetran- Sformare (4),. Sântul Ion Damascenul : “Cuvântul lui D dei 

  

(1). Epist. către Cledon. I; Op. St. Par. IV, 197. Aceiași se gice şi de St. Atanasie : “H Yăp Tis oapxâs Ivosto TpOS Ti ro Apo Ys5- mita 54 pritpae văvovev (e. Apol. ], n. 4). (2). Epist. 1 ad Nestor., apud Bin. Coneil, Ephes. part. II act, l p. 121; ef..0p. St. Ciril 4. y part. IL, p. 28. Lutet., 1639, (5). Dialog. între Evan. si Ortod.; Lect. cr. 1946, 1, 371-317. (*). Epist. către Armen. despre cred.; ibid. 1841. 1 358.359.



— 115— 

nu se uni cu un trup care ar fi existat acum de sine, ci sa 
aşedat în sinul Feci6rei fără mărginirea propriului săi 
ipostas, se formă din sângele curat al pururea Feciorei Ma- 
ria un trup însuflețit prin un suflet raţionabil şi cugetător; 
și luând începuturile formărei omului, Cuvântul însuşi se 
făcu ipostas al trupului, aşa că acesta devine tot odată şi 
trup, și trapul lui Dumnedei Cuvântul, şi i trup însuflețit 
cugetător şi cu minte (1). 

Il. Acestă unire nu încetă nici pe timpul suferințelor 
Mântuitoriului pre cruce (Mărt. ort. p. i. resp. 46); căci, 
dacă divinitatea, precum asigură unii eretici, sar fi despăr- 
țit atunci de omenirea sa şi ar fi părăsito, nu sar putea 
dice cu Apostolul că Iudeii „aă răstignit pre Domnul slaveăi 
(. Cor., II, 8); că noi, carii „eram înimică aă luă D-dei, am 
fost împacaţi cu El prin mortea Fiului stă“ (Rom. V, 10); 
că Domnul Dumnedei a căştigat Biserica „cu propriul seă 

sânge“ (Fapt. XX, 28). Şi ideia acesta eretică fu combătu. 
tă în unanimitate de sânţii Părinţi ai Bisericei, mai ales de 

Atanasie cel Mare (2), Grigorie Nisul, Teodoret (3), I6n 
Damascen. Acesta dice anume : «De și Christos ca om a 
murit și sântul săi suflet s'a despărţit de precuratul său 
corp, cu tâte acestea dumnedeirea a rămas nedespărţită de 

amândouă, adecă cu sufletul și cu corpul. Și ast-fel unicul 
ipostas nu s'a despărțit în dou& ipostase; căci sufletul şi 
corpul chiar, de la început, aveai de o potrivă ființa în ipos- 

(2). Esp. cred, ort. III cap. 2. p. 139. Vedi şi Paul. Emis. Ho- 
mil. de nativ. Domini (in Mai, Vii, 1, 209); Augustin Contra 
Serm. Arian. n, 6: 

(2. Contra Apolinar. I, n. 18; II, n. 14, 15; ad Epictet. Co- 
rinth., n. 5, 10. 

(2). Greg. Nys. In Christi Resur. Orat. I, p. 392, t. IIL, ed. 
Morel; Lai, cr. 1841, II, 25 şi urm.. ; Teodoră Sum. dogmelor 
divine, eap. 15: Divinitatea nu se despărţi“.



— 116 — 

tasul Cuv&ntului. Cu tâte că pe timpul morţei s'au despăr- ți, totuși fie-zare din ele n'a incetat dea avea singurul ipos- tas al Cuvântului; aş: că acesta era de odată Ipostasul Cu- vEntuiui, al sufletului și al corpului. Căci, nică odată, nicy sufletul, nici corpul nu avură ipostas proprii, fără acela al Cuvântului; dar Ipostasul Cuvântului este unul și nu doue. Ipostasul lui Christos este deci pururea unul, şi cu t6te că sufletul sa despărţit de corp în legătură, era unit cu tOte acestea ipostatic prin mijlocirea Cuvântului (0). III. Acestă, unire n'a încetat nici după învierea Mântu:to- riului, nici după înălțarea sa la ceri, şi nu va înceta Nici oda. tă (Mărt. ort. p.r. resp. 56). «Căcă Cuvântul dumnegleesc în- tarește ca El a înviat cu trupul săă, în carele se arăta ucenici- lor săi“ (l6n, XX 26-27); „că cu trupul sa înălțat la certă, ca Fiă al omulugu (VI, 62; Comp. Luc. XXIV, 5o, 51); „că cu trupul va veni iarăși, Fiul omului, ca să Judece viii și morţii“ (Mat, XĂV)., Daca dice cine-va, cetim în Sântul Grigorie Teologul, că acum EI (Mântuitoriul) a părăsit corpul să, şi că în EI divinitatea r&mâne despoiată de Corp și nu mărturiseşte. că El remâne şi astă-di şi va veni Iarăşi cu umanitatea care a luat-o, un asemenea om nu vede nici odată gloria venire sale! Căci unde este acum corpul, dacă nu cu Acela care l-a iuat? Nu este în sore, pre- cum dic cu atâta ușurință Maniheii, Pentru ca să fie glori- ficat acolo fără glorie; nu s'a respândit nici întins în aer, ca vibrațiunea Vocei, emanaţiunea partumuiui, fulgerului care nu se opreşte. Almintrelea cum ca l-a atins după înviere (Ion. XX, 3 odată acelor ce l-au impuns? (XIX, 37) însăşi este nevedută (2), 

repegiunea 
se explica, 

7). şi că se va arăta 
- Divinitatea în sine 

  

1. Esp cred. ort. III cap. 27, 218. 2). Epl. e. Cled, I : Op. St. Păr. IV, 198-193,
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Ş. 139. Urmarile unărei spostatice a celor două firi în 
Chmistos : 10. In raport cu Christos însuși. 

Din unirea ipostatică a celor două firi în lisus Christos 
decurg urmările : 1 în raport cu lisus Christos însuşi, 20 
în raport cu Sânta Feci6ră Muma sa, 30 in raport cu Sânta 
Treime. Urmările de categoria ântâia sunt : 

A, Comunicarea sati comuniunea în Christos a însușiilor 

celor dou naturi (1). Ea constă în aceia că, în persona lui 

Christos, fie-care din natur! transmite atributele sale alteia, 

și anume în acela ce-i este proptiă dupre umanitate ] se a- 

tribue, ca D-dei, şi ceia cei este propiă dupre divinitate își 

atribue EI însuşi ca om. Se dice, spre exemplu, în Sânta 

Scriptură, că „Domnul D-deă a căștigat biserica, cu propriul 

săă sânge“ (Fapt. XX, 28); „că de și era Fiul lui D-deă, 

ma încetat de a învăța ascultarea: din cele ce a pătimit, (Ebr. 

V, 8); „că noi am fost împăcaţi cu D-deă, prin mortea Fiu. 

luă să (Rom, V, 16; Comp. VIII, 32; | Petru VIII, 18; 1 

Cor. II, 8; Gal, Il, 20); saii încă: „A/ doilea om este ceresc, 

carele a venit din ceriă“ (| Cor. XV, 47). „Nimene nu sa 

suit în ceriă fără numaă acel ce sa pogorit din ceriă, Fiul 

omului, carele este în ceriă“ (6n Il, 13 s. a.). De aseminea 

în scrierile sânţilor Părinţi şi imnele bisericei, se întimpină 

adesea în privinţa lui lisus Christos expresiunele acestea : 

«D-dei a suferit : Creatoriul și Regele vecurilor a gustat 

mortea», sati : «Pruncul etern», şi altele de aseminea (2). 

(2). In grecește : “iâozornsts (Cyril. Alex. Epist. XXIX); xor- 

voz0tj6ts (ibid. X) îveidoais (on Damasc. De Orth. Fide, III, 4); 

în latineşte Communicatio idiomatum. | 

(2). Clem. Roman. Epl. I, ad. Corinth. n. 2; Iren. Adv. Her. 

III, 19; V,1, 17; Hippol. adv. Not, cap. 18; Atanas. contr. Apo. 

lin. 1, 7; Epitan. Heer. LXXVII, 26; Augustin contra Serm. Ari- 

an., n. 6. Comp. Uetoih.
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Pentru că' divinitatea și omenirea nu 'formeză în Christos, 
două pers6ne diferite, ci sunt unite neimpărţit şi nedes- 
părţit cu un singur ipostas; pentru că unul și același Ipos- 
tas al lui D-deii Cuvântul r&mâne în Christos, întreg şi ne- 
împărţit, ipostasul naturei sale divine și al firci sale ome- 
nești. «După strinsa unire a trupului primit, dice St. Gri. 
gorie Nisul, și a Dumnedeirei care l-a primit, este schimba- 
re de numiri în Christos, așa că ceva omenesc se numește 
dumnedesc, și dumnedeescul omenesc (9. <Câr despre 
ipostasul s&ă (al lui Christos) dice şi In Damascen, când 
1 dăm un nume împrumutat din două naturi, sati numai 
dela una din ele, în ambele casuri noi insușim atribute- 
le celor două firi ; căci Christos (numele acesta exprimă am- 
bele firi) se numește D-deuă și om, creat şi necreat, supus şi 
nesupus suferințelor. De aseminea, când, în raport cu una 
din naturile sale, El se numește D-deu şi Fiul lui D-deui, t-a 
însușiile naturei unite cu divinitatea sa, sau ale trupului, şi 
se numeşte D-dei care sufere sau » Domnul gloriei răstignit 
(Fapt. XXVI, 23), nu atâta pentru că este D-deu, ci pen- 
tru că este și Dumnedeit și om. De aseminea, când se nu- 
mește om și Fiul omului, El ia însușiile şi gloria naturei 
divine, și se numeşte Prunc may înainte de veci, om fără început, nu că EI ar fi prunc şi om, ci pentru că fiind D-deu mai înainte de veci s'a făcut apoi prunc. Ast-fel este comu- hicarea reciprocă a atributelor, prin care fie-care din na- turi transmite pe ale sale celeia-lalte, din causa identitătey 
ipostasului ŞI pătrunderei reciproce a celor două firi. De a- ceia putem dice de Iisus Christos : “El este D-deul nostru ; EI a fost vădut pre pământ şi a convorbit cu Omenii» (Bar., 

  

(3). Epist. ad. Theophil, Alex. Op. t. 11 p. 691 Paris 1615. Teo- doret dice iarăși :H Yăp Evwots xotvă more ra vâuara, XA ov ao X& ftabtas 7) Tâv '0vouiroy xo0yăy (Ep. 127 ad Iob. archim)
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III, 26-38), şi iarăși: «EI este om necreat, nepătimitor, ne- 

cuprins (t. 

Cu tâte acestea trebue a ne aminti, că acâstă comuni- 

care reciprocă a însușiilor naturei divine și firei omenești 

în lisus Christos are loc numai când cele două firi sunt pri- 

vite ca nedespărțit unite în singurul ipostas al lui Christos; 

dar ea n'are loc și nu pote fi admisă, când aceste două naturi 

sunt considerate fie-care a parte, în afară de uniunea iposta- 

tică, adecă că nu se pâte nici întrun chip apropria divinită- 

ței Mântuitoriului atributele naturei sale omeneşti, nici ome- 

nirei sale atributele naturei sale divine, căci cele două na- 

turi remân în Christos întregi și distincte, ca fiind unite în- 

tru El, dupre expresiunea sinodului ecumenic : fărăde ames- 

tecare, fara de schimbare ;-şi prin urmare divinitatea nu sa 

schimbat în umanitate, n'a primit însușşiile ei, ci le conser- 

vă pe ale sale; nici omenirea nu s'a schimbat în Dumne- 

deire, nu i-a primit atributele, ci și le păzeşte pe ale sale. 

«Lacă pentru ce, vorbind de divinitatea sa (a lui Lisus Ohris- 

tos), nu-I insuşim atribute omeneşti, căci noi nu dicem că 

divinitatea ar fi pătimașă sai creată. De aseminea nică tru- 

pului sai ornenirei nu dăm noi însușiile divinităţei ; căci nu 

dicem că trupulsăă omenirea ar fi necreată. . Dar afirmăm 

că cele două firi, chiar după uniune, se conservă întrun 

ipostas compus, adecă într'on singur Christos, că ele sunt 

realminte același, şi că ele păstreză însușiile lor fireşti, şi 

că fiind unite fără de amestecare, se de: sebesc și se enu- 

mără fără împărţire (2). În două cuvinte, trebue a ne a- 

minti pe de o parte, că în lisus Christos este numai un sin- 

gur ipostas și două naturi unite fără împărțire şi făra des- 

părțire, şi în înţelesul acesta a recunosce in El comuniunea 

(13). Expun. cred. ort. III cap. 4, p. 141-148. 

(2). 1. Damasc., ibid, p. 147, 149.
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atributelor; şi pe de altă parte, că în El ceie două firi sunt unite fărd amestecare și fărd schimbare, şi în înţelesul aces- ta a nu admite între naturi părtaşia însușşiilor (1). 
B. Îndumnedeirea natureă omenești în Christos. Prin care trebue a înţelege, nu că sar ţi schimbat în Christos ome- nirea în dumnedeire, că ar fi încetat de a fi mărginită şi că ar fi primit atribute divine în schimbul! atributelor ome- nești, ci luată de Fiul lux D-geu în unitatea ipostasului săi, ea a participat la dumnedeirea sa, s'a unit cu Dumnedeu Cuvântul, şi prin acestă participare la divinitate, s'a inălţat în perfecțiunile sale la punctul cel mai înalt posibil omeni- Frei, totuși fără de a înceta a fi omenire. Sau, ca să ne ser- vim de expresiunele dumnedeescului Invăţător al Bisericei, care expuse 10tă dogma despre persâna Mântuitoriului nos- tru cu cea mai mare chiaritate : “Trebue a sci, că se dice despre trupul Domnului nostru că a fost îndumnedeit, că a devenit una cu D-deu şi D dei, nu prin schimbare sati metamorfose ori confusiunea naturei. Una din naturi, dice Grigorie Teologul, îndumnedei şi alta fu îndumnedită, Şi, dacă îndrăsnesc a dice, deveni una cu D-dei ; cela ce a uns se făcu om, şi cela ce a fost uns deveni D-deu. ȘI aces- ta nu prin schimbarea naturci, ci prin o unire providenţi- ală spre mântuire, adecă ipostatică, prin care trupul se uni nedespărţit cu Dumnedei Cuv&ntul, şi priu o atingere re- Ciprocă a naturelor, despre care vedem 6re-care analogie chiar în terul roşit cu foc. Căci, precum profesăm noi In- truparea fără schimbare nică transformare, aşa afirmăm Noi că trupul fu indumnedeit în acelaşi chip. Precum Cu. — 

(2). Sati dupre limba, sc6lei : „Trebue a recunâsce calităţilor în lisus Christos numai sp concreto, cele două naturi în unitatea i considerând fie-care natură a, tatea ipostasului săue, 

comuniunea 
adecă exaniinând postasului sâuă, ȘI nu în abstracto, parte, abstracțiune făcând de uni-
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vântul, facându-se trup, nu părăsi Dumnedeirea sa şi nu 

se despoiă de perfecțiunile divine, care-i sunt proprie,; aşa 
trupul, fiind îndumnedeit, nu se schimbă în natura sa saii 
îasuşiile sale firești; căci, chiar după unire, -precum cele 

doue firi rămaseră neamestecate, aşa şi atributele ior răma- 

seră neschimbate. Trupul Domnului «se îmbogăţi cu puteri 

dumnedeeşti» prin uniunea sa intimă sau ipostatică cu Cu- 

vântul, «fără să fi perdut ceva din însușiile sale fireşti» ; 

căci trupul săvârși lucrări dumnedeeşti nu prin tăria ce era 

în el, ci prin puterea Cuvântului unită cu el, Cuvântul ma- 

nifestând prin trup lucrările sale proprie. Așa arde ferul ro- 

şit de foc, nu pentru că a primit dela natură puterea de a 

arde, ci pentru că o împrumută din unirea sa cu focul. De 

aceia acelaşi trup fu muritor prin sine şi plin de viaţă 

prin unirea sa ipostatică cu Cuvântul. Noi dicem Yarăşi că 

voinţa fu indumnedeită, nu din causa vre-unei schimbări 

a mişcărei sale fireşti, ci pentru că sa unit cu voinţa divi- 

nă şi a tot puternică a Cuvântului și deveni voinţa lui Dum- 

nedei întrupat (1)». Deci nu trebue a jua îndumnedeirea 

naturei omenești în lisus Christos în acel înţeles, că ar fi 

încetat de a fi mărginită şi ar fi primit în adevăr perlec- 

iuni divine infinite, că ar fi devenit, spre pildă, a tot pu- 

ternică, infinit înţelepră sau pretutindenea de faţă (2), şi a- 

(1). Exp. ered. ort. III. cap. 17, p. 191-198. a „ 

(2). Invăţătura Luteranilor despre omnipresența lui lisus Chris 

tos prin omenirea sa est: contrară : 10. Sântei Scripturi (Mat- 

XXVIIL, 5, 6; Mare. XVL6; Laue. XXIV, 6; Ion XI, 15, 21; 

Act. ], IL, UI, 21 şi alt.); 20 învăţăturei sin6delor ecumenice : al 

tweilea, al patrulea, al cincilea si al șeselea, care recunsceaii cele 

două naturi ca unite în lisus Christos fără amestecare şi fără schim- 

bare, conservând fie-care din ele calităţile sale ; a celui de al şep- 

telea, unde fură condemnaţi iconoelastii, carii priveaii trupul 

lui lisus Christos ca nemărginit sait infinit; 30 înfine învăţăturei 

sânţilor Părinţi (vedi mărturiile lor, precum şi cercetarea învăţă-
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vându-și existența dela sine; ar fi a admite că în lisus Chris- 
tos umanitatea a fost schimbată în natura sa și însuşiile sale 
firești, acela ar însemna sati că s'a confundat cu divinita. 
tea, sai că s'a transformat în divinitate şi nu că a fost în- 
dumnedeită numai. Dacă chiar mintea omenescă în lisus 
Christos deveni înfinit înțeleptă și a tot sciutâre, este că nu 
se deosebeşte întru nimica de inţelegerea sa dumnedeescă, 
şi că în Christos nu sunt două inteligenţi, una divină şi alta 
umană, ci una singură. Că dacă şi voinţa omenescă în 
Christos este a tot puternică și a primit tâte atribuţiunile 
voinţei divine, atunci cea dintăiă nu se deosebeşte întru 
nimica de cea din urmă, şi în Christos nu sunt două voinţi, 
ci una singură. Și dacă în genere chiar firea omenescă în Christos este omnipresentă şi are tâte cele-lalte perfecţiuni divine, nu diferă întru nimica de natura divină, şi în Chris- 
tos nu sunt două firi ci una singură. Alta ceva este a afir- ma că Christos, ca persână unică, ca Dumnedeuă-om, este omnipresent, a tot Sciutor, a tot puternic, și posedă tâte atributele divine : acesta este cu totul drept, dupre unita- tea ipostasuluy (1); alta-ceva este a dice iarăşi, că natura omenescă în lisus Christos se înalță în t6te pertecţiunile la 

  

turei aceștia a Luteranilor, în Teofan Procoporică. Teol. t. II lb. IX, cap. 9 Ş. 209-239. 
(1). Aşa se împacă, neapărat, aserţiunile contradicătâre ale ve- chilor Invăţători ax Bisaricei despre cunoscința Mântuitoriulur. Unii explicând cuvintele din Matei (XĂIV, 36) diceaă că lisus Christos, dupre omenirea 5, nu cunoscea diua cea din urmă a Judecăţei ; așa lreneu (adv. Hay. II, 29, n. 6, 8), Atanasie cel Mare (contr. Arian, orat, IL, n. 43, 46, 52, 23), Vasilie cel Mare (Epist. CCXXXVI, n. 1), Gregorie Teolog. (Cuv. despre 'Teolo- gie IV), Gregorie Nisis (contr. Apolin. Antirvhet. n. 14, 28; de Deit. Fil. et Spir. $. p. 470 4. 11 Morel), Didim Alexandr. (fnarrat in Ion 1, 3, 4), Epiphan (Ancorat.. XI). Teodoret (în Psalm. XV, 7), Cyril de Alexandria (contr. Anthrop. cap. 14) si în genere, cea 

mai mare parte, dacă nu toţi, precum atestă Simon din Bizanţiii
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culmea cea mai înaltă ce a putut să ajungă; că împrumu- 
tă din divinitate tot ce putea, fără de a înceta totuşi de a 

fi tot-d6una omenice ; că se îmbogăţi cu tâtă înţelepciunea, 
cu tot harul (1), de t6tă sânțenia (2) și de t6tă puterea de: 
viață (*); aceia este iarăși drept, că după unirea intimă, 

(de Sectis, art. X). Cei-lalţi de și în număr mic, afirmaii că Lis. 
Chr. cunâscea diua cea din urmă a lumei, ca şi ori-ce, nu numai 
prin divinitatea sa, ci şi prin umanitatea sa. (Ambr, de, fide V, 
18 n. 221; Eulog. apud. Phot., cod. CCXXX, p. 882; Damasc. 
Exp. cred. ort. II] cap. 22). Cei dintâi aveaii dreptate pentru- 
că înţelegea în acest cas Omenirea Mântuitoriului-in abstracto, a 
decă în sine însăşi, în afară de unitatea ipostasului săi divin, pre- 
cum arată cuvintele acestea a St. Grigorie Teologul : „Este lămu- 
rit pentru tâtă lumea că Fiul cundsce ca D-dei; dar El îşi 
atribue igneranţa ca om, întru cât visibilul pâte fi separat de 
ideal. Acestă ideie resultă chiar din aceia că numele de Fii 
este pus aici într'un înţeles absolut, adecă fără să fie determinat. 
de acela că este Fii, pentru că noi înţelegem nesciinţa acesta, 
întrun înţeles mai conform cu pietatea şi o atribuim omenirei şi 
nu dumnegeirei“ (Op. St. p. III, 94). Cei din urmă aveaii drepta- 
te pentru că înţelegeaii pre Mântuitoriul ca pe o singură persnă 
divină, în care divinitatea și umanitatea sunt nedespărţit unite, 
ceia ce resultă lămarit din cuvintele lui Eulogie (loco citato). In 
înţelesul acesta biserica condamnă în seculul al șeselea învăță- 
tura falsă a agnostilor, carii contundând în Christos cele două na- 
turi, şi anume admitând în EI absorbţiunea omenirei prin divini- 
tate, afirmaii că Christos, înțeles ca o singură personă divină, nu 
cunoscea (ăyvoîw) giua din urmă (Nicefor I. E. XVIII, cap. 45, 
49, 50; Suicer. Thesaur. eccles. sub voce "Ayvoijrat,) 

(5). „Dacă trupul, dela concepţiunea sa chiar, fa cu adevărat 
unit cu D-geii Cuvântul, sai mai bine dicând, începu a exista 
în El şi a avea cu El identitate de ipostas, cum să nu se îmbo- 

gâţescă cu totă înțelepciunea şi cu tot harul? Trupul nu primeşte 

el însuşi harul şi se împărtăşeşte de ceia ce are Cuvântul, nu 
prin har, ci prin uniunea ipostatică, de când umanitatea şi divi- 
nitatea ati început a aparţine unui singur Christos (căci unul şi 
acelaşi Christos era tot odată și D-deii și om) ; el revarsă în lume 

harul şi înţelepciunea, şi îmbelşugarea tuturor bunurilor“ (Damasc. 

Exp. cred. ort. III cap. 22 p. 211). 
(2). Dionis. Areopag. despre ierarchia bis. cap. 3. St. Vas. la 

Ps. XLIV; Oper. St. P. V, 230, 
(3), „Trupul omenesc dupre natura sa nu este învioșat; ci tru-
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ipostatică, a celor două naturi și după aptitudinea omeni- 
rei, să primâscă dela divinitate atributele anumite în 6re- 
care margini. Dar este cu totul alt-ceva de a susținea că 
chiar omenirea !ui Christos, considerată în afară de unitatea 
ipostasului s&ă, s'a înzestrat şi că posedă atribute -divine: 
acesta este în opunere cu învăţătura despă cele două firi 
în Christos unite fără amestecare, nici schimbare, în opune- 
re şi cu nimicnicia naturei omeneşti. Sântul Martir Iustin 
întrebă: «Cum sa îndumnedeit trupul dupre unirea sa cu 
divinitatea % Şi respunde : «<Negreșit în aceia, că fiind luat 
în ipostasul naturei dumnedeeștă, rămaseră trup omenesc, 
devenit neconruptibil şi nemuritor din causa uniune! sale cu Cuvântul. Ast-fel trupul este trup şi nu este D-deă, dar s'a împărtășit numai de demnitate (nu și: de natură) dumne- deescă, dupre bună-voinţa Cuvântului însuşi (:),. Si Părin- ţii din sin6dul al șeselea ecumenic, în expunerea d. gmei acestia, dic între altele : «Cum trupul sânt şi curat (al Luk Christos) nu s'a nimicit cu indumnedeirea, Ci a r&mas în marginile sale şi aceia ce este el în sine, așa, cu îndum.- nedeirea, voința sa divină iarăși nu s'a nimicit, ci a remas întregă (2),. 

C. Că lui Iisus Christos, ca unia şi aceliaşi persâne, ca D-deit-omului, «se cuvine o adoraţiune divină una şi ne- despărțită», şi dupre divinitatea şi dupre omenitatea sa, ŞI anume pentru cuvEntul că divinitatea şi omenirea sunt uni: te în El nedespărţit; că, cu tâte că omenitatea sa rămâne omenire, fiind luată de El în unitatea ipostasuluj său divin, 

  

pul Domnului, unit ipostatic cu D-geă Cuvântul, scutit de mârte Prin natura, sa, deveni învioșat din causa unirei sale ipostatice cu Cuvântul; şi nu putem dice că n'a tost si că, nu este tot-dâuna viu“ (Damase. Exp. Ured. ort, MI, 21). (2). Lustin. Exposit. Fidei”, cf. Op. p. 397 eq. Colon. 1586 6): Coneil. VI, ap. Biniam 10 pPI. p. 184-185. 

cu tâte că nu este
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este : proprie şi înomenirei lui D-dei Cuvântul. Acâstă în- 
chinare dumnedescă a lui lisus Christos, Dumnedei-omul, 

o mărturiseşte lămurit: ! ae 

10, Sânta' Scriptura. Aici se rapârtă cuvintele Mântui- : 

toriului însuşi : „Părintele nu judecă pre nimene, ci tăta ju-: 

decata o a dat Fiului, ca toți sa cinstesca pre Fiul, precum 

cinstesc pre Tutal. Cel ce nu cinstește pre Fiul nau cinstește 

nică pre Tatăl carele L-a trimes» (l6n. V, 22, 23):-cuvintele 

Sântului Apostol despre Mântuitoriul : „De aceia D-deă l-a : 

prea-înalțot pre dânsul și i-a dai lui nume care este mai pre 

sus de tot numele, ca întru numele luă Iisus tot genunchiul 

se să plece în ceriă, pre pământ și întru cele ma de Jos 

(Fu. LII, 9, 10); mat este, şi mărturia Sântului l6n 'Leolo- 

gul : „Și uktându-mă um audii voce de ângeri mulţi înnpre- 

jurul tronului și al fiarelor și al batrînilor ; era numărul lor 

miriade de miriade și mii de măi. Aceștia, ai, dis cu voce tare : 

Vrednic este mielul cel junghiat a primi puterea, bogaţia, în- 

țelepciunea, taria, ondrea și marirea, și bine-cuventarea. pi 

tota faptura din ceriă, și de pre pământ și de supt pământ, și 

cele din mare şi tote cele ce sunt într Ensele, le-am audit di- 

când : Bine-cuventarea și ondrea şi marirea și puterea fie ce- 

luă ce șede pre tron, şi Mielului în seculiă seculilor“ (Apoc. 

V, u, 13. Vedi și Mat, XXVIIL. 17; Fapt. VII, 13-14; Ebr. 

1, 6; LI, 6-9; l Cor. XV, 27; Et.1l, 6). 

II. Sânţii Părinţii şi înveţători ai bisericei o mârturisiră 

jarăsi în unanimitate. Spre exemplu : Sântul Atanasie se 

exprimă aşa : «Cu tote că în sine părtaşii de creațiune 

trupul deveni trupul lui D.dei; şi noi, adorând trupul a- 

cesta nu-l despărţim de CuvGntul, precum şi adorând pre 

Cuvântul nu-l despărţim de trap (9. Sântul Epifanie : «Ni- 

mene să nu dică celui Unic : Lasă la o parte trupul, ca să 

  

(1). Contr. Arian, orat. 1, n. 43; ad Adelph. Epist. n. 3, 5-5:
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mă închin ţie ; ci să cinstescă pre cel unul cu trupul săi, pre 
cel Necreat cu sântul templu, care l-a primit intrând în !u- 
me (1),. Sântul I6n Chrisostom : «Cu adevărat lucru mare 
și minunat este că trupul nostru șede în ceriii și primeşte în. 
chinare dela Ângeri, dela Archangeli, dela”Serafimi și Che- 
rubimi (5). Teodoret: «<Mărturisind două naturi, ne închi- 
năm unul singur Christos şi-i dăm o singură închinare (5) 
şi aiurea : «Noi adorăm chiar dupre Intrupare pre singu- 
rul Fiu al lui D-qeu, Domnul nostru Iisus Christos, ȘI pre 
acei ce fac almintrelea îi privim ca pe nişte impioși (4). Sân- 
tul Ciril al Alexandriei și cu el toți părinţii sinodului din 
Efes, carii aprobară anatimatismele contra lui Nestorită : 
«Dacă cine-va îndrăsnește a dice că trebue a adora, a glori- 
fica cu Dumnedei Cuvântul pre omul primit (adecă natura 
-omenâscă în pers6nă lui Iisus Christos), pe care trebue a-l 
numi D-dei unit cu Ei, unul fiind cu altul (căci prepositia 
alăturată aici, oyv-cu, face a se crede, adecă îl deosebeşte 
pre unul de altul), şi nu dă lui Emanuei una şi acelaşi în- 
chinare, una și aceiași glorificare, întru cât Cuventul s'a fă- 
Cut trup, anatema să fie ()!, Sântul I6n Damascen : «Este 
numai un Christos, Dumnedeii desăvârșit și om desăvârşit. 
Noi îladorăm ca pre părintele și pre Sânutul Spirit, cu aceiași. 
închinare. împreună cu trupul săi prea curat. Noi nu res- 
pingem inchinarea trupului, căci el este închinat în singurul 
ipostas al Cuvântului, care sa făcut ipostas pentru trup ; 
numai puţin noi nu servim creatura, căci adorăm trupul nu 
ca pre un simplu trup, ci ca pre un trup unit cu divinita- 
tea, pentru că amândouă naturile sai unit intr'o singură 

  

(1). Ancorat. IV; ef. Ambros Spir. S.. III, IL n. 16-79. (2). In Epist. ad Hebr. homil, V. Op. P. t. XI, p. 81. (3). Epist. CLI; ef. in Cant, IL, 6; în Eph.. II, 7, (4). Epist. CIV ad Flavian. Constantinopol. (5). Vegi Anath. VIII; Lect. er. 1841. i, 59-60.
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persână și un singur ipostas al lui D-deii Cuvântul. ME tem 

a mă atinge de un cărbune ardătoriii pentru că focul 

“a unit cu lemnul. Mă închin celor două naturi a lui lisus 

Christos și unia și altia, pentru că divinitatea Sa unit cu 

trupul (1). 

D). In lisus Christos sunt două voinţă și două lucrări. Dog- 

ma acesta decurge fireşte din învățătura despre uniunea 

în Christos a celor două naturi fără amestecare nici schim- 

bare; dar ea fu cercetată şi deosebi, cu ocasiunea eresiei 

Monoteleţilor, în sinodul al șeselea ecumenic, și s'a formu- 

lat solemn în terminii aceştia: «Mărturisin Xarăși în EI, du- 

pre învăţătura sânţilor Părinţi, două voinţi fireşti, sai dou€ 

dorinți şi două acţiuni naturale, fără despărţire, fără îm- 

părţire, fară schimbare, fără amestecare; ci două voinţi 

fireşti, nu contrare, cum dic impioşii eretici; voinţa sa ome- 

nâscă, este supusă și ascultă fără opunere, nică luptă, de 

voinţa sa divină a tot puternică (2). Aici 10 se atestă reali- 

tatea celor două voinți şi a celor două lucrări în lisus Chris- 

tos şi 20 se arată relațiunea lor între-o-laltă. 

L. Realitatea celor două voinți şi a celor două lucrări în 

lisus Christos sati realitatea existenţei în EI (cu t6tă erorea 

Monoteleţilor) nu numai a voinței divine, ci încă și a voin- 

ței omenești în întregul seiă, este necontestabilă. 

10, IZa este întărită pe Sânta Scriptură. Ast-fel Mântui- 

toriul dicea despre sine : „M'am pogorit din cer, nu ca să 

fac voia mea ci vota Aceluă ce ma trimest (I6u VI, 38), şi 

în grădina Getsimani se ruga așa : Părinte, de este cu pu- 

tință, trecă păharul acesta dela mine ; însă, nu precum votă, 

eă, ci precum Tu“ (Mat. XXVI, 39). „Să nu se facă voea, 

mea, ci a Tai (Luc. XX, 42). Deosebind în aceste dout 

(1). Exp. cred. ort. III, cap. 8 p. 159-160. 

(2). Cannele Sânţilor Apostoli, ale sin6delor și ale Părinților.
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casuri voinţa sa de acea a Părintelui şi supuind pre cea din. 
1&iti celei de pe urmă, Domnul lisus îndegeta fără îndoială 
voinţa sa omenâscă, pentru că voința sa dumnedeescă nu 
era deosebită de voinţa Tatălui, ci identice aceiași (1). Sân- 
tul Apostol Paul mărturiseşte despre Mântuitoriul, că : 
„Sa micșurat pre sine, ascultător făcându-se pâna la mârte și mortea, pre cruce“ (Fil. II, 8; Comp. Ebr. V. 8) ; micşura- re și supunere, ce se pote atribui forte jbine voinţei sale omenești numai (2). Evangeliştii amintesc de mai multe ori manifestările voinţei sale omeneşti, spre exemplu : „Și i-ai, dut se bea vin amestecat cu fiere ; dar gustând ma vrut să bea (2) (Math, XXVII, 34; X XVI, 17; Comp. Mare. VI, 48; VII, 24; IX, 30; lon 1, 43; VII, D. 

20. A fost tot-dcuna întărită şi mărturisită de Biserică chiar şi înainte de sinodul al şeselea ecumenic. Adevărul a- cesta fu predicat de către Sântul Ipolit : «Prin indoita lucra- re, divină şi omensca, EI (lisus Christos) se arata tot O- PIN 

(2). Inaintea mântuitârelor sale patimi el gise : » Părinte, de este cu putinţă, trtcă păharul acesta dela mine“ (Mat. XXVI, 19); dar de sigur el trebuea, să bea, păharul acesta ca om şi nu ca D-deii. facă pentru ce, ca om, El doreşte să se îndepărteze păharu! acesta, Eraii expresiunele unei temeri fireşti. » Dar nu precum voii că, ci pre- cum Lu“ (Luc. XXII, 4,:nu a mea, întru cât eii am o alta sub- * stanţă ca a Ta, ei a Ta“, adecă a mea şi a ta „întru cât sunt de o fiinţă cu tine“ (Damasc., Exp. ered, ort, LII. 18; Comp. cap. 24). (2). „Eva Ascultător (Pi. 11, 8) de bună voie sai nu? Dacă w'ar fi fost de .oie ar fi fost violeuță și nu supunere. Dar Domnul era supus ca om, şi nu ca D-gei; căci, ca D dei nu putea fi niet Supus nici nesupus : Acestea dupre cum dice dumnegeescul Gri- gone se cuvine celor subrânduiţi. Christos avea, deci! o voință chiar ca om“ (St. Max. Mărt. Disput. cum Pyrh., p. 179, Op. t II. ed. Paris. 1635) pe (3). „Dacă ar fi avut sete ca D-deii, şi că după ce a gustat n'a voit să bea, ar urma că El a suterit şi ca D-geii, căci setea, şi desgustarea formâză, o stare de pătimire ; dar, dacă el D'avu sete ca D-gei, de sigur era așa ca om; deci ca om avea o voinţă“ (Damasc. Exp. cred. orţ, III, 14).
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dată D-dei nemărginit și om mărginit, conservând întregă 

în persâna sa și o natură și alta, cu lucrările ce se cuvin 
fie. căria din ele (1). Sântul Atanasie, desvoltând cuvintele 
Mântuitoriului (Mat. XXVI, 39), scrie : «Aici Domnul ma- 
nifesteză două voinţi: voința omenâscă, proprie trupului, 
și voinţa divină, proprie lui D-deu. Cea dintăiii, dupre ne- 
putinţa trupului, se râgă să îndepărteze patimile; dar ceia- 
laltă le chiamă (2)». Sântul Grigorie Nisis, explicând acelâși 
cuvinte, dice : «Ast-fel alta este în El voinţa omenescă, alta 
voința dumnedeâscă (2);.. Severian, în privința acelorași 
cuvinte, se exprimă aşa: «El manifestă două voinți, una 
divină, alta umană (4). Aflăm acel6și observări în expli- 
carea textului acestuea în Sântul Ambrosie (3) și St. l&n 

Chrisostom (6). 

30. Mintea sănătesă însăşi nu pâte să nu recunâscă, în 

puterea consideraţiunelor următâre, presintate tot de că- 

tre sânţii apărători ai dogmei ortodoxe în contra mono- 

teleților. 

«Că Christos are două naturi capabile de a voi, pentru 

că sunt raţionabile,-căci tot ce este înzestrat cu rațiune este 

capabil de a voi, chiar liber, noi dicem, că Christos are două 

voință saii două voinţi firești. . . . . Fiind-că sunt două firi 

în Christos, este neapărat de a recunsce în El doue lu- 

crări; căci, unde naturile sunt diferite, și acțiunele sunt di- 

ferite ; şi unde lucrările se diteresc, se deosebesc şi firele. 

(1). De 'Theolog et Incarn. ad Beron et Helic. n. 2. 4. 

2), De Incarn. et contr. Arian., n. 21. Na 

(3). Apud Agathon, în Epist. ad Imperat (cit. i 

4 col. 652 t. VI, Labb. , | 

(5. Ta Mat. XXVI, 38 (apud Antastas. P. P. doctrina Înca. 

cap. 18). o 

(5). De Fide, II, 7, n. 92; 53, | 

(5). Serm. ia, Mat. LXXXIII p. Il, p. 425. 

Teologia Dogmatică 

n VI sinod,, act.
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Reciproc, unde este unitate de natură, acolo e şi unitate de 
acţiune, și unde este unitate de lucrare, acolo «ste ŞI uni- 
tate de natură, dupre învățătura teoforilor părinți. Așa dar, 
din doug una : ori că recunoscând în Christos o singură 
lucrare, trebue a recunâsce şi o singură fire ; sai, ținndu- 
ne de ceia ce este adevărat Și precum se și mărturiseşte că 
în Christos sunt două firi, dupre învățătura Evangeliului 
și a sânţilor părinţi, a mărturisi de o potrivă în El două lu- 
crăă, dupre aceiași înveţătură. Christos fiind de aceiași 
substanţă cu D-dei şi Tată! dupre dumnedeire, trebue să 
fie egal cu EI și în privinţa lucrărei, şi fiindu-ne consub.- 
stanţial dupre omenire, trebue să ne fie egal şi prin acţi- 
une ('),. 

“Dacă dicem, că în Domnul este numai o singură lucrare, 
acea lucrare va fi sati divină sati umană, saii nu va fi nici de una nici de alta. Dacă este divină, ar trebui să recunscem 
pre Domnul numai ca D-deii, neavând natura nâstră ome- 
nescă. Dacă este omencscă, îl vom recunâsce numai ca pre un simplu om, ceia ce este o blasfemie. In fine, dacă acţiu- nea sa nu este nici divină, nici umană, El nu este nici D-dei, nici om; El nu este de o fiinţă nici cu Tatăl nică cu noi (2). «Dacă lucrarea Domnului nostru Iisus Christos este iina, ea va fi sati creată sau necreată ; nu este mijlocire între lu- crări precum nici între firi. Dacă acţiunea este creată, ea ma- nifestă în Christos o natură creată; dacă ea este necreată, arată o fire necreată, căci tot cela ce este firesc trebue să fie în totul potrivit cu firea sa. O acțiune conformă cu na- tura sa nu este ceva din afară, și este evident că o natură, fără o acţiune care sa-t fie conformă, nu pâte să existe, nu 

  

(3). In Damase. Exp. ered. or, INI, cap. 14, p. 174; can. 15 184-185, ! e pe i sap-15, (2). Max. Mărtur, Disput. cum Pyrrh, op. t. II, p. 191-188, Paris 19; Damasc. Esp. cred ortod. III cap. î5.
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pote fi recunoscută. T6tă natura se exprimă prin acela ce 
face ea : acâsta este o lege neclătită (1),.: «Dacă în Christos 

este numai o acţiune, prin acâstă singură lucrare se vor 

produce și acţiunele divine și lucrările omenești. Dar tot 

ce există în starea sa firescă nu pâte produce lucrări opu- 

se; așa, bună-6ră : focul nu pâte să încăldâscă şi să și ră- 

cescă tot odată ; apa să curgă şi să sece. Cum se putea 

ca Acela, care este D-dei prin natură și om firesc, să facă 

minuni şi să îndure suferinți prin aceiași lucrare (2)? 
Trebue a adauge aici că, neavând voință omenâscă, 

Christos n'ar fi putut, pentru noi, să fie ascultător de D-deă, 

până la morte și mortea de cruce (Phil., IL, 8); că n'ar fi 

putut de bună voie să îndure pentru noi suferinți prin 

natura sa omenescă, nici prin urmare să satisfacă pentru 

noi dreptăței divine şi să ne merite mântuirea (5). Ast-fel 

eresia monoteleţilor sapă până și posibilitatea rescumpă- 

rărei nostre. 

4% Cât despre relaţiunea celor două voinţi și a celor 

două lucrări în lisus Christos, ea se explică prin învăță- 

tura generală a bisericei ortodoxă despre modul unirei în 

EI a celor două naturi întrun singur ipostas : pe de o parte, 

fără amestecare nici schimbare; pe de alta, fără împărţire 

nică despărțire. Pentru mai multă chiaritate și precisiune 

în expunerea acestui adevăr, iacă cate-va proposiţiuni prin- 

cipale în privinţa acesta, formulate de sânţii părinţi ai bi- 

sericei şi expuse în teologia Sântul loan Damascenul. 

Proposiţia ânteta : Cele două naturi în Christos consti- 

tuind un singur ipostas, dicem că unul și același și voește și 

lucreză fireşte,-dupre cele două firi, care-l compun, în care 

(5. Max. Mărtur. și Damasc. loc. cit. 
(). Damase., ibid. p. 189. 
(2). „Fiind-că era întreg D-geii cu omenirea sa şi întreg om
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exista EI, și care sunt Iisus Christos Dumnedeul nostru (1),. 
Proposiţia a doua : «Intru cât Christos este unul, și Ace- 

la care voește prin cele două naturi unul şi același, noi trebue să dicem că obiectul voinţei sale (SeAnz5) este unul, au că n'ar fi voit ceia ce firește ca Dumnedeii voia (căci nu este al divinităţei de a dori, mânca, bea etc), dar pen- tru-că voia iarăși cela ce face esenţa naturel omenești, fără opunere a voinţei și contorm cu atributele celor două na- turi (2),. | 
Proposiţia a treia: «Precum recunoscem în El două na- turi unite și p&trundEndu-se una pe alta, şi tot odată fără a respinge diferinţele lor, le numărăm şi le recunâscem ca nedespărţite, aşa recunâscem şi unirea și diferinţa voin- ților şi acţiunilor și le enumărăm fără a întroduce divisiuni. Precum trupul este îndumnedeit fără să fi suferit schim- bare în natura sa, de aseminea voinţa și acțiunea sunt iarăși îndumnedeite fără să fi eșit din limitele lor. In Christos, ceia ce este propri divinităţei, este acţiunea divină a tot puternică ; ceia ce este proprii umanităţei, este lucrarea omenescă. Așa, spre exemplu: Mântuitoriul luă copila de, mână și o sculă: iacă acțiunea omenescă; El îi dădu viată: iacă lucrare dumnedeescă (5). 

Proposiţia a patra. «Noi nu dicem că în Christos acţiuni- le sunt împărţite şi că naturele lucreză separat; ci afirmăm că fie-care din ele, în unire cu cea-laltă și cu conlucrarea, sa, produce cela ce-i este proprii; căci isus Christos făcea 

  

cu divinitatea, sa, el supuse în E] şi prin EI lui Dumnedeii şi Ta- tă! omenirea sa, şi fu ascultător de Părintele, dându-ne prin aceia, un, exemplu eminent“ (Damasc, ibid. cap. 18. Comp. cap. 14. (0). Lib. II, cap. 14 p. 172:ef, Hipol. de Incarn., ady. Be- 
ron et Helie n. 1 : "Aupirapa dstzvds "Boorsy, du, &y îupor5pos, Sai. 
xâs 68 ru vai îyYhpozivos, Eviprrjoe. 

Ş 
(2). Ibid. p. 174 
(3). Cap. 15 p, 154, 187.
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lucrările omenești chiar nu ca om numai, pentru că nu era 
simplu om, și făcea lucrările divine nu ca D-dei numai, 
pentru-că nu era numai D-deii, ci tot odată Dumnedeii și 
om. .. Minunile, divinitatea le opera, dar nu fără corp; şi 

cele mai mici lucruri trupul le producea, dar nu despărțit 
de divinitate ; căci chiar cu trupul pătimitor era unită divi- 
nitatea, care nu suferea, ci făcea ca suferințele să fie spre 
mântuire ; cu acţiunea divinităţei Cuvântului era unită inte- 
ligența sântă, care pricepea și știa tot ce se lucra (1). 

Proposiția a cincea : «Fireşte că avea voinţa şi ca D-dei 
şi ca om, Dar, voința omenâscă urma și împlinea voința 
sa (divină), ne lucrând dupre înclinarea sa proprie, ci voind 
numai acela ce voia și voinţa sa divină. Dar, când voința 

divină lăsa să se facă voinţa omenescă, firește se supunea 
la acela, ce-i este propriii. Așa când respingea mârtea și 
voinţa sa divină consimţea şi o lăsa să tacă acesta, ea res- 

pingea firește mortea și era în prada agoniei și a fricei; dar 

“ când voinţa sa divină primi ca voința sa omenâscă să alegă 

mortea, suferința sa devine voluntară; căci se dădu de 
bună voie morţei, nu numai ca D-dei ci și ca om (2). 

Proposiţia a șesea : «Unul şi același, fiind D-deu și om; 

voia și prin voinţa divină și prin voinţa omenâscă. Ast-fel, 
cele două voinţi ale Domnului difereaii între ele, nu prin 
înclinaţiunea voluntară ci prin puterile fireşti; căci, voința 

sa divină era fără început și a tot puternică, tot-deuna în- 
soţită de a tot putere şi nepătimire ; dar voința sa omenâscă 
începuse în timp şi avea slabăciunele sale fireşti și ne-im- 

putabile (2). 

(2). Cap. 19 p. 204-205; cap. 15 p. 190. ef. Atanas. In Lue,, - 
XII, 10; Cp. t. 1, 9174, Colon. 1686. 

(2). Cap. 18 p. 201-202. 
(5). P. 203-204,
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Proposiția a șeptea : «Este tot una a dice : Christos lu- 
creză dupre fie-care din naturele sale, sau : Fie-care natu- 
ră lucreză în Christos cu participarea celei-lalte. Ast-fel, na- 
tura divină participă la acţiunile trupului, pentru că dupre 
bună-voinţa voinţei divine, lăsa ca corpul să sufere și să lu- 
creze, cum îi este lui firesc, și mai mult, pentru că acţiunea 
trupului este fără îndoială salutară ; dar acela provine din 
acţiunea divină și nu din acţiunea omenescă. Trupul nu 
participă la acțiunile divinităţei Cuvântului, pentru-că ac- 
țiunile divine se opereză prin corp, ca prin un instrument, 
și iarăși, pentru că Acela care lucre&ză tot de-odată dumne- deeşte și omenește este unul şi acelaşi (1), 

Proposiţia a opta : “Acţiunea divină-omenescă (sau a luă D-qeti-omul (Seavâpra) “arată că după întruparea lui D-deii Şi acţiunea sa omenescă era acţiune divină, adecă îndumne- deită și nu fără participarea acţiunei sale divine, și acțiunea sa divină nu fără participarea acțiunei sale omeneşti, ci, fie- care din acţiuni se săvârşa cu participarea celei-lalte (2. 
$. 140. 20. In raport cu Sânta Fecisră, maica Domnu lut 

isus. 

Urmarea unirei ipostatice a celor dou& naturi in lisus Christos în raport cu Sânta Feci6ră, maica sa, este că Ea-ş cu adevărat mamă lui D-dei. (Mărt. ort. p. 1. resp. 40; Cat. cel Mare, art. mi). Căci, ea născu pre Acela care fiind D-det adevărat, chiar în momentul concepţiunei sale în sinul său luă natura omenescă în unitatea ipostasului sei, așa că EI fu, în întrupare chiar, și remâne, după întrupare, statornic și nevariabil persână divină, aşa precum era înainte de toţi vecii până la intrupare,. Cu alte cuvinte : Ea născu (2). Cap. 19, 205. 
(2). P. 206: ef, Dionis, Areop. Epist. IV ad Caium Monach. ...
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pre Domnul Lisus, nu dupre divinitatea sa, ci dupre omeni- 
tate, care, totuşi, din momentul întrupărei sale, se uni ne- 
despărțit și ipostatic în EI cu divinitatea sa, și din momen- 
tul acesta fu îndumnedeită prin EI (4) şi devine proprie 
persOnei sale divine; așa că concepţiunea și rămânerea în 
timpul purtărei în sînul Feci6rei, şi nașterea aparţin pro- 
pri persânei sale divine.XSau şi alt-fel : Ea născu nu un 
simplu om, ci pre adeveratul Dumnedeii, şi nu D-qeii au- 
mai, ci D-deă întrupat, neaducând corpul săi din ceriii, 
nică trecând prin ea ca printr'un canal, ci luând din Ea 
un trup consubtanţial cu al nostru, care primi în sine ipos- 
tasul (2),. Şi Sânta Scriptură ne învaţă a o mărturisi Născă- 
tore de D-deu, și sânta biserică a numit-o tot-deuna şi o 
mărturisește Născătâre de D-deti. | 

I. Acum Profetul predice acesta : „O fecidra va concepe 
și va naște pre D-deă, cu noi. Emanuel, udecă pre D-dei, ce 
a luat natura nâstră în unitatea ipostasului săi (Is., VII, 14; 
Comp. Mat,, I, 23). Și Arhangelul îi vestește că „va lua în 
pântece și va naște fii, pre care-l vor numi Fiul hiă D-dei* 
(Lwc. |, 32). Dacă prea Sânta Feci6ră trebuea să concepă 
şi să nască pre D-deti în trup, sait pre Fiul lui D-deii, cum 
dicea vestitorii aceștia, ea trebuea cu tot dreptul să se nu- 
mescă Maica lui Dumnedeii. 

II. In adevăr, îndată ce ea s'a recunoscut îngrecată, con- 
cepând în pântecele săi de la Spiritul Sânt (Mar, I, 18), şi 

(). „Cuvântul chiar s'a făcut trup, fu conceput de Fecioră, și 
eși D-geii cu natura omenseă pre care o luase, şi care, în momen- 
tul sosirei sale la existenţă, fu divinisată de Cuvântul ; aşa că aces- 
te trei acte :-primirea, conceperea şi divinisarea, omenirei prin Cu- 
vântul avură loc în acalaşi timp. De aceia Sânta Fecidră este recu- 
nocută şi numită maica lui D-dei nu numai! pentru natura Cu- 
vântului, ci şi pentru îndumnegeirea, omenirei“ (Damasc. Exp. 
cred. ort. cap. 12 p. 170). 

(2). Ibid. p. 167-168.



pe când ea purta încă pre Pruncul etern, evlaviâsa Elisave- 
ta vădindu-o o mărturisi în public „Maica Domnului“ sau 
ceia ce este tot-una „Maica luă D-deăi, „Îndată ce a audit 
Elisaveta, dice Evangelistul, închinăciunea Mariei, a saltat 
pruncul cu bucurie în pântecele că şi sa umplul Ilisaveta de 
Spirit Sânt şi a strigat cu glas mare : Bine-cuvântată eșZă tu 
între femeă şi bine-cuvântat este rodul Pântecelui tăi. Și de 
unde 1nie acâsta ca să vie maica Domnului meă la mine ? 
(Luc. I, 41-43). Şi ceia ce este și mai important, numi pre 
bine-cuvântata Feci6ră, Maică Domnului, nu de la sine, ci „fiind plina de Spiritul Sânt“, şi prin urmare prin inspira- 
rea sa; ea o numi așa înainte de a naște pre Pruncul. D-deu (Mărt. ort. p. |. resp. 41). 

II. Sântul Apostol Paul scrie : „dar când a venit plinirea vremei, a trimis D-dleă pre Fiul să cel născut dia femeie“ (Gal., IV, 4); şi aiurea : „Mare este raina pietăţei, D-deă Sa arătat în trup“ (I Tim., II, :6). El exprimă ast-fel de- a dreptul ideia, că prea Sânta Feci6ră a născut anume pre Fiul unic al lui D-deu sau pre D-dei întrupat, şi prin ur- mare Ea este cu adevărat Maica lui Dumnedeii, 
IV. Dupre Apostoli adevărul acesta a fost mărturisit de toţi Omenii Apostolică şi de către învățătorii Bisericei din 

FeciGră literaiminte Maica lui Dumnedeu. Aşa, Sântul Ig- natie Teoforul : Dumnedeul nostru, Iisus Christos, dice, a fost în pântecele Mariei, prin o orinduire dumnegeâscă, din semânța luy David, dar tot odată și din Spiritul Sânt; EI s'a născut și s'a botezat ca să sânțescă apa (1,. Sântul Irinei : «Spre a reaședa în El pre Adam, Dumnedeu Cu- „vântul se născu însuşi din Fecidra Maria şi luă cu ade- Verat asupra sa o naștere potrivită spre a restabili pre 

  

(1). Epist, aq E phes. cap. 18,
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Adam (:);. Origen, despre care istoricul Socrat (suta V) 
face următorea observare : «Origen, în primul volum al 
comentariului s&ii asupra Epistolei Sântului Apostol Paul 
către Romani, voi să explice pentru ce sântaFecidră se nu- 

mea Maica lui D-deii (Seorâxos), și scrise forte mult despre 

acâsta (2)». Sântul Dionisie, care împreună cu aiţi păstori 
din Alexandria scrise către Paul din Samosata : «Pentru 
ce numești tu pre Lisus Christos om eminent și nu Dum- 
nedeii adevărat, inchinat de o potrivă cu Tatăl și cu Spiri- 
tul Sânt de tâtă făptura, care s'a întrupat din Feciora Ma- 
ria, Maica lui D-deu (2). Sântul Alexandru, episcopul Ale- 
xandriei, care vieţuea pe la finea sutei a treia și pe la înce- 

_putul sutei a patra : «Noi cunâscem învierea morţilor, căci 
Domnul nostru Iisus Christos o manifestă în sine mai întăi, 
luând cu adevărat și nu în aparenţă un corp din Feci6ra 
Maria, Maica lui D-deii, și venind, după plinirea vremei, 
în nemul omenesc spre omorirea păcatului (4). 

V. Părinţii şi înveţătorii bisericei din suta a patra mărturi- 
siră cu o voce unanimă și de mai multe ori pre Sânta Feci- 
Gră Maria ca Maică a lui; spre exemplu, Sântul Atanasie cel 

Mare ; «Scopul şi caracterul Sântei Scripturi este de a ne 
învăța despre Mântuitoriul două adeveruri, adecă : că era 
din veci şi că este Fiul lui D-deiă, fiind Cuvântul, strelucirea 
şi înţelepciunea “Tatălui, și că pentru noi, în dileie aceste 

din urmă (Ebr. 1.1), a luat trup din FeciOra Maria, Maica 

lui D-dei, și sa făcutom (3). Sântul Efrem: «Acel ce ncgă 

(). Conte, Hores. III, 21 al. 31 n. 10. 

(2). Socrat H. E. VII, 32. 
(3). Vedi Lect. cr. 1540, IV, 17. 

(4). Alexandri Epist. ap. TPeodoret. H. E. IL cap. 4. 
(5). Contr. Arian. orat. III, n. 29. saii : „Iaca î în-pântecele ma- 

mei sale Ion sălta de bucurie la, salutarea, Mari iei, Maicei ln D-geă“ 
(a. 33). Sântul Părinte dă iarăși denumire Sântei Fecidre în alte
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că Maria a născut pre Dumnedei nu va videa gloria divini- 
tăţei sale (1);. Sântul Ciril Ierusalimitenul, în cuvântul săă 
la Intimpinarea Domnului, dice : « Astă-di cerescul mire 
cu Maica lui D-dei, în palatul său de nuntă, vine în tem- 
Plu (2). Sântul Grigorie Teologul : <Ori cine nu recunâs- ce pre Maria ca Maică a lui D-deu este despărţit de Dum- nedeire (3),. Sântul Grigorie Nisis, plângându-se de mulță 
Creștini, carii se despărțise de Biserică, dice : «Pentru ce ne ur&sc ei și ce însemnă aceste altare nouă ridicate în o- punere cu ale nâstre?... Ori noi vestim pe un alt lisus?.., Sai pâte că îndrăsnește vre unul din noi a numi pre. Mai- ca bă D deă, prea Sânta F eci6ra, maica omului (dv Zpons- Tox0v), cum fac unii, fără de rușine (1)? Nu ne putem re- ținea de a nu aminti că pe timpul s&ă Iulian Apostatul im- puta între altele creştinilor, că numesc necontenit pre Ma- ria, Maica luă D-deă, (5), atâta de înrădăcinat și de general era obiceiul acesta în suta a patra. 

VI. In suta a cincea, Biserica întregă mărturisi solemn pre Sânta Feciâră Maria ca Maica luă D-deu în sinodul al treilea ecumenic, cu ocasia eresiej lui Nestorie, adoptând şi confirmând între altele cuvintele următâre ale sântului Ciri! Alexandrenul : <Dacă Cine-va nu mărturisește că Ema- nuel este cu adevărat Dumnedeu și prin urmare Sânta Feci6ra Maria, Maica lui D-deu, pentru că ea născu dupre 

  

Părţi ale scrierilor sale (Contr. Arian. ovat. III a. 14; orat. IV. n. 32; despre Intruparea Cuvântului lui D-geă, n. 4). (1). Cuv. la schimb. la taţă a Domnului, Op. St.P. XIII, 154. (2). Lect. crest. 1840. 1. 116 (5). Ep. C. Cledon. 1; Op. St... P.IV. 197; Comp. Cuv. despre Teologie., III; ibid. 11, 56. (4). Epist. ad Eustath-et Ambros. Op. t. III p. 660 ed, Morel; cf. De Beatitud. orat, Ltlp. 167, şi De Qecursu Domini $, III, p. 460. 
(5). Beorixov 35 duete od zabesde Mapiay udhoyrec. A ud. Ciril. contr. Iulian lib. VIII, in Op. t. VI, '6o ia: !
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trup pre Cuvântul lui D-dei întrupat, să fie anatema (1%) 

In același timp Teodoret, cu tâte relațiunile sale amicale 

ce le avuse cu Nestorie, dicea pe faţă : «Prima trâptă a ino- 

vațiunilor lui Nestorie este socotinţa, că mar trebui să re- 

cunâscem pre Sânta Fecăâră, din carea Dumnedeii Cuvân- 

tul împrumută trupul să şi se născu cu trupul, ca Nască- 

tore de D-deti, ci numai Nascătâre de Christos, pe când bă- 

trînii, dar chiar şi cei mai vechi predicatori ai credinței 

adevărate, dupre tradițiunea Apostolică, învățau a numi şi a 

mărturisi pre Maica Domnului Nascătdre de D-dei (?)». De 

aseminea I6n, episcopul Antiohiei și mai apropiat lui Nes- 

torie, într'v epistolă amicală adresată lui, il ruga de a pune 

capăt discuţiunei rădicată în privința numelui de Născă- 

tre de D-deii şi mărturisia aşa : «Numele acesta Dică 

unul din învățătorii bisericei nu l-a contestat; din contra, 

mal mulți și chiar cei mai stimați îl întrebuinţară şi alții nu 

li împutară. . .» Și mai departe: «Dacă, pentru nașterea 

acesta (Gal. IV, 5), Feci6ra se numește de Părinţi Născă&- 

tore de D-deiă, precum și este, nu văd nici o trebuință de 

a disputa și a mai tulbura pacea bisericei. . Nu perdem ni- 

mic când vorbim şi judecăm, precum făceaii odinioră în 

biserica lui D-deu teosofii învățători (2),. Nică că se pote 

dori niște mărturii mai bune pentru adeverul acesta, măr- 

turii mai neparţiale în casul de față. Şi ar fi de prisos a 

dovedi, că chiar după sinodul Etesan, biserica ortodoxă 

a mărturisit statornic şi încă mărturisește pre prea Sânta 

Feci6ră Maria, ca Nascătâre de Dumnedeu. 

(3). Vegi anat. I,; Lect. er. 1841, 1, 57. 

(2). Toy nat vai npizanat Tis pYoăătov ztotews xnponwov. nată 

rij anoorohriv zapă 000%, 9eorinov Bdativrov vopăterv 47 LoTs- 

dewy răy sed Koptov prepa. Haret. Fab., IV, cap. 12, în Opp. t. 

IV, p. 245, Lut, 1642. 
(2). Toro vâp mă dvopa Gbăeis râv EXHĂNSLAGtIAĂY Bdaoxăhov Taă- 

părqrar. +. . Apud. Harduin. Act. Concil., t. I col. 1329.
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Cât despre numele Waăscătsre de Christos, ce-i-l da Nes- 
torie prea Sântei Feci6re Maria, dicem, cu Inveţătorii bise- 
TICEI, mai Ântă&iit că este vag și neîndestulător, căci nume- 
le de Christos (uns) aparține nu numai lui Emanuel năs- 
cut din Feci6ra, ci şi 6menilor, carii primiră ungerea Spi- 
rituiui Sânt (Ps. CIV, 13; 1 Regi X, ro; XVI, 13 ş-a), şi chiar 
tuturor creștinilor (| Ion. II, 20-27; Act. X, 44-46). S'ar pu- 
tea dar dice fără greşală, că chiar mamele Omenilor, carii 
pPrimiră ungerea în sînul matern sunt născătOre de chris- 
toși, pe când Sânta Feci6ră Maria născu pre Christos, nu numai om, uns ce Spiritul Sânt, ci pre Christos Dumnedeul 
nostru. Prin urmare nu este îndestulător pentru ea nu- 
mele de Maica luifChristos, ea este tot odată cu adevărat 
Născătâre de D dei ('YkȘi apoi, cu tâtă neclaritatea, nu- mele de Maica lui Christos ar putea încă să fie admis şi atribuit Sântei Feci6re, dacă sar lua în înţelesul ortodox, în înţelesul acesta anume că Sânta Feci6ră născu pre Chris. tos-D-deu întrupat; în casul acesta, Maica lui Christos ar avea același insemnare ca și Maica lui D-deii, de 6re-ce Christos însemnă-D dei în trup. Dar, din momentul când impiosul Nestor dădu numelui de Născetore .de Christos un sens eretic şi să pusea înveţa că Sânta Feci6ră nu este Maica lui D-deă, ci numai Maica lui Christos, pentru că ea născu în Christos pe un simplu om, cu care Dumnedeu se uni după aceia moralminte, din momentul acesta name- le acesta se respinse cu drept cuvEnt de către biserica orto- doxă, ca nepotrivit pentru Născătorea de Dumnedea (2). 

m Gil. Alex. Epist. ad Aegypt, monach., 1, în Op. t. V, part. » p. 6-8. 
(2). „Noi nu numim pre Sânta Fecidră Născătâre de Christos, pentru că acestă numire otensătăre fu inventată de netrebnicul Nestorie, iudaisatorul, vasul nelegiuirei, și acesta cu scop de a nimici numele de Născătâre de D-dei și a despoia de glorie pe.
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Ş. 141. 3%, In raport cu Sânta Treime. 

In fine din dogma despre uniunea ipostatică a celor dout 
fir în lisus Christos decurg adevărurile următâre in ra- 
port cu Sânta Treime îndreptate contra ideilor eretice : 

I. Sânta Treime nu s'a întrupat întregă, ci numai Fiul 
lui D-deii, a doua persnă a Sântei Treimi : „Cuvântul s'a 
întrupat“ (Lon. L, 1). De şi natura divină în tote persânele Di- 
vinităţei este una şi nedespărțită, totuși ele sunt diferite în- 
tre-o-laltă ca persâne, şi natura dumnedeescă nu există în 

afară de ipostasele lor; ci ea rămâne întrâgă de şi fără des- 

părţire în fie-care din ipostasele divinităţei : întregă în Ta- 

tăl, întregă în Fiul, întregă în Spiritul Sânt, pentru-că și 

Tatăl e D-dei perfect, și Fiul D-deii perfect, şi Spiritul Sânt 

e D-deui perfect (1). Prin urmare când sa întrupat Fiul 

și a reunit în ipostasul săii cele două firi: dumnedeescă . 

şi omenâscă, nu s& pâte dice că în acelaşi timp s'a întru- 

pat şi Tatăl şi Spiritul Sânt, căci nu însăși firea dumne- 

decscă, comună celor trei persâne, s'a întrupat nemijlocit, 

ci anume al doilea ipostas al prea Sântei Treimi, având 

fire dumnedeâscă. Noi nu dicem că divinitatea, luată ne- 

personal, s'a unit cu omenirea, ci cafirmăm că dumne- 

deirea s'a unit cu omenirea în unul din ipostasele sale... ; 

că la întruparea uneia din persânele Sântei Treimi, a lui 

D-deii Cuvântul, firea dumnedeâscă, în una din ipostasele 

aceia care singură s'a înălţat mai presus de totă creatura. Se nu- 

mese Christoşi regele David şi Arhiereul Aron, pentru că regii 

şi arhiereii erai unşi; se pote numi christos, dar nu D-deă în 

ființă, fie-care om îndumnedeit, în acel înțeles în care nefericitul 

Nestorie îndrăsnea a numi pre Acela ce să născu din Fecioră. Dar, 

ne terâscă D-geii ca să-l numim, ba nică să ni-l închipuim aşa, 

din contră îl mărtarisim D-deii întrupat! (Damasc. Exp.ered. ot. 

III, 12). 
(2). Damasc. ibid, III, cap. 6.
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sale, sa unit întrâgă cu tâtă natura omenâscă. . . și că Tatăl 
și Sântul Spirit n'aii participat la întruparea lui D-dei Cu- 
ventul, decât prin consimțire și voinţă (1). De sigur acesta 
pentru noi este o taină fârte mare (|. Tim. III, 6); nu suntem 
în stare de a pricepe cum s'a întrupat numai Fiul lui D-dei 
reunind în persâna sa t6tă firea Dumnedeescă cu natura 
omenâscă, când cea dintăiii este una și nedespărțită în tâte 
persOnele prea Sântei Treimi; dar am învățat a crede, că 
Tatăl, Fiul și Spiritul Sânt, cu t6tă unitatea și nedespărţirea 
naturei lor, sunt trei persâne deosebite și neatârnate, şi fie- 
care din ele este D-deii perfect, de şi nu sunt trei D-dei ci, 
un singur Dumnedeiti. Şi iacă pentru ce întruparea unei sin- 
gure persone fără cele-lalte două este cu totul posibilă, de 
și cu tâte acestea nepricepută de nor. 

II. Raportul persânei a doua a prea Sântei Treimi cu 
cele-lalte persâne nu s'a schimbat prin întruparea sa; după 
întruparea lui D-qeii Cuvântul nu încetă de a fi acelaşi 

“Fiă al lui D-dei ca și mai înainte, şi după întrupare el să 
numeşte Fiul lui D-dei Tatăl dupre natură şi nu prin a- 
dopţiune ; căci, cu tâte că s'a făcut om, umanitatea n'are 
în EI existenţă a parte şi nu formeză o pers6nă particulară, 
care ar fi putut fi adoptată; din contră, omenirea fu luată în 
EI prin divinitate în perfecta și nedespărțita unitate a Ipos- 
tasului său dumnedeesc, aşa că rămâne până acum una şi aceiaşi persână divină, neîncercând nică cea mai mică schimbare, așa precum era de la începutul vâcurilor. Prin urmare, dacă de la începutul lumei era şi se numea Fiul lui D-deu Tatăl, anume ca personă, și nu prin o natură comu- nă tuturor persOnelor Dumnedeirei, şi acum chiar, împre- ună cu cele două firi reunite ipostatic întru EI, remâne același Fiti al lui D-deu, şi prin urmare Fiu adevărat, Fiu 

  

(2). Damasc. Exp. cred. ort. III cap. II; cap. 6.
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prin natură și nu prin adopțiune. Adevărul acesta se invață 

cu evidenţă : 
19. De Sânta Scriptură. Acolo Dumnedeii Cuvântul, chiar. 

după întrupare, se numeşte : Fiul unul născut a lui D-dei: 

„şi Cuvântul trup Sa făcut și sa sălășluit între noi; și am 

vădut gloria luă, ca a Fiului unuă născut de la Tatăl“ (on, 

IL, 14); atâta a iubit D-deii humea, în cât și pre Fiul stă cel 

umul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el să nu ptră, 

ci să aăbă viața vecănică“ (UI, 16) ;-adeverat Fiii al lui Dum- 

nedeă : „Not scim că Fiul lui D-deă a venit și ne-a dat în- 

- felepeiune, ca să cundscem pre D-deul cel adevărat și să fim 

întru adevăratul săi Fii (| 16n V, 20);-propriti Fiă al lui 

D-deui și nu adoptiv: „D-deă, dice Apostolul, wa cruțat 

pre propriul (mad iâtou) săă, Fiă, ci l-a dai pentru noi toță“ 

(Rom. VIII, 31). T6te locurile acestea, precum arată şi con- 

ținutul lor, se rapârtă la lisus Christos-Dumnedeă-om. 

20, De învățătura bisericei ecumenice. Aşa, în dogma si- 

nodului al patrulea ecumenic, ne învaţă a mărturisi : cunul 

şi același Christos, Fiul unic, Domnul. ... nu împărțit sai 

despărţit în două persâue, ci unul şi același Fiti unic, D-deii 

Cuvântul, Domnul isus Christos, precum Profeţii şi Dom- 

nul nostru însuși ne-ab învățat și cum ne-au transmis Sim- 

bolul Parinţilor noștri». Și chiar înaintea epocei aceştia 

Părinţi sinodului al treilea ecumenic întărise acum măr- 

turisirea următâre, împrumutată din scrierile Sântului A- 

tanasie cel Mare : «Notîl mărturisim (pre Iisus Christos) 

Fiul lui D-qei şi D-dei dupre natura divină (ară mvedun), şi 

Fiul omului dupre corp. .; nu doi Fii : unul adevăratul Fii 

al lui D-dei, demn de adoraţiune,; altul născut din Maria, 

"om nedemn de închinare, şi numai adoptat de D-qei ca şi 

noi dupre har; ci un singur Fiii, cu adeverat D-dei, pre- 

cum este dis, un singur Fiu al lui D-deu și Dumnedei ace-
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lași, carele în dilele aceste din urmă s'a născut din Maria 
dupre trup. Căci acel ce este născut din Maria este ade- 
vărat Fiii al lui D-dei și D-dei prin natură (1). 
39 De mărturiile particulare ale învăţătorilor Bisericei. 

Așa Sântul Grigorie Teologul, scriea : „La început era Cu- 
vântul, El era cu D-dei, El era Dumnedei ; al treilea era, 
confirmat prin număr chiar, acela ce era s'a micșurat, și cela 
ce nu era a luat asupra sa, fără să fi format prin acesta două 
ființă, ci a voit a se face din două unul singur; căci D-deii este 
și una și alta, și fiinţă primitâre şi ființă primită, două firi 
unite la o-laltă şi nu doi Fi (să nu se facă amestecarea aces- 
ta prin o interpretare rea!) (2). Sântul Ilarie : «Mulţi chiar 
dintre noi sunt Fiii lui D-deu; dar nu este așa fel Fiul acela, 
carele, dicea : „Părinte, prâmărește pre Fiul tă (ln, VII, D); 
căci el este adevăratul Fiii, prin naştere şi nu prin adopţi- 
une (non adoptione), cu adevărat şi nu nominal, prin na- 
șterea dumnedeescă și nu prin creaţiune (2). Sântul Gre- 
gorie Nisanul : «Ei spun (Apolinariștii) că unii dupre în- 
vEțătura bisericei universale, adoreză doi Fii, unul 'dupre 
fire și altul devenit Fiă prin adopţiune (xază Saw). Nu scit 
despre cine vorbesc ei aşa (4). Sântul Proclu Constan- 
tinopolitanul : «Fiul este unul, căci adorând Treimea cea 
deoființă noi nu adaugem pe al patrulea. . . Nu este altul 
lisus: Christos şi altul Dumnedeii Cuvântul, de 6re-ce na- 
tura divină nu cunâsce doi Fii.. Noinu mărturisim pe unul 
și acelaşi Fiii vecinic şi întrupat în dilele aceste maă de pre 
urmă, fără a adauge ceva accesorii naturei sale; căci nu este 
nimic mai mult pre tronul dumnedeesce (3). Sântul I6n 

(1). Concil Efes. t. [, par. p. 46 apud. Bin. 
(2). Serm. la Math. 19, 1; Oper. St. Păr. III, 214-215. (5). De Trinit., III, cap. 2. în Patrol. curs compl, î. X, p.82. (€). Adv. Apolin. în t. LII p. 282 ed Morel. E (). Ep. către Armeni despre credmţă ; Lect. crest. 1841, 1, 351- 362, 364. |
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Damascenul : «Ei nu adauga patra persână în Treime, 
ferescă D-deu! ci mărturisesc ca o singură pers6nă pre 
Dumnedei Cuvântul și trupul săi. Treimea a rămas Trei- 
me chiar și după întruparea Cuvântului. .. . Trupul lui 
D-deii Cuvântul nu primi ipostas independent şi nu deveni 
un ipostas deosebit de ipostasul lui D-dei Cuvântul; ci 
primind în sine ipostasul, a fost primit în ipostasul lui 

Dumnedeii Cuvântul, iar nici de cum n'a avut un ipostas 
independent. Ast-fel nu rămâne fără ipostas dar nici nu 
introduce în Treime un alt ipostas (2). 

Aceste cuvinte din urmă ale Părinților nu numai că ex- 

primă lămurit, dar și explică cum, după întruparea Fiului 

lui D-dei, 'Treimea a rămas Treime și referința Fiului cu 
cele-lalte două persâne divine a rămas neschimbată. 

$. 142. Aplicarea morala a dogme despre taina, 

Intrupăreă. 

I. Dogma despre taina Intrupărei întărește în noi cre- 

dința. Căci ne spune, că Capul credinței nâstre nu este un 
om simplu, ci este și D-deii; și prin urmare tot ceia ce ne-a 
vestit El și tot ceia ce ne-a ordonat să credem, t6te acestea, 

ori cât de nepricepute ni s'ar părea, este fără îndoială ade- 

v&rat și neschimbat. 

II. Ea învioşază și întărește în noi speranţa : „Căci dacă 
Părintele ceresc n'a cruțat pre propriul stă Fiă, ci l-a dat 

pentru noă toți, aă nu ne va da împreună cu EI tote ?* (Rom., 
VIII, 32). Dacă însuși Fiul lui D-dei s'a făcut Rescumpără- 
toriul nostru și ne-a făcut promisiunile cele mai piăcute, 

Gre nu le va ţinea El? 

III. Aprinde în noi dragostea către D-deu, arătându-ne 
acea iubire nemărginită, ce ne-a mărturisit-o, nouă pecă- 

(2). Exp. cred. ort. III, cap. 8, cap. 9. 
Teologia Dogmatică 10.
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toșiior, în taina Intrupărei, și pe care a mărturisit-o mai 

ales Fiul lui D-deu, carele pentru noi a bine-voit a lua fi- 

rea omenescă. 

VI. Ne învaţă şi ne îndemnăa prea-mări din t6te puterile 
firei nostre pre prea sânta, prea curata, prea bine-cuvân- 
tata, stepâna n6stră gloriosa, pre Născătârea de D-dei și 
pururea FeciGra Maria, care s'a credut demnă a servi taina 
cea mare a Intrupărei lui Dumnedeii Cuvântul şi a devenit 
ast-fel ca și autorul mântuirei n6stre. 

V. Ne învaţă şi ne îndemnă a respecta în noi natura 
omenescă şi a nu o înjosi prin păcat, căci însuși Fiul lui 
D-deu a bine-voit a o lua în unitatea dumnedeescului săi 
ipostas; a ne respecta unul pre altul şi a respecta şi pre cei- 
lalți Omeni, căci D-deii-omul a bine-voit a ne numi fraţii 
sti (Ps., XXI, 23; Mat. XII,.49). 

VI. In fine ne presintă în Fiul lui D-deii întrupat mo- 
delu: cel mai perfect de imitat, dupre cuvintele sale pro- 
prie : „Fzemplu vam dat vouă, că precum vam făcut eă, şi 
z0ă să faceți unul altuea“ (l6n, XII, 13). | 

BERI 0————



ARTICULUL II. 

Despre săvârșirea Mântuirei nostre prin Domnul nostru lisus Christos sai 

despre taina Rescumpărărei. 

Ş. 148. Cum a săvârșit Domnul lisus Mântuirea nostră? 

Venind pre pământ spre a ne mântui (Mat. XVIII, n), 
Domnul lisus a bine-voit a numi el însuşi lucrarea acestă 

mare, prin care cu adevărat ne-a mântuit, servire în folo- 

sul nemului omenesc. „Fiul omului, dicea el, wa venit să-i 

slujasca luă, ci sa slujască și să-și dea sufletul săi rescumpă- 

rare pentru mulți“ (Mar. XX, 28; Marc. X, 45). În ce con- 
stă serviciul acesta, pre care-i împlini E? Este tocmai aceia 
ce arată numele s&ii de Mesia sati de Christos, care însam- 

nă uns,-nume, care se dădea odinidră în biserica lui D-deu 
persânelor unse de Spiritul Sânt : profeților (III Reg. XIX, 
16), arhiereilor (Ex. XXX, 30), regilor (I Regi X,.; XVI, 
13) şi care întrun înţeles eminent și la atribuit Domnul 
nostru, ca fiind uns, dupre omenire, de D-dei însuși : „Cu 

umtul-de- lemn al bucuriei, mai mult decât pre părtașiă săi“ 

(ls. LXI, ş, Ps. XLIV, 7; Luc. IV. 18-20; Act. X, 38) (9), 

(1). „El sa numit Christos din causa ungerei Spiritului Sânt; 

dar el fu uns ca om și nu ca D-deii. Și dacă a tost uns ca om,
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şi ca unul ce a reunit în persona sa, în gradul cel mai î- 
nalt, aceste trei feluri de ungeri : de profet, preot și rege (5). 
El ne-a mântuit,-ca profet: „Dându-ne înţelegere, ca să cu- 
noscem pre D-deul cel adevărat și să fin întru adevăratul săă 
Fiu“ (1 Ion, V, 20);-ca arhiereti. aducându-se pre sine jer- 
tiă pentru păcatele lumei şi facând destul dreptăţei dum- 
nedqeești ;-ca rege, sfărămând domnia moOrţei și a iadului și 
primind de la Tatăl : „t6tă puterea în cert și pre pământ“ 
(Mat. XXVIII, 18): „ca să ne dea viaţa eternă“ (16n. VII, 2). 
Prin urmare Domnul lisus Christos a sevârșit lucrarea re- 
scumperărei saii a mântuirei n6stre prin întreitul <&u ser- 
viciă pe lângă nemul omenesc: serviciul profetic, preoţesc 
şi regesc. SE 

1, Serviciul profetic al lui Lisus Christos, 

$. 144. Idea despre serviciul profetic al lui lisus Christos, 
și adevărul acestuă serviciă,. 

Serviciul profeților vechiului Testament era în genere 
de a vesti omenilor, prin inspirare de sus, voinţa lui Dum- 
nedeii (Ag. I, 13) şi prin acesta a-i învăţa, a-i lumina, a-i în- tări în credință și pietate (IV. Regi, XVII, 13; Ler., XĂV, q). 
sa numit Christos îndată după lntrupare“ (Teod. Prese. dogm. div. cap. 11). „Dicem că Cuvântul primi numele de Christos, când era în trup. Intru cât Domnul a fost uns de Tatăl cu untul-de- lemn al bucuriei sau al Spiritului Sânt, EI se numește Christos, Dar că ungerea s'a săvârşit asupra omenirei sale, nici un ortodox nu 0 va contesta“ (Ciril Alex. Epist. către Impărătesă, în Damasc Exp. cred. ort. IV, cap. 6). „Afrmăm. că Fiul lui D-qeti, Cuvân- tul divin, deveni Christos (uns) chiar în momentul conceperei sale în pântecele pururea fecidrei Maria; că sa întrupat fără ca di- Vinitatea să se schimbe și trupul fu uns de divinitate“ (Damase ibid). Vedi aceraşi socotinţă în st. Ciril Ierus. (Înv. mistag. I[I 12) şi Greg. 'Leol (Cuv. despre 'Peologie). (5. Mărtur. ort. a bis. cat. şi apost. de răsărit, resp. 34: „Niu- mele Christos însannă, uns ; căci în Test. Vechii unșii se numeait 
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Conform cu acâsta și serviciul Domnului lisus. ca cel mai 
mare dintre profeţi, Acela pre care-l vestiră şi-l preînchi- 
puiră profeţii Testamentului vechiu, consta în aceia, că El 
vesti Gmenilor voinţa dumnedeâscă despre mântuirea lu- 
mei cu t6tă deplinătatea şi chiaritatea posibilă (In. I, 18; 
IX. 16-18) şi-i înveţă o lege nouă a credinţei și a pietăței in- 
finit perfectă şi salutară pentru tot neamul omenesc (Luc, 
IV, 18-21). 

I. Serviciul acesta al Domnului lisus se vestise lămurit 

în Vechiul “Lestament. D-deii dicea lui Mossi, prin care s'a 
dat legea Israilitenilor, vorbind de un legislator noii, ce era 

să vie, despre Mesia : „Profet ca tine voiă, ridica din mijlo- 

cul fraţilor tă; cuvintele mele le voii, pune în gura luă, și El 

li va spune tot ce-i voiă porunci ei. Dacă cine-va nu voește să 
asculte cuvintele Profetului ce le va rosti întru numele mei, eă, 
voiă răsbuna“ (Deut., XVIII, 18, 19) (1). Mai târdiu Psalmis- 
tul adresă lui D-deii cuvintele acestea din partea lui Mesia : 

» Voiă face cunoscut numele tăă fraţilor metz, voră vesti laudele 

tale în mijlocul adunărei“ (a bisericei) (Ps. XXI, 23). „Legea 

ta este întru inima mea. Vestit-am dreptatea ta într'o adunare 

mare și mam hotarât a nu închide buzele mele. Du scit, Dom- 
ne, nam ascuns dreptatea ta în fundul inimei mele ; am decla.- 
rat adevărul tăi și mila ta cea mântuitore ; n'am ascuns îndu- 
rarea și adevărul tăi. unei mare mulțimi de popor“ (XăXIX, 

8, 9, 10). După aceia Profetul Isaia mărturisea iarăși în nu- 

Christoși, adecă : preoţii, regii și profeţii, trei funcțiuni pentru care 
lisus Christos a primit ungerea ; cu tote acestea nu ca cei-lalţi 
unşi, ci întrun chip mai excelent de cât toţi“ (Ps. 34, ed 7). Cat. cel 
Marecrest. art. 2: „I. Pentru ce se numeşte Iisus, Fiul lu: D-gei, 
uns? R. Pentru că tâte darurile Sântului Spirit aii fost comu- 
nicate fără masură, omenirei sale, şi ast-fel îi aparţine în gradul 
cel mai înalt cunoscinţa profetului, sânţenia preotului, puterea, 
regelui“. N , _ 

Q). Vegi art. : Profeţia lui Moisi despre Profetul aseminea lui; 
Lect crest. 1531. XLI, 290.
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mele lui Mesia : „Spiritul Domnului preste mine, pentru că 
ma uns; ma trimis a vesti cuvântul stă, celor ce sunt blândă, 
spre a vindeca, pre ceă sdrobiţi cu inima, spre a predica capti- 
vilor ertare și libertate celor din legături, spre a vesti anul 
împacarei“ (Is. LXI, 1, 2; Luc. IV, 18). 

II. Serviciul acesta îl recunoscea însuși Mântuitoriul nos: 
tru lisus Christos: ca chiemarea: sa ființiaiă. „Spre acesta 
m-am născut, dlicea El, şi pentru acesta am venit în hume ca 
sd marturisesc adevărul. Ori cine este dupre adevăr asculta 
glasul meă* (ân XVIII, 3). 

De aceia se numea el, lumina lumei : nE&, lumina, am 
venit în lume ca toți cei ce cred întru mine sa nu remâe întru 
întunerec“ (In XII, 46; Comp. VIII, m2; IX. 5) ; singurul 
Stepân şi Inveţătoriu : „Voi mă numiţi Stăpân și Doman, și 
bine diceţi, caci sunt“ (ln, XIII, 13); Sad nu vă numiţi rabi 
saă învățători, pentru că unul este Dascălul vostru“ (Mat. 
XXIII, 8), şi : Sa nu ve numiţi domni saă povățuitori, pentru, 
că unul este Domnul saă Povăţuitoriul, carele este Christos“ 
(Ibid. 10).-Predicând intrun loc, EI dicea : „'Drebue sa pre- 
dic și celor-lalte cetaţi Fvangeliul împerației lui D-deă, ; căcă Pentru acela am fost trimis“ (Luc. IV, 43) -şi El termina, 
predicarea sa dicând către Părintele : » Te-am pre-amarit pre 
pământ; am terminat lucrarea cu care mai însărcinat... 
Am facut cunoscut numele tăi Gmenilor . . . ; le am dat cu- vintele ce mile-aă dat și că le-ai, primit; că aă recunoscut cu, 
adevărat, cd dela tine am eșit și aă credut că tu m'aă trimise “(ân, XVII, 4, 6, 8). | 

III. Sân Apostoli numeai arăşi pre Mântuitoriul Domn şi Inv&ţător (Luc., LX, 49; Comp. I6n, XUl. 13): » Profet puternic în fapte și cuvinte înaintea, luă. D-deă și a tot poporul“ (Luc, XXIV, 19); „Lumina cea adevărata carea lu- min€zd pre tot omul ce vine în lume“ (l6n, I], 9); și ei diceau
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cu putere: „Scim că Fiul luă D-deă a venit și ne-a dai înțe- 
lepckune, ca să cunăscem pre Dumnegeul cel adevrat și să fim 

întru adevăratul să, Fii“ (| I6n, V, 20), sait mai bine : 

„ANimene nică odinidră n'a vădut pre Dumnedeă ; Fiul unul 

născut, carele este în sînul Tatălui, este carele nă-a dai cunos- 

cința“ (l6n. 118). 

IV. Sânţii Părinţi şi Inveţătorii Bisericei nu se mărgineai a 

mărturisi cu o gură, dupre Cuvântul dumndeesc, pre Dom- 

nul lisus, ca pre un mare profet şi învățător (1); ei măr- 

turiseaă incă că serviciul săi profetic era în fiinţă necesar 

pentru scopul său; că almintrelea nică n'ar fi putut mântui 

pre Gmeni, carii erai cufundaţi în întunerec şi în umbra 

m6rţei, și carii prin urmare așteptaii în persona sa pre A- 

cela care trebuea să-i lumineze. Acestă socotinţă o desvol- 

tară bună oră: 

Sântul Ciril al Lerusalimului. După ce a representat sta- 

rea cultului păgân, întrebă el: «Ore în zadar s'a pogorit din 

ceriă Fiul lui D-deiă, ca să vindece o aseminea rană? Ore 

în zadar a venit Fiul, când scopul venirei sale era de a face 

"cunoscut pre Tatăl? Vedeţi voi, ce a îndemnat pre cel 

Unul-născut ca să se pogâre de pre tronul unde ședea de a 

dr&pta Tatalui ? Tatăl era despreţuit; trebuea ca Fiul să 

facă a înceta acestă rătăcire, căci trebuea ca Acela, care 

creă tâte, să aducă totul Domnului a tâte; trebuea să tămă- 

duescă rana, căci ce r&i pâte fi mai înspăimântător decât 

de a se închina pietrei în locul divinităţei (2)%. 

Sântul Atanasie cel Mare : «Când idololatria și nepieta- 

tea domneaii în t6tu lumea, şi cunoscința de D-deii se/ în- 

(0. Constit. Apost, II, cap. 6, 20 ; Mato. de Symeon. et, Anna, 

n. 5, 6; Clementin, [, n. 20, 21; IN, n. 6, 9:11, n. 5; XI, n. 
- > aa e aa , 

26 ; Teoloret. pist. CXLVI : Xp:07ds XExANTaL, b6 vai rd văpb- 

TELOY Tr TVEDUATI TE TOAVALO Xprodeic, 10 Xpmbiioas îpyrapabs. 

fu, ai ămiorohoş, xai TpoP1jeney a Oagthebs. 

(2). Gat. VI, n. LI. p. 107-108.
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tunecase la toți Gmenii, cine putea să înveţe lumea a cunds- 
ce pre D-dei Tatăl? Un om, veţi dice? Dar menit nu pu- 
teai nici să str&bată lumea întrega, nici să capete încrederea 
tuturora într'o lucrare așa de eminentă, nici să se înpro- 
tivâscă cu puterile ilor proprie contra amăgirei şi mesteșu- 
girilor diavoleșt. Când tâte sufletele erat infectate şi tulbu- 
rate prin amăgirea Satanei și prin deșertăciunea idolilor, - 
cum putea ore un om să imblândască din partea sa inimile 
şi spiritele acelora, carii nici nu puteai să-i privescă ? Cum 
să convingi de adever pre acela pe care nu-l voeşte? Se va dice pâte, că natura lumineză pre Omeni? Dar dacă natura 
era capabilă de a o face, mar fi fost reutăţi așa de mari în nemul omenesc. Natura exista, și cu tOte acestea Omeniy n'a avut adevărata cunoscință despre Dumnedei. Cine deci era de neaperată trebuinţă pentru acâsta, dacă nu D-deu Cuvântul, care vede sufletul ȘI spiritul omului, con- duce totul în natură, și prin ea face cunoscut pre Părintele? Deci Aceluea, care prin Providența şi prin administrarea lumei, învăţa a cunâsce pre Părintele său, Aceluea numaj se cuvinea şi a reînoi acestă învățătură (0. 
Sântal Ciril al Alexandriei : «Cu adeverat aveau trebu- inţe de înv&ţătară şi înțelepciune acei carii se rătăciseră şi carii, prin o nesciință extremă, adorat creatura în loc de Creator, numeau dei lemnul şi petra. De aceia Cuvântul „S'a întrupat și i-a invețat, dicând : , Spiritul Domnuluă pres- te mine : de aceia ma uns ; m'a trimes sa vestesc FHwvangelia săracilor, să vindec pre cei cu inima sdrobita, sa vestesc robi- lor ertare și orbilor vedere“ (Luc. 1V, :8, 19). Căci de aceste bOle sufereau popsrele. Dar EI pre toţi i-a vindecat, i-a îmbogăţit cu ințelepciune şi le-a dat învăţătură (2),. 

  

(1. De Incazn. Verbi. Dei n. 14, Irinei Cont. Hr. V. (2). Cumentar. in Isaiam,lib. V.in 0p.t, II, p, 716; cd Lasa l 

i
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Ş$. 145. Cum a împlinit Domnul lisus serviciul săă profetic 

și esenţa predicăreă sale. 

Serviciul săi profetic pre lângă n&mul omenesc l-a îm- 
plinit Mântuitoriul în două felturi : mai ânt&ii nemișlocit, 

când, ajungând vrâsta de trei-decă de ani (Luc. III, 23), a 

intrat în serviciul său de Inv&ţător universal, şi în timp de 

trei ani și jumătate, până la mârtea sa, a străbătut cetăţile 
și satele ludeici, vestind pretutindenea „Fvangeliul împă- 

răție“ (Mat., LX, 35); apoi, prin mijlocul ucenicilor st, pe 

care i-a ales singur (Luc. VI, 13) şi i-a pregătit pentru pre- 

dicare, învestindu i apoi, după inălţarea sa la ceriă „cu pu- 

tere de sus“ (XXIV, 49), şi carii, dupre porunca sa (Mat. 

XVI, 15), aă dus înv&ţătura sa preste tot pământul. a ves- 
tit-o la t6e popârele (Rom. X, 18), şio a transmis prin graiii 

viă şi în scris bisericei pentru tâte timpurile (II. Les. IL, 5). 

Acestă înv&ţătură conţine t6tă esenţa religiunei restabi- 

lite, și atât în legea credinţei, cât și în legea faptelor (3), 
este indreptata cătră același scop mare, mântuirea omului. 

Esenţa legeă credinţei o exprimă lisus însuși în cuvintele 

acestea ; „Așa a iubit DD-geă bumea în cât a dat și pre Fiul 
seă, cel Unul născut, ca tot cel ce crede întru El să nu peră, 

ci să aăbă viaţa eternă (16n. Il 16) ; sati în acesta : „Și acâs- 

sta este viaţa de veci, ca să te cunăsca pre tine, unul adevăratul 

D-deă,, şi pre carele l-aă trimis, pre lisus Christos“ (XVII, 3). 

(2). Invăţătura lui Lis. Chr. este numită adesa, în scriptură lege 
(Us. Il. 3; Mieh. [V, 2; 1 Cor. ÎN, 21); mai ales se numeşte ea 
legea credinţei (Rom. III, 27), porunca saii legea morală a lui Chris- 

tos (lân. XIII, 34; Gal. VI. 2; Comp. Mat, VII, 12; Ion. XV, 12). 
De aseminea împărţirea acestei legi în dogmatică şi morală este 

cunoscută atât din st. Scriptură (Mat. XXVIII. 19, 20; iac. II, 

24-26) cât și din scrierile sânţilor Părinţi (Ciril lerus. Catech. 

IV, n. 2; Christos. In Genes. Homil IL. n. 5; XIII. 4).
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Si conform cu acâsta, învățământul s&u era mai cu semă: 
1% Despre D-dei, Spiritul cel mai înalt şi cel mai perfect 
(Matei V, 45; I6n, IV, 24), unic prin natură (Marc. XII, 29), 
dar întreit în persâne (Mar. XXIII, 19), ce există prin Sine 
(16n. V, 26) omnipresent (LV, 2r-23), infinit bun (Mat. 
XLX, 17), omnipotent (XIX, 26), Creatorit şi Providența 
lumei (VI, 26-29), având o îngrijre părintescă de tâte crea- 
turele şi mai ales de nemul omenesc (Luc. XII, 7); 20 des- 
pre sine, ca Fiii unic al luă D-dei, venit in lume ca să 
impace și să reunâscă pre om cu D-dei (16n III, :6; XVII, 
21); despre patimile sale mântuitâre, mârtea și învierea sa 
(Mar., XII, 40; XVI, 21); 30 în îine despre omul decădut, 
conrupt (In, III, 7) și despre mijlOcele, ce i s'a oferit, spre 
a se restabili, a-şi însuş: mântuirea, a se renasce, a se sânţi, 
(XVII, n, 17), a se uni din nou cu D-dei prin Rescumpără. 
toriul stă (XIV, 6, 20) şi a ajunge ast-fel la vi€ţa eternă şi 
fericită dincolo de mormânt (IL, 16). 

Esenţa /egei faptelor, contorm cu acea a credinţei, o ex- primă Domnul nostru lisus în aceste dou€ porunci prin- cipale : | 
l. Porunca lepădărei de sine : » De voește cineva (dicea EI), să vie dupa mine, sa se lepede de sine şi să-și ia crucea sa și sa-mă urmeze mie “Marc. VIII, 34); poruncă ce avea de scop a desrădecina în noi însuşi principiul păcatului : mân dria saii iubirea de sine (Sir, 15), şi prin urmare de a ne curați de tâtă intinăciunea sufletului și a trupului (II Cor. VII, 0, dead spoia în noi pre omul cel vechii dupre via: ţa cea dintăiffcare se conrumpe urmând amăgirei patimi- lor (fes, IV, 22), care nu pote să intre nici odată întru imp&răția lui D-dei (Lon. III, 5) (1). Si acestă lepădare de 

(1). „Ast-fel cun începe lisus Christos şi ce basa pune el viefei celei 
n 

. nouă ? Pl începe cuvântare sa minunată cu cuvintele acestea : Fericiţi cei săvuci cu duhul, căi acelora este împerăţia, ceriurilor. Cine sunt a- 
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sine, dupre cuvântul Domnului, trebue să se manifesteze 

10 prin părăsirea vieţei nâstre păcătâse şi o căințăladâncă de 

tâte păcatele nâstre (Mat. III, 2); 2 : prin o renunțare de 

bună vole la tâte plăcerile lumei, ori cât de scumpe n-ar 

fi, ca ochiul sati ca mână, spre exemplu, dacă vedem că ne 
amugesc şi ne trag spre păcat (Mat. V, 29-31); 3% părăsind 

chiar pre tată, pre mamă, familia, dacă vedem că almin- 
tvelea este cu neputinţă a ne teri de fură-de-lege şi a ajun- 
ge la mântuire (Marc. X, 29; Luc, XIV, 26), 40 prin stăru- 
ința continuă de a numai p&cătui, nu numai cu fapta, dar 

nici chiar cu cuvântul sai cu gândul (Mat. V, 28; XII, 36). 

IL. Porunca dragostei lui D-deă șia aprâpelui (Mat. XXII, 

37-39), având de scop a inrădăcina în noi, în locul vieţei 

nostre p&câtâse de mai înainte, principiul unci vieți noua, 

sânte și plăcute lui D-deă (l6n XII 34), de a pune în noi /e- 

gătura perfecţiunei morale (Col., III, 14), şi a ne duce re- 

alminte curaţi și reînoiti, a fi una cu D-qeu (l6n, XVII, 20). 

Insemnând caracterile dragostei lui D-deu, lisus învaţă că 

trebue : 19. Să fie sincer, întreg şi perfect (Luc., X, 27); 

20a se manifesta prin supunerea la voinţa divină şi observa- 

rea poruncilor (16n, XIV, 15, 21); 30 a și propune statornic 

gloria lui D-qea (Mat. V, 16) și 40 a fi aşa de tare în noi 

că să fim gata, pentru numele lui Dumnedeiă, a ne pierde 

pre noi înşine» (Marc., VIIL, 35). De aseminea, însemnând 

caracterile dragostei cătră aprâpele, învaţă că trebue : 19 să 

iubim pre toţi Gmenii, nu numai pre amicii nostri, ci și pre 

inimici (Mat,, V, 44-48); 2*a nu vătăma pre apropele 

cei săraci cu duhul? Omenii umiliți şi cumpătaţi în gânduri. . . 

Mândria fiind culmea răutăţilor, rădăcina şi isvorul a tâtă nedrep- 

tatea, Mântuitoriul pregăteşte ast-fel un remediu conrespunqător 

răului : EL pune acestă lege ca basă fermă şi sigură; căci pe aces- 

tă basă se pâte stabili cu siguranţă totul... . . Fiind-că mândria 

este isvorul răutăţei, Mântuitoriul voşte să o desrădăcineze din 

sufleţul auditorilor sâit (St. Christ. Mat. XV, 1, 2).
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nici cu fapta, nici cu cuvântul, nici chiar cu gândul (V, 22; 
VII, + 2, 12): 30 a purta cu mărinimie tâte supărările şi a 
erta tutaror insultele, nu numai de șepte ori, ci până și de 
şepte-deci de ori câte șepte (V, 38, 39; VI, 14; XVIII, 22); 
4” a avea tot-dcuna milă de apropele, a-l ajuta în trebuin- 
ţele sale (V, 36, 42; Luc, VI, 35) şi 50 a fi gata, dacă cere 
trebuinţa, „a ne da viaţa pentru amici (I6n, XV, 13). 

Spre a îndemna pre Gmeni a primi și a îndeplini și una ŞI 
alta din aceste legi, legea credinţei şi legea faptelor, Dom- 
nul lisus le arătă: r0Pe de o parte nenorocirile înspăimântă- 
tOre şi muncele vecinice, din care D-deii, în infinita sa bună- 
tate, decretă de a mântui nemul omenesc prin Fiul său unic. şi cărora se vor da negreșit toți păcătoşii, dacă nu pă- 
zesc învățătura sa (Mat. XĂV, qr; Luc. XIII, 28); 20 pe de altă parte, aceste bunuri neme&surate şi eterne pre care le 
pregăti Părintele ceresc, iarâşi în considerarea meritelor Fiului săi prea iubit, pentru toţi drepţii, carii urmeză în- veţăturei sale (Mat. XIX, 28, 29; XXV. 34) (1); 30 în fine acea dragoste nemărginită, şi care a atins punctul cel mai inalt, dragostea lui D-dei către omul p&cătos, care sa ma- nifestat în lucrarea eliberărey nostre de muncele vecinice şi în darul ce ni s'a făcut de a ne împărtăşi de fericirea eternă (Ion. III, 16, 17; XV, 9, 13-15). 

  

(. „Cu tâte că [isus Christos descrie deosebit resplătirea, o fă- gâdueşte tuturor întru împărăţia sa, şi când dice că acei ce plâng se vor mângâia, că cei milostivi se vor milui, că cei curaţi cu inima vor vedea pre D-qeii, că făcătorii ce pace să vor chiema, fiii lui D-deu, tuturor le tăgădueşte împărăţia ceriurilor. Să nu credeţi că acâstă, resplată va fi numai pentru cei săraci cu spi- ritul; ea cu ajutorul lui D-geii va fi şi partea. celor însetaţi de dreptate și a celor blângi şi a tuturor celor-lalţă, Amintește la fie- care poruncă fericirea, ca să nu așteptați nimica simţual. Nu pote fi cine-va fericit find resplătit prin aceia, ce învidţa acesta, se distruge și dispare mai iute decât umbra, (Christ. as. lui Mat. XV, n.5).
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$. 146. hsus Christos dădu o lege noua, mai perfectă, în 
schimbul legei luă Moisi. 

Acâstă lege a credinței şi a faptelor, dată de Domnul nos- 
tru lisus Christos şi care tinde la mântuirea omului, este 

o lege nouă, mai perfectă decât acea a lui Moisi sati a Ve- 
chiului Testament și a inlocuit-o. 

I. Este o lege nouă. Ca dovedi pentru adevărul acesta 
avem : 

19. Predicerea lui leremia : „Vine timpul, dice Domnul, 

când voiă face o legătura nouă cu casa lui Israil și cu casa 

luă Iuda, nu dupre legătura care am făcut-o cu părinţii lor 

în diua când l-am luat de mână, ca să-i scot din Hgipet“ 
(lerem. XXXI, 31, 32), adeca nu dupre legea de pre Sinai, 

a Vechiului Aşedemânt. Că aici este vorba despre legea cea 
nouă, ce o dădu D-deii prin „isus Christos, o mărturiseşte 

sântul Apostol Paul (Ebr. VIII, 6-;3) şi Invăţătorii bisericei 
o contirmă în unanimitate (:). 

20. Cuvintele Domnului Iisus însuși : „Zorunca noud daă, 

vouă, ca să vă îubiţi unul pre altui. . . precum eă vam iubi“ 

(ton. XIIL., 24); nouă prin înălțarea și supra-abondenţa a- 
cestei dragoste, ce se vestește (precum vam iubit), cu tote 

că iubirea către aprâpele era cunoscută în Vechiul Testa- 
ment (Leo XIX, 18). 

30. In fine legile cele nouă ce conţin învețătura lui Chris- 
- tos şi care nu se găseaii in Vechiul "Testament. Așa (un ar- 

ticul fundamental al credinţei!) lisus Christos ne învaţă, 

că este anume Mesia promis de tOtă anticitatea (16n V, 39; 

Luc. XĂIV, 27), Fiul unic al lui Dumnedeii care s'a întru- 

13). Ambros. Epist. XLIV, ad Horentiam, n. 15: Chrisostom. 
De Ponit. homil, VI, n. 4; Lact. Divin. Instit., IV cap. 20.
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pat pentru mântuirea nâstră (Ion, III, 16); şi prin urma- 
re ne impune tuturor-obligațiunea de a crede întru El: 
» Lucrul luă D deă, este ca să credeţi în Acela ce l-a trimis 
(lon. VI, 29) ; „Credeţi în D-deă, credeță și întru mâne“ 
(XIV, 1) ; „Cel ce crede întru mine are viață vecinică“ (VI, 
47) ;-îndatorirea de a-l iubi şi a păzi poruncile sale : „ Re- 
mâneți întru dragostea mea“ (XV, 9); „dacă mă dubiţi, pa- 
ziți poruncile mele“ (XIV, 13) ;-îndatorirea de a! da onoruri 
divine : „Toţă să cinstâscă pre Fiul, precum, cinstesc pre Ta- 
tăl. Cel ce nu cinstește pre Fiul nu cinstește pre Tatal“ (V, 
23). Aşa sunt şi legile sale despre împlinirea şi necesitatea 
pentru toţi a tainei botezului (Marc. XVI, 16; ln, III, 5) pe 
care i-a'aședat spre a înlocui tăerea împrejur a Vechiului 
Testament (Col. II, n. 12);- despre săvârșirea și necesita- 
tea pentru toți a tainei Eubaristiey (lon. VI, 53-58), pe care 
aii aședat-o spre înlocuirea sacriliciilor şi a darurilor Ve- 
chiului Testament (Mar., XVI, 28; 1 Cor. XI, 25);-despre 
nedespărţirea căsătoriei „oră și pentru ce sar întempla“, a- 
tară de unele casuri estraordinare, pe când în Vechiul Tes- 
tament dispărțenia era permisă ludeilor, „pentru învertoșa- 
rea inimeă lor“ (Mat. XIX, 3-9; Marc. X, 2-9) ;-despre însti- 
tuirea ierarchiei Noului Testament (Luc. VI, 3; Et. LV, n), substituită preoţilor Aședământului Vechiti, carii erai din seminția lui Levi, dupre rândutla lui Aron. „Dar schim. bându-se preoţia, precum asigură Apostolul, era de trebu- înță a se schimba și legea“ (Ebr. VII, 12). 

II. Este o lege mai pertectă de cât acea a lui Moisi sau a Vechiului Testament, Cacy : 
1% Legea lui Moisi era numai o pregătire la legea Evan- gelizi : „a a servit de conducător. ca sa ne ducă ca pe niște prunci la Iisus Uhristost (Gal. III, 24). Acolo era numai 

numbra bunurilor viitore“, pe când legea evangelică oferă
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„însuși chipul lucrurilork (Ebr. X, ). Acolo erai numai fă- 
găduinţi despre Mesia, prediceri, figuri ; aici se arată însuși 
împlinirea prorociilor, a predicerilor, a figurelor (1). 

20. In legea evangelică sunt expuse, cu mai multă chiari- 

tate şi deplinătate, adevărurile principale ale credinţei des- 

pre taina Sântei Treimi, a Intrupărei, Rescumpărărei, a 

Renașterei, a Sânţirei prin harul jSântului Spirit și despre 
viața viitâre, subiecte despre care Testamentul Vechii fă- 
cea numai alusiuni. 

30. In legea evangelică, şi mai ales în cuvântarea Mântui- 

toriului pe munte, sunt descrise, cu mai multă deplinătate 

şi demnitate decât în legea veche, adevărurile morale şi vir- 
tuţile, precum și generbsa suferire şi ertarea celor ct ne va- 

tămă, dragostea către inimici, renunţarea de sine şi umilin- 

ţa, alipirea filială de D-deii ca părinte infinit bun, curăţenia, 
nu numai a corpului, ci și a sufletului (Mat. V-VII; XI, 29), 

dragostea creştinescă a unora către alţii, urmând iubirei 

celei mari a Mântuitoriului însuși către dânșii (lon XIII, 
34), etc. Legea oprește, scrie Sântul Grigorie “Teologul, dea 

s&vârşi păcatul, şi ne impută chiar causele mai ca și acţiuni- 

le. Legea dice : Să nu prea-curveștă (Mat. V, 27); dar tu fe- 

reşte-te chiar de a dori, nu merge până a aprinde în tine pa- 

tima prin o privire curiosă şi atentivă. Se dice în lege : Să 
nu ucidă (Lbid. 21); dar tu nu numai nu căuta a te r&sbuna, 

ci lasă în pace pre cel ce te-a lovit: Cu cât mai înțeleptă este 
acesta din urmă decât cea dintăii! .... Legea dice: Să 

nu lipeşti casa de casă și pământ de pământ (Is, V, 8), în- 

tristând pre cel slab și sărac. (Ez, XXII, 29); dar tu, fii 

gata a da chiar şi ceia ce ai căștigat cu dreptate și a te des- 

(2). Ideile acestea sunt desvoltate de : Irinei (adv. Her. III, 12, 

IV, p, n. 12; 34 n. 2) Tertul. (adv. Mareion. IV, 1, 11, 21: V,2); 

mai ales de Eusebiii (Demonst. Evang. 1, 5, 6, 1) şi alţii.
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brăca in folosul săracului, ca să porți mai cu ușurință cru- 
cea şi să te îmbogățești de cele nevădute (*),. 

4%. In fine în legea evangelică se propun omului şi mo- 
tive mult mai înalte și mult mai curate spre a-l face să îm. 
plinescă legea dumnedeâscă, decât în legea lui Moisi. Aces- 
ta, cel puţin luată dupre literă, se mărginea în privința aces- 
ta la făgăduinţa bunurilor timpurale (Ez. XX, 12; Lev. 
XXVI, 3; Deut. XXVIII, 2), pe când cea dintăiii caută mai ales și chiar exclusiv la bunurile vecinice, spirituale, la via- ţa de preste mormânt (Mat. V, 5 12, 19, 20: XIX, 28, 29; XXV, 34). «Aici se promite, dice sântul I&n Chrisostom, 
nu un pământ din care ar Curge miere și lapte, nici o bă- trâneţe înaintată, nică copil mulți, nici pâne şi vin, nică tur- me de oi și tauri, ci ceriul şi bunuriie cerești, adopţiunea şi fraternitatea cu cel Unul-născut, participarea la moșteni- re, ia glorie și la imperăţie, și alte recompense infinite (2),,. Pe de altă parte, legea morală, a lui Moisi ca nedespărţit unită cu legea civila, amenințând cu mârtea sai cu altă pedepsă călcarea mai a fie-căria din cele dece porunci, în- 

  

(3). Cuv. la Paști; Oper. 8. Păr. IV, 170-171. Aceiaşi obser- vare se află și în Sânt Chrisostom : „Lavăţătura (lui Lisus Chris- tos) n'a abrogat legea veche, ea a adaugat-o şi îndeplinit-o. Aşa porunca : Să nu ucidi nu este înlăturată prin acesta să nu te mănii 3 din contră a doua serveşte de împlinire şi confirmare celei dm- 
plu, el a poruncit nu numai de a tace bine, ci a da până şi că- așa; nu numai a fi blând, ci încă dacă este lovit preste un obraz a întârce și pre celalalt“ (la Mat. hom. XVI, n. 3t. 1, p. 309-311). Teodoret dice Iarăşi : „legea veche condamnă adulte- riul (Ex. XX, 14), dar legea evangelică găseşte vinovată chiar dorința, care vine dintr'o privire voluptâsă (Mat. V, 28). Legea veche opreşte Jurământul strâmb (Mat. V, 33), dar cea nouă î] interdice (Ibid. 34). Cea veche ordonă bărbatului a-și lăsa femeia 
dacă are neplăcere de ea (Deat, XXIV, 1); dar dupre cea nonă 
area temeei, afară „de cause de adulteriă, este chiar o precur- 
ve (Eresc. Dogm. div. cap, 6; Lect. cr. 134 : 6). La Math. hom. XVI n 4 p. 317. IV» 882)
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demna pre om la bine mai mult de frică, așa că Iudeii, -du- 
pre expresiunea Apostolului Paul, se află „sub jugul uneă 
servituți“ (Gal. V, 1) și se conduceau de „Spiritul servituțeii. 
Din contră, legea evangelică, mai ales prin dragostea curat 
morală şi religi6să, indemnă pre om a face binele (Ion. 
IUL, 16, 17; XYV, 9, 13,15). „Nazi primit spiritul robiei, dice 
Apostolul către creştini, comparându-i cu ludeii, ca sd vă 
povățuiţi încă de frică; ci aţi primit Spiritul adopţiuneă de 
fii prin care strigam : Părinte, Părinte“ (Rom. VIII, 15). Ni- 
mene nu mai este sclav ci fiii: „Dacă este fiă, este și moște- 
nitor lui D-deă, prin Iisus Christos (Gal. LV, 7.) 

IL]. Este o lege carea a iniocuit pre cea a lui Moisi. Acâs- 
tă înlocuire a legei lui Moisi, anume cerimonială fi civilă, 
prin o altă lege nouă și perfectă, legea Evangeliey, - | 

1%. Acum în Vechiui Testament era predisă, spre exem- 
plu în cuvintele acestea ale iui D-dei către ludei : „Cine 
dintre vot va închide ușa (Casei mele), ca să nu mai aprindeţi 
Jocul în zadar pe altarul meă! Nam plăcere de voi, dice 
Domnul, oșiirilor, și nici void, primi daruri din mâna vostra ; 
căci, de la răsaritul sdreluă și până. la apusul săă.-mare este 
numele meă, între popore și în tote locurile se aduce tamâe 
numelui meă, și daruri curate“ (Mal. |, 10,1%). Aici de sigur, 
precum ai și observat sânţii Părinţi şi învățătorii bisericei, 
se represintă incetarea, sacrificiilor 'Testamentului Vechii, 
şi prin urmare a legei dupre care se aduceaii ele numai în 
templul din Ierusalim, precum şi aşedarea în locul lor a 

unui alt sacrifiă cu totul curat şi prin urmare a unei alte 

legi, dupre care trebue a se aduce în t6te părţile iumei (1). 
Vedi și ler. XXXI, 31-35 : Dan., IĂ, 27 și urm. 

(). Iustin, Dialog. cum Tryph. cap. 41; Chrisost. ; contr. lu- 
dzos, orat. V, n. 12; August. De Civit. Dei XVIII, 35,n.3. 

Teologia Dogmatică ut,
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2%. Mântuitoriul nostru întări acesta lămurit, ori cu cu- 

vântul, ori cu fapta. Cu tâte că se supuse pre sine legei 
mosaice (Luc II, 21, 23, 39; XXII, 9-16) (+) şi a fost sub 
lege „ca sa rescumpere pre ce de sub lege“ (Gal, IV, 5), cu 
tote acestea el pregătea tot odată cu o infinită ințelepciune 
abrogarea acestei iegi:-când se numea „Domn și al Sâmbe- 
tei“ (Mat. XII, 8; Ion, V, 17) (2);-când dicea Samarinencei : 
„PF emeie, crede mă, că va veni timpul, când nu vă veți mă 
închina Tatalui, nici pe muntele acesta, nică în Ierusalim. ., ci 
vine timpul și a și sosit, că închinătorik ceh adevărați se vor 
închina Tatălui cu spiritul și în adever ; căcă ast-fel de în- 
chinători caută Părintele“ (lon. IV, 2:-23);-când în fine ia 
cina cea de pe urmă, aședând taina Eucharistiei, dicea : 
«Păharul acesta este legătura nouă întru sângele mei. care 
se. varsă pentru voi» (Luc. XXII, 20; Comp. Es. XXIV, 8). 

3%. Sânţii Apostoli făcură deaseminea, cu tâte că, dupre 
exemplul Mântuitoriului, ei n'a procedat la abr.:garea le- 
gei lui Moisi decât cu o înțeleptă gradaţiune, până în mo- 
mentul când ei severşiră în public acestă lucrare în sino- 
dul din Ierusalim (Fapt XV, 28). Desvoltarea cea mai a- 
măruntă a ideei despre substituirea legei lui Christos ce- 
lei mosaice se află în epistolele Apostolului Paul către Ro.- 

  

(0). „Şi el a împlinit legea, ered ei, și ca să o răsplătescă ca, învățătâre şi să-i dea onorurile funebre ca unei morte“ (Greg. Teol. Cuv. despre legătura şi venirea lui Christos, (Op. St. Păr. 1V, 249), 
C). „De şi nu observa Sâmbăta, totuşi nu aduse o ast-fel de le- gislaţiune de odată, începu prin a arăta numerâse cause şi diverse. Chiar dacă-și propunea să înlăture o siugură poruncă, el avea aşa de mare luare aminte la cuvinţele sale, ca, să nu înspăiinâute pre auditorii săi; cu atât mai mult, când adaugea la tâtă legea veche pre cea nou, avea trebuinţă de a pregati pre auditorii sEi şi a se acomoda cu situiţiunea lor ca să nu-i tuibure? ... Voind si împlinescă legea, se puse la lucru cu cea mai mare lu- are aminte“ (Chrisost. Mat. hom. XVI, 2).
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mani, Galateni, Efeseni și Ebrei, unde Apostolul dice lă- 
murit : „Numaă sunteți sub lege ci sub har“ (Rom, VI, 14). 

„În Iisus Christos nică taerea împrejur, nici netăerea nu 

servesc nimica, ci credinţa cure este însuflețită de caritate“ 

(Gai. V, n). 

Trebue a mai adauge aici că, abrogarea legei cerimoni- 
ale și civile a lui Moisi,;prin, lisus Christos era neinlăturabi- 

lă, Legea cerimonială, având un înţeles simbolic, fireşte că 

perdu însemnătatea sa, când dupa venirea lui Mesia, a pri- 
mit întrega sa implinire. Ce se mai fie umbră, când sz pre- 
sintă „însuși chipul lucrurilor“ (1)? (Ebr. X, n). De almintre 
lea legea cerimonială era strins legată cu templul din Ieru- 

salim, precum și legea civilă era potrivită cu poporul ludeii 

și cu Palestina : prin urmare nici vna nici alta, nu puteai 
să fie aplicate afară de Ierusalim şi de Palestina, nu puteau 
să devie generale și obligatore pentru t6te popârele (2). 

(1). „Precum, pentru un pedagog, cea mai mare laudă a sa 
este ca elevul său si numai aibi trebuinţi de privighere, ca să-şi 
conserve curăţenia, fiind în deajius întirit în virtutea acesta, de 
aseminea, pentru lege, cel mai mare elogiu, ce ise pote face, este 
că putem petrece şi fără ujutorul săi; câci legei aceştia datoreşte 
sufletul nostiu, că a devenit destul de apt de a primi o filosofie 
mai înaltă“ (Uhrisost. Cuv. contra ludeilor II, n. 3). 

(2). „D-geii a oprit (ludeilor) sacrificiile sfărămând cetatea lor 
şi tăcându-o ne primită pentru toți. Căci, dacă n'ar fi avut aces- 
ta în vedere, pentru ce ar fi restrîns el tot serviciul dumnedeesc 
într'un singur loc, El care este omnipresent şi umple tote ? Pentru 
ce, după ce a legat serviciul divin de sacrificii într'un loc deter- 
minat, ac sta la un timp şi acest timp la o cetate, a distrus El 
însuşi cetatea ? Şi iacă ce este şi mai minunat și mai înspăimân- 
tător încă : lumea, tâtă este deschisă ludeilor și nicăiri nu le este 
permis de a sacrifica. li bine ! Causa dărămărei Lerusalimului nu este 
ea clară, evidentă, chinr şi pentru cei mai simpli? Dacă un arhi- 
tect pune temelia, zid-ște și acopere, pe o sinzurâ pâtra luându-o, 
dărîmă toi, edificiul, de aseminea, D-deă făcând o cutate, ca centru 
de unire sai ca loc al cultului (iudaic), pe urmi dărâmându-o, 
dărâmă, tot restul edificiului a 'estui cult. (Chrisost. Cuvânt. Vontr. 
jidovilor IV, n. 6; Comp. Ill n. 3).
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Când lisus Christos venea să vestescă Evangelia împărăției 
tuturor Omenilor și pentru tot deuna, numai legea morală 
mosaică, ca întemeiată pe natura morală a omului și cu 
totul conformă prin esenţa sa, identică chiar cu legea lui 
Christos (Deut, VI, 5; Marc., XII, 30), putu să se unescă, 
cu legea evangelică şi să conserve cu ea insemnarea sa, 
“Precum mamele, dice “Feodoret, de indată ce pruncii lor 
ved lumina. ii nutrește mai ânt&iti cu ţită, apoi cu o mân.- 
care ce mistue ușor, şi în tine, după ce s'aii făcut mari, le dă 
mâncare solidă ; de aseminea şi Dumnedeii a t6te dădu din 
timp în timp Omenilor o nutrire mai perfectă. Dar cu tâte 
acestea noi considerăm și alianța veche ca sînul unei mai- 
ce; numai nu mai sugem acum laptele, căci pentru Omenii 
mari laptele numai este de trebuință a se mânca, cu tâte 
că trebue să-l stimeze, căci ai fost nutriţă și crescuți cu el; 
de aseminea de și numai practicăm astă-di tăerea împre- 
jar, sacrificiile, curățrile şi numai păzim Sâmbeiele, cu 
tote acestea tragem dia Vechiul Testament un alt folos: ne 
invaţă perfecțiunea pietăţei, credinţa în Dumnedei, dragos- 
tea câtre aprâpele, sobrietatea, dreptatea, curajul, șI mai 
mult incă, ne dă spre imitare exemplele sânţiior vechi (1),. 

HI . , 
. „n 3. 147. lisus Christos a dat legea sa pentru, toță 

a și pentru, tot-duena. 
ua 

. 

|. Ei a dat legea sa pentru toți oOmenii şi pu numai pen- tru ludei. Adeverul acesta era anunțat acum în Vechiui Tes- tament. Așa, in profetul Isaia, D-qei însu i dicea Fiului seu, 

  

(4). Adun. dogmelor divine, cap. 11; Lect. er. 1844, 1V 331-338 Acestă neîntrebuinţare, şi nu abolire a legei Testam. Vechii este tratată pt larg de patriarhul Fotie în una din epistolele sale (Photii kpist. ed. Londini 1851, ep. L. p. 103-105)
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Mesia : „Te-am pus ca să fii lumină naţiunilor și mântuirea 

ce o irimet până la marginile pământului“ (XLLX, 6); nte-am 

pus ca sa fil împacătorul poporului și lumina națiunilor, ca 
să deschidă ochiă orbilor, ca sa deslegă jerăle celor ferecați și. 

ca să scoţi din închisore pre cei ce ședeai, întru Îmtunerect 

XL, 11 6, 7). Nascendu-se Christos și după implinirea dilelor. 

curăţiei Sântei Fecidre, fiind adus în templu, sântul Simeon 

luând în braţe pre dumnedeescul Prunc, il numea „lumina. 

spre luminarea naţiunilor“ (Luc. IL, 32). Intrând în funcțiu- 

nile serviciului său public, Mântuitoriul noștru lisus Chris- 

tos mărturisi despre sine : „Fu sunt lumina lume“ (I6n. VIII, 

12) : „Ei lumina am venit în lume ca toță ceă ce cred întru 

mâne să nu remăe întru întumerec“ (XIL, 46». Şi în același timp. 

el numea pre învețăceii săi pre care-i alesese : sarea pămân- 

tului (Mat. V, 13), lumina lumeă (Ibid 14). Cutrierând ce 

tăţile și satele Iudeii, dicea : „Și alte oi am, care: nu sunt 

din staulul acesta ; și pe acele se cade a le aduce; vor audi 

glasul meă și va fi o tunmă şi un păstor“ (Lon. X, 16). ln fine, 

lucrarea cea mare odată săvârșită, dise discipuior săi, 

după învierea sa : „Datu-mi-sa t6tă puterea în ceriă, și pre 

pamânt ; drept acea mergând învățați idte nemurile“ (Mat. 

XXVII, 18, 19); „mergeţi în tta lumea, predicaţi Evangelia 

la tâtă făptura“ (Math, XVI, 15) şi Apostolii „plecând în a- 

devăr. predicară pretutindenea, Domnul împreună lucrând și 

întărind cuvântul săă, prin semnele care-l însoțea“ (Ibid. 20). 

II. Ela dat legea sa pentru tote timpurile. Căci, trime- 

țând pre ucenicii săi să „înveţe tâte nămurile“, adause : „Și 

jată că cu voi sunt în tote dilele, pâna la sfîrșitul vecului“ 

(Mat. XXVII, 20). Şi prin urmare avea în vedere nu nu-. 

mai pop6rele contimpurane, ci și tote generaţiunile viitâre 

ale 6menilor pre pământ. Făgăduindu-le aceloraşi Apostoli 

pre Sântul Spirit, le dicea : „Si voii ruga pre Tatăl, şi El vă
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va da un ali Mângâitor, ca să rămâe etern cu vot“ (ln, XIV, 
16). Printre semnele apropierei sfirşitului lumei, punea şi a- 
cesta: „Atunci se va predica Evangelia acesta a împerăției în 
toi pământul, spre marturie tuturor naţiunilor“ (Mat. XXIV. 
14); şi linitul economiei sale şi a semănărei seminţei celei 
bune pre pământ, il reunea chiar cu finitul lume, când 
trebue a se arăta întru gioria sa, ca să judece viii şi morţii 
şi să plătescă tie-căruea dupre faptele sale. (XIII, 24 43). 
Sânţii Apostoli predicau de opotrivă că, „lisus Christos este 
același ieri, asta-i şi în veci“ (Ebr. XIII, 8); că Testamen- 
tul s&ii este un "Testament etern (Ibid. 20), şi că „trebue să 
domnescd pâna ce Parintele stă % va pune sub picire pre 
toți inimicii să“ (|. Cor, XV, 25), 

De acela sânţii Părinţi și învățătorii bisericei numeau le- 
gea lui Christos (în opunere cu legea lui Moisi, care a fost 
dată numai pentru un timp poporului fEbrei) legea uni- 
versală, religia catolică (1), ca lege destinată pentru toţi 6- 
menil și pentru t6te timpurile, ŞI religie respândită, de la 
inceputul seă chiar preste t6tă fața pământului (2). 

Este ușor de a se convinge cine-va de o aseminea des- 
tinaţiune a legej evangelice, cugetând la bunătatea Creato- 
riului, care voeşte ca toți,Omenii sa se mântuescă Și să vie 
la cunoscința adevărului (I Tim. IL, 4). Deci, legea lui lisus 
Christos este singura mântuitre, singura prin care se pâte 
căpăta viaţa eternă. 

  

(0). see azi... Liber. Pay, Epist. ad episrop. orient (apud Socrat. LV, 14); Ulem. Alex. Storn, VI, 5 175 Orig m, Contr. Cels. 1V, 9; Huse), Demonstr. Evange. 15, 7, Fides 'ea- holica. i Tortul. adv. Mareion., IV, 4; Augustin, de vera Relig. șn. 1; de Util. cred, cap. 7 n. 13. Discivli ie August. de Util. cred. e. Ș E 20. Pop na catolica, (2). Uhrisost. la Mat. om. XV. G 7 p. 233, 286-937; Eusebiu Demonstr. lvang. 1, 4, 5, 6, 7; Prapar. evang. Il, LL E,
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Ş. 148. lisus Christos a dat singura lege mântuităre și prin 

urmare neapărată pentru a duce la viaţa, eternă. 

Acest adevăr este fOrte însemnat. 

I. Mântuitoriul nostru însuși atestă lămurit, când dice : 

„Bă sunt calea, adeverul și viața ; nimenea nu vine la Tatal 

fard numai prin mine“ (Lon, XIV, 16). „ Viaţa eterna constă 

în a te cundsce pre tine unul adevăratul D-deă, și pre lisus 

Christos, pre carele la trimis“ (XVII, 3). „Cel ce crede îm 

Fiul are viaţă eternă“ ; şi din contră cel ce nu crede în Fiul 

nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnedeii rămâne preste 

el (III, 36; Comp. XVI, :8). „Bă sunt ușa, prin mine de va 

intra cine va se va mântui (X, 9); caci mam vorbit de la 

mine însumă, ci jTatăl, carele ma trimis, Acela mi-a spus ce 

să dic și cum se vorbesc și sciil că porunca sa este viață eternă“ 

(XI, 49, 50). El întărea iarăşi când, după ce a dat ordin 

Apostolilor : „Mergeţi în t6tă humea și propoveduiți Ewvan- 

gelia la tota faptura“, adause : , Cel ce va crede și se va bo- 

teza, se va mântui, lar cel ce nu va crede se va osîndi“ (Marc. 

XVI, 15. 16). 

II. Sânţii Apostoil îl întăriră apoi, când înveţară despre 

Lisus Christos : „Nimene nu pâte pune altă temelie decât acea 

care a fost pusă, și acestă temelie este isus Christos“ (|, Cor. 

IIL, 4): şi nu este mântuire prin aimene a'tul: „căci nu este 

alt sume sub ceriă, care să se fi dat omenilor prin care să ne 

mântaim“ (Act. IV 12); sait mai bine : „Scim ca Fiul lă 

Dummnedei, a venit și că ne-a dat înțelepciune, ca să cunoscem 

pre adevăratul Dumnedeiă și să fim întru adevăratul săă Fiii. 

El este adevăratul D-deă și viața eternă“ (| lon. V, 20) ;-când 

numeaă învățătura lui Lis. Christos :, Evangeliul Mântuirei“ 

(Efes. 1, 13), pcuvântul cel împlântat, care păte mântui sufle- 

tele“ (lacob. 1 2) „puterea luă D-dei spre mântuire tuturor
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celor ce cred, ânrăiă Iudeii și apoi Elinixi (Rom. 1, 16);-şi ca- 
rii predicat creştinilor „chiar noi, 'saă vre un ânger din ceri, 
de văva vesti o altă Evangelie deosebita de aceu ce vam vestit, 
să fie anatema“ ! (Gal. ș, 8), „ori cine nu rămâne întru învă- 

- țătura lut Iisus Ohristos, ci. se depărteă, mare pre D-dei, şi 
oră cine rămâne întru învățătura luă Iisus Christos are pre Tatal și pre Fiul. Daca vine cineva la tine și nu marturi- 
sește învețătura acesta, nu-l mai primi în casa ta și nu-l sabu- ta“ (II Ion, 1X, 10). | 

IUL. "Toţi sânţii Părinţi şi învățătorii bisericel mărturisati cu o gură, numindu-o legea evangelica: învățătura mântu- ireă, dogma mântuirer (9, și afirmând, că fără credinţa în lisus Christos, fără credinţa în învețătura sa, nimenea nu pote fi mântoit nicăin şi nici odată (2). 

Il. Serviciul preoţesc al lui Lisus Christos. 
$. 149. Legătura cu cele precedente ; ideia despre minis- teriul sacerdotal al hi Isus Christos ; adeverul şi înalțimea să acestui servici. 

In însușia sa de Profet, Mântuitoriul nostru lisus Chris- tos numai ne vesti mântuirea, dar nu s&vârși însași mân- tuirea. El făcu să petrundă în spiritul nostru lumina ade.- veratei cunoscinţi a lui Dumnedeiu ; el se anunţă ca adeve&- ratul Mesia, venit pre pământ, ca să mântutsca cela ce era, . perdut (Mar. XVIII, n); el ne explică, cum era să ne mân- 
(1). Loriptoy BSaanăroy, . Euseb., In Ps. XXXII, 8. Xwriptoy spa. Euseb. Dem, evang; 
(2). Ignat. ad Smyrm., n. 8: Yustin. Apolog. II, n. 1; Tertul, de Carne Christi, cap. 3; Tren. adv. Heer. IV, 25,n.]; Chrisost., in Rom. homil. VIII. n. L, 4; Euseb,, Demonstr. evang. 1, 5; In Ps. XXXII, 8; XCIX, 8; Teodoret, în Hebr. II, 3; Augustin., De Civit. Dei X, 25; De Trinit,, IV, 22, n. 97.
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tuâscă, cum putem noi să ne însușim meritele sale, şi care 

este calea cea drâptă, ca să ajungem la viaţa eternă. Dar 

prin serviciul sg preoţesc ne-a mântuit cu adevărat de p&- 

cat şi de tote urmările funeste ale păcatului, ne-a meritat 

cu adevărat viaţa eternă. Serviciul acesta al Mântuitoriu- 

lui nostru constă întru aceia, că potrivit cu acela al Arhie- 

reului Vechiului Testament, a cărui îndatorire principală 

era „de a oferi daruri și sacrificii pentru păcate“ (Etr. V,v), 

el se oferi singur, ca sacrificii expiator pentru păcatele lu- 

mei şi ne reîmpăcă cu Dumnedei, ne mântui de păcat și 

de urmările sale şi ne căştigă bunurile eterne. 

Adevărul ministeriului sacerdotal al Mântuitoriului nos- 

tru, acum în Testamentul Vechii, l-a vestit D-qeă prin gura 

lui David, dicând lui Mesia : „Du eșt preot în vc dupre rân- 

dusla luă Melhisedec“ (Ps. CIX, 4). hsus Christos Mântul- 

zoriul nostru întăreşte acesta, raportând la persona sa psal- 

mul acesta profetic, unde se numește „preot în vtc dupre 

rândusla luă Melhisede“ (Mat. XXII, 44; Marc. XII, 36; 

Luc. XX, 42). In fine Sântul Apostol Paul o expune forte 

pre larg în epistola către Ebrei : 

|. El numeşte lămurit şi de mai multe ori pre lisus Chris- 

tos arhiereii, preotul cel mare, pontifice: spre exemplu : 

„Iisus Christos nu s'a îmălțat de sine la demnitatea de arhi: 

ereă, ci a primit-o dela Acela, care i-a dis : Fiul meă, ești 

tu, că astă-Qi te-am născut; după ce i-a dis și în alt loc: Tu 

ești preot în vâc dupre rânduila hi Melhisedec“ (Ebr. V, 

5, 6), „căutaţi la Iisus, care este Apostol și Arhiereă, al reli- 

giumeă ce o profesăm“ (III, 1) „având arhiereă, mare pre lisus, 

Fiul luă Dumnedeă, care Sa înălțat maă pre sus de cerkură, 

să rămânem tară întru mărturisire“ (LV, 14, 16). 

IL. El explică pentru ce se numește „preot dupre rândutla 

luă Melhisedec, adecă : pentru că Melhisedec era nu uu-
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mai preot al lui D-dei cel prea înalt, ci și rege al Salemului, 
rege al dreptiţei şi al păcei, şi figura, prin acestă asociaţi- 
une extraordinară a celor două funcțiuni înalte, pre lisus 
Christos, minunatul arhierei şi rege (Ebr. VII, 2); pentru 
că Melhisedec, (de 6re ce Sânta Scriptură nu citeză nică 
genealogia sa, nici origina, nici sfârşitul vieţei sale, nică pre- 
decesoriui s&ă, nici urmașul stă). presinta imagina lui lisus 
Christos, Fiul lui D-dei, care rămâne arhiereă în eternitate 
(Ibid. 3); în fine pentru că primind dijmă de la Abraam în- 
suşi și bine-cuvntându-i Meihisedec, ca preot, bine cuvân- 
tă, în persană lui Abraam, pre toți cei ce se aflau întru el, pre toți fiii lui Levi, preoții Lestainentului vechi şi primi decimele dela dnșii. Dar, fiind-că acela ce primește bine- cuventarea este de sigur inferior aceluea ce i-o dă, prefi- gura și imagina preoţiei lut lisus Christos, preoţie mai per- fectă decât acea a leviţilor, decât acea a Vechiului Tes- tament (4-10) (1). 

| | III. Deduce superioritatea preoţiei lui Iisus Christos asu- pra preoţiei levitice, care era după rOndutla lui Aron ; Su- periGră în aceia, că, preoția Vechiului "Testament, institur- tă pentru un timp, nu era sancționată prin un jurământ, pe când acea a lui lisus Christos, ca preoție neschimbată şi eternă, a fost sancțonată prin jurământul lui D-deu (VII, 20, 21); superi6ră în aceia, că preoţii Vechiului Testament mureau ca Gmeni, şi ast-fel preoţia lor trecea dela o pers6- nă la altă, pe când lisus Christos, fiind-că, „remâne în etern, posedă o preoţie care este eterna“ (Ibid. 23, 24); superiori- tate în aceia, ca preoţii Vechiului Testament, ca Omeni p&- 

  

(). Vedi inter pretirea localui acestuea, la Chrisostom (Cuv. 
contra ludeilor VII, n.5.6 p. 625-636, t. 11; Oper. Sânt. kăr.); a Sântul lpifanie (Heer. Melchisedecian, LV); Sântul Ciril Alex. (tălaphyr., lib. 11. Î p. 46 et sq); Augustin (D> Dostrina Chris îi, 1V. cap. 21); Theodoret (in tienes. qusest. 64). 

4
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cătoși, oferea sacrificii și pentru păcatele lor proprie şi 

pentru acele ale poporului, pe când lisus Christos, ca scutit 

de tot păcatul, oferi sacrificii numai pentru păcătoşii lumei 

(26, 27); în fine superioră în aceia că preoţii, dupre rân- 

ducla.lui Aron ofereaii sacrificii în tăte dilele, şi sacrificii, 

care figura numai sacrificiul expiator, dar nu ridicat înseși 

păcatele (X, 1-11); pe când, Lisus Christos s'a oferit numai 

odată pre sine ca adevărată victimă de expiare pentru p&- 

catele lumei, şi, prin o singură aducere a țăcut desăvârșiţă 

pentru tot-dâuna pre acei ce i-a sânţit (X, 12. 14; Comp. 

VII, 27; LX, 12-14, 26). 

Conform cu o învăţătură așa de lămurită a cuvântului 

lui D-deu, sânţii Părinţi și învățătorii bisericei mărturisati 

unanim adeverul preoţiei lui Iisus Christos. Spre exemplu, 

sântul Policarp dicea : «Ca Dumnedeti şi Tatăl Domnului 

nostru lisus Christos, şi eternul Arhiereii, Fiul lui Dum- 

nedeit lisus Christos, să ve aşede întru credinţă şi în ade- 

văr, cu blândeţea, tOtă umilința şi răbdarea şi îndurarea, 

îngăduirea şi curăția (1). Sântul Grigorie Teologul : <E1 fu 

victimă, dar tot odată mare Arhiereii, sacrificator, dar și 

Dumnedeii, El aduse sânge lui D.dei, dar curăţi lumea; a 

fost înălțat pre cruce, dar pironi păcatul pe cruce (2. El 

este Melhisedec (Ebr. VIL. 4), pentru că se născu fără de 

mumă dupre natura sa dumnedeâscă, şi fară de Tată du- 

pre firea n6stră, pentru că n'are genealogie dupre naşterea 

cerescă ; căci se dice : „Jară ntmul luă cine-l va spune? (Is. 

LIIL, 8) pentru că este regele Salemului, adecă împărătul 

păcei și al dreptătei, şi primea deciuâla dela Patriarhii 

carii se luptat cu curaj contra puterilor infernale (3). Sân- 

(1). Epist. ad Philipp. cap. 12. 

(3). Hyman. Mystag. asupra Fiului : Oper. St. Păr, IV, 220. 

(3). Serm. despre 'Peologie, LV; Oper. St. Păr. 1V, 102.
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tul Epifannie : «El se numește Pontifice, pentru că, în cor- 
pul săti s'a adus pre sine jerttă Părintelui pentru nemul o- menesc; sacrificator şi victimă, s'a jertfit pre sine implinind 
lucrarea sa, pentru lumea întrâgă ; şi în alt loc : El s'a adus pre sine jertfă, spre a opri sacrificiile Vechiului Testament, oferind pentru toți O victimă perfectă şi vie. EI însuşi, de odată și victimă. sacriticator, altar, D-deu, Om, Rege, Arhi- ereii, Oie, miel, tote făcându-se pentru noi (î);. Ast-fel ju de- caii și alți Părinţi bisericeşti (2). 

$. 150. Cum a împlinit Domnul nostru isus serviciul săi 
Preojesc-starea sa de. înjosire. 

Spre a servi cu adevărat de victimă expiatâre lui D-deu pentru pecatele n&mului omenesc și a ne scăpa de tâte urmările funeste ale pecatului, Mântaitoriul nostru Lisus Christos a bine-voit a împlini pentru noi dou condițiuni, a purta o îndoită cruce. 
I. Fiind-că, în persâna protopărinţilor, 6menii n'a îm- plinit voința divină. nu s'au supus voinţei Creatoriului lor, şi prin urmare căduseră de bună voie și prin mândrie ; fiind- că iarăși fie-care din pecatele lor următăre constituea o nouă călcare a voinţei divine, o nouă nesupunere, o nouă 

nifesta în persâna sa exemplul cel mai perfect de supunere. Către v. ința acesta, a se umili, a se înjosi pentru noi până la cele mai de pre urmă. „Daruri și Jerife n'a voit“, dicea 

  

(1). Her. LĂIX, n. 39. Haores. LV, 4, | (2). Clem. Rom. Ep. e. Coriteni Î, n. 36; Iustin, Dialog. cum Gia ce, 34, 86, 118; Olem. Strom. VII, 3; Amob-a, ady,
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Fiul lui D-deii intrând în lume, „dar mt-aă pregătit un corp. 

Arderă de tot și sacrificii pentru păcat n'aă voit; atuncă am, 

dis: Iată vin, dupre cum este scris în carte, să fac voia ta, Dumm- 

nedeul meă“ (Ebr. X, 5-7). Si, prin urmare : „Având chipul 

luă D-deă. nu răpire a socotit a se face egal cu D-deă,; ci sa 

micșurat pre sine chipul robului luând, întru asemănarea 6me- 
nilor facându-se și cu chipul aflându-se ca omulţs'a micșurat 

pre sine ascultător făcându-se până la morte, și mortea cru- 

cei“ (Phil. IL, 6-8). Acesta e prima cruce, pe care o purtă 

Mâatuitoriul pentru noi, crucea renunțărei sale voluntare 

de sine, a profundei sale umilinți, a supunerei şi ascultărei 

sale absolute de voinţa lui D-deii. 

II. Fiad-ca, prin faptul păcatului lor dintăni în raiă şi a 

tuturor pacatelor posteriore, omenii pe dreptul ati meritat 

mânia divină, ali îndurat cu blesremul miseriei şi suferin- 

ţe nenumărate. fructe neevitabile ale păcatului, Christos 

Dumnedeii-Omul. în scopul de ai elibera din tote miserii- 

le acestea și din fâte suferinţele, a bine-voit a lua asupra 

sa tâtă mânia divină, care apăsa asupra lor, a se face „pen: 

tru noă blestem“ (Gal. LL, :3), şi suferi pentru noj tot ceia ce 

am meritat prin nelegiuirele nâstre. „EI a luat cu adevtrat, 

dice Profetul, despre EI, necazurile nâstre,și cu durerile nos- 

tre sa încărcat. Dar noi socotiram că de la D-deiă este bătut, 

lovit și chinuit, dar el ranitu-s'a pentru fară-de-legile nostre, 

sdrobitu-s a pentru nelegiuirile năstre ; pedepsă aducităre nouă 

de pace era asupra, luă, și prin ranele luă noi ne-am vindecat. 

"Noi toţi rdiăcitu-ne-am ca oile, înturnatu-ne-am fie-care din 

calea sa, tar Domnul lasat-a să-l nimerâscă fără de-legea n6s- 

ird a tuturor (Lis. LIII. 4-6). Acesta e a doua cruce a Mân- 

tuitoriului nostru, crucea suferințelor de bună-voie, a rele- 

lor neinchipuite, a umilirilor și a chinuirilor ce le-a îndu- 

rat pentru noi pă&cătoșii,
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Ast-fel serviciul preoțescal lui lisus Christos cuprinde tâtă 
viaţa sa pămânitâscă, din momentul concepţiunei sale în 
pântecele FeciOrei până la mârtea sa pre cruce, dela cuvin- 
tele cele dintăiii ce le-a rostit către Părintele : „Jacă-mă, vin 
ca să fac, Dummedeule! voinţa ta“ (Ebr. X, 3), până la cel 
mal de pre urmă: „ Zotul sa săvârșit, Părinte, în mânile tale 
daă, sufletul meă“ (I6n XIX, 30; Luc. XXIII, 46). Pe tot 
timpul acesta, numit de ordinar starea de înjosire sau de 
umilire a Mântuitoriului nostru, el a purtat statornic cru- 
cea sa indoită : crucea lepădărei de sine, a umilinţei şi a su- 
puneri și crucea înjosirei și a chinurilor. In tot timpul a- 
cesta a fost pururea victimă de expiare adusă lui D-deu pen- 
tru păcatele n6stre. Mai ales : 

19. Serviciul preoţesc al Mântuitoriului nostru începu cu 
venirea sa în lume şi întruparea sa Venirea sa în lume era 
acum un act de supunere și ascultare de Părintele, căruea-i 
dicea : „Darurile și jertfa n'aă voit, Yar un trup mi-a pre- 
gătit. . Jacă-mă, viă să fuc, Dumnedeule, vota ta“ (Ebr. X, 
5-7). În intruparea sa el se înjosi sai se umili în gradul 
cel mai inalt, și dupre expresiunea Apostolulul „luând chi- 
pul robukă, sa făcut aseminea Gmenilor și fiind recunoscut 
ca om“ (Fil. II, 7). Si de indată ce s'a întrupat a luat asu- 
pra sa pecatele lumet, se făcu „blestem pentru noi și deveni 
sciutor de suferinţa“ (1)“ (Gal. 111, 13, şi Is. LIII, 3). 

2% A durat în tot timpul vieţei sale pămenteşti, deia naș- 
terea sa până la mârtea sa. T6âtă viaţa acesta a fost numai 
„(D. „D-geă să înjoseşte, se pogori pentru noi; prin acestă, în- josire nu înţeleg o slăbăciune sai o diminuare a gloriei“ (Greg- Leoiog. Cuv. la Math. XIX. 1; Oper. St. Păr. I1i, 215). „Necu- prinsul, Nemărginitul este cuprins de un suflet cugetător, mijlo- citor între dumnegeire, Și trupul gros. Acel ce îmbogâţeşte se face sărac, sărac până la trupul ineă, pentru ca să m& îmbosa- ţese de divinitatea sa. Acela ce are plenitudine s'a deşertat, dar numai pentru un timp, în gloria sa, ca să mă împărtăşesc de plinirea lui“ (Cuvânt la Arătare, ibld. p. 245). b
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o faptă continuă de umilinţă, de supunere la voia lui Dum- 

nedei, de îajosire şi de chinuri. Se născu dintr'o maică 
curată și sântă, dar săracă şi obscură, şi mai muli se născu 

într'o ospătărie şi a fost pus în iesle. Cât-va timp după a- 
ceia. spre a împlini legea lui Mosisi, se supuse durerâsei o- 

peraţiuni a tăerei împrejur, şi aici „s'a considerat cu cel fără 

de lege“ (Is. LIII, 12). Indată este prigonit de Irod, fuge în 

Egipet, pricinuește nevinovata mârte a mai multor mii de 
prunci. După întOrcerea sa din Egipet, se aşadă în cel mai 
neînsemnat orăşel, în Nazaret, unde rămâne trei-deci de 

ani, cu totul necunoscut de lume, rămâind în casa pretin- 

sului săi părinte Iosif, lemnariă, şi luând parte la lucrul 
lui. Inainte de a intra în misiune sa de InvEţător universal, 
EI, Domnul și Stăpânul universului, se duce să primescă 
botezul dela loan unul din servitorii săi, „spre a împlini tstă 

dreptatea“ (Math. III, 15) și aici încă „sa numărat cu cet fară 

de lege“. Se supune de bună voie ajunărei de patru-deci 
de dile și chiar unei ispite a lui Satan. In împlinirea înda- 
toririlor acestora, prin trei ani și jumătate, săvârşeşte lu- 

crul săi, nu dupre voinţa sa proprie, ci dupre voința Părin- 
telui, dând mărturia acesta ; „M'am pogorât din ceriă, nu 

ca să fac vota mea, ci voia celui ce ma trimis“ (Lon VI, 38) 
„»Mâncarea mea este, ca să fac voia, Aceluia ce m'a trimis și . 

să săvârșesc lucrul săi“ (IV, 34). Ca să scie lumea „că eă 
iubesc pre Tatăl şi fac cela ce m-a poruncit Părintele“ 

(XIV, 31). E! predică, dar predică ceia ce i-a poruncit Pă- 

rintele : „Învățătura mea nu este a mea, ci aceluă ce ma, 

trimis“ (I6n, VII, 16). „Că eă de la mine n'am grăit, ci Ta- 

tăl carele ma trimis Acela mi-a dat poruncă ce să, dic și ce 

să spuiă“ (Xil. 49). El săvârși legea lui Moisi, el care a 
venit sa o inlocuiască cu una mai perfectă. Se ocupă cu 

înv&ţătura compatrioţilor săi, predicând în cetăţi şi sate;
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ar €l singur „n'are unde să-și plece capul“ (Mar. VIL. 20), 
„face bine tuturor prin învețatura și minunile sale“ (Fapt. 
X, 38), şi EI singur încercă numai suferinți din partea 
altora. Nu cred învățăturei sale; minunile ce le face el, ei 
le atribue puterei lui Beelzebul. Este urit, pismuit, grăit 
de re, batjocorit; de mai multe oră voiati să-i r&pue di- 
ele. Chiar în cercul celor doi-spre-dece discipuli ai sei, cu 
carii era în relații intime, vede şi sufere fără a-l înde- 
părta pre acela ce era să-l trădeze. Si t6tă lucrarea a- 
cesta, labori6să și grea a vieţei Mântuitoriului nostru, apar- 
ținea anume serviciului să preoţesc; tOiă, înjosirea acesta 
avea de scop mântuirea nâstră eternă. ,. Apostolul Paul 
dice : „In dilele, când a fost în corp, a adus rugăciuni și ru 
gămință cu strigare tare şi cu lacrimă cctră cel ce putea a-l 
mântui de morte, și liberat fiind de temere ; măcar că era Pi, 
Sa învățat ascultarea din cele ce a suferit ; şi așa desăverșindu, 
se Sa făcut tuturor celor ce-l ascultă, autor de mântuirea eter. 
nă : Numit fiind de D-deii arhierei dupre rânduzla, luă Mel. 
hisedec (1)* (Ebr. V, 7-10). | 

3%. În tine serviciul acesta al Mântuitoriului se termină 
prin m6rtea sa pre cruce. cu tte împrejurările care a pre cedat-o şi a urmat-o. Caci aici fura duse la gradul cel mai înalt de umilință şi supunere a Domnului nostru voinţei divine, precum şi injosirile şi chinuirile sale. Aici se arătă cu adevărat „un obăect de despreț, cel mai de pre urmă din Gmeni“ (Is. LUI 3). Aci beu până în fund paharul mâniei divine (I6n, XVIII, 10) şi suferi dureri infernale (Is. LIU, 12). Ca arhiereu, se jertfi cu adev&rat pre cruce, ca o vic- timă expiatâre lui D-deu pentru pecatele lumei şi ne res- 

  

= _ _ : „(1). „EL se făcu om pentru noi; a luat partea, cea may rea, ca să ne-o dea pre cea mai bună; Sa făcut sărac ca să ne îmbo- Băţim de sărăcia sa (Ps. XXI, 11-18).
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cumpără prin scump sângele săi (I Petru, I, 19), așa că în- 
truparea sa şi tOtă viața sa pământescă n'a fost decât o pre- 
gătire şi ca o preparare treptată a acestul sacrificii mare, De 
aceea cuvântul Dumnedeesc și învățătura bisericei (Mărt. 
Ort. p. 1. într. 47) represintă în particular : 

Ş. 151. Mortea luă Isus Christos ca un sacrificiă, ezpia- 
tor pentru noi. 

]. Adevărul acesta principal era prevestit în tipurile și 
predicerile Vechiului Testament. Ast-fel în pustie șerpele 
de aramă, atârnat de Moisi, din porunca lui D-dei, mân- 
tula de morte pre toți acei carii fiind mușcaţi de șerpii 
veninoși îl priveau, figura pre lisus Christos dupre cuvin- 
tele acestea : „Zrebue și Fiul omului să se înalțe, pentru ca 
tot cel ce crede întru el să nu. ptră ci să aiba viaţa eternă“ 
(In, UI, 14, 15; Comp. Numer. XXI, 8, 9). Sângele tutu- 
ror animalelor, ce se jertfeau spre a curâţi pre Omeni de 

păcatele lor, şi mai ales sângele mielului pascal, care în 

Egipet ferea pre cei ântăiă născuţi din Istrailiteni de sabia 
ângerului morţei ; sângele ţapului şi al taurului cu carele 

arhiereul, intrând odată pre an în sânta sântelor, stropea 
împăcătorul pentru păcatele a tot poporul;-tot aceia arăta 
lămurit poporului lui Dumnedei, că spre a curăţi cu ade- 
vărat tot nemul omenesc de păcatele sale, trebuea să se 

verse sângele „mieluluă jertfit dela începutul lbumei“ (Ebr. 
IX, 1,12, 24; X, n, 12; IL Cor. V,7; Ap. V, 12). Cât des- 

pre predicerile Vechiului Testament, este de ajuns a aminti 
aici pe cea mai principală și mai lămurită, acea a lui Isaia 
despre Mesia cel făgăduit (LIII, 5-7): „Rănit a fostpen- 
tru fară-de-legile nostre; sdrobitu-s a pentru nelegiurile n6s- 
tre. Ped&psă aducătâre de pace a cădut asupra lui, și prin 

Feologia Dogmatică 12,
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rana li ne-am vindecat. Ratacitu-ne-am: ca oile; fie-care um- 
mând calea sa și Domnul l-a, încărcaț numaă pre el cu nedrep- 

tatea nâstră a tuturor. S'a adus pentru că însuși a voit și 

ma deschis gura. Va: fi. dus:la morte ca o oie spre junghiere. 
Lovitu-l-am pentru: fard de legile:poporului meă.(lbid. 8): 
Data sufletul săă, la morte și cu cei fară-de-lege sa socotit ; 
purtat a fără-de-legile imultora, și sa rugat pentru călcatorii 

de lege“ (Ibid. 12; Comp. Daniel, IX, 24; Ps. XX, 17-18). 
II. Sântul I6n Mergătoriul inainte proclamă adevărul a- 

cesta când, după ce-a vădut pre Iisus apropiindu-se de dân- 
sul, ca să primescă. botezul, dise tuturor celor de faţă : 
lacă Mielul luă D-deă; iacă acela ce rădică pecatul lumeik 
(lon. 1, 29). Numindu-l miei exprimă ideia nevinovăţiei sale 
și dispus&ciunei sale spre morte; „prin mielul luă D-deăt, 
arată câ este consacrat şi plăcut lui Dumnedei ; prin : „nie- 
lul cel ce rădică păcatele lumei“, arată pre mieii, carii erat 
jertiiţi în Vechiul “Testament pentru păcatele Gmenilor, Şi 
mărturisește, că mielul Noului Testament va fi jertfit pen- 
tru păcatele a tot nâmu: omenesc, 

III. Adevărul acesta a fost întărit de mal multe ori de 
Mântuitoriul. însuși. Vorbind de scopul venirei sale pre pă- 
mânt se exprima așa : „fiul omului ma venit să fie servit, 
ci ca sa servâscd și sa-și dea viaţa sa pentru răscumpărarea 
multora“ (Mar., XX, 28). Numindu-se singurul adevăratul 
păstor al oilor spirituale dicea : „Păstorul cel bun sufletul săi 
își pune pentru oi“ (Lon X, u); „Ea sunt Păstorul cel bun 
(Ibid, 14) și-mă puiă, viața mea pentru oi“ (Lbid, 15). Vestind 
ludeilor instituirea tainei trupului şi a sângelui săă, dicea în- | 
tre altelea : nl sunt pânea cea vie, care m'am pogorit din 
ceriă,; dacă manâncă cine-va pânea acâsta, va viețui în etern 
și pânea ce că voiă, da trupul meă, este pentru viața lumeki 
(Lon, VI su, 52). Și la aședarea tainei celei mântuitOre, dând
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pânea- învățăceitor:săi, li-dise : „Acesta este trupul: meă,, care 

pentru vot se da (Luc; XXII, 19); apoi, dându-le paharul : 
„Acesta este sângele: meă, al legeă celei nouă, carele se varsă. 

pentru nailți spre ertarea păcatelor (Mat. XXVI, 28). In fine 

primind. mârtea pentru păcatele lumei „e/ deschise mintea“. 
învețăceilor. săi după' inviere, ca' să înţelegă Scripturile şi. 
li dise.: ' Așa este. scris și așa trebuea să pătimâscă Uhristos 

șo să învieze. din morți a. treia-dli, şi să. se predice întru numele 

să pocăința și ertarea păcatelor la tote naţiunele“ (Luc. 
XXIV, 46, 47). 

IV. Adevărul acesta fu predicat de Sânţi Apostol. Apos- 

totul: I&n,.citând sfatul: lui Caiafa cu: Iudeii în privinţa luă 
Iisus: Christos : „aă nu sciță ca este de folos ca sd moră un, 

om: pentru popor și să nu peră t5tă națiunea“ (ln. XI, 50), 
adauge : „El nu gicea acâsta dela sine, ci, fiind arhiereă al 

anului aceluea, proroci că lisus trebuea să moră pentru na- 

țiune, și nau numaă pentru n&mul-acesta, ci și spre a aduna și 
a întruni pre fit li D-deă, cară eraă, răsipiță“ (lbid. sr, 

52). In una din Epistolele sale dise : „Sângele hă lisus 
Christos Fiul săă ne curățește de tot păcatul“ (i Lon 1, 7), şi în 
Apocalips el istorisește cum „două-decă și patru de bătrână 

Saă prosternut înaintea: Mielului, avend fie-care citare și 
-cupe de aur. pline de tămăieri, care sunt rugăciunile sân- 

ților ; și cântaă, cântare nouă dicend : Vrednic eștă tu a lua, 
cartea și de a deschide sigilele ei; căci te-aă junghiat și ne-aă 
rescumpărat lui, D deă, în sângele tăi, din istă seminția și 

limba, și poporul și națiunea“ (V, 9; Comp. 1 5). Apostolul 
Petru du ordinul acesta creștinilor : „Să petreceță timpul în- 

strainărei vâstre cu, frică ; sciind cd nu cu cele stricătdre, pre- 

cum argint și aur vaţi rescumpărat de petrecerea vâstră de- 

șartă tradițională, ci cu scumpul sânge al luă Christos, ca al 

-unuă măel nevinovat și nepătat“ (| Petru, |, 17-19). . „Christos
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a suferit pentru noi, lăsînduni exemplu, ca sa urmaţi urmelor 
luă, ....; carele însuși a ridicat păcatele ndstre cu corpul săi 
pre lemn; ca noi desfăcându-ne de păcate sa trăim în drepta- 
te; cu a căruă rană v'aţă vindecat“ (IL, 21, 24). „Christos o- 
dată a suferit pentru păcate, cel drept pentru cel nedrepți, ca 
să ne aducă la Dumnedeă“ (1LI, 18). Dar Apostolul Paul re- 
petă fOrte adesea adevărul acesta în epistolele sale : „ Pam 
dat, dice el, ceda ce și eă am primit, adecă ca Christos a mu- 
rit pentru păcatele nostre dupre Scripturi“ (1. Cor. XV, 3). 
» Christos ne-a iubit și sa dat pre sine pentru not luă D-deă, 
ca un dar și jertfă plăcută mirosităre“ (Efes. V, 2). „lisus 
Christos s'a adus odata spre a șterge păcatele multora (Ebr. 
LX, 28). „El sa dat pentru ptcatele nostre şi a înviat pentru 
Justificarea nostra“ (Rom. 1V, 25). „Luă i-a propus D-deăă, 
ca să fie împacare prin credința în sângele stă, ca să arate 
dreptatea ce-o dă el însuși ertând păcatele trecute“ (III, 2,5). 

Adevărul acesta a fost recunoscut în tot-duna de sân- 
ta Biserică, cum arată : 1%, Simbolul din Nicea și din Con- 
stantinopole, unde ne învaţă a crede „/ntrunul Domnul 
isus Christos, Fiul unul născut al luă D-dei. . . pentru noj. . 
sa pogorit din ceriă, ,. sa răstignit pentru noi. . .« 20, Sim. 
bolul Sântului Atanasie, unde se dice : «Unul este Christos, 
care a suferit pentru mântuirea n6stră», etc. ; şi 30 mărtu- 
riile învăţătorilor săi, adecă : 

Dintre Gmenil apostolici, Sântul Varnava : <Credem că 
Fiul lui D-dei a suferit numa! pentru nol..., pentru păca- 
tele n6stre a bine-voit a'și oferi viața sa spre sacrificiu (>. 
Sânrul Clement Romanul : «Noi privim pre Domnul nos- 
tru lisus Christos, al cărui sânge s'a vărsat pentru noi... 
vom privi cu luare aminte la sângele lui Christos şi vom 
cugeta cât de preţios este sângele acesta înaintea Domnu- 

(0). Epist. n. 7.
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lui, pentru că, vărsat pentru mântuirea nostră, ela câștigat 

Jumei întregi harul penitenţei (*) », Sântul Ignatie Teoforul: 

«Isus Christos a murit pentru noi, pentru ca credând în 

mârtea sa să fim mântuiţi de morte (2)». Sântul Policarp: 

«El a suferit pentru păcatele nâstre până la morte. ..; a 

suferit tote pentru noi, ca să avem viaţă întru el (*). 

Pintre învățătorii din suta a doua și a treia, St. lustin 

Martirul: «Dupre voința Părintelui, El (Christos) sa făcut 

om spre a thântui pre acei ce vor crede întru El şi se su- 

puse umilirilor și chinuirilor, spre a învinge mortea prin 

mârte chiar și înviere (4) ». Sântul Irineii : «Christos ne-a 

rescumpărat prin sângele s&ă și a dat sufletul s&i pentru 

sufletele nâstre şi trupul săi pentru trupul nostru (5) ». 

Tertulian : «Christos voi să se nască cu trupul din trup, 
ca să regenereze nașterea nâstră prin a sa şi să distrugă 

mârtea n6stră prin mârtea sa (6) >. Sântul Cyprian : «Sun- 

tem datori unui aseminea har al lui lisus Christos, care ne 

împărtăși darul îndurărei sale, învinse mortea prin crucea 

sa, rescumpără pre cel credincios cu scump sângele stă, 

împăcă pre om cu D-qeii Tatăl şi-l învioşă prin renaștere 

cerescă (7). Sa 

Pintre învățătorii din suta a patra, Eusebiu al Cesareei : 

«[conomia sa a durat până la morte și acâsta din mai multe 

cause : ânt&ia, ca să împărăţescă preste cel vii și preste cel 

morți ; a doua,-ca pătimind pentru nol și fiind pentru noi 

oropsit, să ne curăţască de tâte păcatele nostre; a treia,-ca» 

(2). Epist. ad Corinth. Î, n. 21: cfr. n. 49. 

(2). Epist. ad. Trall. n. 2; cfr. Epist. ad Smyrn n. 1. 

(2). Epist. ad., Philip. n. 1, 8; Deetr. cr. 182], I, 117, 123. 

(4). Apolog. 1, n. 63; cfr. Dialog, cum Triph. n. 88. 

(5). Adv. Heeres. V, 1, n. l; ctr. 16 n. 3; 11, n. 1; 21, n.1. 

(6). Adv. Marcion; III, cap. 6. | o 

(7). Lib. ad Demetrian. n. 25. în Patrolog. curs. compl. î. IV 

p. 564 ed. Migne. i
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să săvârșască dumnedeescul'sacrificiii şi să aducă jertfa cea 
mare pentru tâtă lumea lui D-deii, care este mai pre sus 
de t6te (1) ;. Sântul Grigorie Teologul : «lisus Christos s'a 
numit Bescumptrare (| Cor. 1, 30), ea, mântuindu-ne pre 
Nol cati eram în legăturile păcatului ţinuţi, fiind:că s'a ofe- 
rit ca rescumperare pentru noi, ca victimă. de în păcare 
pentru lume (2). Ilarie : <E| ne-a rescumperat când s'a 
oferit pentru păcatele nâstre ; El ne-a rescumpărat prin 
sângele său, prin suferințele sale, mârtea şi invierea sa (3) ». 
Sântul Ambrosie : «Sângele profeților era neputincios spre 
a ne rescumpe&ra; Petru şi Paul tot aseminea ; numai ace 
la, care era tot odată D-deii și om putea să ne rescum- 
pere prin mortea sa, cela ce un simplu om n'ar fi putut 
nici odată (%,. Sântul Efrem : «Pentru nol a suferit nepă- 
timașul Domn; pentru noi a fost răstignit singurul fără p&- 
cat. . .; pentru noi, nedrepții, a fost dat morţei Iisus Chris- 
tos Mântuitoriul nostru (5) ;.-Sântul Vasilie cel Mare : «Ce 
pote afla omul atât de preţios spre a -da pentru mâritui- 
rea sufletului său? Cu tâte acestea s'a aflat ceva atât de 
preţios ca toți Gmenii împreună și care s'a dat preţ de 
rescumptrare a sufletului nostru ; este sântul și preţiosul 
sânge al Domnului nostru lisus Christos, ce l-a-vărsat pen- 
tru noi toți (6, | E a ae Expunând ast-fel ideile lor despre mârtea lui Lisus Chris- 
tos spre ertarea păcatelor nâstre, învățătorii vechi.ai biseri- 
cei căutară adesea și a explica, pre cât cu putință, pentru ce 
Domnul nostru 2 murit pentru noi pre cruce anume şi nu de o altă morte. Explicările cele mâi principale în privinţa a- 
0). Demonstr. evang. IV, 12; cfr. 1, 10; X,1. (2). Cuvânt: despre: Teologie. IV, Op. St. Păr. III, 100. - (5), In Ps. CXĂXXV, lib 15. Di (£. Luce. cap. 7. 
(5). Cuv. la patimile Mântuitoriului ; Oper. St. Păr.. XV, 243. (€). Om. la Ps. XLVIII; ibid. V, 360. Dc
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cesta se află în cuvintele Sântu ui Atanasie : «Dacă vre-unul 

dintr'al noştri, însufleţit numai de dorința de a cunsce 

adevărul, ne întrebă pentru ce Domnul n'a suterit o altă 

mârte decât acea a crucei, se scie că acestă mârte și numai 

acesta, putea să ne fie mântuitore şi că mârtea acesta 

Domnul nostru o suferi pentru mântuirea nâstră. Căci dacă 

s'a însărcinat cu blestemiil care era asupra n6stră, cum sar 

fi făcut de ocară suferind o altă morte decât acela ce era 

sub blestem? Dar o aseminea morte este mortea crucei; 

căci este scris : „Blestemat cel ce este spânzurat pre lemn 

(Gal. LII, 13). Apoi, dacă mortea Domnului este rescum- 

părarea tuturora, dacă prin moriea acesta s'a dărâmat zi- 

dul de despărțire, sa împlinit chemarea păgânilor (Efes. 

II, 14), cum ne ar fi chemat la Parintele, dacă n'ar îi fost 

pus pre cruce? Căci numai pre cruce este cu putinţă a 

muri cu mânile întinse. Trebuea deci să sufere mortea pre 

cruce şi să aibă mânile întinse pre cruce spre a chema 

cu una poporul vechiii, cu aita nemurile și să-i reunescă 

ast-fel pre toţi în persâna sa... El insușăi predise împrejura- 

rea acesta, indicând prin ce morte trebuea'să rescumpere 

pre toți Omenii : „Când mă voii înalța de pre pământ, voi 

trage la mine pre toți“ (Lon. XII, 32). Mai mult încă, îni- 

micul n&mului omenesc, demonul, aruncat din ceriii, vine 

aici din t6te părţile prin domnia aerului; el stăpânește de- 

monii, semenii săi în nesupunere, şi prin elacum înșală prin 

vedenii pre acei cari se lasă atraşi, acuma caută a vetăma 

în tot chipul, în sborul lor, pre acel ce voesc să se înalțe; 

așa îl represintă Apostolul Paul. numindu-l <princepele pu- 

terilor aerului, acel spirit care-și desfăşură puterea sa asu- 

pra necredincioşilor şi îndărătnicilor» (Efes. IL, 2). De acela 

Mântuitoriul a venit ca să restârne pre demonul, să curăţe 

aerul şi să ne redeschidă calea ceriului, cum dicea Aposto-
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lul „prin vălul“, adecă „prin trupul său“ (Ebr. X, 20) și 
nu putea să facă almintrelea decât prin mârtea sa. Dar prin 
care altă morte, dacă nu prin o mârte suferita în aer, ade- 
că pre cruce? Căci numai cel răstignit mâre în aer. Ast-fel 
nu fără cuvânt a' suferit Domnul mârtea pre cruce ; fiind 
înălțat pre cruce, EI curăţi aerui de r&utăţile Satanei (1). 

$. 152. Ameruntele ce le cuprinde Scriptura despre rescum- 
părarea.nstră prin mortea luă Iisus Christos. 

Spre a expune ma! lămurit lucrarea cea mare a rescum- 
perărei nostre, s&vârșită prin mortea lui Iisus Christos, Cu- 
vEntul lui D-dei o descrie din mai multe puncte de videre, 
însemnând pe de o parte de ce rele ne-a eliberat Dom- 
nul şi pe de alta ce bunuri ne procură prin mârtea acesta. 

I. Noi eram pecătoşi și prin aceia necuraţi înaintea lui D-deu; Iisus Christos ne-a curăţit de păcat prin sângele 
stu: «Sângele lui lisus Christos Fiul săă (al lui D-deă) ne-a 
curdții de tot păcatul“ (|. Ion. | 7)- „Dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa umei vace, stropind pre ceă necurajți, îă sânțește spre curățirea corpului ; cu cât mai mult sângele luă Christos, care prin, Spiritul cel etern sa adus pre sine fara pată luă D-deii, va curăţi consciința văstră de faptele cele „morte, spre a. servi Dumnegeului celui via? (Ebr. LX, 13, 14; Comp. Luc, XXIV, 47; Tit, II, 1-14; Ebr. 1, 2; Ap., 1], 5). 

| 
(2). De incarnat. Verbi. Dei n. 25 ; Lect. er 1838, II, 145-148. Vedi aceleşi idei, max ales cele două din urmă, în St. Irineu (Adv. Hzeres. V, 17.n.4, Lactanţii (nstit. divin. IV, 25), s. Gregor. Nisanul (Orat catech. cap. 32; contr. Hunom. or. IV in t. Ii p. 583, ed Morel), 16n Chrisostom (de Cruc. eţ, Latr. homil. I, 11) şi alţi, lacă și o altă consideraţiune : precum prin un ar- bore a intrat mârtea (Gen. 11, 3), trebuea ca viaţa si învierea să fie date iarăşi printr'un arbore“ (Damase., Exp. ac. a cred. ort. lib. IV, oap. 2 p. 244; cfr. Irinei Adv Î | a. 4, 18, n. 3; i . PN i Adv res. V, 16, n. 3; 17 
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II. Vinovaţi înaintea lui Dumnedeii, eram sub blestemul 

său și sufeream pedepsa meritată. Iisus Chrisos ne-a res- 

cumpărat și de vinovăția pEcatului şi de blestem sai pe- 

d&psă, aducând dreptăţei dumnedeeşti scump sângele s&ă, 

ca preot al mântuirei nostre. „Fiul omuluă na venit ca să fie 

servit, ci ca să servescă şi să-șă dea viața sa rescumpirare (0- 

700, preţiii, rescumperarea multora)» (Mat. XX, 28).', Prin 

sângele săă not am fost rescumpărați“, avem rescumperare 

(âmovrowaw), «și am primit ertarea păcatelor (Col. L, 14; 

Comp. Efes. 1, 7). „Cu frică să petreceţi timpul înstrăinăreă 

vâstre ; sciind că nu cu, cele stricătăre, precum argint și aur, 

vaţi rescumpărat (îvrpoonTe) de petrecerea vâstră deșartă 

tradiţională ; ci cu scumpul sânge al luă Christos, ca al unuă 

măel nevinovat şi nepătat“ (| Petr. Î, 17-19). „isus Christos 

ne-a rescumpărat dim blestemul legei, facându-se însușă bles- 

tem pentru noă“ (Gal. III, 13; Comp. 1 Cor, VI, 20; VII, 28; 

Gal., I, 4; 1 Tim. 11, 5,6; Tit. II, 14). 

IL. Noi eram inimică al lui Dumnedeii prin păcatele nos- 

tre : isus Christos ne-a reîmpăcat cu el prin mortea sa. 

„Căci Parintele a bine-voit ca în el să locuâscă tâtă plinita- 

tea, și făcând pacea, prin sângele cruceă luă, să împace prin- 

trEnsul tâte pentru sine ; printr'ensul (dic) saă cele de pre pă- 

ment, saă, cele din certuri și pre voi cariă erață Gre când în- 

străinați şi neamici cu mintea prin lucruri rele, dar acum va 

împăcat în corpul carne luă prin morte, ca să vă pună sânţ 

şi făra de prihană și nevinovaţi înaintea sa (Col. 1, 19,.22) 

„Ca dacă fiind noi neamică ne-am împăcat cu Dumnedeă, prin 

mârtea Fiului stă, cu -mult mai vârtos, fiind împăcaţi, ne 

vom mântui prin viaţa luă“ (Rom. V, wo; Comp. Il Cor. 

V, 19; Efes. II, 16). 

IV. Not eram sclavi păcatului (Rom. VI, 20), robi sata- 

neă (II Tim. II, 26; Ion XII, 31), condamnaţi la morte (Gen.
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III, 19); lisus Christos ne-a scăpat din servitutea păcatului, 
ne-a eliberat din puterea Satanei, ne-a mântuit de mârte 
prin mortea sa. „Sa dat pre sine pentru noi ca să ne rescum- 

pere de tdta nedreptatea și sa ne curățască ca să se facă un 
popor maă ales sânţit și rdvuitor de fapte bune“ (Tit. IL, 14). 
»Decă fiind-că copiii sunt părtașă carneă și sângelui, și el de- 
aseminea a participat la aceiași, ca prin morte să desființeze 
pre cela ce are stăpânirea morțeă, adecă, pre diavolul, și să 
scape pre cei ce prin frica morţei în tstă viaţa erai supuși 
servituței“ (Ebr. IL, 14, 15). „Ștergând înscrisul cel contra 
nosiră, fost în ordine, ceia ce ni era contrarii, și l-a luat 
din mijloc pironindu.-] pre cruce“ (Col, Il, 14, 15). „Căci, pre- 
cum toți mor prin Adam, toți vor învia în lisus Christos 
( Cor. XV, 22). 

Mântuindu-ne ast-fel de păcat prin mârtea sa, precum 
şi de urmările sale dăunăci6se, Domnul nostru lisus ne-a 
câștigat în același timp bunurile cele mai mari. 

V. El a înstituit prin sângele său-o legătură nouă şi a 
restabilit unirea n6stră cu D-deti. „De acea este El mi)lo- 
citoriul Testamentuluă Noă, pentru ca prin moriea ce a, sufe- 
rit-o spre a expia nedrepiăţile ce se comiteaă, sub testamentul 
cel dintăiă, aceă ce sunt chiemați de Dumnedeă, sa primesca 
moștenirea, eternă ce le-a promis-ot (Ebr. IX, 15; Comp. XII, 
24). Acum în lisus Christos, „voă carii Gre când eraţ depăr- 
taţi, vaţi facut aprope prin sângele luă Christos. . . .; căci, 
prin el avem amândoi apropierea întrun Spirit cătră Pă- 
rintele“ (Efes. II, 13-;8). 

VI. Ne-a făcut fil adoptivi ai lui D-deti și domestici ai ca- 
sei sale. „Jar când a venit Plinitatea timpuhă a trimes Dum- 
nedeă pre Fiul său, cel născut din femeie, venit sub lege, sa 
escumpere pre cet de sub lege, ca să primim înfiereat (Gal. IV, 4) „Numaă sunteți străină și nemernici, ci concetățenă
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aă sânţilor şi e.:<nică-a hă Dumnedeii“ (Efes. IL, +9; Comp. 

II Petr, 1,4). 

VII. Ne-a tnt prin mârtea sa mijlocul de a fi drepți şi 

sânți : „El a purtat păcatele nâstre în corpul săă pre cruce 

ca fiind morți păcatului sa viețuim cu dreptate“ (1 Petr. 1, 

24). „Christos a îubit biserica și pre sine sa dat pentru 

dânsa, ca sa o sânţisca, curăţindu-o cu spălare de apă prin 

cuvânt ; ca sd o pună înainte-și biserica mărăță, ne-avend pată 

saă întinăciune, saă alta ceva de acest fel, ci ca să fie sântă 

şi făra de prihuna“ (Ees. V. 25-27). „Și pre vot carii Gre 

când erați înstr&inață și neamici cu, mintea prin lucruri rele, 

dar acum va împacat, prin mârtea cu trupul săi muritor, ca 

să vă pună sânți și făra de prihană și nevinovaţi înaintea sa“ 

(Col. 1, 21, 22; Comp. Tit. II, 14). 

VIII. Ne-a căşugat prin mârtea sa viaţă eternă şi glorie 

eternă : „Precum Moisi a înalțat în pustie șerpele, așa irebue 

să se înalțe și Fiul omului, ca tot cel ce crede întru el sa nu 

peră, ci sa axba viaţă vecinică“ (lon. LI 14, 15). » Căci, dacă 

fiind noi neamică, ne am împăcat cu D-deă, prin mârtea Fiu- 

luă s2ă, cu mult naă vârtos fiind împăcați ne vom mântui, prin 

mărtea lui“ (Rum. V, 10). „Căci se cădea aceluea pentru care 

sunt tâte, aducând mulți fiă la mărire, să facă pre autorul 

mântuire lor desăvârșit prin suferinți“ (Ebr. IL, 10). 

In urma efectelor acestor fericite ce le-a avut pentru noi 

mârtea Domnu ui nostru, El s'a numit pre sine, in Scrip- 

tură : Jisus, adecă Mântuitoriă (Zw7ip), pentru că ne-a mân- 

tuit, ne-a scăpat de păcat şi de tote urmările sale dăunăcio- 

se (Mat. 1, 21: Luc. TI, i; Tit. IL, 13, 14; Act. V. 30); Milo- 

citoriă (Megirns) pentru că ne-a împăcat şi ne-a unit din noi 

cu D-dei (| T:m. Il. 5; Ebr. VIII, 6; IX, 15; XII, 24); Preot 

mare sai Arhereă (Apy1€p25), pentru că sa oferit insuși 

spre sacrificiti pe cruce, că prin jertta acesta de împăcare
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ne-a meritat isbăvire de tâte relele şi bunurile eterne (Ebr. 
TI, 17 IV, 14; V,9,1oşia); arvună, garant (“Exypvos) al Noa- 
lui Testament (lEbr. VII, 22), pentru că prin mârtea sa a 
plătit înaintea Dumnedeului nostru datoria pentru păcatele 
n6Ostre; „a șters înscrisul cel ce era împrotiva n6stra prin 
orînduire; a nimicit cu totul înscrisul acâsta, care ni era 
contrar spăndurându 1 pre cruce“ (Col. II, 14). 

$. 153. Expunerea mijlocului rescumpărăveă ndstre prin 
mortea luă Iisus Christos. 

TGtă taina rescumpărărei nâstre prin mârtea lui lisus 
Christos este, că, în locul nostru, a plătit prin sângele set 
datoria nâstră morală și a dat satisfacere deplină dreptăţei 
dumnedeești pentru peEcatele n6stre; ceia ce noi nu eram 
în stare de a face prin noi înşine : cu alte cuvinte, el a îm- 
plinit şi a suferit în locul nostru tot ceia ce trebuea pentru 
ertarea ptcatelor. Posibilitatea, în genere, a înlocuirei unei 
persOne prin alta înaintea tribunalului dreptăţei divine, a 
acestei plăţi a unei datorii morale prin o persOnă în locul 
alteia sau a altora, trebue numai decât să fie admisă de 
mintea omenescă : 12 Când în favorea acestei înlocuiri este 
voința divină și consimţirea îaaltului Legiuitor și Judecător; 
2* când persona, care ș'a luat asupra sa de a plăti datoria al- tor datornici r&i de plată, n'are însăşi o aseminea datorie îna- intea lui Dumnedeii; 30 când consimte a împlini în privinţa acesta t6te reclamele Judecătorului; 40 în fine dacă face cu adevărat o plată așa ca să indestuleze pe deplin datoria. T'ote aceste condiţiun) împrumutate din exemplul Mântui- * toriului şi numai generalisate at fost cu desăvârșire îm- - plinite în lucrarea sa cea mare pentru noi. I. Mântuitoriul nostru isus a suferit și a murit pentru noi, dupre voinţa şi cu consimţirea Părintelui s&i, înaltul nostru Judecător. De aceia, E| însuși, Fiul lui Dumnedeii,
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a venit pre pământ, „nu ca sd facă voea sa, ci voea Tatalui 

celuă ce l-a trimes“ (Lon. VI, 38). Singura sa ocupaţiune, în 

tot decursul vieţei sale pământeşti, era de a face „voința 

Părintelui (IV, 34). In fine când, apropiindu-se de mortea 

sa, în mijlocul suferințelor celor mai amare vorbea către 

Părintele, fiind în grădina Getsemani : „Parinte, de este cu, 

putinţa, trecă păharul acesta dela mine“ (Mat. XXVI, 39), 

el, adause îndată : „dar nu precum voesc eă, ci precum tu 

(Ibid. 39); nu voea mea să se faca; ci a ta (Luc, XXII, 42). 

Și apoi cu adevărat a băut pentru noi iot păharul mâniei 

divine pre cruce. Pe de altă parte, cuvântul dumnedeesc 

ne învaţă lămurit că Tatăl însuşi „n'a cruțat pre Fiul săă 

propriă, ci l-a dat pentru noi toți (Rom, VIII, 32); cd 

D-deă însuși l-a rânduit ca să fie scrificit, de împăcare prin 

credința în sângele luă, spre arătarea dreptăjei sale, pentru 

lăsarea ptcatelor de mai înainte facute“ (Ibid. LII, 25); căci 

Părintele a bine-voit, ca în el sd locuâscă t6ta plinitatea ; și 

făcând pacea prin sângele crucei ha, să împace printr Ensul 

tote pentru sine ; printr Ensul saă, cele de pre pământ saă cele 

din ceriuri (Col. L, 19-20). 

II. Domuul lisus a suferit şi a murit pentru păcatele nos- 

tre, fiind el însuşi scutit de tot păcatul și nevinovat, și pria 

urmare cu totul liber înaintea iur D-dei de acestă datorie 

morală. Cacă pre cel ce ma cunoscut păcal, l-a făcut păcat 

pentru noă, ca noi să ne facem dreptatea lui Dumnedei 

printr Ensul (IL Cor. V, 21). » Caci un aseminea Arhiereă ni 

se cuvinea, sânt, nevinovat, fară de pata, deosebit de cei pă- 

câtoși și mat înalt decât ceriurile ; care n are trebuinţă în tâte 

dilele ca alți arhierei, a aduce sacrificii maă întăiă pentru 

păcatele sale și apoi pentru ale poporuhi, cc acâsta a fa- 

cut-o odată, aducându-se pre sine“ (Ebr. VII, 26, 27), „care 

prin Spiritul cel etern s'a adus pre sine făra pată lui D-deăi“



(bid. IX, 14), ncel drept a suferit pentru:cei nedrepți, ca sa 
ne: potă aduce lui Dumnedeă“ (1 Perr. Ul. 18. şi prin aceia 
ne-a rescumptrat din blestemul legeă, facâmlu: se pre sine bles- 
tem pentru noi“ (Gal., III, 13). | 

II. Domnul a suferit şi a murit pentru. noi de bună-voie; 
de aceia suferinţele şi mortea sa at putut sa lie plăcute ce- 
rescului Judecător. Părintele meă mă tubește, pentru că că, 
îmă pun viața mea, ca iarăși să o tă. Nimene nu o ia dela 
mine, ci că o-pun însumi. Am putere să oipun și am putere 
iarăși să o taă“ (I6n. X, 17,18). Apoi, când a venit timpul 
ca să-şi dea cu adevărat viața sa pentru. oiie saie, s'a dus de 
bună-voie la:lerusalim, cu tâte ca sciea bine -mai de înainte. 
că se va da, va fi ocărît, răstignit (Mat. XX, 18); EI intră de 
bună-voie în grădina Gethsemani. cu tâte că prevădu că 
trădătorul Iuda îl va urma cu complicii să (Ibid. XXVI, 
30, 31); se dădu de buna-voie pre mâna 6menilor arhiereu- 
lui, cu tote că prin 'un cuvânt: Fă sunt putea să-i facă pre 
toţi să cadă la păment (Lon. XVIII. 6), şi cu tâte că ar fi 
putut, de ar fi voit, sa fie apărat de «mai mult de dou&-spre- 
dece legiuni de ângeri, (Mar. XXVI, 53). Sânți Apostoli 
înv&ţară de o potrivă că, „Christos însuși a purtat pecatele 
nostre în corpul săi, pre cruce (I Petr. 11, 24); că, „ne-a 
iubit și sa dat pre sine pentru noi lui Dumnedei, ca dar și ca Jerifa bine placută mirositânee (Efes. IV, 2): că, „Zla iubit Biserica și pre sine sa dat pentru ea“ (lbid. 25). 
"IV. Domnul nostru a oferit dreptăţei d:vine, prin suferin- ţele sale şi prin mortea sa, o plată a datoriei nâstre, nu nu- mai pe deplin și indestulator, ci chiar cu prisosinţă, și prin aceia, tot odata ne-a eliberat de pecat și de pedepsele păca- tului, ne-a câștigat bunurile eterne. 

1% Domnul lisus a plătit datoria nâstră morală cu desă- v6rșire și indestulător. Acestă datorie, inaintea lui D-deu,



—.191— 

era, că, :n'am împlinit voința sa cum trebuea să o facem, 

că am supărat infinit pre Creatoriul prin neascultarea nOs- 

tră și că: prin urmare am fost condemnaţi de el la suterință 

și la mârte, urtnare neevitabilă a păcatului și resplată dr&p- 

tă a păcatului, dupre cuvintele Scripturel : » Păcatul săvâr- 

șindai-se naște mortea“ (lac. IL, :5); mârtea, este plata păcatu-. 

luă“ (Rom, VI, 23; Comp. Fac. Îl, 17). Dar Domnul lisus 

a împlinit cu desăvârşire şi în totul voinţa lui D-deiă în totă 

viața sa pământescă, mal ales în suferinţeie sale pre cruce. 

și în mortea sa, sail renunţarea sa de; sine, umilinţa sa și: 

supunerea la voia Părintelui fură duse în gradul cel mai 

înalt (Fil. 1], 8); ela îmblândit cu desăvârșire şi pre deplin 

pre Creatoriul în locul nostru; a indurat pre deplin și cu 

desăvârşire pentru noi tote suferinţele și mortea ce o me-: 

rităm pentru tote păcatele nostre. Căci de şi a suferit pen-- 

tru noi şia murit ca om, totdeuna omenirea acesta, chiar 

şi în suferinţi, era nedespărţită de divinitatea sa și omeni- 

rea proprie lui Dumnedeti Cuvântul. Cu tete că a suferit. 

şi a murit pentru tot nemul omenesc, cuprindând milione 

de 6meni, a fost o persână divină cu ale cărei merite nu 

se pât compara nu numai toţi Gmenii, dar. chiar tote crea- 

turile luate la un.loc. Cu t6te că a făcut pentru noi voin- 

ţa divină şi a fost ascultător numai trei-deci de ani și jume- 

tate, că a pătimit şi a murit pentru noi numa! -dată, ase- 

minea supunere la voia lui D-dei, nişte suferiați așa de 

crude şi mortea sa pre cruce; ca persânaă divină, a fost. 

pururea negreşi! de natură â resplăti nesupunerile nostre 

nenumărate la voinţa supremă, şi nenumăratele feliuri de 

suferinți şi morte, temporale și eterne, la cari suntem su- 

puşi. D-deii trebuea să fie pre deplin satisfăcut de un ase- 

minea sacrificii pentru păcatele nostre ; căci acela care sa- 

isfăcea chiar era D dei (Ebr. V, 8-0; LX, 27, 28 x,
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12-14). Ideile acestea fură exprimate și desvoltate de un 
mare număr de părinţi și învățători aj bisericel. Spre exem- 
plu : Autorul Epistolei către Diognet, un bărbat Apos- 
tolic, dice : «D-dei a dat pre propriul său Fiu spre res- 
„cumperarea (Argo) nâstră, pre cel Sânt pentru cei păcă- 
toși, pre cel drept pentru cei nedrepți, pre cel Nevinovat 
pentru cei vinovaţi, pre cel Nestricăcios pentru stricăcioși 
pre cel Nemuritor pentru cei muritori. Căci cine putea să 
acopere păcatele n6stre, dacă nu dreptatea divină. Cine al- 
tul afară de'Fiul unultnăscut al lui D-deă putea să ne justi- 
fice pre noi nedrepţii (1)?, 

Sântul Irineu : «In Adam cel dintăii, noi l-am mâniat 
(pre D-dei) nepăzind porunca sa, dar în al doilea Adam ne- 
am împăcat cu EI fiind ascultători până la mârte; căci no! 
nu datoriam decât numai Aceluea a cărui lege am călcat'o 
la inceput» (2). 

Sântul Ciril lerusalimitenul : «Din causa păcatului eram 
inimici și D-deii hotărise mârtea pEcătosului. Ce 'era de 
făcut? Trebuea să lovescă cu mârte dupre dreptate sau să 
calce hotărirea după îndurare? Dar admiraţi aici înţelep- 
ciunea”lui Dumnedeă ; el menţine şi adeverul hotărîrei 
puterea îndurărei. lisus Christos a purtat păcatele n6stre 
în corpul săi pre cruce, ca fiind morţi păcatului să viețuim 
cu dreptate! (1 Petru, IL, 24) (3),. Nu te mira, că sa mân- 
tuit lumea întregă ; căci acela, care a murit pentru lume, 
nu era om simplu ; era Fiul unic al lui Dumnedei. Păcatul 
unui singur om. Adam, putu să aducă mârtea în lume. 

(1). Epist. ad Diognet. n. IX. 
(3). Adv. Hares. V, 16 n.3 şi mai departe : „Propitians pro nobis Patrem, în quem peccaveramus, et nostram inobadienti- am per suam obedientiam consolatus, nobis autem donans eam, que ad, factorem nostrum, conversationem et subjectionem“ (V, n. , . 
(3). Catech. XIII, n. 33.
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Dacă deci, din causa păcatului unuea (Rom. V, 17), a dom- 

nit mârtea în lume, viaţa nu va domni ea prin mortea celui 

Unul născut ? Şi dacă, atunci, pentru că a mâncat din pom, 

proto-părinţii noştri tură scoşi din raiu, astă-di, prin arbo- 

rele lui Iisus, credincioşii nu vor intra ei mai lesne în rai ? 

Dacă cel dintăiti creat de pre pământ produse mortea tu- 

turor, Acela ce l-a creat nu pote Gre să aducă viaţa eternă, 

EI însuși fiind viaţa ? Dacă Finees lovind de mârte, intru 

râvna sa, pre omul cel desfrânat, făcu să înceteze mânia divi- 

nă (Num. XXV, 8), lisus Christos, nu putea tără să om6- 

re pre nimene, ci aducându-se pre sine ca rescumptrare, 

să stingă focul mâniei dumnedeești ce se aprinsese contra 

Gmenilor (IL Tim. LL, 6) (*). 

Sântul Atanasie cel Mare : «Fiind-că trebuea în sfârşit ca 

Gmenii să plătescă datoria lor (şi acestă datorie consta în- 

tru aceia că toți erati supuşi morţel, ceia ce fu principala cau- 

să a venirei lui lisus Christos pre pământ), Domnul nostru, 

dupre ce a dovedit divinitatea sa prin faptele sale, aduse în 

fine un sacrificii pentru toţi Omenii, dând la morie templul 

corpului săi propriă, pe de o parte spre a-i face prin acesta 

pre toți nevinovaţi și liberi de vechiui păcat, şi pe de alta 

spre a se arăta invingătoriul morței şi a face din nestricăciu- 

„nea corpului săi propri inceputul învierei generale. .. Mor- 

tea era necesară ; trebuea să fie pentru toți, pentru că tre- 

buea ca datoria comună să fie plătită. De aceia Cuvâatul, 

nemuritor din fire, luă un corp muritor, spre a-l aduce ca 

pe trupul s&ă proprii sacrilicii pentru toți Omenii, și ca 

să sufere cu trupul mârtea pentru toți (2). - 

Sântul Grigorie Teologul : «Acel ce este mai pre sus de 

(3). Catech. XIII n. 2, 

(9. De incarn. Verbi n. 929. 

'Peologia Dogmatică ” 13.
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noi a plătit pentru fie-care din noi datoriile în parte, și o 

nouă taină s'a arătat : orinduirea indurătâre a Celui prea 

Inalt în fav6rea omului cădut prin neascultarea sa. lată pen- 

tru ce naşterea și Fecira, eslea şi Betleemul, naşterea în lo- 

cul creaţiunei, Feci6ra în locul femeiei, Betleemul în locul 

Edemului, eslea în locul Raiului cel mic și vădut în locul 
celui mare şi tainic. . iată pentru ce lisus primește botezul și 

mărturia de sus; iată pentru ce ajun&ză el, se ispiteşte, în- 

vinge pre aceia ce învinsese. Iată pentru ce demonii sunt 
alungaţi, b6lele tămăduite și lucrarea cea mare a predicărel 
încredinţată pruncilor şi săvârşită de ei. .... lată pentru ce 
arbore pentru arbore și mâni pentru mână : mânile întinse 
cu curaj pentru mâna întinsă cu necumpătare; mânile pi- 
ronite pentru mâna liberă; mânile ce reunesc extremităţile 
lumei pentru mâna ce alungă pre Adam din raiă. . . . Iată 
pentru ce înălțarea pre cruce pentru cădere, fierea pentru 
mâncare, cununa de spini pentru fapta cea rea, mârtea pen: 
tru mârte (1);. 

Acel€și cugetări se află şi în Sântul Clement al Alexan- 
driti (2), Ambrosie (3), Gregorie Nisul (4), I6n Chrisos- 
tom (3), Augustin (€) şi alți învăţători (2). ” 

2% Domnul a plătit pentru noi cu prisosință. Căci, ori 
cât de mari şi nenumărate ar fi pe&catele nemului omenesc, 
tot-deuna sunt mărginite prin natura lor chiar și prin nu- 

(4). Cuvânt. III. Oper. St. P. ], 31, 32. 
(2). Cohort. ad gent. cap. XI. 
(3). Epist. LXXXIUI : „Pretium nostra liberationis erat sanguis Domini Lesu. . „& 

o (4). De Occurs. Dom., p. 454 t. III, ed. Morel. (5). De Cruce. et latr. brail. In. 1. m (6). De Trinit., XIII, cap. 15: „In redemptione tanquam pre- iun pro nobis datus est sanguis Christie. 
(“7 suuseb. Demonstr. evang. ÎI, 10; IV, 1; X, 1; Didym De rii, HI, 12; Cyril, In Loan. VII, 30; Teodoret, [a aie
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mer; dar lepădarea de sine, suferinţele şi mortea lui lisus, 

Fiinţa nemărginită, trebue să fie, în tote privinţele, de un 

preţ nesfârșit la tribunalul dreptăței eterne; și prin urma- 

re, orl-eare ar fi mărimea, nemărginirea vătămărel făcu- 

te prin păcatele .n6stre majestăţei Fiinţei supreme, totuși 

satisfacerea oferită- prin Iisus Christos este fără de asemă- 

nare mai mare. Ast-fel nu numai că a plătit pre deplin da- 

toria, n6stră prin sângele săi nepreţuit, ci încă ne-a cum- 

părat cu preciul acesta, ne a căștigat bunuri eterne. Sântul 

Apostol exprimă lămurit adeverul acesta când dice : „Dar 

nu precum abaterea așa şi darul; că de aă murit prin abate- 

rea unuea cet mulţă, cu mult maă vârtos harul luă Dumne- 

deă și darul prin harul unu om, Lisus Christos, a prisosit la 

mul. . că dacă prin, abaterea unuea mortea a domnit prin a- 

cest unul; cu mult maă vârtos cei ce aă, primit prisosința haru- 

luă și a darului dreptăţei vor domni în viață prin unul, lisus 

Christos“ (Rom. V, 15-17; Comp. V. 32). A fost predicată 

și de sânţii Părinţi. 

Aşa se esprimă Sântul Ciril de Jerusalem : «Nu era de 

puţină însemnătate, acela ce a murit pentru noi; nu era 

simţual „Mielul“ ; el nu era un simplu om, nici un ânger, ci 

Dumnedei întrupat. Nelegiuirea păcătoşilor era mai puţia 

considerabilă decât dreptatea Acelui ce a murit pentru ei. 

Mai puţine păcate am săvârșit decât actul de drepiate a 

Aceluea, care șa dat sufletul săi pentru noi, l-a pus când 

a voit şi l-a luat Yarăși când a voit (2). 

Sântul I&n Chrisostom : «Inchipuţi-vE că cine-va datoreș- 

te unul creditor dece oboli și acesta pune ia închis6re nu 

numai pre datornic, ci și pre femeia lui, pre copiii și 

pre servitorii lui; între acestea vine un altul şi nu numai 

că plăteşte cei dece oboli, ci-ă mal dă pe de-asupra dece- 

  

(). Catech. XIII. n. 33.
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mil de talanti de aur, duce pre cel închis în palatul împ&- 
rătesc, îl pune la locul de cinste şi-l încarcă cu onoruri; 
lară cel ce a dat cei dece oboli nu se mai gândeşte la acesta. 

Tot așa este și cu noi: Christos a plătit cu mult mai 
mult decât eram datori ; plata ce a făcut-o este în compa- 
rare cu datoria nostră, ca un ocean fără margini pe lângă 
o picătură de apă. Așa dar, o omule! n'ai nici o îndoială 
v&dend o așa îmbelșugare de bine! Nu căuta a cunâsce 
cum sa stins scînteia morţei și a p&catului, când un noiaa 
de har s'a vărsat preste dânsa (o. 

lacă pentru'ce și noi credem că suferințele și mârtea 
Mântuitoriului ai pentru noi nu numai insemnarea res- 
cumperărei și plata datoriei (2), ci şi însemnătatea meritelor 

0). Omel. -X, n. 2 asupra Epistolei către Romani. | , (2). Cui s'a; adus rescumpărarea. acesta pentru noi? Dupre unii, Domnului lumei, aceștia, lui Satan, căruea eram cu toţii sclavi (Orig în Mat. t. XVI, n. 8; Greg. Nys. Catech., cap. 22 şi urm. Ambr. Epist. LXXII, n. 3; Hieron. în Efes. cap. Î, 1), dar Sân- tul Grigorie și Sântul I6n Damascen a, descoperit în deajuns nepotrivirea, acestei socotinţi. Iacă cum raționeză cel dintăiă : „Cui şi pentru ceis'a vărsat acest sânge pentru noi,-sângele aces- ta august şi glorios al lui D-geii și Arhiereu și jertfă ? Noi eram în puterea satanei, vânduți păcatului şi cumpărând stricăcrunea prin necumpătare. Dar daca prețul vescumpă&rărei se dă de către sclav acelui ce-l ţine în puterea sa, întreb cui şi pentru ce s'a oferit un preţ aşa de mare ? Dacă spiritului TEă, atunci este însultător ! Tâl- harul primi rescumpărare; nu numai că o primește dela D-gei, ci chiar pre Dumnegeii; el primeşte pentru hoţia sa un preţ aşa de mare că ar fi cu drepțul să ne cruțe pentru acesta! Şi dacă Părintelui, întrebam nai Ântăiă cum ? Noi nu eram sclavii lui ; şi apoi pentru ce sângele Uriuea. născuţ a putut fi plăcut Părin- telui, care de almintrelea n'a voit sângele lui Isac adus pentru părintele săi, ci schimbă jertfa, puind în locul victimei om-neşti un berbece? Sai mai Vine de aici se vede, că Părintele primeşte “escumperarea ; nu că el;a cerut 0, saă'că ar avea, trebuinţă, ci dupre economie şi pentru că, omul avea trehuință, a fi sânțit prin natura omenâscă a lui I-dei, ca să ne mântu&scă el însuşi, învin- gând pre cel ce ne apăsa și să ne înalțe ln El prin Fiul, mijlo- citorul și ordonatorul a tste în ondrea ' Părintelui, cărica se âra-
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de un ordin mai superior înaintea tribunalului dreptăţei 

eterne, în considerarea cărora ne dă D-dei tote (Rom. VIII, 

32) ; saii, spre a ne servi de cuvintele Catehismului ortodox : 

«Suferinţa sa de bună-voie şi mortea sa pre cruce pentru, 

noi, fiind de un preţ şi un merit infinit, ca :patima şi mOr- 
tea celui Nevinovat şi a lui D-deti omului, este tot odată ŞI 

o facere în destul deplină dreptăţei dumnedeeşii, care ne-a 

condemnat la mârte pentru păcat, și un merit nemărginit, 

care i-a căştigat dreptul de a ne da nouă, păcătoşilor, fără 

vătămarea dreptăţei, ertarea păcatelor nâstre şi harul spre; 

a învinge păcatul şi mârtea» (Art. IV, p. 54 Mosc. 1846). .. 

Ş. 154. Intinderea efectelor de împăcare ale morţeă luă 

| Iisus Christos. 

Sacrificiul ce Christos Mântuitoriul nostru aduse pentru: 

noi pre cruce este un sacrificii, care cuprinde pre toți. Pu-: 

terea și efectele sale se întind : | 

I. Asupra tuturor Gmenilor. Acesta o învaţă însuși Mân- 

tuitoriul, dicând : că, „a venit să mântutscă cela ce era per- 

dut“ (Mat., XVIII, n; Comp. IX, 13), şi toți 6menii erati 

așa ; că-şi dă trupul săă „pentru viața lumei“ (lân, VI, 52); 

că Dumnedeii „așa a iubit humea în cât și pre Fiul săă cel 

unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el să nu ptra, ci 

să aăbă viaţă eternă“ (III, 16). - 

Acâsta o învățaii şi Apostolii: 1% Numind pre lisus Chris- 

tos mijlocitor pentru toţi : „ceia este bine și plăcut luă 

tă supus în tote“ (Cuv. la paşti; Oper. St. Păr. 1V, 115-117). 

Iacă şi cuvintele lui I6n Damascen: „El more primind mârtea 

pentru noi, și pentru noi se oferă sacrificii Părintelui; căci am 

păcătuit, înaintea Părintelui, care avea să primâscă preţul rescum- 

părărei nâstre, ca să fim ast-fel scăpaţi de condemnare. Dar nu 

Muncitoriului omenirei sa adus sângele Domnului (Exp. cred. 

ort. III, cap. 21 p. 211-218).
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Dumnedei, Mântuitoriul nostru, care voeșie ca toți 6meniă să 
se mântutscă și sd vie la cunoscința adevărului ; căcă este un 
Dumnedei, um mijlocitor între Dumnedeă, și Omenă, Omul 
fisus Christos, care sa dat pre sine pentru rescumpărarea, tu» 
turor“ (| Tim, II, 3-6; Comp. Rom. III, 28, 30). 20. Nu- 
mindu-l Mântuitoriul, lumei : „Acesta este împăcarea, pentru, 
Păcatele nostre, și nu numaă pentru ale nostre ci și pentru ale 
lume întregi“ (L Lon. II, 2). „Am vădut, și mărturisin că 'Ta- 
tăl a trimis pre Fiul său ca, să fie Mântuitoriul lumeti (IV, 
14). 3. Dicând, că a murit pentru toţi Gmenii : „Că de a mu- 
rit unul pentru toți, deci toți aă murit : Și că a murit pentru 
toți, ca cei ce viâză să numa vite loruși, ci celui ce a murit 
și a înviat pentru căii (II Cor. V, 14,15; Comp. Ebr. IX, 9). 
»Decă, precum prin abaterea unuea, preste toți Omenii a, 
venit condemnarea, „așa prin dreptatea unuia preste toţi Ome- 
mii a venit îndreptarea spre viaţă“ (Rom. V, 18;, Comp. 
Col., I, 20; Efes. |, ro; III, 13-18), 

Acesta învețaii și sânţii Părinţi și învețătorii bisericel : 
Clement Romanul, Iustin, Clement Alexandenul, Euse- 
bi (4), Chrisostom (2). Grigorie Teologul, Vasilie cel Mare, 
Ambrosie, Isidor Pelusiotul (5),. Peodoret (4), Augustin Şi alții (5). Să aducem cuvintele unora dintre denșii : Sântul 
Macarie cel mare dicea : «Domnul întru venirea sa, bine- 

  

(1). Clem. ep. ador. L.n. 1; Lustin Dialog. cuna Triph. n. 88; Clem. Alex. Strom. VII, :Eus. Ps. 977, 1. 
(2). "Aorie văp bnăp nâvroy ântoave, In Ebr. homil. IV, n. 2. (5). Greg. Teol. cuv. IV despre Teolog. Op. 8. Păr. III, 100 ; Comp. IV, 165; Mar. Vasilie la Ps. XLVIII.; Ibia. V, 360; Ps. 59; ibid. 38; Ambros. De Isaac. et anima, cap. 3. n. 9.; Pelus,, lib. 1V, Epist. 100. 
(6). “Yzăp ânăyroy âvYpionoy rhy Tavațiav nai Gorjptov Yvatay zpo- oijvețxe. Eran., Dialog. II; Lect: er. 1846, 1, p. 302. : (6). Augustin., De Civit, Dei, XX, 6; Hieron Epist. XCII, n. 4, ad Iulian. Cyril. Alex. Adv. Anthrop., cap. 8.



— 199 — 

voi a pătimi pentru toţi (1). Sântul Grigorie Nisanul : «Ma- 

rele preot și servitoriulicultului nostru, sânt, nevinovat, fără 

de pată, scutit de ori-ce întinăciune, chiar cu gândul, s'a a- 

dus în corpul săă lui Dumndei Tatăl pentru toţi GOmenii. .. 

Ca preot, dupre rândudla lui Melhisedec, sa adus pre sine. 

Părintelui ca rescumpărare, nu'numai pentru Israil. ci şi 

pentru tOte popârele, şi a devenit Arhiereul cultului tuturor 

Gmenilor (2). Sântvl Atanasie cel Mare : «El sa adus de 

bunăvoie pentru tOtă lumea, ca să omoâre prin mortea 

corpului săi pre acela ce are stăpânia, morţei, pre diavo- 

lul (2). Dacă şi se dice în unele locuri ale Scripturei, că 

Domnul „sajdat ca să stergă pecatele multora“ (Mat. XX, 2), 

saii „a purtat pre cruce păcatele multora“ (Ebr. IX, 28; 

Comp. Mat. XXVI, 28; Luc. XXII, 20), trebue a se aminti: 

mal ânt&iii că esprimând adevărul acesta limba sântelor 

cărtă întrebuinţeză cuv6ntul mulfă în înţelesul de toți, luând 

partea în loc de tot, spre exemplu : „Precum prin păcatul 

umuea toți 6meniă aă, cădui în condemnare, așa prin dreptatea 

umuea toți Gmeniă primesc îndreptarea ce dă viață ; căcă, pre- 

cum mulţi a devenit păcătoşi prin neascultarea unuea, ast- 

fel mulță saă făcut drepți prin ascultarea unueat (Rom. V, 

18, 19; Comp. V, 12, 15; Ebr. II, 9, o; Is. LIII, 6,:2). Apoi 

este cunoscut că, cu tote că lisus Christos a murit pentru 

toți, că voeşte „ca toți Gmeniă să se mântu&scă și să vie la cu- 

noscinţa adevăruluă“ (| Tim., LL, 4), nu primiră toți învă- 

țătura lui, dupre cuvintele sale : „așa vor fi cei de pre urmă 

ântăiă, şi cel dintăiă, pre urmă ; că mulți sunt chiemaţă, dar 

puţină uleși„ (Mat., XX, 16). Sântul Ion Chrisostom, espli- 

când cuvintele acestea ale Apostolului : „isus. Christos s'a 

(0. Homil XXIV. . . lâvderwv dnăg nâvrov, 

(2). Homil. de Occurs. Domini în t. III p. 454, 

(3), Cuv. de Fide n. 13 (ap. Galland. t. Vp. 163); Cfr. de In- 

carn. n. 20.
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adus odată spre-a șterge păcatele multora“ (Ebr. IX, 28), se 
întrebă : «Pentru ce mulți şi nu toți?» Şi respunde : <«Pen- 
tru că n'aă credut toți. El (Domnul) a murit pentru toți, 
spre a-i mântui pre toți : acestă morte conrespundea per- 
fect cu perderea tuturor, dar n'a șters păcatele tuturor pen- 
îru că el înseși n'a voit (1);. 

II. Pentru t6te păcatele. Cuventul lui Dumnedeiă întareş- 
te acesta, când dice, că Christos ne-a mântuit: 10 în ge- 
nere de tot păcatul : „Sa dat pre sine pentru noi, ca să ne 
rescumpere de t6tă nedreptatea“ (Tit., IL, 14). „Sângele luă 
Jisus Christos Fiul să, ne curdțește de tot păcatul“ (IL Lon. 
I, 7); 2* şi în particular de p&catul original : „Precum mulţă 
dă devenit păcătoşi prin neascultarea unuea, așa mulți se 
vor îndrepta prin ascultarea unueat (Rom. V, 19; Comp.1 
Cor. XV, 45); 30 de tâte pecatele trecute : „D-geă l-a pus 
înainte ca să fie împăcare, prin credinţa în sângele stă, ca, să 
se arate dreptatea ce o dă el însuși, ertând, păcatele trecute“ 
(Rom. III, 25; Comp. Fapt. XIII, 38, 39; Ebr. LX, 15); 40 
de t6te păcatele viitâre : „Piilor, vam. scris acesta, ca să nu mai păcătuiți. Cu tote acestea, de păcătuește cine-va, avem de mijlocitor la Parintele pre dreptul lisus Christos ; căcă el este împăcare pentru păcatele nostre, și nu numaă pentru, ale n6s- tre, ci și pentru ale humeă întregi“ (| Ion, IL. ,, 2), , Daca măr- turisim păcatele nâstre, este credincios şi drept ca să ni le erte și să ne curățescă de tâta fară-de-legea“ (. 9). 

Adeverul acesta fu predicat de toți învățătorii bisericei, spre exemplu : Sântul Ion Chrisostom se exprima aşa : «Că bunurile împărtășite (prin lisus Christos) întrec în număr 
(2%). In Hebr., homil. XVII, n. 2. Da aseminea Teodoret expli- <ând cuvintele ; »Mulţi se vor îndrepta prin ascultarea unueat. (Rom. V, 29), dice: »F6rte bine întrebuințâză aici Apostolul cu- vântul mulţă; căci după venirea Mântuitoriului nu s'aă mântuit to, Ci humai acei carii cred întru el şi luer6ză conform cu le. gile divine“ (Adun. dogm. div. cap. 2; Lect. cr. 1844. IV, 318). 
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relele stârpite; că a nimicit nu numai păcatul original, ci şi 

tâte cele-lalte păcate, ne arată Apostolul prin cuvintele :. 

„Prin. har suntem îndreptaţi din multe păcate“ (Rom. V, 16) 

şi mal departe : «Harul a distrus nu numai păcatul original, 

ci şi tte cele-lalte păcate; mai mult încă, nu numai că a 

nimicit păcatele, ci ne-a dat şi sânţenia ; şi lisus Christos, nu 

numai a reparat tot ce era stricat prin Adam, ci incă l-a res- 

tabilit cu mal multă abundența şi mai bine (1). Ilarie : «El 

(Christos) a rescumperat pre toţi Gmenii din tote fără-de- 

legile lor (2)». 

LII. Pentru tot-dcuna, adeci dela începutul căderei omu- 

lui până la sfârșitul lumei. De aceia sa numit Christos Me- 

lul, ce s'a jertfit lui Dumnedeii „dela crearea lumei* (Ap. 

XIII, 8), şi pe de altă parte Arhiereă etern (Ebr. VII, 21), 

care n'avea trebuinţă să pătimescă «de mai multe ori dela 

crearea lumei,, ci «numai odată sa arătat către sfârșitul 

vecului, ca să nimicescă păcatul, aducându-se pre sine jert- 

fă (IX, 26) şi care „prin o singură jertfă a făcut desăvârșiți 

pururea pre aceă ce v-a sânțit“ (X. 14). De aseminea şi Res- 

cumpărarea ce a săvârşit-o el se numeşte eternă : „Iisus 

Christos, Arhiereul bunurilor viităre, venind în lume, odată 

a intrat în sânta sântelor, nu cu sânge de țapă și de vijet, ci 

cu, propriul săă, sânge, câștigându- ne vecinică rescumpărare“ 

(X, n, 12); şi preoţia sa se numeşte eternă : „Dor fiind-că 

rămâne în etern, are preoţie vecinica; de aceia pâte să mân- 

  

1. La, epistola către Romani hom. X, n. 2. şi-mai departe: 

„lacă pentru ce Apostolul nu dice : harul, ci prisosinţa harului. 

Pentru că ne-a împărtăşit darurile harului, nu numai pre cât tre- 

buea, spre a nimici păcatul, ci infinit mai mult. Ne-am isbăvit de 

pedepsă, suntem mântuiţi de lucrurile celui răi, renăscuţi de sus; 

am înviat, îngropându-se omul cel vechiă, ne-am rescumpsrat, 

sânţit, înfieat, îndreptat, am devenit fraţi ai Unuea născutului 

şi împreună moștenitori; ne-am unit cu el într'un corp; suntem 

membrile sale, uniţi cu el precum e capul cu corpul“ (Ps. 211). 

(2). In Ps. CXXLĂ, n. 2.
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tutscă pentru tot-dtuna pre aceă ce se apropie de D-deă, prin 
mijlocirea sa, fiind tot-duna viă. spre a mijloci pentru noi“ 
(VII, 24, 25; Comp. Rom. VIII, 34). | 

Cum trebue a se înțelege acestă mijlocire a lui Christos 
în ceriă în favorul nemului omenesc, o explică Sântul Gri- 
gorie Teologul : <A mijloci (Ebr. VII, 25), însemnă aici a 
interveni (mpeo5:vew) pentru noi în calitate de mijlocitor, 
cum se dice şi despre Spiritul Sânt că el mijlocește pentru 
noi (Rom. VIII, 26). De aseminea dacă se dice : „Avem 
de mijlocitor pre lisus Christos (1 Lon. IL, 1), nu este în acel 
înțeles, că el s'ar injosi prosternându-se servil înaintea Pa- 
rintelui : departe de noi o aseminea ideie, cu adeverat ser- 
vilă și nedemnă de Spirit! Este în contra naturei Părinte- 
lui de a o cere, contra aceia a Fiului de a suferi ; este chiar 
nedemn a cugeta așa ceva despre D-deu (1). Fericitul Teo- 
filact al Bulgariei scrie : <Unii înțelegeai prin cuvintele, 
a mijloci pentru noi, că lisus Christos are corpul săi în 
ceriă (și nu-l are depus, cum voesce maniheii) ; chiar aces- 
ta face mijlocirea sa, intervenirea sa pentru noi pe lângă 
Părintele ; căci, vădând acesta, Părintele își aminteşte acea 
dragoste de Gmeni, pentru care Fiul s&i luă un Corp și în- 
clină către bunătate şi îndurare (2)>. | 

IV. Preste tstă lumea în genere. De și Mântuitoriul nostru 
lisus Christos a murit anume pentru nemui omenesc cel 
“cădut, pentru care se şi numește mișlocitor între D-geă, 
și 6menă (| Tim., II, 5), cu t6te acestea, fiind-că scopul sa- 
crificiului s&ă expiator era de a nimici nu numai păca- 
tul, ci și t6te urmările pcatului, și urmările căderei stati întins preste 16tă lumea, de acela efectele r&scumpărărei 
s'aii întins preste tâtă lumea, atât spirituală cât şi materială, 

  

1). Serm. IV, despre 'Teolo ie; Oper. St. Păr. ] 2). In cap. VIII, Epist. ad RomaiLos) 36 N
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In raport cu lumea spirituală, urmarea căderei proto: 

părinţilor noştri fu că păcatul, nimicind legătura nâstră cu 

D-deii, Fiinţa a tot sântă, nimici negreşit legătura nostră cu 

ângerit (Mat. XXV, 31); şi ridică un zid de despărțire ne- 

pătruns între ceri şi pământ; așa că | cuitorii curați şi 

Juminoşi din lumea superi6ră numai puteau să aibă nimic! 

comun cu acei ce eraii „ședând întru întunerec și în umbra 

morţeă“ (Mat. IV, 16); căci, „ce umâre pote fi între dreptate 

şi nedreptate? ce legatură între lumină. și întunerec ?* (Il 

Cor. VI, 14), lisus Christos a dărâmat prin crucea să zidul 

acesta de despărţire : El a impăcat ceriul cu pământul, a 

reunit pre Ângeri şi pre omeni sub același cap; intr'o sin- 

gură Biserică a lui Dumnedeb. „Intru EI, dice Apostolul, 

a placut luă D-deă să steie tâtă deplinătatea“; v-a plăcut „a 

împăca prin el tote peniru sine, împăcând prin sângele pe 

cruce atât cele de pre ' pământ cât şi cele din ceriă“ (Col. 1 

19, 20). „S'a hotărât îi sine ca săreunâscă totul îm Iisus Chris-" 

tos, atât cele cereștă cât și cele pământești“ (Efes. 1. 10). Si 

după săvârșirea lucrului rescumpărărei „l-a dat cap Bise- 

piceă, care este corpul hiă, plinitatea, celui ce împlinește tote 

în toție (Ibid. 12, 13). lar acelor ce aii credut în lisus Chris- 

tos, li se dice: „Paţi apropiat de muntele Sionuluă și de 

cetatea. D-deuluă celuă viă, de lerusalimul cel ceresc și de mii 

de ângeri, de adunarea generală și biserica celor ântăiă, năs- 

cuță, carii sunt scriși în ceriă, și de Dumnedeă, Judecătoriul 

tuturor, și de spiritele drepţilor ce dă ajuns la desăvârșire, și 

de lisus Mijlocitorăul aședământuluă noă“ (Ebr. XII, 22-24). 

_ Faţă, cu lumea materială, sau cel puţin cu natura pămen- 

tescă ; pecatul omului avu de urmare că pământul a fost, 

„blestemat pentru fapta omului (Fac. Il, 17); că ncreatu- 

pile s'aă, supus deșertăciune nu de vole. . . .* şi că ppând a- 

cum, istă faptura geme“ (Rom. VIII, 20, 22). În puterea res-
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cumperărei severșită de [isus Christos s'a ridicat blestemul 
de pre pământ, şi t6tă făptura calcă deșertăciunea și sus- 
pinul; dar acâsta se va realisa pe deţin numai când rei- 
noirea omenirei se va lucra pe deplin şi se va arăta gloria 
fiilor lui Dumnedet. Așa precum asigură Apostolul : »Păp- 
tura aşteptă cu nerăbdare descoperirea fiilor luă Dumnedeii, 
căci jăptura s'a supus deșertăciuheă nu de voie, ci pentru cel 
ce 0 a supus, în sperunță că însăși va fi elib:rată de servi- 
tutea stricăciunei spre libertatea măreță a fiilor luă Dumne- 
deii“ (Rom. VIII, 19, 21). Atunci va cădea inimicul cel mai 
de pre urmă „al tuturor creaturilor pământeștă, mortea ; și lucrul stricăciunei se va, termina negreșit; atunci, pământul 
se va arde cu, tot ce conţine el (IL Petru III, ro) şi se va ară- 
tă „ceriură nouă și Pământ noă, în care va locui dreptatea“ (13). Efectul expiator al morţei lui lisus Christos nu se în- tinde și nu se. va întinde nici odată preste lumea spirite- 
lor rele, care au cădut aşa!de jos, s'a înrădăcinat ast-fel în r&ă, se improtivesc așa de tare lui D-deu şi sunt așa de aprinși contra Lui, că numai pot să se căescă, să fie res- tabiliț și sunt nedemai de îndurare (1). Ei sunt păstraţi nu- mai pentru diua cea mare a mânier dumnedeeşti (luda 6); pentru denșii s'au pregătit focul cel vecănie (Matei XXV, 47). Părerea gnosticilor vechi, a marcioniţilor şi origeniş- tilor, carii întindeau efectul rescumperarei până şi asupra ângerilor caduți, fu combătută de Părinţii Bisericei (2) şi 

  

(2). Iustin Apol. 1, 28; II, 8; Ireu. Adv. her. I, 10; Nemes. de Natur. homin. cap. |; Hilar., in Ps. CĂLVIII, n. 7; Aueus- fin, în Ep. ad Gal. n. 24; De Civit Dei XIV, 27 ; Hieron. în Loan. III, 6; Greg Magna. in Iob, LX, 50, n. 76; L. Dam. Exp. etc. II, cap. 3, 4, 30, 
(2). Tertul, De Carn. Crisţ, cap. 14; Method. de Symeon et Anna n. 13, Hieron in Ies. XIV 20; Adv. Rufin. 1. 1 , „ 379, ed. Mart. ie bt IV, pl p
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condamnată solemn de Biserică în sinodul al cincilea ecu 

menic (1). 

Ş. 155. Efectul meritelor crucei luă Iisus Christos, faţă cu 

El însuși, starea sa gloridsa. 

Lucrarea cea mare a rescumperărei nostre, pre care o 

s&verşi Domnul lisus prin suterințele şi mortea sa, privită 

ca o lucrare de bună-voie din partea sa, ca o lucrare a per- 

sânei sale divine, are inaintea tribunalului dreptăţei eterne 

însemnătatea meritului celui mai mare,:nu numai în refe- 

rinţă cu nci, ci şi relativ de El insuşi, Rescumpărătoriul 

nostru. El sa supus de bună-voie voinţei Tatălui, care ho- 

țărise de a mântui lumea prin sângele Fiului stă intrupat; 

10tă viaţa sa a fost umilit şi injosit, de bună-voie, „în locul 

umeă vieţă fericite de care putea să se bucure, « suferit crucea, 

despreţuind rușinea. și neomenia“ (Ebr. XII, 2). Cu t0te a- 

cestea, starea sa de înjosire şi de miserie fu urmată peniru 

EI de premărire şi de starea glori6să (I6n, XII, 39; XII, 16), 

preamărire, nu dupre divinitate, care tu tot-deuna glori6su, 

şi care numai, în dilele trupului (Ebr. V, 7), ascundea glo- 

ria sa sub vălul corpului, ci chiar dupre natura omenâscă, 

pe care o luase în unitatea ipostasului sii, şi carea până la 

morte era cu adevărat „fără frumuseţe și fară strălucire“, 

şi se părea de despreţuit (Ies. LILI, 2, 3). Acestă preamărire 

perfectă a Mântuitoriul nostra, ca Dumnedeă:om, în urma- 

rea meritelor sale : | | 

1,0 anunţă iămurit E! însuşi, când, mergând la morte, 

dise intre altele Părintelui său : „Parinte, a sosit ora, pred- 
3 

mărește pre Fiul tăă, ca şi Fiul tăă sa te premaresca. . . 1e- 

“am preamarit pre pamânt. Am terminat lucrul cu care m ai în- 

  

(2). Concil ecum, V, contr. Origen. can. VII.
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sărcinat. Și acum, preamărește-mă, Părinte, în tine însuși cu 
Jloria care am avut-o în tine pâna a nu fi lumea (| lon. XVII, 
1 4 5), şi după înviere arătându-se la doi din ucenicii s&t 
ce călătoriau la Emaus şi: erai nesiguri de mortea Stă- 
pânului lor, le dise : „O nepricepuţilor și zăbaunică cu ini- 
ma a crede icte ce le-ai dis Profeţiă! Aă nu trebuea, să pă- 
tim&sca Christos tâte acestea şi să intre ast-jel întru gloria 
sa?* (Luc. XXIV, 25, 26; Comp. lon. X, 17).: 

Il. Și Sânţii Apostoli mărturisesc lămurit. Sântul Petru 
dicea ludeilor : „D-deul luă Abraam, Dumnegdeul luă Isaac 
și D-deul luă Iacob, Dumnedeul părinților noștri a preamărit 
pre Fiul să, pre carele l-aţi dat vovi (Fapt. UI, 13); şi scri- 
ea în una din epistolele sale, că Profeţii ati vestit mântui- 
rea nostră „însemnând suferințele hi lisus Christos și glo- 
via ce trebuea să le urmeze“ (1 Petr. |, 11). Sântul Paul, după 
ce spune, cum lisus Christos, fiind adevărat Dumnedeu, 
de bună-voie „sa micșurat pre sine, chipul robului luând, 
întru asemănarea Omenilor făcându-se, și cu chipul fiind ca 
omul“, cum „Sa înjosit pre sine, ascultător făcându-se pâna 
la morte şi mortea, crucei“, adauge îndată : » Pentru aceia, 
Dumnedeă, l-a înălțat preste tăte și X-a daruit nume care este 
maă presus de ori-ce nume, că întru numele luă isus tot genun- chiul să se plece în _ceriă, pre pământ şi în iad“ (Fil. II, 7-14). Şi în altă epistolă dice, că Iisus Christos „a fost încu- nunai cu mărire şi cinste pentru mortea, ce a suferit-o“ (Ebr., 
II, 9). 

Acestă preamărire a Mântuitoriului nostru constă, pre- Cum arată în parte și mărturiile citate : «în acela că a intrat ca D-deii om în acelaşi glorie pre care o avea ca D-deii la Părintele, mai înainte de a fi lumea» (Luc. XXIV, 25; I6n, XVII, 9; în acela că Taiăl „dupa ce a înviat din morți“, chiar cu omenirea „I-a pus să șadă de a drepta sa în ceriă,
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maă presus de idte Imcepătoriile, de tâte Puterile, Domniile și 

Stăpâniile, şi de tot mamele ce pote fi numit, nu numai în 

pâcul de acum, ci și în cel viitor, și a pus tăte sub picidre- 

le luăe (Efes. L. 21, 22; Comp. [. Cor., XV, 27): în acela că 

lisus Christos „sa înălţat la ceri, fiindu-i supuși Angerii 

Stăpâniile și Puterile“ (1 Petr. IML, 22), şi că sub' forma ome- 

nâscă, primeşte, dela tot ce este in ceri, de pre pământ 

şi chiar şi din iad, în tocmai aceiași inchinare, ce i se cur 

vinea dupre dumnedeire înainte de a fi lumea (Fil. Il, 10; 

Cap. V, u-14). 

Acestă preamărire complectă a Domnului lisus începu 

prin învierea sa din morți, când chiar corpul sti s'a trans- 

figurat și a devenit corp glorios (Ph. III, 21), și când dise 

Apostolilor : „ Gta puterea mi “a dat în ceriă și pre pământ“, 

(Mat. XXVIII, 18). Apoi vine înălţarea sa cu trupul la ceriil, 

unde i sati supus toți ângerii lui D-deă (| Petr. III, 22 : Ebr. 

1, 6). In fine, şederea sa de-a drepta Tatălui întru deplină. 

tatea gloriei divine (Efes. 1 21, 22; 1 Cor. XV, 27), în care 

se va arăta odată lumei ca să judece viii și morţii (Mat. 

XVI, 27; XIX. 28; XXIV, 30), şi va rămânea în vecil veci- 

lor unit cu Tatăl şi cu Spiritul Sânt (Luc. 1, 33). 

Ş. 156. Referinţa preoțieă luă Iisus Christos cu serviciul 

săă, profetic. 

De şi preoţia lui lisus Christos, adecă tâtă starea sa de 

înjosire şi mai ales moârtea sa pre cruce, a avut de scop a 

săvârşi rescumpărarea ndstră, totuşi sunt şi altele, c_nţinu- 

te în serviciul s&ă profetic, și anume : 

I. S'a înjosit, a fost ascultător chiar până la morte, în- 

tre altele, spre a ne înveța prin exemplul vieţei sale proprie, 

înaltele virtuți ale Evangeliei, pre care o vestea el cu viii 
% 

graiti. Scopul acesta îl îndegetâză el de mai multe ori: „In-
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vățați dela mine, caci sunt blând și umilit cu inima“ (Mat, 
XI, 29). „Pilda vam dat vouă, că precum fac că şi vot să 
faceți“ (lon. XIII, 15). „De voeștec ine-va să vie după mâne, 
să-și ta crucea și să-mă urmeze“ (Mat. XVI, 24). „Porunca 
ce vb daă este, ca sa vă iubiți unul pre altul precum, eă am 
iubit“ (l6n XV, 12). Şi Sânţii Apostol înv&ţaii acesta. S-tul 
I6n : „Am recunoscut dragostea lui către noi în acela ca și-a 
dat viaţa pentru not, şi noi trebue să ne dăm viața pentru 
fraţi noștri“ (Llon, ILL, 6). Sântul Petru : „isus Christos a 
suferit pentru voi, lăsându-ve pilda ca să mergeţi în urmele 
lui“ (| Petr. Il, 21), Sântul Paul: Deci fiți mie următori 
precum și eăi luă Christos“ (1 Cor. IV 16). 

II. El a murit spre a r&sturna cu desăvârşire prin sufe- 
rinţele sale și mârtea sa ideile cele false ale Jidovilor, de 
Care nu erai scutiţi cu desăvârșire nici chiar ucenicii să, 
cum că Mesia, ar îi rege pământesc, un faimos cucecitor, 

şi spre a arăta adevăratul înţeles al profețiilor Vechiului 
Testament in privinţa persânei sale. De acela arătându se 
după invierea sa la doi din ucenicii sti îmbuibaţi cu aceste. 
idei, le dise : „O nepricepuților și tărdii cu inima a crede 
tote cele dise de Profeţi! Aă, nu trebuea sa patimesca Ohris- 
tos idle acestea și sa între ast-fel întru gloria sa? Și începend 
cu Moisi și cu toți profeţiă, le explica scripturile în care se vor- 
bise despre El“ (Luc. XXIV, 25-27). De aseminea, arătân- 
du-se la toți învăţăcei : „le-a deschis lor mântea, ca. să înţe- 
lega Scripturile și le dise : Așa este şcris și așa se cuvinea, sd 
pătimescă Christos și să învieze din morți a trein-di“ (Ibid. 
45 46). 

IUL. A murit și cu scopul de a face să inceteze cu desă- 
vârșire legea lui Moisi, care servea de mur de despărţire în tre pugâni şi Jidovi, şi să sigileze cu s ângele săi legea nouă sau aședământul ce l-a adus din ceri | d pentru nemul ome-
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nesc. „EI este pacea nostră“, dice Apostolul, care din două 
popore (Jidovi şi Elinl) a facut numaă unul, care a rupt cu 

trupul săă, zidul de despărţire, acea vrăjmășie care-i despăr- 

țea și carea abolit legea cea încărcată cu precepte, ca să for- 
meze în sine însuși un singur om noă, din aceste două popore, 

punând pacea, între densele și reunindu. le într un singur corp, 

le-aă, împăcat cu D-deă prin'crucea sa, nimăcind în sine însușă 

vrăjmășia lor“ (Bf. UL, 14, 17). „De aceea este El mijlocito- 

riul Testamentului Noă, pentru-că prin mortea ce a suferit-o 

pentru a șterge fără-de-legele ce se săvârșaă, sub primul Tes- 

tamenit, aceă ce sunt chiemaţă de Dumnedeă să primăscă moș- 

tenirea, eternă ce le-a promis-o“ (Ebr. LX, 15, 16). Și Mântui- 

torlul insuşi a dis : „Acesta este sângele meă, al legeă nouă“ 

(Mat. XXVI, 24). 

IV. In fine a murit ca să ateste solemn, înaintea tuturor, 

chiar prin mOrtea sa, adevărul invețăturei ce o predica; el 

muri ca mărturisitor, ca martir al adevărului dumnede- 

esc. „Fiul hă D-deă eștă tu?“, îl întreba arhierei, căr- 

turarit” “şi bătrânii poporului, judecându-l spre morte ; şi el 

respunse îndată : „Tu giseși, Eă sunt“ (Luc. XII, 10; . Comp. 

Mat. XXVI, 63). Tu eşti împăratul ludeilor, l-a întrebat 

Pilat? şi lisus î respunse cu aceiași siguranță : „Iu dici, eă 

sunt rege“, adaugând : „Fă spre acâsta mam născut și am 

venit în lume ca să marturisesc adevărul“ (Ion. XVIII, 33-37). 

Pe aceste două crime imaginare, împutară Mântuitoriului 

nostru Jidovii orbiţi, şi nevoind a se desvinovăţi, fu dat mor- 

țel. De aceia Apostolul Paul il indegeta ca pe unul ce sub 

Ponţiă Pilat a dat o mărturie escelentă ( Tim. VL, 13), şi 

în apocalipsa Sântului IGn se numește mărturie credinciâsd 

și adevărată (i, 5; ILL, 14). 
= 

Teologia Dogmatică 
14.
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III. Serviciul lui Lisus Christos. ca rege, 

Ş. 157. Legatura cu cele precedente ; ideia ministeriu luă + 
lui lisus Christos ca rege și adevărul acestui, serviciă,. 

Ca profet, Domnul nostru Iisus Christos ne anunţă mis- 
teriul Rescumpărărei ; ca arhiereu, s&vârşi mântuirea n6s- 
tră, isbăvindu-ne de păcat, de puterea satanel (Fapt. XXVI, 
18) și de mârtea eternă și meritându-ne împărăţia ceriului 
și fericirea eternă ; dar și cu un servicii și cu altul, îă tre- buea puterea unui rege, spre a putea, pe de oparte ca do- vadă a dumnedeeștei. sale învețături, să lucreze un şir de 
minuni și semne, fără de care Omenii n'ar fi credut în el, şi pe de alta, a distruge cu adevărat puterea satanei, iadul, a învinge realminte mârtea și a ne deschide calea la îm- perăția ceriului. De aceea Mântuitoriul nostru trebuea să un€scă la serviciul săi profetic și preoţesc şi un al treilea serviciii regesc. Serviciul acesta constă în aceia, că Domnul „Iisus rege etern în dumnedeirea sa, fiind uns ca rege de Spiritul Sânt în omenirea sa, în întrupare chiar (Luc. L. 32- 35; Fapt, X, 37, 38), întrebuinţă ŞI întrebuinţeză puterea sa şi autoritatea sa regală pentru lucrarea cea mare a mân- tuirei nâstre. 

Adevărul serviciului regal al Domnuiui nostru lisus Christos este prea lămurit atestat de Cuventul lui Dum. nedeu. 
IL. El se născu rege, investit cu putere : n» Un prunc ni sa născut și un fiă, ni Sa dat, dice Isaia. ZI va purta stăpânirea pre umerile luă, se va numi Minunat, Consilier, D-dei Tare, Părinte veculuy viitori, Domnul păcei. . . Puterea sa se va întinde din ce în ce may malt și pacea luă mare margini ; va, ședea pre tronul luă David și va avea domnie ca să-l întă-
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râscă şi să-l: împuternicâscă întru, bune-cuviință și dreptate; dei 

acum și până în veci“ (Is..1X, 6, 7; Comp. Luc. 1, 32, 33: 

Mat. IL; 2). | o SI 

I|.. A tost rege şi avu putere regaiă în dilele înjosirei sale... 

El purta. și atunci: titlul de rege, precum. se pote videa. din 

acusările Jidovilor. (Mar. XXVII u-37; Marc. XV, 1, 30) şi. 

precum. întări singur: înaintea. lui Pilat (Ion. XVIII. 37). . 

Avea și putere:regală cum arată cuvintele din rugăciunea, 

sa către Părintele : „Părinte. a sosit ora; preamăreşte pre: 

Fiul tăi, ca și Fiul tăă să te prea-măresca pre tine, precum ă-aă 

dat putere asupra tuturor Gmenilor, ca să dea viaţă eternă tu- 

nurom celor ce:tu l-aă dat“ (lon. XVII. 2). Se arată în ade-. 

ver ca rege, când a intrat în Ierusalim conform cu profeția. - 

veche : „Bucură-te fiica» Sionauhuă ; salteă fata lerusalimu- 

luă ! acă regele tă vine la time, drept şi mântuitor.. El este 

sărac şi călare pre asină și pre mânzul asineă“ (Zach. LX, 9; 

Comp. I6n, XII, 5; Mat. XXI, 5), şi când fu aclamat serbă-. 

toreşte : „Osana Fiul luă David ! Bine-cuvântat cel ce vine 

întru mamele Domnului, regele luă Israil* (Mat. XXI, 9; 

Ida, XIL. 13). 

II. La fine se arătă rege în 10tă gloria şi puterea în starea 

sa gloriosă, când dicea ucenicilor săi: „Daiu-mi-s a tâtă pu- 

terea, în ceriă și pre pamânt“ (Mat. XXVII, :8); şi când Dum- 

nedeă l:a pus „sd șadă de-a drepta Tatălui mal pre sus de. 

tăte Incepătoriile şi Puterile, de tote: Tăriile şi Stepâniile, de 

tote Titlurile, care se pot numi na numaă în vecul de acum, ci 

îm cel. viitor, și a Pus țte sub picidrele lui“ (Efes. 121. 22). 

Dignitatea şi serviciul lui Iisus Christos ca rege fură măr- 

turisite în tot-deuna de Biserică chiar în simbolui s&ă-prin 

cuvintele : „A căruea împărăție nu va avea sferșit“. Ele fură... 

mărturisite şi de Invăţăturii bisericei, Maiales Sântul Irinei 

dise : «EI (Sântul Spirit) vesti prin profeţi şi naşterea din
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Feci6ră şi suferinţele, și învierea din morți, și înălțarea la 
ceriuri a prea iubitului nostru Domn lisus Christos cu tru- 
pul său, precum şi venirea din ceri întru gloria Parinte- 
luă, spre a reuni totul (Efes., |, 10), şi se învieze tot trupul o- 
menirel întregi, pentru că înaintea lui lisus “Christos Dom- 
nul nostru și D-deă, Mântuitoriul nostru şi rege prin buna- 
voință Tatălui celui nevădut, tor genunchiul să se plece în 
certă, pre pământ şi în iad (9. Sântul Metodiu al Patarei.: 
«Scriptura însușește Fiului onâre regală, nu în acel înțeles, 
că i-ar fi fost împărtășită de afară, sati că ar fi avut început, 
sati că ar putea crește; departe de noi o aseminea ideie! dar în înțelesul că on6rea acesta i se cuvine chiar prin na- tura sa și pentru că-i este cu adevărat proprie (ioxrn- 7ov) (2)>. Sântul Grigorie Nisanul ; «Prin numele de Chris- 
tos, anume și mai înainte de tâte se insemnă puterea sa (4p4'7o6) (3). Numele Christos, dacă voește cine-va să-l ex- prime mai lămurit și mai înțeles însemnă rege, tașa că Sân- ta Scriptură arată prin numele acesta, într'o accepţiune particulară, demnitate imperătescă (4),. Sântul Zenon de Verona : «Despre venirea regelui acestuea ai vestit profe- ţii, care se născu cu trupul în timp, este mare, întru cele înalte și umilit pre păme€nt; Creatoriul vecurilor şi Fiul FeciGrei, care fiind nemuritor în sine, bine-voi a muri ca om. . . Acesta, după înviere, primi tOtă puterea în ceri şi. pre pământ (Mar. XXVIII, 18). Cu tâte acestea puterea a- câsta este nouă numai pentru noul săi nume (Ph. II, 9); căci dicea chiar înainte de invierea sa: » Te-am prea-mărit 

  

(1). Adv. Hares. 1, 10,n.1. Acelaşi mărturisire despre împă- răţia lui Iisus Christos se află în Iustin Martirul (Dial, cum Triph. n. 31, 86, 108) şi Ipolit (de Christ. et Antichrist. n. 6). . (2). In ramos Palmar. n. 5, apud Galand. î. II p. 828. (3). De pert. Christiani forma în t. III, p. 227, ed, Morel. (4). De profess. Chriat. ibid., p. 269. ]
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pre pământ; am săvârșit lucrul cu care m'aă însărcinat, și 

acum, preamărește-mă la tine, cu mărirea care am avut-o la 

tine până a nu fi humea“ (5n, XVIII, 4 5) (2). Fericitul Au- 

gustin : «Christos a fost uns şi ca rege şi ca arhierei. Ca 

rege sa luptat pentru noi, ca arhierei sa jertfit pentru 

noi (2). Teodoret : «Cuvintele acestea : Am, fost pus rege de 

densul (Ps. IL. 6) se rapOrtă la omenirea lui lisus Christos ; 

căci, ca Dumnedeii, are stăpânire chiar prin natura sa, dar 

ca om, primește o domnie determinată (3. 

Ş. 158. În ce fapte se descoperi serviciul regal al luă lisus 

Christos ? Minunile sale. 

Faptele mai însemnate ale impărăţiei lui Iisus Christos 

sunt : 19 tote minunile prin care dovedi misiunea sa dum- 

nedeescă și adeverul învățăturei sale, şi în care manifestă 

puterea sa de rege sai domnitorii, fie în genere preste 

16tă natura, fie în parte asupra iadului şi a morței; 20 po- 

gorirea sa în iad şi biruința asupra iadului; 30 învierea sa 

şi biruinţa asupra morței; 4% în fine înălţarea sa la ceriti 

prin care ne-a deschis intrarea în împărăţia ceriurilor. | 

10. Domnul Lisus s&vârşea minunile sale ca dovadă a mi- 

siunet sale divine şi a adevărului învățăturei sale. In pri- 

vinţa acâsta dicea el însuși : „Dacă nu fac lucrurile Părin- 

teluă meă, să nu-mă credeți ; dar dacă le fac, de nu voiţi să mă 

credefi, credeți lucrurilor“ (lon. X, 37, 38). „Lucrurile care 

mi, le-a dat mie Părintele, ca să le săvârşesc pre ele, acele lu- 

cruri care le fac mărturisesc de mine, că Tatăl ma trimis“ 

(V, 36; Comp. XIV; n; XV, 24). Sânţii Apostoli vorbeau 

  

(2). Asupra cuvintelor, 1 Cor. XV, 24; Lect. or. 1838, II, 15 

(2). Tract. în Ps. CXLIX, | 

(2. La. Ps. IL. 
|
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'de aseminea;'spre exemplu : Sântul Petru'dicea Jidovilor : 
» Ascultaţă cuvintele acestea ; hsus Nazarinânul, barbat ade- 
vărat dela D-deă, între voi - cu puteri şi cu minună șt:semne, 
pre 'care le-a facut Dumnedei, + printr Ensul în “mijlocul vos- 
tru, precum și vol sciți; pre acesta fiind dat dupre sfatul 
hotărât și dupre presciința lui Dumnedei, luându-l și prin 
mânile celor făra de lege răstignindu-l l-aţă omorit“ (Fapt. 
II, 22, 23); şi Sântul Apostol Paul : „Cum vom scăpa noi, 
negrijind o ast-fel de mântuire, care hând începere a se pre.- 
dica dela Domnul, ni Sa adeverit prin ceă ce l-aă audit; îm- 
preună mărturisind Dumnedei cu semne şi cu minuni și cu 
felurite puteri“, și cu fîmpărtășiră de ale Spiritului Sânt, 
despre vota sa (II , 3, 4). 

IL. Domnul! lisus manifesta în minunile sale puterea sa 
asupra naturei întregi; așa schimbă el apa în vin (Ion. II, 
I-u); mergea pe apă (Mat. XIV, 26); linişti furtuna cu un 
cuvânt (Luc. VIIL, 24; Mat. VIII, 23-27); cu un cuv&nt, 
prin o simplă atingere, vindecă tot soiul de bâle (Mat. IX, 
20, 23; XIV; 35-36), dădea vedere orbilor (Marc. X, 46-52), 
aud surdilor, vorbire muţilor (Mat. IX, 32-35; XII, 22; 
Luc. XI, 14), sănătate leproșilor (Mat. VIII, I-5); cu câte- 
va pâni și câți-va pești sătură intr'o di cinci-mit de 6meni, 
altă dată patru-mii, fără a se mai număra femeile și copiiă 
(XIV, XV). 

IL. Arătă stăpânirea sa asupra puterilor iadului. Acesta se întămplă de atâte ori, de câte ori din ordinul săi eşiati Spiritele necurate din 6meni (Marc. |, 25; V,8:1X, 25; Luc. VIII, 32, 33), şi demonii însăși, recunoscendu-l de Fiul luk Dumnedeii, tremura gândindu-se la puterea sa și la autori- tatea sa asupra lor şi strigau : „Iisuse, Fiul luă D-geă,, ce este între tine și no? Venit-aă diică ca să ne chinueștă înainte de timp ?* (Mat. VIII, 29; Marc. III, n; V, 7). În urma fapte-
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lor de feliul acesta, ce aveai de scop dărămarea lucrurilor 

lui satan în nemul omenesc, Iisus Christos Mântuitoriul 

nostru, în dilele serviciului s&ii aicea, când cei ş&pte-deci de 

învăţăcei, întorcându-se dela predicare, îi dicea cu bu- 

curie : „Domne, și dracii se plâcă nout întru naunnele tăi“, 

li respunse : „ Vădut-am pre satana ca un fulger din certă 

cădând“ (Luc, X, 17, 18). Acâstă putere suverană a Dom- 

nului nostru asupra spiriteior rele în timpul vieţei sale pă- 

mânteşti, o atestă şi Apostolul Petru în faţa păgânilor con- 

vertiţi de curând : „ Voi sciță lucrurile ce saă, întemplat prin 

tâtă Iudea, începând din Galilea după botezul care l-a pre- 

dicat 15; cum Dumnedeă a uns pre Iisus Nazarinenul cu 

Spiritul Sânt și cu putere ; care aumblai făcând bine şi vinde- 

când pre toţi cei asupriță de diavolul ; că Dumnedeă, era cu 

dânsul (Fapt. X, 37 38): 

IV. El manifestă puterea sa asupra morței. Căci, El în- 

viă pre fiul unei văduve din Nain, atingând patul său şi 

dicând : „tinere, ei îţi dic, sedlă“ (Luc. VII, 14 s. ur.); în- 

viă pre fiia lui lair, capul sinagogei, numai cu atingerea 

şi cu cuvântul : » Copilă, scălă“ (VIII, 54); înviă pre Lazăr 

mort de patru dile, dicând cu glas : „Lazăre, vino afară“ 

(Ion. XI). 

Ast-fel chiar în dilele înjosirei sale, când Mântuitoriul 

nostru împlinea mai ales serviciul săi profetic şi cel preo- 

țesc, minunele sale îl semnala şi ca rege al universului, în- 

vingătoriul iadului şi al morţei. 

Ş. 159. Pogorirea la iad a luă lisus Christos și biruinţa 

sa asupra iadului. 

Dar tâte faptele, prin care Domnul nostru Iisus descope- 

rea aicea puterea sa asupră spiritelor rele, erai, aşa dicând, 

numai semne premergătore ale biruinţei sale asupra iadu-
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lui. EL a învins cu adevărat şi a nimicit iadul, când, după ce a „sdrobit cu mortea sa pre cel ce avea stăpânia morţeă, ade- că pre diavolul“ (Ebr. IL, 14), sa pogorit la iad cu sufletul scu, ca D-dei, spre a vesti mântuirea celor ce erai prinşi a- colo, şi a scos afară pre toți drepţi! Vechiului Testament ca să-i conducă în locuințele lumin6se ale Părintelui ceresc (Mărt. Ort. p.1, resp. la întreb. 49 : Cat. cel mare art. 5). I. Că Domnul lisus s'a pogorit cu adevărat în iad, cu su- flerul s&ă şi dumnedeirea sa, pe când corpul săi era în mormânt; că s'a pogorit anume ca să predice mântuirea, acesta. 
1% Este o învățătură Apostolică. Sântul Petru, în cuvân- tarea sa către Jidovi, după ce a citat cuvintele Psalmistu- lui: „Nu vei lăsa sufletul mei în iad și nu veă îngădui ca sân- tul teă să vadă stricăicune“, observă că David ca profet, ves- tea aici „învierea“ lui Christos, pentru ca „sufletul săă“ n'a fost „lăsat în sad“ i ȘI Că „trupul săăk n'a »Vedut stricaciu- ne, (Fapt. II, 27-31). Dar, în una din Epistolele sale, el ex- pri-mă și mai lămurit ideia acesta, dicend : „Ca și Christos odată a suferit pentru păcate, cel drept Pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnedei, omorîndu-se cu, corpul, dar înviind cu spiritul, în căre sa și dus și a predicat spiritelor din în- Chisgre“ (1 Petr. III, 18, 19). Aici se expune lămurit dogma bisericei că Mântuitorul nostru, pe când era mort cu cor- » Pul, se pogori viă cu spiritul în închisârea spiritelor, ca să le predice acestă, opunere între trupul mort al Mântuitoriuluy şi Spiritul său viu, şi scopul acesta al pogorirei la spiritele, ce erau în închisâre (&v ovdaxi) răstârnă cu desăvârșire ipo- tesa. dupre care ar trebui să se înţel€gă prin inchisâre, mormCatul, şi, prin pogorirea Mântuitoriului în prins6re, 1mormântarea sa (*). Sântul Paul scrie iarăşi în epistola sa 

———— 
(1). Socotință re care o împărtă ă-di i X ii 

protestanți. p mpărtăşesc astă-gdi mai toţi teologii
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cătră Romani : „Să nu dică în inima ta : Cine seva sui în 

ceriă, să pogâre pre Christos; saă cine se va pogori întru 

adânc“ (ei ri» d6nogov), „adecă să ridice pre Chmistos din 

morfă“ (X, 6, 7). Aici adâncul, in care se afla lisus Chris” 

tos, după mârtea sa, este opus ceriului, şi se dice că pre- 

cum nică unul din muritori ma putut să se suie în cerii, 

ca să pogre pre isus Christos, de aseminea, nici unul din 

ei n'aă putut să se pogâre în acest abis ca să-l ridice. Dar, 

prin adâncul acesta, nu se pote înțelege mormântul lui 

Christos. în care mulți puteaii să intre, și ar fi fost cu totul 

străin de a-l opune ca pe un abis, ce nu se pote ajunge, înăl- 

țimei neajunse a ceriului, dar, potrivit cu mărturia mai Jă- 

murită a Apostolului Petru, se înţelege prinsOrea sai iadul, 

în care a intrat Mântuitoriul după mârtea sa, pogorindu- 

se acolo cu spiritul săă (Comp. Efes. IV. 9, 10). Este bine a 

se aminti aici mărturia unuea din cei șepte-deci de ucenici, 

a lui Tadeu, care fiind trimis, dupre voința Domnului la 

Avgar, domnitorul Edesei, îi dise între altele : <Adunămi 

pre toţi cetățenii tăi şi le voiă vesti cuvântul dumne- 

deesc. . . ; le voii spune, despre venirea lui Christos, cum 

sa întâmplat... ; cum sa înjosit până la morte ; cuni, după 

ce a fost răstignit, sa pogorât la iad, a dărămat zidiul nedes- 

tructibil dela începutul lumei, pe urmă a înviat şi a ridicat 

împreună cu el pre morţii, caril reposati dela începutul lu- 

mei; cum „se pogori singur și se înălță catre Părintele cu o 

mare mulțime de Gmenă“ Mărturia acesta, scose din archivle 

Edesei de Eusebiii, se urcă, dupre el, până pre timpul lui 

Avgar (*). | 

20. Învățătura acesta, în tot-dcuna fu învățată de biseri- 

că. Dovadă găsim întru cât-va și în vechile simbole ale sale, 

spre exemplu în cel din Aquilea şi în altele unde se întăl- 

(0), -Ist. bis lib. Î. cap. 13, p. 51-56: St. Petersb., 1848.



neşte articulul despre pogorirea lui Christos la iad (1) «dar 
„mat mult încă in scrierile învăţătorilor săi vechi (2) In 
suta a doua, adevărul acesta fu rostit de Irineu: <Dom- 
nul se pogori până în fundul pământului, vestind ŞI veni- 
rea sa și ertarea păcatelor tuturor celor ce credeai întru 
el, adecă a tuturor ceior ce l-ati aşteptat, adecă a vestit 
venirea sa şi a împlinit dispuseciunile sale drepţilor, profe- 
ţilor și patriarhilor (5); saă: «EL remase trei dile în locu- 
ința morţilor şi sa pogorit la ei, ca să-i scâtă de acolo ŞI 
să-i mâatuâscă (4), ; de Tertulian : «Christos D-deii mu- 
rind ca un om și fiind îngropat dupre Scripturi, “a pogorit 
la iad, împlinind ast-fel iegea căria se supuneaii toţi Grnenii 
morți ; şi nu s'a înălţat mai pre sus de ceriuri de cât după 
ce s'a pogorit în fundul pământului, ca să ia ca tovarăși de 
călătorie pre Patriarhi și pre Profeți (5);. In suta a treia, 

» de Clement Alexandrenul, care dice : «Domnul sa pogorit 
în iad ca să vestescă Evangeliul (5) .; de Origen : «Spre a 
mântui lumea, Fiul lui Dumnedeii s'a pogorit în iad şi sc6- 
se pre primul om (7);, de Lactanţiii : «După ce a desco- 
perit adevărul Gmenilor, dupre voinţa lui Dumnedeu, s'a 
supus morței spre a învinge şi a distruge iadul (5). In suta 
a patra Sântul Epifanie: «S'a răstignit, îmormântat ; se 

(1). Bingham Orig. Eccl. lib. X, cap. 38.7; Cap. 4 p. 13. „(2). Este de observat că pogorîrea lui Lis. Chr. în ad este men- ționată în multe scrieri apocrife, care apărură la începutul creş- tinismului. Vedi spre exemplu. Evang. lui Nicodem, n. 18 (în Bireh, Anet. 115 sq) ; Acta Thome n. 10 (ap. Thilo, Cod apoer. p. 20) Testament. XII, Patriarch. cap. 9; Sybill. VIII, 743. (3). Adv. Hzeres. IV, I2, n. 1; 27, n.2. (4). Ibid. V, cap 31, n.1,2. 
| (5). De anima, cap. 55, in Patolog. curs. compl. t; II, p. 142 igne. 

(6). Strom. VI, 6; cf. 11, 10. 
(7). In genes. homil. XV; cf. în Ioann î. Vln. 18. , g că” apetit IV; cap. 12 p. 481, în Patrolog. curs. compl 
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pogori în iad cu dumnedeirea şi cu sufletul săi şi robeşte: 

robia (1) »: Sântul Vasilie cel Mare : «EI (David) predise 

lămurit (Ps. XLVIII, 15) pogorirea în iada Domnului lisus, 

care mântui cu cele-lalte suflete acela al profetului, ca să 

nu r&mâe în iad (2);» Sântul Grigorie Teologul: «El este 

imormântat. dar se scâlă ; se pogori în iad, dar scăpă de 

acolo sufletele (2)»; Sântul Chrisostom : «Inchipuiţi-vă, cine 

este Dumnedeti, părăsind ceriul şi tronul săi de Rege. sa 

pogorit pre pământ, chiar in iad, şi s'a gătit de luptă (*)». 

In genere, în suta a patra cu ocasia eresiei lui Apolinarie, 

credința bisericei despre pogorirea lui Iisus Christos în iad 

se manifestă în t0tă tăria şi puterea 'sa. Apolinarie nega în 

Christos esistenţa sufletului, omenesc. Spre a-l combate, în- 

v&ţătorii bisericei îl întrebau cu o voce unanimă : <Dar-cum 

a putut lisus să sa pogore în iad, când corpul săi era în 

mormânt și prin dumnedeirea sa este pretutindene de taţă? 

Presupuind negreșit acestă pogorire în iad generalminte cu- 

noscută pintre creștini şi neîndoiâsă (5), chiar Arienii. de 

frică să nu fie presupuși de eresia lui Apolinarie, întrodu- 

seră în mărturisirile lor de credinţă dogma pogorirei lui 

lisus Christos la iad (6). 

II. Ca Domnul lisus, prin -pogorirea sa în iad, a sfărâ- 

mat iadul şi a scos de acolo pre toți drepţii Vechiului Tes- 

tament, a lost credinta comună a bisericei din toi timpul. 

(2). Hares Herodion, XX cf. Hoeres. LXIX, 62; LXĂVII, 8 

(3). Omil. la Ps. XLVIII, vers. 16; Oper. St. P. V, 371. 

(3). Cuv. Despre Teologie III, Oper. St. P. III, 75. 

(4). La Mat. hom. II, n. 1, p. 23, 6. 1. Aceiași învățătură se 

întâlnește și la alţi părință din suta a patra, d. e. în Rustaţie An- 

tioheanul (contr. Orig. în Calland. t. IV, p. 553), şi St. Zenon de 

Verona, care dicea : „El (Christos) gustă mortea ca să.o învingă ; 

sa pogorit la iad ca, să scâle pre morţi ca vii (1 Cor. XV, 24: 

Lect. cr. 1838, II, 15). II 

(5). Atanas. contr. Apolinar. |, n. 13, 14; 11, 11; Epifan. He- 

res. LXXVII n. 7, 8, 25; Philost. Hres. XI. 

(6). Socrat. H. E. II 37, 41.
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Cea dint&iti din socotinţele acestea este predicată de Sân- 
tul Apostol, care dise : „Suindu-se la înălțime robit-ai, o mul- 

țime de prinși și a vărsat darurile sale Omenilor. Și pentru 

ce se glice că sa suit, dacă nu pentru că sa pogorit mai în- 

tăiă în parțile cele mai de jos ale pâmântuluă? Acel ce sa 
pogorit este același ce sa și suit mai presus de certuri ca să 

împlinescă t6te“ (Etes., IV, 8-0). Si mai târdiii, dupe exem- 

plul Apostolului, Invăţătorii bisericei o predicară Xarăși. 
Sântul Chrisostom, dicea : «Iadul s'a robit prin pogorirea 
Mântuitoriului; el a fost nimicit, batjocorit, ucis, resturnat, 
subjugat (1)>. Sântul Gregorie Teologul: «Ela tămpit acul 
mortței, a sfărâmat porțile cele întunecâse ale iadului, a dat 
libertatea sufletelor (2),. Eusebiii din Cesarea : «E vine să 
mântuâscă sufletele care erau în iad, așteptând de secule 
venirea sa ; și pogorîndu-se, resturnă porţile cele de aramă, 
sfărăma încuetorile de fer şi dădu libertate acelora, caril 
mal inainte erati încătuşaţi în iad (3),. 

Socotința din urmă, ideia că Mântuitoriul a scos din iad 
anume pre acei ce credeau intru el, numai pre drepţii Ve- 
chiului Testament (Zach. IX, 11), acâstă socotință, dela Sân- 
tul Irineă şi Tertulian, a căror mărturii sa citat acum, a 
fost predicată și de Sântul Ciril. al Lerusalimului : «Cu ade- 
verat s'a pus întrun mormânt de pstră, ca om ; dar din 
causa lui petrile s'a cutremurat; s'a pogorit în cele mai 
de jos ca să elibereze pre cei drepţi. Căci spuneți-mi, aţă fi 

(2). Cuvânt la, Paşti ; Comp. la Mat. hom. II, n. 1: „Dacă ne veţi urmări cu “ascultarea, necesară, putem să vă ducem și să vă arătăm unde e mortea pironită pre cruce, unde e păcatul spân- zurat, unde sunt monumentele nenumărate, surprindătore şi vie- tori6se ale resboiului acestuea, Veţi vedea pre Muncitoriul înlăn- (uit și În urma sa o mulţime de robi; cetatea din care blestema- tul demon năvălea în cote părţile. Veţi: vedea ascundătorile lui sfărămate ; căci Regele a fost acolo. (23). 
(3). Hymn către Christos. 
0). Demonstr. Evang, lib. X, ad verba Ps. XVI,
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dorit vot &re ca cel vii să se bucure de harul săi, pe când 

cea mai mare parte sunt nedrepți, şi acel ce deia Adam 

erati reținuți captivi să nu primescă libertatea? Profetul 

Isaia, care a predis acesta atăta şi aşa de tare! Naţi fi 

dorit ca Monarhul, pogorindu-se să elibereze pre vesti- 

toriul ? Acolo, se afla David şi Samuel şi toți profeţii; în- 

suşi I&n care dicea trimişilor săi să-l intrebe : «Tu eștă cel 

ce are să vie saă pre altul să așteptăm ?* (Mar., XI, 3). Nu 

ați fi dorit ca pogorindu-se, să-l scape și pre dânsul (19 

Sântul Epifanie : «Acolo divinitatea lui Christos cu sufletul 

săă se pogori în iad, ca să mântuescă pre cel ce murise mai - 

înaintea, anume pre sânţii patriarhi (2). Sântul Cassian : 

«Pătrundând în Iad, lisus Christos a risipit prin strălucirea 

glorie sale intunerecul nepetruns al Tartarului; el a sfără- 

mat porţile cele de aramă, a <drobit încuetorile de fer şi 

pre sânţil prinşi, carii erati ținuți întru adâncurile îatune- 

cose ale iadului, I-a scos din captivitatea lor şi l-a înălţat cu 

dânsul la ceriii (5). Sântul Grigrorie cel Mare : «Mânia lui 

D-deă improtiva sufletelor dreptilor a încetat dela venirea 

Mântuitoriului nostru ; căci Mijlocitoriul acesta între Dum- 

nedeii şi Omeni i-ai scos din închisorile iadului, când sa 

pogorit El-insuşi şi i-ati ridicat la veselia raiului (€». 

(2). Cateh., IV, n. 1], p. 64-65 ; Eomp. XIV, n. 19. „Mortea 

se înspâimântă la vederea unei persone nouă pogorită în iad şi 

neîncăreate cu legăturile sale. Pentru ce, păzitorule al iadului, 

te înspăimânţi vădându-l? Ce cutremur neașteptat te a cuprins ? 

Msrtea fuge şi ea îşi arăta erudimile sale. Veniră cu grămada sânţii 

profeţi si leginitoriul Voisi, Abraam, Isaac, Iacob, David, Samuel, 

Îsaia şi I6n Botezătoriul care gicea marturisind : „Lu ești cel 

ce vine, sati pre altul se aşteptăm ? (Mat. XI, 3). Toţi drepţii pe 

care-i înghiţise mortea ai fost rescumpăraţi ; căci Regele vestit; 

trebuea. să fie rescumpărătoriul bunilor săi vestitori (p. 295). 

2), Papi, râv drpiov atpiapXâv. Hares., LĂLX, n. 2. 

(3). De Instit- coenob., III, cap. 3 

(4). Moral. XII, cap. 1, şi aiurea: „Nihil aliud teneatis nisi quod 

vera fides per catholicam Eeclesiam docet, quia descendens ad
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Să mal adaugem câ dacă şi unii din vechii învăţători 
esprimară socotința, că lisus Christos scâse din iad nu nu- 
mai pre drepţii Vechiului Testament, ci și mulți alți captivi 
și chiar pre toţi, exprimară numai sub forma unei pre- 
supuneri saii a unel socotinţi particulare (2). 

Ş. 160. Invierea luă Jisus Christos şi biruinţa asupra 
morței. 

Precum Mântuitorul lisus Christos sdrobi iadul prin po- 
:gorirea sa, de şi manifestase mal inainte puterea sa regâs- 
«că asupra puterilor infernale. ast-fel birui el mârtea anu- 
me prin învierea sa din morţi, de și mai înainte şi de mai 
multe ori a manifestat puterea sa asupra: morței. Apostolul 
destășură ideia acesta, când dice : „isus Christos sa sculat 
din morți, începătură celor adormiţi. Caci precum prin om 
moriea, prin om şi învierea morţilor. Cacă precum toți cei în- 
tru Adam mor, așa toți ceh întru Christos vor învia. Ia fie- 
care întru a sa orinduelă ; Christos, începătură ; după acela 
-ceă ce sunt aă lui Christos la venirea lut (2)*. (I Cor. XV, 2o- 
23). Spre a pricepe bine cum, în urmarea învierei lui Iisus 
Christos, vom înviea cu toţii într'o di, şi cum iarăşi mârtea 
va fi cu desăvârşire învinsă, trebue a lua în considerzre că, 
după învățătura Cuvântului lui Dum nedei, prin credinţa îa 
inferos Dominus -illos solum modo: ab inferni claustris eripuit quos vinentes per suam gratiam in fide et bona operatione servaviţ (Lib. VII Epist, 15) ef. Ipolit. De Christoet Antichrist. capl 26; Euseb. in Luc. XIV, 25; Chrisost. contr. Lud, et Gent. quod CUhris- tus est Deus n. 5. 

(4). Clem. Alex. Strom. VI, p 461; Ambr. de Paschale cap. 3, 4 veţi p. 198 not. 2 şi 7; p. 200, n. 2. 
(3), Aceiaşi învățătură fu predicată și de învățătorii bisericei : s. e. de Atanasie : „Domnul avu de scop particular al economiei sale de a manifesta, învierea corpului săii. El voi să arate astfel tuturor minunea victoriei asupra morţei și să-i convingă că prin el sa nimicit stricăciunea și s'a dat Gmenilcr nestricăciune“ (De In-.
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Christos şi participarea la tainele sale, ne împărtăşim de 

Christos (libr., II, 14), sai cu Christos (Ion, VI, 26; XV, 

4 5) şi întru el părtaşi viețel. Iacă pentru ce El'insuşi înva- ; 

ță : „Ei sunt învierea și viaţa ; cel ce crede întru mine, de vu. 

și muri, vii va fi“ (Lon. XI, 25). „Bu sunt pânea cea vie, care. . 

mam pogorit din ceriă; dacă mănâncă cine-va din pânea 

acâsta, va vieţui îm etern, și pânea ce ei voiă, da luă, trupul mei, 

este pre care-l dai pentru viața lumeă* (bid. VII, 51) „Cel ce 

mănâncă corpul meă, și bea sângele meă, are viaţa eternă și . 

cu îl voiă învia pre el în diua cea de pre urmă“ (Ibid. 54). Cel 

ce mănâncă corpul meă şi bea sângele med, rămâne întru mâne 

şi că întru el“ (Ibid. 56). Apostolul Paul învăța iarăşi. des- 

pre botez : „Câţi în Christos vaţă botezat, în Christos v aţă 

îmbrăcat“ (Gal. IL, 27); și aiurea : „Aă nu cunbsceţi, că 

ace ce ne-am. botezat în lisus Christos, întru mortea luă ne- - 

am botezat? Deci ne-am îngropat împreună cu el prin botez 

în morte. ..... lar de am murit împreună cu Christos, cre- 

dem că vom şi învia împreună cu dânsul ; sciind, că Chris- 

tos, sculat fiind din morți, numai more; moărtea numai are 

putere asupra hi“ (Rom., VI, 3, 4, 8, 9). Pentru o aseme- : 

nea unire cu El, într'o privire noi suntem şi înviaţi cu 

Christos (Col. III. 1) precum odinidră în Adam. proto- 

părintele nOstru, toţi am păcătuit, toți am fost supuși mor- 

sei (Rom. V, 12-19). 

* 

Cât despre realitatea învierei lui Christos, ea este fără . 

nici o indoială. Predisă de Psalmistul (Ps. XV, 10; Fapt. 

Ii, 29-34) figurată prin şederea lui Iona în pântecele unui 

carn. Verbi Dei n. 22: Lect. er. 1938, 11, 140); şi de St. Ciril 

Terusalimitenul : „A înviat mortul acesta care e lber între cei morţi 

(Ps. 87, 5), este chiar liberatorul morţilor. Acela ce se încunu- 

nă în batjocura, -dupre răbdarea sa cea mare, cu o cunună de 

spini, înviat, acuma pârtă diadema victoriei asupra mmorței“ (Vath. 

XIV, n. 1 p..219).şi alții (d. e. Oyr. Alex. despre întrup. Dom- 

nului cap. 27, Lect. cr. 1847, IIL, 221),
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peşte mare (Mat. XII, 39, 40), vestită de mai multe ori de 
Mântuitorul nostru însuși (ibid., XVI, 4, 2; XVII 9, 23; 
XX, 17-19 XXVI, 3; lon. Il, 19; X, 17), faptul acesta fu 
mărturisit de toţi Apostolii martori v&dători. Dătătoriul de 
viaţă înviind, li se arată în timp de patru-deci de dile, având 
cu ei convorbiri lungi, explicându-le Stripturile, şi desfăşu- 
rându-le tainele împărăției sale. Mâncă şi băi în presenţa 
lor; le permise a se atinge de mânile, picidrele și costa sa. 
Vedend ei s'a înalțat la ceriă (Math. XXĂVIII; Marc. XVI; 
Luc. XXIV; 16n, XX, XXI; 1 Cor. XV, 18). Și mărturiile a- 
ceste ale Apostolilor sunt cu atâta mai puternice, cu cât o 
mare schimbare morală se întâmplă cu dânşii îndată după 
învierea Mântuitortului, curajul acela neaudit cu care pre- 
dicai pretutindene pre dumnedeescul lor Inv&ţător şi se a. 
rătatt înaintea mulțimelor de Jidovi şi păgâni ; acea abne- 
gaţiune extraordinară cu care suteriră pentru numele lui 
Christos tot feliul de ostinele, persecţiuni și chiar mOrtea ; 
apoi succesul cel minunat al predicărei lor, în urma căruea 
se converteau cu miile Iudeii și păgâni, şi îndurară arăşi 
pentru același nume tot felul de munci și chinuiri; în fine 
numeroșele minuni ce le făcură Apostolii pretutindene în- 
tru numele lui Christos şi prin care el confirmati așa de lă- 
murit înaintea tuturor adevărul predicărei lor!!1 (Fapt. III 

„IV, V, etc.). Biserica mărturisește dogma învierei lui Iisus 
Christos chiar în simbolul său (Comp. Mărt. ort.p.1. resp. 
52) și învățătorii sti a mărturisit-o în tot timpul (1). 

$. 167. Inălțarea hă Iisus Christos la ceriă și deschiderea, 
împărățieă ceriuluă tuturor acelora ce cred întru El, 

Inainte de venirea Fiului luy D-deii pre pământ, ceriul 
* (0). Clem. Rom. Ep. ad Cor. 1, n. 24; Ignat. ad Smirn. n. 1. 2, 3; Policarp, ad Philip. IX; Irena. Adv. Hr. 1, 10; Ciril al Ierusal. Catech. IV, n. 12; Chrisost. Mat. hom. XC.
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era ca închis pentru locuitorii să, și cu tâte că „sunt maă 
multe locuință în casa Părinteluă ceresc“ (L6n, XIV, 2), totuși * 

nu se găsea loc pentru vinovata posteritate a lui Adam; - 
chiar drepți Vechiului Testament, după mârtea lor, se po- 
goriră în iad cu sufletele lor (Fac. XXXVII, 35). Dar după 

ce Domnul nostru s'a arătat în trup şi a împăcat pre D-deii 

cu. 6Omenii, ceriul cu pământul, după ce, prin pogorirea sa 

în iad, a scos de acolo pre drepţii Vechiului Testament, și 

prin învierea sa din morți „a devenit începătură celor ador- 

miță*, s'a înălțat la ceriti cu natura omenâscă, pre care o | 

luase şi ast-fel deschise pentru toți Gmenii o intrare liberă 

în împărăţia ceriurilor. 

Mântuitoriul însuși exprimă adevărul acesta, când vor- 

bind înv&țăceilor s&i despre întârcerea sa către Părintele, le 

dise : „Mă duc să vă gătese vouă loc, și după ce mă voit, duce 

și voii pregăti loc, voiă, veni larăşi și vă voiă, trage la mine, 

pentru că acolo unde sunt eă și voă să fiți“ (Lon. XIV, 2, 3). 

Şi mai departe: „VE este de folos ca să mă duc ; căci dacă 

nu mă voii duce, Mângaăitoriul nu va ve la vok“ (Ibid. 

XVI, 7). Apor Sântul Paul, în multe părți ale Epistolelor 

sale, l-a desvoitat cu t6tă chiaritatea posibilă. Intr'un loc 

dice el : „Iisus Christos m'a intrat în sânte făcute de mână, 

care sunt preânchipuiri celor adevărate ; ci char în certă, 

spre a se arăta acum înaintea lut Dumnedeă pentru noă 

(Ebr., LX, 24). Intr'un altul îl numește lămurit : „Premerge- 

toriul nostru“ (VI, 20). Intr'un al treilea dice că, ca D-deii 

„ne-a renviat cu El, şi ne-a făcut să ședem în ceriă în Iisus 

Christos“ (Efes. IL, 6) după înălțarea sa la ceriii. Intr'un al 

patrulea afirmă că suntem „moșteni luă D-deă şi împreuna 

moștenitori aă hui lisus Christos“ (Rom. VIII, 17). În alt loc. . 

dă învățătura acesta : „Daca deci ați înviat cu lisus Chris- 

Teologia Dogmatică. 15.
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tos, căutaţi ce este în ceri, unde lisus Christos ștde de a drep- 
ta hui Dumnedeă, să doriți :mumaă cele cerești, nu, și, cale pă. 
mântești ; căcă ați murit, și viaţa vostră este ascunsă în D-deă,. . 
cu hsus. Christost, . 

Realitatea înălțărei la ceriă a lui Christos : 10 era predir. 
să acum. în. Vechiul Festameat în. cuvintele acestea a lui 
David : «Suitu-te-ay la înălțime ; robit-ai mulţime de prinși; 
dat-ai daruri Smenilor» (Ps. LXVII, 18 ; Comp. Ef£....1V, 
8-10) ; 20 a fost vestită de Mântuitoriul însuși : ,, Vei vedea 
pre Eiul omului suindu-se unde a, fost may înainte (lon, VI, 
62). „Eă am eșit dela Tatal mei și am venit în lume ; acum, 
las lumea și mă întorc la Tatăl mei“ (Ibid. XVI, 28) ; 30 ea a: 
fost întărită de Apostoli: „Domnul Iisus, dice Sântul Marco, 
după ce li-a vorbit (învățăceilor), sa înălțat la ceri, unde 
șede de a dripta luă Dumnegleă“ (Marc. XVI, 19; Comp. 
Luc. XXIV, 5o, si; Fapt. +, 9). In fine 40-a fost ţinută sta- 
tornic și mărturisită de Biserica ortodoxă în cuvintele Sim- 
bolului : «(Cred în Is. Chr.) carele s'a înălțat la ceriuri și 
șede de a drepta Tatălui. 

Ş. 162. Împărăția luă Iisus Christos va, avea Gre finit? 

Ca Fiii unic al lui D-det, luând natura omenescă în uni- tatea ipostasului săi dumnedeesc, Domriul nostru Lisus Christos, după ce a intrat întru gloria, care o avea înainte pâna a nu fi lumea (I6n XVII, 5) va rămânea pururea în- îru acestă glorie eternă; va remânea Rege al ceriului şi al pământului, unit cu Părintele și cu Spiritul Sânt, închinat și: mărit de tâtă creatura, și în înţelesul acesta, „împărăţia sa nu va avea finit“ (Luc, 1, 33). Dar serviciul său împărătesc, ca, serviciti al Rescum p&rătoriului nostru pentru mântuirea REMului omenesc, început de El pre ământ şi prour în ceriii, se va fini când se va stverși pre deplin, adeca când
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se vor. aduce la mântuire toți credincioșii, şi. în privința: ar ; 

cesta „trebue să împărățâscă. până ce Parintele seă, fă va, sur 

pune sub. picidre pre toți inimiciă săi“ (L Cor. XV, 25). Şi a-" 

cesta vă fi atunci, când se va nimici inimicul cel mai depe: 

urmă, mârtea (Ibid. 26), când vor înviea toți morţii (I6a. 

V, 25), ceriul şi pământul se vor înoi (IL. Petr. III, 6, 7,. 

13) şi EL însuşi arătându-se întru, t6tă gloria sa, va face ju- : 

decata universală şi va dice ca Rege : » Celor de a drâpta : - 

Veniţă bine-cuvântațiă Părinteluă meă, de moșteniți împără- 

ţia ce vi sa pregătit dela întemeierea humeă“ (Mat. XXV, 

34) și va încredința „împărăţia sa luă D-deii Parintele săi 

(i Cor. XV, 24), pentru, că D-dei să fie totul întru. tote . 

(bid., 28). 

In tocmai așa şi Sânţii părinți priveaii dignitatea şi ser- : 

viciul lui lisus Christos ca rege. Cetim bună-6ră. în Sân- 

tul Grigorie Teologul : «Fiul se numește Domnitor, în acel 

înţeles, ca suveran şi rege al acelora, carii voesc și acelor 

ce nu voesc, şi în alt înţeles, ca unul ce ne-aii adus la ascul- 

tare și a supus domninţei sale pre acei cari! îl cunosc de 

bună voie ca rege. Şi regatul săi, luându-l în înţelesul din- 

căii nu se va sfârşi; dar luându-l în al doilea se va sfârși 

el &re? Da, şi iacă cum : Ne va lua de mână pre noi 

carii suntem mântuiță (căci odată supuși, este detrebuințăa . 

ne face ascultători) ;» apoi va judeca pământul (Ps. LXIII, 2). 

şi va despărţi pre cel mântuit de cel perdut, Dumnedeii 

se va scula în mijlocul dumnedeilor mântuiți, spre a cer- 

ceta şi a hotări gradul de mărire și locuinţa potrivită pentru 

fie-care (3). Sântul I6n Chrisostom : «Ce însemnă cuvin-. 

tele acestea : „Când va da împerăţiă sat? (| Cor. XV, 24). Ă 

Scriptura deosebește dout împărăţii ale lui Dumnedei : 

una prin însușie, alta, prin creaţiune. lisus Christos dom- 

(2). Cuy. Despre eologie IV. Op. St. p. III, 81-84.
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nește preste tote; preste păgâni și Jidovi, preste demoni și 
duşmani, prin dreptul creaţiunei; el domneşte preste cre- 
dincioşi, şi preste acel, carii s'au: supus lui de bună voie, prin dreptul de insușie. Despre acestă impărăţie se dice, că are un sfârșit. . Acestă împărăţie o va da Părintelui său (1),. Sântul Zenon de Verona dice : „Apostolul Paul (1 Cor. XV, 24), vorbește de domnia timpurală a !ui Dumnedeă în- trupat, la sfârşitul căria va veni să judece” viii şi morţii, ceia ce confirmă însuşi contestul unde se dice, că Iisus Christos se cuvine să împărăţescă cu sânții set până ce va sfărâma t6tă puterea, tâtă stepânia şi t6tă domnia, până ce va pune pre toți vrăjmașii să aşternut piciGrelor sale, până ce inimicul cel mai de pre urmă, mOrtea, se va nimici (I Cor. XV, 24-26). Dar Sântul evangelist Luca (ibid, ș, 34) şi Solomon (Inţel. II], 4-8) vorbea de puterea acâsta pri- mitivă ce Fiul o împărtăşește din eternitate şi pentru tot- deuna, şi după care n'a primit nici odată domnia dela Părintele și nici o va da lui. (2). 

$. 163. Aplicarea morală a dogmei Rescumpărăreă. 

I. Domnul nostru Iisus Christos, ca Profet : „o ne-a dat legea credinţei şi a pietăţei, nol trebue să primim legea acesta, să ne supunem ei și să o îndeplinim în tâte lucră.- rile n6stre ; almintrele va rămânea pentru noi nerodit6re și streină. 20 El ne-a dat o lege nouă, mai perfectă decât acea a Vechiului Testament; noi trebue, după ce am pri- mit'0, să mergem pre o cale nouă a vieței (Rom. VI, 4), şi să facem ca dreptatea n6stră să într&caă nu numai pre a cărturarilor şi a fariseilor (Mat. V, 20), ci chiar pe a drepţilor Vechiului Testament (5). Legiuitoriul nostru, esplicându-ne înţelesul legei sale, ne cere „sd fim perfecţi, căci Tatal ceresc este desăvârșit“ (Ibid. 48). 3%. El ne-a dato lege, singura mân- 
(1). In Epist. | ad Corint, ad verba.: XV, V,n. 24: homil XXXIX. (3). la cuvintele: 1 Cor. XV, 24: Lect. er. 1838, p. 18. (3). „Dacă am fost găsiţi vrednici de o învăţătură max bună şi mai perfectă, dacă în dilele aceste mai de 1 bine voit a ne vorbi, nu prin Profeţi, ei prin Fiul s&ii, noi trebue
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tuitOre pentru t6tă lumea ; noi trebue să prețuim mai pre 
sus de tâte comâra acesta nepreţuită, și să o păstrăm cu 
16tă îngrijirea posibilă până la sfErșitul vieţei nostre. 

II. Domnul nostru lisus Christos, ca Arhiereii : 16, Sa a- 

dus pre sine jertfă de imp&care pentru păcatele nostre. Gân- 
dindu-ne la acesta să ne proşternem înaintea Domnului, 
nemărginit bun pentru noi, cu cea mal perfectă recunoscin- 
ță şi cu o dragoste nemărginită. 20. El s&vârşi mântuirea 
nâstră prin cruce şi pre cruce ; este deci o datorie neclăti- 
tă pentru noi de a cinsti cu evlavie acest instrument sânt 
al mântuirei nâstre, pentru dragostea către Dumnedei O- 

mul, care a pătimit pre cruce, a o cinsti, precum și face 
Biserica ortodoxă şi o recomanda dupre tradiţiunea sânţi- 

lor Apostoli ; a înirebuința tot-duna cu credinţă și pretu- 

tindene semnul crucei spre folosul nostru sufletesc, de a 

sânţi prin semnul acesta tâte întreprinderile nostre şi tote 

lucrările, ca prin aceia să ne ferim de t6te amăgirile și ispi- 

tile (Maărt. ort. 1. resp. 50) 30%. Prin mârtea sa pre cruce ne-a 

mântuit de păcat şi de tOte urmările sale dăunăciose, câști- 

gându-ne sânţenie şi viaţa eternă: , Decă să nu domnâscă pă- 

catul în corpul vostru, cel muritor, ca să-l ascultați în pofte- 

le luă; nici nu oferiţi membrele vostre păcatului, ca arme de 

nedreptate ; ci înfățișaţi-vă lui. Dumnedeă, ca lhberaţi fiind, de 

păcat și deveniți servă ai hi Dumnedeă, să aveţi fructul vos- 

tru spre sânţenie, dar de sferșit viață eternă“ (Rom. VI, 12, 

13, 22). 4%. Prin calea suferințelor și a crucei el intră întru 

gloria sa : „Și ne-a dat pildă ca să mergem în urmele luă 

(| Petr. II, 2); prevenindu-ne ca „Acel ce va voi să se mân- 

tuâscă se va pierde, şi cel ce se va pierde pentru mine și pen- 

să ducem o viaţă mult mai bună, o viaţă demnă de ondrea ce am 

primito. Căci când D-dei s'a îndurat chiar a vorbi cu noi, nu prin 

servitori, ci prin El însuși, ar fi necuviincios din partea nostră a 

nu ne arăta întru nimic mai bine decât vechii Israiliteni. Ei avură 

de învăţător pre Moisi și noi avem chiar pre Domnul lui Moisi; 

deci trebue să arătăm o filosofie demnă de un aşa om şi a nu avea 

nimie comun cu pământul; căci ne aduse din ceriii învățătura sa, 

ca să ne înalțe cu cugetările ndstre la ceriu, şi să ne facă, dupre 

puterile nostre, următori ai Dascălului nostru.“ (Chrisost. In Mat 

hom. XIV: Lect. cr. 1831 III, 15-16).
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tru Evangelie se va mântui !* (Marc. VIII, 35). Inălţându-se la 
“ceriă mijloceşte necontenit pentru noi. „Dacă deci cine-va 
dintre noi păcătuește, să ne aducem aminte că avem de mijlo- 
citor ta Părintele pre isus Christos, care este drepi“ (| Lon 
II,'1) și cu o căință sinceră de păcatele nâstre să mergem 
către dânsul, fiind bine încredinţaţi că : „EI pote să mân- 
tu&scă pururea pre acei ce se apropie de D-deă, prin mijlo- 
cirea sa“ (Ebr. VII, 25); noi vom merge către dânsul cu 
rugăciune chiar în t6te trebuinţele nâstre amintindu-ne cu- 
vintele sale : „Oră-ce veţi cere dela Tatăl întru numele mei, 
vodă, face. . . De veţi cere ceva întru numele mei, voiă, face“ 
(en. XIV, 13, 14). 

III. Domnul nostru lisus Christos, ca Rege : 1 a învins 
iadul şi „a legat pre cel tare“, adică pre Satan cu toți ân- 
gerii să (Mat, XII, 29; Comp. 1, Petr. II, 4). Ast-fel să nu 
ne temem de atacurile vechiului și vecinicului nostru vrăj- 
maş ; ci „întărindu-ne în Domnul și în puterea, tăriei luă“ să 
intrăm cu îndrăsn€lă în luptă cu „începătoriile și puterile, 
stăpânitoriă lumeă acestia, adică ai acestui vc al întuneri- 
cului, cu spiritele rele împraștiete prin aer(Etes. VL. 10, 12); 
și repeţind cu siguranţă cuvintele Sântului Paul: » ote le 
poi întru Acela ce mă întărește „(Fila IV, 13). 20. A învins 
mortea și a sfărâmat puterea sa ; deci să nu ne mal temem 
de morte, fiind insuflețiţi cu speranța nesfârşit plăcută, că 
„a sosi ora când morţii vor audi glasul Fiuluă luă D-deă şi 
aceă carii vor audi vor învia“ (Lon. V, 25): că „se va pre- 
face trupul nostru stricăcios ca să fie conform cu corpul săă, 
glorios (Phil III 21); că „trebue ca trupul acesta stricăcios 
'să se îmbrace întru nestricăciune, și corpul acesta muritor 
să fie învestit de nemurire“ (1 Cor. XV, 53). 3% prin înălțarea 
sa la cerli ne-a deschis intrarea întru împerăţia ceriurilor: 
aşa dar cu credinţă, speranţă şi iubire „să alergăm pre calea 
acesta ce ni s'a deschis, privind pre Iisus, autorul și servitorul 
credinţei“ Ebr. XII, 1, 2) pentru ca acolo unde este el, să, fim și noi“ (Lon. XIV, 3). 

  

DIR—



SECTIUNEA IL. 
PR IN a 

Dumnedei Mântuitoriul în veferința, sa particulară cu nâmal omenesc - 

  

„Datu-mi-sa tâtă puțerea în ceri ş 

«pre pământ. Deci, “mergând: învățați tâte 

nâmurile, botezândui. .. Și iacă eii eu 

voi sunt în tâte dilele până la sfârșitul 

vecului“ (Mat XX VIII, 18-20). 

„Cel ce va crede şi se va boteza, mân- 

tmă-se-va, Tar cel ce nu va rede se va 

osîndi“ (Mare. XVI, 16). 

  

Ş. 164. Legătura cu cele precedente și obiectul secțieă 

aceștia. 

Fiul lui Dumnedeii, făcându-se om, â săvârşit lucrarea 

mântuirei nâstre. Ca profet el ne-a vestit misterăul acesta şi 

pe-a făcut cunoscut drumul cel drept dela mârte la viață ; 

ca arhiereii, ne-a rescump&rat de păcat și de nevoile pEcatu- 

lui şi ne-a meritat bunuri eterne ; ca rege a întărit prin un 

şir de minuni adevărul Evangeliei sale, a sfărâmat puterea 

morţei și a iadului și ne-a deschis intrarea împărăției ce- 

riurilor. Dar pe lângă acesta, lucrarea cea mare, săvârşită 

în locul nostru și pentru noi de Fiul lui D-dei, trebue să 

fie apropriată de noi și să devie, aşa dicând, proprietatea 
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nOstră, fără care ne-ar r&mânea străină, și Domnul lisus n'ar mal fi Mântuitoriul nostru. Trebue mai ales să ne cu- rățim cu adevărat de pecatele de care ne-a rescumpărat, din pecătoși să ne facem drepți și să ne sânțim ; apoi trebue să ne eliberăm cu adevărat de t6te urmările dăunăci6se, temporale și eterne ale pecatului, şi să căpătăm fericirea eternă. De aceia cătră acest îndoit scop, spre a ne apro- pia mântuirea, tinde de acum tOtă activitatea Mântuitoriu- lui, exprimând raportul s&ă particular cu n&mul omenesc cel cădut (Ş. și). Na 
I. Domnul lisus întrebuințază tote mijlScele, ca noi să ne sânțim; ca încetând de a fi păcătoşi și fiii mâniei, să de- venim drepți și fii lux Dumnedqeti; „ca să ne desbrăcăm de omul cel vechiă cu petrecerea sa de mai înainte, carele se strică prin poftele înșelăciune), şi sa ne îmbrăcăm întru omul cel n0ă, care sa făcut dupre Dumnedeă, întru dreptate şi în sân- fire adevărata“ (Etes. IV 22-24). Acesta se s&vErșește pentru individi în tot decursul vieței lor pământeşti, ŞI se va îm- plini pentru tot nemul omenesc până la sferşitul lume. II. Domnul lisus, îndată după m6rtea fie-căruea, potri- vit cu intrebuințarea mijlcelor primite spre sânțirea sa, îl scapă sai nu de drepta pedepsă pentru pecate, şi îl jude- că demn sati nedemn de fericirea eternă, și după sferşitul 

şi providenţă, se exprimă în aceste două lucrări principale : 1%. El este sânţitoriul nostru ; 2% este judecătoriul şi resplă- 

SEE O Sie ——



CAPUL I'. 

  

Despre Dumnedei Sânţitoriul. 
  

Ş. 165. Conceputul sânţireă ; participorea. tuturor persâne- 

lor Sântei Treimă la lucrarea acesta; mijlocele saă condi- 

țiunile sale. 

i 

tio, justificatio), se înţelege însușirea reală a meritelor lui 

Christos, sau o lucrare în care Dumnedei sânţitoriul, în ur- 

ma unor condițiuni ce trebue să le împlinim, ne curăţeşte 

cu adevărat de păcatele nâstre, ne indrepteză, ne face „cu- 

rață. sânți“ (| Cor., 1, 2; II Cor. 1, 1). „Ast-fel aă fost unia 

dintre volt, scriea Apostolul creştinilor din Corint, dupa 

ce a enumărat deosebitele feliuri de pecătoşi, „dar vaţi 

spălat, vaţă sânţit, v aţi îndreptat prin numele Domnului Li- 

sus și prin Spiritul Dummnedeulhuă nostru“ (| Cor. VL, un). A- 

câstă sânţire, cum dic vechii învățători al credinţei, formeză 

întru cât-va corna mântuirei nostre des&vârşindu-o, așa 

că fără acesta ar fi întru cât-va neterminată (2). 

II. La lucrarea sânţirei n6stre participă tote personele 

Sântei Treimi : Părintele, Fiul și Spiritul Sân: Părintele; 

1, Prin cuvântul sânţire (âyizauăs, drxatoawwn, sanctifica- 

  

(1). Ejdes cd zepăAaLoy îjp.y rijs oormpias Tv &rpaGp.dy ; rpraGțuăs 

zăv ui) “fevnrat, 0dăă ră WooripLoy zedeirat. Severian de mund. creat. 

orat. IL n. 6, (apud Chrisost. . VI, p. 458. ed. Montfauc.) Ct. 

ocumen. in Epist. ad Tesal. L, cap 3 vers. 13.
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cătră care se îndrepta Fiul pre timpul şederei sale pre pământ, cu următârea rugăciune, în folosul credincioşilor : „Părinte sânte, sânțește-ă întru adevărul tăzt (lon. XVII, 11-17) şi despre care scriea Apostolul mai târdiu credincioși- lor : „ Dumnedeul păcei sd vă sânţăscă în tot chipul“: (1 Tesal. V, 23): Fiul, care sa dat pentiu Biserică a nume „ca să o sânțescă, după ce o a curățit cu spălare de apă prin cuvântul viejei, ca să o pue înaintea luă plină de glorie, neavând Dri- hană, nică întindeiume, nici alt-ceva de aseminea, ci, fiind cu- rată și fară de prihană“ (Etes. V, 26-27), și carele cu ade- VErat „ne-a dat de a, D-deu, înțelepciune, dreptate, sânţenie“ (1 Cor. 1, 30): Sântul Spirit, care pentru aceia să și nume- şte într'un înțeles mai particular sânt (| Cor. VIII, 6; XII, 3 și alt), pentru că sânţește t6te (+); spiritul Sânţeniei (Rom, I, 4) care s&verșește în noi psânțirea“ (L Petr. v, 2; II Tes, II, 13). In genere ideia despre participarea tuturor pers6ne.- lor Sântei Treimy la lucrarea sânţirei n6stre este exprimată de Apostolul, când dice : „In adevăr este deosebire de da- ruri, dar același Spirit, şi este deosebire de servicii, dar ace- lași Domn; și este deosebire de lucrări, dar același Dumne- deă, care lucrez tăte în toți“ (| Cor. XII, 4-6); sau : „Harul Domnului nostru lisus Christos, dragostea luă Dumnedei, și împărtășirea Spiritul, Sânt să fie cu voi cu topii (II Cor., XIII, 13). Și iarăși : „Jar dupre ce “a arătat bunătatea și iu- birea de omenă a uk Dumnedeă, Mântuitoriul nostru, ne-a, 

îreă Spiritului Sâni i Pre care l-a vărsat preste noy Cu priso- sința prin lisus Christos, Mântuitoriul nostru, ca îndreptân- du-ne prin harul luă, sa fum moștenitori aă vieţey eterne dupre speranța“ (Tit. UI, 4-7). 
(3), St. Vasilie cel Mare despre Sântul Spirit. ca. 9:05. 

P. VII, 265, 267. ! p UL wpirit, cap. 9 Op St.
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Sânţii Părinţi al bisericel erati de aceiași socotinţă. Spre 

exemplu, Marele Vasilie : «Fericitul Paul scriind credincio- 

ilor dice întrun loc» : „Harul Domnuluă nostru isus Chris- 

tos, dragostea lui D-deă și împărtășirea Spiritului Sâni să 

fie cu toță“ (IL Cor. INI, 13). Căci, Dumnegei făcând tote 

prin Iisus Christos în Spirit, nu v&d despărţire de lucrare 

a "Tatălui, a Fiului şi a Spiritului Sânt. De aceia tâte tem- 

piele sânte sunt a lui D-dei, şi a Fiului, şi a Spiritului Sânt; 

“acolo locuește Dumnedeirea unică, o stăpânie şi o sânţenie 

a Tatălui, şi a Fiului, şi a Spiritului Sânt, prin aceiaşi sân- 

țenie a botezului» (1). Și aiurea : «n fie-care lucrare Spi- 

ritul este nedespărţit unit cu Tatăl şi cu Fiul; cu Dum- 

nedeii, care împărțeşte jucrările, şi Domnul, care împăr- 

țeşte serviciile, este şi Spiritul Sânt, care împarte daruri du- 

pre meritul fie-căruea. Căci este scris : „E deosebire de da- 

pură, 4 etc (2). Sântul Atanasie cel Mare : Sântul Paul nu 

împarte Sânta "Treime, din contră, învaţă unitatea sa, când 

vorbind cătră Corinteni despre darurile spirituale, face ca 

Lâte să se înalțe la D-dei Tatăl, ca la un cap.. „Este deose- 

Dire dice „de daruri, dar același Spirit ; deosebire de servi- 

ciă, dar același Domn ; este deosebire de lucrără, dar același 

D dei, care lucreză tote în top (i Cor. XII, 46). Căci ceia 

"ce Spiritul împarte fie-căruea, vine de la Tată! prin Fiul; 

tot ce are Tatăl are şi Fiul; iacă pentru ce darurile îm- 

părţite prin Fiul în Spirit sunt tot odată darurile Părintelui. 

De aseminea, când Spiritul locuește în noi, Cuvântul, care 

ne-a dat Spirirul, rămâne iarăși în noi, şi în Cuvânt, Tatăl. 

Ast-fel se împlineşte făgăduinţa: „la dânsul vom veni“ (et şi 

Tatăl), „și locașiă întru el vom face“ (loa. XIV, 23). Ca, 

acolo unde este lumina, este și strălucirea ; unde este stre- 

  

(2). Contr. Bun. lib, V; Op. St. P. VIII, 220. 

(2). Despre Spiritul Sânt, cap. 16 ; ibid p. 286-287. -
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lucirea se află şi lucrarea sa cu fericita-i înrturire, Ace. lași Apostol ne învață în a doua Epistolă a sa către Corin: teni, dicând : „Zarul Domnului nostru isus Christos, dra- Jostea lui Dummnedei, și împărtășirea Spiritului Sânt sa fie cu voi cu toță“ (XIII, 13). Harul şi darul, împărţite de Sânta Treime, vin dela Părintele prin Fiul in Spiritul Sânt. Căci, precum harul ne vine dela Tatăl (&), prin Fiul (34), de aseminea și darul nu ni se pote împărtăşi fără numai în (&) Spiritul Sânr, Primindu-l avem și dragostea Părinte- lui şi harul Fiuluy şi împărtășirea Spiritului Sânt chiar (2). Cu deosebire, în scrierile invățătorilor Bisericei, ca şi în Sânta Scriptură : 

ritul Sânt. » Poiă, ruga pre Tatal“ dicea lisus Christos în. Veţeceilor săi, când era să se înalțe la ceriu „Salt Mângâito- Tiă vă va da vouă, ca să ramâăe în veci cu pojt (I6n, XIV, 16). 

și pace dela Dumnegei, Tatal nostru și lisus Christos Domnul nostru“ (Rom. 1, 7; 1 Cor 1 351, Cor.1, 1 ; Gal. I, 3; Efes. 1,2; Col 1 3 s. a); sati mai bine: » Dumnedei, Părin. ele vostru și Domnul nostru Iisus Christos să vă dea har, mmi- lă și pace“ (Tim. „2 Il Tim. Ia: Tir, £ 4). Ast-fel se 

  

(). Epist. ad Serap. 1, n. 30, Același ideie este exprimată, şi 
în cântările Bisericei, spre exemplu în acâsta : „Acelaşi har sânţi- 
tor al Parintelui, Fiului şi Spiritului Sânt, este împărtăşit acelor 
ce doresc positiv dumnegeescu] Botez şi primese înfievea, ca să 
strige : Dumnegeule ! fi; bine-cuvântaţi (1 I6n). |
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exprimaii Apostolii în cererile lor pentru creştini (*). Tot în 
înțelesul acesta trebue a lua și cuvintele Mântuitoriului ; 
»Nimene nu vine la mine, de nu-l va trage Părintele, care 
m'a trimis“ (I6n. VL, 44). 

II. Sântul Spirit este represintat ca „ Săvârșitoriul“ sânţi- 
rei nostre. Arătându-se pre pământ îndată după înălțarea 
Mântuitorului nostru la ceri, ca să ne însușască lucrarea 
mântuirei, rămâne de atunci statornic în Biserică (I6n, 
XIV, 16); renaşte pre păcătoşi în taina botezului (19n, III, 5); 
se dă, credincioşilor în darurile harului, ca „Spirit ul înţelep- 
ciumei și al pricepereă, Spiritul sfatului și al putere), Spi- 
ritul sctinţei și al pietăţei, Spiritul temere de Dumnedei“ (Is. 

XI, 2, 3); El locueşte întru noi ca în templele sale (I Cor., 

VI, 19), „ne ajută întru slăbăciune“ (Rom. VIII, 26), pro- 

duce în noi fructele Spiritului; „dragostea, bucuria, pacea, 

răbdarea, facerea de bine, bunătatea. îndurarea, blândeţea» 

credinţa, modestia, cumpătatea, curaţia“ (Gal. V, 22), și tote, 

cele-lalte, așa că „nimene nu pote mărturisi pre Iisus Dom: 

nul, fără numit prin Spiritul Sânt“ (| Cor. XIIL, 3) (2). 
III. Fiul este represintat ca autorul sânţirei astre. Ej 

ne-a meritat prin mortea sa pre cruce tâte darurile Spiritu- 
lui Sânt. Dacă deci Spiritul a tost trimis pre pământ de Ta- 
tăl, n'a fost almintrelea decât prin mijlocirea Fiului (l6n, 

XIV, 16), în numele Fiului (ibid. 26); şi nu sar fi trimis, 

dacă Fiul n'ar fi săvârşit pre cruce lucrarea mântuirei nâs- 

(1). Sântul Vasilie cel mare, despre Spiritul Sânt, cap. 16; 
Op. St. Păr. II], 287: „Din aceia că Apostolul aminteşte aici 
(1 Cor. XII, 4-6) mai întăi de Spiritul, apoi de Fiul, în fine de 
D-qeii-Tată], nu trebue a încheia, că ordinea s'a schimbat. Apos- 
tolul ia ca punct de plecare raportul cu noi, carii primind daru- 
rile, ne îndreptăm cu gândul mai întâi la Acela, ce ni le împarte; 
apoi ne închipuim pre Acela ce ni le trimite ; în fine ne înălțăm la 
isvorul și causa cea dintăiii a lucrurilor“, | | | 

(2). “Amite: gâp Babrob ră Aytileova neporbs Ves ai Ilarijp 

(Civil. Alex. e. lulian lib. 1). Așa învăţară Marele Vasilie (despre
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stre și n'ar fi fost „prea-mărit“ (VII, 39)-în urmarea meri- 
telor sale. Iacă pentru ce Fiul este representat ca împărţito- 
rul Spiritului Sânt tuturor celor .ce cred și sunt înșetaţi „de 
apă vie“ (ibid. 37, 38) ; harul Spiritului numit de. ordinar. 
„harul Domnului nostru Iisus Christos“ (Rom. XVI, 24; 
I Cor. XVI, 23; II Cor. XIII, 13; Gal., VI, 18; Ph, IV, 2311 
Tes. III, 18); sai: „harul bă Iisus Christos (Gal.. Î, 61], 
Cor. XII, 9); „harul, care sa dat în Iisus Christos“ (1 Cor. 
I, 4; IL Tim, [. 9) şi Spiritul Sânt însusi : „Spiritul luă Iisus 
Christos“ (Rom. VIII, 9) „Spiritul Piuluă“ (Gal., IV, 6). 
Iacă "pentru ce se dice anume, 'că Christos ne boteză „cu . 
Spiritul Sânt“ (Mat. III, 16); că Christos''ca Arhieret 
etern „prin o"singură jerifă a adus la desăvârșire pentru, tot- 
d&una, pre cei ce. se sânţesc“ (Ebr. X, 14); că „mijlocește“ tot- 
deuna pentru noi în ceriu (VIII, 25) și ne trimete „tâte cele 
ce privesc la viaţă și evlavie“ (IL Petru 1, 3), că locuința 
Spiritului Sânt în noi este acea a lui Christos însuși (Rom. 
VIII, 9, ro; Comp. Il Cor. XIII, 5; Gal. II, 20):(1); ca, fără 
Christos noi nu putem „face nimica“ (I6n. XV, 5), că el 
ne-a sânțit prin Spiritul Sânt (2) şi că ne sânțim (Ebr. II, 

Sfântul Spirit cap. 9, 16). Atanasie cel Mare (contr. Arian. Orat, II, n. 18). Eusebiu (în Ps. XXXII, 6) ete. 
(1). „Spiritul Sânt se numește Christos şi Domn, pentru că dice Apostolul! „Dacă nare cine-va Spiritul lui Christos, nu este al lui: Dar dacă Christos este în voi..... (Rom. VIII, 9, 10), dând a înţelege prin aceia că locuinţa Spiritului este locuinţa lui Iisus Christos“ (Vas. contr. Eun. lib. V; Op. St. P. VII, 191). 
(2). „Creatura nu sânţește creatura ; ci totul este sânţit prin cel Sânt de sine :“ mă sânţese pre mine (6n. XVII, 19). „Deci el sânţeşte prin Spiritul Sânt. De aceia Spiritul nu este o creatură ci chipul sânţenieă lui Dumnedei şi isvorul sânţeniei pentru toți: Suntem chemaţi întru sânţenia Spiritului, învaţă Apostolul (II Tes. II, 13). El ne reînoeşte şi ne crează din noi dupre chipul lui Dumnedeii“. (Marele Vasilie ibid, p. 192). Cfr. Ciril Alexandrenul în les. lib. IV, or. 11.



— 239 — 

n; Comp. X, 29; XIIL, 12), sati am fost „sânțiţi prin Chris- 

tos“ (1 Cor. 1, 2). | | 

IV. Spre a ne pune în stare de a ne apropia meritele, 

sale şi de a ne sânţi cu adevărat: 19, Mântuitoriul nostru în- 

temeiă pre pământ împărăţia harului să, Biserica, ca in- 

strument viă prin care se lucrâză sânţirea nostră ; 2* el ne | 

„împărtășește în biserică și prin Biserică harul Spiritului 

Sânt, ca o putere ce ne sânţeşte; şi 30 institui în biserica 

sa tainele sânţitâre, ca mijl6ce prin 'care ni se împărtășește 

harul Spiritului Sâat. E 

—— ea — 

ARTICULUL |. 

  

Despre sânta biserică ca instrument prin care Dom- 

nul săvârşaște sânțirea nostră. 

Ş. 166. Deosebitele înţelesuri ale cuventuluă biserică ; înţe- 

lesul în care se va expune aică învăţătura despre biserică, și 
p p Ș 

privire asupra subiectului. 

Numele de Biserică a lui Christos (1), se întrebuințază 

în deosebite iaţelesuri mai mult sai mai puţin întinse. 

Cel mai întins, este acela dupre care se dice că Biserica 

lui Christos este o adunare a tuturor ființelor raționale şi 

libere., adecă a ângerilor și,a 6menilor, ce cred în Christos 

Mântuitoriul şi sunt uniţi cu EI ca cu unicul lor cap. In înţe- 

  

(1). Despre înţelesul etimologie a cuvântului Biserică, ExnAsaia,, 

vegi Introd. în teol ortodoxă $. 16, obs. 58. Alte nume date bi- 

sericei în Sânta Scriptură şi în scrierile învăţătorilor vechi sunt :
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lesul acesta ia Apostolul Paul cuvântul Biserică când dice 
că Dumnedeii „împlinindu-se timpurile hotărâte de el, va în- 
trumi totul în Iisus Christos, atât cele din ceriură cât și cele 
de pre pământ și. punându-l a şedea de-a dr&pta sa în ceriă, 
mai presus decât totă începttoria, decât tâta puterea şi stă- 
pânirea și domnia, și de cât tot numele ce se numește nu nu- 
mai în v6cul acesta ci și în cel viitor ; și t6te le-a supus supt 
picidrele lui, și l-a „pus cap preste tote în biserica, carea, este 
corpul luă, plinitatea, celui ce împlinește tăte în toți“ (Efes, |, 
10; 20-23; vedi şi Ebr. XII, 22-23; Col, I, 18-20). Acest cu- 
vEnt se întimpină câte-odată în același înţeles la vechii în- 
veţători al Bisericei (1) şi în cântările Bisericei, spre exem- 
plu * «Pre tine care reunești nespus ceriul și pământu!, şi 
faci o singură biserică din ângeri şi din Smenă, Christose, te 
mărim ne încetat (2). Dacă vom considera, că t6te pute- 
rile cerești, tără indoială, cred în Christos ca adeverat 
D-dei-om, carele a împăcat lumea cu Dumnedeiă, şi că, 
pe lângă acesta, servesc și de instrumente pentru întărirea bisericei pământeşti, nfiind trimiși spre serviciă, celor. ce vor să moștentsca mântuirea“ (Ebr. L, :4), înţelesul acesta des- pre ideia bisericei lui Christos ne va deveni și mai lămurit încă. Totuși este de observat că cuvântul biserică în inţe- lesul acesta se întrebuinţază forte rar. 

  

Împărăţia, ceriurilor (Mat. XIII, 24, 31, 33, 41; XX, 1 etc); Im- părăţia lui D-deii (Mare. 1V, 26, 30; Luc. XIII, 18, 20; August, de Civ. Dei XVII, 1); casa lui D-dei (1 Petr. 1V, 17 31 Tim., III, 15; Euseb. Demonstr, ev. IV, 16; Vas. in Ps. XXIII, n. 3); Ce- tatea lui D-deii (Euseb. in Ps. LĂVIL, 2; Hier. in Les. XIII, -9, 10); Corpul lui Christos (Efes. I, 23 ; Clem. Rom. Epist. ad. Cor. 1 n. 46; Ignat, Epist. ad Smirn. n. 1), și alţii. (2). Spre exemplu, în Augustin :» Templum ergo Dei, hoc est totius summze Trinitatis, sancta, est Eeelesia, scilicet et in celo et in terra“ (Enchirid. cap. 56; cf. de Civit Dei X C. 7). (2). Noembrie în 8,



Intr'uu alt înțeles, mai rastrins, dar mal intrebuinţat, Bi- 

serica lui Christos cuprinde anume pre Gmenii carii ati 

mărturisit şi mărturisesc credința creștină,pre toţi fără deo- 

sebire, nscăutând nici la timpul în care ai viețuit, nică la 

locu! în care se află, dacă sunt pre pământ saii în regiunea 

morților. 

In cela ce privește timpul, se recunosc ca membri ai Bi- 

sericei creştine toţi acei carii au credut și cred în lisus 

Christos, atât acei carii ai trăit înainte de venirea Mâniui- 

toriului, cât şi acei ce aă trăit și trăesc dela venirea sa. 

Biserica creştină incepu acum în raiii în timpul acela, când 

milostivul și dreptul Judecător făcu nefericiţilor noștri pro- 

topărinți dulcea fagăduinţă că : „Sămânța femeeă va sdrobi 

capul șârpeluă“ şi când în urma acestei tăgăduinţi, începu 

și credința în acest. Mântuitor ce era să vie (Cateh, cel 

"Mare, crest. art. IX, p. 76. Mosc. 1840). Durata Bisericei 

se întinde prin tâte vâcurile până la sfirșitul lumei; și 

se împarte de ordinar în Biserica Vechiului Testament» 

(Fapt... VII, 38), compuse din Biserica patriarhală şi bi- 

serica legală, şi în „Biserica Noului Testament“. Justeţa so- 

cotinţei aceştia despre Biserica creştină este necontesta- 

bilă, pentru că este sciut. că credinţa în Jisus Christos a în- 

ceput, nu numai dela timpul venirei sale, ci dela cea din- 

titi făgăduință făcută în privința acesta; că, anume pen. 

tru aceia, încă din timpurile cele mai vechi, a dat Dumne- 

det Gmenilor tăgăduinti, profeţii şi preînchipuiri, precum 

şi legea sa, care povăţuea spre Christos (Gal. III, 24); și că 

nici odată n'ai lipsit de pre pământ omeni. ce au credut 

în E! : Sântul Apostol Pave!, după ce a enumerat tOte per- 

s&nele, care dela începutul! lumei „ză primit o mărturie 

prin credința“ (Ebr. XI, 2) și prin credinţă ati lucrat drep- 

Teologia Dogmatică. 
16.
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tatea, ali primit făgăduințţile (ibid 33), incheie dicând că, 
„Autoriul și Săvârșitoriul credinţei lor“ era același Iisus 

Domnul nostru (Ebr., XII, 2). De aceia chiar sânţii Părinții 

observă adesea în scrierile lor că, sub numele de Biserica 

creștină, trebue a înţelege, nu numai pre credincioşii, ce ai 
urmat după naștere;. lui lisus Christos, ci şi pre acei, carii 
ai precedat-o. Așa Sântul Chrisostom, esplicând cuvintele 
Apostolului ; „un corp și un spirit“, întrebă : |Dar ce este 

corpul acesta? .... Tot ce exista, a existat, și va exista în 
univers credincios. Şi acei plăcuţi ai lui Dumnedei înainte 
de venirea lui Christos sunt numai un corp. Pentru ce? 

Pentru că și ei „cunoscead pre lisus Christost (1). Fericitul 
Augustin dice : «Nu înţelege prin biserică numai pre acei, 
carii au început a fi sânți după venirea şi naşterea Dom- 
nului; de biserică să țin toți sânții, ori în ce timp ar fi exis- 
tat (2)». Același socotință se află și în alți Părinți al bise- 
ricei (5). Cetim și în unul din ritualele nostre : «Lgănul său 
(al Bisericei) este în raiii (4). 

Dacă se consideră Gmenii ce cred în Christos în raport 
cu starea lor presentă, unii viețuind încă pre pământ, alții 
intraţi acum în altă lume, se recunâsce de membri ai bi- 
sericei atât unii cât și alţii, fiind simțită schimbare acesta 
numai de noi; căci Domnul Dumnedeii „nu este Dumne- 
deul morților, ci al viilor, căcă toți sunt viă înaintea luă 

(). In Ep. ad Ephes., homil. Xn.1,i  t. Mie, phes., i in 0p.; t. XI, p. 75ed. 

(2). De Iacob et Esaii serm. IV, al XLIV : „Que (Reclesi ab apso Abel usgue ad eos qui nascituri sunt iz d înc a credituri in Christum totus populus sanct “ (In Ps. ; ci în ba, XXXVI et CXXVIL), cerem (a be, XII 0). Epiphan Heres, 1. n. 5: "Amâgyiis o05oz us%5 410 40- AopYâsa. .. .; Buseb. H. E. lib. 1 cap. 4; Stephan. 9 VI ud (in Mai t. 1) Greg. M. in Evang. homil. XIX. 
(€). Ritualul ortodoxiei.
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(Luc., XX 37-38) Dar, dintre morți, numai aceia aparţin 

bisericei lui Christos, carii „păzind credința“ pre pământ aă 

primit în ceriti „cununa dreptăţei, pre care a păstrat-o D-dei, 

tuturor celor ce-l iubesc“ (UL Tim., IV, 8); şi este evident că 

aceşti 6meni sunt membrii cei mal vii ai corpului lui Chris- 

tos (1); apoi aceia carii fiind morți în credinţă și căinţă, 

fără să fi avut timpul de a aduce fructe demne și nepri- 

mind tesplata cerâscă, totuşi ai speranţă, că vor căpăta 

eterna fericire prin ajutorul rugăciunelor bisericei; căcă și 

aceşti Gmeni aii credinţă în Christos şi s'aă împăcat cu el 

prin căinţă, adecă nu sunt alungați din corpul bisericel, 

care pentru aceia se și rogă pentru ei (2). Dar toți morţii 

aceia, carii în viaţă, s'aă despărțit singuri dela Biserică, 

schimbând s'au pierdând cu totul credinţa în Iisus Christos, 

şi carii, fiind morţi în necăinţă, s'au lipsit chiar de rugăciu- 

nile bisericei, aceia nu se ţin de dânsa (1 l6n V, 6) (3). 

Sub raportul de care vorbim, se scie în genere, că biserica 

lui Christos este împărţită în militantă, sau suferindă, și 

triumfatore (4). Numirea dintăiă revine bisericei pămen- 

  

(1). Biserica fiind vădută, întru cât este pre pământ şi cuprinde 

pre toţi creştinii ortodoxi ce trăese pre pământ, este tot odată şi 

nevădută îutru cât este și cerâscă şi cuprinde pre toţi cei adormi- 

ţi întru credința adevărată şi sânţenie (Mar. Cat. er. art. LX p. 

67) : „Neque enim piorum animae mortuorum separantur ab kc- 

clesia, quae nunc etiam est regnum Christi. Aloquin ad altare 

Dei fieret eorum memoria in communicatione corporis Christi. . . 

Cur enim fiunt ista, nisi quia fideles, etiam defuncti, membra ejus 

sunt?“ (Augustin de Civit. Dei. XX. 9n. 2). 

(2). Epist. Patr. ort. ete. art. 13 : etr. Chrisostom, in Acta Apos- 

tol. hom XXI n. 4; Augustin Confes. IX, 13, n. 34, 31 ; Serm: 

CLXXII, n. 2: „Hoc enim a patribus traditum universa observat 

Ecelesia, ut pro eis quiin corporis et sanguinis Christi communione 

defuncti sunt, cum ad ipsum sacrificiu loco suo commemorantur, 

oretur ac pro illis quoque id oferi commemoretur, “ 

(2). Epist. patr. Or. art. II şi 18. st. Aug. Serm. CLXXII, n. 2. 

(4). Epist. patr. or. art. 10. Aug. Enchirid. n. 15: „(Eecelesia
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tești, carea „ne având aici cetate stătătore“ (Ebr. XIII, 14), 
şi ducând pre fiii săi spirituală prin acâstă vale a plângerei 
către patria cerâscă susţine un resboii continut cu inimiciă 
mântuirei lor (| Petr. V, 8, 9; lân, V, 4; Etes., VI, u, 12). 
Se dă de ordinar numele de triumfătore Bisericei cereşti; 
cuprindEnd pre toți acei dintre creştini, carii aă terminat 
călătoria lor pămentescă, au sfârșit resboiul lor cu vrăj- 
mașul mântuirei, şi serbeză victoria lor împreună cu lisus 
Christos, învingătoriul morţei şi al iadului, şi cu toți Sân- 
ţii Angeri (II Tim., IV, 7; ebr. XII, 22, 23; Ap., III, 21; 
XII, n, 12). 

Este sciut, că biserica triumfătâre este, așa dicând, fru- 
ctul bisericei militante; acâsta a născut, crescut şi Ccon- 
dus la scop pre toţi acei carii astă-dI sunt membrii celei 
dintii. Deci nu trebue a confunda aceste dou& Biserici. 
(Epist. Patr. etc. art, 10). Biserica militantă se mai numeşte 
şi împărăţia harului, saă împărăţia harului lui Iisus Chris- 
tos, şi Biserica triumfătâre, împărăţia gloriei. 

In fine întrun ințeles şi mai restrîns, dar întrebuințat 
mai des, s înţelege anume prin biserica lui Christos nu. mai Biserica militantă a Nouluy Testament, sai imperăţia 
harului lui lisus Christos. «Credem precum ne-am învăţat, 
dic marii prelați ai r&săritului, în Epistola lor despre cre- 
dința ortodoxă, credem în biserica numită, cum şi este in adevăr, una, Sântă, catolică (universală) și Apostolică, care cuprinde pre toți creştinii ce cred în lisus Christos. caril se găsesc astă-di pre acest pământ trecător și nu sunt încă aședati în patria cerâscă» (Art. 10). In înțelesul acesta o vom lua şi noi în expunerea invățăturej despre Biserică Q) . coelestis) suae parti peregrinanti sicuţ oportet, opitulatur quia utraque una est corisortio aeternitatis, et nunc una est vinculo ca ritatis, que. tota. instituto est ad colendum Deumt, (1). In espunerea învăţăturei despre biserică, voim avea ocasie
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Spre a da acestei expuneri totă precisiunea posibilă, vom 

esamina biserica : 10. Din afară şi a nume : originea, întin- 

derea şi scopul ei; 20. Din lăuntru (de și nu se pot despărţi 

cu totul aceste două părţi) şi vom vorbi despre compune-, 

rea şi organismul săi. În fine, ca urmare, vom da o ideie 

exactă despre natura bisericei și caracterile sale esenţiale. 

T. Oviginea, întinderea şi scopul Bisericei. 

Ş. 167. Intemeierea, bisericei de câtre Domnul nostru 

Iisus Christos. 

Domnul nostru lisus Christos, venind pre pământ pen- 

tru mântuirea omenirel şi aducândui o învățătură mântut- 

târe, a voit ca 6menii, primind religia cea nouă, să nu o 

observe despărțiți naii de alţii, ci să formeze pentru acesta 

o societate determinată, religi6să. El singur puse temelia a- 

cestei societăți, și apoi prin învețăceil şi Apostolii s&i, o în- 

tinse şi o întări în tote părțile pământului. De aceia cre- 

dem și mărturisim, că nu este altă temelie'a bisericei decât 

numai lisus Christos, dupre cuvintele Apostolului : „Nr- 

mene nu pote pune altă temelie decât aceia ce a fost pusă, şi 

acâstă temelie este Iisus Christos“ ( Cor., III, n; Mărt. ort, 

p. 1, resp. 85). 

"1, Voința dea forma din ucenicii să o singură socie- 

tate, a exprimat-o Mântuitorul nostru de mai multe ori, 

spre exemplu : 19, După ce Apostolul Petru, în numele tu- 

turor Apostolilor, a mărturisit pre Fiul lui D-deu, dise : 

„Pe acâstă piatra“ (adecă pe mărturisire) „voiă zidi biserica 

mea, și porțile iadului nu 0 vor birui (Mart. XVI, 18). 20. 

In parabola cu păstorul cel bun, prin cuvintele : „Fă sunt 

  

a aminti şi de alte înțelesuri în care se ia cuvântul , acesta.
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păstorul cel bun ; și cunosc pre ale mele și mă cunosc de ale 
mele. . . . Și alte oă am, care nu sunt din staulul acesta, : și 
pre acele se cade a le aduce. Vocea mea vor audi și va fi o 
turmă și un păstor“ (I6n. X, 14, 16). 3% In rugăciunea a- 
cesta către Părintele ceresc: „Ca toţi să fie una, precum 
tu Părinte eștă în mine și ăi în tine ; ca și că să fie una cu 
noi“ (lon. XVII, 21). Cu ideia de a întemeia împărăţia ha- 
rului pre pământ a început lucrarea predicărei sale 6me- 
nilor, precum istorisește Sântul Evangelist Matei : „De 
atunci a început lisus a predica, gicând : Pocăiţi-vă ca sa 
apropiat împărăţia ceriurilor“ (Mat., IV, 17). Cu acestă 
predicare a trimis pre învățăceil săi prin ludeia, dicându.le: 
» Mergeţi către oile cele perdute ale caseă luă Isroil, și mer- 
gând predicaţi, dicând, că sa apropiat împărăţia. ceriurilor 
(Mat. X, 6-8). Și în genere vorbind adesea cu 6menii des- 
pre acestă imperăție a lui D-deii, fie în parabole, fie şi 
almintrelea ! (Mat. XIII, 24, 44-47; XXII, 2; XXVII; Luc. 
IX, n; XĂVII, 21 u; XXI, au, şi alt). 

II. Dar ceia ce voia Mântuitoriul, ştia să și împlinâscă. 
EI singur a pus fundament și început bisericei sale, când 
și-a ales pre cel doi-spre-dece ucenici, cariă credând întru 
El şi respectând autoritatea sa, forma o societate sub un 
singur cap (I6n, XVII, 13) și compunea prima sa biserică ; 
când, pe de altă parte, fixă EI însuși tot ce trebuea, ca să 
facă din discipulil săi o societate determinată, a nume : 
puse învăţători spre a răspândi învețătura pintre popâre 
(Efes, IV, ri, 12); aședă taina Botezului, spre a întroduce 
în societatea acesta pre toţi cei ce ar crede întru el (Mat. 
XĂVIII 19 ; I6n, III, 3; IV, 1; Marc. XVI, 15); taina Eu- haristie), spre a uni şi mai mult pre mernbrii societăţei a- cestia, atât între ei, cât şi cu El ca cap (Mar. XXVI, 26-28; Marc. XIV, 22-24; Luc, XXII, :9-20; 1 Cor, XII, 23-26);
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taia Pocăinţei, spre a impăca şi a uni din noii cu EI și cu 

biserica pre acei dintre membrii săi, carit calcă” legile şi 

instituţiile sale (Mat. XXVUII, 15-18) precum și tote cele-lalte 

sânte taine (Mat. XVIII, 18 - XXVIIL, 9; XIX, 46; Marc. 

VI, 13, s. a). De aceia acum pe timpul serviciului stă public 

Domnul vorbea despre biserica sa, ca de o instituțiune ce 

exista cu adevărat (Mat: XVIII, 17). Dar proprii vorbind, 

el a întemeiat s'a plantat biserica sa anume pe cruce (*), 

când o a câștigat, cum dice Apostolul, „cu scump sângele 

săi“ (Fapt. XX, 28). Căci numai pre cruce ne-a mântuit 

Domaul şi a restabilit unirea nostră cu D-deii, fără care 

creştinismul n'ar avea nici an înţeles; numai după sufe- 

rinţile sale pre cruce a intrat întru gloria sa (Luc. XXIV, 

26) şi a putut să trimeţă învăţăceilor sei pre Sântul Spirit 

(n. VII, 39), acest povăţuitor sigur la tot adevărul, nu- 

mai după ce a intrat intru gloria sa le a dis public : „Da- 

tu-mâ-s'a tătă puterea în ceriă, și pre pamânt. Decă mergând 

învățați tâte nemurile, botezându-le în numele Tatăhă și al 

Piuluă și al Spiritul Sâni. - - .« (Mat. XXVIIL, 18-20). 

Dara dacă lisus Christos n'ar f restabilit unirea nostră cu 

Dumnedeii prin mortea sa, dacă, n'ar fi intrat întru gloria 

sa și n'ar fi dat pre Spiritul Sânt Apostolilor, biserica sa nu 

s'ar fi putut întări pre pământ și primele sale începuturi 

ar fi dispărut pe nesimţite. 

III. „Investiţă cu puterea de sus“ (Luc. XXIV, 49), Sânţii 

Apostoli, urmând dumnedeesca lor misiune „mergând în- 

văţară pretutindene, Domnul împreună lucrând cu ei și în- 

  

(1). Aseminea expresiune se întâmplă în cânțtările Bisericei şi în 

operile sânților Părinţi ; spre exemplu : Sorele s'a întunecat şi luna 

sa oprit, când Tu Dâmne, în ru îndurarea ta, te înălțai pre cruce 

şi plantai biserica tak (Triod.) Sail : „Sic enim, hoc est per hu- 

militatem, per crucem sibi Ecelesiam congregavi.“ (Ambros. Expo- 

sit. in Ps. CXVIII, Serm. XIV, n. 20 în Patrolog. curs. compl. 

t. XV, p. 1398).
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tărind cuvântul prin semnele ce-l îmsoţeaii“ (Marc. XVI, 20); 
şi se îndeleiniciră a forma societăţi din credincioși în deo- 
sibite locuri, pre care le numiră biserici ( Cor. 1, 2, XVI, 
19). Indemnară pre “credincioșii aceştia a se aduna ca să 
asculte cuvântul Dumnedeesc și se înalță dimpreună rugii- 
ciuni către ceri (Act, I], 42-46; XX, 7); îi stătuiră „a păs- 
tra unitatea spiritului întru legatura păcei“, arătându-le că 
ei formeză cu toți numal un corp al Domnului lisus Christos 
din care sunt diferite membre: că er n'a decât „un domn, 
o credinţă, un botez“ (Efes. IV, 34; 1 Cor. XII, 27) și că 
„loți se împărtășesc din același pâne“  adecă au t6te pentru 
ca să fie uniţi lăuntric şi pre din afară. In fine le porun- 
ciră de a nu părăsi societatea lor, sub. pedâpsă de exco- 
municare și de perdere eternă (Ebr. X, 24-25). Ast-fel du- pre voința și cu conlucrarea Mântuitoriului, care puse El însuşi nemijlocit temelia bisericey sale, ea se stabili apoi 
în t6tă lumea. | 

Ar fi de prisos a mai cita şi în privinţa acesta mărturiile bisericel creştine însăși, carea de la începutul s&ă până astă- dI, a credut statornic şi a afirmat, că ea a fost întemeiată a- nume de lisus Christos. Este un adever în genere cunoscut, un fapt întărit fără îndoială, nu numai de istoria creştinis- mului, ci și de istoria universală a nemului omenesc. 

3. 168. Intinderea Bisericeă creștine ; cine se ține de ea și 
cine nu, 

Intemeind Biserica sa, Domnul Iisus Christos îi vesti de mai înainte și întinderea. Acestă intindere pâte fi examina. tă : 10 în raport cu destinaţiunea să, şi 2% în raport cu rea- litatea sa, | 
l. In înţelesul dinrăiu, Biserica lui Christos trebue să cu. prindă nu un singur popor, ca biserica Vechiului Testa-
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ment, ci tâte popârele, întreg n&mul omenesc. Este un ade- 

ver pe care Domnul l-a descoperit intreg nemului omenesc 

în făgăduinţele sale către patriarhi (Fac., XXI, 17; XĂVIII, 

14), apoi poporului jidovesc prin numerâse profeții și ti- 

puri (Ps. II, 7, 8; LXXI. 8, n; lis., 11, 2,3; 1X,6, 7; XLII, 

4 7; XLAX, 6; Mich., IV. 1; Zach, LX, ro; Mal. ru, șia); 

pe care l-a vestit in fine EI însuși nemijlocit cu t6tă chiari- 

tatea posibilă când, venind pre pământ ca să împlinescă 

promisiunile vechi, tipurile și predicerile, dise ucenicilor 

săi : „Mergând în tâtă lumea, propoveduiţi Evangelia la t6tă 

zidirea“ (Marc, XVI, 15); „mergând învăţaţi tâte nemurile“ 

(Mat. XXVIII, 19). Şi prin vrmare toţi Gmenii carii aud, 

oră când ar fi, predica evangeliei, trebue să fie membrii bi- 

sericei creştine. Trebue să fie cu toți, căci toți, chiar prin 

natura lor, sunt de o-potrivă chiemaţi la unirea relgi6să cu 

Dumnedeii (1). Adecă, când unirea acâsta a fost distrusă de 

dânșii şi Domnul însuşt presintă Gmenilor, în religia creş- 

tină, unicul mijloc de a o restabili (Ş$. Ş. 147. 148), el sunt 

ținuți prin natura lor chiar și prin autoritatea lui Dumne- 

deu de a primi mijtocul ce li se ofere și a se folosi de el. 

De aceia poruncind Apostolilor să predice Evangelia la t0tă 

creatura, Mântuitoriul aduse cuvintele acestea : Cel ce va 

crede și se va boteza mântui-se-va ; dar cela ce nu va crede se 

va osîndi (Marc., XVI, 16). „Daca cine-va nu va voi să vă 

primâscă, nici să asculte cuvintele vâstre, scuturaţi și prajul 

de pre picidrele vâstre eșind din casa acea saă, din orașul ace- 

la. Adevăr dic vouă : Maă ușor va fi Sodomei și Gomorei în 

diua judecăţeă, decât cetaţeă acelia“ (Mat. X, 14, 15). 

II. Toţi Gmenii sunt ţinuţi a fi membri ai Bisericel, dar 

nu toţi sunt ast-fel. „Dacă nu se va naște cine-va din apă și 

din Spiritul Sânt“, dice Mântuitoriul, „nu pâte intra întru 

1, 10. Introd. în Teolog. ort. A. M. $. 17. 8
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împărăția luă Dumnedeă și îm Biserică“ (Lon, III, 5). Deci, tre- 

bue a considera că ținându-se de biserică numai acea carit: 
dupre cuvintele Apostolului, aiă fost „Botezaţă în același Spi- 
rit, ca să fie același corp, ori Jidovă ori Elim“ (| Cor... XII, 

„13; Comp. Act,, II, 41). Dar de biserică nu se ţin 10 jidovii, 
mahometanii și păgânii, carii n'a primit încă nici vestea 
cea bună, nici botezul lui Iisus Christos, şi chiar 2» aceia 
carii fiind înv&țaţi cu buna vestire şi primindu-o mau fost 
botezați. «Catehumenul este încă strein de credincios», ob- 
servă Sântul Chrisostom (1). «Pe câtă vreme ești catehu- 
men, dicea iarăși Sântul Gregorie 'Teologul, unu! om care 
întărzia a se boteza, rămâi la ușa pietăţei, dar tu trebue să, 
intri, să treci curtea, să ved! sanctuariul, să pătrund cu pri- 
virea ta pre, Sântul Sânţilor, să fii cu Treimeas (2). Şi Ter- 
tulian împuta credincioșilor, că nu deosebesc pre catehu- 
meni de neofiț (3). 

lar acei carii auă intrat în biserică prin ușa Botezului, «noi 
îi credem de membri al bisericei catolice şi apoi numai pre 
credincioși, adecă acei carii mărturisesc neîndoios credinţa 
curată în lisus Christos Domnul nostru (aşa precum at pri- 
mito dela El însuși, dela Apostoli și dela Sântele sinâde 
ecumenice), de și unii dintre ei suni supuși la diferite p&ca- 
te. Căci dacă păcătoşii, de și credincioși, mar fi membri al 
bisericei, n'ar mai fi sub jurisdicțiunea sa. Ci ea îi jude- 
că, îi îndemnă la căință şi-i conduce pre calea poruncilor 
mântuirei. Ast-fel, cu tâte că sunt sub păcat, rămân şi sunt 
recunoscuți membri ai bisericei catolice, numai să nu se fi 
lepădat ei singuri, și să fi păzit credința ortodoxă şi catoli- 
că> (Epist. Patr. etc. art. 1). Adecă : 

  

(1). 20. 'AMAsepros vâp 5 nazexibuevos rod mtorod, Chrisostom., in Loann Homil. XXV, n. 3. efr. Augustin, in Loann. Tract., XLIV,n.2. (2). Serm. LX, Oper. St. Păr. III. 286. 
(3). De Praser. Hseret. cap. 41.
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[. Trebue a recunâsce ca părtași al bisericei lui Christos 

pre toţi credincioșii ortodoxi, nu numai pre cei drepți ci cu 

dânşii pre cel pEcătoși (1). Acesta învăţa însuși Capul și 

Săvârșitoriul credinţei nostre, comparând biserica sa, când 

cu o cină mare, la care participa atât buni cât şi r&i (Mat. 

XXII, 2, 13); când cu un ogor, în care dupre voința Dom- 

nului, cresc până la recoltă atât grâti cât şi neghină (XXIII, 

24, 30); când cu o turmă în care se află atât oi cât și capre 

(XXV, 33); când cu un voloc ce se aruncă în marea și scâ- 

te peşti buni şi r&i (XIII. 47); când cu dece fecire, din 

care cinci eraii înțelepte și cină nebune (XĂV, Ls. urm). 

De aceia aşedă în biserică taina Pocăinţei, în care pEcă- 

toşii să se potă curăţi de păcatele lor (on. XX, 22, 33), şi 

ne învaţă a ruga ast-fel pre Părintele „carele eștă în ceriură : 

artă păcatele nostre“ (Mat. VI 12) (2). 

Ceia ce învăța și practica și Sânţii Apostoli : „Intro casă 

mare, scrie Sântul Paul, nu sunt numaă vase de aur şi de ar” 

gint, ci și de lemn și de lut“ (UI Tim. LI, 20). » Dacă dicem 

că suntem, fără de păcate, întărește un alt Apostol în faţa în- 

tregei biserici creștine, ne amăgim în sine și adevărul nu, este 

întru noă* (L Ion. 1, 8) (5); şi prourmeză aşa : „Fiilor, vă 

  

(1). Că biserica lui Christos sar compune numai din drepţi şi sâni 

afrmaii odiniâră mai ales Novaţianii (Cyprian, Epist. LXXIII ; 

August. Hzeres. XXX VIII) şi Donatiştii (August. Heres. LXI); ceia 

ce afirmă în gilele nâstre și unii din Protestanţi carii recunosc nu- 

mai o biserică uevădută. 

(2). Dacă gice cine-va că sânţii, în rugăciunea, domnâscă: şi ne 

Yartă. greşalele, nu vorbesc de ei, întru cât acestă rugăciune ar fi 

de prisos, ci de alți păcătoşi ai naţiune lor, și că fie-care din ei 

nu dice pentru sine: vartă-mi greşalele, ci Xartă-ne nouă greşalele, 

aşa că acâstă cerere a dreptului star întinde mai mult la alţii de- 

cât la sine, un aseminea om să fie anatema“ (Sinod. Cart. can, 

129; Comp. can. 130). 

(5. „In privinţa cuvintelor Ap. L6n : Dacă gicem, că suntem fâră 

de păcat ne amăgim şi adevărul nu este întru noi (L I5n |, 8). 

sa hotărît precum urmeză : Ori-cine crede că ar trebui a se în-
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scriăi acâsta, ca sd numal păcătuiți. Totuşi dacă pecătuește 
cine-va, avem mijlocitoriă, către Parintele pre dreptul lisus 
Christos“ (Ibid., II, 1). Apostolul lacob îndemnă pre creș- 
tini : »Mărturisiți-vă unul. altuea păcatele și vă rugaţi unul 
pentru altul, ca să vă vindecafi“ (V, 16). Bisericile Apostoli- 
ce înseși n'at fost scutite de păcat sau de membre infecta- 
te de unele vicii, precum se pote videa din scrierile Apos- 
tolilor (IL Cor. 1. 10; IV, 8. 21; VI, 6; Ph. IL. 2; Iul, 18, 19; 
II Tes. II, 14; UI, 6; Llon.s, 8, 10; II, 1, 2). Cu deosebire 
este sciut că chiar un netrebnic făcea parte din Biserica din 
Corint, mai înainte de a-l escomunica Apostolul. El făcea 
parte, precum dovedește imputarea făcută de Apostol Co- 
rintenilor : „Din tâte părțile se aude, că este desfrâă, între 
20... Și vot vafi îngânfat ; şi nu mai bine ați plâns că 
cel ce a făcut acesta faptă să se sa din mijlocul vostrut 
(| Cor. V, 1, 2). Acesta se presupune necesar prin ordinul 
de a-l escomunica (ibid. 4. 5); cum să se despartă sat să 
se escomunice din biserică Omeni, carii mar face parte 
din ea? 

Acesta o înv&țară constant și Inve&ţătorii bisericei vechi, 
în luptele lor dese cu ereticiă în privința acâsta ; spre exem- 
piu, Sântul Cyprian : «Credinţa n6stră şi caritatea nostră 
nu trebue a se scandalisa, dacă vedem neghina in biserică, 
şi acesta nu ne dă dreptul de ne îndepărta de ea (1),. Sân. tul Ambrose : «Intru infinita sa bunătate, EI (Christos) 

  

ţelege acesta, ca și cum Apostolul ar dice : prin umilinţă, iar nu cu adevărat, trebue a dice că suntem păcătoşi; să fie anatema! căci Apostolul adauga : Dar dacă mărturisim păcătele nâstra ere- dinoios este și drapt ca să nt le erte şi să ne curățască de tâtă ne- dreptatea (V, 9). Aici este lămurit că acesta nu se dice numai din umilința, ci dupre adevăr (Sin, Cartag. e. 128). QG). Impediri non debet aut fides aut charitas nostra ut, 'quo- niâm zizaniam esse in Ecclesia cernimus, ipsi de Erclesia rece- damus“ (Epist. ad Maximum),
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sânţeşte tâtă lumea : «Nu voește ca să se despartă acela, 

care a păcătuit ușor, ci să-l îndrepteze, să nu se escludă un 

păcătos încăpățânat, ci să se îimblândescă (2). Fericitul Te- 

odoret : «Biserica lur Dumnedeă nu este cu totul compu- 

să din cei perfecţi, ci ea conţine în sînul să şi nepăsători, 

necumpătați, sclavi at viciului (2). eronim : «Corabia 

lut Noe era chipul Bisericei; precum acea corabie conţinea 

animale de tot feliul, de aseminea Biserica conţinea omeni 

de tot feliul şi de tâtă mâna ; precum într aceia se afla pan- 

tere și capre, lupi şi miel. de aseminea în acesta sunt drepți 

şi păcătoşi, adecă întreb uinţare de vase de aur şi de argint, 

cu vase de lemn şi lut (5). Fericitul Augustin: «Dacă cora- 

bia figura biserica, vedeți voi inşivă cât de trebuincios este 

ca să conţie, în mijlocul potopului v&cului acestuea, animale 

şi de un fel şi de altul, și corb şi porumb. Cine sunt corbi? 

Acei ce caută aici jos ale lor. Şi porumbii? Acei ce le caută 

in lisus Christos. . Sunt şi buni și răi în biserica catolică (0.» 

Acelaşi învățătură se află în Origen, Taţian, Teodor din 

Eraclea, Grigorie cel Mare şi alţii (5). 

IL. Cu tâte acestea este o limită, dupre care p&cătoșii, prin 

acțiunea vădută a autorităţei bisericei sat prin acțiunea 

nevădută a judecăţel lui Dumnedeii, sunt; despărțiți de bi. 

serică, ca nişte membri morți (Cat. cel Mare cr. Art. IX, 

p. 74; Mosc. 1840). Ast-fel trebue a se recunoște ca ne 

participând la biserica lui Christos. 

  

(). „Nec excludere -aurum Ecelesia, sed mollive desiderat.“ (De 

Resure. lib. Il n. 118;. 

(2). In Ps. XXXIX, 15. 

(5). Adv. Lucifer p. 302 p. 4 t. IL ed. Mart. Cir. in Eelesiast, 

II, 0). 
(0) tract, IV, în Loan. V, 2. In general învăţătura acesta este 

desvoltată pre larg de Augustin, mai ales în serierile sale contra 

Donatiştilor (În Patrol. curs. compl. t. XLVI). 

(5). Origen, în lon. t. X, n. 16; in Levit. homil, VIII, n. |;
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1% Apostolii credinţei creștine, carii renegându-o cu totul, 
ati devenit iarăși păgâni sati în genere ai îmbrățișat o altă 
religiune, și dupre espresiunea Apostolului : »A4ă călcat în 
picidre pre Fiul luă D-deă aă, despreţuit şi profanat sângele 
Legătureă prin care aă fost sânțiță și aă necinstit biserica 
harului (:).* (Ebr. X, 29). 

2%. Ereticii, caril, fără să fi renegat cu desăvârșire cre- 
dința creştină, o resping cu tGte acestea și o schimbă în 
dogmele sale principale : „Chiar când not, sau, vre un ânger 
din ceriăi, dice Apostolul către Galateni, war vesti o evan- 
gelie deosebită de aceia ce vam vestit, să fie anatema !* (|, 7, 
8) „De omul eretic te fereşte, recomandă Apostolul episco- 
pului Tit, învețăcelul săi dupa ce l-aă sfatuit o dată şi de 
două oră, sciind ca oră-cine este întro ast-fel de stare este 
stricat și învăța, ca un om care se osîndește pre sine însuși 
(Tit. III, 10, 11). Apostolul mar fi sfătuit pre un păstor a se 
purta ast-fel cu niște Gmeni, carii încă făceati parte din 
turma sa: „EX aă eșit dela noi, dar nu eraă, cu noi, scriga 
Apostolul I6n despre eretici, pre care-i numea antihriști ; 
căci dacă ar fi fost cu noi, ar fi rămas cu no (1 16a, IL, 19). 
De aceia de pre timpurile Apostolilor se escomunicară : Corintenul, Ebioniţă şi alți eretici (2) şi mai târdii sinâdele 
făcură tot ast-fel cu toţi cei-lalți eretici din vecurile urmă- tore. Acâsta se presupune fără îndoială de unele canâne 
sinodale, care ordonă a reaședa în 3biserică pre eretici căincioși (2). In fine, acesta se întărește prin învățătura una. 

  

în Bz, Homil, Lea; natia ad Syimp. p. Epist. III, n. 21; eodor, in Pg. ; Greg. M. iu E . lib. i 
XXV be AX , 13; g iu Evang. lib. II homil. 

(. Reg Ap, 62; Can. 4 şi 10 alui Petru Alexandr. In genere vedi în tabla cărţe candnelor st. Apostoli”, a Sinddelor şi Părinților cuvântul lepădarea de credinţă. 
(2). Iren. ady. Hzres. II]. cap. 28, (3). Vedi Tabla cărţei canânelor. „. cuvintele Fretic, Eresie.
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nimă a Sânţilor Părinţi și Invăţători ai bisericei, carii, du- 

pre exemplul Sântilor Apostoli, numeaii pre eretici anti- 

chriști (4), Omeni carii negau pre lisus Christos (2), cari erau 

chiar nedemni de numele de creştin (5), aseminea cu pă- 

gânii (*). 

30. Schismaticii sati sectatorii, carii, fără să denatureze 

dogmele credinţei, totuși se opun a asculta de autoritatea 

bisericescă și se despart ast-fel de bună-voie de biserică: 

Dreptatea acestei socotinţi este lămurit însemnată prin cu: 

vintele aceste ale Mântuitoriului : «Dacă nu ascultă nici de 

biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân și vameș, (Mat. XVIII, 

17) ; prin canânele primului Sinod ecumenic, ce porunceș- 

te de a primi in biserică pre Catari sai Novaţiani, carii 

intraseră din noi în sînul ei; dar Catarii eraă numai 

Schismatiă (5); prin canonul trei-deci și trel al sinodului 

din Laodicea, care oprea chiar de a se ruga cu schisma- 

ticii (6) şi prin învăţătura sânţilor Părinţi. Sântui Cyprian, 

spre exemplu; dicea : « Lrebue să sciți, că episcopul este în 

biserică şi biserica în episcop. și cel ce nu este în comuni- 

  

(4). Quomodo enim non sunt antichristi qui contraria sapiunt 

quam Christi confitetur Ecclesia 24%. (Di dym. Enar. în 1 loann 

JI 29.) 
(2). lustin Apolog.. 1, 26; Dialog. cum 'Tryph, cap. 35, 36, 80; 

Cyprian. .. Epist. LII; Ambros. in Luc. lib. IV, cap.9; „Negat 

Ohristum qui non omnia que Christi sunt confitetur“. 

(5) Textul. de Prese. Haret. cap. 37 : „Si enim heretici sunt, 

Christiani esse non possunt“. Cyprian, de Unit. Ecclesix : „Pre- 

cum diavolul nu este Christos, chiar dacă ar lua numele săi, aşa, 

i acela care nu urmeză Evangeliei şi credinţei adevărate nu este 

creştin“ (lect. Chr. 1831. 1-42). Athanas., contr. Arian, orat. IL. 

n. 2; Chrisost. in Acta Apost. homil. XXXIII, n. 4; Bus. în Ps. 

XLVIIIL n. 1; August. de Vera Relig. C.5.n9. 

(4). „Numguid inter illos distat, nisi quod ethnici non credendo 

credant, at heretici eredendo non credant?* “Tertul., de Carne 

Christi, cap. 15; Chrysost., homil. în gua potest. 

(5). Mar. Vasil. Ep. can. €: Amfi. 1 can. 1. E 

(6). Nu se cuvine a se ruga cu ereticii sai schismaticii.
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une cu episcopul numai este nici în biserică, şi că şi se în- 
șală aceia carii nefiind în pace cu preoții lui Dumnedeiă, 
cred că sar afla o comuniune necinstită la unii Omeni, pre 
când biserica cătolică este una nedespărțită și neîmpărţită, 
ci pretutindene unită și întărită de păstorii, ce suat în unire 
cu ei (*)». Și aiurea : «Cel ce se împrotiveşte Bisericet şi se 
desparte de ea pâte-să 6re mândri că este membrul ei, când 
Sântul Paul, tratând subiectul acesta și arătând misteriul 
unităţei dice : „un corp șiun spirit, precum și sunteţi chtemaţi 
întru speranţa chiemărei vostre; un domn, o credință, un 
botez.“ (Efes. IV, 4) (2). Sântul I6n Chrisostom : «Dic şi în- 
tăresc că a desbina biserica, nu este un r&ti mai mic decât a 
cădea în eresie (3). Sântul Vasilie cel Mare : <Aci (în Bise- 
rică), fie-care membru stă in armonie cu cele-lalte prin un 
cap unic, cu adevărat unic, care este Christos, Dar dacă 
pintre membre nu este armonie, legătura păcei stărâmată, 
umilinţa spiritului înceteză de a exista, în locul aceștia este 
desbinare, discordie şi pismă, ar fi prea îndrăsneţ a numi 

(1). „Seire debes episcopum in Ecclesiam esse et Ecclesiam in episcopo, et, si qui cum epsicopo non sint, in Ecclesia non essei, „& (E pistol. LXIX, n. 8). 
(2). Despre unitatea bisericei: Lect. er. 18317, 1, 25. Şi mai departe : „Trebua a se teri de cel despărţit de Biserică : „Ori-cine este în starea acesta este stricat, și păcătueşte, ca un om care se osîndeşte pre sine (Tit. III, 11). Crede 6re eă mai pote fi cu Chris- tos aceia carii se ridică contra preoţilor lui Christos, carii se despart de elerul şi de poporul săi! Nu, el ia armele contra bisericei ; se opune iconomiei divine ; este inimic ai altariului, se împrotiveș- te jertfei lui Christos, e un trădător al credinţei, un sacrileg al pietăței; un servitor neîmblângit, un fă neascultâtor, un trate răi voitor. Despreţuind pre episcopi, părăsind pre preoţii lui D-deiă, voeşte să ridice un altar noi, să înalțe alte rugăciuni. în termeni necuviincioşi, să profaneze prin sacrificii nelegitime pre adevăra, tul Sacrificiu al Domnului, și nu veşte nici să recunâscă că, D-geă pedepseşte pentru nebuna sa îndrăsnelă pre-ori cine lucreză contra instituţiei divine (Lbid. 46.47). 

(5). In Efes. hom. XI, n.5,
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ast-tel de Gmeni membri ai lui Christos sati a dice, că sunt 
sub conducerea lui Iisus Christos (2). Fericitul Augustin : 
«Dacă cine-va a primit botezul lui Iisus Christos, chiar şi 
afară de biserică, dela eretici saă schismatici ŞI vine să tre€- 
că în sînul bisericei, nu trebue a respinge taina adevărului, 
care-l sânţi (2),. 

4%. Şi în genere toţi aceia pe carii biserica, în puterea 
ce a primit-o dela Domnul de a lega și a deslega, găseşte 
de trebuinţă a-i despărţi de adunarea credincioşilor (Mat. 
XVIII, 17, 18) precum şi face până acum (3) ; şi cum se 
vede din can6nele sale vechi (4), şi din mărturiile vechilor 
sei invățători. Spre exemplu Sântul Cyprian scrie : «Cei 
mândri şi încăpeţinuți sunt ucişi cu sabia spirituală, când 
sunt alungaţi din Biserică, pentru că afară de sînul ei nu 
pot trăi,-pentru că este numai o singură casă a Domnuiui, 
și mântuirea nu este cu putinţă nimenui, fără numai în Bi- 
serică (5),. 

Dupre Marele Vasilie «instituţiunile Bisericei despart de 
corpul sei pre 6menii convinşi de păcate mari», „pentru că 
puţin aluat să nu înăcrescă t5tă frământătura“ (| Cor. V, 6). 
De aceia dupre voinţa lui D-deii celui a tot bun, trebue a 
despărţi de popor pre cei nelegiuiți; câci impioşii nu vor 
intra in sanctuar cu sânţii, pentru că Domnul „are lopata, 
în mâna sa“ (Mat., IL, :2). Dar acei carii sunt despărțiți 
astă di de popor ca impioşi să sufere cu liniște, fără a gân- 

  

(5). Despre judecata lui D-qdei; Op. St. Păr. IX, 12. 
(2). De unic. baptis. contr. Petilian, cap. 9. 
(3). Vedi ritualul Ortodoxiei. 

(4). Can. Ap. 9. 10, 45, 65; primul sinod. ecumenic, Il, 12, 14 ; 
sin. din Ancyra 4, 5,6, 8, 9, din Antiochia 2; Petru al Alexan- 
driei 4; Greg. din Neo-Cesarea, 8, 9, 10; Marele Vasilie, 834, 858. a. 

(5). Ep. LXII ad Pomponium, n. 4. 
“Teologia Dogmatică, E 17,
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di că este icona acelia ce trebue să li se întâmple la înfrico- 

șatul judet al lui. D-dei. Şi. cât de periculos este de a nu 

despărți pre impioşi de împărtășirea sântelor membre a 

lui Iisuș Christos, a arătat Apostolul imputând-Corinteni- 
lor „că maă plâns, pentru că cela ce a sevârșit o aseminea 

faptă să se ia din mijlocul lor“ (1) (I Cor. V, 2). După 
Augustin : «Preacurvarul, desfrânatul, ucigașul şi cek-lalț 
păcătoşi sunt despărțiți de Biserică de către păstori, dar 
ereticii pronunţă ei insuşi sentinţa lor depărtându-se de Bi- 
serică de bună-vote (2). 

Spre a avea o ideile şi mai dreptă de proposiţiunile ce 
le-am desvoltat în privinţa ereticilor şi schismaticilor. tre- 
bue a sc ce este o eresie și o schismă şi ce fel de eretică 
avem noi in vedere aici. In privinţa eresiei şi a schismei, 
vechii învățători ai bisericei ne dati ideile următâre. După 
Sântul și Marele Vasilie, «cei vechi făceaii o deosebire în- 
tre eresie, schismă și o congregaţie independentă. EX nu- 
mea eretici pre acei, carii sau despărţit cu totul şi s'au 
desbinat chiar în credință ; schismatici, acei carii erau de 
socotinţe deosebite in privinţa unor subiecte şi a unor în- 
trebări bisericești, şi puteaii fi aduşi la adevăr; congrega- 
ţiuni independente, adunări compuse din preoţi sati epis- 
copi nesupuși și din poporul de jos (3),. După fericitul Ie- 

(2). Com. la Isaia, cap. 1; Oper, St. Păr. VI, 83-84. Şi aiurea : 
pAceia carii pedepsele ordinare nu-i îndrâptă şi îndepărtarea dela, 
rugăciuni nu-i aduce la căinţă, trebue a-i trata numai decât dupre 
învăţăturele date de Domnul“ Căci este scris: »De-ţi greșeşte fra- 
tele tăi ; certă-l între tine și între el. Dacă te va asculta ai câștigat 
pre fratele: teă ; dar de nu te ascultă, mai ia împreună cu tine una, saii două persâne, pentru că totul să se întărâscă prin autoritatea 
a două saii trei mărturii; dacă nu-i ascultă spune-l bisericei; și de nu ascultă nict de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameșk (Mat. XVIII, 15-17 ; ib. 28). 

(3). In cap. III Ep. ad. Titum cf. Tertul. Apolog. cap. 39: Au- 
gustin de Unit, Eco 6. 95 polog. cap. 5Y; Au 

(3). Ep. can. către Amfil. 1. can. d.
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ronim : «Intre eresie şi schismă este deosebirea acesta, că 

cea dintăiii constă in alterarea unei dogme, şi a doua des- 

bină Iarăşi biserica pentru neunirea cu episcopul (propter 

episcopaiem dissensionem). Aceste dou& pot să,se arate deo- 

sebitâre în principii sub 6re can raporturi ; dar în fond, 

nu este schismă care să nu aibă ceva comun cu eresia prin 

rescâla contra bisericei ()». Dupre Augustin: «Ereticii, pen- 

tru că greşesc în privință credinţei, a simbolului şi a lui 

Dumnedea, calcă însuși credinţa, pe când schismaticii, prin 

interpretările lor nedrepte, se îndepărteză de caritatea fră- 

țescă, cu tote că cred cu noi același (2). 

Când dicem că erericiă şi shismaticii nu fac parte din bise- 

rică, nu inţeiegem pre aceia dintre ei carii țin în secret la o 

eresie sai la o schismă, căutând a se arăta că fac parte din 

Biserică şi rămâind pre din afară credincioși aşedămintelor 

sale, sati carii ati adoptat erori ereticeşti şi schismatice din 

nesciință și fără vre-o intenţiune rea nici îndărătnică ; căci 

de sigur ei nu sah despărţit ei însăși vedut de societatea 

credincioşilor şi mau fost despărțiți nici de autoritatea bi- 

sericâscă,-cu tâte că sunt pote escomunicați de către drep- 

tui judecător, ceia ce nu este sciut nici de noi, nică de ei (5), 

Pre nişte asemitiea Omeni, nu este alta de făcut, decât aj 

lăsa la judecata Aceluea, care cun6sce cugetele &menilor 

şi cercă inimile și r&ărunchii. Dar înțelegem de eretici şi 

schismatici declaraţi pre aceia, carii s'au despărțit de Biseri- 

că saii pre carii ea k-a escomunicat ; prin urmare ereticiă şi 

schismaticii decişi, indărătnici, şi prin aceia vinovaţi în gra- 

dul cel mai înalt. Mai ales contra acestora erai îndreptate 

espresiunile Sânţilor Părinţi şi înv&ţători bisericești, care 

le-am citat mai sus. 

(2) n cap. III, Epist. ad. Titum. 

(2). De fide et. Symbolo e. 10. 

(5). Lacă de ce gice Hugustin : „Quidam, corde positi in parte
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$. 169. Scopul Bisericeă lui Uhristos și mijlocele ce i, s'a 
dat spre scopul acesia. 

|. Scopul ce şi-a, propus Domnul întemeind biserica sa, 
este sânţirea Omenilor păcătoşi și restabilirea legăturei cu 
Dumnedeu. Sântul Apostol Paul arată scopul acesta lămu- 
rit, dicând de Mântuitoriul, că El „a dat pre unii Apostol; 
dar pre alții, profeţi ; iar pre alțiă evangeliștă, tar pre alții pă- 
stori și învățători ; spre desăvârșirea sânților spre lucrul servi- 
ciului, spre edificarea corpului luă Christos ; până ce vom a- 
junge toți la unirea credinţei și a cunoscinţeă Fiului luă Dumne- 
dei în bărbat desăvârșit, la măsura staturei depline alu Chris- 
tos“ (Efes... LV, 11-13). Dar scopul acesta resultă cu evidenţă : 
1% Din raportul bisericei cu religiunea : dacă biserica creş- 
tină este o societate de Gmeni ce mărturisesc religia creşti- 
nă, şi acestă religie ni sa dat anume, ca să ne sânţescă şi să 
ne duca la viaţa eternă şi la fericire în Dumnedet (Efes. 1, 
4; Marc., XVI, 16; Ion, LII, 15.16, :8, 36), biserica nu pOte să 
aibă alt scop ; 20. Din aceia că biserica a fost întemeiată de 
însuşi Iisus Christos ; dar venind pre pământ Domnul nostru 
n'avea alt scop decât mântuirea n6stră-(l9n, III, 16) şi prin 
urmare tot ce făcu El pre pământ nu putea tinde la alta 
decât „să mântutsca pre cel perdui* (Mar. XVIII, u şi alt) ; 
30. În fine că, înainte de înălțarea sa la ceriii, lisus Christos, 

Donati, preesentiam nobis exhibent corporalem, sive viri, sive fe- 
min&, carne intus, spiritu foris* (De Catech. rudibus, cap. 11). 
Insemnate sunt și următârele cuvinte ale aceluiași autor : „Qui 
sententiam sua:n, quamvis falsam atque perversam nulla pertiuaci 
animositate defendunt, prăsertim quam non audacia suae presump- 
tionis pepererunt, sed a seductis in errorem lapsis parentibus ac- ceperunt, qurunt autem cauta, sollicitudine veritatem, corrigi parati, cum invenerint, nequamquam sunt inter hareticos de u- tandi“ (Epist. XLIII alias. 162. cfr. Tract. 45 in lonem et de 
Utilit. credendi, cap. 1).
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trimitend pre Apostoli să stabilescă Biserică în lumea în- 

tregă, li transmise, precum şi urmașilor lor. misiunea sa 

divină, pre care a primit-o dela Tatăl : „Precum ma trimis 

pre mine Tatăl și eă vă trimit pre vo“ (LOn, XX, 21), şi-l în- 

sărcină ast-fel întru cât-va a continua, cu conlucrarea sa a- 

celaşi „lucru“ (I6n. IV, 34) pentru care venise El. și care 

consta anume, în a sânţi nâmul omenesc intinat de păcate 

(Efes. V, 26, 27; Tit. IL, 14) şial elibera de tâte miseriile 

ce șia atras prin păcatul cel dintăiii, precum şi prin cele- 

late păcate următore (Mat. XX, 28; Ebr. Il. n 4 5 

şi alt.). 

II. Acum nu este grei a determina mijlocele încredința- 

te de Domnul bisericei sale spre a atinge scopul acesta. Mai 

ântăit, ele trebue să răspundă scopului, adecă să tindă a 

mântui pre Omeni de miseriile de care am vorbit, să sân- 

țescă pre păcătoşi, şi să-i conducă la fericirea eternă ; apoi 

trebue să fie acel€şi ce le-a întrebuințat Rescumpărătoriul 

nostru. 

. Cea dintăiti ticăloşie a omului decădut, este orbirea spi- 

ritului să, uitarea adevărurilor de credință primitive, a 

dragostei şi speranţei, şi în urmarea aceştia, nesciinţa pe ce 

cale să mergă spre a ajunge la Dumnedeii. De aceia !a veni- 

rea sa în lume, Mântuitoriul se arată mai ântă&ii ca profet 

(Mat. XXIV, 19) sau Dascăl (Marc. IV, 38; Mat. XIX. 16); el 

cutrieră oraşele şi satele, invață mulţimea și predică Evan- 

geliul Împărăției (Mat. LX, 35; Marc, VI, 6; Luc. XIII. 22), 

întărind, că de aceia a fost trimis (Luc. IV, 43); „pentru 

acela a venit“ (Marc. L. 38). De aceia „a dai biseritei sale 

pre unii Apostoli, pre alții profeți, pre alții Evangeliști, pre 

alții păstori și învățători“ (Efes. IV, u) şi le-a poruncit â 

predica Gimenilor Iavăţătura, şi anume învățătura pre care 

o predica EI însuși (Mat. XXVII, ig, 20) pre care mal
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târdiii Sânții Apostoli aă purtat-o prin t6te ţările, pre urmă 

depuse în scris sub inspiraţiunea Spiritului Sânt și trans- 
misă prin vii grai bisericei pentru t6te vâcurile (1). 

- A: doua ticăloşie a omului păcătos, este vina sa înaintea 
lui D-deii în urmarea căria, chiar după ce i s'a spus calea 
ce trebue să urmeze pentru a se reîntârce la Părintele ce- 
resc, pecătosul n'ar fi îndrăsnit să mergă sati n'ar fi putut 
ajunge pre calea acesta la scopul dorit. | 

Spre a respunde unei ast-fel de necesităţi; Mântuitorul 
nostru bine voi a se face Preot mare sai Arhiereii (Ebr. 
IV. 15; V,v) a se aduce pre sine jerfă pentru omenirea p&- 
cătosă (VII, 26-28), şi ast-fel a ne împăca cu Dumnedei prin 
crucea sa, sdrobind vrăjmășia în sine însăși (Efes. II, 16). 
Și în Biserica sa a aşedat sântele Taine (Mar. XXVIII, 19; 
Luc. XXII, 19; l6n. XX, 2; 1 Cor. XI, 24; Mat. XVI, 19, 
s. a), şi în genere sântele Oficii, procurându-i ast-fel mijl6- 
cele de a însuşi Omenilor meritele sale căştigate pre cruce, 
de ale împărtăși harul s&ă cel Mântuitoriii, de a-i sânţi şi a-i 
face „sa devie casa lui Dumnegeă, prin Spiritul Sânti (E fes., 
II, 22). A aședat şi ordinul servitorilor sai „împărțitorilor 
tainelor lui Dumnedeă“ (| Cor. IV, 1), când dădu Apostoli- 
lor autoritatea şi puterea (Luc. XXII, 19; l6n. XX, 22), de 
a sEverşi şi a administra tainele (Mat. XĂVIII, 9; Luc. 
XXII, 12 ; lOn XX. 22) şi cele-lalte oticiă dumnedeești (Mat. 
IX, 38; XXIV, 20; Comp. lac. IV, 14) şi Sânţii Apostoli trans- 
miseră autoritatea şi puterea acesta urmaşilor lor (1 Cor., 
IL, 12, 16%; 1 Tim, 11,1, 2). 

»-(2). Pintre servitorii lui Christos enumă&raţi de Apostolui Paul (Etes. IV, 11), pre carii i-a dat Christos bisericei sale, unii aii fost numai pentru un timp ca servitori extraordinari ai Cuvântu- lui ca să respândescă credinţa şi să întemeieze Biserici în tâtă lumea, adecă : Apostolii, Proteţii, Evangeliştii; dar cei-lalți fură daţi pentru tot duna; aceştia sunt Păstorii ordinari şi Invăţătorii
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In fine, cea din urmă ticăloşie a omului decădut, este ne- 

putinţa sa morală, prin care, chiar după ce is'a'spus calea 

de urmat spre a se uni iarăşi cu Dumnedei, chiar dupre ce 

s'a încurajat şi i sa dat prin har mijloce spre a'merge pre 

calea acesta, el se pâte opri, şi stingând intru el Spiritul 

barului (1 Tes. V, 19) se abată la drepta sati la stânga sati 

chiar să dea inapoi (Luc. IX, 62). Pentru aceia trebue Ome- 

nilor păcătoşi poveţuitori siguri, carii se fixeze călătoria 

lor prin legi şi regule, să-l privigheze necontenit şi să-i în- 

demne prin respiată şi ped&psă.. Domnul Iisus, ca Rescum: 

părătoriu al nemului omenesc, satisfăcu pre deplin acestă 

nouă trebuinţă a 6menilor, în parte, dându-le deosebite legi 

spre a-l conduce la mântuire (Mar. VI, 5, 6; XVI, 17 ; Ion. 

XIV.1; XV, 9,12) presentându-le motive (Mat. V, 2-12), su- 

puind pre păcătoşi judecăţei sale spirituale şi ertând păca- 

tele (Luc. V, 20-24; VII, 48, 49), dar mai ales întemeind 

pre pământ Biserica sa, ca cea mai bună societate spre a 

conduce pre 6meni la viaţa eternă. În acestă societate El 

aşedă o «direcţiune spirituală» şi conducătoriă, aşa precum 

eraă la inceput Sânţii Apostoli, investiţi de D&nsul cu pute- 

rea de „a pasce Biserica“ (l9n, XXI, 15-17), şi în urmare „de 

a lega și a deslega“ (Mar. XVYL, 19; XVIII. 18; ln XX, 22, 

23), de a erta pre cei blânzi şi a îndepărta din Biserică pre 

cei neîmblânziți (Mat. XVIII, 17), şi aşa precum fură apoi 

urmaşii Apostolilor, primind dela aceştia aceiaşi autoritate 

dumnedeâscă de a pasce Biserica (Fapt., XX, 28; 1 Petr. 

V, 2, 3) şi a o conduce (I Tim., LII, 19, 20, 22; Tit, 1, 5, IL, 

1, 3). De acela cu drept cuvânt se numește Domnul Ince- 

p&toriul păstorilor (1 Petr. V, 4) şi Regele împărăției haru- 

lui săă (l6n, XVIII, 36, 37). a 

credinţei. Despre cele irei servicii dintăiă a se vedea Ist. bibl, a 

Em. sale Filaret. Despre biserica” Apostolică, sect. V.
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Dar dacă lisus dădu ast-fel Bisericey sale, spre a-și ajunge mărețui s&ă scop, trei mijlâce esenţiale și indespensabile, este evident, că scopul cel mai direct, primul scop al aces- tul aşedemânt, este anume păstrarea şi întrebuiăţarea cu- viinci6să a tuturor mijl6celor acestora. Adecă că Biserica are destinaţiunea, şi ast-fel indatorirea : 10 De a conserva odorul cel preţios al înv&țăturey credinţei celei mântuitâre (1 Tim. VI, 20; II Tim. as, 12-14) şi a o răspândi pintre po- pore. 2*. De a conserva şi a sev€rşi in folosui moral al 6me- nilor sântele taine şi în genere 16te lucrările dumnedeești ; 3% De a conserva direcţiunea instituită de D-deti şi a o în- trebuinţa potrivit cu învețătura Domnului. 

Ş. 170. Necesitatea de a face parte din Biserica luă Chris. 
tos spre a ajunge la mântuire, 

Urmarea necesara a învețăturei despre scopul principal şi mijlocitor al Bisericet luy Christos, este învățătura. că a- fară de biserica acesta, nu este mântuire. Căci spre mân- tuire trebue din partea omului : | I. Credinţa în lisus Christos care ne-a împăcat cu Dum. nedei „căci nu sa dat un alt nume sub ceriii în carele sa ne Putem mântui“ (Fapt. IV. 12); şi mai înainte Mântuitoriul însuși dicea : » Cel ce crede în Piul are viaţă eternă“ şi din contră, “cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia luă Dumnedeii rămâne asupra luă“ (I6a, III, 36). Dar adevă- rata învăţătură alui Christos şi despre Christos este conser- vată şi se predică numa! în biserica sa şi de către biserica - sa, fără de care nici că, pOte să existe o credință adevărată (Rom. X, 17). 
II. Participarea la Sântele Taine, prin care „Puterea dum nedeescă ne dă tăte cele ce privesc la viață și pietate (IL Petr. 1 3); căci se dice: „Aimenea ma pote vedea împărăţia huă
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Dumnedeii de nu se va naște din noi“ (l6n, INI, 3). „De nu 

veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele săă,,. 

na vefă avea viață întru vot“, etc. (lân, VI, 53). Dar numai 

în Biserica lui Christos se pâte găsi şi tainele de aşedare 

dumnedeâscă şi modul cum trebue să fie implinite. 

III. In fine o viaţă onestă şi pi0să : „Nu tot cela ce-mi dice 

Dâmmne, Dâmne, va intra întru împărăția ceriurilor : ci cela 

ce face voinţa Părintelui meă, carele este în ceriură“ (Mat., 

VII, 21). „Daca voeștă să întri în viață păzește poruncile“ 

(XIX, 17). Dar spre a intra întro aseminea viaţă trebue 

omului, slab precum este, o direcţie sigură, şi fiind-că ade- 

sea cade în păcate, trebue să se curățescă de păcate şi să 

se împace cu D-deu ; almintrelea este cu neputinţă a trăi 

bine și a fi mântuit. 

Dar acestă conducere sigură, cu dreptul dumnedeesc de 

a erta Gmenilor păcatele lor, unde se va găsi ea, dacă nu 

în Biserica lui Christos ? 

Dupre aceia, nimic mai lesne de priceput decât cuvintele 

Mântuitoriului, ce întărește adevărul ce examinăm noi : 

„Cel ce nu va crede, se va osândi“ (Marc. XVI, 16); „cel ce nu 

crede (in Fiul) este și condamnat“ (on -III, 18). „Dacă nu as- 

culta mică de biserică să-ță fie ție ca un păgân și vameșt 

(Math., XVIII, 17). Pot aşa este şi cu cuvintele Apostolilor, 

carii numesc eretici „pre învățătoriă falşt, cară vor întrodu- 

ce eresiY vătămătăre. ..* „aducându-și lor grabnică păerzare“ 

(UI Petr. Il, 1), amăgitori „valuri furidse de mare, spume- 

gându-și rușinea, lor ; stele ratăcitâre, cărora se păstreză ne- 

gura întunericului în etern“ (Luda 13); „Gmeni, cariă se con- 

damnă pre sineși“ (Tit. IL. 1). 

ln fine aseminea espresiuni se găsesc şi la Sânţii Părinţi şi 

vechii învăţători ai bisericei, precum Sântul Ignatie Teofo- 

rul : <Nu vă lăsați amăgiţi, fraţilor, dicea el; ori cine urme-
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ză autorului unei schisme nu va moşteni impe&răţia lui 
Dumnedeti (:),. Sântul Irinetă: «In biserică, dice Sânta Scrip- 
tură A pus D-dei pre Apostoli. Profeg, Invăţători (I Cor. 
XII, 28), şi ori-ce altă instituţie spirituală de care sunt lipsiţy 
toți ace!, carii nu vin în biserică, ci se indepărtâzii ei însuși 
de adevărata viaţă prin Cugetări rele şi fapte şi mai rele. Caci 
acolo unde este biserica, acolo şi Spiritul lui Dumnedei, 
şi acolo unde este Spiritul lui Dumnedeti, acolo este Bise: 
rica şi tot darul; căci Spiritul este adevărul. Ast-fel acer 
carii nu fac parte din ea nu se nutresc la sinul s&i matern 
ca să aibă viaţă şi nu găsesc în corpul lui Christos un isvor 
abondent de viţă ; ci-şi sapă pre pământ cisterne crăpate şi se adapă cu apă sticată, depărtându-se de biserică, ca să nu fie atraşi, şi respingând Spiritul, ca să nu fie luminaţi (?),. | Ea (Biserica) indică singura cale, care conduce la mân- tuire, Căci ei s'a încredinţat lumina lui Dumnedeii şi iîn- țelepciunea lui, prin care mântueşte pre toţi G6menii (3). Teofil al Antiochiei : “Dumnedeii a dat lumei celei bântui- te şi tulburate de pecitoşi adunări, adică biserici sânte, în care. ca in niște limanuri sigure, se conservă învEţatura adeverului, la care au alergat toţi cei ce doreată mântui- rea (4). Sâutul Ciprian : «Ori cine se desparte de biserică se uneşte cu o femeie nelegitimă şi de vine străin de promi- siunile bisericei. Ori cine părăseşte biserica lui Christos se lipseşte de resplătirile destinate de Christos. Este strein de EI, nefolositor; este inimicul sei. Cel ce nare de Mamă Biserica nu p6te avea pre D-deii Tată. Dacă Cine-va ar îi putut scăpa de potop afară de în corabia lui Noe, s'ar putea mântui şi fără să fie în Biserică. Domnul dice spre 
(2). Epist. ad Philadelph., cap. 5. (2). Adv. hres., LUI, cap. 24; Lect. er., 1838, 1, 135-136, (5) Adv. ker., V, cap. 20; ibid., [, 43 (4). Adv. Ausol., II, eap. 14, Dupre aceia compară sectele ereti-
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învăţătura nâstră : „Cel ce nu este cu mine contra mea este, 

și cela ce nu adună cu mine risipește“ (Mat., XII, 30). Mai 

departe : «Ce sacrificii pot să aducă acei ce urăsc pre preo- 

ți? Este Gre cu putinţă a crede că sunt cu Christos adunân- 

du-se afara de Biserica sa? Omenii aceştia, chiar de şi-ar 

suferi mârtea pentru numele lui Christos, p&catul lor nu 

se va şterge nici chiar prin sângele lor. Grea şi nedeslegată 

este greșala separatismului, nu se curăță nică chiar cu sufe- 

rinţile. Acel ce este afară de Biserică nu pote fi marur ; 

după ce a părăsit biserica care trebue să domneâscă, nu se 

mai pote crede demn de împărăție (1)». Şi iarăşi : «Fără 

biserică nu este mântuire (2). leronim : «Dizem, că ori 

cine se mântueşte în biserică (2). «Ori cine se îndepărteză 

de bisericu more îndată de contagiune (4);. Dupre Augus- 

tin : «Nimene nu ajungea mântuire şi la viaţa eternă fără 

numai acela ce are cap pre Christos, dar numai acela pote 

avea de cap pre Christos, care se află în corpul său,-Biseri- 

ca (5)». Cela ce nu se numără pintre membrele lu Chris- 

tos nu pote avea mântuirea creștină (6)». «Lot omul care 

s'a despărţit de comuniunea isericei, ork cât de lăudată 

ar fi viaţa lui, numai pentru că sa despărţit de unirea cu 

Christos, nu va avea viaţă. ci mânie dumnedeâscă va r&- 

  

ceşti cu stâncele de care lovindu-se vasele se starămă și pier cu 

conducătorii lor şi călătorii. 

(1:. Despre unitatea bisericei : Lect. cr. 1831, 1, 21-40. 

(2). Ep. LXXIII. 

(3). În loel. Ii, 1. 

(4). În Ezech. VII, 15 şi aiurea: „Pluit Dominus super unam 

civitatem, ver confessionis Ecelesiam, et super alteram non pluit, 

uz în hzereticorum conciliabulis est. Quumque illa imbrem reci- 

piat sempiternum, ista tugi aviditate siceatur, ut qui sitiunt, co- 

acti penuria, veniant ad Domini civitatem, de qua egreditur fons 

largissimus qui irrigat torrentem spinarurn“ (In Amos. |, V, 7). 

(5). De Unit. Ecelesi, cap; 19. 

(6). De Unit. Ecelesiie cap. 2,
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mânea asupra lui (4);. Cetim în Teodoret: «Mânutuirea ne 
vine prin biserică, dar acei ce sunt afară de biserică n'a 
viață eternă (2). In genere dupre inv&ţătura vechilor păs- 
tori creştini : 

1* Atară de biserică nu este nici audire (3) nici price- 
pere a cuvântului lui D-deă (4); nu este adeverat cult 
dumnedeesc (5); nu se găseşte Christos (6); Sântul. Spirit 
nu se comunică (7); M6riea Mântuitoriului nu procură mântuire (8) nu este mase cu corpul lui Christos (9); nu este rugăciune folosit6re (1%); nu pot îi nici fapte mântui- 
tore (11); nici martir adevărat (12), nică virginitate perfec- 
tă (13) şi curăție (14), nici ajun de suflet folositor (15), nici bine cuvântarea divină (26), 

  

(4). Epiat: CLII, : „Extra Ecelesiam totum habere potest, pra- ter salutem. Potest habere honorem, potest habere sacramentum. .. potest Evangelium tenere. potest in nomine Patris, et Filii, et Spiritus S. fidem habere et predicare; sed nusquam, nisi in Ee- olesia sa bholica salutem poterit invenire (Serm. ad Czes. Eecl. pleb. n. 6). 
(3). In. les. Nav. interrog., Il. 
(6). Auditum multi habent qui habere se credunt; in Ecelesia ompes habent, extra Ecelesiam non habentk (Ambros, în Luc. X, n. 39). 
(*). [lar. in Mat. cap. 13 n. 1; Hieron. in Ecelesiast, X. 15. CX gasti de Ver. Relig. Cap. 5; n. 9; Prosper. in Ps. 7). 

(6) Aug. Enchirid. cap. 5; Petr. Chrisost. Serm. XăIL. (3. Aue. de Baptism, contr, Donat, IL, 11 n. 22; Serm. LXXKI. n. 30. 
(9). Greg. Naz., orat. XL. 
(3). Hieron. in Les. LXVI, 15. 
(19). Augustin, in Ps. XLII, n. 4. 14 Ale. in Ps. LXXĂXIII n. 6; de Bapt. contra Donat. IV, n. 24. 
(15. Tacian, ad Sympr. Epist. [[. n. 7, (13). Chrisostom,in Philp. hom. II a. 3; In Ps. XLIV, n. 18: Hilar., in Ps. XIV, n. 8. 
(14). Isidor Pelus, lib. 1 Ep. CCCLXIX ; Hieron, in Ez. VI 19. (15). Hilar,, in Ps. XIV, n. 8; Augustin, de Jejunis, n. 7. (15). Hieron, in Amos., IV, 7.
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II. Dar din contră, în biserică se află buna voinţă şi ha- 

rul lui Dumnedeu (1); în biserică locueşte Dumnedeii în 

întreitul să ipostas (2); în biserică este cunoscinţa adev&- 

rului (3), cunoscinţa lui D-dei şi a lui lisus Christos (€), 

prisosinţa darurilor spirituale (5); in biserică sunt adevăra- 

tele dogme, dogmele mântuirei (6), credinţa cea adevărată, 

provenind dela Apostoli (*), adevărata dragoste (5), şi calea 

cea dr&ptă, care conduce la viața eternă (9). 

II. Compunerea şi organismul. 

Ş. 171. Privire generala asupra acestei organâsări. 

Determinând întinderea bisericei sale, însemnând scopul 

săi şi dându-i mijlocele trebuincidse spre a-l ajunge, Dom- 

nul nostru lisus i-a dat tot Odată şi organisare determinată, 

prin care se p6re atinge mai lesne şi mai deplin scopul 

acesta. lacă in ce constă organisarea acesta a bisericei : 10 

Ea este împărțită. prin compunerea sa chiar, în două părți 

esenţiale : turmă şi jerarchie de aşedare divină. care sunt 

între ele intr'un raport determinat; 20, lerarchia se sub im- 

parte în cele trei grade ale sale esenţiale, distincte și legate 

între ele : 3% Turma și ierarchia sunt sub jurisdicţiunea su- 

(1). Ambros., de Interpell. David., Il, 2. n. 9; Hieron.. în Mich. 

|, 14, 15. 
(2). Apud Euseb. in Vita Constant., III 65. 

(3). Ambros. de Virg., Î, 5 n. 22; Augustin., de Symbol.. cap. 

6, n. 13. 
(4). Greg. Nyss-» in Cantic. homil. VIII; Cyril., în Jes., lib. I. 

or. ÎL : Fier. in lerem. QC. 3. 

(5). Greg. Nyss. in Cantie. homil. XIV. 

(6). Euseb., în Ps. LXXXVL, 4; La les. NI, 9. 

(7). lren. Praf. în lib. III, Adv. h&res. 

(5) Augustin, in ba. XXL Emarr., n. 19. | , 

(9). Oyrilli Hieros, Catech. XVIII, n. 28; Cyril. Alex. in les. 

XXXV, 6, lib. IL t II.
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peridră a conciliilor ; 40. In fine tot corpul bisericei bine proporţionat, compus din membre aşa de deosebite și așa 
de inţelept împărţite, are de cap. unic pre Domnul nostru lisus Christos însuși, care-l însuflețeşte prin prea' Sântul 
Spirit. 

$. 172. Turma, și Yerarhia instituită de Dumnedeă, cu 
raporturile lor între-o-laltă. 

i. Este uşor dea dovedi, contra opiniunei unor etero- docși (1), că împărțirea acesta a membrelor bisericei în două clase vine dela însuşi Mântuitoriul. Este necontestabil că Domnul însuși a stabilit în biserica sa clasa particulară ce compune ierarhia, şi a învestit pre omenii, ce fac parte din ea, și numai pre ei, cu putere de a dispune de mijlScele «date de EI Bisericei, spre împlimrea scopului săi : adică a aședat Inveţători, Servitoră şi Conducători spirituali, şi n'a însărcinat cu acestea pre toți credincioşii fără deosebire, Ci din contră a ordonat acestora a asculta de păstorii lor (Mar. Ort. resp. 109 ; Ep. Pair. Or. etc. Art 10 ; Cat. ce! Mare cr. art. IX), 
I. Cetind Sânta Evangelie, care cuprinde istoria vieţei ŞI a faptelor Mântuitoriului, vedem următârele : 10 Dintre toți discipulii săi a ales anume doi-spre-dece, pre carii i-a numit Apostoli „/acendu-se diuat istorisește Luca „a chemat pre învățăceiă stă și și-a ales dot-spre-dece dintre că, pre carii i-a numit Apostoli“ (Luc, VI; 13) şi apoi le dise : „Nu vox m'aţă ales pre mine, ci că vam ales pre voi“ (l6n. XV, 16), 2, Numai acestora le-a dar poruncă și putere de a înveţa t6te 

  

(1). Anume protestanții carii nerecunoscând că Christos a aşe- gat in biserică o autoritate particulară sai ierarhică, afirmă că toţi credincioşii, in puterea tainei botezului, sunţ deopotrivă preoții Dumnedeului celuy prea înalt, și fiind-că nu toți pot împlini serviciul preoţiei, credicioşii aleg dintre ei Gmeni speciali, ca represintanţi „ai lor, pre carii îi învestesc cu autoritaţe eclesiatică. -
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nemurile, de ale administra Sântele taine şi de a conduce 

pre credincioși la mântuire (Mar, XXVIII, 19; Luc. XXII, 

19; Mat., XVIII, .8). 30, El transmise acâstă putere Sânţilor 

Apostoli, precum o primise dela Părintele ; Datarmi-s a tâtă 

puterea în ceriă, și pre pamâni,; deci mergând, învățați tote n&- 

murile botedându-le în numele Tatălui, şi al Piuluă și al Spi- 

ritului Sânt (Mat. XXVILI, 18, 19). „Precum ma trimes pre 

mâne Tatăl și eă vă trimet pre vot. Dicând acestea a suflat asu- 

pra lor și le-a dis: luaţi Spirit Sânt; cărora veţi eria păcatele 

li se vor Yerta, și cărora le veți ţinea, tinute vor fi (lân., XX, 

2-23), 4%. La cei doi-spre-dece a mal adaus el singur încă 

ş&pte-deci de invăţăceii, pre caril i-a trimis iarăşi ia lucra- : 

rea acestă mare (Luc. X, 1, s. a). 51. Incredinţând celor doi- 

spre-dece Apostol ai sei misiunea cerâscă, a voit ca să trecă 

nemijiocit dela ei la urmaşii lor, şi dela aceştia trecând din 

generaţiune în generaţiune. să se conserve în lume. până la 

sfârşitul iumei. Căci, după ce a dis Apostolilor : „Mergând 

în tătu lumea ; predicaţi Evangetiul la tâtd făptura“ (Marc. 

XVI, 15), adauge in dată: „Bă voiă fi cu voi până la sferși- 

tul veculuăe (Mar., XXVII, 20). Prin urmare, în persâna 

Apostolilor a trimis la acelaşi lucru şi a încredințat de pre- 

senţa sa pre toți urmaşii lor viitori, și a dat cu adevărat 

EI însuşi Bisericei nu numai „Apostol, Profeți și EHwange- 

liști“, ci încă „Păstori și Invăţători“ (Efes., IV, n). 60. In 

fine, după ce a îmbrăcat ast-fel pre Apostolii sei cu pute- 

re dumnedeâscă, a impus pre de o parte, destul de lămurit, 

şi cu ameninţări aspre, tuturor creştinilor și Omenilor în 

viitor, îndatorirea de a primi învăţătura şi Sântele taine 

dela Apostoli și a-l ascuita : » Cel ce vă ascultă pre voi pre 

mine mă ascultă cel ce se lepădă de vot de mine se lâpadă și cel 

ce se l&păda de mine se lepadă de cela ce ma trimis pre mâ- 

ne“ (Luc X, 16). » Mergând în tâta humea, propoveduiți Evan-
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gelia la totă zidirea. Cel ce va crede și se va boteza se va 
mântui, ar cela ce nu va crede se va osindi“ (Marc. XVI, 
15; 16; Comp. Mat. X, 14; XVIII, 15-19). De aceia, chiar dupre ce Domnul nostru s'a inălțat la ceriuri, numai prin 
alegerea sa „ Matias sa adaus la ce un-spre-dece Apostoli în locul lui uda, câdut din Apostolat (Fapt. 1, 24), şi, după vocea Spiritului Sânt, Varnava şi Saul au fost osebiți »pen- tru lucrul la care-t chiemase Mântuitoriul nostru“ (Fapt. XIII, 2 ; Comp, LX, 15). 

II. Acestă intențiune a Domnului nostru se vede şi mai lămurit din faptele Apostolilor, carii erai conduşi de Spi- _Titul s&ă. Faptele acestea formând două Categorii, conlir- 
mu iarăşi adevărul pre care-l cercetăm, 

lacă faptele de categoria ântăia : 10, Sânţii Apostoli opri- ră statornic pentru er acelaşi drept şi împliniră cu sânțenie îndatoririle puse de Domnul lisus (Fapt. V. 42; VL il Cor, 1V. 1: V,4, 5; LĂ. 16), cu râte silințele îndesite ale con- trarilor lor, carii căutară ale lua dreptul acesta Dumnedeesc (Fapr., IV. 9; V, 28, 29); 2% Respândind Evangelia şi în- temeind în deosebite iocuri biserici numerâse, „în tdte bi. sericele acestea Apostolii „hirotoniraă presbiteri și acolo un- de era de trebuinţă chiar și Episcopi“ (1). (F apt. XIV, 23; XX, 28); şi persOnelor acestora. alese anume, ca locţiitori şi urmaşi aj lor (Pit. 1, 5), le transmiseră, prin sacramen- tala impunere a mânilor, acestă putere Dumnedeescă pre care o aveai dela lisus Christos, incredinţându-i, că ei erati aşedați in biserică chiar de către Spiritul Sânt (Fapr. XX, 28). Cu deosebire, nurnai persOnelor acestora consacrate transmiseră dreptul lor propriii, cu îndatorirea de a înveţa 

  

„0. Acela ce se, dice aici de Paul și Varnava, Invăţătorii ve- chi raportară şi altor Apostol. Vedi. Cuv. luy Irineu şi Glement Alex. Eus.: H. E. lib. III, cap. 23; şi Tertul. .
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pre credincioși (L Tim. VI, 20; II, Tim. 1, 16; 1V, 2; Tit, 

IL, 1, :3)de a s&vârși serviciul dumnedeesc (I Cor. II, 12, 

16 ; IL Tim, |, 1, 2) și a pasce turma lui lisus Christos (Fapt. 

XX, 28 ; | Petru V, 12). 30. In fine Apostolii recomandată şi 

episcopilor, pre care-i aleseseră și-i hirotoniră nemijlocit, 

de a transmite la rândul lor, prin sacramentala impunere a 

mânilor, puterea lor dumnedeescă şi altor Omeni aleși și 

pregătiți anume (IL Tim, II, 2; Tit. 1, 15); ei prescriseră pre 

larg calitățile particulare, care trebue să distingă pre acei 

carii sunt chiemaţi la un serviciii aşa de însemnat (I Tim. 

III, 1-0; Tir, |, 6 şi urm), puseră regule speciale spre a-i 

judeca (I Tim., V, 19); ordonară de a răsplăti pre acei carii 

guvernză bine în funcțiunile lor (| Tim.. V, 17, 22; Tit L, 5). 

Din faptele de categoria a doua se vede : 19că Apostolii 

opriră cu asprime usurparea tuturor acelor carii n'au fost 

legalminte învestiţi cu puterea de a serba serviciul divin : 

„Cum vor predica dacă nu sunt trimiși ?* întrebă marele 

Dascăl al Ginţilor (Rom. X, 15). „Aă dâră toți sunt Apos- 

toh ? Aă dâră toți profeță? toți dascăli ?* (LL Cor. XII, 29). 

Şi respunde în altă epistolă : „Nimene nu-șt ta luă-șt cinstea, 

ci trebue sd fie chăemat ca Aaron ; așa și Christos nu și-a luat 

sie-și ondre de a fi arhiereă, ci a primit dela cel ce a vorbit 

catre dânsul : Fiul meă ești tu că, asta-dă te-am născut“ (Ebr. 

V, 4, 5). Și 20. Indemnă pre toţi credincioșii în genere : 

„Ascultaţi de conducătoriă voșiri şi vă supuneţi lor, căcă eă 

priveghiază pentru sufletele vâstre, ca cei ce aă să deie semă“ 

(Ebr. XIII, 17) „Și vă rugăm, fraţilor, să 'recunosceţi pre cei . 

ce se ostenesc între voă, și pre mai mariă vostri în Domnul, 

și pre că ce vă sfătuese, și să-ă prețuiți în iubire pentru lucrul 

lor. Și fiţi în pace între voi“ (I Tes. V, 12, 13)- 

III. Pogorindu-ne la timpul, care urmară vecului Apos- 

tolic vedem : 10 Că a fost necontenit în biserica lui Chris- 

Teologia Dogmatică. 
18.
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tos o clasă a parte, acea a Păstorilor, cărora erati înda- 
Toriți credincioșii a li se supune : ideie destul de lămurit es- 
pusă și de către bărbaţii și înv&ţăceil apostolici, cărora de 
sigur ie era bine cunoscută voinţa învăţătorilor lor, pre- 
cum St. Clement Romanul (1), St. Ignatie (2), şi păstorii ur- 
mători, ca St. Irineu (2), St. Cyprian (*), Eusebiu (5), Gre- 
gorie Teologul (6), Chrisostom (7), Ambrosie (5), Ieronim (>) 
Augustin (19) şi alții. Vedem iarăşi, 20 că păstorii carii for- 
mau acestă clasă particulară atribueaui puterea lor lui Iisus 
Christos însuși, numindu-se urmașii Apostolilor, repre- 
sintanţii Mântuitoriului chiar în biserică. lacă, spre exem- 
plu, cuvintele Sântului Clement Romanul : «Primind o 
cunoscință perfectă de viitor, Apostolii hirotoniră pre a- 
cel pre carii i-am numit (adecă pre episcopi şi diaconi), şi 
tot-odată puseră ca regulă, că la mortea lor să fie înlocuiță 
în funcțiunile serviciului lor de alți Omeni încercați (11);. 
Ignatie “Teotorul : «Episcopii sunt aședaţi în tâte părţile 

(2). Ep. 1. e. Corint. n. 42. 44. 
(2. Ep. ad. Magn. n. 3,6, 7. 
(3). „Trebue a se supune preoţilor, carii aflându-se în biserică şi descendând prin succesiune dela Apostoli, ai primit adevăratele daruri prin buna-voinţa Părintelui, cu succesiunea episcopatului. lar cei-lalți carii n'aă primit preoția prin o succesiune aseminea şi deaseminea în fie-care parte, ivebue a-i considera ca 6meni sus- pecți, eretică, rău voitori, ca apostaţi, vanitoși, egoiştă, ipocriţi, carii tac acâsta, numai de fală saă glorie vană“ (Adv. har. IV, 26). (+). Epist. XXV, XXVII 

| (5). Hust. Eccles. III. 4; In. Ps. LXXĂX VIII, 35; In les, |, 21; IX, 14; XI, 6-7. 
(6). Cuv. despre regula de observat în discuţiuni : „St. P. IIĂ, 142-145, PS Oper. St. P (7). In. IL ad Tim. homil I[. n. 2; In. II ad. Corint. il, n. 4; XVIII, n. 3. bomil, XV, (8). De Offie ministr., lib. II cap. 24. n. 123, 
(9). Dial. contr. Luciferian,. cap. 4. 
(29). Contr. Epist. Parmeniani, lib. 1. cap. 3.n.5. (2). Ep. I ad Corint. n. 44,
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pământului, dupre voinţa lui lisus Christos (1). Sântul Iri- 

neu : «Noi putem numi pre acei pre carii Apostolii îl rân- 

duiră ca episcopi în biserică, și urmașii lor chiar până la noi, 

carii nai învăţat nici odată, nici n'a vădut acela ce-și în- 

chipuesc ereticii. Căci, dacă Apostoli cunosciiră tainele se- 

crete, pre care le descoperiră numai celor perfecţi, şi nu 

tuturor celor-lalţi, cu atâta mai mult le împărtăşiră Omeni- 

lor, cărora le încredința însuşi bisericile, întru cât ei do- 

reati ca acei pre carii îi lăsară ca succesori, transmițându-le 

propriul lor serviciă al înveţăturei, să fie în t6te privinţele 

perfecţi și fără imputare (2). Sântul Cyprian : «Noi suntem 

urmașii Apostolilor, guvernând biserica lui Dumnedei cu 

aceiași putere (3). Sântul Ambrosie : «Episcopul represintă 

persâna lui lisus Christos şi este locoţiitoriul Domnului (4). 

Ieronim : «La noi episcopii înlocuesc.pre Apostoli (5). 

1V. Din tâte acestea se vede lămurit, care trebue să fie 

raportul între cele două părți constitutive ale biserice! lui. 

lisus Christos. Păstorii ati îndatorirea de a înveța turma 

lor (| Tim. VI, 20; Tit. IL, u13),de a săvârși serviciul 

dumnedeesc (1 Cor. IL, 12-16; 1. Tim. n 2) și de a-i condu- 

ce spiritualminte (Fapt... XX, 28; n Petru V, 1-2). urma 

este îndatorită de a se conforma cu învăţătura Păstorilor 

săi (Luc. X, 16; 1 Tes. V, 12, 13), de a se folosi de serviciul 

(1). Epist. ad Efes. n. 3; Lect. cr. 1821. I, 32. Com. Ep. e. Fila- 

def, : Lect, er. 1828. XXXI,3,4 e 

(2). Adv. heeres. III, cap. 3; ibid. 1838. 11, 4,5. 

(3). „Apostolis nos suecessimus, eadem potestate Ecelesia în Do- 

mini gubernantes“ (Vid. in. Act. contil. Cartag.) şi aiurea : „Po- 

testas ergo peccatorum remittendorum Aypostolis data est et le- 

clesiis, quas illi a Deo missi constituerunt, et episcopis, qui e1s or- 

dinatione vicaria successerunt“ (lpist. XXV). | A 

(4). „Episcopus perşonam habet Christi; vicarius Domini est“ 

(Com. Ep. 1 Cor). , , e 

(5). „Apud nos Apostolorum locum. episcopi tenent; apud eos 

(Montanistos) episcopus tertius est“ (Epist. XXVII ad Marcellum).
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lor (Marc. XVI, 1, 16) şi a se supune autorităţei lor spiri- 
tuale. Aşa, cu. tOte că, în cuvântul dumnedeesc se află câte 
odată îndegetată sub numele de biserică şi turmă, anume 
spre a-i distinge de păstorii, cărora li se încredințeză bise- 
rica (Fapt. XX, 28; 1 Tim. III, 5) şi alte ori-pre Păstori nu- 
“mai, spre exemplu în cuvintele Mântuitoriului : » De-ţi va 
Jreși fratele t&ă, mergi, mustra-l pre dânsul între tine și el 
singur; de te va asculta, aă dobândit pre fratele tă. Iar de 
nu te va asculta. . . spune-l bisericeă ; şi de nu va asculta nică 
de biserică să-ți fie ca un Păgân şi vameș, Adevăr ic vouă : 
Ori ce veţă lega pre pământ, vor fi legate şi în ceriă ; şi oră 
ce veţi deslega pre pământ, vor fi deslegate și în ceri“ (Mat. 
XVIII, 15-19) (1); cu tâte acestea, în înțelesul riguros, bise- 
rica lui Christos se formeză numai din reuniunea acestor 
două biserici, dintre care una se n*mește subordonată și 
alta Yerarhică ; și acolo unde este numai turma sati în gene- 

„Te credincioși, fără să fie o ierarhie de aședare dumnedess- 
că, şi unde acesta este respinsă, acolo numai este biserică 
(Epist. Patr. ort. etc. art. 10). Căci, precum însuşi Domnul 
a voit ca acei carii cred întru el să formeze biserica, de 
aseminea tot El a aședat în biserica sa ierarhia, şi dupre 
voinţa sa numai păstorii at dreptul de a învăţa pre 6meni 
religia, a-i sânţi prin sântele taine și a-i conduce la mântuire. 

  

(2). Cuvintele din urmă : A dever die vouă, tot ce veţi ete. măr- turisesc de u dreptul că prin biserica Mântuitoriului, se înţelegea anume pers6nele învestite de dânsul cu puterea de a lega şi a deslega; precum şi la Iudei, într'un aseminea, cas, când era vor- ba de a îndrepta saă de a pedepsi pre cine-va, se numea biserică (Kahal, £ «zămata) anume adunarea cea mare saii sinedrion. De 3 A 1 . 
. aceia Sântul Chrisostom, dupre esplicarea locului acestuea, dupre cuvintele acestea : Spune-i bisericei, adauge, adecă, superiorilor săi; Şi mai departe, cuvintele Ori ce veţi lega. . . . le ea, ca continuare ale aceliaşi idei și le rapârtă iarăși la, superiorii bisericei (Hom la Math. III p. 33), L icat şi în, 

. p- 95). Locul este esplicat şi de Cyprian, Augustin, Teofilact., ete.
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Prin urmare creştinii fără de păstori, dupre lege stabiliți, 

ar rămânea fără de sânţire.. ; Vechii tavăţători al bisericel - 

căutară a inspira socotinţa acesta credincioșilor cu o pute- 

re deosebită ; spre exemplu Sântul Ignatie Teoforul: «Fără 

dânşii (adecă fără episcop, preoți şi diaconi), nu este bise- 

rica ; vol sunteţi convinși de acesta ca și mine (2. Tertu- 

lian : «Fără episcop, nu este biserică (2)». Sântul Ipolit : 

«Episcopul să nu se mândrâscă înaintea preoţilor şi dia- 

conilor, nici preoţii înaintea poporului: căci corpul biseri- 

cei se compune și din unii şi din alții (3); Sântul Cyprian : 

«Ceia ce formeză biserica, este poporul unit cu.preotul şi 

turma supuse păstoruiui său; tacă pentru ce trebue să scil . 

că episcopul este în biserică şi biserica în episcop, și ast-fel, 

ori cine nu este în împărtăşire cu episcopul nu mai este în . 

biserică (4). Sântul Grigorie Teologul : «In corp este par 

tea care conduce şi preşede, și partea care este guvernată 

şi conduse, așa este şi în biserică. . Dumnedeii a hotărit 

ca unii. carii aă mal multă trebuință, fiind conduși la îm- 

plinirea datoriilor prin cuvânt şi exemplu, să r&mâe turmă 

şi subordonați, și alții mai sus puși prin virtuțile şi relațiu- 

nele lor cu Dumnedei fiind mai aprope de EI,.să fie păs- - 

tori și învățători, spre perfecţionarea bisericei; dar se păs- 

treze cu cei dintâi raportul ce există intre suflet şi corp, 

spirit şi suflet, -pentru că acestă dualitate, neajungătâre și 

prisositâre, ca şi membrele corpului, fiind reunită la un loc, 

unită și conținută prin legătura Spiritului să formeze un 

(5). Xogis robrwy "Bazata 05 aheirat (Epist. ad Tral. a. 3). 

î2). „Nulla Ecelesia, sine episcopo“ (Adv. Mareion., IV, 5; etr. 

de Przsecript. heret. 32). _ 

(3). "EEE oNhhoy gap Sariv 1, oboraote rod obyadpoiapuatos (De 

Charism., n. Î. _ 

(4). „Illi (Christo) sunt Ecelesia, plebs, sacerdoti adunata, et Pas- 

tori suo grex in herens; unde. . „« (Epist. LXIX, n. 8).
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singur corp perfect și cu adevărat demn de Christos capul 
nostru (1). De aceia: societăţile creştine, care nu se supu- 
neai episcopului și preoţilor şi serba fără denșii serviciul 
divin, erau privite de vechii învățători ca nedemne de nu: 
mele de biserică şi calificaţi de eretică, adunări de schisma- 
tii, rău voitori, stricați etc, (2). 

$. 173. Cele trei grade terarhice bisericești de aședare 
divină și deosebirea. lor. 

Cele trei grade sati ordine ierarhice de aședare dumne- 
deescă sunt : ântâiul, grad superior, episcopatul; al doilea, 
sub-rânduit celui dintăiu, sacerdoţiul sai preoţia ; al treilea, 
saă trepta interidră, diaconatul (Mar. Cat. cr. despre Preo- 
ţie p. 96; M. 1840). 

I. Aşedarea dumnedeescă în biserică a treptei episcopa- 
„tului, şi superioritatea sa nu numai asupra diaconatului 

(ceia ce nu contestă nimene), ci și asupra preoţiei sati sa- 
cerdoțiului (ceia ce contestă unia) (3), o observăm : 

1%. În Sânta Scriptură. De şi numele de preot și episcop 
dupre înțelesul literal al cuvintelor acestora (4), fireşte că putură să fie întrebuințate, precum s'a și întâmplat (5), fără nici o deosebire de către Apostoli, carii le aplicară ŞI pe unul și pe altul, dupre timpuri, când episcopilor, când preoților (€) când persânei lor proprie (I Petru V, 1; 11 

  

(2). Serm. III. Op. St. Păr. 1, 17, 28). (2). Jren. adv. Hares IV, ca. 33, 43; Tertul. de Prescript. heret., cap. 37. 
(3) Sunt cunoscuţi sub numele de Presbiterianiă. (*). Enisronos însemnă, inspector, observator, şi ll pes6'repoc, bătrân, mai betrân. 
(5), Acesta este admis în unanimitate de multi sânţă Părinţi. Vegi mărturiile lor in 'Phess. Ecol. Suiceri, la cuv. 'Eztoxonos, n. 11. (€ .: Aşa spre exemplu, cetim in cartea Faptelor Apostolice că St. Paul aflându-se la Milet, chiemă pre preoţii din Efes, pre carii-y
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Lon, 1; III Ion 1). Cu tote acestea dădură acelora prerogati- 

va specială și puterea de a aşeda alți preoți (Tit. 1,5; | Tim. 

IV, 22), de a-i judeca (| Tim., V, 19), de a-i învrednici cu 

onoruri (17) ;-prerogativa şi puterea, care fără îndoială înal- 

ta pre acei ce le primise dela Apostoli mult mai presus de 

preoţii simpli, cărora duyre mărturia istoriei, nici odată nu 

li-a aparținut cel dintăiii din aceste drepturi. «Este cu ne- 

putinţă, observă Sântul Epifanie, ca episcopul şi preotul să 

fie egali. Scriptura dumnedeescă învaţă cine este episco- 

pul şi cine preotul, dicând lui Timotei : „să nu înfrunteză 

pre presbiter. .“ Ce irebuință avea să facă o aseminea în- 

demnare episcopului faţă cu un preot, dacă cel dintăiii n'ar 

fi avut preeminenţa asupra celui din urmă? lacă pentru 

ce dice iarăşi aiurea : „In contra preotului să nu primeşti 

pâră fară numaă prin două sa, trei mărturii (9*. Dar, fiind- 

că schimbarea denumirilor între preot şi episcop, pre care 

o aflăm în Sânta Scriptură, nu ne permite de a determina 

întrun chip riguros și incontestabil în ce înţeles se luai a- 

ceste cuvinte de către Sânţii Apostoli, este lucru firesc să 

intrebăm în privinţa acesta pre &menii Apostolică. Eă vie- 

tuiră şi lucrară chiar cu Apostolii, fură învețăceii lor cei 

mai de aprâpe, și fără îndoială cunosceai modul lor de 

cugetare. 
| 

20, Bărbaţii Apostolică nu ne lasă nici cea mai mică în- 

doială despre aședarea dumnede€scă și însemnătatea cea 

  

numeşte apoi tot el episcopi (0. XX, 21). Şi în epistola lui Tit, 

dupre ce a vorbit de preoţi, pre care-i poruncise a-i aşeda in. fie 

care cetate a Cretei, îi numește mai departe episcopi (I, 5-7). la 

epistola câtre Filipeni (|, 1) salutând pre episcopi şi diaconi nu 

amintește de preoţi. In La câtre “Timotei (LL), descrie calităţile 

episcopului şi diaconului, tăcând despre presbiter. Vegi pre larg 

esplicarea acestor locuri în Chrisostom, Teodoret, Ambrosie, Lero- 

nim, Epifanie şi alţi St. Părinţi, în Pesan Petavii Ecclesiast. Hi- 

erarehia, lib. II, e. 1-9. Desert eceles. lib. 1. cap. I, și 2. 

Q). Epifan. adv. Heves. lib. III, Heres. LXXV, n. 5).
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mare a demnităţei episcopale. Unul dintre dânşii, Sântul Clement al Romei, se exprimă așa : <Predicând în oraşe și sate, ei (Apostoli!) hirotoneau, dupre o cercetare spiri- tuală, pre cei dinti credincioși, episcopi şi diaconi, pentru cei ce primeaii credința»; și transferând numirele treptelor Yerarhice din Vechiul Testament la cel Noă, face următârea observare : Preotul cel mare, adecă episcopul, a primit ser- viciul s&ă ; preoții (presbiteri!) aă locul lor insem nat, și levi- ți (aşa numește el pre diaconi) îndatoririle lor (1). Si Sân. tul Ignatie Teoforul se exprimă și mai lămurit: 3) în episto- la sa către Efeseni : «Episcopii sunt hirotoniți până la mar- ginile pământului dupre voința lui lisus Christos, (2); b) în epistola sa către Smirneni : “Urmaţi cu toţii episcopu lui, precum şi Christos pre Părintele stă, şi pre preoți, ca pre Apostoii; dar onorali pre diaconi, ca orânduire a lui Dumnedei (65 Seoo Evrodiiv), (3); €) în epistola sa către Magnesieni : «Ve conjur, faceţi totul în pacea lui Dumne- dei, sub preşedința episcopului în locul lui Dumnedeii în- suşi, a preoţilor în locul adunărei Apostolilor, şi a diaconi- lor prea iubiţi, cărora li sa încredinţat serviciul (Auzzovia) lui lisus Christos» (4); d) în epistola sa catre Tralieny : “Este bine pentru fie-care din vot, mai ales preoților, u pro- cura arhiepiscopului o liniște plăcută, spre gloria Părinte- lui, a lui Iisus Christos şi a Apostolilor (5). | 3%. Același înv&țătură se află apoi chiar la păstorii din suta a doua Și a treia, precum : Sântul Irineu : <Toiiadver- saril înv&țăturei bisericei ai apărut mult mai târdiii de- 

  

270 gePist I, ad Corint. n. 40, 42; Lect. er. 1824, XIV p, 218, 
(2). Vedi mai sus. p. 251; not. 9. (3). Cap. 8. 
(4). Cap. 6. 
(5). Cap. 12.
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cât acești episcopi, cărora le-ai încredinţat Apostolii biseri- 

cile (2). Tertulian : «Dreptul de a împărtăși botezul se cu- 

vine Marelui preot (sum mus sacerdos), care este episcopul ; 

pe urmă (de hinc) numai preoţilor şi diaconilor, dar nu 

fără autorisarea (auctoritate) episcopului (1). Origen : «Se 

cere dela mine (preot) mai mult decât dela un diacon, dela 

un diacon mai mult decât dela un laic; dar dela acela care 

ține în mână autoritatea bisericescă asupra nâstră a tutu- 

ror, se cere tără de asemănare mai mult decât dela fie-care 

din noi (5) ;» şi alţi (+). 

4%. In fine noi găsim în tocmai aceiaşi învățătură nu nu- 

mai la păstorii din tâte vecurile următâre, ci şi în canâne- 

le sinâdelor, spre exemplu : în cel din Niceia, de a totă lu- 

mea (can. :8), şi din Laodicea (can. 56,57); aşa că in suta 

a patra, Ariii începând a învăţa că episcopul mar avea nici 

o preeminenţă asupra preotului, biserica întregă, dupre 

mărturia lui Epifanie şi a lui Augustin, l-a recunoscut câ 

eretic (5). 

50. Dar este o nouă dovadă şi mai evidentă încă despre 

origina divină şi despre preeminenţa puterel episcopale : 

sunt catalgele cele mai vechi a primilor episcopi din deo- 

sebite biserici Apostolice, carii erai pentru vechii luptă- 

tori al ortodoxiei o armă contra ereticilor. «Putem, dice 

Sântul Irinei, să enumărăm pre acei ce aă fost rânduiţi 

episcopi în biserici dela Apostoli şi urmaşii lor, chiar până 

(7). Adv. hzres. V, cap. 20; Lect. er. 1838, 1, 42. 

(2). De Baptismo, cap. 11. 

(5). Homil XI. în lerem. n. 3 edit. Maur. Opt. t. III, p. 189. 

(4). Vedi un șir de mărturii de acestea în Natal. Alexandr. Dis- 

sert. XLLV, în sec. IV şi în Witasse de Sacram. ordin., part IL 

sect. IIL art. | ce. |. Î. n. 

(5). Epiph., Herss., 15, cap. 3; Augustin,, Lib. de Hares., 

cap. 5 |
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în dilele nostre»; şi enumeră el, cu adevărat, în ordinea 
succesiunei, pre episcopii Romei, începând chiar cu origi- 
nea acestei biserici, până pe la finea sutei a doua (1),. «Să ne 
arate. dice un alt Învățător al bisericei vorbind de eretici, ori- 
ginea bisericelor lor; să ne presinte şi ei un şir neîntrerupt 
de episcopi așa precum le oferim noi, și așa ca cel dintăit 
din episcopii lor să aibă de autor sai predecesor pre unul 
din Apostoli sati dintre bărbaţii Apostolică, carii să fi vieţuit 
mult timp cu Apostolii! Căci bisericele Apostolice şi-a 
ast-fel listele lor (de episcopi) : acea din Smirna, spre e- 
semplu, are pre Policarp, hirotonit de [5n ; acea din Roma, 

"pre Clement, hirotonit de Petru. Cele-lalte biserici jarăși 
arată omenii carii, fiind rădicaţi la episcopat de către Apos- 
toli, eraă pentru ele ramuri ale seminţei Apostolice (2). 
Eusebii a conservat listele vechi ale lui Egesip, unde este 
represintată seria succesivă a episcopilor bisericilor din 
Corint, Roma şi lerusalem, şi el însuși, dupre alte monu. 
mente, ne transmite acel€şi liste de episcopi ale bisericelor 
celor mai celebre (3). Din tâte acestea resultă cu evidenţă, 
că cei vechi nu numai deosebeaă pre episcopi de preoți, ci 
ei priveaii numai pre cei dintăiti ca urmași ai Apostolilor, 
dându-le prin aceia preeminenţa asupra celor din urmă. 

II. Asedarea dumnedeescă a puterei sacerdotale în bise- 
riCă se arată mai ânt&iti în aceia, că Apostolii însuşi <hiro- toniră presbiteri în fie-care biserică, (Fapt. XIV, 22), şi re- comandară episcopilor «dea aşeda preoți în fie-care cetate» (Tit. [, 5). Se arată apoi din mărturiile vechilor Inv&ţători. Dupre Sântul Ignatie Teoforul, spre exemplu: «Preoții sunt aședaţi din porunca lui Is. Chr. (4. Sântul Irineu dice : 

  

(1. Adv. hzres III cap. 3. 
(2). De Preescript. hzeret, cap. 32. (2). Histor. eceles. lib. IV, cap. 5, 22. (%. Epist. ad Philad, cap. ].
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«Prin buna-voinţa Părintelui, preoții at primit, prin succe- 

siunea Apostolilor, darul neschimbat al adevărului (O. 

In Ieronim cetim : «Apostolii aşedară în tote provinciile 

preoţi și episcopi (2). 

Am vădvt acum deosebirea ce esistă între demnitatea 

preotului și cea a Episcopului, prin mai multe mărturii, 

care arată superioritatea acestuea asupră celui-lalt; se mai 

pâte adauge : 1%. Canonul cinăă-deci apostolic : «Dacă cine” 

va, preot sai diacon, saii, în genere, aflându-se în lista 

clerului, părăsește postul săi, şi ducându-se în alt loc se 

așadă acolo, şi remâne acolo fără învoirea episcopului 

său, noi poruncim de a nu mai servi, şi mai ales dacă n'a 

ascultat pre episcopul sil, care-l îndemna a se întârce »; al 

trei-deci şi unulea : «Dacă vre un preot, despreţuind pre 

episcopul săi, face adunări a parte şi înalță un alt altar 

fără să-l fi convins prin judecată de vre un act contrarii 

pietăţel și adevărului, să fie esclus ca un ambițios >; al trei- 

deci şi noulea : «Preoţii şi diaconii să nu facă nimic fără 

scirea episcopului, căci &menii lui D-deii îi sunt incredin- 

țață şi el respunde de sufletele lor; 29%, aseminea canonul 

56 al sinodului din Laodicea : «Nu se cuvine preoţilor a în- 

tra şi a şedea la altar înainte de sosirea episc :pului ; tre: 

bue să intre odată cu episcopul, fâră numai dacă acesta va 

fi bolnav sait absent»; al cincă deci şi șeptelea : «Preoţii nu 

trebue să facă nimic fără invoirea episcopului» (Comp. 

can. 13 şi 14). | | 

ŢII. Aşedarea dumnedeescă a diaconatulul în biserică 

este lămurit presupusă în epistolele Sântului Apostol Paul. 

Salutând biserica din Filipi cu servitorii. s& dumnedeești 

  

(3). Adv. her. IV, cap. 43; ci. 1, cap. 28, 

(3). „Apostoli per singulas provincias preesbyteros et episcopos 

ordinantes“ (În Mat. XXV, 26).



— 284 — 

scrie : «Tuturor sânţilor în lisus Christos, carii sunt în Fi- 
lipi, şi episcopilor şi diaconilor, D-deu Părintele nostru şi 
lisus Christos Domnul nostru să vă dea har şi pace; (Fil. 
1 1 2); şi prin urmare pune în numărul servitorilor Dom. 
nului pre episcopi şi pre diaconi. De aseminea în ântăia sa epistolă către Timotei, prescriind însușiile pers6nelor, 
care fac parte din ierarhia bisericeâscă, vorbește de episcop 
și diaconi (III, 2, 8) (1). Acestă instituţie este confirmată şi 
de bărbaţii Apostolic; de Sântul Clement Romanul : «Ser- 
vitorii amiatiți (adecă episcopii şi diaconii) au fost aşedaţi 
de Apostoli» de Sântul Ignatie Teoforul: «Diaconilor, aces- 
tor servitori ai tainelor luj Christos, trebue a le arăta tâtă bună-voința, de Gre-ce el sunt servitori nu ai bucatelor și băuturilor, ci ai bisericei lui Dumnedeiă (2), ; de St. Poli- carp : Diaconii trebue să fie Curați înaintea dreptăţei sale ca servitorii săl (ai lui D-deti) în Iisus Christos, și nu servi- 
torii Gmenilor» ; şi mai departe : «Trebue ase supune preo- ților și diaconilor ca lui Dumnedei și lui lisus Christos (3). In fine se confirmă de către învățătorii următori : lustin Martirul (4), Tertulian (5), Clement Alexandrenul (5), Cy- prian (?) Ambrosie (5) şi alţii (3). De aseminea Și socotința, 

  

(1). Cum să se înţelâgă locul din cartea Faptelor unde se is- toriseşte hirotonia celor şepte Diaconi dintăiu de către Apos- toli (VI. 1-1)? Vegi sin. Vi ecum. can. 16. (2). Epist. ad Trallian., n. 2: Lect. er. 1830. XXăVII, 240, p. 253. not. 1. p. 256, n.4 și 5. 
(). Ep. e. Fil. n. 5; Lect. er, 1821, 1, 120-121. (*). Apolo. 1 cap. 65. 
(5). De Preseript. Heret, cap. 41; de Bapt. cap. 17. (6). Strom. VI, 1. 
(7). Diaconos. .. Apostol sibi constituerunt, episcopatus sui eţ Ecclesie ministros« (LăĂV). 
(8). De Offic. 1, 50 n. 225. 
(9). Greg. Naz. Epist. COV Hieronim, in Ezech. XLIV ; 'Peodo- ret. in | ad. Tim. 8. Da
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că sarcina diaconului este deosebită de acea a episcopului 

şi preotului, şi le este inferioră, resultă mai ântăii din cu- 

viatele Sântului Apostol Paul, care, în epistolele sale, sta- 

bili cu chiaritate o deosebire între diaconi și episcopi (și sub 

numele acesta, precum am observat, se înțelegea câte o- 

dată și presbiterii), și-i numește tot-d&una după episcopi 

( Tim. UL, 2, 8; Phil. I, i, 2). Ideia acâsta este confirma- 

tă şi prin mărturiile bărbaţilor Apostolică și acea a bisericei 

întregi. Spre exemplu : Sântul Ignatie dice că : «diaconul 

este subordonat episcopului și presbiterilor prin har şi le- 

gea lui Christos (2). Optat pune pre diaconi în clasa a tre- 

ia a sacerdoţiului şi pre preoți într'a doua (2). In canonul 

al opt-spre-decelea al primului sinod ecumenic, se expri- 

mă lămurit că «diaconii sunt servitorii episcopului şi in- 

feriori preoţilor» şi că le este permis a şedea cu preoții dar 

mai jos decât ei». Cetim și în canonul dou&-deci al sino- 

dului din Laodicea : «Nu se cuvine diaconului a şedea în 

presenţa preotului, pote să şadă numai cu învoirea lui». 

IV. Din cele ce s'a dis până acum despre aşedarea dum- 

nedeescă şi deosebire treptelor ierarhice bisericeşti, resul- 

tă că nu sunt mai puţine de trei: episcopatul, presbitera- 

tul şi diaconatul; dar trebue a observa, că nu sunt nici 

mai multe. Căci, pre lângă că în Sânta Scriptură nu se a- 

minteşte decât aceste trei trepte, afară de serviciile estra- 

ordinare care ah fost numai peniru un timp, scriitorii 

vechi al creştinismului, enumeră cu chiaritate numai trep- 

tele acestea. Așa scrie Sântul Ignatie Teoforul; «Băgaţi de 

semă, iubiţilor, de a ve supune episcopilor, preoţilor şi 

diaconilor; căci cela ce li se supune, se supune lui Iisus 

  

(1). Epist. ad Magn. cap. 2. Vegi p. 256. not. 1, 3 şi 4. 

(2). „Quid diaconus intertio ? Quid presbyteros in secunda sacer- 

dotio constitutos? Ipsi apices et principes omnium. . . episcopi“ 

(Schism. Donat. |, 13). Mărturii de aseminea la Tertulian și Origen.
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Christos, carel-a aşedat ; dar cela ce nu-i ascultă se îm proti- 
veşte lui Iisus Christos și acela ce nu se supune Fiului nu va 
vedea viaţă, ci mânia dumnedeâscă rămâne asupra, lui (1),. 
Clement Alexandrenul dice : «Treptele bisericești ale epis- 
copatului, presbiterarului și diaconatului sunt, dupre pă- 
rerea mea, inchipuirile ierarhiei îngerești (2). In Origen 
ceuim : «Paul vorbeşte capilor și conducătorilor biserici 
lor, adecă acelora carii judecă în biserică, anume episco- 
pilor, preoților și diaconilor (5),. Dupre Eusebiu al Cesarei, 
sunt trei trepte : cea dintăiii, a capilor sau superiorilor; a 
doua a preoților; și a treia a diaconilor (4)>. Espresiuni de 
feliul acesta găsim în Tertulian (5), Ipolit Optat Origen (6), 
Ieronim (?) şi alții. 

$. 174. Relaţiunea gradelor Yerarhiey bisericești între ele și 
cu turma. 

Relaţiunea acestor trei grade ierarhice, sai între ele, sau 
cu turmă, constă în aceia,că episcopul în biserica sa particu- 

  

(2). Vegi Epist. cătr. Filadelf. comp. p. 256. not. 3și 4. | &i 2) "Basi ai ai âvradra noră Ti Eaxnmoiav Tpoxonat exLoxczwy, pesâvrăpov uzi Banivoy bipripara ot: apreAxiis ă:Ens (Strom. VI, 13). 
(3). Lib. IL în Ep. ad Rom. ed Paris 1582, part. II p. 304. (4). llyovy zpsis app. Gets j Th mpâtoy răv Tpasăpov Tău, ză 7 dshregov tây npesâoripuoy, râv re Saxo 1 Tpitov. In Ies XIX, n. 1Ș. 
(5). Sed quum ipsi auctores, id est ipsi diaconi, presbiteri et episcopi, fugiunt, quomodo laicus intelligere poterit qua, ratione dictum: Fugite de civitate in civitaterm (Mat. V, 23)2 Itaque, qum duces fugiunt, quis de gregario numero sustinebit ad gra- dum in acie figendum suadentes 7% (De Fuga în persecut. cap. AI). (6). "Ezinanatads Wp5vos, mpa :6orepiov Toi, Bouovia sis hay moă ded (In Mat. î. XV, n. 26). 
(7). Episcopi, sociique eorum presbyteri atque diaconi, . (lu le-. rem., X, XII) Quinque Eecclesiz ordines ; episeopos, presbyteros, diaconos, fideles, catechumenos. .--“ (|n Les. XX).
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lară, sai în diecesa sa, este locoţiitoriul lui lisus Christos 

(Mărt. ort. p. 1 resp. 85) (1), şi prin urmare, capul princi- 

pal a totă xerarhia pusă sub conducerea sa şi tot odată și“ 

al turmei (Ep. patr. etc. art. 10) (2). Căcă, precum vom ve- 

dea, numai ela primit dela Apostoli dreptul esclusiv de a 

hirotoni pentru biserica să pre toţi păstorii din treptele mai 

inferidre ; așa că aceștia ţin dela dânsul drepturile şi auto- 

ritatea lor spirituală asupra turmei, şi tot el sânţește prin- 

trânşii totă turma ce se află sub privigherea lor, dar mai 

ales : 

Episcopul este mai ântăiti învăţătoriul principal în bise- 

rica sa și pentru credincioșii de rând și pentru păstori (Ep. 

Par. etc. art. 10). Acâsta resultă din epistola Sântului Paul 

către Episcopul “Timoteu, căruea îi demandă Apostolul : 

„ Pazește-te pre tine însuţi și învăţătura“ (| Tim, IV, 16; 

Comp. VI, 12). „Predică cuvântul, stăruește la timp și Jără 

timp ; mustră, certă, indemnă cu totă îndelumga răbdare și în. 

vățătura“ (WU 'Tim. IV, 2-5); recomandândui iarăși de a pre- 

găti şi de a învăţa în credinţă pre viitorii învăţători (II Tim. 

II, 2); de a privighea pre preoţi în învăţătura lor şi de a 

cinsti îndoit pre acei ce sar osteni în cuvânt şi învățătură 

(Tim. V,17)- Acesta resultă şi din canânele Apostolice, din 

care canonul cinci-deci şi opt sună : «Episcopul, care nu 

grijeşte de cler şi de popor şi nui învaţă pietatea, să se în- 

depărteze ; şi de stâruește în negrijire și lene să fie escomu- 

nicat din aşedămintele apostolice, care recomandă episco- 

pului de a priveghea, ca curăţia şi adevărul să se conserve 

(1). Acestă, denumire a episcopilor este forte veche; se află a- 

cum în Ignatie eotoral (Ep. ad Tral. n. 2, 3, ad Smirm. n. 9 ad 

Rom. n. 9; ad Efest. n. 4) şi în Constituţiile Apostolice (Constit. 

Apost. IL. 26). 

2). Ac6stă denumire se atribuea și episcopilor forte veche (He- 

„m. Past. lib. IL. Sim IX, n. 21 : Origen., în Luc. homil. XXXIV ; 

Cyprian. de Unit. Eceles. p. 391. ed Bal).
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în biserică (2);-din can6nele sin&delor următâre, care or- 
dână ca «capii bisericelor să înveţe în fie-care di, şi mai ales 
Duminicile, clerul și poporul, cuvintele pietăţei» (Can. 19 
Trul). Iacă pentru ce vechii apologiști al creştinismului afir- 
mau, contra ereticilor, că tradiţiunea adevărată Şi învăţătura 
lui Christos s'a conservat în biserică dela Apostoli chiar şi a- 
nume prin succesiunea neîntreruptă a episcopilor (2). 

Preoţii, primind dela episcop, prin sacramenta!a împu- 
nere a mânilor, 1Gtă autoritatea lor, primesc dela episcop 
şi dreptul de a învăța (Epist. Patr. etc. art, 10) turma ior ; și, 
dreptul acesta, sunt ţinuţi de a-l împlini cu t6tă îngrijirea şi 
tot zelul posibil (1 Tim. V, 17; can. ap., 58). Dar și dupre 
acesta, preoţii sunt tot-deuna în înv Eţământ ca și în altele, 
sub privigherea şi jurisdicţia arhipăstoriului lor, așa pre- 
cum arată cuvintele Apostolului (I 'Lim. V, 17) şi canonul 
al trei-deci şi doilea Apostolic (3). Mai mult încă, episcopul 
are dreptul de a interdice, dacă se cuvine, preotului pre- 
dicarea, precum episcopul din Alexandria. dupre mărturia 
lui Socrat şi Sozomen, a făcut în turma sa cu ocasia ere- siei lui Ariă (4). 

Și diaconil chiar, pot cu învoirea episcopului, a fi admiși la predică, precum se practica acâsta în biserica primitivă, judecând dupre exemplul primilor diaconi, Sântul Ste- 

  

(1). Lib. II cap. 26. 
(2). Iren. adv. Haeres, III, cap 3; Textul. de Prescr. heret, cap. 32. 
(3). In genere, în biserica veche, dupre mărturiile învăţătorilor: Ambr. de Oftic sacer. lib, 1, cap. I; Chrysost, Homil. X în 1 Epist. ad 'Timoth., Hieron Epist. LXXXIII aq Ocean) ; canne- lor sinodale (din Laodicea, 19, şi 'Trula 19) şi chiar a legelor civile (Vegi Cod. Teod. legea de munere saă otficio episcopo- rum in predicando verbo Dei), predicarea adevărurilor evangelice se atribuea episcopilor. 

(4). Socrat. H. E. V, cap. 22. Sozom. Hist. Eecl. VII, cap. 19.



— 289 — 

fan (Act. .VI, 8) şi St. Filip (VIII, 5, 35), malalesspre a 

înv&ţa pre cathehumeni (1), dar acesta nu era o obligare 
esenţială și constantă a diaconilor, și tot aşa este şi în dilele 

nostre. 

Episcopul este apoi, în puterea Spiritului Sânt, cel din- 

tăiă s&vârşitor şi servitor al Sântelor 'Taine în biserica sa 

particulară (Epist. Patr. or. etc. art. 10). Unele lucrări îi suat 
esclusiv reservate, precum era și în vechime. Așa bună- 

Gră, numai el are dreptul a sânţi la preoţie şi alte imputer- 
niciră bisericeşti, dupre cuvântul dumnedeesc (Tit. 1,5; 1 
Tim., V, 22), can6nele St. Apostoli (2) şi Aotărîrile sindde- 

lor (3), şi dupre opiniunea tuturor învăţătorilor bisericei, 

carii priveau dreptul acesta ca cea mai mare prerogativă a 

episcopului asupra preotului (*), şi diceaii : « Trepta episco- 

pilor este mai cu deosebire destinată pentru nașterea părin- 

ților ; căci eise cuvine în biserică dreptul de a înmulți părin- 

ţii (spirituali). Este şi altă treptă (a preoţilor) carea nu pote 

naşte părinți; prin baia nașterei de a doua naște fii biseri- 

cei, dar nu părinţi sati învăţători. Cum se pote ca un preot 

să (poruncâscă) hirotonescă pre un alt preot, ne având spre 

acâsta nici un drept de hirotonie? saii cum pote preotul 

(1). Ign. Epist. ad Filadeli. n. 2; Cyprian,, Epist. 29. Origen. 

Homil. în Ps. XXXVII; Homil. XVII in III Sirach. 

(2). Preoţii, diaconii și alţi clerici să fie hirotoniți numai de 

episcop (Can. Ap. 2.; Const, Apost., III, cap. 2. o _ 

(5). Fie-care episcop în eparhia să hirotonescă preoţi și diaconi 

şi se cerceteze tâte cu luare aminte (Can. 8 sinod. Antioh.). 

4). „Este o mică deosebire între preoţi şi episcopi, căci şi cei 

dintăiii sunt îndatoriţi de a învăţa și a îngriji de biserică, și ceea 

ce dice (Apostolul) de episcopi, atribue şi preoţilor. Numai prin 

dreptul de hirotonie (cj Yetpotoviq uîvţ) li sunt superiori episco- 

pii, și se pare că n'ait asupra preoţilor decât numai prerogativa 

acâsta“ (Ghrisost, in 1. ad Tim. homil. XI, 1). Quid facit episco- 

„pus, excepta, ordinatione, quod presbyter non faciat? (Hieronim 

Epist. LĂXXV, ad Evagrium). ă 

"Teologia Dogmatică. 19.
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să fie egal episcopulul (1)?, De aseminea tot numai episco- 
pului se cuvine a sânți Mirul mare și altariul sau sânta 
masă, precum arată Can6nele apostolice (2) și în genere în- 
„văţătura bisericei ortodoxe (3). Cât despre cele-lalte taine, 
de şi episcopul n'are dreptul esclusiv de a le săverși singur, 
totuși nu se pot săvârși nici administra în biserica sa decât 
numai cu consimţimântul și autorisarea sa (ceea ce era și 
lesnicios din causa micei întinderi a bisericilor particulare 
sati dieceselor de pe atunci) (+). 

Și preotul are dreptul de a s&vârși sântele taine şi în ge- 
nere oficiile dumnedeeşti (afară de acele ce aparţin numai 
episcopului) (lac. V, 14; comp. Can. Ap. 31. 47, 49; Conc. 
de Nicea c, 8); dar dreptul acesta i-l conferă arhipăstoriul 
la hirotonia sa (Epist. Patr. etc. 10). Şi chiar după ce l-a 
primit, nu s&vârsește nici odată almintrelea decât sub pri- 
vigherea, autoritatea şi jurisdicţia arhipăstoriului săi (Can. 
Ap. 39 s. alt.) Mai ales in săvârşirea unor taine este cu totul 
sub atârnarea sa ; aşă, spre exemplu, el nu pâte săvârşi şi 
împartăși sânta 'Vaină a ungerei, fără Sântul Mir, pre care-l 
sânțește Episcopul; nici acea a Euharistiei, fără altar sati 
antimis, care iarăși se sânţeşte numai de cătră Episcop. 

Diaconul n'are dreptul a severși sântele “Taine și în ge- 
nere sântele oficii (5). Și aici prin urmare, serviciul s&i, du- 
pre cum dice Sântul Dionisie Areopagitul, este numai aju- 
tător şi nici de cum sevârșitor (5). Diaconii sunt numai 

(1) Epifan. Hares. LXXV. 
(2). Conc. Cart. Can. 6. 
(2). Mărt. Ort. p. 1, resp. 115; Ep. patr. or. art. 10. 
(*). Ignat. Epist. ad Smyrn. n. 8 : o»x s&y Xwpis 105 E2Lox5nov odre Gane, 0588 Any... notei. .; Cyprian, Epist. XXX VIII; Tertul. de Monog. c. 2; de Bapt. cap. 7, 11; Pacian, ad Symp. 1, n. 6; Hieron. adv. Lucit. cap. 4. 
(5). Obre yâg Bzaivop 2pospipev dvotav Vîuuzov, if Ganritew, 7 să- Xoyiay utpav Î peăAry noteloa (Constit. Apostol., VIII, cap. 46). (%). De hierareh. eccles,, cap. 5 
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servitori ai Taineior lu Christos (1), servitori episcopilor (2) 
şi în genere asistenți şi împreună servitori ai preoților (5), 

Episcopul în fine este principalul administrator al bise- 
ricei sale particulare (Fapt. XX, 28; comp. Ep. Patr. etc, 
ari. 10), Mai ânt&iu el are autoritate asupra ierarhiei, care-i 
este subrinduită și asupra clerului săi. Toţi preotii, toţi dia- 
conii și servitorii bisericei, trebue să asculte de orînduirile 
sale și să nu facă nimica în biserică fără hotărîrea sa (4; 
sunt supuși jurisidicţiunei sale (1 Tim. V, 19), în puterea 
căria pote să-i pedepsâscă (5). Afară de cler, t8tă turma este 
sub autoritatea spirituală a episcopului. EI trebue să privi- 
gheze în diecesa sa executarea legilor dumnedeești și po- 
runcilor bisericei (6). <E| este aceia care, cu deosebire şi mai 
ales, are dreptul de a lega și a deslega» (Epist. Patr. art. IO), 
dupre Canuele Apostolilor, hotăririle sinâdelor (?) şi măr- 
turia unanimă a Inv&ţătorilor bisericei (5). De aceea bărba- 
ţii Apostolici îndemnai cu atâta putere, ca credincioșii să 
se supue episcopului (9). 

Și preoţii au dreptul de a lega șia deslega, şi în genere de 
a pasce turma lui Dumnedeii, care li s'a încredinţat (1 Petr, 
V, 1-2); dar ei o primesc dela arhipăstoriul lor, prin im- 
punerea mânilor (Epist. patr. art. 10); şi câţi-va aleși, du- 

(1). Ignat. ad Magn. n. 6; ad Polycarp. n. 7. 
(2). Diaconos post ascensum Domini in ecelos Apostoli sibi cons- 

tituerunt, episcopatus sui et Eoelesie, ministros“ (Oyprian. Epist. 
LăĂV). 

(8). Lustin Apolog. 1 n. 85, 87. 
(+. Can. Apost. 39; conc. Laod, 51; C. Cart. 6, 42, 52; Antioh. 

3, 25; Chalced. 8; Sard 14. 
(5). Can. Apost. 15, 32, 55; cone. Chalced. 18; In Trullo, 34. 
(9;Olem. Rom. ep. 1. ad. Corint. n. 51, 56; Cyprian Epist. 

LNIX. 
(7). Can. Apost. 81; cone. Cart,, 6. | 
(3). Cyprian. Epist LXXV; Tertul de Poenit, cap. 4, 1; Greg. 

M. în kwvang. |. II, Hom. 26 n.5s.ur. 
(3). Ignat. ad Magnes. n. 4; ad Bphes. n. 4; ad. Trall. n. 23,
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pre voinţa episcopului, sunt admiși a purta împreună cu el 

sarcina administraţiunei bisericeşti (4); ei formeză sub dân- 
sul în scopul acesta un comitet permanent (2); dar, dupre 

o espresiune veche, ei nu servesc aici decât de ochii epis- 

copului (3) şi nu pot face nimica dela sine fără consimţi- 
mânrul săi. Diaconii n'a primit dela Domnul dreptul de 
a lega și a deslega, şi prin urmare ei n'ai nici o autoritate 

spirituală asupra credincioşilor; dar ei pot să fie cochiul 

și urechia episcopilor (+), precum şi mânile capilor biseri- 

cei, spre a celebra, cu învoirea lor, dumnedeeștele oficii (5). 
Din cele dise se pâte cundsce denumirile și titlurile înalte, 
care se dau de ordinar episcopilor, adecă: că numai ei în 
înţelesul strîns sunt urmașii Apostolilor (5); că pe dânșii 

„stă biserica, ca pe colânele szle (7); că <episcopul este în- 

chipuirea vie a lui Dumnedeii ore pământ, și prin puterea 
Spiritului Sânt, isvorul abondent al tuturor sacramentelor 

(2). Cyprian. Epist. XIII ad Rogatian 
(2). Cyprian. Ep. 10, VIU; XXXV; Tertul. Apolog. Cap. 39; 

- Hieron în les. cap. 3; Ei nos habemus in Keelesia senatum nos- 
arum, cetum presbyterorum“. 

(). Orig. Tract. V în Math. 
(€). Aședem. Apost. lib. III cap. 44, lib, III cap. 19. 
(5). Origen. Tract. V in Mat; Cyprian. Epist. XLIX : Epiphan., 

Hares LĂXXIX. 
(5). Iven. adv. Hres. IV, 33. n. 8; Clem. Alex. Strom. VI, 

- 43; Tertul de Preeser. heret. e. 32; Cyprian. Epist. LXIX : „Qui 
„dicit ad Apostolos, ac per hos ad omnes prepositos, qui Apos- 
tolis vicaria ordinatione succederunt. Qui audit vos me audit. .“ 
(Epist. XLIL, V. mai sus, p. 252. not. 1; Euseb. H. E. 1. Cap. 

„1; Hieron. Epist. CXLVI, al LXXXV, ad lvangelium : Omnes 
(episcopi) Apostolorum successores sunt (comp. p- 252. n. 3) Au- 

„ gustin în Ps. XLIV, n. 82 : Pro Apostolis constituti sunt episcopi 
(cf. Epist. XLII ad Fratres Madaor). . 

(7). Cyprian, Epist. XXVII : „Inde per temporum et successi- 
onum vices episcoporum et Ecclesi ratio decurrit ut. Ecelesia su- 
per episcopos constituatur, et omnis actus Reelesig per eosdem 
prăepositos gubernetur“ (ef. Epist. XXVI). Vasil. Epist. LXXXI, 

„ Înnocentio episcopo; Op. St. Păr. X, 19. E
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bisericei ecumenice, prin care se capătă mântuirea, şi că 

nu sunt mai puţin necesari bisericei, decât respirațiunea 

pentru om și s6rele pentru lume» (Epist. Patr. art. 10). Că 

episcopul este un centru pentru credincioşi, din care se 

compune eparhia sa (1), este chiar capul particular al stă- 

pânirei sale spirituale (Mărt. ort. p. i resp. 85); în fine, pre- 

cum dice Cyprian. : «Episcopul este în biserică (care este 

sub conducerea sa) şi biserica în episcop, şi ori cine nu este 

în comuniune cu episcopul, nu este nică cu biserica (2). 

Ş. 175. Centrul autoritățeă bisericești. 

Recunoscând că centrul autorităţei spirituale în fie-care 

biserică particulară este episcopul sei, care esie şi isvorul 

învățământului, s&vârşirei serviciului dumnedeesc şi al ad- 

ministraţiei, putem fără de greutate, întemeindu-ne pre 

cele precedente, să determinăm, unde se află ceatrul au- 

zorităței spirituale a mai multor biserică particulare, luate 

împreună şi apoi a intregei biserică a lui Christos. 

Mai ânt&iu, dacă în ierarhia bisericescă nu este o trâp- 

tă mai înaltă decât episcopatul; dacă episcopii sunt cu 

toţii de opotrivă urmași ai Apostolilor; și, precum Apos- 

tolii at primit cu toţii dela Domnul şi aă căpătat aceiași 

onore și aceiaşi putere (*), așa şi următorii lor ai o demni- 

tate egală, fie ei la Roma, la Constantinopole, la Aiexan- 

dria sau aiurea unde va (4), urmeză cu evidenţă. că numai 

(0). Lon. ad Etes. n. 3; ad Philadelf. n. 4; ad Trall. n. î. 

(2). Vegi mai sus. p. 253 n. 4. 

(3). „Fără îndoială eraii şi alți Apostoli ca Apostolul Paul, a- 

decă toţi aveai aceiaşi dignitate și același meriti (St. Cyprian 

ae Unitat. Ecel. , Sa 

(4). „Ubicunque fuerit episcopus, sive Romă, sive Eugubii, sive 

Constantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandri, Tanis, ejusdem meri- 

tus, ejusdem est et sacerdotium. - + Omnes Apostolorum suocesso- 

res sunt“ (Hieron. Ep. CXLVI ad Evangelium, n. Î, in Patro- 

log. curs. compl. î. t- XXII, p. 1194, ed. Migne).
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o. întrunire a episcopilor pote să aibă autoritate asupra 
episcopului. Iacă pentru ce dupre can6nele Sânţilor Apos- 
toli și hotăririle sinâdelor ecumenice şi provinciale, un 
episcop se hirotoneşte de mai mulți episcopi (4), şi numai 
unei aseminea adunări se cuvine dreptul a-l şi judeca spi- 
ritualminte (2). : 
„Apoi, dacă fie-care biserică particulară se supune epis- 

copului săi, mai multe biserici particulare nu pot să urme- ze alte disposiţiuni decât acele ale tuturor episcopilor a- 
dunați într'un sinod provincial. De aceea chiar Sânţii Apos- 
tolii ati hotărit : «Ca Episcopii să se adune de doue ori pe 
an la un sinod, şi să discute împreună despre dogmele pie- 
tăţei, și să hotărască neînțelegerile bisericeşti, ce vor pro- 
veni» (can. 37 Apost). Si după aceea sin6dele ecumenice ŞI 
provinciale decretară iarăși, ca afacerile privitâre la mai 
multe biserici particulare să fie regulate numai de sinodul 
Episcopilor lor (2). | 

Dacă, în fine, mai repetăm, fie-care biserică în parti- 
cular este incredinţată episcopului s&ă, biserica lui Lisus 
Christos, în genere, care cuprinde t6te bisericile particu- 
lare, acestă biserică, ca universală, este fără îndoială în- 
credinţată tuturor episcopilor în: genere, precum dice Sân- tul I6n Damascen în epistola a patra câtră Africani (Ep. 
Patr. art. 10); şi prin urmare centrul autorităţei spiritu- 
ale pentru biserica ecumenică se află în sin6dele ecu- 
menice (Cat. cel Mare cr. art. 9 p. 79. Mosc. 1840). Sânţii 
Apostoli esprimară acum acest mare adever, când cu oca- siunea neințelegerei unor creștini noui în privința tăerei îm- 

  

130 p0an AP: 1; Cone. Nic. 4; Ant. 19, 23; Laod. 12; Cart. : ale. s. a. 
(2). Can. Ap. 74; Cart. 12, 28; Const. 6; Cyril Alex. 1. aia Ecum, can. 5; 1l, 2; 1V, 19; VI, 8; Antioch, 20 : Cart. , 88.
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prejur şi a altor ceremonii, dorind să statorescă nişte nor- 

me privitâre la biserica de atunci, hotăriră întrebarea în 

sinod (Fapt. XV, 28). De atunci, cum numai a fost cu pu- 

tinţă a se aduna sin6de ecumenice, s'au hotărit definitiv 

16te cele privitâre la biserica intrâgă, precum atestă istoria 

sin6delor; în materie de religie nu se recunâscea nici o au- 

toritate superioră acelia a sin6delor ecumenice, şi supune- 

rea absolută la tâte decisiunile şi orinduirile acestor sinâde 

se considera ca o îndatorire aspră pentru fie-care credincios 

şi pentru păstorii însuşi (1). | 

O aseminea organisare a bisericei universale a lui Chris- 

tos are de urmare naturală unitatea sa pertectă, pentru că 

tOte turmele particulare, supuse păstorilor lor, se concen- 

ireză aşa dicând fie-care în episcopul săiă, şi episcopii ur- 

meză absolut aceloraşi hotăriri și 'orîaduiri ale sinode- 

lor ecumenice în invățământul, în oficiile și în adrhinis- 

taţia lor. 

De aici se vede, fără să mai fie de trebuință a mal aduce 

mărturii nouă, că dreptui de a iua parte la sinâde, fie ecu- 

menice, fie particulare, și dreptul de a hotări in treburi 

bisericeşti, aparţine numai episcopilor ca capi ai bisericilor 

particulare (2), şi preoţii carii depind în totul de arhipăs- 

torii lor locali, nu pot să fie admişi la sin6de decât cu con- 

simţimântul !or, şi acâsta numai ca consilieri ai lor, ca aju- 

tori sati imputerniciți (5), şi pot sta numai în locul al doi- 

lea (4). Tot aseminea pot să fie admişi şi diaconii (5), carii 

(3). Tertul de jejun. cap. 13; Basil. Epist. CXIV; Op. Pt. P. 

X 257; Ambr. de Fide [IIC. 15; Augustin, Epist. LIV ; ad la- 

nuar; Leo, Epist. LXXVIII, ad Leon Aug. cap. 3; Gr. M. ad 

Lon, Constantinopol: 
(2). Can. Ap. 34; al Ant. 9; 1 Ecum.5; IV, 19; VI, 8. 

(3). Dren. Contr. Hares. III. Cap. i4; Cyprian, Epist. XXXV. 

(4). Origen. Tract. XXIV, în Mat. . 
(5). Cyprian, Epist. LII.
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trebue să nu ș€dă înaintea episcopilor (1). De aceea sânţii 
Părinţi numiră tot-dâuna sin6dele adunări de episcopi. Al 
doilea ecumenic numeşte Simbolul Credinței, compus în 
cel dint&iă, credinţa celor trei sute-opt-spre-dece sânţi Pă- 
rinţă (tocmai numărul episcopilor presenţi ia sinod) ; sino- 
dul Tralan numeşte hotăririle de credinţă ale tuturor si- 
nOdelor ecumenice de mai înainte, botărirea de credinţă 
sau credința celor sânți Părină Episcopi, dupre numărul 
episcopilor carii ati fost faţă la sinâdele acele (can. I). 

$. 176. Capul bisericei este Domnul nostru, lisus. 
Cu t6te acestea, dupre cea încredințat administrarea vă&- 

dută'a'bisericei sale episcopilor, carii, prin puterea de care 
sunt investiţi, reunesc pre toți credincioșii într'o societate 
esteri6ră, Domnul lisus o guverneză singur n&vedut, ca 
adeveratul săi Cap, și învioșindu-o prin unul și același har 
al Spiritului Sânt, reuneşte pre toți membrii săi prin o le- 
gătură interioră (Mărt. Ort. p. .. resp. 85; Epist. Patr,, etc. 
art. 10). 

Ceea ce dovidește dreptatea acestei socotinţi, adecă, 
că Domnul guverneză însuși nev&dut biserica şi că este 
Capul ei: 

I. Este că El însuși, inainte de înălțarea sa la ceriă, trans- 
miţEnd puterea sa dumnedecscă în biserica Sânţilor Apos- 
tolă, şi în persâna lor tuturor urmașilor lor în viitor, le 
făgadueşte că va rămânea ntot-dtuna cu că pâna la sfârși- tul vâculut“ (Mat. XXVIIL, 20);-de a rămânea, fără îndoia- 
lă, spre a-i conduce în nobila lor carieră, spre a conlucra 
cu ei, spre a-i conduce; și prin urmare i-a ales numai ca pe nişte instrumente vădute ale acţiunei sale bine-făcătâre asu- pra credincioşilor. | 

($). Const. Apost. lib. III, cap. 57. Cyprian lib. III. 'Testim cap. 84.
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I[. Este, mai ales, că, încredinţând Apostolilor şi urma- 

şilor lor puterea de a învăța, totuși porunci El ca numai 

pre EI să-l numescă Invătător suprem, carele prin ei învă- 

ţa nevădut pre credincioşi, şi dise : „Cel ce vă ascultă pre 

vo pre mine mă ascultă, și cine se lepădă de voi de mine se 

l&padă“ (Luc. X. 16). De aseminea, încredinţând păstori” 

lor bisericei puterea de a săvârși sântele oficii spre sânțirea 

credincioşilor. totuşi în însuşia sa de „Arhiereă, care pâte 

să mântubscă pentru tot-deuna pre acel cartă se apropie de 

Dumnedei, prin mijlocirea sa, fiind tot-deuna vii, ca să mij- 

locescă pentru not“ (Ebr. VIL, 24, 25), rămâne însuşi, şi El 

însuși nevădut săvârseşte sântele Taine prin păstori; el în- 

suși nevădut este de faţă şi primește pocăinţa păcătosului, 

care mărturiseşte păcatele sale înaintea preotului ; el însuşi 

aduce şi se aduce în sânta taină a Euharistiei (1). Tot așa 

este și cu administrarea bisericei, care. de şi încredinţată 

vedut păstorilor, este nevădut concentrată în Domnul, ca 

Rege al imperăţiei harului (15n, XVIII, 36) şi Incepătoriul 

păstorilor (| Petru V, 7). 

III. In fine locurile Scripturei, unde Christos se numește 

de a dreptul Capul bisericei şi biserica corpul săi. Spre 

esemplu : „El este capul corpului bisericei“ (Col. L. 18); 

„Sa dat cap bisericeă întregi, care este corpul săăk (Efes. 1, 

22, 23); barbatul este cap femeei, precum și Christos este ca- 

pul bisericei, care este corpul săă, căria este și Mântuitor“ 

(V, 23. Vedi şi Efes. IV, n-16; Col. IL, 19; 1 Cor. X, 17; 

XII, 2; Rom. XI 4 5). Tot aşa era şi învăţătura renumi- 

ţilor învăţători ai vechimei. Dupre Sântul şi Marele Vasile : 

«Acolo (în biserică) fie-care membru este reunit şi mănţi- 

nut în armonie cu cele-lalte, prin unul şi cu adevărat sin- 

(1). Dupre espresiunea bisericei în locurile cunoscute.
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gurul cap, carele este Iisus Christos (1), Cetim in Sântul 
Grigorie Teologul : «Numai unul este lisus Christos ; este 
numai un cap al bisericei (2),. Așa se esprima Teodoret : 
«Domnul lisus este capul și acei ce cred întru el corpul 
săi (2), etc, (4),. 

Dreptatea socotinţei a doua, adecă : că Domnul Iisus în- 
vioșază biserica sa prin harul dumnedeesc, resultă acum 
cu evidenţă din cea dintăiu. Căci, dacă lisus Christos este 
cu adeverat Capul bisericei şi biserica este corpul săii. cum 
să nu o pătrundă cu puterea sa? Apostolul confirmă aces- 
ta, când dice de Mântuitoriul : „EI l-a daz Cap bisericeă, 
care este corpul să, și în care cel ce săvârşeşte totul întru 
toți afla împlinire“ (Etes, 1, 23); şi mai departe : „Ci ur- 
mărind adevărul în iubire, să creştem în tite către densul, care 
este capul Christos ; din care tot corpul alcătuindu-se și în- 
tocmindu-se prin legăturile, care tste una pre alta se ajuta, 
dupre lucrare în măsura fie-căruă membru, face creșterea 
corpului pentru a sa edificare în iubire“ (LV. :5 16), Acestă, 
socotinţă se întărește şi prin făgăduinţa Mântuitoriului de a 
trimite pre pământ pre Spiritul cel prea Sânt, care trebue 
să remâe pururea în biserică (lon, XIV, 16, 17).-promisiune, 
care cu adevărat se și implini la timpul săii (Fapt. II, 2). De 
atunci acest Spirit Sânt se pogori, mai ânat&iă, asupra tuiu- ror păstorilor creștini în sânta taină u Preoţiei, şi-i înves- - teşte cu putere și cu autoritate, care rămâne statornic în- tru ei (Il Tim, 1, 14). dea inv&ţa, de a s&vârşi sântele oficii, 

  

(1), Kpariv3q:. .. Tis uns zi ps 2Xq9â3, ze mhăs firiz tosriy 5 Xptsro, (de Judicio Dei n. 3: Op St. P. IX, 18) = (2). Bis Xpistos pia neah tijs exzimaias (orat. XXXI Op St.P. III 290. 
(5). In Efes. C. 1 V, 33. 
(4). Greg. Naz. Contr. Eunom. Orat. XII, în 4. II p. 125. ed. Morel. 'Peofilact in 1 Corint. XI, 3; XII, 271
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şi de a pasce turma spirituală. Se pogâră apoi asupra tutu- 

ror credincioşilor în taina Botezului. prin care-i regenereză 

şi-i face membre vii ale corpului tainic a lui lisus Christos 

în sânta taină a Mirului, unde ie împărtășeşte puteri spre în 

tărirea şi desvoltarea treptată în viaţa spirituală ; şi apoi în 
tte cele-lalte sânte taine. E! se mai pogră şi asupra tutu- 

ror credincioşilor, păstori şi turme, saii mai bine se află sta- 

tornic în ei (întru cât sunt vrednici) prin darurile spirituale, 

ca : „Spirit al înțelepciunei și al pricepereă, spiritul sfatului 

și al tărie, spiritul sciinţei și al pietăţei, spiritul temerek de 

Dumnedeă“ (is. XI, 2, 3), produce tot-dcuna în ei (numai să 

nu-i se improtivescă) fructele sale spirituale : „Dragostea, 

bucuria. pacea, îndelunga răbdare, umanitatea, bunătatea, în- 

găduirea, blândeţa, credința, modestia, cumpătarea, curația“ 

(Gal. V, 22. 23). şi tote virtuțile cele-lalte. In fine se pogoră 

asupra unora din credinci'şi in darurile sale eminente, es- 

traordinare, şi dă unuea „darul de a vorbi cu înţelepciune ; 

altuea, darul de a vorbi cu sciință ; unuea darul credințeă al- 

tuea, darul vindecărei bălelor saă al minunilor, altuea darul 

profeţieă, sai, darul cercăreă spiritelor, saă, darul de a vorbi 

deosebite limbi, saă darul interpertărei limbelor“ (| Cor. 

XII, 7-u). Dar în taina Euharistiei vedem cu ochii chiar, 

destul de lămurit, unirea iui isus Christos cu biserică şi cu 

toți membrii săi; aci fie-care creştin să impărtăşeşte, cu 

adevărat. cu însuşi corpul şi sângele lui Lisns Christos Mân- 

tuitoriul săă, şi cu părticelele acelea primeşte cu totul în- 

treg pre Christos, şi fie-care p6te să dică după aceea dupre - 

esemplul Apostolului : „ Vieţuesc, saă mai bine nu viețuesc 

că ci lis. Christos viețuește întru mine“ (Gal. IL, 20). lacă ce . 

produce perfecta unire a credincioșilur, fie cu Iisus Chris- 

tos,-Capul bisericei „din care tot corpul prin încheieturi și 

legătură primind hrana și alcătuindu-se face creștere dupre
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Dumnedeă (Col. II, 19).-pfie între olaltă : » Căci printr'un 
spirit noă toți ne-am botezat întrun corp“ şi vieţuim în unul 
şi acelaşi Christos. „Cu tote că suntem mulţi, formăm numaă 
un corp“ (IL Cor. XII, 10-2). 

111. Despre ființa şi caracterile esenţiale ale 
bisericei, 

$. 177. Conceputul ființei bisericei și enumă&rarea caracte- 
relor sale esențiale. 

Din t6te cele espuse până aici în privinţa învă&ţăturei des- 
pre biserică, origina, întinderea și scopul s&ă, compune- 
rea şi organisarea sa interidră decurge, ca urmare, o ideie 
complectă despre însuşi ființa sa şi înv&ţătura despre carac- 
terile sale esenţiale. Conceputul fiinţei bisericei se pote- 
esprima așa : Biserica este societatea credinicioşiior orto- 
doxi, botezați în Iisus Christos (Ş. 168), intemeiată de Chris-. 
tos nemijlocit și prin Apostolii să (Ş. 187), învioşată iarăși 
prin EI și condusă la viaţa eternă ($. Ş. 176. 169), vedut,- 
prin păstorii spirituali, prin învățământ, celebrarea sântelor 
oficii şi administrare (Ş. Ş. 172, 169); și tot odată, nevădut,- 
prin mijlocul harului a tot puternic al celui Prea--Inalt 
($. 176). 

Caracterile esenţiale ale bisericei sunt enumă&rate în Sim- 
bolul Niceo-Constantinopolitan, unde se numește : una, 
sântă, catolică și apostolică. 

$. 178. Biserica este una. 
|. Biserica este una : 
1% Prin origina și întemeierea sa. Domnul lisus a voit să 

întemeieze numai o singură biserică (Mar. XVI, 15), şi re- 
presintându-o în parabole tot-deuna a vorbit numai de o 
singură turmă, de un staul (Lon. X, 16), deo singură viţă
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de vie (XV, 1-7) numai de o impărăţie cer&scă pre pământ 

(Mat. XIII, 24-47). Si E! însuşi, dupre învățătura Apostoli- 

lor, este unicul „fundament“ (Coi. III, u) şi „pâtra cea din 

capul unghiului“ (Efes. II, 20). | 

20. Prin organisarea sa esteridră și lăuntrică. Organisarea 

esterioră, în urmarea căria credincioșii sunt împărțiți în: 

păstori şi turmă ; cei dintăiă,-ţinuţi de a învăța una şi ace- 

iaşi învățătură divină, de a săvârşi aceleși taine dumnede- 

eşti, și a se conforma în administraţie aceloraşi legi divine; 

cel-lalți,-ţinuţi de a primi învățătura păstorilor lor, de a 

primi prin ei sânţirea, de a urma conducerei lor spirituale. 

De aci irebue să decurgă negreșit între toți, păstori şi tur- 

mă, unitate de credinţă, de speranţă de dragoste (Efes., 

IV, 3, 4). Organisarea sa lduntrică, prin carea Domnul l- 

sus, p&trundând şi învioşind prin unul şi acelaşi har pre 

toți acei ce cred întru el dela cel dintăiti până la cel mai 

de pre urmă, îi reunește în el însuşi, ca singurul cap ade- 

vărat al bisericei (Efes... V, 23), aşa că credincioşii, prin a- 

cestă îndoită legătură nu sunt alt-ceva „decât un corp și 

um spirit“ (Efes. LV, 4). Dar dacă, prin slăbăciunea saii a- 

busul unor membri al bisericei, nol nu videm în realitate 

acestă unitate perfectă, carea ar trebui să decurgă din or- 

ganisarea sa chiar, totuși ea rămâne una. 

30. Prin scopul săă. Acest scop, l-a exprimat însuși Mân- 

tuitoriul nostru în rugăciunea sa către Părintele ceresc : 

„Ca toţi sa fie una, precum iu Parinte în mine şi eu în tine, 

ca și ei să fie în mine, ca să crâda lumea că tu mai trimis. - 

Bă întru ei şi tu în mine, ca să fie desăvârșiță întru unitate“ 

(lon XVII, 21, 23). Și spre împlinirea scopului acestuea, a 

dat bisericei păstori şi învăţători spre edificarea corpului 

lui Christos, „până ce vom ajunge cu toții la unitatea cre- 

dinţei“ (Efes. IV, 12, 13). De acea şi biserica conduce pre
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toţi membrii săt la acest scop, la acestă unire perfectă a 
credincioșilor fie între «i, fie cu Domnul lisus, 

II. Sânţii Părinţi şi înv&ţători ai bisericer înv&ţară una 
nim unitatea bisericei, ca un caracter fiinţial al ei. lacă, spre 
esemplu, cum se exprimaiă ei în privința acâsta : 

Sântul Clement al Romei : «Pentru ce sunt la voi certe, 
nemuițămiri, neînţelegeri, impărecheri şi lupte? N'avem 
noi un singur Dumnedei, un singur Christos, şi un singur 
Spirit Sânt al harului vărsat asupra nostră, şi același chie- 
mare în Christos? De ce sfășiem și desbinăm noi membri- 
le lui Christos, ne resculăm în contra corpului s&i propriii 
Şi împingem necuviința până a uita, că suntem membre unii altora (1)? | 

Sântui Irineu : „De şi biserica este răspândită în tâtă hu- mea până la marginea pământului, ea a primit dela Apostoli și deia învețăceii lor credinţa întru unul Dumnedet, Parin- tele a tot puternic. .. întru unul Christos, Fiul lux Dumne- deii, care s'a întrupat pentru mântuirea nâstră, şi în Spiri- tul Sânt care vesti prin profeţi economia Mântuirei, .... Primind o ast-fel de predicare șI o ast-fel de credinţă, biseri- ca, de şi respândită pretutindenea, precum am dis, o con. servă cu ingrijire, ca și cum ar trăi într: 
de în ea, ca şi cum aravea un suflet şi o inimă ; o predică, o învaţă şi o transmite, ca și cum ar avea una şi aceiași gură. Cu tâte că în lume idiomele sunt nenumărate 
diţiunei este aceiași. Credinţa și predicarea su bisericele întemeiate în Germania, în Iberia, 
sunt identice în bisericele întemeiate la Apus, Libia şi chiar în centrul lumei (Biserica din cele-lalte situate în Palestina, 
pre timpul acela). Dar, precu 

O singură casă ; cre- 

» puterea tra- 
nt identice în 

WU; 
în Egipet, în 
lerusalim și 

dupre socotinţa creștinilor de 
m sOrele, acâstă făptură a lui (1). Epist. ad Corint. 1. n, 46; Lect. cr, 1824, XIV, 284.
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Dumnedei, este acelaşi în tâtă lumea, așa și lumina unică 

a predicărei adev&rului strălucește în tot locul şi lumineză 

pre Gmenii carii voesc să vie la cunoscința adevărului (1). 
Tertulian : «Tot lucrul trebue să fie apreciat dupre origi- 

na sa; așa atâtea biserici formeză una singură, care a fost în- 

temeiată de Apostoli și dela care vin tote, Ele tote sunt pri- 
mare și tote Apostolice, când arată aceiași unitate, și când 

se află între dânsele impărtășirea păcei, numele frăţiei şi 
ospitalitatea între o-laltă (2). 

Clement Alexandrenul : «Adevărata biserică, de bună- 

semă cea veche, este una. .. Căci, fiind-că este numai un 

Dumnedei, un Doman, adevărata dignitate se însemnă prin 

unitate, dupre chipul principiului unic. Ast-fel unica bise- 

rică, pre carea ereticil cautaii să o împartă în mai multe, se 

asemăni (prin unitatea sa) cu natura Unului Născut. Nu- 

mim vechia biserică caiolică, una dupre fiinţa sa, ideia sa 

chiar, origina și escelenţa sa (3). 

Sântul Cyprian : <Episcopatul este unul și fie-care din ser- 

vitoră pâte să participe. Biserica este una, cu tâte că cu res- 
pândirea credinței membrii săi au devenit forte numeroși. 

Ast-fel, cu tOte că sârele are mulite raze, este numai un sore; 

un arbore are multe ramuri, dar estetnumai un arbore în 

tărit în rădăcina sa ; sati mai bine, cu tâte că dintr'un isvor 

curg mai multe riuleţe și curg apele cu îmbelșugare, totuşi 

se mănține unitatea cu isvorul. Despărţiți-mi raza srelui 

de isvorul să, raza despărțită numai pâte sta de sine; de- 

trunchiați unui arbore ramurile sale, ramura detrunchiară 

numai pâte creşte ; tăiaţi apa unui riuleţ ce curge dintr'un 

isvor, rîuleţul tăiat se usucă. Aşa și biserica, carea strălu- 

(1). Adv. heres. I, cap. 10 $. 1. 
(2). De preser. heret., cap. 20. 
(3). Strom. VII, 11; cfr. Pedag. L. 6.



— 304 — 

ceşte de lumina Domnului, de și revarsă razele sale preset 
tot pământul, totuşi steua care le respândește este una, ŞI 
unitatea corpului nu se nimiceşte prin aceia. Ea întinde pres- 
te tot pământul ramurile sale încărcate cu fructe; riurile 
sale curg până la o mare depărtare ; cu tâte acestea r&mâne 
numai un singur isvor, un singur principii, o singură mumă 
fecundă în maturitate de fructificare spirituală (0. 

Același învăţătură, se află în Teodoret (2), Iustin (3), Eu- 
sebiii (+), Ilarie (5), Epifanie (5), Ieronim (2), Augustin (8), 
Teodoret (2). | 

III. Fără temeii voesc unii să împartă biserica lui Chris- 
tos, care este una, în dou& părţi : Biserica vădută şi bise. 
rica nevedută, acestă biserică fiind, prin natura sa chiar, 
vEdută și nevădută, corp și suflet (Catech. cel Mare cr. 
art. IX). Ea este vădută; căci 10 se formeză din membri 
vEduți,-6meni, şi cuprinde nu numai pre cei drepți, carii 
nu ne sunt cunoscuți, ci și pre păcătoşi; 20 ea are ierarhie 
veduiă, cu organismul ei vădut, predica şi mărturisește 
credinţa creștină, ea sevârseşte sântele oficii şi coaduce pre 

(1). De unit. Eccles ; Lect, er. 1837 I, p. 26; Comp. p. 55. (2). "Ev îvi spart ris Exahmatas abrod (Epist. ad Smyrm. n. 1: cfr. Epist. ad Efes. n. 4 ad Philip. n. 3). 
(3). Dialog. cum Triph. n. 4, 63, 116. 
(4). In Ps. XXXIX, 13. 
(5). „Quia unum Ecclesia corpus est. non quadam corporum confusione permixtum, neque singulis în indiseretum acervum. et in formem cumulum adunatis, sed per fidei unitatem, per chari- tatis societatem, per operum voluntatisque concordiam, per sacra- menti unum in omnibus donum, unum omnes sumus“ (În. Ps. CĂXI, n. 5; cf. de Trinit VII, 4; VIII, 7, 13). 
(6). "ExxAqsta îoiiv nd Wtăs mioreos evewuivy, TeyYeioare dă Ilvesp.aros Îiov, pia ri iv ai pia Ti) vevevqzoia, (Bid. Cathol. Expos. n. 6; ef. Her. XXXI, n. 31). 
(7). Ad Ageruch. de monog. Epist. XCI. ed. Mat. . (9). In Ps. XXVI, Enasr. [], n. 23; în Ps. XLIV, Enarr. n. 24. (5). Mia Î rod Lorpos 2azhsia, sis pa Tăp €v rehovow of a6- zeozvres (în Ps. XCVI, 8).
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credincioși la pietate şi mântuire,-totul într'un chip, care 

loveşte simţurile esteriGre. Ea este nevădută ; căci 10, are 

un cap nevădut,-pre însuși Domnul lisus; 20, ea este învi- 

oşată nevădut și sânțeşte pre toți Gmenii prin harul spiri- 

tului Sânt; 3*, ea cuprinde în sinul să pre G6menii sânți ai 
lui Dumnedei. carii nu sunt vEduți şi cunoscuți decât nu- 

mai de Domnul ca unii ce sunat ar lui (II Tim. LI, 19). O îm- 
părţire aşa de puţin întemeiată a bisericei lui Christos care 

este nedespărţită, o fac eterodoxii (1). Ei işi închipuiră spre 

liniştea lor, că ar fi de ajuns a fi din biserica nevădută, a- 

decă din numărul sânţilor saii aleşilor lui Dumnedeiă, spre 
a se mântui, chiar când n'ar face parte din biserica vădută. 

Dar acela care nu aparţine bisericei vădute nică nu pote 

face parte din biserica nevădută ; căcă numai în cea dintăiii 

se p6te renaşte și sânţi prin sânta taină a Botezului; nu- 

mai în ea pâte să primescă prin sânta taină a Mirului „t6te, 

cele ce privesc viaţa și pietateat, se pote uni în adevăr cu 

Christos în sânta taină a Eucharistiei. Numai acolo în bi- 

serica vădută, se conservă adevărata învăţătură alui lisus 

Christos şi se predică de către păstorii hirotoniți legal, și 

prin urmare numai acolo este cu putinţă credinţa cea ade- 

vărată (comp. $. 170). 

Ş. 179. Biserica este sântă. 

Biserica este sântă : 

10, Prin origina și fundamentul ek. „Numaă sunteţi strei- 

nă și nemernici“, scriea Sântul Apostol către Efeseni, „ce 

concetățeni ai sânților și casnici aă lui D-deă : Zidiţă fiind 

(1). Socotinţa acesta este împărtăşită de mai mulţi reformaţi. Cal- 

vin, Lust IV, |, n. 2, 7,8; cof. Helv. I, cap. 17; Belg. art. XXVII. 

Teologia Dogmatică. 
20.
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pre temelia Apostolilor şi a profeților singur lisus: Christos 
fiind petra unghiulară ; în care tot edificiul. alcătuindu-se, 
crește spre templu sânt în: Domnul“ (Efes. IL, 19:21). 

20, Prin destinaţiunea sa. Arătându-se pre pământ spre 

a. întemeia o biserică; lisus Christos „Sa dat pre sine pentru, 

dânsa, ca să o sânţăscă, curăţindu-o cu spălare de apă prin 

cuvânt ; ca să o:puna înainte sie-șă biserică mărtță, ne având) 

întindciune saă, prihană saă all ceva de feliul acesta ; ci ca să: 
fie sântă, și făra de prihană* (Efes. V, 25-27); sai precum 
se; dice aiurea : „Care sa dat pre: sine pentru not, ca să ne 

scape de t6tă nedreptatea, și să-și curățescă lui-și popor pro- 

priă, rîonitor de fapte bune“ (Tit. IL, 14). „Că să ne facă 

sânți, curaţi: și nevinovați înaintea lui“ (Col. L. 22). 
30: Prin organisarea, sa. Capuli său este prea Sântul 

Domnul lisus Christos (Ebr.: VII, 26); biserica are în sine 
tot-deuna pre Spiritul Sânt, cu t6te darurile harului, care 
ne sânţesc (Rom. VIII, 1417); are o ierarhie de aședare 
dumnedeâscă; compusă din păstori și înveţători, carii at 
primit dela Domnul puterea „spre desăvârșire sânţilor,, 
(Etes. IV, 12); ea învață cuvântul sânt al lui Dumnedei, 
care „sânfește“ pre Omeni (Ion XVII. 17-19); s&vârsește sân. 
tele taine, care ne sânţesc (Efes. V, 26 s. a); ne conduce 
prin administrarea sa ia sânţenie şi pietate (Gal. I, 6-9; I 
Cor. XI, 20-22); se compune din membri-spălaţi prin Bo. 
tez și sânțiţi (L Cor. VI, u; Ebr. X, ro; Act. XX, 32), din- 
îre carii apoi unii sunt acum sânți prin viara lor ŞI servesc 
statornic de templu Spiritului Sânt (I Cor. VI, 19) şi alții, 
de şi supuşi păcatului şi duc&nd'o viaţă neregulată, nu nu- 
mar că sunt chiemaţi şi ținuți la sânțenie (Rom. 1, 7; L Perr. 
1, 516), ci sunt adusi la datoria acesta prin păstori şi află 
cu adevărat sânţenia lor în sânta taină a.C | 
« jen ăinţei, pre urmă 
in acea a Euharistiel. |
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Dintre învățătorii bisericei, carii recunosceai cu toții de6- 

potrivă caracterul acesta al bisericel (2) vom cita: St. Her- 

ma, care se esprimă aşa : «Prin tăria sa cea puternică El 

(D deit) a creat sânta sa biserică, pre care o bine-cuvintâ- 

ză (2). Din nimica a creat tot ce există şi înmulțește pentru 

biserică sa cea sântă (5). Cerim în Sântul Cyril al Ierusa- 

limului : «Intru cât cuvântul biserică se întrebuinţeză în 

deosebite casuri, cum spre esemplu, vorbindu-se de popo- 

rul adunat la teatrul din Efes, se scrie : «Dicând acesta, a 

dat drumul adunărei» (bisericei) (Fapt. XIX, 40); întru 

cât iarăşi cu tot dreptul şi cu adevrat, sar putea da nu- 

mele de biserică adunărilor ereticeşti, adecă Marcioniţilor, 

Manicheilor etc., simbolul credinței, cu îngrijire, vă înva: 

ță acum așa: «Cred... ? în biserică, care este una. sântă, 

catolică şi apostolică, spre a ve face să fugiţi de tote acele 

adunari reie și să v& păstreze în biserica sântă și catolică, 

în care v'aţi şi renăscut. . . Nu întreba numai : Unde este 

biserica? Ci întrebă : Unde este biserica catolică? Căci a- 

cesta este propriul nume al Mamei n6stre celei sânte a tu- 

turor, biserica care este logodnica Domnului nostru lisus 

Christos Fiul unic al lui Dumnedei (%)». Cetim. în Sântul 

Cyril al Aiexandriei: <EI (profetul) numește biserica cetate 

sântă ; căci ea s'a sânțit nu prin serviciii dupre lege, „pen- 

tru ca legea nu conduce pre nâmene la dreptatea perfecta“ 

(Ebr. VI, 19), ci devenind conformă cu Christos și parti- 

cipând la natura sa dumnedeescă prin împărtășirea Spiri- 

  

(2). Teofil, ad Autol. LI, 14; Origen, în Lev. homil, IV, n. 

2; IX, n. 5; Euseb, in les. LXII. 5; Ephr. in II Reg. VI, 16; 

Epiphan. Her. LIX, n. 4; Augustin de S. Virginit. cap. 2; de 

Baptism. contr. Donat. V, 11, n. 33. . 

(2). Past. lib. L. vis. la. 3. 

(3). Vis. |n. 2. 
(4). Catech. XVIIL, n. 52. p. 421.
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tului Sânt, cu care suntem și noi „însemnafi ca cu un sigiliă, 
pentru diua rescumpărărei“ (Etes. IV, 30), şi fiind curăţită 
de t6tă nedreptatea şi liberă de tâtă necurăţia (1). Conform 
cu caracterul acesta al bisericei, păstorii vechi o numea 
paradis (2), casa lui Dumnedeu (3), fiica lui Dumnedeii (4). 
corpul venerabil (5) miresa lui Christos (5) cor6na lui Chris- 
tos (7), încingătorea sacră aluy Dumnedeiă (8), plinirea ha- 
rului (2) etc. 

$. 180. Biserica este catolică saă universala, 
|. Biserica se numește catolică, ecumenică sai univer- 

sala, și este cu adevărat : 
1% Prin întinderea sa. Are destinaţiunea a cuprinde pre 

toți Omenii, ori în ce loc ar locui ej pre pământ. Biserica 
vechiului Testament se mărginea numai ia poporul ebrei, 
şi serviciul săti dumnedeesc sai cultul se făcea numai în- 
tr'un singur loc (Ps. LXXV, 2, 3; CXLVII, 8, 9); Mântui- 
toriul nostru lisus Christos, dărămând „Zidul cel din mij- 
loc“ care despărțea pre Idei de păgâni, „împăcându-i cu 
Dumnedeă prin crucea sa (Efes. II 34-16), a ordonat Sân- ilor Apostoli de „a predica Evangeliul la tcta faptura“ (Marc. XVI, 15) de a înveța credinţa „pre t6te poporele“ (Mar. XVIII, 19) şiao respândi „pâna la marginile lume (Fapr. 1, 8). Prin urmare, spre a numi biserica universala 

(9. In Ies. LII, 1. 
(2). Iren. Conte. Her. V, 25, n. 2; Cyprian, Epist. LXXXIII ; August. de Baptism C. Donat. IV, 1. (3).- Basil. în Ps. XXIII, n. 3. 
(3). Chrisost. in Ps. XLIV n. 11; Basil. in Ps. XLIV, n. 10. (5). Vasil. Homil. in Ps, CXXĂXI, n. 85. (5). Clem. Strom. II], 12; Cyril, Catech. XVIII, n. 26; 'Theod, in Efes. V, 98. 
(7). Greg. Nyss. in Cantie. homil., VII. a o Bas. în EX VIII, n. 1; Cyril. Alex. in Os. n. 43; Teo- oret., 3. IV, 30. 
(9). Teodoret, in Colos. 1, 19. 
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în privinţa acesta, nu este absolut de trebuinţă ca să cu- 

prindă tot universul şi pre toți Gmenii fără deosebire. Ea 

nu putea să se lăţescă decât numai treptat, şi iacă, că prin 

opt-spre-dece vâcuri se întinse din ce în ce mai mult; ea 

putea şi pâte încă să fie câte odată restrinsă în limitele sale 

de eresii şi persecutările inimicilor; cu tOte acestea, a fost 

şi va fi prin destinaţia sa tot biserică universală (1). De a- 

ceia se și numea acum pre timpul Apostolilor și în genere 

în cele trei vecuri dintăiii, cu tote că ea era atunci mai pu- 

țin întinsă decât în vecul al patru-lea, în suta â cincea şi 

cele următâre, când sânţii Părinți, numindu-o catolică, în- 

semnat universalitatea sa „Ea se numi așa (2) în Evangeliul 

pisericei din Smirna despre martiriul Sântului Policarp : 

«Biserica lui Dumnedeii din Smirna către biserica vi Dum- 

nedeii din Philadelfia și către tote locuinţele sântei bise- 

rică catolice : Dumnedei Părintele și Domnul nostru Iisus, 

Christos să vă crescă în har, pace şi dragoste. .» sai. Învin- 

gând prin răbdarea sa pre nedrepiul tiran şi câștigând ast- 

fel cum-va nestricăciunei, el (Policarp) s= bucură acum cu 

Sânţii Apostoli și cu toţi drepţi; el slăveşte pre Dumnedei 

şi Tatăl și bine-cuvinteză pre Domnul nostru, conducăto- 

riul suprem al corpurilor şi al sufletelor nostre şi păstoriul 

bisericei universale catolice (3). Se numeşte catolica în li- 

turgia cea vechie anexată la aşedemintele apostolice : «Să 

(1). In genere despre denumirea bisericei de catolica, este de 

observat că, după primirea cea mai veche a cuvântului acestuea 

printre creștini și chiar după decretele împăraţilor greci, nu se 

numeaii şi nici că se puteaii numi alţii decât creştină ortodoză, ca- 

tolici spre ai deosebi de eretici; de aceia chiar bisericele particu- 

lare ortodoxe se numea catolice precum și Episcopii acestor 

biserică. Dar ereticii şi schismaticii n'aveaii dreptul de a se numi 

catohcă ori cât de mulţi și respândiţi ar fi ei (Thesaur. eccles- 

Suiceri : KaYohrs II, 13, 1, 26). 
(2). “Ono ăv 1 Xprorbs 'Iq05s, Ene 1] xadohxi) Epist. ad Smyrn. 

n. 8. 
(3). Ab. mit et. n. 19, Lect. cr. 1821, 1, 125-139.
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+ ne rugăm pentru sânta biserică catolică şi apostolică (:),; 
în Sântul Irinei : «Biserica, care este r&spândită, în tâtă lu- 
mea până la marginea pământului, a primit acestă credință 
a sânţilor apostoli şi a înv&țăceilor (2), ; în Sântul Cyril al Ie- 
rusalimului : «Biserica se numește catolică, pentru că este 
răspândită în t6tă lumea, dela o margine a pământului până 
la alta (5); în Teodoret : «Biserica este una preste tot pă- 
mântul și pre marea; pentru acela vorbim în rugăciune de 
o biserică una, sântă, catolică și apostolică, care esistă dela 
o margine a lumei până la alta (4), ; în Augustin : «Biserica 
se numeşte grecește catolica pentru că se întinde preste 
totă lumea (5). 

2%. Prin durata sa. Biserica trebue să conducă pre toți 
Omenii la lisus Christos, şi să esiste până la sfârşitul lume. 
Acesta resultă din aceia, că Domnul, trimiţend pre Apos- 
tolă și următorii lor să predice Evangeliul la t6tă făptura, 
promite de a fi cu ei „până la sfârșitul vtculuă“ (Mat. XX. 
VIII, 20), şi promite larăși de a le trimite Spiritul Sânt, 
care va remânea etern cu ei (In XIV, 16); precum şi din 
cuvintele Apostolului care afirmă că taina Euharistiei tre- 
bue să fie săvârşită în biserica lui Christos „Până ce va 
veni“ (1 Cor. XI, 26). In înțeleşul acesta biserica se numeş- 
te de ordinar nedestructibilă, dupre. cuvintele Mântuito- 
riului : „ Voiă zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor 
birui“ (Mat., XVI, 18), caracter ce i-l atribuiră tot deuna ve- 
Chii învețătoră creştini. Sore esemplu, Sântul I6n Chrizos- 
tom dicea : «Nu părăsi biserica, căci nimic nu este may pu- 
ternic de câ: biserica. . Ea nu se invechește nică odată şi pu- 

(1). Const. Apost. VIII. 
(2). Adv. Heeres, 1, 10, n. 1. cf. IV, 19 n.1. (5). Catech. XXVIII, n. 23, p. 404. | (4). In Ps. XLVII, 4. 
(5). Epist. LII, n, 1; cf. în Ps. XLVII, Eparr. n. 7.
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rurea infloreşte.-De aceia Scriptura o numeşte munte spre 

a arăta soliditatea şi neclătirea sa (1); Sântul Ambrosie : 

«Impărăţia bisericei va rămânea în veci un singur COTp, 

pentru.că credinţa este neîmpărţită(2)»; Augustin : «Biseri- 

ca va rămânea pre pământ, nu peatru puţin timp, ci până 

la sfârşitul lumei. . Biserica.au va fi biruită, desrădăcinată ; 

ea nu va cădea nici de o lovitură, până ce va veni sfârșitul 

hamei (5). 

30. Prin organisarea sa. Invăţătura bisericei pote să fie 

primită de toţi &menii învățați şi neinvăţați, ori în ce loc 

ar trăi el şi ori când ar vieţui pentru că ea nu se înteme- 

iază, ca religiunele păgâne şi chiar ca cea iudaică, pe însti- 

tuţiunt civile (Lon, XVIII, 36), şi prin urmare pentru un 

timp şi un loc anumit. Serviciul divin al bisericei pote să 

fie celebrat, dupre predicerea Domaului, nu numai la le- 

rusalim, ci pretutindenea (I6n, IV, 2), şi să fe priceput 

şi de folos pentru toţi. Puterea ierarhică a bisericei nu se 

mărginește, precum era odată în biserica iudaică, la un trib 

Gre-care al vre unui popor, ci se pote împărtăşi dela o 

cetate sati mai bine dela o biserică particulară la alta, dela 

un arhierei la altul, deia un nem la altul până la sfârşitul 

vecului. Harul cel mântuitoriti a] Sântului Spirit este destui 

de puternic ca să sânţescă şi să mântuescă pre toți păcă- 

toşii, chiar şi pre. cei mai împietriți. Desvoltânad ideia aces- 

ta, Sântul Ciril al lerusalimului dice : «Biserica se numeşte 

catolică, pentru că este respândită în tot universul, dela o 

margine a pământului la alta ; invaţă pretutindene tot ace- 

iaşi învăţătură pre care trebue să o cunâscă Gmenii; învăţă- 

tura despre lucrurile vădute, şi nevădute, cereşti şi pămân- 

o 
(1). Homil. de captiv. Eutrop. n. 6, et. in Ephes. homil., VII» 

n. 2; in Hebr. homil. XXL. n. 3. 

(2). In Luc. VII, n. 91. E 

(3). In Ps. LX, n. 6;ef. in Ps. LXXVII, n. 42.
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tești; conduce tot nemul omenesc la credința adevărată, 
pre prepuși și supuşi, pre invățaţi şi neînvețaţi; vindecă 
tot feliul de păcate sufleteşti şi trupeșt; are în sine tot feliul 
de perfecţiuni, ce se arată în fapte, în cuvinte şi în tot feliul 
de daruri spirituale (2). 

II. Biserica universală, care cuprinde pre toți creştinii 
adevăraţi şi care este incredințată vă&dut în genere episco- pilor, se împarte de ordinar în biserici particulare, care cu- 
prind pre credincioșii vre unei țeri şi sunt sub autoritatea 
unuea sati mai multor episcopi. In înţelesul acesta se dice : Biserică grâcă, biserică rusă, română, sai cu deosebire : Bi- 
serica din Constantinopole, din Alexandria, din Antiohia, din Ierusalim, care se află sub autoritatea cutărui sau cu- tărui patriarh, cu episcopii, cari depind de el; sai şi mai particular : Biserica Kievului, Moscvei. St. Petersburgului, conduse de câte un arhierei. Se pote împărţi şi o biserică particulară în parochii încredințate unui sati mai multor preoţi de către episcopul respectiv, care li-a dat autoritatea legală asupra lor. 

III. Prerogativa particulară a bisericei catolice sai uni- versale constă în aceia, că în materie de credință <ea nu pote greşi nici odată, nici a amăgi, nici a se amăgi, ci, ca și Sânta Scriptură, este iufailibilă şi de o însemnătate perpe- tuă (Ep. Patr. art. 2, 12)-privilegiă despre care s'a vorbit în de ajuns la locul său (2). 

3. 187. Biserica, este apostohcă. 
Biserica este apostolică : 
1% Prin origina sa. Apostolii at tost cei dintii carii ati primit autoritatea de a respândi credința creștină, şi predi- 9 

  

(1). Catech. XVIII, n. 23, p. 424-425. (). Vegi Introd. în Teol. ort. A. M. $. 135-140.
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cându-o pretutindene (Mare. XVI, 20), ei au intemeiat un 
mare număr de biserici particulare : acea din Ierusalim 

(Fapt. Il 22; IV, 4), din Antiohia (ib. XXVIIL, 16), din Co- 

rint (XVIII, 1), din Efes (XIX. n), din Roma (XXVIII, 16), 

din Constantinopole, Alexandria şi altele, care ati dat naş- 

tere tuturor bisericilor particulure posteridre şi esistă până 

acum. De aceia dupre espresiunea Scripturei, de și „piatra 

unghiulară“ a bisericei este însuşi Domnul, cu tote acestea 

“este zidită pre temelia apostolilor“ (Lfes. u-20), şi zidul a- 

- cestei cetăţi misteriâse a lui D-deu are „două-spre-dece fun- 

damente unde sunt săpate numele celor doi-spre-dece apostoli 

aă mieluluă (Apoc. XXI, 14). | 

20. Prin organisarea sa. lerarhia bisericei 'şi trage ori- 

gina sa dela apostoli, prin succesiunea neîntreruptă a epis- 

copilor, adevărații urmaşi ai apostolilor; biserica împru- 

mută învețătura din scrierele şi tradiţiunile apostolice, pre 

care o păstreză în tâtă întregimea sa şi neschimbat; săvâr- 

şeşte serviciul divin urmând punctual aceloraşi scrieri şi 

tradiţii apostolice ; conduce pre credincioşi dupre canânele 

sânţilor apostoli şi cele-lalte tradiţiuni ale lor conservate 

în sînul săi. Acestă succesiune a ierarhilor bisericei adevă- 

rate dela apostoli chiar, și în urmare conservarea în acestă 

biserică a învăţăturei de credinţă adevărate, a adevăratelor 

lucrări dumnedeeşti și a adeveratei administrațiuni, iacă 

ce desvoltară vechii învăţători ai creştinătăţei cu o putere 

particulară contra ereticilor de pre vremea lor, ca un ca- 

racter neîndoios al adevărului. 

Sântul Irinei, spre exemplu dice : «Cel ce voeşte să cu- 

nâscă adevărul pote cerceta în fie-care biserică tradițiunea 

apostolică vestită în tâtă lumea, și noi putem numi pre a. 

cel pre care l-ai aşedat apostolii episcopi bisericilor. şi 

chiar pre urmașii lor până la noi, carii mai învăţat nică-o-
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dată nici aii cunoscut cela ce-şi închipuesc ereticii (9, 

Toţi adversarii invățăturei bisericesci se iviră mai târditi 

decât episcopii, cărora apostolii le încredinţară bisericele ; 

Yacă pentru ce, fiind orbi în cercetarea adevărului, rătă- 

cesc pre deoscbite căi, și prin urmare seminţele învă&țătu- 
rei lor sunt împrăsctete fără ordine şi armonie. Din contră 
capii bisericei, încunjurând lumea, privegheză statornic a- 
supra tradiţiunei apostolice și ne arată, că toți ai aceiaşi 
credinţă, mărturisesc pre acelaşi Părinte, recunosc acelaşi 
scop al Întrupărei Fiului, acel&şi daruri ale haruiui, urme- 
ză acel€și principii și aceiaşi lege în administrarea şi ofici- 
ile bisericei, așteptă aceiași venire a Domnului și speră 
mântuirea omului întreg, adică mântuirea sufletului și a 
trupului să. Și așa învăţătura bisericei este adevărată şi 
statornică, pentru că arată tuturor aceiași cale către mân- 
tuire (2). Tertulian : <Aici și acolo (în bisericile apostolice) 
este aceiaşi credinţă, acelaşi Dumnedeii, acelaşi Christos, 
acelaşi speranţă şi aceiaşi taină a botezului; cu un cuvânt 
suntem una şi aceiași biserică (2). Arată-ne (ereticir) ey o- 
rigina bisericilor lor: să ne facă un şir neintrerupt de epis- 
copi, așa ca cel dintii dintre episcopii lor să aibă de au- 
torii și predicesor, pre vre-unul din apostol sai din băr- 
baţii apostolici, carii ati vieţuit mult timp cu apostolii! Căci 
bisericile apostolice au listele lor (de episcopi) anume așa: 
cea din Smiraa, spre exemplu, are pre Policarp hirotonit 
de I6n; cea din Roma, pre Clement, hirotonit de Petru; 
cele-lalte biserici arată iarăşi Omeni carit, fiind înălțaţi la 

(0). Adv. beer. II. 3; Lect. cr. 1838 [I, 4. şi Agnitio vera 
est Apostolorum doctrina. et antiquus Ecclesi status în univer- 
so mundo, et characte: corporis Christi secundum successiones e- piscoporum, guibus illi sam, quz în uno quoque loco est, Eecle- 
siam tradiderunt“ (Adv. her, IV, 83 n. 8). 

(3). Lect. cr. 1838 1, 14—143. 
(2). De coron. milit., cap. 2.



— 315— 

episcopat de către apostoli, erau vlăstare ale seminţei apos- 

tolice (1). Augustin : «Biserica, chiar de pre timpul apos- 

tolilor prin O succesiune bine cunoscută de episcopi, care 

se întinde până la noi şi trebue să se prelungâscă în tote 

timpurile următore, conservă şi oferă lui Dumnedei jertfă 

de lauda în taina corpului lu! Christos (2). leronim : «Tre- 

bue a rămânea în biserică, care fiind întemeiată de apos- 

toli, esistă până în dilele nâstre (5). 

Ş. 182. Aplicarea morală a dogme. 

„0, Domnul lisus a intemeiat biserica sa ca să renască 

pre Omeni şi să-i crescă spre viaţa eternă. Astfel relaţiu- 

nea nostră către ea trebue să fie ca a unor prunci către 

maica lor; trebue să iubim biserica lui Christos ca pre 

mama nostra spirituală ; trebue-să ne supunem că întru tote 

ca mamei nstre spirituale. Mai ales : 

20. Domnul lisus a însărcinat biserica de a păstra învăţă- 

tura sa cerâscă şi a o împărtăși 6menilor ; este de datoria 

nâstră de a primi din gura acestei înveţătore puse de D-dei 

acestă învăţătură â mântuire, şi a o asculta, ca pre una 

ce este învățată pururea de Spiritul Sânt. 

30. A îndatorit biserica de a s&vârşi sântele taine şi în 

genere oficiile divine pentru sântirea Gmenilor ; datoria 

nâstră este de a ne folosi cu veneraţiune de tainele mântui- 

târe ce ni le oferă, precum şi de tote cele-lalie oticii ale sale. 

4%. A însărcinat biserica de a conduce și a întări pre 6- 

meni într'o viaţă piosă; datoria nostră este de a urma fără 

  

(2). De Prseseript. heret. cap, 32. , 

(2), Contr. adversar. Leg. et. Proph. I în 39. 

(3). Dialog. adv. Luciteri cf Clem. Strom. VII, 11; Hilar. de 

Trinit., VII, î, Ambros de Penit VII n. 33; Chrisost. în Ps. 

XLIV, n. 13.
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împrotivire inspiraţiunele unui ast-fel de conducător şi a- păzi cu sânțenie tâte poruncele bisericei (Mărt. ort. resp. 
I. resp. 87-98). 

5%. A instituit el însuşi în biserică terarhia sati autorita- 
tea bisericâscă, a aședat o deosebire între păstori și turmă, 
â însemnat fie-căruea locul săi determinat şi îndatorirea 
sa ; datoria tuturor membrilor bisericei, a păstorilor şi a turmei, este de a fi aceia ce este chiemat fie-care, şi a-şi aminti că „avem cu, tofiă !daruri. feliurite dupre harul ce ni sa dat“ (Rom. XII, 6) şi că „harul sa dat fie căruea, din noă dupre măsura darului bă Iisus Christos“ (Efes. IV, 7). 

60. Biserica lui Christos, de care ne ținem noi este una: să căutăm deci <a conserva unitatea spiritului întru legă- tura păcei», şi a ne forma în adever pUR Corp și un spirit (Efes. IV, 3-4). 
7%. Biserica lui Christos este sânta: acesta să fie pentru NOI un motiv statornic de a ne feri de tOtă întinăcunea pt- catului și spre „a întări inimile nâstre Jăcendu-ne nevinovați prin sânțenie“ (1 Tes. LII, 13), ca să fim membre vii a sân- tului corp, al cărui cap este însuși Sântul Sânţilor, lisus . Christos. 

80. Biserica lui Christos este universală sai catolică, des- tinată a cuprinde tâtă lumea, a lumina şi sânți tâte pop6- rele; dupre caracterul acesta al mumei n6stre spirituale, să ne învăţăm a imbrățișa pre toți Gmenii cu dragostea nOstră creștinescă, şi să fim gata a-l servi, a face bine ve- cinilor și streinilor noştri. 
9*. In fine, biserica lui Christos este apostolică ; se rămâ- nem deci tari în credinţă, speranță şi dragoste creştină sub conducerea unei ast-fel de înv&țătâre, » find zidiți pe teine- lia apostolilor și a proorocilor și uniţi în Iisus Christos, care este însuși petra cea din capul unghiului“ (Efes, II, 20). 

<> 

   



ARTICULUL II. 

Despre harul dumnedeese considerat ca o putere, prin care 

Domnul ne sânţeşte. 
  

Ş. 183. Ideia generală despre harul dumnedeesc și aspec- 

tele sale; idea despre harul care sânțește pre omul păcătos 

și sub divisiunile sale. 

I. In genere se înţelege prin numele de har dumnedeesc, 

tot ceia ce Domnul dă în dar creaturelor sale fără nici un 

merit din partea lor (Rom., XI, 6; 1 Petr. VI, 10). Pentru 

aceia se împarte harul dumnedeesc în har natural și în har 

supranatural. La harul firesc se rapârtă tie darurile, pre 

care D-deii le dă creaturelor sale firește, spre pildă: viăţă, 

sănătate, minte, libertate, bună stare dinafarică, etc. De 

harul suprafiresc se ţin tote darurile, pre care Domnul le 

împarte aceloraşi creaturi în chip suprafiresc, ca o înde- 

plinire a darurilor fireşti; când, spre esemplu, lumineză 

nemijlocit mintea fiinţelor raţionale cu lumina adevărului 

sau şi susține voia lor prin puterea şi coalucrarea sa în fap- 

te evlaviose. 

Acest din urmă, adecă harul supranatural, se sub im- 

parte încă în: harul lui Dumnedeă, Creatoriul, acela pre care
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îl împărtăşeşte creaturelor sale morale ce rămân în starea 

nevinovăţiei, precum era şi omul înainte de căderea sa, şi 

precum este și astă-di starea ângerilor buni; apoi harul luă 
Dumnedeă Mântuitorkul, acel har ce se dă prin lisus Chris- 
tos şi în lisus Christos omului decădut şi degenerat (Tit. 
III, 4). 

Dar chiar şi ast-fel, harul. lui D-deii are mai multe în- 
semnări. Şi mai ântăiii se numește har venirea Fiului luă 
Dumnedeu pre pământ, Intiuparea sa și tâtă lucrarea cea 
mare a rescumpă&rărei nâstre, pre care o săvârşi fără nici 
un merit din partea n6stră. „Voi sciți, dice Apostolul, bună- 
tatea (harul) Domnului nostru Iisus Christos, carele, bo- 
gat fiind, sa făcut sărac pentru vol. ca să ve îmbogățiți 
prin sărăcia hă“ (UL Cor. VIII, 19); şi aiurea : „Jar dupre 
ce s'a aratat bunatatea și iubirea de ment a luă Dumnedeă, 
Mântuitoriul nostru; ne a mântuit El, nu pentru lucrurile 
cele cu dreptate, care am făcut noi, ci dupre a lui milă prin 
spălarea renașterei şi a reînoirei Spiritului Sânt (Pit. II, 
4 5; comp. Îl, 11). Apoi se mai numește har şi darurile es- 
traordinare, pre care le împarte Dumnedei în dar deose- 
biţilor membri ai bisericei în interesul bisericei chiar, spre 
a o respând: şi întări; spre esemplu. darul de a predica 
cuvEntul lui D-deu în tâte limbile, darul minunilor, darui 
profeţiei, etc. (1 Cor.. XII. q-u; Mat, VII, 22, 23). „Harul 
Sa dat fie-căruea din noi dupre măsura darului, luă Iisus 
Christos“, observă Apostolul însuşi (Efes. IV, 7). In fine se 
Aumeşte har acea putere deosebită sati acea lucrare dum- 
nedescă care ni s'a împărtăşit pentru meritele Mântuito- 
riulu! nostru şi care severşeşte sânţirea n6stră ; adecă, pe 
de oparte ne curăţeşte de pecate, ne reinoește și ne îndrep- 
tățește inaintea lui D-deu, şi pe de alta, ne întăreşte și ne 
Raşte în virtute spre viața eternă. In înțelesul acesta harul 
form&ză obiectul unui invăţămâat dogmatic.
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II. Ideia acâsta despre harul sânţiror, precum se va es 

pune conţine, trei idet speciale :9. Harul este o putere, o 

lucrare deosebită alui Dumnedei în om; cela ce se vede 

din cuvintele Mântuitorului către Apostolul Paui : „Harul 

mei, îți ajunge; căcă puterea mea, se săvârşeşte în slăbăciune“ 

(IL Cor. 12, 9) : „Decă prea bucuros mă voiă, lăuda mai bine 

întru neputinţele mele, ca să locuiasca întru mine puterea luă 

Christos“. Si aiurea : „Căreia (Evangeliei) m-am facut serv, 

dupre darul harului lui Dummedeii, care mi sa dat dupre 

lucrarea putereă lui“ (Efes. III, 7). „Spre: acesta mă și oste. 

nesc, luptându-mă prin puterea luă, care lucrâză puternic prim 

mine (Col. I, 29). „Este deosebire de daruri, dar același 

Spirit; și este deosebire de serviciă ; dar același Domn, și este 

deosebire de lucrări ; dar este același Dumnedeii, care lucr6- 

ză tote în toți“ (1 Cor.. XII 4-6)- „Iar celuă ce pâte face prea 

de prisos preste tâte cele ce cerem saă, gândim, dupre puterea 

ce se lucriză în no, Aceluea fie mărire în biserica cea în 

Christos Iisus prin tote generaţiunele în seculiă seculilor. 

Amin“ (Efes. LII, 20, 21)..2% Harul acesta ni sa dăruit, 

pentru meritele lui lisus Christos, precum învaţă același 

Apostol : „Toţă dă păcătuit și se lipsesc de mărirea luă Dum- 

nedeii ; îndreptați fiind în dar cu harul luă prin rescumpăra- 

rea lă Christos Iisus (Rom. IL, 23, 24; COMP» V, 5). 

„Ne a mântuii el, nu pentru lucrurile cele cu dreptate care 

am făcui noi, ci dupre a luă milă, prin spălarea renascerei 

și a înoireă Spiritului Sânt; pre care l-a vărsat preste noi 

în abondența prin Iisus Christos, Mântuitoriul nostru“ (Tit. | 

II, 5, 6). Mulţamesc Dumnedeuluă mei, tot-deuna despre voi, 

pentru harul luă Dumnedeii ce vi sa dat în isus Christos“ 

(| Cor. Î, 4). Sufere împreună pentru evangelie dupre pute- 

rea, lui Dumnedeă ; care ne-a mântuit și ne a chemat cu chăe 

mare sântă, nu dupre faptele nâstre.. ci dupre. a sa propu-
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nere și dupre harul, care ni sa dat în Christos mal înainte 
de toți seculii“ (IL Tim. |. 8. 9). 3%. Harul acesta ni s'a dat 
spre sânţirea nstră, adecă spre curățirea și justificarea n6s- 
tră, spre inaintarea nostră în pietate şi mântuire. Ac6sta se 
întăreşte prin locurile următâre: „Harţfie vou&, și pace sa se 
înmulțâscă prin cumnoscința luă Dumnedeă, și a Domnului nos- 
tru lisus Christos. Precum dumnegetsca putere a luă nă-a da- 
ruit tote cele ce sunt spre viață și spre pietate, prin cunoscin- 
ja celuă ce ne-a chemat dupre mărire și virtute (Il Petr. 1, 
2 3) nunde sa înmulţit păcatul, acolo a prea prisosit harul ; 
că, precum a domnit păcatul spre morte, așa și harul să stă- pânescă prin dreptate spre viaţa eterna, prin lisus Christos, “Domnul nostruk (Rom. V, 20, 21). „Pre care (Spirit Sânt) l-a vărsat preste noy în abundență. . Ca îndreptățindu-ne prin harul luă, să fim moștenitori ax vieţei et*rne, dupre speranța“ 
(Tit. 1,7). „Ca Dumnedei,, să vă facă gata spre tot lucrul bun, ca sa faceți voia luă, lucrând în voi ceia ce este placut înaintea luă, prin Iisus Christos (Ebr. XIII, 21). „ Credem că prin harul Domnului Iisus Christos, vom, fi mântuiță“ (Fapt. XV, m. 

| Acest har sânţitor, îl mai sub împărţim, spre a espune învățătura cu mai multă precisiune. Se numeşte har din- afară întru cât lucreză asupra omului de afară, prin mij- lOce esterne, cuvântul dumnedeesc, spre esemplu, predi- carea evangelică, minunile, etc; şi har lzuntric întru cât lu. creză nemijlocit chiar în om, stergând pe&catul în el, lumi. nând spiritul lui, îndemnându. | și indreptându-l către bine. Se numește trecător, când face asupra sufletuiui ome- nesc numai impresiuni isolate. când conlucreză cu el nu- mai :a unele fapte bune și statornic, când locuește necon- tenit în sufletul omului, îl face drept şi plăcut înaintea lui Dumnedei. Se numește prevenitor saii precedent, întru cât
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premerge unei fapte bune, îl chiamă, îl îndemnă pre om 

la ea, şi concomitant sai conlucrător, întru cât o însoțește, 

În fine este îndestulătoriă, dacă tot-d6una dă omului, chiar 

şi dacă nu sar folosi el tot-deuna, putere şi mijloce de a 

lucra-spre mântuirea sa, şi folositoriă (eficace) dacă-l înso- 

țeşte lucrarea omului și produce fructe mântuitore. 

Ş. 184. Privire scurtă asupra socotinţelor greșite în privin- 

ţa dogmei aceștia ; învățătura bisericeă ortodoze și natura a- 

cesteă învățături. 

Dogma acesta despre harul sânţitor al omului păcătos 

fu desfigurată de mai multe ori de eterodocși și eretică. 

I. Unii negaii şi nâgă chiar mai mult sai mai puţin nece- 

sitatea absolută a haruluă pentru om. Aică se raportă pela- 

gianii, semi-pelagianii. socinianii şi raționaliștii. 

Pelagianii, carii se iviră în biserica apusană pe la înce- 

putul suteă a cincea, învăţa că : «păcatul lui "Adam n'ar 

fi stricat nică decum natura sa, şi că urmașii s€i sunt năs- 

cuţi fără stricăciune şi fără pcatul orginal; că prin urma- 

re ei pot să atingă perfecțiunea morală prin puterile pro- 

prii, fără să mai aibă trebuinţă pre acesta de un ajutor 

şi de o putere supranaturală a lui Dumnedeii (1)». Ast-fel 

respingând necesitatea absolută a harului dumnedeesc pen- 

tru sânţirea omului păcătos şi înaintarea sa în pietate, pe- 

lagianii. cu iscusinţa obicinuită ereticilor, nu voiaii să dea 

pe taţă pre adversarii dogmei bisericel şi îmblândeai soco- 

tinţele lor în privința acesta. Ei admitea. harul, vorbeaă 

chiar de el; dar înțelegeau prin el facultăţile morale ale 

omului, mintea, alegerea liberă, care-i sunt date în dar (gra- 

  

(1). Vide apud Augustin.. de Gratia Christi, cap. Il], n. 5; 

XXVI, n. 27; XXLX, n. 30. 

“Teologia Dogmatică. 
97,
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tia naturalis); legea lui D-deu promulgată de Moisi (gra- 
tia legis); invețătura şi esemplul lui lisus Christos (gratia 
Christi); ertarea pecatelor este o iluminare lăuntrică a Spi- 
ritului Sânt, mărginindu-se a uşura împlinirea legei mora- 
le, pre care de almintrelea, dupre ei, omul pote să o împli-. 
n6scă chiar prin puterile sale proprie, de şi mai grei (gra- 
tia Spiritus Sancti) (1). Augustin cel dintăii fu care se ră- 
dică contra lui Pelagiu și părtaşilor săi și compuse scrieri 
numerose spre a-l combate. Exemplul săi fu urmat şi de 
alți păstori ; şi în scurt timp atât la apus cât şi la resărit se 
ținură mai mult de două-deci de sin6de, care condemnară 
unanim eresia acesta (2). Apărătorii adevărului susțineau 
în unanimitate, că omul decădut, născut cu păcatul origi- 
nal, este incapabil prin el însuși de a face binele spiritual 
fără ajutorul harului dumnedeesc ; că trebue a înțelege 
prin har nu numai puterile naturale ale omului, iegea lui 
Moisi, învăţătura și esemplul lui Iisus Christos, care sunt 
numai ajutâre esterne, ci şi o putere dumnedeescă supra- 
naturală împărtăşitii sufletului nostru ; că harul acesta con- 
stă nu numai întru Yertarea păcatelor săvârșite, ci şi întrun 
ajutor real care împedecă de a comite din nou; că nu se 
mărgineşte numai a ne lumina mintea, a-i arăta ce trebue 
să facă şi de ce să se ferescă, ci-i dă în acelaşi timp şi pu- 
terile trebuincidse spre a s&vârşi aceia ce ne face el cunos- 
cut şi revarsă iubire în inima sa; că face mai mult decât de a ne ajuta la împlinirea poruncilor dumnedeeşti, ceia ce unii 6meni ne cred capabili de a implini, prin noi înşine 

  

(2). August. de Gest. Pelao- cap. X, n. 22; XVII. qi: XĂ n. 61, 68; de Spirit et lit. XIX, n. '85; dă Gai “Gris, 1 2; XXX VIII, n. 42; XL. n. 44; contr. duas. epist. Pelag. IV 5n.2, 
(2). Actele sinâdelor acestora se află î ! v . Harduin. a ă în Colleet. Concil. ţ. 1. ed
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de şi cu greutate; că ni este aşa de necesar, că fără aju- 

torul sei, n'am fi în stare a împlini legea lui Dumnedeii 

şi a face binele, care conlucrâză la opera mântuirei nOs- 

tre (1). Invăţătura actuală a bisericei ortodoxe îndreptată 

contra eresiei pelagianilor se cuprinde în următOrele trei 

canâne ale sinodului din Cartago, ce se numără între cele 

nouă sinâde provinciale și care sa adunat contra lui Pela- 

giă : «De ar dice cine-va că harul lui Dumnedeii, prin care 

se justifică cine-va în lisus Christos Domnul nostru, are pu: 

tere numai spre iertarea păcatelor săvârşite acum şi nu dă 

ajutor incă spre a împedeca de a se mai s&vârşi altele, să 

fie anatema! Căci harul lui Dumnedei dă nu numai cu-. 

noscinţă despre aceia ce trebue a se face, ci ne iaspiră şi 

dragoste, ca să fim în stare de a împlini şi acela ce cunos- 

cem» (Can. 122). «Dacă dice cine-va că harul iui D-deu care 

este prin lisus Christos Domnul nostru numai ne-ar ajuta, 

spre a nu păcătui, că prin el ni se descopere și ni se arată 

cunoştinţa păcatelor, spre a ne înveţa ce trebue să căutăm 

şi ce se înlăturăm, dar nu ani se dă dragostea și puterea 

trebuincisă spre a săvârşi ceia ce am recunoscut de da- 

toria nâstră. anatema să fie! Căci. .. . şi una şi alta sunt 

un dar al lui D-deii, şi a cunosce ce este de făcut, şi dragos- 

tea de ceia ce se cuvine a face» (Can. 123) «Dacă dice cine- 

va, că darul justificărei ni s'a dat spre a s&vârşi mai uşor 

ceia ce ne-ar îi fost cu putinţă a împlini prin liberul arbi- 

tru, aşa că fără acest har am fi putut păzi poruncile lui 

Dumuedeii, de și mai grei, se fie anatema! Căci, vorbind 

de fructele poruncilor, Domnul n'a dis : Fără de mine cu 

grei puteţi face; cia dis: Fara de mine nu puteţi face 

nimic. (loa. XV, 5) (Can..123). | 

(1). Augustin, de (ărat. Christi cap. XIV; Conte. duas epist. Pe- 

lag. III, 4; IV, 9; Lulian op. imperi., LI, 168; Concil. Milev. II, 

(an. 416) can. INI, V, VI, VII, VIII. 
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Semipelagianii, carii se iviră în Galia cam pe la anul 427, 

admiteati esisțenţa pecatului original în om ; dar, susținând 
că păcatul. acesta a alterat puțin facultăţile sale spirituale, 
învăţaţi că omul este capabil prin sine însuşi de a seînăl- 
ţa în virtute până la un grad 6re care, aşa că începutul 
credinţei depinde anume dela el, și că dela har depinde nu- 
mai întărirea și maturitatea șa în credinţă şi fapte bune, şi 
că dacă rămâne în credință până la sfârşitul dilelor sale, 
este fapta lui, dar nu un efect al harului (1). Deci se pâte. 
dice că semipelagianii adopiară, întru cât-va, pe jumătate 
din erorile pelagienilor; ei erau desbinaţi de aceștia intru 
cât recunosceati necesitatea harului; cel puţin spre a întări 
și a delpini pre om în credință ; dar respingeati ca şi ei nece- 
sitatea harului, spre a naşte pre om în credință și a-l mănţi- 
nea până la sfârșitul vieței. Adversarii semipeiagian:!or fură 
Augustin, Prosper, Fulgenţiu, papa Celestin şi mai multe 
sin6de provinciale adunate in Galia în suta a cincea (2). 
Ideia principală pre care o desvoltară contra erorei lor, fu 
aceia despre harul numit prevenitor sat premergător, de 
care depinde începutul credinţei nâstre, şi fără care omul 
nu pâte nici întreprinde nică sevârşi nimic cu adevărat 
bun (5). Desvoltarea cu deamăruntul a acestei idei spre 
combaterea semipelagianilor, o aflăm şi în epistola patriar- 
hilor r&săriteni „despre credința ortodoxă“, unde cetim : 
*Sânta Scriptură învaţă, că credinciosul este mântuit prin: 
credinţă și prin faptele sale, şi represintă tot odată pre Dum- 
nedei ca unicul autor al mântuirei nostre, întru cât dă 

  

(4). VEdi ap. Natal Alexandr. Histoire ecol, s&cul. V, diss. IV. (2). Augustin, de Praedestin. Sanet; de Dono perseverantie ; Prosper contr. Collat; Fulgent. de Incarnat. et. 'grat;, Celestin. Epist. ad Episcopos Galliarum. 
(2). Fulgent. verit. Pradeat. et grat. IL, 17: ct, Greg. Magn. in Ezech. homil. LX, n. 3.
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prealabil harul, care lumineză pre om, îl învață adevărul 

dumnedeesc, şi-i arată a' se conduce dupre el (dacă nu-i se 

opune), precum şi a face binele. care e plăcut lui D-deii 

spre a căpăta mântuirea, fără a înjosi cu tOte acestea voin- 

ţa sa liberă, ci lăsându-i alegerea de a se supune sai a îiu 

se supune înrîurirei harului» (art. 3). Se mai citeşte încă : 

«Pentru ca omul să pâtă face bineie spiritual (căci spiritu- 

dle se numesc faptele credinţei, cause ale mântuirei şi efec- 

tul unui har supranatural), trebue ca harul să-l prevină şi 

să-l 'conducă, precum se dice de predestinați, aşa că nu 

pote face de sine fapte demne de viață în lisus Christos; 

ci numai a dori saă a nu dori a lucra conform cu harul, 

(art. 14). 

_Socinianii şi raţionalişti reimprospătara erorea cea ve- 

che a pelagiavilor şi o duseră până la estrem. Respingând 

esistenţa păcatului original în om şi a ori ce fel de strică- 

ciune, recunoscând prin urmare, că omul este prin sine in- 

suşi capabil de a înlătura reul și a face binele, ei dic că se 

pâte şi fără de un ajutor estraordinar pentru viața spiritu- 

ală, şi refusa chiar de a recunosce ca şi pelagianii, că harul, 

cel puţin, ne uşureză împlinirea legei morale, care fără de 

ajutoriul săi ne-ar fi mai cu grei. Condamnarea pronun- 

țată de biserica veche contra pelagianilor loveşte cu atâr 

mai mult pre sectatorii lor mai noi. 

IL. Alţii rătăciră sati rătăcesc înză şi acum, sall în privin- 

ţa universalitaţei harului, sau în privinţa raportubă lul cu 

libertatea omului. cc 

Universalitatea harului este respinșă de predestinaţiani, 

adecă de acei carii dic, că D-deu a:predestinat (praedestina- 

vit), 'dupre “voinţa sa absolută, pre uni-la mântuirea eter- 
Y, Ă a pa a Wu d ERAI SI Îi aa) 

nă și la glorie, pre alții la condemnarea eternă, şi că în ur- 
s 

mare împărtășește harul cel mântuitor, nu tuturor Gmeni-
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lor, ci numai acelora, carii sunt hotăriți mai înainte spre 
mântuire. Acestă învățătură greșită s'a ivit în suta a doua 
pintre Gnostici (1); ea se întări din noă în suta a cincea în 
Galia și Africa şi fu combătută de Prosper, de Ilarie, Au- 
gustin şi papa Celestin (2). In evul mediu a fost respândită 
sub numele de învățătura augustiniană (3); în fine în tim- 
purile moderne ajunse la estrema sa desvoltare la calvini, 
cariă o întroduseră chiar în confesiunele lor de credinţă (4) 
şi la janseniștă (5). 

Cât despre raportul harului cu libertatea omului greşesc 
atât calviniștii, cât şi janseniştii. Susţinând că, dupre pre- 
destinaţiunea absolută ani Dumnedeii, harul se îimpărtă- 
şește numai acelor predestinați la mântuire, şi prin urmare 
în scopul de a-i sânţi negreşit şi a-i conduce la mântuire, 
seciatorii aceştia firește, că admit şi ideia cum că harul are 
în cel predestinaţi o putere şi o lucrare (eficacitate) nebi- 
ruită, așa că ei numai decât săvârşesc legile morale (5). 
Este adeverat, că janseniștii, voind să păstreze ideia li ber- 
tăței omului, admit că harul neresistibii nu-l atrage cu sila 
spre bine, ci-l îndrume&ză prin mijlocul unei plăceri învin- 
g&tore (delectatio victrix) vărsate de dânsul în sufletul săi, 
şi contra căria rămân fară putere tâte amăgirile și tâte a- 
fecțiunile pământeşti (?); dar aşa nu se garanteză întru ni- 
mic libertatea omului, nici nu se mântue, 

(4), lren. adv. Heeret., i, 8, n. 2; Clem., Strom. II, 3; V,1; Epiphan., Her XXXII, 3. 
(2). Sirmond., Hist. Przdest. cap. I, Il, III. (3). Gottschalk. Contessio prolixior (in Maugnin., Vindic, pre- destin, in Grat. t. 1. pag. 9). 
(4%). Calvin. Instit, III, 21. n. 5; XXII, n. 2: XXIII, n. 4; Confes. Helvet. C. X; Confes. Gal. CXII; Cont. Belg. CXVI. (5). lansenius de Gratia Salvatoris, lib. VIII, cap. 3. (6). lansen., de Grat. Salv., VIII, Cap. 6. 
(7). Ibid. 1V, 6.
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Biserica ortodoxă se pronunţă în contra acestei îndoite 

erori la sinodul ţinut în lerusalim în 1672 în mărturisirea 

de credinţă cunoscută de atunci la noi sub titlul : Epistola 

Prea sânţiţilor Patriarhi al bisericei catolice orientale des- 

pre credinţa ortodoxă. Acolo se dice : «Credem, că prea 

bunul Dumnedei din eternitate pre carii i-ai ales i-a pre- 

destinat spre mărire, şi iarăși pre carii i-a lepădat i-a arun- 

cat în condemnare. Nu că a voit ast-fel pre aceştia a-i jus- 

tifica, har pre aceia fără causă i-a aruncat şi condemnat. 

Căci acesta este străin de D-dei, Parintele tuturor, carele 

nu caută în faţă „ct voește ca toți Gmeniă să se mântutsca și 

sa vie la cunoscința adevărului“ (| Timot. II, 4); dar pentru 

că Dumnedei a prevădut că unii vor întrebuința bine liber- 

tatea lor şi alţii vor abusa, de uceia a predestinat pre unii 

la mărire şi pre alţii i-a condemnat. lar întrebuinţarea lber- 

tăţei iacă cum O înţelegem : Fiind-că D-deii, în bunătatea 

sa, ne-a împărtășit harul dumnedeesc, care ne lumineză 

(aşa numim noi harul premergător), şi care, aseminea 

unei lumini ce lumin€ză pre cela ce merge întru întune- 

rec, ne conduce pre toţi, acei carii de bună voie urms- 

ză direcţiunea sa (căci vine în ajutorul ori căruea îl cau- 

tă şi celui ce se împrotiveşte nu-i ajută), şi a împlini po- 

runcile sale trebuinci6se spre mântuire, aceia deci primesc 

pe deasupră un har deosebit, care, conlucrând cu dânşii, 

înțărindu-i şi des&vârşindu-i neincetat în dragostea lui 

Dumnedeii, adecă în faptele bune pre care D-deă le cere 

dela noi şi pre care le cerea şi harul premegEtor, i îndrep- 

țăţeşte şi-i face ast-fel predestinaţi. lar acei carii nu voesc 

să se supue înriurirei harului şi in urmare nu păzesc porun- 

cile lui Dumnedeii, ci cedând curselor Satanei. intrebuin- 

țeză rău libertatea pre care le-a dat-o D-deu ca să facă bi- 

pele de bună voie, aceia își pregătesc condemnarea eter”



—328 — 

nâ. lar ceia ce dic mult inr&utăţiţii eretici, că D-deă pre- 
destinâză pre unii la glorie şi condamnă pre alții, fără a 
mai ținea sâmă de faptele lor respective, acestă învățătură 
o credem nebună şi nepiâsa; (art. 3). 

III. In fine sunt de acei, carii,greșesc în apreciărie lor des- 
pre influința harului asupra omului, în apreciarea lor des- 
pre sânțirea omului prin harul dumnedeesc. Sunt erorile 
protestanților ; ele se rapârtă la natura sânţirei produse în 
om prin har, și la condiţiunile acestei sânțiri din partea 
omului. 

| 
In privința naturei sânţirei (sanctificatio) saă a îndreptă- 

țirei (justificatio), luată în înțelesul cel mai larg, protestanții 
susţin, că ar consta, nu intr'o lucrare lăuntrică a harului 
dumnedeesc în om, lucrare al cărei efect ar fi pe de o parte, 
de a-l curăţi de tote păcatele sale, și pre de alta, de a-l rege- 
nera, de a-l face drept şi sânt; dar în aceia că, prin favârea 
dumnedeescă, i se iarta pecatele într'un chip cu totul es- 
terior, şi nu i se impută, cu tâte că în faptă rămân întru el, şi că tot în același chip ise imputiu şi dreptatea lui Chris- tos : așa învaţă luteranii (1) şi reformaţi (2). 

Inv&ţătura bisericei ortodoxe este cu totui deosebită. Vorbind de fructele tainei botezului, în care cu adeverat ha- rul este, care ne indreptăţeşte și ne sânțește, biserica inva- ță : «Mai ânt&iu taina acesta şterge tOte păcatele; în prunci, pecatul original; în cei mari, p&cătul original şi păcatul personali, truct al liberului arbitru. Apoi renaşte pre om şiii dă dreptatea pre care o avea în starea nevinovăţiei și a curăției» (Mart. ort. part. | resp. 103). Si aiurea : «Nu este permis a dice că Botezul nu scapă pre om de tte p&- catele precedente, dar că, cu tOte că păcatele acestea, rămân 
„d ! , ă . ” . Declar one Spete IV, pă ui Apolo SI n: 186; Solid (2). Conf. Helvet, 1, cap. XV; Conţ, Belg. art. XXII, XXIII. 
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în ei, numai ati însă putere. Ar fio mare nelegiuire a în- 

văţa, aşa ; ar fi a respinge credinţa şi nu a o mărturisi. Din 

contră, tot păcatul, care esistă sai a esistat înainte de b..- 

tez se şterge, se consideră ca ne esistând, sai ca cum n'ar fi 

esistat nici odată. Căcă, tâte figurile prin care se represin- 

tă botezul, manifestâză puterea sa curăţitore, şi tote tex- 

tele Sântei Scripturi, privitore la botez, daii a înţelege că 

prin taina acesta 'se capătă o curăţire desăvârşită ; cela ce 

resuită acum din denumirele botezului. Dacă este b tezul 

Spiritului Sânt şi al focului, este evident că procură o cu- 

răţire perfectă, căci Spiritul curățeşte cu des&vârşire. Dacă 

este lumină, dispare tot întunerecul prin botez. Dacă este 

renascere se nimiceşte tot ce este vechii, şi aceia nu pote 

fi alta decât păcatul. Dacă cel botezat se desbracă de omul 

cel vechită. el se despoie şi de păcat. Dacă se imbracă în [i- 

sus Christos, prin botez devine liber de tot p&catul» (E pist. 

Patr. Or. despre credinţa ortodoxă art. 16). 

Cât despre condiţiunile îndreptăţirei sai ale sânţirei din 

partea omului, protestanții invaţă că de îndată ce păcăto- 

sul, ajuns la cunoscinţa stări sale păcătâse şi a neputinței 

sale complecte de a împlini legea morală a evangeliei, şi 

înspăimântat de greutatea vinovăţiei sale, crede tare că 

este împăcat cu D-deu prin lisus Christos, de îndată prin 

credinţa sa, carea singură îndreptățește, i se socotesc meri- 

tele lui lisus Christos, și este declarat drept şi nevinovat, cu 

tote că în realitate nu este. Din momentul acesta, D-deti să- 

vârşeşte în om tâte faptele bune spre mărturie credinţei 

sale, dar fără participarea omului însuşi, pentru care acestă 

participare este cu neputinţă din causa slăbăciunei sale (5). 

Contrariti învăţăturei acestia greşite, biserica ortodoxă 

mărturiseşte următorele : «Credem căi omul se îndreptă- 

(2). Apolog., II, n. 171; Solid. Declar. [IL de Just. fidei, n: 

22, 55 etc.
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ţeşte, nu numai prin credinţa, ci prin credinţă insoţită de 
draguste, adecă prin credinţă şi fapte. Recun6scem ca fârte 
nelegiuită socotinţa, cum că credinţa despăgubind faptele 
capătă îndreptăţire în Iisus Christos; câcă credinţa în înţe- 

lesul acesta ar fi la placul fie-căruea, și nimenea n'ar fi, care 

să nu se mântuscă, ceia ce desigur este fals. Noi credem 
din contră câ nu o credinţă părută, ci adevărata credinţă 
prin fapte, ne îndreptățește în lisus Christos. Si faptele le 
privim nu numai ca o mărturie ce ar confirma chiemarea 
nostră, ci şi ca fructe care fac credinţa nâstră activă, ŞI pot, 
dupre făgăduinţa dumnedeescă, să procure fie-căruea res- 
plata ce o merită, bună sai rea, dupre cele ce a făcut în cor- 
pul s&ti> (Epist. Patr. Or. despre cred. ort. art. 13; comp. 
art. 9). 

IV. Conform cu aceste trei feliuri de erori în privinţa 
harului, contra cărora este îndreptată destul de lămurit 
înveţătura bisericei ortodoxe, vom espune îinveţatura aces- 
ta în trei secțiuni şi vom trata anume : 1% contra pelagiani- 
lor, semi-pelagianilor şi celor-lalți aderenți al lor, necesita- 
tea absolută a harului pentru sânţirea omului; 20 contra: 
calviniştilor şi janseniștilor, despre universalitatea hzrului 
şi referinţa sa cu libertatea Oomenescă; 3%. contra protes- 
tanţilor în genere, despre natura și condițiunile sânţirei 
omului prin harul dumnedeesc. 

1. Despre necesitatea absolută a harului dumne= 
decese pentru sânţirea omului, 

$+ 185. Parţile învățătura. 

Dupre cantitatea şi calitatea erorilor ereticești combătu- 
te prin învățătura bisericei ortodoxe despre necesitatea ab- 
solută a harului, și prin urmare, pentru ca să fie și mai
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bine pricepută învăţătura acesta, trebue să fie espus aşa: 

1. Harul, ca o putere supranaturală şi un ajutor nemijlocit 

al lui Dumnedeii. este neapărai de trebuinţă, pentru sânțirea 

şi mântuirea omului pecătos (contra pelagianilor) ; 2%, este 

de trebuinţă char pentru credință şi inceputul credinţei: 

adecă întârcerea păcătosului ia credința în lisus Christos 

(contra semi-pelagianilor) ; 3%. este de trebuinţă pentru pu- 

terea sa, dupre convertire (contra pelagianilor). 4%. în fine, 

este de trebuinţă pentru a ţinea în credinţă şi virtute creş- 

tinescă până la sfErşitul vieței sale (contra semi-pelagianilor). 

Ş. 186. Necesitatea absoluta a harului pentru sânțirea 

omuluă. 

Harul dumnedeesc este neapărat de trebuinţă pentru sân- 

țirea omului pEcătos in genere, adecă pentru ca păcătosul să 

pâtă eşi din starea sa p&cătosă, să devie un creştin adevă- 

rat şi ast-fel să-şi impropieze meritele Mântuitoriului ; cu 

aite cuvinte, ca să se potă converti, curăţi, indreptăţi, reinoi, 

spre a înainta în: pietate şi a căptta mântuirea eternă. 

[. Adevărul acesta a fost anunţat de dumnedeescul Mân- 

tuitoriii. când dise, vorbind despre Părintele : „Nimene nu 

pâte veni la mine, de nu-l va atrage pre el Tatal, carele m'a 

trimes* (lon VI. 44); ŞI vorbind despre Spiritul Sânt : „De 

nu se va naște cine-va din apa și din Spirit, nu va intra în- 

tru împărăția ceriurilor“ (ln, Il, 5); şi vorbind despre sine : 

„Precum vița nu pote să aducă râdă de nu va rămânea în 

viă, așa nică voi de nu veți rămânea întru mine. Eă suni 

via, vol vițele. (el ce ramâne în mine şi eă într'ânsul, acela 

multă râdă aduce; că fără de mine nu puteți face nimic“ 

(Ion. XV, 4. 5). Din locul ântăiii urmâză că chiar conver- 

țirea omului la creştinism este cu neputinţă fară o conlu- 

crare nemijlocită a lui D-deă Tatăl, din al doilea, că fără
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o'reinoire nemijlocită prin puterea Spiritului Sânt, omul 
convertit nu pote să intre nică într'un chip întru împără- 
ţia lui D-dei sai biserica lui Iisus Christos; și din al trei- 
lea. că chiar dupre intrarea sa în biserica lui lisus Christos, 
omul, nu p6te să aducă râdă creştinescă, nu poie face nimic, 
dacă nu rămâne în viă, care este Iisus Christos, și dacă nu 
se nutreşte, nu se întăreşte, nu crește pria puterea sa ne- 
mijlocită și viii făcătâre (Comp. lon, VI, 33). 

II. Adeverul acesta fu predicat lămurit şi de către apos: 
toli. Așa Sântul Paul, vorbind, în deosebite locuri ale e- 
pistolelor sale, despre întârcerea &menilor la credința cea 
MântuitOre a lui Christos, despre curățirea lor de tot pă- 
catul, și despre îndreptăţirea lor se esprimă în următorii 
termini : „Ne-a mântuit el, nu pentru, hicrurile cele cu drep- 
tate care am făcut noi, ci dupre a luă mila, prin spălarea 
renascerei și a înoireă Spiritului Sânt; pre care l-a vărsat 
preste noi cu îmbelșugare prin lisus Christos Mântuitorkul 
nostru; ca îndreptându-ne prin harul luă, să fim moștenitori 
at vieţeă eterne dupre speranța“ (Tit. III, 5-7; comp. II Tim, 
I. 9) „Toh aă păcătuit și se lipsesc de mărirea, luă D-deă ; 
îndreptaţă fiind în dar cu harul luă prin rescumpărarea, luă 
Christos Iisus“ (Rom. III, 23, 24) „În care avem Tescumpă- 
răre prin sângele luă, iertarea ptcatelor, dupre bogăţia ha- 
ruluă săi“ (Efes. 1, 7) si fiind morţă prin păcate, ne-a în- 
viat în Iisus Christos, prin harul, căruea sunteți mântuiță“ 
(IL. 5), „ca prin har sunteți mântuiță prin credință, și aces- ta, nu dela voi; a bă D-deă este darul“ (Etes. Il, 8). Aiu. 
rea vorbind despre efectul predicărei evangelice asupra Omenilor şi tructele sale, scrie spre esemplu Filipenilor : » Mulțămesc Dumnedeuluă mei, . . . „că aţă primat evangelia, 

„din diua dintăiă, pâna acum ; încredinţat fiind de acesta chăar, că cel ce a început în voă lucrul cel bun, îl va îndeplini până
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la diua bă Iisus Christos“ (1,5, 6); şi către Corinteni: » Cine 

este Paul, și cine Apolos? decât numai servii prin cari aţă 

credut, precum a dat Domnul fie-căruea. Ei, am plantat, A- 

polos a udat, lar D-deă, a facut să crâscă“ (IL Cor. IIL, 5-7). 

Aici apostolul stabileşte o deosebire vedută între harul es- 

terior, adecă învățătura evangelică şi harul interior sai lu- 

crarea nemijlocită alui Dumnedeă în Omeni, şi o pres:ntă 

pre acesta ca absolut de trebuinţă pentru succesul predică- 

rei (comp. Î. Tes I, 5). In fine în alie părţi adreseză acel€și 

sfătuiri sau acelâşi dorinți Gmenilor, carii a primit acum 

„predica evangelică şi ati devenit creștini: „Lucraţă mân- 

tuirea văstră cu frică și cu cutremur. Caci D-deă, este care 

lucr&ză îmfvoă și a voi și a face, dupre bună-voinţa sat (Fil. 

II, 12, :3). Jar Dumnedeul pacei, care a sculat din morţi pre 

Domnul nostru. lisus, pre păstoriul oilor cel mare ; prin sânge- 

le aședământuluă etern, să vă facă gata spre toi lucrul bun, ca 

să faceţi voia lui, lucrând în voi ceia ce este plăcut înaintea 

luă, prin Iisus Christos (Ebr., XIII, 20, 21). Si prin urma- 

re mărturiseşte. că fără o conlucrare alui D-deii interi6ră 

și supranaturală, nu putem nici voi, nică face ceva bun. 

III Adeverul acesta fu menţinut şi mărturisit în tote 

timpurile de Sânta Biserică, precum se probeză din : 

10, Mărturiile învăţătorilor vechi. Spre esemplu, Sântul 

Irinei : «Precum un maslin selbatec, pe câtă vreme nu este 

altuit, rămâne ne fructuos pentru posesorul săi, din causa: 

selbătăciei sale, şi precum un arbore, care nu, face râdă se 

tate şi în foc se aruncă, așa și omul, pe câtă vreme n'a pri. 

mit prin credinţă altuirea Spiritului Sânt, urmeză a rămâ- 

nea ceia ce a fost mai înainte. Fiind trup şi sânge, nu pote 

moşteni împărăţia iui Dumnedeii, precum dice Apostolul 

(2) ( Cor. XV, 50). Sântul Cyprian : «iua şi noptea ne ru- 

(1). Adv. heres. V, 10; n. 2.
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gâm că sânţirea, invioșarea, care provine (sumitur) din ha- 
rul dumnedeesc să se conserve în noi sub protecţia sa (9. 
Sântul Ipolit : «Prin care sânţii aii devenit curată li sa dat 
prin D-dei Fiul; şi de aceia dic ei, că not „am primit tâte 
din plinirea luă (2). Sântul Ciri! al lerusalimului : «Marele 
Mijlocitoriă şi împărţitoriă al darurilor în lumea tOtă, dă 
unuea curăţia, altuea feciona pre viaţă; unuea îndurarea, 
altuea iubirea sărăciei; celui-lalt puterea de a alunga spirite- 
le rele ; şi, precum lumina lumineză tote cu razele sale, aşa 
și Spiritul Sâat luminâză pre cei ce ai ochi, . Este de tre- 
buință 6menilor, lui Ilie, lui Elisei, lui Isaia; este necesar 
ângerilor, lui Mihael, lui Gabriei (5);. Sântul I6n Chrisos- 
tom : <EI (apostolul) sciea, că harul ne mântueşte (4). Sân- 
tul Macarie dice : «Precum corpul fără de suflet este mort 
şi nu p6te face nimica, aşa şi sufletul fără sufletul ceresc sai 
Spiritul dumnedeesc este mort pentru împărăție, şi fără 
Spiritul Sânt nu pote face nimic plăcut lui Dumnedei (5),. 
Și aiurea : «Daca în lumea acesta, nu primește sufletul sân- 
ţirea spirituală prin o credinţă solidă şi prin rugăciune ; dacă 
nu participâză ia natura divina şi nu primeşte harul, cu 
ajutoriul căruea se pâtă implini cu sânţenie şi fără impu- 
tare tote poruncele, rămâne nevrednic de a intra întru im- 

  

(1). De oratione Dominic. XII, p. 201 ed. Bal. (2). In Gen. fragm apud Galand. II, p. 484. (5). Catech. XVI, n. 22, p. 362. 
(4). Oide zâp de: dj pă: se. Lu act. apost. homil. XLV, n. 1, (5). Omihe, despre îndatorirea fie-cărui suflet, doritorii de a moşteni împăraţia lui D-deii, dea sa renasce din Spiritul Sânt ; ]. er. 1839. II p. 320; comp. Hom. despre ungerea spirituală ibid. „precum pescele nu trăeşte fără apă, și nimene nu pâte um- bla fără picidre, să vadă fără ochi, să vorbescă fără limbă. să - audă fără urechi, așa fără Domnul lisus şi fără conl terei divine, este cu neputinţă de a înţelege secr nei lui. D-geă şi a fi creştin desăvârșit“, 

"crarea pu- 
etul înțele peiu-
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părăţia ceriurilor (3), Augustin : «Harul dumnedeesc, prin 

Domnul nostru Iisus Christos (ast-fel a me&nţinut tot-deuna 

adevărata credinţă şi biserica universală) transportă pre fiti 

şi pre cei mari dela mortea primului om la viaţa celui de al 

doilea, nu numai nimicind păcatele, ci şi ajutând pre lucră- 

torii liberi, spre a-i feri de răi şi a-i face să vieţuescă întru 

dreptate; așa că fără ajutoriul săi n'am putea avea nică pie- 

tate nică deptate atât în Yapte cât şi în dorință (2). Şi aiurea : 

« Voieşte cine-va să;pronunţe o mărturisire de credinţă con- 

formă cu adevărul; trebue a marturisi curat, în privința 

harului că fără el, omul nu pote face absolut nimica bun 

din punctul de vedere al pietăței şi al adevăratei îndreptă- 

ură (3). 

20, La mărturiile acestea ale vechilor învăţători se adaugă 

hotărirele sinâdelor adunate în contra luă Pelagiui. Ast-fel 

sinodul din Diospolis (în 15) condamnă articulul acesta din 

învățătura greşită alui Pelagiiă : «Harul, ajutoriui lui D-dei, 

nu se dă pentru fie-care faptă (bună), ci constă în voința 

liberă sai în lege şi în înveţătură (evangelică) (4)». Şi sino- 

dul din Arabia (529), hotări următorele : «Daca dice cine-va 

că D-dei, spre a ne curăți de păcatele n6stre, aşteptă voin- 

ţa nâsiră, şi nu mărturiseşte, că chiar voinţa de a ne curăţi 

este produsă în noi prin versarea şi ajutoriul spiritului lui 

D-deu, acela se îm protiveşte Spiritului Sânt> (can. IV). Şi 

mai departe (can. VII) : «Ori-cine pretinde că, prin facul- 

tăţile sale naturale omul pote cugeta sănătos şi se alâgă 

binele spre mântuirea eternă, să consimţescă a primi pre- 

(0). Omilie despre schimbarea lucrată în creştin prin lisus Chris- 

tos, Lect. er. 1836 p. 1 p- 38. 

(2). Rpist. CLXXĂVI, ad Paulin n. 3. sai mai bine: Gratia 

Dei per lesum Dominum nostrum omnes liberantur quicunque li- 

bevantur“ (Epist: CLXXĂIX, ad. Ioan. Hieros. n. 6). 

3), De gratia Christi cap. XXVII. 

(3). Harduin. Acta Concil. s. 1. col. 2011.
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dicarea mântuitâre, adecă Evangelia, şi fără de luminarea 
şi. inspirarea Spiritului Sân, se lasă a face întrbuințarea . 
în spiritul ereticesc (2). Nu vom mai repeţi aici hotărirele 
sinodului din Cartagena pe care le-am adus mai sus. 

3%. In fine vom adauge pre lângă tote mărturiile acestea 
ale vechilor Inv&ţători şi ale hotăririlor sinodale încă rugă- 
ciunile şi cântările bisericel. Biserica cere adesea în folosul 
credincioșilor ajutoriul harului dumnedeesc pentru fapte- 
le credinţei şi ale pietăţei; mărește adese ori pre Spiritul : 
Sânt, care ne învaţă, ne reînoeşte și ne întăreşte prin da- 
rurile sale cele multe şi variate. Ea mărturisește înaintea: 
lui D-dei slăbăciunile şi neputinţa nâstră a face ceva bun 
fără conlucrarea sa nemijlocită (2), aceste rugăciuni șI cân- 
tări, de care resună biserica din timpurile cele mai vechi, 
sunt acum prin sine însăşi dovada cea mai convingătore 
despre credinţa sa nevariabiia în necesitatea absolută pen- 
tru noi a ajutoriului dumnedeesc (3). 

IV. Mintea sănătâsa, din partea sa, sprijnită pe principi- 
ile teologice, îşi pote dice : Dacă omul ca ființă mărginită 
și neavând viaţă în sine însuși, avea trebuinţă de harul 
dumnedeesc, chiar inainte de căderea sa, cum se întâmplă 
până acum cu tâte fiinţele create curate, cu cât mai nece. 
sar trebue să fie acest har pentru omui, care astă-di se află în starea decădută ? Chiar atunci nu putea viețui spiritual- 
minte fără el, ca fără nutriment spiritual şi fără aer; cum 
să recun6scem, că acesta S'ar putea acum? Atunci nestri- cat și curat încă, n'avea decât să, facă binele ; dar astă-di slab 

  

(0). Harduin. ibid. t. II. col. 1099. 
(5). Să ne amintim spre exemplu de rugăciunile : Impărate ce- resc. .. Prea Sânta 'Treime:... vugăciunele de seră, de dimin6- ță, canonul pocăinţei ete. 
(5). La dovada acesta se provocară Ciprian şi fer. Augustin.
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şi cu totul stricat, trebue mai ântăiă să se curăţescă de pă- 

catele sale, se vindece bâlele sale morale, pre urmă să sus- 

ție o luptă necontenită cu inimicii mântuirei sale, şi în tim- 

pul luptei aceştia, să facă binele. «Natura omenescă, dupre 

observarea părinţilor din sinodul ai doilea din Arabia, chiar 

de ar fi remas în nevinovăția sa din naștere, nu sar fi pu- 

tut ţinea mai departe fără ajutoriul Creatoriului seu. Dacă 

prin urmare, nu putea fără de ajutoriui harului dumne- 

deesc, se păstreze sănătatea ce o primise, cum putea ea, 

fără ajutoriul dumnedeesc, să recâștige ceea ce a perdut (1). 

Ş. 187. Necesitatea harului pentru credință și începutul 

credinţei chiar, saă pentru convertirea, omuluă la creștinism. 

Harul dumnedeesc, neapărat de trebuinţă, in genere, 

peutru sânţirea şi mântuirea omului, este, mai ales, pentru 

credinţa sa și pentru începutul credinţei sale chiar în lisus 

Christos Domnui nostru. 

1. Aşa învăța Mântuitorul nostru, Când ludeii, audindu-l 

că rosteşte cuvintele acestea: „Eă sunt pânea, care m'am. po- 

gorât din ceriă“ (ân, VI, 40, 41); începură a murmura şi a 

dice : „Ore nu este acesta fiul hă Iosif, nu scim noi pre părin- 

tele și pre muma luă ; cum dice acesta acum că din ceriă s'a po- 

gorit (ibid 42)?% şi prin urmare nu credeati nică în origina 

sa divină, nici în predica sa, el le făcu observaţia următâre : 

„Nu murmuraţi între oh. Nimene nu vine la mine, de nu-l va 

atrage pre el Tatăl carele m'a trimis, și eă îl voi învia pre el 

în diua cea de apoi. Este scris în profeți ; și vor fi toți învăţaţi 

de D-deă,; tot cel ce ascultă pre Tatăl și învaţă vine la mine“ 

  

(2). „Unde, cum, sine gratia Dei, salutem non possit custodire 

am accepit, quomodo, sine gratia Dei, potuerit reparare quod 

perdidit“ (Can. XIX, Hord Il). 
*; 

“Peologia Dogmatică. 

22,
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(Ibid. 43-45). Apoi când, prourmând cuvântarea sa, audiră 

că chiar „mulfi din ucenicii săi“ diceai, ascultându-l „greă 
este cuvântul acesta“, şi începea a murmura şi a se scanda- 
lisa (ibid. 60-61), le făcu încă observarea : „Sunt unii dintre 
voi, carii nu cred. . și de aceea am dis vouă, că nimene nu păte 
sa vie către mine dacă nu î se va da dela Tatăl me (Ibid. 
65-66). Când în fine, unul din înv&ţăceii săi cei mai apropi- 
ați, Petru, în numele celor doi-spre-dece, făcu mărturisirea 
acesta : „Tu ești Christos fiul bă D-geiăi celui viii (Mat. 
XVI, 16), lisus îi respunse : „Fericit eștă Simone, fiul luă 
I6na, că trup și sânge nu fi-a descoperit ție acesta, ci Părintele 
meă, carele este în ceriuri“ (Mat. XVI, 17). Deci, dacă pen- 
tru a se apropia.de lisus Christos şi a crede întru El nu 
este destul a asculta învețătura sa, ci trebue încă a fi atras 
lăantric către dânsul de Tatăl; dacă credinţa vie şi mărturi- 
sirea Sântului Petru însuşi, care asculta cu statornicie invă- 
țătura Mântuitoriului săi, fu represintată, ca un efect al unei 
luminări lăuntrice dela Tatăl, aceea însemnă că fără ajuto- 
riul harului dumnedeesc nu putem nici începe nici prour- 
ma credinţa în dumnedeescul nostru Rescumpărătoriiă. 

II. Aşa învățaă și Apostolii. Mai ales Sântul Paul în di- 
feritele sale epistole. E! dice Romanilor: „Caci eii dic, prin 
harul ce mi Sa dat, fie-căruea din voi, a nu cugeta mai mult 
decât se cuvine a cugeta ; ci să cugetaţi modest, precum D-deă, 
a împărţit fie-căruea măsura credinţeăe (XII, 3). El scrie Co- 
rintenilor : „Nimene nu pote mărturisi pre Domnul Iisus, 
fără numai prin Spiritul Sân“ (| Cor. XII, 3), şi le espli- 
că anume că : „D-geă, care a dis, ca lumina să lumineze din 
întunerec, a strelucit în inimile nostre spre respândirea cu- 
noscințeă mărireă luă D-deii în faţa luă lisus Christos (II 
Cor. IV. 6). Cătră Izfeseni esprimă dorinţa : „Ca Dumne- 
deul Domnului nostru isus Chvistos, Părintele mărireă, să vă
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dea spiritul imspirațiumeă și al descoperire. spre cunoscința 

deplină a luă, şi ochă luminaţi minţei văstre ca să sciți speran- 

ţa chiemărei luă şi bogăția mdrireă moștenireă luă în cei sân- 

HI, şi prea înalta mărire a puterei sale către noi carii cre- 

dem, dupre. lucrarea puternicei sale tării“ (|, 17-19). Şi adau- 

ge : „Prin har sunteţă mântuiți din credinţă; și acâsta nu 

dela voi; ci a luă D-deii este harul“ (II, 8). El mărturiseşte 

Filipenilor : „Căci vouă sa dăruit în privinţa luă Christos 

ma numai a crede în el ci şi a suferi pentru dânsul“ (|, 29); 

căcă D-dei este, care lucreză îm vol și a face, dupre bună- 

voință“ (IL, 13). Adecă chiar dupre cuvintele Apostolului 

n&murilor, D-deă ne împarte credinţa şi măsura credinţei 

(Rom. XII, 3), așa că credința în întreg este un dar al lui 

D-deu (Efes. II. 8; Fil. 1, 29). Fără haru! Spiritului Sânt 

noi nu putem nici să numim pre lisus Christos Domn, și 

prin urmare, nici să începem a crede întru el (| Cor. XII, 5), 

cu atâta mai mult că Duamnedeă luerâză în noi și a voi (Fil,. 

II, 4). El produce în noi principiul credinţei, dându-ne. 

„Spiritul înţelepciuneă și al luminet spre a-l cunosce, luni- 

nând ochiă inimeă nâstre pentru a sci care este speranța, la 

care ne-a chiemat“ (Efes. L, 17, 18); sati, ceea ce este tot una, 

„făcând să lumineze strălucirea sa în inimile nostre, ca să pu- 

tem, lumina. și pre alții, dându-le cunoscinţa gloriei luă Dum- 

nedeii dupre cum se arată în isus Christos (II Cor. IV, 6). 

Dacă în fine, în urmarea acestora, credem şi remânem cre- 

dincioşi peste tot dupre lucrarea puternicei sale tări“ (Efes. 

1.19). In cartea Faptelor Apostolilor, istorisește Sântul Luca, 

vorbind de o femeie a nume Lida, vândătore de purpură, 

„că Domnul t-a deschis inima ca să înţeligă ceea ce dicea 

Paul, şi că dupre acea primi predica Apostolului, cred în li- 

sus Christos și se boteză“ (Fapt. XVI, 15). Prin urmare, pre 

lângă predicarea esterioră a Evangeliei, fără care nu se pote
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crede în Domnul Iisus, trebue numai decât o conlucrare lă- 
untrică a lui D-dei spre a deschide ia timp inima necredin- 
ciosului, spre primirea şi perfecta înțelegere a predicărei, 
și spre a crea și a face să se înrădăcineze în el credința. 

III. In fine așa înveţară sânţii Părinţi şi învețători ai bi- 
serice. Spre esemplu, Sântul Varnava scrie : «EI (D-qei), 
a tăiat împrejur urechile n6stre, că după ce am audit cu- 
vântul să credem (*);, Sântul Iustin : «La mulţi, carii nu 
primiseră darul priceperei acestor dogme (creștine). li se 
păreaă absurde și puţin demne de D-dei (2). <Ast-fel, 
ne-a descoperit tot ceea ce puteam pricepe din Scripturi nu- 
mai prin harui săi (3). «Ai credut vre o dată ca să ne fi 
fost cu neputinţă de a pricepe ceea ce se află în Scripturi, 
fără să fi primit harul înţelegerei dupre voinţa lui Dumne- 
dei (4), 

Sântul Grigorie Taumaturgui : «Voeşte cine-va să recu- 
noscă pre D-deă prin creaţiune sau să-l pricepă din Sân- 
tele Scripturi, fără dumnedeesca sa înţelepciune, nu pâte 
sci nimic, nici nu pte înțelege nimic fără el». «Ce! ce chia- 
mă pre D-deiă cum se cuvine, îl chiamă prin Fiul, şi cel ce 
merge cu adevărat la el, prin lisus Christos trebue să soses- 
că; dar nu se pâte ajunge la Fiul decât prin Spiritul Sânt, 
căcă Spiritul Sânt învieza și sânţeşte tote (5),. 

Sântul Vasilie : <Indată ce, prin conlucrarea harului care 
ne lumin€ză, îndreptăm privirele către frumuseţa chipului 
nevedutului D-dea, și prin el ne înălțăm la contemplarea 
prototipului, care întrece ori ce frumuseţă, acolo e și Spi- „ritul cunoscinţei, care dă, celui ce are plăcere a contempla 

  

(5). Epist. Enciel. C. IX. Lect, er. 1830 XXAVII. (2). Dial. cum Triph. n. XX. 
(3). Dial. cum Triph. n. C. 
(4). Ibid. n. CXIX; ef. Apolog. II n. 10. (5). De fide in Mat., VII, 11 p. 170.
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adevărul în sine însuşi, o putere de videre misteriosă spre 

privirea chipului; și nu i-l arată afară din el, ci în sine în- 

suşi îl conduce la cunoscinţă. Căci, precum, nimene nu Cu- 

nâsce pre Fiul fără numaă Tatal (Mat. XI, 27), de asemi- 

nea nimenea nu pâte mărturisi pre lisus Domnul, fără nu- 

mai în Spiritul Sân (I Cor. XIL, 3). Căci nu se dice prin 

Spuritul (tă Llveup.aros), ci În Spiritul Sânt (2 Iheypar). Şi: 

Spirit este D-dei, și cei ce se închină lui trebue să i se în” 

chine cu spiritul și cu adeverul (lon IV, 24); precum este 

scris : Intru luminu ta (Ps. XXXV, 9), adecă laminaţi prin 

Spiritul Sânt, vom vedea, himina, lumina cea adevărată carea 

lumineză pre tot omul ce vine în lume (Lon 1. 9). De aceea 

Spiritul Sânt arată în sine gloria Fiului unic, și dă iarăși 

în sine însuşi cunoscinţa de D-dei adevăraţilor să închină- 

tori. Ast-fel calea cunoscinţei adevăratului D-deii are pen- 

tru punct de plecare pre Spiritul unic, ca termen de mij- 

loc pre Fiul, şi finit pre Părintele unic (1). 

Sântul l&n Chrisostom : „Fericit eșiă Simone, fiul luă 

Iona, pentru ca trup și sânge nu ţi-a descoperit ie, ci Părin- 

tele mei carele este în ceriuri“ (Mat. XVI, 17). Se pare că 

dice Mântuitoriul prin cuvintele acestea : «credinţa în mine 

nu este ceva de puţină insemnătate; ci ca să o aibă cine- 

va, trebue să fie atras de sus (2). «Nimic n aveți dela 

(4). Despre Spiritul Sânt, e. 18; Op St. P. VII, 302-203. i 

aiurea : „Dacă pătrunde (Spiritul) în cel dumnedeese, să primes- 

că darurile harului Spiritului Sânt, devine capabil de a price- 

e pre cel Divin, întru cât îi permit: natura sa“ (Ep. ad. Am 

Al. 225). 
Na 

(2). În loan homil XLV; n. 3. Aiurea: „Succesul predicărei 

depinde nu dela Apostoli, ei dela har, care-i previne. Cu tote că 

tr&ba lor era de a străbate prin lame. și a predica, cu tote aces- 

tea convingerea era lucrare& lui D-dei însuși, care lucra în A- 

postoli. Astfel chiar Sântul Luca gicea: deschadea inima lor (Fapt. 

VI, 14) şi aiurea: li-a dat să înţelegă cuvântul dumnedeese“ 

(Ep. e. Rom.-).
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sine-vă, ci totul aţă primit dela Dumnedeiu. .. Aveţi, pen- 
tru că ați primit, nu acesta sati aceea, ci tot ce aveţi. Nici o 
faptă bună a vâstră nu este dela VOI, ci tOte sunt dela ha- 
rul dumnedeesc. Pte-mi veţi arăta credinţa! Chiar și cre- 
dința depinde de chiemare (2);. «Pentru că mărirea bine- 
facerilor să nu vă îngâmfe de mândrie, căutaţi cum vă 
umilește Apostolul : prin har sunteți mântuiţi în credinţă. 
Apoi ca libertatea voinţei să nu fie apăsată, amintește şi 
aceea ce se ţine de voi în privinţa acesta. ȘI apoi nimiceşte 
chiar și aceea și dice : Și acesta nu dela voi, pentru, că este 
un dar al luă D-deă. Chiar credinț, dice el, nu este dela 
nol. Căci dacă EI (lisus Christos) n'ar. fi venit, nu ne-ar fi 
chiemat, cum am fi putut crede? Ast-fel dar, chiar credin- 
ţa nu este dela noi, ci este un dar al lui D-dei (2),. <EI ne-a 
împrimat în noi credinţa, Ela dat începutul (5). Spre a se 
rădica la înălțimea credinței trebue numa! decât conduce- 
rea Spiritului (4),. «Cel ce-l mărturisește (pre lisus Chris- 
tos) face acâsta nu prin puierea sa proprie, ci cu ajutorul! 
harului de sus (5). | 

Când se arătă eresia pelagianilor şi mai târdiii acea a se- 
mi-pelagianilor, învățătorii bisericei începură a espune a- 

(5). In 1. ad. Corint. homil. XII, n. 1,2. 
(2). 0508 75 râs atorew; fura 0, deo», psi, md 8âpoy. Homil IV, în Ef C. 1 viR, se Pe (3). Abrâs Ev fuiv my mori 2v56qxev, avrâc rhy dpry Eăwxsv, In 

Febr. 28 3, Tu , Ijkey, TY 204 PSV 
(4). In. Ps. CXV,n. 2. 
(5). 054 otzeia ver, dă 71) ăvodev 6orYobuevyos Xăpire Gwooye: 5 âpokoyăv. In Mat. homil, XXĂIV, n. 3. Dacă am citat aici atâtea, mărturii din părinţii greci,.mai ales din Chrisostom, a fost ca să ară- tăm janseniştilor tâtă nedreptatea, carii pretind că Părinţii Greci nu eraii scutiți de erdrea semi-pelagianilor. Se află o combatere a acestei teorii in opera lui Isaac. Hebert. Theologie Grecorum Patrum vindicatee circa universam materiam gratis. Paris. 1646; şi în Dionisie Petau, de Theolog. dogmat., lib. de Deo IX, cap. 4 şi 5, , 
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câstă învățătură şi cu mai multă chiaritate. Spre esemplu, 

Iacă cum o espun părinţii sinodului al doilea din Arabia : 

«Dacă dice cine-va, că adausul credinţei și începutul săi, și 

chiar dispunerea acesta către credinţă prin care credem în 

Acela care îndreptățește pre cel păcătos şi cerem cu stăruință 

renașterea în taina Botezului, sunt în noi, nu prin lucrarea 

harului, adecă prin însuflarea Spiritului Sânt, care duce 

voinţa nâstră dela necredinţă la credinţă, dela nepietate la 

pietate, ci cu totu: firește, un aseminea om se arată contra- 

riti dogmelor-apostolești» (Can. V). Casian la Fil. I, 29: «Şi 

aici mărturisea (apostolul) că începutul convertirei și al cre- 

dinţei, precum şi răbdarea în suferinţi ni s'a dat dela Dum- 

nedeiă. . . Nu este lectura sirguinci6sa, ci D-dei este care 

lumineză pre cei orbi (*)». 

Fericitul Augustin : «Subiectul ce suntem chiemaţi a-l a- 

pă&ra astă-di în contra ereticilor noi, l-a amintit biserica în 

tot-d&una în rugăciunile sale, de şi n'a credut de trebuință 

a face din el subiectul discursurilor sale înainte de a fi chie- 

mată la acesta prin câță-va adversari. Căci, când nu sa ru- 

gat biserica. că D-deii să aducă la credinţă pre necredin- 

cioși și pre alţi inimici? Intâmplatu-s'a vre odată ca un creş- 

tin adevărat să aibă vre o rudă, un prieten, o soţie necre- 

dinciosă, fără să fi cerut pentru denşii dela Domnul spiri- 

tul de a se supune credinţei în lisus Christos? ... Cu ru- 

găciunile acestea, precum şi cu credinţa acesta, sa născut 

biserica, s'a întins şi creşte pre fie-care di. Biserica nu sar 

ruga, ca credința să se dea celor necredincioși, dacă n'ar 

crede ea, că D-deiă însuşi întorce către sine inimile Omeni- 

  

i 

(1). Coll. III, 15 [bid : Aequum est ut de agnitione illius ips 

credamus, cujus scilicet totum est quod de eo credimus; quia ag- 

nosci utique Deus ab homine non potuit, nisi agnitionem sui ipse 

tribuisseti (De in cam. IV, 4).
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lor, carii sad depărtat dela dânsul ȘI i se împrotivesc (0 
Și aiurea : «Cine a dat ceva mai ântăiii ca să ceră resplă- 
tire? Căci totul este dela dânsul, tâte printr'&nsul și întru 
EI sunt tOte» (Rom. XI, 35. 36). Dela cine purcede deci cre- 
dinţa nGstră, dacă nu dela densul? Apostolul ice : El v'a 
înzestrat cu har (Exaelo3n) nu numai ca să credeţi în lisvs 
Christos, ci şi ca să suferiți pentru EI (Fil. 1, 29). Şi una 
şi alta, dupre el, sunt daruri ale lui Dumnedei, căcă dice 
de amândouă : «EI v'a dăruit; nu dice : via hărăzit ca să 
credeţi mai mult.și mai bine întru EI; ci dice în genere : 
ca sd credeţi. Şi vorbind de ei însuşi Apostolul nu dicea că 
a primit harul dumnedeesc, ca să fie may credincios, ci ca 
să fie credincios (I Cor., VII, 25); căci sciea că nuela 
adus mai ânt&iă lui D-deti credinţa sa crescută in el prin 
har, ci acela care l-a făcut apostol l-a făcut și credincios (2),. 
Prosper : «Fără îndoială voința liberă în puterea căria 
omul se convertește la Dumnedeii este proprie omului; cu 
tOte acestea trebue a mărturisi, că a început prin o inspi- 
rațiune a lui Dumnedeu. Căci, dacă nimene nu este bun, făra 
numai unul Dumnedei, unde va fi binele fără autoriul a tot 
bun (5); ?. Fulgenţiă : «Dacă, precum cred (semi-pelagianit) 
voința de a crede ne aparţine inainte de a începe harul 
lui D-deu să ne ajute, în zadar se mai chiamă numele ha- 
rului; căci s'a dar omului, nu in dar, ci ca răsplată a voin- 
ței sale bune (4).. 

IV. Cugetând la condiţiunea omului decădut, aşa pre- cum se presintă el afară de creștinism, în păgânism, iuda- 
(2). De Dono perseverantize cap X, XIII, n. 63, (2). De przedestin. Sanctorum., cap. 1. n. 4; cf, cap. 3un. 7. (5). Contr. Collator cap. XII, n. 36. 
(4). De incarn.. et grat, cap. XVIII. Şi mai departe : „Si deus per suam gratiam homini non dederit, nunqguam potest homo in Deum velle credere, quia ipsam voluntatem gratia non inveniţ sed operatur in homine“ (Cap. XXI). 
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ism şi mahometanism, nu putem să nu recunscem, lu- 

And de bază numai luminile naturale, că un ast-fel de om 

nu se pote lipsi de o conlucrare deosebită alui Dumnedei 

spre a avea o dorinţă sinceră de a se converti la credința 

creştină. Cea mai mare parte din Omeni, toți pruncii spre 

esemplu, și mai că popore întregi sunt cufundate într'o 

ignoranță estremă, sunt necapabili de a raţiona, şi prin ur- 

mare nu sunt în stare nici dea pricepe neîndestularea cre- 

dinţei lor, nici de a aprecia meritul religiei creştine, spre a 

se hotări de a o îmbrăţişa. Alţii sunt, carii, de şi mai mult 

saii mai puţin capabili de a rațona, dar fiind crescuţi în 

principiile unei alte religiuni, a păgânismului, udaismului 

sau mahometanismului, fireşte că sunt porniţi contra creş- 

tinismului ; aşa că predicarea despre Christos cel răstignit; 

acum destul de estraordinară şi surprindătore prin sine în- 

săşi, numai decât trebue să li se arate „ca un scandal saă, 

o nebunie“ (L Cor. 1 23). Tot odată, fiind-că se ţin de omul 

animal, rămân în păcatul original, şi cu acâsta inima şi min- 

tea lor este absorbită de alte păcate voluntare, sunt neca- 

pabili de a pricepe, chiar în genere, înălțimea predicărei 

creştine evangelice «lucruri care se ţin de Spiritul lui D-deii. 

Omul animal, dice Apostolul, nu este în stare de a price: 

pe lucrurile cari sunt ale Spiritului lui D-dei; i se par o 

nebunie, şi nu le pote pricepe pentru că prin o lumină spi” 

rituală trebue a judeca de dânsele» (1 Cor. II, 14). Deci, pre 

lângă predicarea evangelică din afară, trebue ca inimele 

acestora «să fie îndemnate şi pregătite prin o lucrare dum- 

nedeescă lăuntrică, spre a pricepe şi a ş'o impropria; le tre- 

bue acest har premergător, despre care dice Dumnedeit în- 

suși „Iacă-mă la portă și bat în ea; dacă ascultă cine-va gla- 

sul meă, și-mă deschide ușa, voit întra la el“ (Ap. IL, 20); 

acel har, care deschide sufletul lor spre primirea cereştel 

lumini a credinţei.
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V. Semi-pelagianii, de mult acum, aduceaă spre înteme- 
ierea socotinţelor lor, unele locuri din Scriptură ; dar locu- 
rile acestea nu li sunt nici decum favorabile, 

10, Ei aduceau, spre esemplu, cuvintele acestea : „ Întor- 
ceţi-vă către mine, dice Domnul oștirilor, și mă voiă, întărce 
către voi“ (| Zach. I, 3). Dar aici, departe de a se înlătu- 
ra, se presupune harul premergător al lui D-deă, sati o lu- 
crare supranaturală a lui Dumnedei cel A tot puternic, prin 
care anume ne chiamă la El: „Intorce-ţi-vă către mine“ ŞI 
pre care-l cerea cu umilinţă profetul leremia în numele lui 
Istrail : „Intârce-mă pre mine și mă voiă, întorce la tine, pen- 
îru că tu ești Domnul Dumnedeul meă“ (ler. XXXI, 18). 

20%. EX se mai provâcă şi la cuvintele : »Cereţi şi vi se va 
dat (Luc., II, 9). Dar nică aici nu se nâgă harul preveni- 
toriă : cuvintele citate esprimă numay, că urmând direc- 
ţiunea sa trebue să cerem noi înșine Domnului cele ce ne 
trebuesc. Căci se dice aiurea : „Spiritul ajută neputinţeă 
nostre; căcă nici a ne ruga cum se cuvine nu, scim ; dar Spi- 
ritul Sânt însuși se râgă pentru noi cu suspinură negraite“ 
(Rom. VIII, 26). _ 

30. Ei mai citEză încă şi maxima Inţeleptului : „Omul 
are să-și pregătescă sufletul să, iar Domnul povăţuește lim- 
ba“ (Prov. XVI, 1). Dar nuse pote încheia, că pregătirea ini- 
mei, care depinde de om, s'ar face întru el fără influinţa 
harului prevenitor mai ales dacă, în alte părț ale Scriptu- 
rei, Domnul însuși dice lămurit : »Nimene nu pote veni că- 
tre mine, de nu-l va atrage pre el Tatăl, carele ma trimest 
(In. VI, 44); sau : „Fara mine na puteți face nimic“ (XV, 3). 

4%. La fine aduc și esemple, cum acela al sutașului, des- 
pre care mărturisea Domnul nostru : » Adevăr gic vouă, nică în Istrail mam aflat atâta credință“ (Mat. VIII. 10); a tâiha- 
rului ce s'a căit pre cruce, și alții. Dar nimic nu dovedeşte
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că tâte convertirele acestea către lisus să se fi facut fără 

conlucrarea harului premergător. Din contră, întemeiaţi 

pre învăţătura chiară şi precisă a cuvântului dumnedeesc 

privitor la imposibiltatea unei ast-fel de convertiri, suntem 

în drept dea afirma cu Părinţii sinodului al doilea din 

Arabia : «Trebue a crede fără îndoială că credinţa minu- 

nată a tâlharului pre care-l duse Domnul cu dânsul în ratiă, 

şi acea a sutașului Corneliii la care s'a trimis ângerul Do- 

mnului, precum și acea a lui Zahei, care s'a învrednicit a 

primi în casa sa pre Mântuitoriul nostru, atârnară, nu dela 

natura lor proprie, ci dela imbelşugarea harului dumne- 

deesc, care li sa dat (1). 

Ş. 188. Necesitatea harulă pentru virtutea omului dupre 

convertirea sa. la creștinism. 

Harul dumnedeesc, care este neaperat de trebuinţă omu- 

lui atât pentru întorcerea sa la Christos, cât şi pentru cre- 

dinţa sa și pentru începutul credinţei sale, nu-i este mai pu- 

ţin de trebuinţă, dupre intorcerea sa, spre a-l pune în stare 

de a împlini legea Evangeliei, de a face fapte demne de via- 

ță în Iisus Christos. 
| 

|. Adevărul acesta se. desvoltă cu tote amăruntele sale 

în Sânta Scriptură. Să ne amintim de acele trei locuri adu- 

se acum, şi care se indreptaii şi către cel renăscuţi : 1%. Cu- 

vintele Mântuitoriului : „Fă sunt viea, voi ramurile ; cel ce 

rămâne în mine şi eă în el aduce râdă multă, ca fără mine 

nu puteți face nimic“ (on, XV, 5); 2% Cuvintele Apostolu- 

lui către Filipeni : „ D-geă este care lucreză în voă și a voi 

și a face precum îă place“ (IL, 13); şi 30. Cuvintele acelu€şi 

Apostol către Ebrei : „lar Dumnedeul păceh. . . . să vă în- 

  

(). Com. XĂV, apud. Harduin. loe cit. col. 1102.
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drepte spre tot lucrul bun, ca să faceţi vota luă, el însuși fa- 
când în voă ceea ce-i este placut prin Iisus Christos“ (XXIII, 
21). Și pe de altă parte să nu perdem din vedere mai ân- 
tări că dupre mărturia Scripturei, Spiritul lui D-deă locu- 
ește în omul convertit la creștinism, în omul regenerat şi 
îndreptăţit; că omul se conduce, fiind ajutat de dânsul. 
»Aă nu sciță voă că sunteți templul luă D-gei“, dice aposto- 
lui, și că spiritul luă Dumnedei, locuește în vot? (I Cor. III, 16; comp. VI, 19; Rom. VII, 9). Zoţă acei carii sunt con- duși de Spiritul luă D-deăi sunt fă luă D-deii“ (Rom. VIII, 
14). „Spiritul ne ajuta întru slabăciunele năstre“ (Ibid. 26). 
Să ne mai amintim și aceia, că virtuțile celor renăscuţi se numesc în scriptură, fructe ale Spiritului : „ Roda duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, îndurarea, bunata- tea, îndelunga răbdare“ (Gal. V, 22); că mai ales Spiritul Sânt produce : 10, Speranţa creștină : » Dummnegeul speran- fel să vă umple de bucurie și pace întru credința vOstra, ca speranța vostră să crâsca din ce în ce mai mult prin puterea opirituluă Sânti (Rom. XV, 13); 20, Dragoste : „ Amdrea luă 
D-deă sa vărsat în inimile nostre prin Spiritul Sânt, care ne-a dat-o“ (V, 5) 30. Insaşi rugăciunea : „Ca nici a ne ruga Cum se cuvine nu scim ; ci însuși Spiritul se râgă pentru noi cu suspinuri negrăite“ (VIII, 26) (1). 

II. Sânţii Părinţi şi învățătorii bisericei mărturisea u- nanim adevărul de care ne ocupăm. Sântul Irineu, spre esemplu, dice așa : «Precum un păm€nt uscat, care nu pri- mește umedelă nu aduce rodă, de aseminea noi, carii eram 

  

(1). Spiritul ne ajută întru slăbăciuni şi dă putere legei spiri- tului nostru contra legei care este în membrele nostre“ (Rom, VIII, 26). „Că nici a ne ruga cum trebue nu scim, ci Spiritul îusuși se râgă pentru. noi cu suspinuri negrăite“; adecă ne în- vaţă cum să ne rugăm şi ce să ceremu (. Dom. Esp. ered. ort. lib. IV. eh. 32 p. 489),
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mai înainte un arbore uscat, nici odată n'am fi putut pro- 

duce fructe de viaţă fără ploia harică de sus. . .. de aceia 

roua dumnedeescă ne este de trebuinţă ca să nu ne uscăm 

şi să ne facem neroditori (1). Sântul Grigorie Teologul : 

Fiind.că unii Omen ati o ideie așa de mare de meritele 

lor, că totul îşi atribuesc lor și nu aceluea ce i-a creat ŞI 

le-a dat înţelepciunea, înaltului Impărţitoriă a tot binele, 

cuvântul lui Dumnedei îă învaţă că chiar spre a voi bine- 

le, are nevoie de ajutoriul lui D dei; cu atât mai mult 

alegerea ce o face el este ceva dumnedeesc, un dar al dra- 

_gostei lui D-deă pentru Omeni, căci lucrarea mâatuirei tre- 

bue să depindă și de Dumnedeii și de noi. De aceea este 

dis : „Nică cel ce voește, adecă nu numai acela ce voeşte, 

nică cel ce alerga, ci și D-deă se îndură. Apoi, însuşi dorin- 

ţa fiind dela Dumnedei, cu dreptul atribuca Apostolul lui 

D-qei tâte (2);. Sântul Lon Chrisostom : «Să fim bine în- 

credinţaţi, că de ne-am sili noi de mii de ori, nici odată 

n'am putea face fapte bune, dacă nu ne folosim de pute- 

rea cea de sus care ne atrage (5)». <Căcă sufletul nostru 

este neindestulător pentru virtute. . ce dic eă, pentru vir- 

tute? Dar este neîndestulător chiar pentru a pricepe învă- 

țătura ce i se propune : Apostolul dice : Omul animal nu 

este capabil de cele ale Spiritului lui D-deă (+) (I Cor. Il 

14). Fericitul Augustin : «Precum ochiul corpului, de şi pe 

„deplin sănătos, nu pote să vadă făra ajutoriul luminei, aşa 

şi omul, cu tote că pe deplin indreptățit nu pote vieţui întru 

dreptate, dacă nu va fi ajutat de sus prin lumina eternă 

  

(2). Adv. her. III, î7. n. 2. 3, 

(2). Hom. XXXVII la Mat. XIX, 1; Op. St. P. ILI, 225. 

(3). In Genes. homil LVIII, n. 5. saii mai bine : '0oâă 7ăp oi- 

oyră ri Xpnorăv îjuâs note aatopăhbsat, pă Ti dvodsv pozijs An0- 

avoavras. In Genes. XXV, n. 1, 

(6). De prophet. obscur. ÎI, n. 5.
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a dreptăţei (1);. Aceași învățătură se află în Ilarie, St. E- 
frem (2), St. Ciril Alexandrenul (5), Leon cel mare (4) şi 
alții (5). | | 

III. Bicând, că omul convertit la creştinism nu pOte face - 
fapte bune prin sine însuși fără ajutoriul haruiut dumne- 
deesc, prin aceea înţelegem binele spiritual, care ni se cere 
prin legea evangelică, care face pre om spiritual şi sEvârșeș- 
te la mântuirea sa eternă ; înțelegem faptele credinţei crești- 
ne, demne de viaţă în Christos. Dar nu pretindem ca omul, 
fie înainte de convertirea sa la Evangelie, fie dupre aceea, 
să nu potă săvârși până la un punct-6re care prin sine în- 
suși ceea ce cere legea naturală, neştersă din consciinţa sa 
și să nu pâtă face binele natural (Rom. II, 14, 15), întrebu- 
inţând deci restul puterilor sale intelectuale și morale, con- 
rupte prin cădere dar nu nimicite (5); a face un bine care 
de şi slab, neînsemnat, nu pote nici într'un cas să se numâs- 
că r&ă. și care, de și neîndestulător spre a servi la mân- 
tuire, totuşi nu pâte duce nici la condemnare, Ideiie aces- 
tea în opunere cu erorile protestanților, sunt espuse pre 
larg în articulul al patrulea al epistolei Patriarhilor din 
Orient, despre credinţa ortodoxă. “Credem, dic ei, că omul, 
decădut prin greșala sa, s'a făcut aseminea animalelor lip- 
site de minte, adecă s'a orbit, despoiat de perfecțiune şi 
nepătimire, dar nu de natură şi de puterea ce-i le-a dăruit 

  

(2). De natura et gratia, cap. XXVI. 
a Hilar, în Ps. CXLVI, n. 12; Ephrem. ad Monach. t. III, p. 347. 

(3). In Ion. XIV, 18; în Zach. n. 85. 
(4). „Bonorum operum et spiritualium studiorum Deum aucto- vem esse, non dubium est, qui, quorum incita mentes, adjuvat actiones“ (Epist. LXI. ad Martin et Faust. Presbyt. cap. 1), 0 Pete Chrisolog. Serm. LXXI; Mar. Victorin. în Philip 13. 

, (o). V. sup. $. 93.
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D-deul bunătăţei; almintrelea ar fi devenit fără de minte, 

şi prin urmare nu maj era om; dar el are aceiași natură 

cu care a fost creat și puterea sa originală, liberă, vie ac- 

tivă așa că pote fireşte se alegă și să facă binele, să respin- 

gă și să facă r&ul. Domnul însuşi ne arată, că omul este 

fireşte în stare de a face binele, când dice, că şi păgânii iu- 

besc pre cei ce-i iubesc; și Sântul Paul învaţă lămurit în 

epistola sa către Romani (1, 19) şi aiurea, unde dice că 

„Ginţile care naă, lege din fure fac cele ale legei“. Este deci 

evident că binele lucrat de om nu pote fi păcat, căci bine- 

le nu pâte îi r&i. Fiind natural face pre om animal, iar nu 

spiritual, și singur, fără credinţă nu contribue la mântuirea 

sa, fără a servi totuși la osîndirea sa ; căci binele, ca bine, 

nu pâte să produce răi. Dar în 6meni, pre carii i-aii renăs 

cut harul, este întărit de el, devine perfect şi face pre om 

demn de mântuire. Cu tote că omul, înainte de renasce- 

rea sa, pote fi naturalminte indemnat la bine, pote alege 

şi practica binele moral, totuşi are trebuinţă, spre a putea 

dupre aceia face binele spiritual (se obicinuește a se numi 

așa faptele credinței, causele mântuirei și efectele harului 

supra-natural), are trebuinţă, dicem, ca harul să-l prevină 

şi să-l conducă ; așa că prin el însuși este necapabil de a face 

fapte demne de viaţă în lisus Christos, şi el pote să do- 

rescă sau să nu dorescă dea lucra în armonie cu harul. 

Ş. 189. Necesitatea haruluă pentru menținerea omuluă în 

credinţă. și virtute creștină pâna, la sferșitul dilelor sale. 

Dacă fără harul dumnedeesc, omul nu p6te nici să se în- 

târcă, nică să credă în lisus Christos, nică să facă fapte dem- 

ne de viaţă în Christos, fireşte urmeză, că fără ajutoriul 

acesta, nu pâte nică să rămăe în credința creștină și în pie- 

tate până la sferșitul vieţei sale.
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Şi 1%. Mântuitoriul lisus se îndrâptă către Părintele ce- 
resc, chiar pentru Apostolii să cu următorea rugăciune 
„Părinte sânte, păstr&a-ă întru numele t2ă pre carii mă-aă 
dai“ (Ion XVIL, n); sânţește-i întru adevăr“ (17); mai ales 
dice Sântului Petru : „M'am rugat pentru tine, ca să nu 
cadă credinţa ta“ (Luc, XXXII, 32); ne invăţă chiar pre toți 
a ne ruga aşa : „Tatăl nostru. . . . nu ne duce în ispita, ci ne 
mântuește de cel răi“ (Mat. VI, 13; comp. XXVI, 41). 

De aseminea 20. Sânţii Apostoli asigurau, că fără harul 
lui Dumnedeiă, chiar cei renăscuţi pot să cadă, că păcătu- 
esc adesea : „De vom dlice că suntem fără pecat, ne amăgim 
singuri și adevirul nu este întru not“ (| Ion. 1, 8); „De vom 
dice că pecat avem, îl facem să minţescă și cuvântul săă nu 
este întru noi“ (Ibid. 10); „Ca mult greșim toți“ (Lac. III, 2). 
Și prin urmare ei esprimară adesea dorinţa ca Dumnedei 
însuşi să conserve şi întărescă pre credincioşi în credinţă 
ȘI în pietate până ia sferşit. Spre esemplu : «D-deul păcei 
să vă sânţescă însuşi în tot feliul, pentru ca tot ce este în- 
îru voi, spirit, suflet şi corp, să se conserve fără prihană 
pentru venirea Domnului nostru Iisus Christos» (| Tes. V, 
23). „D-deui a tot harul, care ne-a chemat la mărirea sa cea 
eternă prin Christos Iisus, dupre ce veţi fi suferit puțin, să vă 
perfecționeze, să vă întărsca şi sa vă aședle“ (1 Petr. V, ro); 
psă vă facă gata spre tot lucrul bun, ca să faceți voia sa, el 
însuși lucrând în voi ceea ce-ă este plăcut prin lisus Christos 
(Ebr. XII, 21). Sai Domnul nostru, Iisus Christos și Dum- 
nedeă, Parintele nostru. . . sa mângâe însuși inimile vâstre și 
sd vă întărescă în tot feliul de fapte bune şi în învățătura cea, 
bună“ (II, Tes. II, 16, 17) şi iarăşi : „El (D-deăi) să vă în. 
tăvâsca, dupre bogăţiile glorie sale, să vă întartsca în omul 
lăuntric prin Spiritul săi (Efes. III, 16 ; comp. Rom. XV, 
13 : Col. I, 9-1.). Ce înțeles ar fi avut dorinţele acestea ale
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Apostolilor. dacă cei renăscuţi ar fi putut rămânea neclă- 

tiță în viaţa creștină fară ajutoriul de sus? In fine Aposto- 

li învățau de a dreptul că, dacă creştinii rămân și pot să 

r&ămâe în pietate până la sfârşitul viâţei lor, acesta se face 

anume prin putere dumnedeâscă. Aşa scrie Sântul Petru 

către credincioşi : „Căcă sunteți păziţi cu puterea luă Dum- 

nedeă, prin credință spre mântuire, gata a se descoperi în tim- 

pul de pre urma“ (| Petr. i 5). Sântul Iuda : „Jar celuă ce 

pote să vă păzăscă neclatiţă și să vă pună înaintea mărireă 

sale fără prihană cu bucurie unuea, înţeleptului Dumnedeă, 

Mântuitoriul nostru, fie mărire și majestate, domnie şi putere, 

și acum și în toţi seculiă, amin“ (24, 25). Sântul Paul : „Cel 

ce a începu în voi lucrul cel bun, îl va îndeplini până la, diua 

luă Iisus Christos (Filip. L. 6) şi aiurea : „Marturisirea luă 

lisus Christos Sa întărit în voă, în cât n aveți lipsă de nici 

un dar ; așteptând, arătarea Domnului nostru, lisus Uhristos ; 

care va și întări pre voă până la sfârșit ca sa fiți nevinovați 

în diua Domnului nostru Iisus Christos (| Cor. 6-8). 

30. Şi biserica s'a rugat în tot-deuna şi se râgă și acum 

către Domnul ca să păzescă până la' sfârşit pre credincioşi 

în credinţă şi pietate. Păzește pre cei buni în binet, rostește, 

spre esemplu, preotul în una din rugăciunile ce se află în 

liturgia Marelui Vasilie. „Acoperi-ne și ne mântueșie, Dom- 

ne ; îndurăte și ne păzeșie cu harul teăk sati : „Să cerem dela 

Domnul, ca remășița dilelor nostre să o săvârșim cu pace și 

întru pocăință“ audi în fie-care di rostindu-se de diacon 

la oficiul divin. Fericitul Augustin se provâcă la rugăciu- 

nile acestea ale bisericei în contra semi-pelagianilor și făcea 
2 

următorea observare : «Biserica se rogă, ca credincioșii să 

r&mâe tari, adecă, că D-deii este care le dă tărie, până la 

sfârşitul dilelor lor (*)». 

(1). De dono perseverantie.4cap. VIII, n. 15; ef. e. II, VI, in 

Patr. curs. compl. XLV, Pp: 1002. 

Teologia Dogmatică. 

  

23.
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40. Acestă credinţă a bisericei fu espusă lămurit și de că- 
tre învățătorii săi. Sântul Vasilie cel mare dice : <Ori ce 
suflet se înblânzeşte prin dogmele neschimbate, când este 

întărit prin har în credinţă neclătită în lisus Christos (1). 
«Rugăciunea este de trebuinţă chiar pentru cel drept, pen- 
tru ca. dreptatea sa de bună-voie şi statornicia voinței sale 
să fie sub conducerea lui Dumnedei, ca să nu se pâtă înde- 
părta prin slăbăciune dela regula adevăruiui, și ca inimicul 
acestuea să nu-l pâtă conrumpe prin învețături faișe, (2). 
Sântul Grigorie Teologul : «Eşti pre cale; te lupţi ; tot-d€- 
una ai trebuinţă de acela care împarte cununa. „De mar 
zidi Domnul casa în zadar se ostenesc ceă ce o zidesc ; de war 
păzi Domnul cetatea, în zadar privigheză cei ce o păzesc 
(Ps. CXXVI, 1), sciti, dice el, că nu depinde alergarea de 
cei ce sunt uşori la fugă; nu de cei tari atârnă resboiul; 
nici de luptători depinde victoria, şi portul nu este în pute- 
rea iscusiților marinari; ci atârnă de D.deu a da biruință şi 
a duce corabia la liman (5). Sântul I6n Chrisostom : «Este 
cu totul lucrarea lui Dumnedei de a ne întări şi a ne împu- 
ternici, așa ca să nu cădem şi să nu r&tăcim calea (4). 
Papa Celestin : eNici unul, chiar şi din acei caril au fost 
reînoiţi prin harul botezului, nu este în stare a se apăra 
de atacurile demonului şi de a se improtivi ispitelor tru- 
pești, dacă nu vaprimi pre fie-care di dela Domnul stăru- 
ința (perseverantiam) în virtute (5). 

(1). Hom. la Ps. XLIV, V, 3; Op. St. Păr. V, 243. 
(2). Hom. asupra Ps. VII, 10; ibid. p. 205. 
(3). Serm. XXXVII la Mat. XIX, 1; Op. St. P. III, 235. 
(6). In II. Thessal. homil. VI, n. 2. 
(5). Epist. ad Galliar Episcopos, cap. 6. Același învăţătură se 

află și la alţi învăţători ai bisericei, precum : Ilarie (în Ps. CXLII , 
n. 9), Ciril al Alexandriei (în loan. XIV, 183), Prosper (Resp. 
al Gall. obj. VII), Teodor al Edesei (100 de capitule edificătâre, 
c. 68 şi îl; Lect. cr. 1825, XVII, 155, 159).
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50, In fine şi cugetarea nâstră proprie ne pâte convinge 

de acest adevăr ; este destul a observa, că chiar cei renăs- 

cuți, pe câtă vreme se află pre pământ, nu sunt scăpaţi de 

ispitele din lăuntru și din afară, din contră ei se luptă ne- 

contenit contra inimicului mântuirei, lumea, trupul și Sa- 

tan (L. 16n LI, 5, 16; Gal. V, .6, 17; Efes., VI, 12), şi că, ne- 

contenit încuniurați de ispite nenumerate, preurmăriţi mai 

ales de inimicul nevădut, cel mai viclen, cel mal tare din 

toți, care umblă „ca un lei răcnind, și căutând pre cine să-l 

sfâșie“ ( Petr. V, 8), pot să cadă câte odată, dacă sunt lă- 

saţi pe sema puterilor proprie. Și acâsta se întăreşte prin 

o mulţime de esemple, ce pi le oferă istoria bisericei, unde 

vedem cu adevărat, că mulți drepți a cădut, și încă tare, 

mândrindu-se de dreptatea lor. De aceea şi qicea Apostolul, 

şi nu altora, ci chiar celor renăscuți : „Luafă tâte armele luă 

D.deă, ca să vă puteți apăra de cursele diavolului“ îndem- 

nare însoţită și de cuvintele acestea : „Intăriți-vă în Domnul 

și întru puterea tirieă luă“ (Efes. VI, 10), şi terminând cu 

acestea : „în spirit și în toi timpul, prin toi feliul de rugă- 

ciună și de cereri“ (ibid. 18); cadecă esprimă ideia, câ chiar 

cei regeneraţi, când sunt imbrăcaţi cu tâte armele lui Dum- 

nedei spre a se lupta contra inimicilor mântuirei, trebue 

necontenit să ceră ajutoriul săti, şi că în genere nu pot birui 

în luptă decât întariți în Domnul şi în puterea tăriel lui». 

ŢI. Despre seneralitatea harului dumnedeese 

si raportul sâil cu libertatea omului. 

Ş. 190. Părțile învăţăturei. 

Contrariii erorilor calviniste şi janseniste, carii pretind, că | 

D-dei împărtăşeşte harul s&ă numai unor GOmeni pre carii 

i-a hotărit mai înaiate fără condiţiune la dreptate și la feri-
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cirea eternă, şi prin aceia chiar le-a împărtăşit un har, că- 
ruea nu se pâte împrotivi, biserica ortodoxă învaţă : 10, Că 
harul dumnedeesc se intinde preste toţi 6menii şi nu numai 
preste cei predestinaţi la dreptate și la fericirea eternă ; 20. 
Că predestinaţiunea dumnede&scă a unora spre fericirea 
eternă și a altora la vecinica osindă, nu este necondiţiona- 
tă, ci condiţionată, şi întemeiată pre previderea, că unit se 
vor folosi de har, far alţii nu 3%. Că harul dumnedeesc nu 
constringe nici de cum libertatea omenescă, nu lucreză așa 
ca să nu i se ptă improtivi; 409. Că din contră omul are 
o parte activă în aceia, că harul dumnedeesc lucreză în el 
şi prin el (Ep. Patr. Or. despre credinţa ort. art. 3). 

$. 191. Harul dumnedeesc se întinde preste toți Omenii, și 
na numal preste cei predestinați la dreptate și la fericirea 

eternă. 

Acâsta este un adevăr de:tul de evident. 
1. Se vede din locurile Scripturei, unde se dice, că D-dei 

este de opotrivă » Părintele tuturor Gmenilor, Jidovi și pă- 
gână“ (Mat. VI, 9; VII, n; 1 Cor. VIII, 6; Efes. IV, 6; Rom. 
III, 29, 30); că este „buza catre toți“ (Ps. CXLIV, 9); că 
„»voește ca toți Omeniă sa se mântutscă și să vie la cunoscința 
adevtruluă“ (| Tim. II, 4). Dacă Dumnedeii în însușia sa 
de ființă a tot bună, voeşte părinteşte ca toți Omenii să se 
mântuescă, atunci, fără îndoială, le împarte sau este gata a 
le împărţi tuturor harul săi dumnedeesc, fără de care nici 
un pEcătos nu se pâte mântui. 

II. Resare și din locurile Scripturei, care asigură, că dum- 
nedeescul nostru Mântuitoriti a dat trupul săti „pentru mân- 
tuirea lume“ (In, VI, 52); că „s'a dat pre sine pentru res. 
cumpărarea tuturor“ (| Tim., 1, 6); că „a murit pentru toţă“
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(IL Cor. V. 5; Ebr. LL, 9) că, neste împăcarea pentru păcate- 

le nâstre, și nu numa pentru ale mostre, ci și. pentru ale lu- 

mcă întregi“ (| Lon. IL 2). Dacă lisus a murit pentru toţi 

omeuii, fără îndoialii. că pentru toți a câștigat prin mortea 

sa harui cei mântuitoriă. Dacă este impăcare pentru păca- 

teie a t0tă lumea. lumei întregi împarte harul cel mântui- 

toriii, fără care împe&carea păcătosului este cu neputinţă. 

IL. Se vede şi din diferiteie locuri ale Sântei Scriptură, 

care mărturiseşte, că Domnul a intemeiat împărăția haru- 

lui pre pământ pentru toți Omenii, dând ordinul acesta : 

„Mergând învăţaţi (te nemurile, botezându-ă în numele '1a- 

talu:, al Fiulă și al Spiritului Sânt“ (Mat. XXĂVIII, 19; 

Marc. XVI. 15; comp. Rom. X, 18; 1 Cor. LX 22; X, 32, 

33), şi că tot odată El chiamă lăuntric catre dânsul pre fie- 

care om în parte : „Jacă, staă la ușă și bat; de va audi 

cine-na vocea inca, și va deschide ușa, voii, intra la el, și voiă 

cina cu el și el cu întne. Cehu ce învinge îă voii, da să șâdă cu 

mine pe tronul me, precum și că am învins, și m am aședat cu 

Pamintele meă pre tronul lui“ (Ap. ÎLL, 20, 21). Pentru ce se 

predice evangeiia la totă făptura, se înveţe tote nemurile, 

sa chieme ia îmn&răţia haruiui pre toti &menii, dacă harul 

dumnedeesc nu. ie era destinat de opotrivă tuturor, dacă nu 

se împarte la toţi? 

IV. Adevărul acesta se pote vedea destul de lămurit şi din 

mărturiile Scripturei, care dic că acelaşi D-dei, care dă 

harul său celor drepți spre a face binele (Ion. XV, 5; Gal. 

V, 22) îl dă şi ceior. păcătoşi spre a-i conduce la bine şi nu 

voeşte perderea nimeruil. „Jur dicea Domnul D-dei, a- 

cum în Vechiul Testament cd nu voesc mârtea. păc ătosuluă, 

ci sa se întârca, să părăsescă calea cea rea și să tră&cat (Ez. 

SXXIIIL. n: comp. XVIII, 23): n Veniţi către mine“, dise mai 

târdiii Mântuitoriul la intrarea sa în lume, „veniți către
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mâne, toți ceă osteniți și însărcinaţi și eăi vă voii, odihni pre 
voi“ (Mat. XI, 28); „nam venit să chiem pre cei drepți, ci 
pre cei păcătoşi“ (LX, 13; XVIII, 1); Părintele vostru, carele 
este în ceriuri nu voește ca vre unul din acești mici să ptrăt 
(XVIII, 14). Apostolii învățat iarăşi că : „Domnul se îndură 
de no, nevoind ca cine-va să ptră, ci toți se vie la caințat 
(II. Petr. III, 9; Rom. II, 4). Ce ar însemna acestea, dacă 
Domnul n'ar da în adever păcătoşilor plăcutul s&ă ajutor, 
când fără de har, nimenea nu se pote converti (I Cor. XII, 
3; Fil. IL. 13), nică să vie la lisus (Ion. VI, 44), nici să aibă 
viață ? (on XV, 4-8). | 

V. Acelaşi adevăr resare din credinţa şi practica stator- 
nică a bisericei ortodoxe, tot-dcuna chiamă pre cei pă&că- 
toși la căință, tot-dcuna le împărtașa taina mărturisirei, şi 
necontenit învaţă că în taina acâsta ei primesc harul dum- 
nedesc, care-i curăţeşte de păcatele lor şi-i pune în stare de 
a se uni în taina Eubaristiei, cu Iisus Christos, unicul isvor 
al harului. 

VI. In fine se pote cunâsce şi din învățătura venerabili. 
lor dascăli ai bisericei. Cetim în Sântul Clement al Romei : 
«SE căutăm la sângele !ui lisus Christos, și să vedem cât de 
preţios este el înaintea lui Dumnedeu, acest sânge carele 
vărsat pentru mântuirea nstră, aduseră harul căinţei în 
totă lumea. Să petrecem cu gândul tâte vecurile, și vom 
vedea, că Domnul tot-deuna a dat timp de căință acelor ce 
voiau să se întOrcă către dânsul. Noia predica căinţa, şi 
acei ce l-aii ascultat au fost mântuiţi. Iona a predis Ninevi. 
tenilor ruina lor; dar ei căindu-se de păcatele lor; îmblân- 
ziră pre D-deă prin rugăciunile lor și au fost mântuiţi, cu 
10te că se indepărtaseră de D-deii. Servitoni harului dum- 
nedeesc vorbiră de căință sub insuflarea Spiritului Sânt, 
şi Domnui lumei dicea însuși cu jurământ : n ME jur pre
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mine însumi“ dice Domnul D-dei, „că nu voesce mârtea pecă- 

tosuluă, ci voesce ca cel păcătos să se întârcă (5 (Ez. XXXIII, 

10). Sântul Lon Chrisostom se esprimă așa : «Dacă E! (Iis, 

Chr) lumineză pre toi omul ce vine în lume» (lon 1, 9) 

cum remâne el făra lumină? E! lumineză în adever pre tot 

omul: dar unii, închidând de bună-voie ochii sufletului lor, 

nu voesc să primescă razele luminei sale; în cazul acesta, 

dacă remân în întunerec, aceia nu se ţine de natura lumi- 

nei, ci de nenorocirea acelora, carii se lipsesc de bună-voie 

de dar. Căci harul s'a revărsat preste t6tă lumea. . . şi acei 

ce nu voesc să se folosâscă de harul acesta, cu tot dreptul, 

au să-şi impute numai orbirei lor (3)». Sântul Ambrosie : 

«El ca sâre al dreptăţei, a resărit pentru toți, a suferit pen- 

tru toți şi a înviat pentru toți... . Dacă nu crede cine-va 

în Lisus, acela se lipseşte singur de bine-facerea unversa- 

lă (3)». Fericitul Augustin : «D-qei n'a trimis pre Fiul săă 

în lume, ca să judece lumea, ci ca să se mântuâscă lumea 

prin el» (Lon. II, 17). Așa este şi cu doctorul ceresc; el a 

venit să vindece pre cel b Inav, şi acela ce nu voește să în- 

deplinescă prescripţiunele medicului se pierde singur pre 

sine. Mântuitoriul a venit în lume; pentru ce se numește 

el Mântuitorul lumei, dacă nu pentru că scopul săi este 

de a mântui lumea şi nu deao condemna? Dacă nu vo- 

eşti să fii vindecat de e], te vei judeca singur (%. 

Ar fi de prisos a mai adauge că și mintea sănătOsă. nu- 

mai gândindu-se la un D-dei bun şi drept, nu pâte să nu 

recun6scă că voeşte de opotrivă mântuirea tuturor pEcă- 

toşilor, și că, dacă harul este de neapărată trebuinţă pen- 

  

(0). Epist. ad Corint. Î. n. 1, 

2). “F wev vă Xăpts sis măyras sxzâhorat. În Lon hom. VIII, n. 

1. Op. t. VIllad Mont. 

(3). Serm. VIII, 37. ed. Maur. 

(6). loann tract. XII, n. 12.
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tru acesta, il împarte sai este gata a-l împărţi deopotrivă 
tuturor. 

$. 192. Predestinaţiunea divină a unoru la fericira eter- 
nĂ, a altora la vecinica osîndaă, este condiționată și întemeiată 
pe previderea că aceștia nu se vor folosi, pe când aceia se vor 

folosi de har. 

Dacă cetim în cuvâatul lui D-deă, că a predestinat pre 
unii la mărirea eternă (Rom. VIII, 29), pre alţii la vect- 
nica osindă (luda, 4), aceea nu însemna că El nu voeşte ca 
„tot omul să se mântutsca“, că nu împarte tuturor harui săi 
şi că ar fi predestinat și pre unii şi pre alţii fără de nică o 
causă, numai prin voința sa necondiționată. Aceea însem- 
nă numai că D-deii, care voeşte ca toți Gmenii să se mân- 
tu€scă şi împarte harul să tuturor, a. prevădut din eterni- 
tate, cine va voi și cine nu va voia se folosi de harul aces- 
ta. În înţelesul acesta a predestinat pre unii la mântuire şi 
pre alții la osindă. Căci : 

I. Cuvântul dumnedeesc însuşi predică adesea, că sâr- 
ta eternă a fie-căruea din noi după mârte, mărirea eter- 
nă sati pedepsa vecinică, va fi resplata faptelor n6stre ce 
le facem în viaţa presentă; că „toţi trebue să ne arătăm îna- 
întea, tribunalului lui lisus Christos, pentru ca fie-care să 
primăscă dupre cum a făcut în corp, saă bine saă răă (II 
Cor. V, 10; comp. IL. Cor. III, 8), că D-dei va da fie- 
căruea dupre faptele sale; celor ce prin răbdare în fapte 
bune caut mărire și ondre și nemurire, viața eternă ; lar 
celor prigonitori, carii nu se supun adeverului, ci se su- 
pun nedreptăţei,-mânie şi urgie» (Rom. II, 6-8; comp. Mat. 
XVI, 27); anume aceia se vor mântui, carii vor crede în 
Iisus Christos (I6n III, 36; VI, 47), se vor impărtăşi de ha- 
rul s&ă în sântele taine (Ion. III, 3; VI, 54), şi vor face cu
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ajutoriul săi „voința Părinteluă, care este în ceriură“ (Mat. 

VII, 21); dar „acela ce nu va crede în Iisus Christos se va 

osîndi* (Mat. XVI, 16), și cel ce nu se va naște din apă și 

din Spirit, care nu va face voinţa Părintelui ceresc, nu va în- 

tra întru împărăția lui Dummedeii“ (lon. III, 5; Mat. VII, 21). 

Cum se împacă tâte locurile acestea ale Scripturei cu în- 

v&ţătura despre predestinarea eternă dumnedeâsca, dacă 

nu vom recunâsce, că D-qeii a predestinat pre unii la feri- 

cirea eternă şi pre alţii la condemnare, nu dupre voinţa sa 

curată şi simplă, ci sub condiţia faptelor lor proprie, bune 

sai rele, pre care Acela, ce scie fără de îndoslă tote, le-a 

prevădut din eternitate? 

II. Sunt alte părţi ale Scripturei, în care se esprimă lă- 

murit 'că predestinaţiunea dumnedeâscă este condiţionată. 

Aşa, Mântuitoriul însuși represintă sentinţa sa viitore la ju- 

decata universală precum urmeză : „Și va dice Impăratul 

celor de a drâpta : Veniţi bine-cuvântaţiă parintelui. meă, de 

moșteniți împărăția care vi sa pregătit dela începutul lu- 

meă ; căci am flămândit și mă-aţă dat să mănânc ; eram înse- 

tat şi maţă adapat; sirein am fost și mati primit, gol și 

m aţă îmbracat ; bolnav și m'ați cercetat ; în temniţă eram și 

ați venit la mine“ (Mat,, XXV, 34-36). „Apoi va dice celor 

de a stânga: Duceţi-vă dela mine, blestemaţilor, în focul cel 

de vecă, care este gătit diavolului și. ângerilor bă ; căcă am 

flămândit şi nu mă-aţi dat de mâncare ; însetat-am și nu mi-aţi 

dat să beaă ; strein am fost şi nu m aţi primit ; gol şi nu m aţă 

îmbrăcat; bolnav și în temniță eram și nu m'aţă cercetat“ 

(Mar. XXV, qi 43). Nu se vede re lămurit din acestea 

că dacă D-deii a pregâtit unora împ&raţia dela începutul 

lumei şi altora focul cel vecinic, nu pentru că a iubit pre 

unii şi a urit pre alţii fără de causă. ci pentru că unii au 

meritat împărăţia şi alţii focul etern, prin faptele lor pro-
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prii, pe care D-deti, pentru care nu esistă timpul, le-a vădut 
şi le-a cunoscut din eternitate ca fapte împlinite acum? 
(Vedi şi II Petr. I, 10; Il Tim., II, 20; Rom. VIII, 17; |. 
Cor. LX, 27). 

III. Sântul Paul învață lămurit, că predestinațiunea dum- 
nedeâscă este întemeiată pe presciința lui Dumnedei : 
„Căci pre cari mah înainte ă-a cunoscut, mai înainte k-a și 
hotarit să fie aseminea chipului Piu s&ă, ca să fie el. ântăiă, 
născut între mulță frați. lar pre carii mai înainte v-a hotă- 
rât, pre aceștia i-a şi chemat ; și pre carii i-a chemat, pre 
aceștia i-a și îndreptat; tar pre carii i-a îndreptat, pre a- 
ceșta i-a și mărit“ (Rom. VIII, 29-30). Nu simplu i-a pre- 
destinat, dice Apostolul, ci i-a predestinat în puterea pre- 
sciinţei sale ; a predestinat pre aceia a căror merite le-a vă- 
dut mai înainte ; sai, precum dice fericitul leronim : » Pre 
aceia pre carii îă sciea dei că vor fi conformă Fiului săă, în 
viața, pre aceta i-a și predestinat ca să fie conformă cu El 
întru mărirea, sa (0. 

IV. Sânţii Părinţi şi învețătorii bisericei, mai ales cet dela 
resărit, se uniaă toți a crede că predestinaţiunea dumne- 
deescă se face numai sub condițiunea meritelor omeneşti 
mai înainte cunoscute de D-deii. Sântul Irineu se esprimă așa : <Dumnedeii care prevede tte, a pregătit fie-căruea o locuință demnă de el; acelor carii caută lumina cea cura- tă şi tind către densa, le dă lumina acesta în abundență; dar altora, carii se întorc deia ea şi tug şi carii prin aceia se orbesc întru cât-va singuri, le-a pregătit întunerecul con- respundătoriii, şi le dă pedpsa ce aii meritat-o (2)2. Ilarie : «Acela pre carii D-qeti i-a vedut may înainte, pre aceia i-a şi predestinat (3). Alegerea nu este deci resultatui unei ju- 

(1). In Epist. ad Roman cap. VIII, vers. 29. (3). Advers. hzres. IV, 39, n. 4. (9). In. Ps. LXVII, n. 10.
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decăţi indiferente; ci este o deosebire stabilită pe apre- 

ciarea meritelor (2)». Sântul Ion Chrisostom dice în nume- 

le judecătoriului ceresc (Mat. XXV, 34-44): «Inainte de a 

esista, totul era pregătit şi hotărit de mine; căci sciam, că 

ai să fii aşa (bun sai ră) (2); şi aiurea : «Dumnedeii ne-a 

predestinat nu numai prin dragoste, ci şi pentru virtutea 

nostră ; căci dacă acâsta depindea numai de dragoste, toți 

trebueaă să fie mântuiţi (căci D-deă iubeşte pre to) ; dacă 

ar fi atârnat numai de virtutea nostră, zadarnică ar fi fost 

venirea lui lisus, precum şi ceea ce a regulat El pentru 

mântuirea nâstră (2). Sântul Ambrosie. «D-dei na pre- 

destinat, decât după ce a cunoscut; cărora le-a prevădut 

meritele le-a predestinat şi resplata (4). Fericitul Augustin : 

«Trebue a ţinea neclintit la principiul acesta stabilit pre 

sântele nostre Scripturi, că păcătoşii, chiar inainte de veni- 

rea lor în lume, ati fost mai înainte cunoscuţi în fără-de-le- 

gile lor, dar nic-de-cum hotăriti mai înainte a le şi săv&rşi, 

şi pedepsa nu li sa predestinat decât după ce ai fost mai 

inainte cunoscuți (5),. Fericitul Teodoret : «Acela au fost 

predestinați de sus, a căror inclinări, hotăriri eraă preve- 

dute și tiind predestinaţă, ei atit fost chiemaţi (5). Genadie, 

patriarhul Constantinopolei : «Păcătoşii sunt respinși de 

D-deu inainte de a fi născuţi, nu că D-deti ar fi voit a-i res- 

pinge din eternitate; dar pentru că din vecie scia, că se vor 

îndepărta singură şi vor face aefolositâre tâte îngrijirile 

sale (7). Aşa era şi învăţătura Sântului Iustin Martirul, a 

(0). In Ps. LXIV, n. 5. 

(3). La Math. omil. LXXIX, p. III, p. 362 Mose. 1839. 

(3). In Ephes. homil. |, n. 2; cf în Rom. homil. XV, n. 1,2. 

(4). De Fide, V, 3. 

(5). Op. 6. VII, fol. 460. Venet. 1584. 

(6). In Rom. VIII, 30. et, in Etes 1. 4; în Ps. LVII, 4. 

(7). Vid. op. Basilii grzeco-latin. Il sub finem, p. 220, Paris 1618.
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lui Origen, Eusebiu, Ieronim, Ciril al Alexandriei, a lui 
Grigorie cel mare şi alţi (1). | 

IV. Este adeverat că în Sânta Scriptură sunt locuri, care 
se par a favorisa învăţătura despre predestinaţiuaea ab- 
soută. 

1%. Aşa sunt, mai Ântăiă, cuvintele Apostolului: „E (D- 
dei), ne-a ales întru el (lisus Christos) maă înainte de crearea 
lumeă, ca să fim sânți și fară de prihană înaintea sa, întru 
dragoste“ (Efes. |. 4); şi, prin urmare ne-a ales nu pentru 
că a prevedut sânţenia n6stră şi faptele n6stre cele bune, ci 
ca să devenim sânţi; el ne-a ales nu pentru meritele nostre, 
ci numai prin voinţa sa. Dar aici, ca şi în alte locuri de ase- 
minea (Il Tes. II. 13; 1 Cor. II, 7), nu este vorba de o ale- 
gere sau predestinaţiune spre mărire (Mat. XXV, 34), care, 
precum am vedut. esistă fără îndocla după mai inainte 
cunoscința meritelor fie-căruea, ci de o alegere, de o prede- 
stinare, de o chiemare la har în Lisus Christos, care este cu 
adeverat, nu dupre meritele omeneşti, ci pentru intOrcerea 
Omenilor la credinţă şi la fapte bune, şi care nu depinde 
decât de nemărginita bunătate şi indurare a lui Dumne.: 
dei (II Tim. 1, 9). Şi chemarea acâsta dupre har în Ii- 
sus Christos nu se mărginește la unele pers6ne, care tre- 
bue să se mântuâscă, ci se întinde la întreg nemul ome- 
nesc. Apostolul dice : „Dumnedeă, ne-a alest (Efes. I, 4), 
„El ne a chemat“ (UI Tim,, I 9) sai „El wa ales (II Tes. 
IL. 13) şi prin urmare înțelege pre toți creştinii către cariă 
scrieaă şi pintre carii desigur se aflau şi de acei, carii nu 
erai aleși sat sânţi în înțelesul propriii al cuvântului. Dar 
aiurea, acelaşi Apostol mărturiseşte : „Arătatu-s'a harul luă 

(2). lustin, Apolog. In. 44, 45; Origen, in Rom. VIII, 28; Eu- seb. in Ps. LVII, 3; Hieron in Malach. I, 2; Cyril Alexandre- nul, .. in Malach. 1,23 (Lect. cr. 1842, III, 10, 15); Greg. Mgn. Dialog. lib. [ cap. 3. 
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Dumnedeă Mântuitoriul nostru, tuturor omenilor, învățându- 

ne, ca, lăsându-ne de nepietate și de poftele cele lumești, se tră- 

im deştepţi cu dreptate și cu pietate în lumea, de acum“ (Lit. 

ÎL, u-12); şi dice că: Unul este Dumnedeă, unul și mijloci- 

toriă, între D-deii şi 6menă, omul Jisus Christos, care sa dat 

pre sine preţ de rescumperare pentru toți“ (| Tim. IL, 5, 6). 

20, Se mai citeză încă ca favorabile invăţăturei despre 

predestinaţiunea absolută cuvintele Apostolului despre Esau 

şi Lacob, că, „chiar moi înainte de a se naște și înainte de a 

face vre-un bine saă, r&ă, D-deă a dis mumeă lor : Cei maă 

mare va fi supus celui maă mic. . Am iubit pre Iacob și am urit 

pre Isac“; şi cuvintele următâre : „Dise lui Moisi : Voiă 

mâlui pre care voese a milui; și mă voii, îndura de care vo- 

esc a mă îndura. . . Deci pre care voește, miluește ; și pre care 

voiește, împetreste“ (Rom. IX, u-13, 15-18). Dar mai ânteii, 

în tot capitulul ai noulea, precum și în totă partea dogma- 

tică a Epistolei către Romani, Apostolul vorbește anume 

despre chiemarea &menilor la harul s&ă, la îndreptăţirea în 

lisus Christos (IX, 30, 32) şi prob&ză contra jidovilor, că 

chiemarea şi îndreptățirea depinde, nu deia faptele legei 

lor, dupre care-și împropriai numai lor, afară de ginți, 

dreptul de a fi fiii impărăţiei lui Mesia, ci numai dela bu- 

nătatea celui A tot puternic, care, fiind cu totul liber de a 

împărţi darurile sale şi de a decide de sârta Omenilor (pre- 

cum a aratat prin esemplul lui Isav, Iacob, a jidovilor sub 

Moisi şi Faraon), îi chiema cu adevărat şi la îndreptăți- 

rea in Christos numai prin bunătatea sa, „nu numai dintre 

jidovă, ci și dintre ginți“ (LX, 24); aşa că fără acestă bună- 

tate, 6menii n'ar fi putut face nimica dela sine (1). Apoi 

(2). Dicând: „Nu este fapta nică celui ce voeşte, nică celui ce 

alergă“, Apostolul nu nimiceşte liberul arbitru, ci arată numai, 

că nu depinde totul numai dela om, ci că din contra are trebu- 

inţă de harul de sus. Cu tote că se cuvine şa voi șI a se lup-
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dicând, că Dumnedeu împarte darurile sale 6menilor nu- 
mai pentru infinita sa bunătate, că le hotărește starea mai 
de înainte cu totul liber şi chiar înainte de nașterea lor, 
Apostolul, departe de a repeta ideia, că Dumnedeă lucr€- 
ză în casul acesta dupre mai inainte cunoscinţa sa de faptele 
omenești, din contră o presupune ; căci învaţă că chiar când 
Dumnedei lucreză dupre dreptatea:sa (IX, 14), şi dacă îm- 
pietrește și pedepseşte pre unii, sunt anume aceia, carii ca 
și Faraon, s'aii făcut „vase a/e mâniei“, şi-i pedepsește nu- 
mai dupre ce i-ai îngăduit lung timp (LX, 22). «Pentru 
ce întrebă Sântul Chrisostom, în esplicarea sa la Romani, 
cap. IX, pentru ce unul (Iacob) este iubit, şi aitul (Esau) 
urit? pentru ce unul să fie supus, şi altul să domnâscă? 
Pentru că unul era răi şi altul bun. Cu tâte acestea acum 
înainte de naştere unul fu onorat, altul fu condemnat | 
Chiar înainte de nașterea lor dise D-deu : „Cel mat mare 
se va supune celuă mal mici. Deci pentru ce vorbeşte D-deă 
ast-tel? Pentru că nu este îndatorit de a aștepta, ca omul 
împlinirea faptului, ca să scie care este bun ȘI care r&u; 
din contră el scie mal de inainte, care este r&ă şi care nu. 
Și mai departe: «Scopul principal al Sântului Paul era de a 
învăța, prin tâte cele ce spunea, că numai D-deii cunâsce 
pre cei vrednici, şi că nimene altul nu-i cunâsce, că ; cu tâte 
că sunt mulţi, carii se mândresc cu contrariul, ei se amă- 
gesc adesea în socotinţele lor. Dar cela ce vede cele ascun- 
se ale inimei cunâsce cu desăvârşire pre acel ce este demn 
de cunună și acel ce merită pedepsa și munca. Aşa unil 
erai virtuoşi în ochii 6menilor pre carii i-aii dat pre faţă şi 

ta, cu tote acestea nu trebue a se lăsa pe sirguinţa sa, proprie . = 3 
- . ) ei pe dragostea Ini D-geii pentru om, cum și dice Apostolul a- iurea : „Cu tote acestea nu că, ci harul luă D)-deă care este cu minet “(IL Cor. XV, 10). St. Chrisost, la Ep. e. Rom. om. XVI, p.. 420. Mose. 1844).
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L-aă pedepsit, şi alţii, carii treceau în lume de &meni ră, 

j-aă încununat, arătând ast-fel, că r&ă au judecat ei. Nu- 

maj el rostește seatinţa, nu dupre cum spun servitorii s&i, 

ci dupre apreciarea sa proprie, dupre judecata sa aspră şi 

nepărtinitore. N'așteptă sfârşitul faptei,ica să recunâscă, că 

unul este demn Yar altul nu... de aceia și dicea : „Jubi- 

Pam pre Iacob şi am urât pre Esaăi. Că acesta era cu drep- 

tate, ne învaţă urmarea; dar D-dei sciea destui de bine 

inainte de împlinirea faptelor ; el cere dela cel ce v lucre- 

ză nu numai implinirea faptei, ci şi o voinţă liberă şi gân- 

duri curate. . -> ŞI iarăşi «Faraon era vasul mâniei, adecă 

un om care, prin învârtoşarea inimei sale, avrinse mânia 

dumnedeâscă. Dupre ce încercase de mai multe ori înde- 

langa răbdare a lui Dumnedeii câtre dânsul nu se face mai 

bun, ci remâne în păcatul săii. De aceea şi Apostoiul nu-i 

numeşte numai vasul mânică Ci şi „pregătit spre pierdare. . “, 

pregătit de almintrelea prin sine însuși şi dupre voinţa sa 

proprie. Precum D-dei întrebuința tOte spre îndreptarea 

lor, nică el nu cruța nimic, care servea spre perdarea lui şi 

să-l facă fără respuns. Dar D-dei, chiar prevedând tote a- 

cestea a arătat multă răbdare ; căci voia să-l aducă la căin- 

ță, şi dacă n'ar fi fost acesta scopul săi n'ar fi răbdat atâ- 

ta. Fiind-că Faraon ma voit să se; folosescă de îndelungă 

răbdarea lui D-deii și a se căi, şi se pregătea spre mânie, 

D-deii se servi de dânsul spre a îndrepta pre alţii, sprea le 

atrage luarea aminte prin pierderea sa și a manifesta ast- 

fel a tot puterea să (9. 

V. Şi mintea omenâscă respinge învăţătura predestina- 

tiunei absolute. Ea ne asigură, că D-qei este înfinit drept; 

deci nu pote fără motiv să predestineze. pre unii la ferici- 

PI 

(0). St. Chrisost. loc. cit. p. 406. 407. 411, 418.
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rea eternă şi pre alții la osinda vecinică. Ea ne asigură, că 
D-dei este infinit bun; el nu pâte să condamne cum s'ar 
întâmpla la perderea vecinică. Ne asigură în fine, că D-dei 
este a tot înţelept; prin urmare, dând omului libertate, nu 

pote să-l constringă prin predesţinaţiunea absolută și se 
despo€ ast-fel faptele sale de ori-ce val6re morală. 

Ş. 198. Harul dumnedeesc nu constrînge libertatea ome- 
născă și mare asupra €ă o putere neresistibilă. 

Cu t6te că este adevărat, cum că D-deii lucreză în not 
„și a voi și a face dupre cum-iă place“ (Fil. IL, 14), şi că fără 
harul săi noi nu putem nici întreprinde, nici face nimic, 
cu adevărat bun, totuşi acestă putere dumnedescă, con- 
lucrând în noi şi prin noi, nu constringe nici .ntr'un chip 
libertatea n6stră, nu-l atrage neresistibil la bine. . 

I. Aşa Sânta Scriptură recomandă 6menilor de a deschi- 
de inimele lor spre primirea harului acestuea şi a nu se im- 
protivi înriuririlor sale. „Jata-mă la ușă, dice Mântuitorul, 
și bat. Dacă asculta cine-va vocea mea și-mă deschide ușa, 
voiă întra la el, voiă, sta la masă cu el și el cu mine“ (Ap. III, 
20). „Astă-gă de veţă audi vocea lui Dumnedeă, nu vă înver- 
tosați înima“ lacă ce repetati adesa scriițorii vechiului și 
Noulu Testament? (Ps. XCIV, 7, 8; Is., LV, 3; Ebr., LII, 7; 
IV 7). Ce ar însemna locurile aceste, dacă omul nu s'ar pu- 
tea împrotivi lucrărei harului, dacă ar avea asupra omului 
o putere neresistibilă? | 

II. Incă şi cuvântul lui D deii asigură, că Gmenii se pot 
împrotivi harului, și încă cu îndărătnicie, despreţuind tâte 
măsurile sale. „Ce se mai fac?“ dicea însuși D-dei în Ve- 
chiul Testament, vorbind poporului jidovesc; „ce ași mai 
face vieă me.e, care să nu-ă fi făcut?“ (Is. V. 4). „I6ta diua 
am întins mânile mele catră un popor necredincios, care mer-
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ge pre o cale, carea nu este bună, urmând cugetelor sale“, 

(LXV, 2), „așa și eă voiă alege nefericirea lor, şi voit, aduce 

asupra lor tâte acele de care se tem; pentru că chiemami, și 

nimene nu respundea ; cuventam și nu audeaă,; ci făceaă rtă 

în ochiă meă, și alegeaă de care n'aveam placere“ (LXVI, 4; 

comp. LXV, 12; Prov. 1, 24; Jer. VII, 13). „Vot ceă tari la 

cerbice și netataţi împrejur la inimă şi la urechi, tot-deuna 

vă împrotiviți Spirituluă Sânt, precum părinţii voștri așa și 

voi“, striga în Noul Testament Sântul martir Stefan, îndre- 

ptându.-se către ludei (Fapt. VII, 51). » Deci să ne silim a în- 

tra într acel repaus, că să nu cadă cine-va dupre acelaș esem- 

plu al neascultărei“, dicea creștinilor Sântul Apostol Paul, 

arătându-le esemplul nefericit al jidovilor (Ebr. 1V, n). 

III. Se scie că Scriptura conţine o mulțime de îndem- 

nări, promisiuni, ameninţări spre a îndemna pre om la vir- 

tute. Pentru ce atâtea sfătuiri, promisiuni şi ameninţări, 

dacă harul ar lucra asupra omului necesar, saii dacă îm- 

pins la virtute prim acâstă putere dumnede€scă omul nu 

se pote apăra de anu o împlini? 

IV. Sânţii Parinţi şi Invăţătorii bisericei predica cu toţii 

că omul lucreză cu tâtă libertatea în alegerea şi practicarea 

faptelor bune şi că nu este constrîns de harul lui Dumne- 

deu. Să cităm pre unii: Sântul lustin dicea aşa : «Nașterea 

mostră ma atârnat'de noi, dar a-l urma (pre D-dei), prin 

puterile intelectuale ce ni le-a dăruit, alegând ceia ce este 

plăcut lui, acâsta depinde de noi: Dumnedeii însuşi ne asi- 

gură şi ne face a crede acesta (15. Sântul 16n Chrisostom : 

«Dumnedei nu constrînge pre nimene ; dar dacă el voeşte 

şi noi nu voim, mântuirea nOstră este cu neputinţă ; totuşi 

nu că voinţa sa ar fi neputinciosă, ci pentru că nu vort- 

  

(2). Apolog. IL, n. 10: Lect, er. 1825, XVIII, 2. 3. 
LD 

“Teologia Dogmatică. 
94.
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şte să silescă pre nimene (1);. Sântul Grigorie 'Teologul : 

<Voea omene€scă nu se conformâză în tot-dcuna voci dum- 

nedesști ; forte adesea o contradice și i se împrotivește (2),. 

Sântul Vasilie cel mare : «Spiritul este la indemâna lie-că- 
ruea spre a-l primi, ca şi cum l-ar aparţine, şi varsă cu în- 

destulare asupra tuturor harul desăvârşit, de care se bucu- 

ră acei ce se împărtăşesc de el, dupre măsura capacităţei 

lor de a-l primi, şi nu dupre măsura posibilităţei pentru Spi- 
rit (5);. Sântul Macarie Egiptenul : «Natura omenescă este 

aptă a primi şi bine şi r&ă, harul lui Dumnedei şi purerea 
inimică; dar nu pâte fi silă (4) fără consimţirea voinței 
omenești : D-deii însuşi nu produce nimic în om. cu tote că 
pâte, din causa libertăţei cu carea este omul înzestrat (5). 

Apostolii insuşi. înzestrați cu har, nu eraii impedecaţi de 

a face ceva dupre dorinţa lor, acestă dorinţă să îi fost can- 
trară harului, de şi nu puteai p&cătui de Ore ce nu se 

mândreau că ai! fost luminaţi de o aşa lumină şi învredni- 

Ciţi de un har așa de mare (6);. «Mântuitoriul cere, chiar 
deia cei perfecţi, voinţa sufletului pentru serviciul Spiritu- 

lui; așa că voinţa şi harul să, fie in unire, căci dice Aposto- 

lul : <Nu stinge Spiritul (7) (i Tes. V. 19). 
V. Mintea sănărâsă, din partea sa nu se pâte opri dea 

nu observa, că dacă harul dumnedeesc ar constringe liber- 
tatea omului și i-ar trage cu sila la bine, n'ar mai fi în el 
motiv pentru virtute; faptele bune n'ar mai avea nici un 
merit, şi in genere t6tă moralitatea sa ar fi săpată ; şi cine 
să fie autoriul acestora? D-deii însuși! Oare sunt de admis 

(). De nomin mut. homil. III, n. 6. cf. in Ioann. homil X n.2.3. 
(3. Cuvânt despre Teol. IV; Op. St. P. III. 9. 
(3). Despre Spiritul St. ch. 9; ibid VII, 265, 266. 
(4). Homil. XV, n. 54. . 
(. Hom. XXXVII, n. 10. 
(5. Hom. XXVII, n. 10, 11. 
(7). Co v. despre luarea Spiritului n. 16.
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niște aseminea socotinți? Este adevărat, că mintea nu este 

în stare a esplica, cum puterea dumnedeescă |ucrând asu- 

pra omului, îi lasă deplină libertate, nici de a fixa cu preci- 

siune raportul mutual al celor doi mobili (2). Totuşi miş- 

terul acesta trebue să fie pentru noi neindoelnic, pentru că 

avem destule cause ponderâse a crede, că omul, deparțe 

de a fi despoiat de libertaţea sa prin influința harului dum- 

nedeesc, ia o parte activă la faptele pre care le lucreză ha- 

rul în el şi prin el. 

Ş. 194. Omul ta o parte activă la cele ce le lucrâză harul 

dummnedeesc în el și prin el. 

. Intro mulţime de locuri ale Scripturei se respresintă, 

că tâtă lucrarea sânţirei omului dela început până la sfergit 

este tot odată şi lucrarea harului dumnedeesc şi lucrarea 

omului însuşi. Se?dice, spre esemplu : 1%. Despre întorcerea 

omului : „Intârceţi-vă la mine și eă, mă voii, întorce către voăt 

(ler. XXXI, :8); şi în alt loc: » Intorceţi-vă karăși la mine, 

dice Domnul oștirilor, și mă voiă reîntorce către voii (Zach. 

1. 3); sai: „Apropiaţi-vă de Domnul și se va apropia de voit 

(lac.:1V, 8). In numele luă Iisus Christos vă rugam, de a vă 

împăca cu D-dei“ (Il Cor. V, 20) : 20, Despre urmarea luă 

lisus Christos : „Nimene nu vine către mine de nu-l va atrage 

pre el Tatăl me, carele ma trimes“ (lon, VI, 44); şi pre de 

altă parte : „De nu-și va lua cine-va crucea sa și să-mă uwme- 

ze mie, nu este vrednic de mine“ (Mar. X, 38; com. XIX, 2). 

(1). In evul medii scolasticii și-aă închipuit, spre esplicarea mis- 

terului acestuea,, sisteme numerâse, dintre care mai cunoscute sunt 

următorele patru : al 'Pomiştilor, al Augustiniștilor, al Moliniş- 

tilor şi acel al Congruiștilor. Dar tote sistemele acestea, aii detee- 

tele lor şi se întrebuințeză numai în sedlă. Espunerea și esami- 

narea acestor sisteme se află în dogmaticile lui Perone, Lieberman 

de 'eier şi alţii.
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30 Despre renaştere : „De nu se va naște cine-va; din apă și 
din Spirit, nu va întra întru împărăţia luă D-deă“ (6n UI, 
5); şi iarăşi : „ Pocăiţi-vă, și să se boteze fie-care din voi în nu- 

mele luă Iisus Christos, spre ertarea păcatelor văstre, şi veţi 
primă dărul Spiritului Sâni* (Fapt. IL, 38). 40. Despre rei- 
noirea omului : „Și le voiă da o inimă, și voiă, vărsa în mă- 
runtacle lor un spirit noă; lua-voiă, din trupul lor inima, de 
piatră, și le voiă da o inimă de carne, ca să mergă pre ca- 
lea poruncilor mele, să păzăsca ceia ce le-am poruncit și să 
facă“ (Ez. XI, 19, 20); şi în alt loc: „Indepartaţă dela voi 
nelegiuirile de care vaţă făcut vinovaţi, și faceţi-ve o inimă 

nouă și un spirit noă“ (Ez. XVIII, 3; comp. lac. IV. 8). se. 
Despre unirea cu lisus Christos : „Remâneţi întru mine şi 
că întru voi“ (l6n, XV, 4); și mai departe : „Cel ce remâne 
întru mine și €ă întru el, multă rodă aduce“ (Ibid. 3). 

II. Sânta Scriptură esprimă acelaşi adevăr când afirmă. 
că dela libertatea omului depinde de a fi bun saii răti : „De 
veţi vrea să mă ascultați, bunătaţile pământului veţi mânca, 
Yar de nu veți vrea și nu mă veţi asculta, sabia vă vu mânca 
pre voi“ (Lis. L. 19, 20); de a urma şi a imita pre Iisus 
Christos : „De voește cine-va să vie dupre mine, să-și Xa cru- 
cea și să-mi urmeze“ (Mat. XVI, 24); de a tinde la perfecţi- 
une : „De voeștă să fii desăvârșit, mergi vinde averea ia și o 
dă săracilor, și vel aveu comâra în ceriă; apoi vino și-mă 
urmeză mie“ (Mat. XIX, 2). 

III. la fine adevărul acesta se esprimă în părţile Scrip- 
turei, în care se dice că faptele bune sunt ale omului : „Așa 
să lumineze lumina vostră înaintea Gmenilor, ca vădând fa- 
ptele vostre cele bune, se mărtscă pre Tatal din ceriură“ (Mat. 

„NV, 16). „Remânegă tari și neclătiță și lucraţi necontenit din 
ce în ce maă mult la lucrul hui D-deă, sciind că munca vâstră 
nu va fi fără resplata la Domnul (| Cor. XV, 58; comp. 1.
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"Tess. L, 3; Ebr. VI, 10); sai ca fiindu-i socotite ca merit : 

„Pazăţi-vă ca să nu perdeţă faptele bune ce le-aţă făcut, ci să 

primiți o resplata deplină“ UL, lon 8). „Fie-care în deosebă 

va primi plata sa dupe faptă“ (I Cor. III, 8). „Şicel ce va 

adapa pre vre unul dintr acești mică numai cu unu pahar de 

apă rece, în nume de învățăcel, adevăr dic vouă nu-și va pier- 

de plata sa“ (Mat. X, 42). „Lupta cea bună am făcut, am 

sfârșit cursul, credința am. păzit : de acum îmă este păstra- 

ță cununa dreptăței, care-mi va da-o „Domnul, judecătoriul 

cel drept, în diua acela ; și nu mumai mie, ci și tuturor celor 

ce aă iubit venirea luă“ (UI Tim. IV, 7, 8; comp. Mat. V, 

12; 1 Cor. 1V,5; XV, 58; Ap. XXII, 5). 

IV. Dar şi sânţii Părinţi şi învățătorii bisericei predi- 

cau acelaşi învățătură. Sântul Ciril Jerusalimitenul scria : 

«Lucrul iui D-deii este de a planta şi a uda ; al vostru este 

de a aduce fructe. Lucrul lui D-dei este de a împărtăși ha- 

rul: al vostru este de a-l primi şi a-l păstra. Nu despreţuiți 

harul pentru că este in dar; ci, primindu-l, păstraţi-l cu pie- 

tate (1). Sântul Grigorie Teologul : «Virtutea nu este numai 

un dar al marelui D-deti. care a cinstit chipul sei, pentru 

că şi silințele vâstre sunt de trebuinţă. Nu este numai fruc- 

tul inimei vâstre, pentru că trebue și o putere superi6ră. 

Vederea cea mai bună nu pâte deosebi obiectele care de 

almintrelea se pot videa; trebue încă un luminător mare, 

care să lumineze ochii mei şi cela ce este vădut ochilor 

mei. Şi spre desăvârşirea mea trebue două părți dela mare- 

le D-deu, anume cea dintăiii şi cea din urmă; dar trebue 

una şi deia mine. D-dei me creă cu iubirea de bine; îmi 

dă şi puterea; dar la mijloc este şi alergătoriul în arenă. 

N'am piciorul tocmai uşor; dar nu fără sj;eranța unei res- 

plătiri îmi pun tote puterile ia aiergare, pentru că lisus 

  

(9. Cat. L.n.4p. 20. 21.
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Christos este respirarea mea, puterea, bogăţia mea minuna- 
tă (?). Sântul I6n Chrisostom. «Dupre ce am primit harul 
de sus, depinde de voinţa nâstră a face bine sai r&ii (2). 
«D-deii deschide inimele celor carii doresc (a cunosce ade- 

vărul). . Se dice despre vindătârea de purpură că : „Dom- 
nul i-a deschis inima ca să asculte ceia ce dicea Paul“ (Fapt 
XVI, 14). eAst-fel a deschide inima e lucrul lui D-deu; dar 
a asculta era fapta femeei însăși; așa că acolo era şi lucrul 

dumnedeesc și fapta omenescă (3),. Sântul Vasilie cel mare : 
«Hotăririle omeneşti, față cu binele, nu se pot s&vârși fără 
ajutor de sus; dar.ajutorul de su: nu se va pogori asupra 

omului, care nu se sileşte de fel pentru acesta. Din contră, 
spre lucrarea virtuţei, trebue a întruni şi una şi alta; tre- 

bue zelul omului și ajutorul, care vine de sus prin credin- 

ță (0. Sântul Macarie Egiptenul : «D-dei ordonă, ca omul 

să recunosc, mai ântăiti prin spiritul săi ceia ce este bine, 
ca dupre ce l-a re-unoscut să-l iubâscă şi să-l s&v&rșască 
prin voinţa sa; dar harul dă spirituiui, celui ce voeşte şi 
care crede, puterea de a lucra, de a suferi ostenela şi a se- 
vârşi fapta (5). Fericitul Teodoret : «Apostolul numea un 
dar al lui D-dei și credinţa în Lisus Christos și suferinţele 
îndurate pentru acest divin Mântuitor (Fil. 1, 29), netăgă- 
duind nici-decum acestei îndoite priviri participarea voin- 
țel libere (omeneşti), ci învățând, ca, prin ea însăşi şi fără 
de har, acestă voinţă nu pâte face nimica bun ; căci aceste 
două lucruri sunt de neapărată trebuinţă : disposiţia nâstră 
sati voința de a lucra şi conlucrarea dumnedeescă. Şi, pre- 
cum harul Spiritului nu este îndestulător acelui ce n'are 

(1). Cant. sacr. despre virtutea omenâsca. Op. St. păr. IV, 255. 
(2). In genes. homil. LIV, n. 1; cf. in loann. homil. X,n. 2,3. 
(5). In act. homil. XXXV, n.1. 
(4). Codul ascetic. C. 15; O. St. P. 1X, 423, 
(5). Homil. XXXVII, n. 10.
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voinţa acâsta, aşa şi voinţa singură, fără ajutoriul harului 

dumnedeesc, nu pâte aduna o comâră de virtuţi (îp. Sân- 

tul Grigorie cel mare : <Sânţenia supremă face mai întăiii 

în noi ceva, fără de concursul nostru, spre a termina apoi 

împreună cu noi, venind în ajutor și voința liberă, binele 

ce am dorit a-l face (2). cAşa cu harul premergător, şi vo- 

inţa bună, care vine după aceia, ceia ce este un dar al lui 

Dumnedeii celui a tot puternic, devine propriul nostru 

merit (5). 

V. Dacă consultăm acum esperienţa nâstră personală ŞI 

învățămiatele istoriei, vom afla o nouă dovadă pentru ade- 

vărul acesta. Cunoscinţa nemijlocită şi observarea Consctin- 

țiosă de noi în sine ne asigură : 19. Că, de și renăsculi prin 

apă şi Spirit, nu incercăm nici o constringere din partea ha- 

rului îu momentul când ne decidem a face sai săvârșim vre 

o faptă bună; din contră, din mai multe fapte bune, alegem 

cu totul hber una, pre care o săvârşim, părăsindu-o câte o 

dată de bună-voe înainte de a o termina; 20 că nu săvâr- 

şim fapte bune fără Gre-care greutate şi chiar încordări, 

totuşi fără să avem a lupta până la sânge (br. XII, 4), 

sub conlucrarea harului, în r&sboiul necontenit, ce avem 

a-l susţine cu inimicii mântuirei nostre ; 30 că în tine, forte 

adesea, dupre numerose încercări, după o practică prelun- 

gită a pietăței, ni se intâmplă a ne intârce iarăși la calea 

nedreptăţei şi a viciului, cu tâte chiemările harului dum- 

nedeesc. Si istoria sânilor atleți ai credinței ne presintă 

esemple isbitore atât pentru nenume&ratele lor sirguinţi, ce 

avură de a face spre a se înălța treptat in virtute; cât și 

pentru păcatele ce le pâte săvârşi acela chiar, care a ajuns 

la gradul cel mai înalt de perfecţiune morală. 

  

(0)... « "Apeporipv Tăp stpa, xât Tis ijpiszepas nyoYopias: Aa 

mijg atac Entobplac. + În vhil. |, 

(). Moral. XVI, 25, n. 30. 

(3). In Ezech. homil. LX, n. 2.
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13. Natura şi condiţiunile sânțirei omului prin 
harul dumnedeesc, 

Ş. 195. Părţile învețaturei. 

Respingând errea protestanților, carii prin îndreptăţire 
sati sânţirea prin har, nu văd alt-ceva decât ertarea păca- 
teior omului, de şi în faptă păcatele sale rămân în el, pre- 
cum şi o socotinţă (imputaţiune) cu totul esternă, ce i se 
face de jertfa lui lisus Christos, cu tâte că în realitate nu 
devine drept, și recunosc din partea omului numai sin- 
gură credinţa ca condiţiune de justificare şi de sânţire, Bi- 
serica ortodoxă învaţă : 10, Că sânțirea omului constă în- 
tru aceia, că este cu adevărat curăţit de păcatele sale prin 
harul dumnedeesc şi că cu ajutoriul s&ă devine. drept şi 
sânt; 20. că credinţa este nurmai prima condiţiune impusă 
omului spre sânţirea sa şi prin urmare pentru mântuirea 
sa; 3%. Că pe lângă credinţă mai este și alt-ceva, adecă se 
cere fapte bune» (Maărt. orL. p. 1. resp. 103; Epist. Patr. Or. 
art. 9, 13, 16). 

$. 196. Sânţirea omului constă în aceia, că este cu adevă- 
rat curățit de păcatele sale prin harul dummnegleesc și că cu 

ajutoriul săă, devine drepi și sânt. 
I. Dreptatea socotinţei aceştia, precum şi falsitatea acelia 

dupre carea omul n'ar obține prin îndreptăţire ŞI sânţire ni- 
mic mai mult decât ertarea pe&catelor sale, şi că numai pe din afară i sar socoti dreptatea lui Christos, pentru că în fap- tă ar remânea el în păcat, o represintă fOrte pre larg Sânta 
Scriptură : 10, Ea dice, spre esemplu, a) vorbind de scopul 
patimilor Mântuitoriului : „Iisus Christos a iubit biserica și pre sine sa dat pentru densa, ca să o sânțesca, dupre ce o a cu- raţit în botezul apei prin cuvântul viețez, ca să o pue înaintea sa mărita, neavând întindciune, sai prihană, saă alt-ceva de
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aseminea, ci fiind sânta și fără de prihana“ (Efes., V, 25- 

27); b) vorbind de fructeie morţei sale pre cruce: „:Sânge- 

le luă lisus Christos Fiului săă, ne curaţește de tot pecalul (lon 

1, 7); „oacă el este împacare pentru păcatele nâstre, și nu nu- 

maă pentru, ale năstre ci și pentru ale lumei întreg“ (IL, 2); 

€) vorbind de predestinaţiunea în lisus Christos. ... „E 

ne-a ales întru el maă înainte de crearea humei prin dragos- 

te. ca sa fim înaintea bă sânți şi făra de prihana“ (Efes. |, 

4). Cum s'ar înţelege tote cuvintele acestea, dacă economia 

dumnedeescă în Iisus Christos sar mărgini numai în a ne 

erta păcatele nâstre în consideraţiunea meritelor Rescum- 

p&rătoriului şi nu le-ar stirpi în noi? 20. Vorbind de creş- 

ziniă, carii ş-ati împropriat rescumpe&rarea săvârşită prin 

Mânatuitoriul, Scriptura dice : a) că sunt curăţiți de păca- 

rele lor prin căinţă şi întorcere către Iisus Christos : „Deci 

pocăiți-vă și vă întorceţi ca să se ștergă păcatele vâstre“ (Fapt. 

II. 19). „Dacă sângele taurilor și al ţapilor și cenușa de ju- 

nice, stropind pre ceă necuraţi, îă sânțește spre curățirea cor- 

puluă ; cu cât maă mult sângele luă Christos, care prin Spiri- 

tul cel etern sa adus pre sine Jăra pată. luă Dumnedeă, va 

curăți consciința vostră de faptele cele morte spre a servi 

Daumnedeuluă celuă viză“ ! (Ebr. LX, 13-14; comp. lis. |, 18; 

Fapt. XV, 9;1 Tes. V, 23); b) că sunt născuţi din noi 

din Spiritul Sânt şi formâza în Iisus Christos o creatură, 

noua : El (D-deu) ne-a mântuit prin botezul renascerei și 

prim reînoirea Spiritului »ânt, pre care l-a vărsat preste noi 

în abundență prin lisus Christos, Mântuitoriul nostru; ca 

- Andreptându.ne prin harul bă să fim moștenitori vieţeă eter- 

ne dupre speranță“ (Tit. LL, 3-7; comp. l6n. Il, 5-7). „Din 

a sa vote ne-a născut cu cuvântul. adevărului, ca să fim noi 

un fel de primățiă al făpturilor sale“ (lac. |, 18). „Daca este 

deci cine-va în lisus Christos, a devenit o creatura nouă“
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(U Cor. V, 17; comp. Gal. VI, 15; Etes. IL. ro); 6) că sunt 

spălat, sânţiţi, îndreptăţiți : „Și ast-fel aă fost uni din voi 
(păcătoşi mari); dar vață spălat, dar vaţă sânţit, vață în- 

dreptății în numele Domnuluă Iisus și prin Spiritul D-deuluă 

nostru“ (| Cor. VI, n); d) desbrăcaţi „de omul cel vechi, 
cu faptele sale, şi îmbrăcaţi cu ce? noă, care se reânoește în 

cunoscința asemănărei Acelui ce l-a creat“ (Col. III, g-ro; 

Etes. IV, 22-24); e) deveniți fii ai lui D-deu, nu părtaşi 

păcatului : „Jar câf l-aă primit le-a dat lor putere, ca să fie 

fă aă luă D-deă, celor ce cred întru numele luă. carii nu din 
sânge, nică din pofta trupescă, nici din pojtă bărbătescă, ci 

dela D-deă saă născut“ (lon. I, 12-13). „Tot cel născut din 
D-deă, nu face păcatul, ca sămânţa Lui într Ensul remâne ; 

și nu pole să păcătutscă, pentru că este născut din D-deăt 

(I lon. III, 9): f) părtași naturei dumnedeeşti : „Precum 

dumnedesca putere ne-a dăruit tâte cele ce sunt spre viaţă şi 

spre pietate, prin cunoscinţn celuă ce ne-a chimat dupre mă 

mire și virtute, prin care ni saă dăruit mari și scumpe Jă- 

găduință ; ca prin aceste sa vă faceţi părtaş dumnedeeșteă na- 

tură, fugind de corupțiunea cea din lume prin potfă. Și pen- 

tru aceia. . adăugeţă la credința vostră virtute, etc.& (Ul Petr. 

|, 3-4). Este cu neputinţă de a esplica exact tote părţile a- 
cestea ale Sântei Scripturi, dacă se admite, că sânţirea omu- 
lui constă numai în ertarea păcatelor şi o imputaţiune cu- 
rat esteriOră a dreptăței lui Christos. 3%. In fine Scriptura 
mărturiseşte, că în acei carii sunt renăscutţi, născuţi din 
noi, curăţiţi de păcate şi făcuți părtași naturei dumnede- 
ești locueşte : a). Dumnedei Parintele : „Ceza ce ne face 
cunoscut cd noi remânem întru el și el întru noi, este că 
ne-a făcut partașă Spiritubă săi (| Ion. 1V,p; comp. 
Ul, 24). b). Dumnedeu Fiul: „Fă sunt întru Tatăl meă 
și votă întru mine, și eă în vox (lon. XIV, 20; comp.
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Rom. VIII, 10); 6). D-deii Spiritul Sânt: „Aă dâră nu sciți 

că sumtefă templu luă D-deă și că Spiritul luă D-deă, locuește 

întru vot? (| Cor. LL, 16; comp. VI. 19). Ar fi cu nepu- 

tinţă ca Sântul sânţilor să locuiască in Omeni, carii ar avea 

încă țâte păcatele lor, cu tote că păcatele acestea li sa fost 

ertat; căci „ce unire pote fi între dreptate și nedreptate ? ce 

legătură între lumină și întunerec ?“ (ÎL Cor. VI, 14-15). 

II. Sânţii Părinţi şi întveţătorii bisericeă susținea, că în- 

dreptăţirea și sânţirea omului constă în curățirea sa reaiă 

de păcat şi în participarea sa la dreptate şi la sânţenie. Aşa 

spre esemplu cetim in Apostolul Varnava :, Cel ce ne-a re- 

inoit întru ertarea păcatelor ne-a dat un alt tip (Twnâv), aşa 

că avem sufletul unui prunc şi aşa dic6nd ne-a creat din 

noi (1). Sântul Vasilie cel Mare se esprima aşa: «Spiritul 

nu este o creatură, ci chipul sânţeniei dumnedeești şi 1S- 

vorul sânţeniei pentru toţi. Noi suntem aleşi întru sânfenia 

„Spiritului UL. Tes. Ii, 3), precum dice Apostolul; el ne re- 

înoește și ne crează din noi dupre chipul lui D-deu; prin 

baia botezului şi a reînoirei Spiritului Sânt suntem noi a- 

dopiaţi de D-deu. Creatura care se impărtâşeşte de Spirit 

este reînoită (2)». «Uniunea Spiritului şi a sufletului nu este 

o apropiere locală (se pote ore apropia nematerialul ma- 

terialminte?), înstr&inarea patimilor au avut intrare in su- 

flet în urma alipirei sale pentru corp, şi i-a îndepărtat de 

înrudirea cu D.Qei. De aceea oră-cine curăţindu-se de în- 

tinăciunea, cu care se acoperise prin păcat, a revenit la fru- 

museţa naturală şi prin curăţire a restituit intru cât-va chi- 

pul împărătesc al formei sale celei vechi, numai acela pote 

a se apropia de Mângăitoriul (3). Sântul Gregorie Teolo- 

gul : «EI (Spiritul Sânt) crează în renascerea spirituală, de 

(1). Epist. n. 6. 

(3). Contr. Eun. lib. V: 0p. St. P. VII, 292, 

(3). Despre Spiritul Sânt. e. 9; ibid. 266. 
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acesta vă puteţi convinge din ceia ce se dice că „nimene nu 

pote videa, saă primi“ împărăţia lui D-deii, dacă nu se naş- 

te din noi... din Spiritul Sânt (on. III, 3-5), şi nu se cu- 

rățeşte de nașterea sa cea dintăii, care este un mister al 

intunerecului (Ps. CXXĂVIII, :6), prin o nouă naştere vă&- 
dită, lumin6să, reproducând pre fie-care a parte (1). <Ha- 
rul nedeslipit de puterea botezului nu înnâcă lumea, ca o- 
dini6ră; ci curăţeşte pe fie-care om de păcat şi spală cu 
desevârşire 16tă necurăţia şi t6tă întinăciunea adusă prin 
corupţiune (2);. Sântul 10n Chrisostom : «Preoţii jidoveşti 
aveati puterea de a curăți de lepra corpului, sati mai bine, 
nu de a curăţi, ci numai de a certifica curățirea. . . Dar aceş- 
tia (servitorii lui Christos), ai primit puterea, nu de a asi- 
gura curățirea de lepra corpului, ci de a curăţi cu desăvâr- 
șire (ânaAMrrew novredâe) de întinăciunile sufletului (2). 
Wântul Macarie Egiptenul : «Sufletul pre care Spiritul şi l-a 
pregătit sieşi tron şi ca locuinţă, dacă-l crede demn de im- 
părtășirea luminei saie și-l luminâză cu frumuseta gloriei 
sale nespvse, devine totul lumină, totul fisionomie, totul 
ochii; nui remâne nici o parte, care să nu fie plină de 
ochi spirituali, adecă nu-i remâne nimic iatunecat; ci totul 
devine lumină și spirit. . (4. <Accă a căror unire cu Spr- 
vital lui D-deui este desăvârşită devin aseminea lui Chris- 
tos, ei păstreză întrânşii tot-dcuna puterea spiritului şi 
manilesteză tuturora fructele spirituale pre care le portă. 
Căci de îndată ce Spiritul i-ai făcut nevinovați şi curaţi în 
lăuntru, ar fi cu neputinţă ca în afară să porte fapte rele; 
dar tot deuna şi în tâte se arată iatr'ânşiă fructele Spiritu- 
lui (5). Sântul Ciril Alexandrenul : «Când Sântul Spirit ne 

  

(2). Cuvânt. la Peniecosta; Op. St. P. IV, 19. 
(2). Cuv. despre Botez.; ibid. 1]I, 277. - 
(3). De Sacerdotio, III, n. 6. 
(?). Hom. | n. 2. 
(6). Cuv. despre Caritate n. 7.
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împărtășește prin justificare şi sânţire un fel de figură dum- 

pedeescă, lisus Christos se formâză în noi (Gal. IV, 19). 

Anume aşa, că chipul ipostasului lui D-dei Părintele se im- 

primeză în sufletele nostre (br. |, 3), adecă, când Spiri- 

tul ne transfigurâză prin sânţire (1)>. 

III. Socotinţa, că îndreptăţirea omului ar consta nu înti'o 

curăţire complectă, ci numai in ertarea pecatelor şi'în o 

imputare cu totul esterioră a dreptăţei iul Christos, soco- 

tinţa acesta este în neunire : :*. Cu ideia de D-dei. Că, a 

admite că, în lucrarea îndreptăţirei omului, D-deii nu face 

alt-ceva decât de a-i erta păcatele sale fără a-l curăți în a 

dever, ar fi a presupune, că nu pote sati că nu voeşte a 

justifica pre omul pEcătos prin harul săii cela tot puternic, 

două presupuneri de o potrivă nedemne de Fiinţa supre- 

ma. Şi dacă acela ce vede tote ar recunâsce pre cei justifi- 

caţi şi sânțiți ca sânți, pe când ei n'ar fi cu adevărat, şi nu 

Y-ar privi ca păcătoşi. când ar remânea în păcate, n'ar fi cu 

adevărat D-deii. 20. Nu se potriveşte nică cu ideia despre li. 

sus Christos, privit ca Adam cel nou și ca cap al bisericei. 

Cuvântul lui D-dei ne învaţă, că lisus Christos este noul 

Adam (| Cor. XV, 45), şi că, precum din Adam cel dintăiii 

s'a respândit păcatul și mortea preste toţi urmaşii s&i, de a- 

ceminea din al doilea Adam se revarsă asupra tuturor celor 

născuţi din el (I lon. II, 29) dreptatea și viaţa (Rom. V, 15-19). 

Dar păcatul şi mOrtea s'a comunicat dela Adam cel dintăii 

la toți urmaşii să şi cu adevărat a conrupt însuşi natura n0s- 

tră : prin urmare și dreptatea şi viața celui de al doilea A- 

dam ni se împărtășesc cu adevărat nou şi ne curăţesc îns- 

aşi natura nâstră. Cuvântul sânt învaţă farăşi că D-dei „l-a 

dat (pre lisus Christos) cap bisericeă, care este corpul săă. și în 

  

(5). In Lis. lib. IV, or. Îl t. II p. 591. ed Aubert.
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care acela, care săvârşeşte tote în toți, află împlinire“ (Efes. 

I, 22-23) şi că noi toți, carii credem intru El suntem mem- 
bre vii ale corpului s&ă (V, 30). Dar dela cap se respândeş- 
te cu adevărat şi fireşte viața preste t6te membrele corpu- 

lui; deci ar fi cu neputinţă ca viaţa, dreptatea și sânțenia 
lui Christos Domnul nostru să nu se împărtășașcă tot aşa 

de fireşte şi tot așa de real tuturor acelor, ce cred cu ade- 

vărat întru EI. 30. In fine este necompatibilă cu ideia res- 

cumpărărei sau restaurărei omului. Restaurarea sau reașe- 

darea omului nu este alt-ceva decât intârcerea sa la starea 

cea dint&iti în care se găsea înainte de căderea sa. Dar îna- 

inte de căderea sa omul era cu adevărai nevinovat, sânt și 

drept. La starea acesta prin urmare trebue să fie adus. 

Apoi dacă acei ce sunt restauraţi, îndreptraţi şi justificaţi, 

remân ca și mai înainte in păcat, fără sânţenie şi fără drep- 

tate ; dacă primesc numai ertarea păcatelor şi sunt numai 

pe din atară intrați in posesiunea dreptăţei lui Christos, a- 

tunci nu pOte fi vorba de restaurare, de restatorirea omu- 

lui în starea sa cea dintăiii; nu este mai mult decât un si» 

mulacru de restaurare saii alt ceva de aseminea (1). 

$. 197. Credinţa este cea dintăiă, condițiune din partea, omu- 
luă pentru sânţirea sa, și prin urmare pentru mântuirea sa. 

Cu tote că harul dumnedeesc, care lucrâză sânțirea n6s- 
tră, se întinde asupra tuturor Gmenilor, cu tâte acestea nu 
lucreză contra voinței lor. El sânţeşte în taptă chiar pre 
omul păcătos; dar dupre aceia nu-l mântueşte decât nu- 

(1), Dintre teologii noştri, Em. s. Stefan Iavorski a desvoltat 
cu mai multă precisiune ideia sortodoxză despre justificare contra 
protestanților în tratatul săi despre Faptele bune p.2e. 1 (VE- 
di, Pâtra credinţei p. III 451. 414. St, Petersb. 1840). :



mal cu Gre-cari condițiuni ce are a le împlini. Cea dinte 

din condiţiunile acestea este Credinţa. 

1. Sub numele de credinţă, in genere, se înţelege aici 

acțul, prin care omul primește liber şi-şi împropriâză, prin 

Ote facultăţile sufletului sti, adevărurile descoperite de. 

D-deu în lisus Christos spre sânţirea şi mântuirea n0$- 

ură (1). Acestă primire şi acestă impropriere se numeşte 

credință, pentru că cea mai mare parțe din adeverurile 

descoperite, necuprinse de minte în afară de domeniul sci-. 

inţei, nu pot să ne fie apropiate decât prin credinţă. O ast- 

fel de idele despre credinţă decurge : 1”. Din cuvintele Mân- 

tuitoriului. care le dise învăţăceilor să, trimiţândui să pre- 

dice Evangeliul în lume : » Mergând îm t5tă, lumea, predica 

Evangeliul la t6tă făptura“, şi adauge îndată : „Cel ce va 

crede (adeca va primi şi-şi va impropia tot ce se va pre- 

dica) și seva boteza se va mântui, dar cela ce nu va crede se 

va osindi“ (Marc. XVI, 1-16). 20. Din cuvintele Apostolului 

I6a, care termină Evangeliul săi cu observarea urmă- 

târe : „Și alte multe minună a jăcut Iisus înaintea ucenicilor 

  

(2). „Credinţa. este o supunere totală la ceia ee aude cu o în- 

credere deplină în adevărul ce se predică, dupre harul dumne- 

deesc“ (Mar: Vasilie despre Credinţă. Oper. St. Par. 1X, 28) „Cu- 

vântul credinţă, în sine luat este de două feluri: La cea dintii 

aparţine credința care se supune; este consimţirea sufletului cu 

ceva ; este folositâre chiar pentru suflet, cum dice Domnul : „Cel 

ce aude cuvântul meă şi cel ce crede celuă ce m'a trimis, are viaţă 

eternă şi nu cade în condemnaret (16. V, 24). . . Alt fel de credin- 

ţi este aceia ce sa, dat în har prin Domnul nostru lisus Ohris- 

tos : „Unul primeşte dela Spiritul Sânt darul de a vorbi cu mare în- 

ţelepciune ; altul primeşte dela acelaşi Spirit darul de a vorbi cu sciin- 

ță ; un “altul primeşte darul. credinţei prin “acelaşi Spirit ; iar altul 

pmimeşte dela acelaşi Spirit harul de a vindeca bălelet (| Cor. XII, 

3, 9). Asttel credinţa acesta dată în har prin Spiritul sânt nu 

numai că învaţă pre om, ci și lucrâză întru el cu:o putere su- 

pranaturală; căci acela ce are o aseminea credință ar putea gice 

muntelui acestuia : „Mată-te de aici, şi sar muta“ (Mat. XVII, 19. 

St. Oyr. lerus: Cat. V, n. 10, ii p. 92, 9%).
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săi, care nu, sunt scrise în cartea acesta ; dar acestea, s'aă scris 
ca să credeți că isus este Christos, Fiul lui D-deăi și credend 
să aveți viaţă întru numele sei“ (l6n, XX, 30-31). 30. Din 
cuvintele celor-lalți Apostoli, carii numesc credința (Gal. 
I, 23; Rom. |, 5; Act, VI, 7; XXIV, 24), sati legea credin- 
ței (Rum. III, 27), însași Revelaţiunea lui D-deu, sau tâtă 
învăţătura creştină, și dai titlul de credincioși (Efes. I, I; 

„I Cor. VII, 14; l. Tim., IV, 12), sau creştini (Rom. III, 22; 1 
Cor. II, 21) partisanilor învățăturei aceștia. Şi precum Des- 
coperirea, dupre cele trei facultăţi principale ale sufleru- 
lui Omenesc, mintea, voinţa şi inima, care trebue să o pPri- 
mescă şi să o împroprieze, conţin adevăruri de trei feluri: 
adeveruri dogmatice, adeveruri morale şi promisiuni, âşa 
şi credinţa creştinului se produce sub trei aspecte deose- 
bite : credinţă în înţelesul cel mai strins, prin care se pri- 
mesc şi se apropie adevărurile dogmatice; cha ritatea, prin 
care se primesc și se apropie adevărurile morale ; şi spera- 
nța, prin care se primesc şi se apropie făgăduinţile. De 
aceia Sântul Apostol, determinând natura credinței, care 
servește de conducător creştinilor în călătoria cerescă di- 
cea : „lar acum remân aceste treă : credinţa, speranța și dra- 
gostea“ (1 Cor. XIII, 13) (1). 

II. Credinţa luată în înțelesul general este neapărață pen- 
tru sânţirea și mântuirea nâstră, dupre mărturia Cuvântu- 

(1). Sunt două feliuri de credință : Este credinţă în aceia ce sa augit (Rom. X, 11): ascultând Sânta Scriptură credem în învă- țamântul Spiritului Sânt. Acestă credinţă ajunge la perfecţiune prin împlinirea celor poruncite de Lisus Christos, adecă când cre- dem cu adevărat, că vieţuim dupre pietate și păzim poruncile celui ce ni le-a, reînoit. Căci acel ce nu crede conform cu tradi- țiunea bisericer universale, saii este în împărtașire cu Satan prin fapte rele, acela e un necredincios. Credinţa mai este și arătarea celor ce se speră, precum și convingerea, de cele ce nu văd (Ebr. XI, 1), adecă siguranţa tare dea videa împlinindu-se promisiunile
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lui dumnedeesc. Este cea dintăiă coadiţiune, ce are a se 

împlini din partea omului : 1*. Ea "i este de neapărată trebu- 

inţă pentru admiterea sa întru împărăţia harului lui Chris- 

tos. „Cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cela ce 

na va crede se va, osîndh“ (Marc. XVI, 16); 20. Fără dânsa nu 

se pâte primi Spiritul Sânt : „Numaă una voiă să sciă, de la 

poi : Gre prin faptele legei aţă primit voi pre Spiritul Sânt 

saă prin credinţa, ce ați audit-o 2« (Gal. IUL, 2). „Decă cela 

ce vă comunică vouă spiritul și lucrâză minună întru 0%, din 

faptele legei saă din ascultarea credintei jace acâsta ? precum 

şi Abraam a creduit luă D-deii și i sa socotit luă întru drep- 

tate. Să sciți dar că cei din credință, aceia sunt fii luă Abra- 

am (lb. 5 7). „Christos ne-a rescumpărat. . pentru că bine-cu- 

vântarea promisă luă Abraam să se comunice ginţilor în Iisus 

Christos ca sd. primim prin credinţă promisiunea spiritului“ 

(Ibid. 14); 3% Fară credinţă nu pâte fi îndreptățit şi cură- 

ţit de păcate prin harul Spiritului Sânt : „ Zrebue sd Pecun6s- 

cem, că omul se justifică prin credință fără de faptele legei 

(Rom. III, 28); căcă este un D deă, care justifică prin cre- 

dinţa pre cel tăiat împrejur şi care din credință îndreptațeș- 

te și pre cel netăiat împrejur“ (Rom. ILL, 30; comp. Gal. 

II, 16). „Deci fiind justificaţi din credinţă, să avem pace la 

D-deăi prin Domnul nostru Ti 

re am căpătat prin credința în acest har în care ne aflam“ 

(Rom. V, 1-2), : „Fiind justificați în dar prin harul săi, prin 

rescumpărarea cea în Christos Iisus, pre carele D-deă l-a 

propus împăcare prin credința întru sângele lui“ (Rom: LL, 

24-25). „D-deii carele cumâsce inimile le-a mărturisit lor, dân- 

du-le Spiritul Sânt ca și nouă, și ma. făcut deosebire între eă 

sus Christos, prin care și întra 

ce ni le-a făcut D-Qei şi a căpăta cele ce cerem (St. lon Damasc. 

Esp. ac. a cred. ort. Iib.IV. e. 10 p. 140). 

Teologia Dogmatică. 
25,
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și nod, curățind inimile lor prin credinţa“ (Fapt. XV, 8 9); 
40. Credinţa mai este creștinului necesară și spre a-l face să 

rămâe şi să crescă în viaţa spirituală și pietate : „Căci drep- 

tatea lui D-deă nă sa descoperit, dreptate care vine din cre- 

dință, și se perfecţionăză în credință, dupre cum este scris : 

dreptul viețuește din credință“ (Rom. 1, 17; comp. Gal. III, 

1; Ebr. X, 38). „Ne grăbim ca să contribuim la bucuria vos- 

tră, ca să rămâneţă tară în credinţă“ (IL Cor. 1, 23). „Ele aă 
fost rumpte din causa necredinţei, și voi rămâneță tară prin 
credinţa vâstră“ (Rom. XI, 20); 50. Ea-i este de trebuintă 

pentru ca să fie plăcut lui D-dei : „Este cu neputinţă a plă- 
cea luă D deă, fără credință“ (Ebr., XI, 6). „Tot ce nu e din 

credință păcat este“ (Rom. XIV, 23); 60. În fine este nece- 

sară pentru a ajunge ia mântuirea eternă ; „din copilărie scii 
Sântele Scripturi, cară pot să te înţelepţescă spre mântuire 

prin credinţa cea în Christos lisus“ (IL 'Tim, Il, 15). „Ca prin 
har sunteți mântuiţă în puterea credinței“ (Efes. IL, 8). 

HI. Cuvântul lui D-deu ne învaţă iarăși, că peatru sân- 
ţirea și mântuirea omului păcătos îi trebue mai ales: a). 
Credinţa, în înțelesul cel mai restrîns, prin care ne împro- 
priem adevărurile dogmatice a le descoperirei adecă : ade- 
vărul esistenţei lui D-deii, al unităţei fiinţei sale şi treimea 

ipostaselor ; adevărul despre lisus Christos, ca Rescumpă- 
rătoriii etc, „/ără credință este cu neputinţă a plăcea lui 
D-deă,; căcă, spre a se apropia de D-deă, trebue a crede că 
este un D-deă și că wa respliti celor ce-l caută“ (Ebr. XI, 6). 
„Și acâsta este viaţa de veci, ca să te cunâscă pre tine unul 
adevăratul D-deii și pre isus Christos pre carele l-aă trimes“ 
(Lon XVII, 3). „Deci mergând învăţaţi tote poporele, botezân- 
du-i în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sânt“ 
(Mar. XĂVIII, 19). „Cel ce va crede și se va boteza se va 
mântui, și cel ce nu va crede se va osîndi“ (Marc. XVI, 16);
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„Cel ce crede în Fiul are viuţa eternă, tar cel ce nu crede în 

Fiul nu va videa viaţă, ci mânia luă D-deă, rămâne asupra 

lui“ (lon. III, 36; comp. VI, 29; VIII, 24; 1 Petr. 1,8). 

„Noi înșine am credut în Iisus Christos, ca să fim justificaţi 

prin credință întru el“ (Gal. 1, 16; comp. Rom. X 9; Ion. 

III, 16); b). Dragostea, prin care ne însușim adevărurile 

morale ale Descoperirei, şi anume iubirea de D dei în ge- 

nere, dragostea lui lisus Christos și către aprâpele. „De ași 

avea credinţa, tstă, dice Si. Paul, în cât se mut și munţii, iar 

dragoste nu am, nimica nu, sunt“ (| Cor. XIII, 2). „In Jisus 

Chwistos nici tderea nick netăerea împrejur nu servesc la nă- 

mic, ci credința care este însufleţită de dragoste“ (Gal, V, 6). 

„D-deă dragoste este, și ork-cine remâne întru dragoste remâ- 

ne în D-deă și D-deă întru el“ (| lon. 1V, 6; comp. Mat. 

XXII, 37; Luc. VIL. 47). „Dacă cine-va nu iubește pre Dom- 

nul nostru lisus Christos să fie anatema“ (| Cor, XVI, 22; 

comp. Mat. X. 37; Lon XIII. 34). Dupre dragostea ce avem 

către fraţii noștri recunoscem, că am treculi de la morte în 

viaţă; cel ce nu iubește remâne întru morte“ ( Ion. III, 14); 

6). Speranţa, prin care ne apropriem promisiunile divine : 

„Iubiţilor, suntem acum fă lu D-deă, dar ceia, ce vom fi o 

data nu se arată. Scim că, când se va arăta, vom fi aseminea 

luă, pentru că îl vom vedea așa precum este. Și oră-cine are 

acâstă speranţă se sânțește precum el însușă este sânt“ (| Lon. 

UI, 2, 3). „Căcă numai în speranţă suntem mântuiţă“ (Rom. 

VIII, 24). „Iisus Christos, ca Fiul preste casa sa, și noi 

casa sa suntem, numai să păstrăm până în sfârșit o încredere 

tare şi o așteptare plină de bucurie a bunurilor ce le sperăm“ 

(Ebr., WII. 6; comp. III, ui, 12). „Se remânen tară și neclă- 

tiți în mărturisirea ce am făcut de a spera pentru că credin- 

cios este Cela ce a promis“ (Ebr. X, 23). 

IV. Sânţii părinţi și învățătorii bisericei recunosceai fie 

credinţa în genere, fie în deosebi, credinţa, speranţa și dra-
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gostea ca neapărat de trebuinţă pentru sânţirea și mântuirea 

omului. Așa se esprima, spre esemplu, Sântul Clement al 
Romei ; «Noi carii suntem chiemaţi, dupre voinţa dumne- 
deâscă în lisus Christos, suntem îndrepiățiţi nu prin noi în 
sine și prin propria nâstră înțelepciune, sau prin mintea n6s- 
tră, pietatea sau faptele n6stre întru curăţia inimei nâstre, ci 

prin credinţa, prin care D-deă cel a tot puternic a îndrep- 

tăţit pre toți Omenii de la inceputul lumei (1);. Înălțimea la 

care ne duce dragostea este nespusă. Dragostea ne uneşte cu 

D-dei ; dragostea acopere o mulţime de păcate (| Petr. IV, 2);. 
prin dragoste a venit la perfecțiune toţi aleşii lui D-deu; 
fără dragoste nimic nu este plăcut lui D-deu (2). Sântul Po- 
licarp : « Aprofundându-le (epistolele Sântului Paui), puteţi 
să primiţi învățăturile în credinţa, ce vi sa dat, care este 
mama tuturor, insoțită fiind de speranţă şi condusă de dra- 
gostea către D-deii, către Iisus Christos şi către aprâpele. 

Cel ce remâne în tâte acestea, împlineşte porunca adeve- 
rului; căci ori-cine are dragoste este departe de tot păca- 
tul (5). Sântul Vasilie cel mare : «Lauda cea mai complec- 
tă și cea mai frumâsă ce o pâte face omul de D-dei este de 
a nu se mândri de dreptatea sa, ci de a sci că n'are drepta- 
te reală, că este îndreptăţit numai prin credinţa în lisus 
Christos (4). «Nici o faptă nu se pâte împlini mai cu cuvi- 

„inţă, fară credinţa în lisus Christos (5),. <Ea (dragostea) cu- 
prinde prin puterea sa şi săvârsește ori-ce poruncă (6). 
Sântul Grigorie Teologul : «Mărturiseşte pre lisus Christos 
și crede că a înviat din morți, și te vei mântui ; căci îndrep- 
tăţirea, este a crede numai, şi mântuirea des&vârşită, este a 

(1). L Ep. e. Cor. n. 31. Lect. er. 1814, XIV, p. 269. 
(2). Ibid. n. 49 p. 186 
(3). Ep. e. Fil. n. 3. ibid. 1821, 1, 119. 
(4. Om. despre umilinţa; Op. St. P. VIII, 313. 
(5). Com. la Isaia C. I, ibid. VI, 65. 
(%). Regule pre larg resp. la întreb. 2; ibid. IX, 99,
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mărturisi şi a adauge siguranța la cunoscinţă (1. Sântul 

I&n Ohrisostom : «Dupre ce a dis că lumea sa făcut vino- 

vată înaintea lui D-dei, că toţi ai păcătuit, şi că nu se pote 

mântui fără credinţă, Apostolul caută a dovedi, că nu este 

ruşinos a se mântui așa; ci din contră, este infinit glori- | 

os (2). Apostolul demonstreză că credința nu numai nu este 

de prisos, ci este așa de necesară că fără dânsa nu se pâţe 

mântui (5). «Spre a arăta ce inimă trebue să aibă creding, 

ciosul, Apostolul dice : «Ne giorificăm de speranța gloriel» 

divine» (Rom. V, 2). «Nu numai trebue să fie pre deplin în- 

credinţat de bunurile ce le-a primit, ci trebue să considere 

şi bunurile viitore ca cum ar fi în posesiunea sa; căci nu 

se pâte lăuda cine-va de cât numai de ceia ce are. Dar fi- 

ind-că speranța bunurilor viitore este tot așa de tare, tot 

aşa de sigură ca speranța bunurilor date, Apostolul dice 

că ne glorificăm și de speranţa viitorului (4). Sântul Ciril 

al lerusalimului : «Lertarea păcatelor se dă tuturor de o po- 

irivă, dar împărtăşirea Spiritului Sânt nu se dă decât po- 

trivit cu credinţa fie-căruea (5);. «Dacă păstrăm o asemi- 

nea credință vom fi nevinovaţi inaintea lui D-dei și ne vom . 

împodobi cu tot feliul de virtuţi. . . . Aşa este puterea cre- 

dinţei, că nu numai credinciosul se mântue ci și alții sunt 

mântuiți prin credința credinciosului (6), «Speranţa învie- 

- vei este rădăcina a t6tă fapta cea bună, căci așteptarea res- 

plătirei întărește sufletul intr'o activitate virtusă (7)>. Aşa 

fu şi învățătura Sântului Ignatie (5), a Sântului Irineă (2), 

(1). Cuvânt despre ţinerea ordinei bune ; ibid, III, 150. 

(2). Despre Ep. către Romani, om. VIII, p. 155. Mose. 1844. 

(3). La Ep. e. Rom. um. VIII, p. 168. 

(4). Id. hom. ÎX, p. 191. 

(5). Catech. | n. 5. p. 12. 

(6). Catech. V n. 1, 8 p. 90-91. 

(7). Cat. XVIII, n. lp. 405. 

(8). Epist. ad. Philad. n. VIII, IX; ad Trail, VIII. 

(9). Adv. Heeres., IV, dan. 1.
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a Sântului Ambrosie (1), a Sântului Macarie Egiptenul (2), 

Sântul Ciril Alexandrenul (3), Teodoret (%, a lui Augus- 

tin (5), etc. (5). | 
V. Apoi şi mintea sănătOsă pricepe necesitatea absolută 

a credinţei spre sânţirea şi mântuirea n6stră. Fără credin- 
ţă nu putem să ne impropriem adevărurile descoperirei 
dumnedeești; prin urmare nici nu putem sci, ce a făcut 
Didei pentru mântuirea nâstră, nici aceia ce suntem noi 
înșine îndatoriţi a face și ast-fel, descoperirea cu tâtă econo- 
mia mântuirei, ne remâne străină și noi înşine suntem stră- 

ini de mântuire şi de revelaţiune. Credând în Iisus Chris- 
tos Mântuitoriul și în cuvântul săi descoperit, deschidem 

aşa dicând sufletul nostru pentru t6te lucrările mântuitâre 
a le lui D-deii in noi; dar necredând îl închidem noi sin- 
guri respingând tote lucrările acestea și ori-ce ajutor dum- 
nedeesc. 

Ast-fel, cu tote că credința este deșteptată în noi prin 

harul premergător și că prin începutul săi este un daral 
lui D-qei, de abea începând a vieţui în noi, cu consimţirea 

(2). De Cain. et Abel, II, ln. 8. 
(2). Credând în a tot puternicul D-geii, să ne apropiem cu îni- 

mă curată şi liberă de tâte grijile lumei, de acela care dă tu- 
taror împărtăşirea Spiritului Sânt dupre măsura, credinţei“ (Hom. 
XXXVII; comp. XLIV, n. 5; XLI, n. 2). „Dacă n'am primit 
încă vindecarea, spirituală şi mântuirea, este din causa necredin- 
ței nostre, pentru că n'avem rîvnă, pentru-că nu iubim pre D-deii 
din tâtă inima şi nu credem cu adevărat întru el. Ast-fel, pentru 
că ne tămădueşte îndată, să alergăm la dânsul cu o credinţa ade- 
vărată“ (Om. XX, n. 8). 

(8). In Ion, lib. V. t. IV p. 539 ed Aubert. 
(4). In Hebr. X, 39; in Eph. III, 17. 
(5). „A Fide incipit homo sed quia et demones credunt, neces- 

se est addere spem et charitatem“ (Serm. XVI, de Verbis A pos- 
toli; cf. de Spir. eţ litt. XI, n. 26). 

(6). Origen. in Num. homil. XXVI, n.2 ; Clem. Alex. Strom. V. 
1; VII, 1; Hilar. Com. în Math. cap. XX, n. 7;in Ps. LX, n.3; 
de Trinit., VIII, 12; 1. Dam. Esp. cred. ort. lib. [V, e. 11, 141, 142.
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nâstră liberă devine din partea nâstră instrumentul princi- 

pal, prin carele primim cu adeverat în sufletul nostru ha- 

rul cel mântuitoriii „și tâte cele ce privesc viaţa și pietatea“ 

(IL Petr. I, 3). Ac6sta e prima condiţiune spre regenerarea, 

sânţirea şi mântuirea nâstră prin har. 

VI. Ceia ce face să se pricâpă val6rea credinţei şi imputa- 

bilitatea sa, este că de şi ar fi produse în noi la început prin 

o lucrare a harului premergător, totuși nu înceteză a depin- 

de şi de noi fie ce supunere de bună-voie la vocea harului, 

care ne chiamă la Lisus Christos, fie ca supunere de bună- 

voie a minţei și a tuturor facaltăților sufletului nostru ade- 

vărurilor descoperite şi economiei dumnedeești a sânțirel 

nâstre, fie în fine ca lepădare de sine de bună-voie dupre 

conducerea Domnului nostru lisus. «Nașterea în natură, 

dice Teodoret, nu cere participarea celui ce se naște, dar 

nașterea în credinţă cere învoirea 'celui ce naşte şi a celui 

ce se naşte. Căci, ori cât de adevărat ar crede predicato- : 

riul, dacă auditoriul primește predica sa fără credinţă nu 

pote fi armonie între denşii (1)». Sântul I6n Chrisostom vor: 

beşte despre valrea credinţei în opera mântuire! nostre 

aşa : «EI (Ap. Paul) arată că mântuirea prin credinţă pose- 

dă în gradul cel mai înalt tot aceia de care s'ar putea glori- 

fica şi încredința mântuirea prin fapte. Cel ce se laudă cu 

faptele sale preţueşte ostentâla sa proprie, dar cela ce se 

glorifică cu credinţa sa în D-deu presintă laudel un motiv 

mult mai bun, pentru că laudă şi preamăreşte pre Dom- 

nul. Recunoscând prin credinţa în D-qeii adevărul a tot cela 

ce n'a descoperit în deajuns natura lucrurilor vădute, do- 

videşte amorul s&ă sincer peniru D-deiă şi proclamă cu 

tărie puterea sa ; ceia ce indică o inimă din cele mai recu- 

  

(1). In Tit. 1, 4:08 cijs miloane T6%08 Xa 705 ewâvtos 4ai 

705 evywusvov Tijy ooppwytay Entei.
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noscătâre, un mod filosofic de cugetare şi un spirit înalt. 

A nu fura, a nu asasina este lucrul cel mai ordinar ; dar 

a crede că D-dei are puterea de a face ceia ce nu se pote, 

trebue un suflet mare, cu tărie alipit de D-deu,; este dova- 

da unel iubiri adevărate. Cu t6te că acela care observă 

poruncile, onoreză pre D-dei prin faptul acesta, cela ce are 

filosofia credinţei îl onorâză şi mai mult. Cel diatăiă e su- 

pus lui D-qeii dar al doilea are o ideie dreptă despre D-deii 

l-a glorificat şi onorat mai mult decât se pâte face prin fap- 

te. Elogiul dintii îi revine atletului; al doilea glorifică pre 

D-deti și-i aparţine pre deplin. .. Trebue putere pentru cre- 

dinţă ca şi pentru fapte. In fapte corpul participă adesea la 

lucru ; dar credinţa este fapta sufletului singur şi nimene 

nu împarte cu ea triumfurile sale, de aceia şi lucrul săi 
este şi mai important. .. Precum credinţa este proprietatea 

unul suflet mare şi înalt, de aseminea necredinţa este do- 
vada unui suflet lipsit de minte, grosolan, care se înjosește 

„până la stupiditatea dobitocescă (%);. 

$. 198. Credinţa singură este neîndestulătore pentru sân- 
țirea şi mântuirea omului ; îă maă trebue și fapte bune. - 

Dar ori care ar fi preţul acestei credinţe ce s'a descris, ŞI 
care cuprinde, în înţelesul s&ii cel mai larg, speranţa și dra- 

gostea; cu tote că credința acesta este prima condiţiune 

ce are omul de implinit spre a'și impropria meritele Mân- 
tuitoriuiui, acâstă credinţă cu tâte acestea nu este îndestu- 
lătore spre a se ajunge scopul. Prin credință numai, omul 

pote găsi îndreptăţirea, curățirea păcatelor sale în taina 
botezului, care-l întroduce în împărăția harului lui lisus 
Christos; el pâte apoi să primescă darurile harului acestuea 

(9). Om. VIII la Ep. către Rom. p. 157, 158, 114, 175.
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prin cele-lalte taine ale bisericei; dar, spre a putea conser- 

va, dupre intrarea în împărăţia acesta, dreptatea şi curăția 

căpătate prin Botez; spre a se putea folo-i de darurile Spiri- 

tului Sânt, ce are a le primi prin cele-lalte sânte taine; spre . 

a se putea întări în viaţa creștină şi a se înălța treptat la sân- 

țenia creștină ; spre a putea, la sfârșitul carierei sale pămân- 

teşti, să se arate îndreptat și sânțit înaintea înfricoșatului 

tribunal a! lui Christos; pentru t6te acestea“ ma! trebue 

ceva pre lângă credinţă; îi trebue fapte bune, adecă fapte, 

care să fie espresiunea esterioră şi ca fructe a le credinței, 

speranţei şi dragostei, care se află în sufletul creștinului și 

care pot fi privite ca împlinirea exactă a voinţei dumne- 

deești propuse în legea evangelică. 

I. Cuvântul lui D-deti învaţă lămurit : 10. Că numai cre- 

dința fără fapte, este neindestulătore pentru mântuirea 

omului; Mântuitoriul nostru însuşi declară : „Nu toță cei 

ce-mi dic mie, Domne, Domne vor intra întru împărăția ce- 

riurilor, ci acela ce face voia Părinteluă meă, carele este în 

ceriuri“ (Mat. VII. 21; comp. XXVII, 27). Sântul Apostul 

lacob dice.: „omul se îndrepitză prin fapte și nu numai 

prin credinţă“ (lac IL, 24). Dupre Sântul Lân : „Cel ce dice 

că-l cumosce și nu păzște poruncile sale este mincinos și ade- 

vărul nu este întru el“ (| lon, II, 4). In fine Sântul Apostol 

Paul asigură că. „Nu acel ce ascultă legea sunt drepți îna- 

intea luă D-deă, ci ceă ce păzesc legea vor fi îndreptăţiță“ 

(Rom. IL, 13); 20. Că creştinul trebue să-și arate credinţa, 

speranţa și dragostea sa prin fapte bune : „Credinţa care 

mare fapte este mortă în sine. . . . . . Arată-mă credința ta 

prin faptele tale. . . . . Precum corpul este mort fără'de su- 

flet, așa şi credinţa este mortă fără de fapte“ (lac IL. 17, 18; 

26). „Ori-cine are speranța acâsta întru El“ (Domnul lisus 

Christos) „se sânțește precum EI, sânt este, (| Ion. III, 3).
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„Cela ce are poruncile mele și le păzeşte, acela mă iubește“ 

(6n, XIV, 20). Jubiţilor să nu iubim cu cuvântul, nică cu lim- 

ba, ci prin fapte întru adevăr“ (IL Lon. III, :8). 30. Ca Omenii 
„sunt chiemafi la împerăţia haruiui Domnului Iisus spre a 

face fapte bune: „Not sunten făptura sa, fiind creaţi în Ii- 
sus Christos spre fapte bune, pre care le-a pregătit Ddeă, ca 

să umblăm întru ele“ (Efes. II, 10). „Arăta-tu-sa harul cel 

mântuitoriă, tuturor Omenilor, învățându-ne, ca lăsându-ne 

de nepieiate și poftele cele lumeștă, să trăim deștepță cu drep- 
tate și cu pietate în lumea de acum ; așteptând fericita speran- 

ţa și arătarea măreță a marelui D-deă și a Mântuitoriuluă 

nostru lisus" Christos; care sa dat pre sine pentru noă, ca 

să ne scape de t6tă nedreptatea și să-și curăţescă lu-șă popor 

proprii, r&unitoriă, de fapte bune“ (Lit. IL, u-14); 40. In 
fine că nu numai dupre credinţa lor, ci și dupre faptele lor, 

va resplăti D-deii Gmenilor în viaţa viitâre : „Fiul omului 

trebue să vie întru mărirea Tatălui s&ă, cu ângeriă săi şi a- 

tumcă va da, fie-căruea dupre faptele sale“ (Mat. XVI, 27; 

comp. XXV, 34-36). „Pie-care va primi de la Domnul res- 

plata bineluă ce va fi făcut“ (Efes. VI, 8). „ Va da fie-căruea 

dupre faptele sale“ (Rom. II, 6). „No? tofi trebue să ne ară- 
tăm înaintea scaunului de judecată a luă Christos, ca să ia 

fie-care dupre cum a Țăcut în corp, saă bine saă, răă“ (1 Cor. 
1V, ro; comp. LX. 6). „Nu scifi voi ca nedrepții nu vor mo- 

șteni împărăţia lui D-deă,?* (| Cor. VI, 9; comp. Gal. V, 
19, 20; Ebr. XII, 14). 

||. Acelaşi adever este espus şi mai lămurit in scrierile 
sânţilor părinți și învățători ai bisericei. Se cităm pre căţi- 
va din ei. | 

Sântul Clement Romanul : «Aşa dar, dupre ce ne-am în- 
dreptăţit prin credinţă, se întreba ce este de făcut, iubiţilor? 
Se fugim de viitute și de dragoste ? Nici de cum ; ferescă
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D-deă să facem una ca acesta? Din contră să ne sirguim cu 

căldură și din tote puterile a săvârşi ori-ce faptă bună... . 

L.ucrătoriul cel bun primeşte cu îndrăsn€lă pânea muncei 

sale, dar cel leneș nu îndrăsnește nică a căuta la cel ce l'a 

pus la lucru. Și noi iarăși trebue să fim zeloși în virtute, 

căci totul vine de la El. Aşa ne dice Profetul : „Jacă Dom- 

nul... . porta cu sine resplatirele și ţine în mâna sa prețul 

mumnce“ (Lis. XL, 10). Prin aceia ne îndemnă a ne întorce | 

către dânsul din t6tă inima nâstră, şi a nu fi nici negrijilii 

nici nepăsători în nici o faptă bună ()>. Și într'o altă epis- 

tolă : <El dice iarăși» : Oră cine mă va mărturisi și mă va 

pecunâsce înaintea Omenilor, îl voii, recunosce și îi voii măr- 

turisi şi eă, înaintea Tatal mei, carele este în ceriură“ (Mat. 

"X, 32). lacă resplata nostră pentru că am mărturisit pre 

acela prin care suntem mântuiţi. Dar cum îl vom mărtu- 

risi? Implinind 16te cuvintele sale și evitând neascultarea 

poruncilor sale, adorându-l nu numai cu gura, ci din totă 

inima, cu tot cugetul. .. Nu trebue să ne mulţămim a-l nu- 

mi : Dâmne; aceia nu ne-ar mântui, căci El singur dice : 

„Nu tot cel ce-mi dice, Dâmne, Domne va întra intru împără- 

ţia ceriurilor ci cela ce face dreptatea“ (Mat. VII, 21). De 

aceia fraţilor, îl vom mărturisi prin faptele n6stre şi prin 

stăruința în dragostea între-o-laltă, nu prin adulteriii, ca- 

lomnie, invidie, ci prin cumpătare, prin îndurare, bunăta- 

tea inimei; noi trebue să compătimim unii pentru alții și 

să nu fim stăpâniţi de avariție. Prin ast-fel de fapte, şi nu 

prin fapte contrare, trebue a mărturisi pre D-dei (2)». 

Sântul Ciril al lerusalimuluă : “Cultul dumnedeesc se 

compune din două părți, adecă,; cunoscinţa acurată a dog- 

melor pietăţei și faptele bune. Dogmele fără de fapte bune 

  

(4). LEp. e. Cor. n. 33, 34; Lect. cr. 1824, XIV, 210, 271. 

(2). II Ep. e. Cor. cap. 3 4; ibid. 1842, IL 46, 41.
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nu sunt plăcute lui D-dei; nu primește nici faptele, dacă 
sunt întemeiate pre dogmele pietăţei. Căci la ce ar servi de 
a cunâsce bine învățătura lui D-dei şi a comite uriciosul 
adulteriă ? Pe de altă parte, ce ar foiosi cumpătarea dacă 
ar blasfema ca un nelegiuit (2). 

Sântul Vasihe cel Mare : «Am observat de mai mult ori, 
că faptele fie-căruea și fructele spirituale sunt însemnate 
sub numele de copii. Căci se dice: „Totuși se va mântui, 

„prin nașterea de prunci, dacă stăruesc în credinţă în dru- 
Joste, în sânţenie și într'o viaţă bine regulată“. Şi sufletul ca 
soţia unui mire, care a respuns aşteptărei sale, se va mân- 
tui, dacă cu ajutorul cuvântului naşte, prunci, adecă fapte 
bune, și remâne în calea cea bună, fără a se mai intina: 
apoi prin vre-un păcat (2). 

Sântul Grigorie Teologul : «Precum fapta tără credință 
nu este primită, pentru că mai mulți fac binele prin glorie 
și prin o disposiţiune naturală, așa „credința făra de fapte 
este morta“ (lac. II, 26), . . Arată-mi credinţa ta din fapte; 
arată-mi fertilitatea pământului tăi. . . dacă este adevărat, 
că eii n'am semănat în zadar (5);. 

Sânutul I6n Chrisostom : «VE rog, să ne silim din tâte 
puterile ca si remânem tari în credință adeverată și a 
duce o viaţă virtâsă, căci, dacă nu vom uni cu credinţa 
şi o viață demnă, ne supunem pedepsei celei mai cru- 
de..... Iisus insuși a întărit adevărul acesta în E vangelia 
sa, când a dis că mulți din acei carii alungaii demonii şi 
profetisaă vor fi condemnaţ. Ba încă mai mult. Toâte pa- 
rabolele sale, precum parabola viei, acea a năvodului, a 
spinilor, a pomului neroditor, cer ca să fim cu adevărat vir- 
tuoşi. Mai rar vorbeşte Domnul despre dogme (căci uşor 

(1). Cat. IV, n. 2. p. 8% | 
(2). Comm. la Isaia, e. 14; Op. St. Păr. VI, 400. 
(9). Cuv. despre sine însuși; ibid. II, 29.
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este a le crede), dar despre viaţa virtosa forte adesea, saii 

mai bine tot-deuna ; căci în călătoria acâsta, lupta este ne- 
curmată şi prin urmare și munca. Şi ce se qic despre dis- 

preţul desăvârşit al virtuţei? Chiar nepăsarea de părţile cele 

mai mici a le sale ne espun la”nenorocirile cele mai mari; 

așa neingrijirea de milostenie ne aruncă în gheena. . Multe 
ași dice despre acesta : nu numai negrijirea unei virtuţi ne 

închide ceriul, ci şi dacă am practica-u fără sirguință și ze- 

lul cuviincios, urmarea ar fi aceiaşi pentru noi (1)». Nici bo- 

tezul, nică ertarea păcatelor, nici sciinţa, nici primirea sân- 

telor taine, nici sânta cină, nici mâncarea corpului (Domnu- 

lui), nică împărtășirea sângelui, nimic de feliu! acesta nu ne 

foloseşte, dacă nu vom duce o viaţă drâptă, disiinsă şi cu- 

rată de tot păcatul (2). Credinţa fără fapte este, așa dicând, 

o fantomă fără viaţă (2). 

Fericitul Teodoret : «Credinţa nu este de ajuns pentru 

mântuire dar faptele sunt neapărat de trebuinţă spre per- 

fecţiune (45. «Ne trebue nu numai credinţă, ci şi o activi- 

tate lăudabilă (5). Punctul principal şi adevăratul temeiii 

al faptelor bune, este cunoscința de D-dei și credinţa întru 

el; căci, ceia ce este ochiul pentru corp ; credința în D-deu 

şi cunoscința sa, sunt pentru suflet. Dar tot odată pre lângă 

credinţă trebue și o virtute activă, cum îi trebue ochiuluy 

braţe, picidre şi cele-ialte membre a le corpului (6). Ar îi 

de prisos a mai cita aici mărturiile multor învăţători al 

bisericei, așa pre St. Ignatie Teoforul, St. Varnava, St. Iri- 

neu, St. Teofil al Antiochiei, Clement Alexandrenul, Eu- 

(0). La Mat. om. LXIV, p. 102, 103, 104. 

(2). In dictum Pauli : „Noto vos ignorare. . .“ n. 6. 

(5). In II Tit. omil. VII, n. 1. 

(4). In Exod. quaest. LXIII; ct. in Ps. XLVIII, î. 

(5). In. Ps. XOVI, 9. 
(5). In Rom. 1V, 25.
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sebie Cesarenu, St. Gregorie al Nisei (3), St. Isidor Pelu- 
siotul (2), St. Ambrosie, tericiţii Ieronim, Augustin, St. 16 
Damascen (3) carii repetă în unanimitate adevărul acesta 

III. Pe nedrept se lEgă eterodocșii de unele locuri a le 
Scripturei, care s'ar părea că indică contrariui, spre esem- 
plu : „sSciind că omul nu se îndreptăză prin fapte de a le le- 
gei, ci prin credința în isus Christos, și not am credut în 
Iisus Christos, ca să ne îndreptăm prin credință în Christos, 
dar nu prin fapte de a le legei“ (Gal. IL, 16). „Socotim decă 
că prin credinţă se îndreptă omul, fară fapte de a le legeăt 
(Rom. III, 28). „Jar celui ce nu lucreza, ci crede în cel ce 
îndrepteză pre cel nepios, i se socotește credința luă spre drep- 
tate“ (IV, 5). „Cu harul sunteți mântuiți prin credință, și a- 
cesta nu dela voi, pentru ca darul luă D-deii este“ (Efes. II 8). 

In privinţa acesta trebue a ne aminti : 1%. Că Sântul Paul 
în înveţătura sa despre justificare, are îngenere în vedere 
Omeni, carii credeati, că se justifică înaintea lui D.-dei prin 
faptele legei, fără credinţa în lisus Christos, adecă păgâni, 
carii se lăudaii cu faptele lor bune s&vârşite la lumina le- 
gei naturale. şi mai ales a jidovilor, carii se lăsaii pre fapte- 
ie lor bune comforme cu legea lui Moisi. Si prin urmare 
afirmând, că din contră omul pecătos, jidov sad păgân, 
nu se pO!e justifica decât prin credința în Iisus Christos, 
Rescumperătoriul n&mului omenesc. că este indreptățit în 
dar prin harul dumnedeesc și nu prin faptele şi meritele 

(). Ignat. ad. Efes. n. 4; Barnab. Epist. n. 19; Iren., adv Her. 1, 6, n. 2; Teofil, 11, 21, 31; Clem. Alex. Strom. V, 1; VI, 14, 15; Ruseb. Hist. ecel. III, 27; Grig. Nis. Catech. XXIX. (2). '0ox 8vv ăn nisracos pvov soia. Lib. IV. Epist. 65. (3). Ambros. de Cain, et Abel. II, 2, n. Ș; Hier. in Ies. cap. XĂVI: „Non enim sufficit murum habere fidei, nisi ipsa fides bonis operibus confirmeturt, Augustin contr. II Ep. Pelag. III, 5, n. 14: „Que (fides) sine operibus neminem salvat“, I. Dam, Esp. cred. ort. lib. IV, cap. 9 p. 237.
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sale personale, Sântul Apostol vorbeşte anume de fapte 

săvârşite de om, în jidovism sati păgânism, fără credinţa 

în Mântuitoriul Iisus Christos și inainte de întOrcerea sa la 

credința acesta, şi nu faptele omului convertit la creşti- 

nism, care, întemeiate pre credinţă şi sânţite prin ea, sunt 

așa dicend, fructele naturale şi manifestarea el. 

20, Mai ales trebue a se avea în vedere, că Apostolul 

vorbind contra jidovilor înţelege, nu faptele legei moraie, Cl 

mai cu sâmă faptele legei cerimoniale, pre care păgânii nu 

je puteai săvârşi, și a căror observare din partea jidovilor, 

era dupre ei, un titlu de justilicare pentru ei singuri, fără de 

păgâni. Ast-fel dupre ce a dis contra jidovilor că „omul se 

justifică prin credinţă fără faptele lege“, Apostolul adau- 

ge îndată : „Aă dora D-deă este numat D-deul jidovilor ? nu 

și al ginţilor ? Da, de bună sâmă și al ginţilor ; căci este nu- 

maă un D-deă, care îndreptâza prim credință pre cei taeaţi 

imprejur, şi prin credinţă justifica şi. pre cei netăeați împre- 

jur (Rom. III, 28-30); 

30. Adaugem că sub numele de justificare, Apostolul în- 

țelege acel fel de îndreptăţire ce o primeşte tot păcătosul, 

jidov sati păgân, în taina botezului. în momentul întorcerei 

sale ia creştinism şi care în adevăr, ni sa dat numai prin 

credința în Christos încă ne mânifestată în faptele legei, 

dar nică decum acea justiticare de care tot creşunul aju.:S 

odată la sfErșitul carierei sale pămenteşii, doreşte să se 

afle vrednic înaintea Judecătoriulu: ceresc, care dupre cu- 

vintele Apostolului insuși, „va du fie-căruea dupre faptele 

sale“ (Rom., IV, 6); 

40. Observăm încă, că prin credinţa, care îndrepteză fără 

implinirea faptelor legei, în păgânism saă jidovism, Sântul 

Paul nu înţelege o consimţire rece a minței, ci acea cre- 

dinţă vie, ardetore, care este însoţită de dragoste : ş Caci în
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Iisus Christos, nică tăerea împrejur nică netăerea nu servesc 
nimic, ci credinţa care este însufleţită de dragoste“ (Gal. V. 6). 

50. În fine vom dice în genere, că Apostolul nostru nu 
numai nu se l&pădă de faptele bune, care însoțesc credința 

în lisus Christos şi-i sunt fructe fericite, ci că din contră 

le privește ca neapărat de trebuinţă pentru creştini; tote 

epistolele sale întăresc acesta; îndemnă în nenumerate lo- 
curi pre credincioși „a se deprinde în pietate“ (|'Tim, IV,7), 
pa se face bogaţi în fapte bune“ (VI, 18), „a avea cu. îndes- 

„tulare tâte și prisosință pentru tot lucrul bun“ (UL Cor. IX, 
8; Col., L, so; comp. Gal. VI, ro; Îl Tes. Il, 17; Tit. UL; 

Ebr. XIII, 20) și adauge : „Că noi toţă irebue să ne arătăm 

înaintea tribunalului lui lisus Christos, ca fie-care se prim&s- 
că dupre cum a făcul în corp bine saă răi“ (IL Cor. V, ro). 

IV. Nu putem severși fapte bune decât numai cu ajuto- 
riul harului dumnedsesc; de aceia şi faptele bune se mai 

numesc fructe a le Spiritului Sânt (Gal. V, 22). Dar fiind-că 
împlinirea lor cere tot odată participarea voinţei nostre li- 
bere ; fiind-că prin acestă participare de bună-voie, manifes- 
tăm credinţa nstră, dragostea și speranţa nâstră în D-deii ; 
fiind-că în fine parliciparea acesta ne costă adesea lupte 
mari şi siiinţi vigurâse (Luc. XIII, 24; Il Cor. VI, 46; 
IL Tim. MIL, 12) în lupta cu inimicii mânruirei nâstre, lu- 
mea, trupul şi Satan, de aceia Domnul bine voeşte să ne 
impute (socotescă) faptele n6stre cele bune ca merit. Şi mai 
ânteiu, dupre măsura progresului nostru în pietate sub 
conlucrarea harului dumnedeesc, el bine voește a adauge 
în noi darurile spirituale (Mat. XXV, 21, 28, 29) (1), pen- 
tru ca prin ajutoriul acesta să ne putem înălța din putere 
în putere din chiaritate în chiaritate (II Cor. INI, 18), apoi 

(1. „Acela care se nevoește numai cu rugăciunea, şi nu cu 
umilinţa, dragostea, blândeţa şi cele-lalte virtuţi, acela obţine a-
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promite celor drepți. . . . „Mare resplată »i se păstrâză în 

ceriuri“ (Mat. V, 12). „Fie care va primi, resplătirea sa par- 

ticulară dupre lucrul săă“ (L Cor.. UL, 8). 

$. 199. Aplicarea morală a dogme. 

1. Haru. este absolut de trebuință pentru mântuirea n6s- 

iră, aşa că, fără ajutorul stă, nu putem nici să venim iară- 

şi la D-deii, nică să credem în Lisus Christos, nici să facem 

tapte cu adevărat bune, fapte spirituale. Deci să ne depria- 

dem a ne umili înaintea lui D-deii și a Omenilor, în senti- 

mentul slăbăciunei și a neputinței nâstre personale; să ne 

deprindem a ruga cu umilință pre Domnul D-dei de a ne 

da acea putere mântuitore, ao păzi. cu umilinţă în inimele 

năstre, a ne folosi de ea cu umilinţă, aducându-ne aminte 

"de cuvintele Apostolului : „Celor mândri le stă D-deă, în 

contra, iar celor umiliţi le dă har (| Petr. V, 5). 

[!. Harul săi ni se dă în dar, pentru meritele Rescumpă&- 

rătoriului nostru. Laudă lui D-dei bine-facătoriul nostru | 

Laudă pentru tot-deuna şi în inima nâstră, şi în gură şi în 

10tă viaţa nâstră „pentru darul seă cel nespus“ (UI Cor. 1X,15). 

Mulţămită lui D-dei Părintele, care ne-a dat : „Spiritul 

său cel a tot sânt“! (Mat. VII, n)- Mulţămită Domnului Li- 

sus, care prin sângele stă ne-a câștigat daruri așa de mari, 

aşa de nepreţuite! Multămită Spiritului Sânt, care se revar- 

să cu îndestulare în inimile nostre, şi rodeşte în noi pen- 

tru viaţa eternă! 

  

decă harul dumnegeese dupre rugăciune ; căci D-deă, care e bun» 

în virtutea iubirei sale pentru &meni, aude cererea ori-căruea îl 

rogă. Dar acela ne cultivând virtuțile, nici obicinuind a le practica, 

cădând în mândrie, se priveză de harul ce l-a primit, sat nu face 

în privinţa acesta nici un câștig noi saii nu creşte“ (5t. Mac. cel 

Mare, Serm., despre libertatea spiritului n. 19 om. XIX, n. 6). 

, 

+) 

“Teologia Dogmatică. 
26.
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III. Harul dumnedeesc se întinde asupra tuturor Omeni- 
lor, dar nu numai asupra celor predestinaţi la gloria eter- 
nă nici numai asupra celor drepţi. Deci să nu desperăm 

nici odată de mântuirea n6stră, cu tâtă mărimea şi mulţi- 
mea greșalelor nâstre; din contră să ne grăbim a alerga la 
Părintele ceresc „care se îndură de noi, ne voind ca să 
cine-va, ci cu, toții sa se întârcă la cdinţa“ (IL Petr. III. 9). 

Să cerem într'ajutor harul Domnului Iisus, care a venit 

în lume „se chăeme nu pre cei drepți, ci pre cei păcătoşi la 

Docdință“ (Mat. LX, 13), şi să nu incetăm nici odată dea 
îndrepta dintru adâncul sufletului nostru acestă rugăciune 
către Spiritul Sânt: „Tesaurul bunătaţei, Dătătoriu-le de 

viață, vino și le selăsluește întru noi; curățește-ne de t6tă înti- 

năciunea și mântuește bunule sufletele năstre“. 

IV Harul, de și a tot puternic și destul de lucrători, nu 
constringe libertatea n6stră ; nu ne atrage către bine într- 
un Chip neresistibil; ne chiamă numai la căinţă şi la întâr- 

cerea către D-deu; ne îndemnă a vieţui intru pietate; ne 

ajută în tote cele bune; ne sânţeşte și ne mântuește, totuşi 
în loc de a ne opune lui, se cere de aine Supune și se par- 
ticipăm cu activitate ia cele ce el iucreză in noi şi prin noi. 
Deci să ne deprindem a fi cu luare aminte la vocea haru- 
lui, a urma inspirațiunile sale, a ne folosi de puterile ce ni 
le dă spre a face binele, la care ne conduce, în implinirea 
căruea ne ajută și produce insuji în noi. 

V. Sânţirea omului prin har constă in aceia ca-l curâţeş- 
te cu adeverat de păcatele sale şi-l face cu totul curat ŞI 
nevinovat, precum a eşit proto-părintele nostru Adam din 
mânile Creatoriului. Ce îndatorire puternică, ce ajutoriă 
puternic pentru toți sânţiţii, adecă pentru toți creștinii, de a 
se feri cu ingrijire de t6ră intinăciunea spiritului şi a corpu- 
lui, şi de a conserva în mijlocul tuturor ispitelor i nocenja, 
care le tu răpită».
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VI. Pentru sânţire, apoi pentru mântuirea omului prin 

harul dumnedeesc, trebue din partea sa dout condițiuni fi- 

inţiale : credinţa și fapte bune : „Să ne apropiem deci cu o 

inimă cu adevărat sinceră și cu 0 credință deplină, de tronul 

haruluă, se remânem tari și neclătiţă în mărturisirea speran- 

fei. ... și să ne respectăm umiă pre alții, ca să ne îndemnăm la 

dragoste și fapte bune“ (Ebr. X, 22-24), aducându-ne amin- 

te că „fară credinţă este cu nepuţință a placea luă D-deă“ 

(Ebr. XI, 6) şi că „credinţa fără fapte este mârtă“ (lac. 

II, 26). SV 

ARTICULUL III. 

Despre misteriile bisericei ca mijloce de împărtășirea 

harului dumnedeesc. 

Ş. 200. Invăţătura bisericeă ortodoze despre misteriă ; pri- 

pire asupra ideilor false în privința dogmei ; conținutul ar- 

ticululuă. 

I. Punctele principale a le învăţăturei ortodoxe despre 

misteriă sunt următorele : 

10, <Misteriul este o lucrare sântă, care împărtăşește su- 

fletului credincios harul nevădui al lui D.qeu, sub o formă 

vEdută, şi care sa aşedat de Domnul nostru, prin mijloci- 

rea căruea fie-care credincios primește dumnedeescul har> 

(Mărt. Ort. resp. la într. 99) (1). Misteriile sunt decă prin 

(). Trebue a aminti aici o observare a St. Chrisostom. „lisus 

Christos, dice el, nu nea transmis nimic material ; ne-a transmis 

numai spiritual dar în obiecte materiale. Aşa la botez, printr'un 

obiect, material, apa, se împărtăşeşte darul, şi efectul spiritual 

constă în naştere şi regenerare, saii reînoire. Dacă ai fi tost ne- 

corporal, Lisus Christos ți-ar fi împărtăşit darurile acestea necor- 

poral; dar fiind-că sufletul tăi este unit cu corpul, i împărtășeşte 

spiritualul prin material“ (In Mat. hom. LXXXIU, n. 4) 
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ființă, dupre biserică, nişte lucrări sânte, care împărtășesc 
cu adevărat credincioșilor harul dumnedeesc: sunt nu nu- 
mai semne a le promisiunelor divine, ci și instrumente, care 
lucreză necesar prin har asupra acelora, carii se aproprie 
de ele» (Ep. Patr. Or. despre cred. ort. art. 15). Şi biserica 
numără ca atribute esenţiale a le fie-cărui misterii : u,), așe- 
darea dumnedeescă; D), un chip sat o figură vedută sair 
sensibilă; €), împărtășirea harului nev&dut sufletului cre- 
dinciosului prin misteriiă. 

20. Sunt şepte misterii : Botezul, Mir-ungerea, Euharis- 
tia, Penitenaţa, Preoţia, Căsătoria și Maslul. In Botez omul 
este născut misterios la viața spirituală ; în Mir-ungere pri: 
meşte harul, care-l face să crâscă și să se întărescă spiritual- 
minte; în Euharistie se nutrește spiritualminte, în Peni- 
tenţă se vindecă de b6lele spirituale, adecă de păcate ; în 
Preoţie primeşte harul de a renasce spiritualminte pre alţii 
și al învăța prin doctrină şi misterii, în Casătorie capătă ha- 
rul, care sânţeşte viaţa casnică, precum şi nașterea natu-. 

rală şi creșterea pruncilor; în Maslu sai Eleo-ungere, prin 
vindecare de reiele sufletuiui primeştelşi vindecarea de ace- 
Je a le corpului» (Catech. cel Mare, cr. art. 10); «Noi n'avem 
în biserică nici mal multe nici mai puţine decât şepte mis- 
terii» (Epist. Patr. Or. despre cred. ort. art. 15). 

39. Pentru săvârșirea unui misteriă sunt necesare trei iu- 
cruri (2păyuaTa) : mai Ânt&it o substanţă sai materie con- 
venabilă, spre esemplu, apa pentru Botez; pânea și cinul 
pentru Euharistie; unt-de-lemn și alte substanţe potrivite 
cu misteriul, pre urmă un preot dupre lege hirotonit sati 
un episcop, în fine invocarea Spiritului Sânt şi unele cuvin- 
te sânțitOre, cu care preotul bine-cuviatâză misteriul prin 
puterea Spiritului Sânt, arătând scopul s&ă de a-l bine-cu- 
vânta» (Mărt. Ort. part. 1, resp. 101). «Dar respingem ca cu
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zotul străină de învățătura lui Christos socotinţa, că perfec- 

țiunea misteriului ar esista numai prin întrebuințarea (spre 

esemplu mâncarea, etc.) reală a substanţei pământești (a- 

decă bine-cuvântată în misteriti), și că afară de substanţa 

bine-cuvântată în misteriti numai este, chiar şi dupre bine- 

cuvântare, decât o substanţă cu totul ordinară. Privim ia- 

răşi ca cu totui falsă şi necurată socotinţa, că neîndestu- 

Jarea credinţei ar vătăma integritatea și perfecțiunea mis- 

țeriului» (Epist. Patr. Or. despre cred. ort. art. 15). 

II. In opunere cu acâstă inveţătură a bisericei ortodoxe 

un mare număr de 'eterodocşi din timpurile vechi şi mai 

ales moderni înveţau și învaţă greșit următorele : 

1%. In privinţa materiei sai a substanţei misteriilor, du- 

pre Luter, suat numai simple semne a le promisiunelor di- 

vine, având de scop a escita credința în lisus Christos, care 

&riă păcatele (2). Dupre Calvin şi Zwingli, sunt semne a le 

barului dumnedeesc, prin care alesul este asigurat de cre- 

dinţa și de promisiunile divine ce le-a primit, sau mai bine 

"asigură biserica întregă de credinţa sa mai mult decât pre 

sine (2). Socinianii şi arminianiă nu v&d in misteriă decât 

nişte cerimoniă esteridre, care deosebesc pre creştini de 

acei ce mărturisesc o altă religiune (2). Anabaptiștii nu 

privesc misteriile decât, ca semne alegorice a le vieţei spi- 

rituale (4). Pentru svedenborgieni sunt simbole ale unirel 

mutuale a lui D-dei cu omul (5). Quakeri! şi duhovorțiă, 

respingând cu totul partea vădută a misteriilor, văd în ele 

  

(2). Lutherus. opp. t III, fol. 266 ed. Iren.; Melanchton, Loc. 

theolog. p. 46. 141. 

(2). Calvin, Inst, lib. IV. cap. 4 $.1, 1, 18; Ziwngli, Contes. 

ad Carol. Imp. in Op. t. II p. 40, 41. 

(3). Socinian. Catech Racow. VI. 3; Arminian,, confess. Remon- 

str. XXII, 3. 
| 

4, Vedi Moebler. Symbolique, t. II p. 185 et sq. 

(5). Ibid. î. ÎL p. 330 et. sq.
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numai niște acte lăuntrice spirituale a le luminei cerești (1). 

Ori care ar fi deosebirea lor, tâte socotinţele acestea și al- 

tele de aseminea a le deosebitelor secte a le protestantismu- 

lui în privinţa misteriilor.se unesc în aceia, că se depăric- 

ză de adevărata ideie despre misterii, şi nu le recunosc ca 

nişte lucrări sânte esteridre, care împărtășesc cu adevărat 

credincioșilor harul dumnedeesc, regenereză, reînoesc şi 

sânţesc pre om. 
20. In privirea numărului misteriilor, protestantismul 

nu Sa mărginit a micșura adevărata ideie despre substan- 

ţa și lucrarea misteriilor; ei aii pus şi o mână criminală și 

asupra numărului, și cu tote că în principlă, sunt între a- 
derenţii s&i multe diverginţi în privința punctului acesru- 
ea (2), s'au învoit a recunâsce ca misterii saii sacramente, 

cum le numesc ei, Botezul și Euharistia, negreșit că fie- 
care sectă dupre cum le pricepe ea (3). Dintre sectarii ruşi, 

„carii nu primesc preoți, fără a nega instituirea celor şâpte 

misterii, se mulțămesc cu două și dic : «La nevoie sunt des- 

tule dou€: Botezul și Penitenţa ; se pâte și fără cele-lalte (+). 
3%. In privința condiţiunelor recerute pentru perfecțiu- 

nea și activitatea, misteriilor, dupre Luter, perfecțiunea sa- 
cramentului nu cere un preot sati un episcop legiuit; sa- 

cramentele pot fi administrate de cel ântăiti venit, cleric 

„_Q). Vedi despre Quakerii, ibid. p. 235; despre pneumatomachi; 
in trat. lui Novitzky. 

(2). 5pre esemplu, Luter şi Melanchton admiseră câte odată trei 
sacramente, Botezul, Buharistia și Penitenţa, cu tote că privesc 
pre cele dintâi ca principale (Later. de capt. Babyl, fol 2176. 
den. 1680; Melancht. Apol. V, 167; VII, 209). Putem gice a- 
cesta de Zwingli și Calvin; numai cel dintâii lua Uasătoria ca 
mister in locul Penitenţei, celă-lalt vreoţia, (Calv. Inst. lib, 

(3). Moehler Symbolic. t. I, p. 303. et sg. 
o Cigaae S. Ignatie, despre misteriile bisericei p. 89. St. Peţes-
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saii laic, bărbat sau femeie ; ele conservă însemnarea lor şi 

puterea ori şi cum s'ar administra, fie fără de intențiune. 

fie chiar şi prin ironie sai imitaţiune (MLa_noi sectarii 

de carii sa vorbit firește că lasă pre s&ma laicilor împărtă- 

şirea misteriilor; cât despre alți, carii admit preoți, nu 

conced dreptul acesta decât numai acelor preoți, carii ait 

fost opriți sai descârcaţi de sarcenile lor şi carii au părăsit 

biserica ortodoxă spre a face causă comună cu dânșii (2). 

Pre de altă parte donatiştii vechi, apot în veaculal doi-spre- 

decelea, valdensii şi albigensii, în fine din suta a paâtru- 

spre-decea, wiclefiţii dădură intrun alt estrem ; ei privea 

ca indispensabil la perfecțiunea şi eficacitatea misteriilor 

nu numai un servitor hirotonit legal, ci un servitor plos, 

şi pretindeau, că fiind administrate de servitori vicioşi MIs- 

teriile n'ar însemna nimica (e) dln_fine dupre reformati ŞI 

- luterani, este alt-ceva : realitatea şi eficacitatea sacramen- 

telor ar depinde. nu dela demnitatea şi disposiţia lăuntri- 

că a celui ce le administreză, ci dela disposiţiunea și cre- . 

dinţa persânelor care le primesc; așa că un misteriiţ n'ar fi 

misteriii şi n'ar avea i0tă puterea să decât chiar în momen- 

tul când se împărtăşeşte, şi aceia cu credință, dar afară de 

participare sau în casul unei împărtășiri fără credinţă, n ar 

mai fi un misteriti ci o faptă zadarnică (*). 

III. Spre a arăta cât se pote de lămurit şi de complect tâ- 

tă dreptatea învățăturei ortodoxe asupra misteriilor, și tot 

odată falsitatea ideiior ce li se opune, vom desvolta mai ân- 

  

(3). Lib. de Missa privata, apud Bellarmin, de Sacram. L. Cap. 

24. n. 2. 
(2). Em. S. Ignatie despre mist. bis. p- 5. 266-210. 

(3. Apud. Natal. Alex- Fist. eccles. see. XI și XIL cap. £ art: 

13 ş. 2: sec. XIII și XIV cap. 3 art. Î. $. 2; art. 22 Ş. 4; Sec. 

XV, şi XVlcap. 2. art. | $. 2. 

(4). Luather, de Capt. Babyl. t. II p. 286. ed. len: Confess. 

Aug. ort. XIII; Apolog. art. ÎI n. 155. et sq.
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tii învățătura respectivă a fie-cărui misteriă a parte, având 
în vedere, la trebuinţă, și unele erori particulare, care se 
rapârtă la ele și despre care n'am dis nimic încă; apoi în- . 
temeiați pre observările acestea particulare, vom face şi 
unele însemnări generale asupra: misteriilor, spre combate- 

rea erorilor generale, ce le-am însemnat în privinţa mate 

riei aceştia. 

]. Misteriul Botezului. 

$. 201. Locul Botezului pintre cele-lalte misteriă. Ideia des- 

pre Botez și deosebitele sale denumiri. 

I. Botezul ţine locul ântăiă între cele şepte misterii a le 
bisericei ortodoxe, pentru că este așa dicând pârta prin 
care intră Omenii în biserică, dvpre cuvintele Mântuitoriu- 
lui: „De nu se va naște cine-va din apă și din Spirit nu va 
intra întru împărăţia luă D-deă“ adecă în împerăţia haru- 

“Lui, apoi împărăţia gloriei (lon. III, 5); şi, prin urmare, bo- 
tezul serveşte tot odată de ușă pentru tâte misteriile cele- 
lalte, care nu suat conservate şi legal administrate decât în 
biserică, De aceia în tot-dcuna ca şi astă-qi se împărtășa el 
Gmenilor înaintea celor-lalte, şi ori-cine n'a primit botezul 
nu se pote impărtăși nici de unul din cele-lalte misteriia le 
bisericei (1). 

II. Sub numele de botez se înţelege misteriul prin care 
omul păcătos, născut cu conrupțiunea ereditară a proto- 
părinţilor, „se renasce din apă și din Spiritul Sânt“ (ln, Ul, 
5) sa, mai ales, în care păcătosul, învăţat în credinţa creş- 
tină, cufundat de trei ori în apă în numele Tatălui, şi al + 
Fiului, şi al Spiritului Sânt, se curăţește prin harul dum- 

(1. Oyril. Alex. in Ioan. XX, 11; A tin, d , ite 
et Oa ME » li; Augustin, de Peccat. merit
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nedeesc de tot păcatul şi devine un om noii indreptat şi 

sânţit (Mărt. Ort. p. L, resp. 102). Ast-fel harul dumnedeesc, 

care până aci numai chiemase pre păcătos la Christos și de 

a escita intru el credinţa acesta, începe a se revărsa preste 

însăși natura omului şi îl curățeşte cu desăvârșire îl sân- 

țeşte şi îl crează din nou. 

III. Conform cu ideile acestea, încă din vechime, miste- 

riul botezului s'a designat sub diferite numiri: a), avându- 

se in vedere partea vădută, se numea: baie sai fOntâna 

baptismală (1), isvor sânt (2), câte odată simplu apâ (3); b), 

avându-se în vedere mai mult partea nevădută și insemnă-: 

tatea ; lumina (4), dar haric (5), renascere (5), sânţire (7), si- 

giliul în Christos (5), sigiliul creştinismului (5), sigiliul cre. 

dinţei (1); €), reunindu-se cele două părți se numea : baie 

misterisă (1), baie mântuitâre (*%), baia penitenţei și a sci- 

inţei (13), baia sati „botezul renascerei“ (Tit. LL, 5) şi al re- 

(1). Andrpow Iustin. Apolog. LI, 52; Clem. Alex. Pmdag. |, 6; 

Chrysost. de Incompreh. hom. IV, n. 5. Lavarum, Tertul,, de 

Bapt., cap. 5, 7, 16. 
(2). Fons sacer, Agustin, de Civit. Dei, XIII, 1. | 

(3). Barnab. Epist. n. 2; Clem. Alex. Pdag. I, 6; Cyprian, 

Epist. L, XIII. , 

(4). Paz, portps, BETI, Iustin. Apolog. I, n. 61; Cle m. Alex. 

Padag. 1, 6; Greg. Nys. Catech. XXXII; Peodoret. de Div. De- 

cret, V, 18. 
(5). Xaptoua, Clem. Alex. Psedag. |, 6. | | 

(6). "Avzvsvoq5es Lustin. Apol. L n. 61; II zăeyyave3ta, Greg. Nys. 

Câech. XXXII; Secunda nativitas. Tertul Exhort. cast. cap. 1. 

(7). Greg. Nyss. Catech. XXV, XL; Teodoret. in Cantic. |. 

15), Srppamis 2v Xasto. Epiphan de Mens et Pond. n. 15, 

(9). Ephrem. de Charit et Eleem. în t. IL p. 25ted. Grec. 

(20). Eulog. Alex. Advers. Novat., LII, i ÎN 

„ (a). Acbrpov port, Grig. Nyss. în Laud St. Basilii +. III, p. 

483 ed. Morel. 
(12). Lustin, Dialog. e. Triph. XIII; Lavacrum salutare, Ambros., 

de Interpel. David. 11, 4, n. 14 | | | 

(3). An5rpov ră: meravoizs 47% TVIEO3 Lustin, Dialog. cum 

'Tryph. cap. XIV.
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generărei (1), baia vieţei (2), apa vieţei eterne (3), isvorul 

dumnedeesc (4), misteriul apei (5), misteriul nascerei celei 
nou€ (6) etc. etc. 

Ş. 202. Aședarea dumnegeiscă a misteriuluă botezului. 

Este sigur, că misteriul botezului este de aședare dum- 
nedeescă. Conform cu adevărul acesta nu vom cita botezul 
Sântului I6n cu tâte că a fost „din ceriă“ (Marc. XI, 30); 
căci botezul lui I6n nu era decât tipul celui al lui Chris- 
tos (Mat. III, u; Marc.1, 8; Luc. III, 16); el numai pregă- 
tea, și încă numai pre jidovi, a primi pre Mesia și împ&- 

răția sa (Mat. III, 1-2; Luc. |, 16; III; 3); nu era alt-ceva 

decât botezul pocâinţei (Marc. I, 4; Fapt. XIX, 4), și nure- 

născea prin harul Spiritului Sânt, aşa că acei ce primeai 
botezul lui IGn trebueai apoi să primescă pre acel al lui 
Christos» (Fapt. XIX, 2-6) (2). Nu vom aduce aici nică bo- 

(2). Aobzpov zijs zarevecias, Theofil, ad Autolie, II, 16; Chry- 
sost. in lis. homil. ], n. 2; Euseb. in Ps. CXVIII, 73. 

(2). Constit. Apost. II, 7. 
(9). Aqua vite eterne, Cyprian, Epist. ad Cecil. LXIII ; ustia, 

Dialog cum 'ryph. n. 14. 
(€). Fons Divinus, Cassiod, in Cantie. VII. 
(5). Felix sacramentum aquz nostre, Tertul. de Bapt., cap. XI. 
(5). Sacramentum nostre nativiratis, Hilur, în Ps. LSIII, Li; 

Augustin de Peccat. merit. et remiss. 11, 217, n 37. | 
(1). Sântul Apostol Paul dice : [on a botezat cu botezul pocăin- 

ței (nu se vorbește de ertarea păeatelor), gicând poporului să cr6- 
dă în Acela ce vinea dupre el (Fapt. XLX, 4). Şi cum sar fi pu- 
tut face ertarea păcatelor când sacrificiul nu se săvârşise încă, 
când Spiritul Sânt încă nu se pogorîse, păcatele nu se ștersese, 
ura nu se îmblânzise, nici blestemul nu încetase? ... Vedeţi cu 
câtă precisiune espune Evangelistul subiectul: căci dupre ce a 
gis : 16n veni în deșertul ludeii, predicând botezul pocăinţei, adau- 
ge : spre ertarea păcatelor; ca şi cum ar fi dis că-i îndemna a 
recunosce păcatele lor şi a se căi, nu spre a primi pedepsa, ci spre 
a căpăta mai uşor ertarea, care trebuea să vie mai târdiu. Căci, 
dacă nu s'ar fi condemnat pre sine w'ar fi cerut ertarea şi dacă
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“ sezul Mântuitonului nostru prin Sântul I6n, cu tote că 

aici, precum observă Sântul Chrisostom primind botezul 

jidovesc, lisus Christos a deschis uşa acelui al noului Tes: 

tarment (5); cu tote că pogorindu-se în curgerile lordanului a 

bine-cuvântat fiinţa apelor pentru ca omenirea întregă să fie 

bine-cuv&atată prin ele (2), cu îote că aici vedem pre Spiri- 

tul Sânt pogorindu-se preste Christos cel botezat, întocmai 

precum harul sei regeneratorii se pogâră asupra fie-cărui 

credincios în misteriul creştin (3). In fine nu vom cita nici 

botezul ce-l împărtășai discipuliă Domnului în cursul vie- 

ței lor pământeşti, pentru că, dupre observarea St. Ga 

Chrisostom, botezul acesta nu se deosebea întru nimic de 

acel al lui ln; că era administrat în același timp ca și celă- 

lalt, dar nu-l înlocuea (160. IV, 1-2); că se îndrepta numai 

către Ebrei ([I, 22, 23) şi că prin urmare ca și celă-lalt, 

pregătea numai prin penitenţă a primi pre Mesia ce se ara- 

tă, pre urmă a intra întru împărăţia harului sit (Mat. X, 7)- 

“Pâte acestea nu erai alt-ceva decât semne premerg&tore 

a le misteriului creştin al Botezului; nu erat decât tipuri 

sai inceputuri. a 

In faptă, Domauul nostru lisus aşedă misteriul botezuiui 

numai dupre învierea sa, când, dupre ce ne-a rescumpe- 

rat cu scump sângele săi, şi prin aceia sa câştigat dreptul 

  

mar fi cerut ertarea lor n'ar fi meritat ertarea păcatelor. Ast-fel bo- 

ţezul lui 16n pregătea calea unui alt botez (St. Chrisost. în Math. 

om X, n. 1,2. p. 117, 119; comp: nota ] p. 382). 

(1). St. Chrisost in Math. om. Xll n. 3t. 1. 

(2). Cyr. al lerus. Cat. n. 8. 

(3). „La boteziă (lui Lis Chr.) s'a arătat porumbu!, spre a îndi- 

geta pre Fiul lut D-qei, atăt lut I6n, cât şi celor ce erai cu 

dânsul, şi iarăși ca să sciți că Spiritul Sânt se pogoră și asupra 

vâstră la botez (Chrisost. în Mat. om. XII n. 2). „Sântul Spirit 

se pogori materialminte asupra Domnului, în formă de porumb, 

spre a indica primiţiile botezului nostru“ (Dom. Esp. ac. ete. lib. 

IV, cap: 9)
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de a împărţi credincioşilor darurile Spiritului Sânt (Ion. 

VII, 39; Il Petr. 1,3; I Cor. [, 4), dise cu solemnitate învă- 
țăceilor sei : „ Datu-mi-s'a tâtă puterea în ceriă, și pre pământ, 
Deci mergend, învăţaţi tăte nâmurile, botezându-le în numele 

Tatalui și al Fiului și al Spiritului Sânt, învețându I să pă- 
zesca t6te câte am poruncit vouă. Și iaca eă, cu vo! sunt în tote 

dilele până la sfârșitul veculiă“ (Mat. XXVII) 19-20. „Cel 
ce va crede și se va. boteza mântui-se-vay; tar cel ce nu va, crede 

se va osîndi“ (Mart. XVI, 16; comp. Epist. Patr. or. despre 

credinţa ort. art. XV). Aici se arată botezul pentru prima 
oră, ca un mister pentru toţi Omenii în genere, şi nu nu: 
mai pentru jidovi; ca o aședare perpetuă, până la sfârşi- 
tul lumei, și nu pentru un timp ore-care; ca o condiţiune 
ne apărată pentru mântuirea eternă şi nu numai ca o pre- 
gătire la împerăţia harului lui Mesia. De atunci Sânţii Apos- 
toli, de indată ce fură investiţi cu putere de sus (Luc. 
XXIV, 49), începură cu temeiă a împărtăşi misteriu! Bo- 
tezului, a curăţi, a regenera în apele sale pre credincioși 
prin harul Spiritului Sânt. „Căiţi-văk, dicea în diua aceia 
chiar St. Petru jidovilor, „și să se boteze fie-care din voi în 
numele luă Iisus Christos, spre ertarea păcatelor sale, şi veți 
primi harul Spwitului Sânti (Fapt. II, 28). Sia fost, în a- 
dever, că în diua acea sa adaus ca la trei mit“ la biserica 
lui Iisus Christos (Ibid. 41). Curând dupre aceia St. Filip 
boteză pre un eunuc (Fapt. VIII, 38); St. Petru, pre Su- 
taşul Corneliă cu familia sa şi alte persone (X, 47-48); St. 
Paul, pre una Lidia (XVI, :3), pre păzitoriul închisârei cu 
tOtă casa sa (XVI, 33), Crisp, capul sinagogei, şi pre ai sti, 
precum şi pre alți locuitori din Corint (XVIII, 8), pre câţi- 
va invEţăcei din Efes carii primise botezul lui I&n (XIX, 1-5) 
etc. De la Sânţii Apostoli se transmisă misteriul botezului 
la sânta Biserică, carea de atunci împărtăşi neschimbat,
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ca şi acum, oră-căruea voește de a deveni fiul săi şi a ajun- 

ge în sinul s&ă la mântuirea eternă. 

Aşa privea instituirea botezului creștin şi raportul stii 

cu botezul lui l6n, şi sânţii Părinţi şi învăţători al Biseri- 

u, aşa se esprima Tertulian: «Aflăm în 

Fâptele Apostolilor, că acei carii fusese botezați de lon nu 

primise Spiritul Sânt şi nică audise vorbindu-se despre el 

(XLX). . . acesta era botezul căinţei şi ca o pregătire (qua- 

si candidatus) a celui ce ce era să vie : ertarea păcatelor și 

bine-cuvâniarea în lisus Christos. Caci, dacă 16n predica bo- 

tezul căinţei pentru ertarea păcatelor, era pentru ertarea, 

care trebuea să urmeze, căăă căinţa vine inainte şi ertarea,, 

carea trebuea se urmeze, căci căinţa vine înainte și ertarea 

după acela dar acesta era pregătirea calei. ... . Inveţăceii 

lui I:sus Christos, botezară ca servitori, aşa ca și Ion Pre- 

mergătoriul, şi tot cu acelaşi botez ca şi Ion, şi nu cu altul; 

căcă nu era altul decât numai acela, care fu instituit mai 

târdiu de lisus Christos, şi care nu putea îi atunci adminis- 

trat de învăţăceii săi, pentru că gloria Domaului nu se ma- 

nitestase încă pre deplin și lucrarea băiei (epficacio lavacri), 

nu era încă aşedată prin patima şi înviere. . . . Inainte de 

atimă şi invierea Domnului, nu era decât numai credin- 

ta gola (nuda) spre mântuire. Dar când credinţa acesta sa 

) 

    

adaus cu credința întregă în nascerea sa, în patima şi în-- 

vierea sa, atunci misteriul avu totă deplinătatea sa, bote- 

zul sigiliul săă : era ca un vestmânt al credinţei, gol mai 

înainte şi slab fără legea sa. Dar acum legea botezului (a 

cufundărei) este facută, forma este prescrisă : „Mergend,. 

dice Domnul, învățați iGte nemurile, botezându-le în numele 

Tatăluă şi al Fiulă și al Spiritului Sânt“ (Mat. XXVIII, 

19). Destinaţiunea acestei legi se scie : „De nu se va nas- 

ce cine-va din apă și din Spiritul Sânt nu va intra întru îm--



— 414 — 

părăția luă D-deă“ (lân IL, 5). Ea a supus credinţa nece- 
sităței botezului. De atunci toţi cei ce cred se boteză (1). 
St. Marele Vasilie : «I6n predica botezul căinţei și t6tă 
ludeea alerga după e!. Domnui predica botezul înfierei, 

şi cine dintre acei ce ait pus întru El speranţa lor se va 
împrotivi a i se supune? Botezul cel dintăiă era numai 
pregătirea botezului; al doilea este realisarea lui. Acela 

era depărtarea de păcat; acesta este chiar apropierea de 

D-deu (),. , 

Sântul Grigorie Teologul : «Moisi boteza dar numai în 
apă, şi înainte de aceia în nour şi în marea (I Cor. X, 2), 

cela ce avea un înţeles simbolic precum înţelege și St. Paul, 

marea figura apa ; nourul, Spiritul; mana, Pâuea vieţei; b&- 
utura, B&utura divină. Si ln boteza, dar nu dupre obiceiul 

jidovilor, căci boteza nu numai cu apă, ci și „pentru căin- 

ţa (Mat. III, n). Totuşi nu boteza cu totul spiritualminte, 

căci nu adăugea : „Și al Spiritului Sânt. lisus Christos bo- 
teză încă, dar cu Spiritul Sânt, facă perfecțiunea (2). 

Sântul 10n Uhrisostom : «Veţi intreba, de ce nu boteza 
lisus Christos însuși. V& spunea mai înainte insuşi St. l6n: 
„Acela vă va boteza cu Spirit Sânt și cu foc“ (Mat. III, u). 
Dar Spiritul Sânt încă nu era dat; iacă pentru ce nu bo- 
teza el. Iar învăţăceii săi boteza numai ca să atragă mul- 

țimea la învăţătura mântuirei. Și dacă ar intreba cine-va în 

ce era superior botezul invăţăceilor lui Christos celui al lui 

I6n, noi vom respunde : Intru nimica; căci şi unul şi altul 
era fără harul Spiritului Sânt, şi se făcea numai cu scopul 
de a aduce la Christos pre cei ce-i boteza. (4). «Ceia ce s'a 

(4). De Baptismo, cap. X, XI, XIII in Patrolog. curs compl. 
t. Î. p. L211, 1212... „Addita est ampliatio sacramento, obsig- 
natio baptismi. . Lex tingendi imposita est et forma preseripta“. 

(2). Om. p. botez. Op. St. Păr. VIII, 225, 226. 
(3). Serm. XXXIX la Intimpinare ;, ibid. TUL 967. 3 3 uz > az IP x e 7 = 2 = f : (%). "Epo5pzv, ări odăsy. exărepa Ţăp Opoiwg Tic Ex 105 7vebparoă 

Pi.
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întâmplat cu Pascha, a avut loc şi cu Botezul. Căci, precum 

lisus, serbând amândouă Pascele, abrogă pre una şi dădu 

nascere alteia, aşa și împlinind botezul jidovesc deschise 

ușa botezului bisericeă Noului Testament. Precum făcuse 

aceia la aceiași cină. aşa făcu aici în acelaşi fluvii; şterse 

imaginea şi presintă realitatea. Căci numai botezul acesta 

are harul Spiritului Sânt; acel al lui I6n n'avea acest dar. 

Iacă pentru ce nu fu nimic de feliul acesta în botezul altor 

Gmeni; aşa a tost numai cu Acela, care trebuea să împar- 

tă acest dar, şi acesta ca să ve înveţe nu numai ceia ce 

v'am spus mai sus, ci şi pentru că minunea săvârșită atunci 

ținea nu de curăţia acelui ce boteză, ci de puterea ace- 

jus ce primea botezul. Atunci şi ceriul se deschise şi Spiri- 

tul Sânt se pogori (%)» 

'ântul Ciril al Alerandrieă : «Precum legea lui Moisi, cu- 

prindând adevărul sub un văl misterios, servea de a pre- 

găti la bunurile viitore şi la cultul spiritual, ast-fel, față cu 

botezul lui Christos, cel al lui I6n conţine o putere pregă- 

titâre (2). | 

Aceiaşi învăţătură se află în St. Ciril lerusalimitenul (5), 

St. Atanasie (4), Augustin (5), leronim (5), St. Ion Damas- 

cen şi alții (7). 

  

ăpuros &puotga iv. - = e In Loann homil. XXIX n. Lin op. t: VIII 

p. 164, 165 ed. Venet. 

(5). n Math. hom. VII n. 3.t. Lp. 225. 

(). In Loan lib. II, cap. 51. , , _ 

(3). „EL (l6n) boteza, în Lordan ; tot Ierusalimul vinea la, el să 

primâscă pregătirea botezului“ (Cat. III, n. 4 p. 48; comp. XVII, 

n. 8, p. 318). , 

(). Dn Mat. TUL, IL (Fram. in Galland. V. 176). - 

(5). Contr. Donat. V, 10, n. 12; Epist. LXIV, ad Eleasiun, 

n. 10. 
(6). Dialog. contr. Lucifer. cap. 3. 

_ 

(7). „Botezul lui I6n era numai pregătitor ; el conducea pre cei 

botezați la pocâinţă, câ să credă în lisus Christos. Căci I6n gi-
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$. 205. Partea vtduta a Botezului. 

Propriiă vorbind, partea v&dută a misteriului Botezului 
(ce se află cu tâte amăruniele în ritualul misteriului aces- 
tuea) constă în a cufandă de trei ori în apă pre cela ce se bo- 
t€ză, rostind cuvintele acestea : „Bot&ză-se robui luă D-dei. . 
în numele Tatăhă, și al Fiului, şi al Spiritului Sâni“ (Cat. 
cel Mare creştin, despre Botez). Aici se deosebeşte a nume : 
a) materia sati substanța misteriului, apa; )) însuşi actul 
împărtăşirei misteriului, cufundarea de trei ori a acelui ce 
se boteză în apă; și 6) cuvintele ce se pronunţă, când se 
face acesta. 

|. Materia misteriului Botezului trebue să fie apă curată, 
naturală (Mărt. ort. p. 1. resp. la întreb. 103). Căci însuși 
Mântuitoriul apropria materia acesta a botezului prin cuvi- 
ntele : „De nu se va naște cine-va din apă și din Spirit Sânt, 
nu va întră întru împărăția luă D-le (In U!, 5). In apă 
botezaii şi Sânţii Apostoli. „ Dupa acela mergând“ istoriseş- 
te cartea Faptelor apostolice, vorbind de St, Filip şi de 
eunuc, „ei dadură de apă, și-i dise Jamenul ; lacă apă; ce 
mă împedecă înca a mă boteza ? E porunci îndată să oprâs- 
cd trăsura, și se pogorîră amândoY în apă și Filip boteza pre 
eunuc“ (VIII, 36-38). De asemine, când pe negândite se 
pogori Spiritul Sânt asupra păgânilor, carii ascultase pe 
Sântul Petru. Apostolul dise : pe pole dre a li se opri apa 
botezului acelora, carii ai primit acum pre Spiritul Sânt ca 
și voi? Și începu a-i boteza în numele Domnuluă lisus Chris- 

cea : Ei vă botez cu apă, spre căinţă ; iar acela ce vine dupre mine, vă va boteza cu Spiritul Sâni şi cu toct (Mat. III, 1î). Ast- fel Ion curăţea numai cu apă spre a pregăti primirea, Spiritului Sânt (Esp. lib. IV, C. 9, p. 238). Cf. Greg. III in Evang, lib. ]- hom. XX, n. 2; 'Peofiiact. in în Math. IN; 1; în Luce. III).
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tos“ (X, 47, 48). De aseminea și biserica din t6te timpuri: 

le a administrat botezul tot în apă, precum se vede din ne 

numă&ratele mărturii a le păstorilor şi învăţătorilor săi Jlacă 
spre esemplu, cum se esprimă Sântul Lustig: «Dacă cine- 
va crede cu tărie și este convins, că învățătura și cuvintele 

nâstre sunt însuşi adevărul, şi se îndatoreşte a-și conforma 

viața sa cu ea, îl învaţă a cere dela D-dei prin rugăciune 

și ajunare ertarea păcatelor sale trecute, și noi în sine aju- 

năm şi ne rugăm cu el. Apoi îl ducem întrun loc cu apă, și 
acolo se renasce ca şi noi, adecă se cufundă acolo în apă 
şi se spală in numele Părintelui tuturor și Domnului D-dei, 

și al Mântuitorăului nostru Iisus Christos și al Spiritului 

Sânt (1)Ăr Sântul_Ciril al Ierusalimului : «Precum omul 

este format din două părţi, sufiet și corp, aşa și curățirea 

este indoită, nematerială pentru suflet și materială pentru 

corp; adecă apa curăţeşte pre acesta și Spiritul Sânt sigi- 

1Eză pre ceiă-lalt, ca să putem merge la D-dei cu inima stro- 

pită şi sufletul spălat cu apă curată (2)sSSântul Grigorie 

Teologul : «Fiind-că suntem compuși din douE substănţe, 

adecă din suflet și corp, dintr'o substanţă vădută şi o sub- 

stanţă nevădută, curățirea este de două feliuri; una se tace 

prin apă, alta prin Spirit; cea dintăiu se primeşte vădui şi 

material, cea-laltă se săvârşeşte și nematerial și nevădut; 

una este simbolică, figurată, alta este reală şi curată și este 

mai din lăuntru (2)y-Sântul Basilie : «Botezul își propune 

un îndoit scop, adecăș de a nimici corpul păcatului, ca să 

numai pârte fructele morţei şi a-l face să viețuescă prin 

Spiritul şi se producă fructele sânţeniei, apa represintă 

mârtea, primind corpul ca într'un mormânt; dar Spiritul 

(5). Apol. L n. 19; Lect. er. 1825, XVII, 91, 92. 

(8. Cat. III, n. 2 p. 44. 45, 
(3). Cuv. pentru botez; Oper. St. P. III, 217. 

Teologia Dogmatică. 
97.
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împărtășeşte puterea cea făcătâre de viață, reînoind sufle- 

tele nostre şi făcându-le să trecă dela paliditatea cea de mor- 

te a păcatului la viaţa primitivă (1) Fericitul Augustin : - 

«Ce este botezul lui Christos? O baie de ăpăcuraţă şi câte- 
va cuvinte rostite (in verbo). Luaţi apa, nu-i botez; luaţi 

cuvintele, nu este botez (2)eXSântul I6n Damascânul : «El 

(Domnul) ne-a poruncit a ne renaște din apă și din Spiri- 
tul Sânt, sub venirea Spiritului Sânt în apă, dupre rugăciu- 
ne şi chiemare. Căci, precum omul este format din două 
părți, suflet şi corp. Domnul ne-a curăţit prin apă şi prin 
Spirit; prin Spirit spre a reînoi în noi chipul și asemăna- 
rea (dumnedeescă) ; prin apă, spre'a curăţi corpul de păcat 
prin harul Spiritului și a-l scăpa de conrupţiune. Apa este 

aici imaginea morței, dar Spiritul dă arvuna vieţei (3). 

Prin urmare cu nedreptul se respinge ori ce materie în 
taina botezului (4), sau se recunâsce, dupre esemplul lui 

Luter, ca convenabil pentru misteriul acesta, nu numai apa 
ci şi ori care alt lichid (3). 

II. 'Trebue a se împărtăși botezul cufundând de trei ori 
în apă pre cel ce se botâză: de trei ori, dupre regula apos- 

tolică (6), şi învățătura vechilor învăţători ai bisericei, în 

numele celor trei Pers6ne a le Sântei Treimi (7), ca în me- 

—
 Despre Spiritul Sâut ce. 15; ibid. VII, 283, 284. 

„Im loan Tract. XV, n. 4. 
Esp. lib. IV, e. 9 p. 23%. 

. Aşa eraii spre esemplu Paulicienii, Phot. adv. Manich. |, 9. 
„ Vid. apud Belarmin, de Baptismo, cap. 2. | 
- „Dacă cine-va nu face întreita cufundare în acest unic mis- 

teriii, ci odată, făcută întru mârtea, Domnului, să fie esclus. Căci, 
Domnul w'a dis : Botezaţi întru mârtea mea, ci: Mergând învă- 
țați tote nemurile, botezându-i in numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Spiritului Sânt (Can. 50). 

(7). Tertul. adv. Prax. XXVI, Christos, in Ioan.. homil XXV, n. 
2; Ambros, de Saer, II. 1; Hier. adv. Lucifer., cap. 4. „Marele 
misteriii al botezului se face prin trei cufundări şi pe atâtea chie- 
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moria morţei a înmormântărei şi a învierei Domnului Ii- 

sus (3); şi Biserica privea ca fără putere botezul eunomie- 

nilor şi a altor eretici, caril îl împărtășati prin o singură 

cufundare (2). Prebue să fie cufundare, să se cufunde ca- 

techumenul în apă, pentru că : 1. Așa a fost botezat Chris- 

tos de Premergătoriul (Mat. III, .6 ; comp. Marc. I, 5; lon. 

IUL, 83); 20. Pentru că așa botezară Sânţii Apostoli (Fapt. 

VIII, 37, 38); 30. Pentru că botezul se represintă în Scrip- 

tură ca fiind o asemănare exactă a deluviului universal, o 

figură (âvrizunov), dice St. Apostol Petru, căria respunde a- 

cum botezul (L Petr. III, 19-21); ca „Botez al apei“ prin 

care Domnul ne curățește (Efes. V, 26; Tit. III, 5) şi ca 

“un „mormânt în care suntem înmormântați cu lisus Christos 

în morte“ (Rom. VI, 4; comp. Col. Il, 12); atâtea denumiri 

care nu s'ar potrivi cu misteriul, dacă nu s'ar face prin cu- 

fundare; în fine 40. Pentru că, chiar dupre mărturia etero-. 

docşilor (3), misteriul acesta se făcea aşa în biserica veche ; 

precum mărturisește St. Dionisie Areopagitul (4), 'Tertu- 

lian (5), St. Vasilie cel Mare (6), St. Gregorie Nisis şi alții (7), 

mări pentru ca chipul morţei să fie imprimat asupra nostră, şi 

să fim luminaţi prin cunoscința de D-deii“ (M. Vasil. despre Sp. 

St. e. 15). 

(2). St. Cyril Ierus. Iustruct. Mystag. II n. 4, p. 446; Greg. 

Niss. de Baptism. Christ. în t. III p. 327 (ed. Morel); Catech. cap. 

XXXV; Leo, epist. ad epist. Sic. cap. 3, , 

(2). „Eunomienii, botezați prin o singură cufundare şi monta- 

niștii, .. carii doresc a se reuvi cu ortodoxia, îi primim ca pre 

niște păgâni (EL Conc. ecum c. 7). , 

(8). Cabassut. Synops. Concil, III, p. 331. Paris. 1835; Klee. 

Kathol. Dogmat. III, 5, 128, Mainz, 1845; Manuel despre istoria 

dogmelor creştine II, p. 209; Paris 1848. 

(4). De Eccles. hierarch. cap. II n. 1. | 

(5). „Nam nee semel, sed ter ad singula nomina In Personas 

singulas tingimur“ (Ady. Prax. cap. XXXVI). „Aquam adituri. . 

ter mergitamur. . . “ (De corona milit. cap. Îl). 

(9). Greg. Niss. Orat. catech. cap. XXXV.
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X Câv despre stropire, formă sub care se face de ordinar 
botezul în biserica apusană, trebue să dicem că ea a tost 
admisă în vechime numai ca o escepţie dela regulă, în cas 
de necesitate absolută, mai ales pentru bolnavi (numiţi cli- 
nică, dela cuvântul xn, pat) carii nu se puteaii boteza prin 
cufundare (1); şi ceia. ce ete de însemnat, chiar în suta a 
treia forma acesta a botezului era un subiect de contestare 
pentru unii; așa că St. Cyprian credu, că trebue să scrie, 
spre a liniști spiritele, că misteriul botezului nu perde ni- 
mic din puterea sa dacă s'ar face așa (2). Şi până în diua 
de astă-di biserica ortodoxă, recunoscând, că stropirea 
în administrarea botezului nu micșureză puterea misteriu- 
lu (3), totuși nu admite forma acâsta de cât la nevoie, și 
numai ca o escepţiune dela regula generală. 

III. Botezul trebue să se facă în numele Sântei Treimi, 
pronunțând preotul cuvintele acestea : <«Bot&ză-se servul 
lui D-deu în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Spiritului 
Sân». Cad, în numele Tatălui, și al Fiului, şi al Spiritului 
Sânt, a poruncit însuși Domnul nostru isus Christos a bo- 
teza tote nemurile (Mat. XXVIII, 19); şi in urmarea unei 
porunci așa de clare și precise, sânta biserică n'a adminis- 
trat nici odată botezul în alt chip. Mărturiile în privinţa - 
acesta nu ne lipsesc. Cetim în aşed&mintele apostolești : 
«Dacă cine-va, episcop sau preot, boteză almintrelea decât 

  

(2). Tertul. de Ponitent. e. VI; Euseb. H. E. VI, 43 ; Augu4 stin. în Iohan, tract LXXK. 
(3). Nec quemquam movere debet quod aspergi vel perfundi. vi- dentur gri, cum gratiam Dominicam consequuntur, quando S$. Scriptura, per Ezechielem prophetam loquatur et dicat : Et asper- gam Super vos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus im- munditiis vestris. .. Unde apparet aspersionem quoque aqu:e in- star salutaris lavacri ditinere. ., « Epist. LXXVI. (3). Vedi cartea intitulată : Justificarea creştinilor adevăraţi .bo- tezaţi prin stropire (1101).
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dupre aşedarea Domnului, în numele Tatălui, şi al Fiului, 

_și al Spiritului Sânt, să fie destituit» (Can. 49). Avem măr- 
turiile Sr. lustin Martirul și Tertulian, a căror. cuvinte s'a 
citat. Origen dice : «Botezul celij mântuitorii nu se pote 

face alt-fel decât în numele (auctoritate) prea Sântei Trei. 
mi, adecă prin chiemarea (cognominatione) Tatălui, și a 

Fiului, și a Spiritului Sânt (1). Așa se esprima St. Cypriăn : 
«Insuşi lisus Christos prescrie să se boteze în numele pre 
Sântei Treimi (2);. St. Atanasie : <Ori-cine ar lăsa ceva din 

Sânta Treime, și s'ar boteza numai în numele Tatălui, 

sau numai în numele Fiului, sau în numele Tatălui și al 

Fiului, fără Spiritul Sânt, acela nu primește nimic. . . căci 
desăvârșirea (zedetwo!s), mântuirea se află în Treime-(%);. 

Dupre disa St. Vasilie : «Credinţa și Botezul sunt două 

mijl6ce de mântuire fireşte unite unul cu altul și nedespăr- 

țite ; căci credinţa s€ săvârşeşte prin botez, și botezul se înţe - 

meiază pe credinţa; dar ambele se fac prin același nume. 

Fiindcă credem în Tatăl, în Fiul şi in Spiritul Sânt; de 

aceia suntem botezați în numele Tatălui și Fiului şi al Spi- 

ritului Sânt, şi fiind-că mărturisirea credinţei, care întrodu- 

ce în mâniuire vine înainte, aşa botezul, care sigileză con- 
simţirea şi -mărturisirea credinței nOstre, vine, dupre ace- 

ia (4);. Mărturii anal6ge se află în St. Grigorie Nisis, St. 

Ciril Alexandrenul (5), Augustin (7) şi alţii. 

(3). De princ. 1, 3, n.2. 
(2)... „Baptizari în plena et adunata Trinitate“ Epist. ad Ju- 

baj. LXXIII. 
(3). Epist. ad Serap. 1 n. 30. 
14). Despre Spirit. St. e. 19; Oper. St. Păr. VII. 273. comp. 

rem. 212. 
(5). Greg. Nys. Orat. LI, in Eunom t. IL, p. 430. ed Morel. Am- 

bros, in Luc. VIII, n. 67; de Myst. IV, n. 20; Cyril. Alex m 

Tes. lib. II t. IV. p. 283, ed Aub. | 

(5). In Patrem et in Filium, et in Spiritum S. baptizamur et 

ter mergimur (în Ef. e. IV. , , | 

(7). Certa sunt Evangelica, verba, sine quibus non potest con-
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lar locurile Sântei Scripturi unde se vorbește de botez 
în lisus Christos (I Cor. I, 2, 13), sai în numele lui lisus 

Christos (Fapr. IL, 38; VIII, 16; X, 48; XIX, 5), trebue să 

observăm că dupre interpretarea învăţătorilor bisericei, 

locurile acestea nu arată că botezul sar fi făcut vre odată 
saii că trebue să se facă almintrelea decât în numele Sân- 
tei "Treimi. | 

Căcă : 1, Espresiunea „a se boteza în lisus Christos“ în- 

semnă numai a fi botezat cu botezul instituit de lisus Chris- 
tos; a fi botezat, nu cu botezui lui l6n sai ori-care altul, 

ci cu botezul creștin in numele Sântei Treimi. <A fi bote- 
zat în lisus Christos, dice anume St. Eulogie al Alexandri- 
ei, este a fi botezat dupre orânduirea şi tradiţiunea lui Ii- 
sus Christos, adecă în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al 

Spiritului Sânt» (2). In adever în cartea faptelor apostolice 
cetim, că unele persâne, care ai fost botezate „cu botezul 

luă IGn“ şi nu primise darurile Spiritului Sânt, fură apot 
botezați, în numele lui lisus Christos (XIX, 4, 5), spre a se 
învrednici a primi aceste daruri; cela ce pâte se însemne 
cu adevărat că acele persâne au fost botezate cu botezul 
creştinesc. . 

29, Cât despre espresiunea „a fi botezat în numele luă li- 
sus Christos“, nu numai că nu esclude, ci din contră presu- 
pune şi numele Părintelui și al Spiritului Sânt, care este 
unul și nedespărțit în tie persânele Treimei, pentru natu- 
ra și divinitatea lor. Sântul Vasilie scrie : <Nimene să nu 
se smintescă vedând pre Apostolul, când vorbeşte de bo- 
tez, că lasă fOrte adesea numele Părintelui şi al-Spiriiului 
Sânt; nimene să nu încheie din acestă omitere, că n'ar tre- 
bui păstrată chiemarea numelor. Se dice : „Câp în Chris- 

secrari Baptismus (De Baptism. VI, c. 25). 
(1). Apud. Fot. Bibliot. cod. CCLXX, p. 833.
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tos vaţă botezat, în Christos u aţi îmbrăcat“ (Gal. IL, 27) şi ia- 

răşi : „Câp în Iisus Christos ne-am botezat, întru mârtea lui 

ne-am botezat (Rom. VI, 3). Aşa este, pentru că denumind 

pre Christos este a mărturisi totul; împlică de odată şi pre 

D-deii care unge, şi pre Fiul, carele este uns, şi ungerea Spi- 

ritului, precum învaţă St. Petru în Fapte : „D-deă a uns cu 

Spirit Sânt, şi cu putere pre Iisus din Nazaret“ (Fapt. X, 

38) (1). Sai precum înţelege un alt învățătorii al bisericei : 

«Avea drept, Apostolul Petru, când, a apărat adevărul cre- 

dinţei în Christos şi sciiud că unul este numele Treime, 

striga : „Nu sa dat Gmenilor ali nume sub ceriă în carele se 

ne mântuim.,, (Fapt. IV, 12). Cu dreptul iarăși învățând pre 

Gmeni a se boteza în numelellui lisus Christos boteza în 

unul şi acelaşi nume al Tatălui, şi al Fiului, şi al Spiritului 

Sânt; căci în Treime, unde unitatea fiinţei este periectă, 

nu este nici o deosebire naturală jin nume (3). Cuvintele 

acestea a le Sântului In Damascenul sunt iarăşi demne de 

atenţiune : «Cu t0te că dumnedeescul Apostol dice, că 

suntem botezați în Iisus Christos şi în mortea sa (Rom. 

VI, 5), totuși el nu dice câ așa se fie chiemarea în botez, ci 

voeşte să arate, că misteriul acesta este chipul morţei lui 

Christos , căci botezul prin cufundarea de trei ori repetată 

arată că Domnula reimas trei dile în mormânt; şi a se bote- 

za in lisus Christos nu însemnă alt-ceva decât a se boteza 

credând întru el; dar este cu neputinţă a crede întru el, 

fără să învățat a mărturisi pre Pasal, şi pre Fiul, şi,pre Spi- 

ritul Sânt. lisus Christos este fiul lui D-dei celui vii, un- 

sul Spiritului Sânt prin Tatăl. . Care trebue să fie cuvintele 

chiemărei? Insuşi Domnul a învăţaţ pre învățaceii să, di- 

  

(2). Despre Spiritul Sânt; Oper. St. Păr. VII, 272. 

(2). Fulgent. adv. Fabian., lib. X, fragm. 37, în Patrolog. curs; 

compl. t. LXV, Col. 832.
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cEndu-le : „Mergând. . botezându-t în numele Tatălui, și al 
Fiului, și al Spiritului Sânt“ (Mat. XXVIII, 19) (2). 

Administrând tot-deuna botezul, dupre ordinul clar ŞI 
precis al Mântuitorialui. îa numele Tatălui, și al Fiului, şi 
al Spiritului Sânt, sânta biserică a condemnat în tot-deuna 
pre toți acei, carii se depărtati dela acest ritual aşedat şi în. 
văţar de D-deti, adecă; pre acei eretici nenumiţi, carii bo- 
tezau în numele a trei Părinţi, a trei Fii sati a trei Mângâi- 
tori (?); o mulţime de gnostică și eunomieni, carii botezaii 
întru mârtea lui Christos (5); pre marcosieni, carii bote- 
zaă în numele necunoscutului Părinte a tOte, al adevărului, 
muma a tot ce esistă, a lui Christos pogorit asupra lui Ii- 
sus spre a se uni cu el și a lucra cu dânsul minuni şi res- 
cumperarea Omenilor (+); pre eunomieni, caril botezau în 
numele Creatoriului sau în numele necreatului D-deu, şi 
al Fiului creat, și al Spiritului sânţitoriii creat prin mijlo- 
cirea Fiului (5) şi alţii. 

$. 204. Efectele nevădute ale misteriuluă botezuluY și nere- 
pețirea luă. 

L. În momentul când: catechumenul credinţei sânte se 
cutundă de trei ori în apele botezului, rostind preotul cuvi- 
ntele : «<Boteză-se servul lui D-deu în numele Tatalui, şi al 
Fiului, şi al Spiritului Sânt», harul dumnedeesc lucrâză ne- 
vădut preste natura întregă a celui ce se boteză. 

Și mai Ânteiă : 10. [| renasțe saii îl crează din noi, dupre 
mărturia dumnedeescului nostru Mântuitoriti însuși. In 

  

(5. Esp. lib. IV. cap. 9. 
(2). Vedi can. 49 apost. 
(3). Can. 50 ap.; Origen, in Rom. VI, 3: Socrat. H. E. V, 24, (4. Epiphan, Hseves. XXNIV; Euseb. H. E. 1V, 11; Teod. Ha- ret. Fab. I, 9. 
(5). Epiphan. Heres. LXXVI.
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convorbirea sa cu Nicodim respunde lisus: „Adevăr, a- 

dever, dic ție : Nimene nu va videa împărăția lui D-dei, de 

nu se va nasce din noă. Nicodim dise : Cum se pote nasce 
omul bătrîn fiind ? Pote el să între în pântecele mamei sale ca 
sa se nască de a doua 6ră? lisus respunse : Adevăr, adevăr, 
dc ţie : De nu se va nasce cineva din apă și din Spirit 

Sânt, nu va, intra întru împăraţia luă D-deii. Cel născut din 
trup, trup este, și cel născut din Spirit, spirit este“ (6n. II, 
3-6). De aceia Sântul Paul numeşte botezul „botezul renasce- 
reăt, zahpyeveona (Tit., 5). | 

20 Curăţeşte de tot păcatul, îl îndreptăţeşte şi îl sânţeşte. 

Acesta se vede lămurit din aceiași convorbire a Mântuito- 

răului cu Nicodim. Acolo vedem clar că, precum înainte 

de botez suntem trup, fiind năszuţă din carne, adecă că noi 

ţinem dela părinţii noştri o pată a păcatului ereditari, care 

ne împedecă de a intra întru împărăţia lui D-deti, aşa în 

misteriul Botezului, născuţi din Spiritul Sânt. devenim spi- 

rit, şi prin urmare curaţi de păcatul proto-părinţilor noştri 

saii de ori ce întinăciune trupâscă, în urma căria intrăm 

noi în împărăţia lui D-deiiJ/Acesta resare jarăşi din cuvin- 

mele Apostolului Petru : „Căifă-vă și să se boteze fie-care din 

poi în numele luă lisus Christos spre ertarea păcatelor“ (Fapt. 

II, 38). „Botezul care ne mântuește nu se mărginește a curăți 

trupul de întinăciunea sa, ci îndemnă consciința a se paza cu- 

rată pentru D-deăk (| Petr. III, 21). Acesta se vede și din 

mărturia St. Paul : „isus Christos a iubit biserica și sa dat 

pre sine pentru ea ca, să o sânțescă, curaţindu-o prin spălare 

de apă în cuvânt, ca să o pue sieși mărită, neavând întinăciu- 

ne nică prihană, saă alt-ceva de acest jel, ci ca să fie sântă și 

fără prihană“, (Efes. V, 25-27), unde botezul se numeşte 

spalare de apă în cuvânt, adecă cu pronunțarea unor cuvini- 

te : precum şi câstă laltă mărturie a acelusși Apostol: „Că 

și unii din voi ai fost (păcătoşi) altă dată ; dar vaț spalat,
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vaţă sânţit, vaţi îndreptat în numele Domnului nostru Iisus 

Christos și prin spiritul D-deului nostru“ (| Cor. VI, n. 
Ast-fel botezul, spălând tâte păcatele, în prunci păcatul ori- 
ginal în cei mari p&catul original şi păcatele voluntare, dă 

omului aceiași dreptate ce o avea în starea nevinovăţiei şi 

a curăţiei (Mărt. Ort. part. I resp. 103; comp. Ep. pâtr. Or. 
despre cred. art. 16). | 

3% Il face fii al lui D-dei şi membru al corpului lui 
Christos, biserica. „ Voi toță, dice Apostolul creștinilor, sun- 

„tepi fă aă luă D-deii, prin credinţa în lisus Christos ; căci, câți 
în Christos vaţă botezat, vaţi îmbrăcat în lisus Christos. . . 
Toţi sunteți una în Iisus Christost (Gal. III, 26, 27, 28). Şi 
aiurea : „Caâcă toți ne-am botezat întrun Spirit ca să fin corp; 
ori ludeă, ori Elină, oră sclavi ori liberă și toți am primit a- 
ceiași băutură, ca să fim um spirit“ (1 Cor. XII, 13; comp. 
act. II, qi; Rom. VI, 35). 

4% Ne mântueşte de pedepsa eternă pentru păcate şi ne 
face moşteni vieţei eterne : „Cel ce va crede și se va boteza 
se va mântui ; iar cela ce nu va crede se va osndit (Marc., 
XVI, 16). „Ne-a mântuit, nu pentru țaptele de dreptate ce le- 
am fi făcut noi, ci dupre « luă milă, prin baia renascerei și 
a înoiret Spiritului Sânt, pre care l-a revărsat prește noi cu 
abundența prin lisus Christos Mântuitortul nostru, ca, fund 
îndreptați prin harul lui să devenim clironomi aă vieței eter- 
ne dupre speranță“ (Tit. UI, 5-7 ; comp. 1 Petr. UI, 21). 

Tote efectele acestea a le harului în misteriul botezului 
sunt nedespărţite. Regenerând pre om | curățeşte prin aceia 
chiar de tot păcatul, îl indrepteză şi îl sânţește. Curăţindu-l 
de pecate îl mântueşte prin aceia chiar de pedepsele eterne 
a le păcatului. Indreptându-l în fine inaintea lui D dei şi 
sânțindu-l îl tace prin aceia chiar fiu al lui D-Aeui, membru 
al corpului lui Iisus Christos şi moștân vieţei eterne.
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Aşa era și, învăţătura tuturor sânţilor părinți şi învăţători 

al bisericei, faţă cu efectele nevădute a le misteriului bote- 

zului. Așa dicea Sântul Varnava : «Botezul se face spre er- 

tarea păcatelor. Întrăm în apă încărcaţi cu pecate şi intină- 

ciuni, şi eşim purtând în inimă fructul temerei şi al speran- 

ţei (1)». St. Iustin : «Lrebue să căutați a sci prin ce cale 

puteţi căpăta ertarea păcatelor şi câștiga speranţa moşte- 

nirei bunurilor făgăduite. Aveţi numai una; ca dupre ce 

ați ajuns a cunosce pre |lisus, şi v'aț spălat prin botez întru 

ertarea păcatelor, se incepeţi a vieţui întru sânţenie (*)». 

Clement Alexandrenul : «Când suntem cufundaţi (în apă) 

suntem luminaţi; odată luminaţi, suntem adoptați fii ai lui 

D-deii ; odată adoptați, devenim perfecti, şi prin aceia ne- 

muritori. „Dis-am : D-dei sunteţi, și toți fii aă celui prea 

înalt (Ps. ILXXĂI 6). Efectul acesta se mai numește şi 

har, lumină și baie; este baia prin care suatem spălați de 

păcatele n6stre, harul prin care ni se &rtă pedepsele pen- 

tru păcatele nâstre, lumină prin mijlâcul căra privim la 

lumina cea sântă, care ne mântueșşte, adecă contemplăm 

pre D-dei. . (3)>. Sântul Ciril al Jerusalimului : «Mare lucru 

este rescumperarea capilvIlOT, Vestmântul luminei ; sigiliul 

sacru şi nealterabil, carui care duce la ceriă, mângâerea 

paradisului, mijlocitoriul împ&răţiei ceriurilor, harul adop- 

țiunei (4». St. Vasilie cel Mare : «Botezul este rescumpe- 

rarea captivilor, ertarea datoriilor, mârtea păcatelor, na- 

scerea cea nouă a sufletului, vestmântul lumineă, sigiliu ne- 

violabil, care duce la ceriă, pregătirea împerăţiei, darul în- 

fierei (2),. Sântui Grigorie Teologul : «Botezul, cu harul și 
—— 

(12). Bis rpeorw râv dpaptiây, « » Epist., n.. 1]. 

(3). Dialog. cum 'Triph. cap. 44, 

(3). Pedag. III cap. 6. 

(4). Instr. Prep.. catech., n. 16 p. 13. 

(5). Omel, prep. la botez.; Oper. St. P. VIII, 233.
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puterea sa, nu inn€că lumea ca altă dată, ci espiază păca- 
tul în fie-care om şi spală cu desevârșire t6tă necurăţia şi 
tota întinăciunea introduse prin nascerea cea dintăiu. ,.. 
Venind in ajutoriul nascerei prime botezul Spiritului ne 
înoiește din învechiţi ce eram ; ne face aseminea lui D-deu, 
din trupești precum suntem topindu-ne fără foc și creându.- 
ne din noii fără a ne distruge (1);. «Botezul da ertarea pă- 
catelor comise şi nu acelor ce au să se s&vârşescă. . . ster- 
gând păcatele botezul nu nimicește meritele. .. Ast-fel ne 
botezăm noi spre a învinge : ne spălăm cu apele acestea 
curăţitâre care spală mai bine decât isopul, curăţeşte mai: 
mult decât sângele legei, sunt mai sânte decât cenușa de 
junice, cu care se stropeaii cei necuraţi (Ebr. LX, 15), şi 
care pote curăţi corpul numai pentru un timp, iar nu dis- 
truge cu des&vârșire păcatul». Sântul l5n Chrisostom : «Bo- 
tezul harului curăţește pre toți. Fie desfrânat, fie adulter, 
idololatru sati ori care alt pecat mare; conţie în sine chiar 
tot reul omenirei, când s'a cufundat în apele botezului ie- 
se din aceste ape dumnedeești mai curat decât razele sOre- 
lui. Eşit din baia acâsta nu numai că este curat, ci şi sânt 
și drept; căci Apostolul a dis nu numai: , P'aţi spalati, 
Ci încă și „Yafă sânţit, vaţi îndreptat“ (| Cor. VI, 11). Bo- tezul nu ne €rtă numai pecatele și ne curățeşte de fără 
de legile nâstre; dupre botez suntem 6re cum născuţi din nou, căci Botezul ne crează din noi și ne formeză (2). Ase- minea espresiuni se află in Teofil al Antiohiei (3), Am- 
  

  

(2). Cuv. la botez.; ibid. III, 217. (2). Ad illumin. Catech., n. 3. Aiurea : Ada uâya, ări nehswg xaVaipovrat rây ănaptmu.ătuy oi Bancilsuevor (In Act. homil. XI, n. 2). Şi aiurea : „In botez darul se împărtășeşte prin apă, subs- tanța materială; dar efectul spiritual constă in nascerea şi re e- nerarea saii reînoirea“ (La Maţ, hom. LXXXII, n. 4.4, III p. 421): (2). Ad Autolie. II, i a p- 42)
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brosie (1), Grigorie Nisanul (2), Augustin (5), Teodoret (4) 

şi mulți alţii (5). | 

IL. In urmarea efectelor acestora produse prin botez în 

sufletul credincioşilor, biserica ortodoxă, în unire cu Cu- 

vântul lui D-qeii (Efes. IV, 6), ne învaţă a mărturisi numai 

um, botez : «unic în înțelesul acela, că misteriul acesta se ad- 

ministreză fie-cărul om numai odată, şi că dacă sa făcut 

dupre regulă, nu se mai pote repeţi nimerui (Cat. c. Mare. 

cr. despre botez). In adever misteriul acesta în înţelesul 

propriii ne nasce spre viaţa spirituală (I6n. III, 5). Dar, pre- 

cum pentru viaţa naturală, fie-care om se nasce numai 0- 

dată, aşa este şi pentru viaţa spirituală ; și,precum la nasce- 

rea sa naturală fie-care din noi primeşte dela natură forma 

şi figura sa determinată care-i remâne pentru tot-deuna, în- 

tocmai aşa, la naşterea spirituală, misteriul botezului pune 

asupra fie-căruea din noi sigiliti neşters, care remâne pen- 

tru tot-deuna pre neofit, chiar dacă ar săvârși şi dupre bo- 

tez mii de păcate, fie chiar și renegarea, credinței (Epist. 

patr. or. despre cred. ort. art. 16). 

(1). „In Baptismate omnis culpa diluitur“. De Sacram., TIL, n. 

17; ct în Luc. VL, 3; VIIL 24. 

(2). Binrropa Totvov 207 &wapriâv iYzpos, Apeots TRUSA pă 

Toy, GvanaiyLOp0ă ai, âvagewisaws duria (În Bapt. Christi, I[1 368, 

ed. Morel.). 
, 

(5). Renati ex aqua.et Spirit S., omnibusque peccatis sive ori- 

ginis ex Adam, in quo omnes peceaverunt, sive factorum, dicto- 

rum, cogitationumve nostrarum, in illius lavaeri mundatione de- 

letis (Ad Dardan. Epist. CLXXVII, n. 28). 

(4). „EI (botezul) nu numai ne dă ertarea, păcatelor comise mai 

înainte, ci și stabilește în_ noi speranţa bunurilor promise, ne face 

participatori de mortea Domnului și de învierea sa, ne împăr- 

tăşeşte darurile Spiritului Sânt şi ne face fit ai lui D-geii ; ce die 

eii ? nu numai fii ci şi moşteni ai lut D-geii şi împreună moş- 

ţenitori ai lut Christos“ (Esp. dogm. divine, cap. 18; Lect. er. 

1844, IV, 338). a | 

(5). Hier. Epist. LXXXIII ad Ocean. c2; Hilar, în Ps. LXIII,. 

n. 2; Didym. de Trinit. II, 13.
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Sigiliul acesta neşters pus pre fie-care om prin misteriul 
botezului se aminteşte în aşedămintele apostolice (1), de 
toţi învățătorii vechi ai bisericei precum : Herma (2), Cle- 
ment Alexandrenul (3), toţi părinţii Sântuiut Sinod din Car- 

tago (4), St. Ciril lerusalimitenul (5), St. I6n Chrisostom (9), 
Ieronim (?), Augustin (5), și mulţi alţii (9). În urmarea a- 

ceştia invăţătorii bisericei vechi mărturisiră nerepeţirea bo- 

tezului (10). Se cităm pre câţi-va din ei. Tertulian dice : 
«Nu se cuvine a se boteza a doua ra (!1),. St. l6n Chri- 

sostom : «Ne-am îngropat cu El (lisus Christos) prin botez 

îutru mrtea sa; așa, precum este cu neputinţă ca Chris- 

tos să fie restignit a doua 6ră, de aseminea nu pâte fi cine- 
va botezat a doua 6ră... . (12);. Sântul Efrem Syrienul : 
“Domnul prescrise învăţăceilor săi de a curăţi o singură 
dati prin apă păcatele naturei omeneşti (13). Teodoret : 
“Precum EI a suferit numai odată, de aseminea şi noi nu 

(1). Aici botezul este represintat ca weridoois ris ăYpaborov oppa- 
vidos (III. e. 16). 

(2). Xoparis, sigillum. sienaculum (Pastor. III,; Sim. LX, c. 16). 
(3). Quis div. Salv. XLII. 
(6). Agustin. De Lib. Arbr. III, 23,.n. 67. 
(5). Inv&ţături pregăt. ale Catechum. n. 10 p. 13. 
(5). In. IL Corinth. homil. Illn. 7. 
(7). Signaculum Dei est, ut quomodo primus homo conditus est 

ad imaginem et similitudinem Dei, sic in secunda regeneratione 
quicumque Spiritum $. fuerit consequntus, signetur ab eo et fi- 
guram Conditoris accipiat“ (In Ephes. 1, 13).: 

(8). „Qui (Dominicus character) in eis quos suscipimus, nec ta- 
men rebaptisamus, minime violatur“ (Epist. CLXXXV, ad Bonif. 
n, 25 cf. de Baptism VI, 1; XXXIX, Enarr. n. 1).. 

(9), I. Damasc. Exp. lib. IV. c. 9. p. 237. 
(19). Dionys. Alex. (apud Euseb. H. E. VII, 9); Cyprian. Epist. 

ad gubaj. LĂXIII, Optat Schism. Donat. V, 3; Epiphan, Exposit, 
Fid. Catol. n. XIII; Nilus, lib. 1, epist. XXIV; August. în Ps. 
XXXIX, Enar. n. 1. 

(21). „Denuo ablui non licet?* (Pudie., 1). 
(12). În Hebr, homil. XI, n.3. 
(13). Opp. Syr. t. II p. 440.
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putem să ne împărtășim de mai multe ori suferințelor sale. 

Prin botez ne înmormântăm şi înviem împreună cu EL, 

deci nu trebue să-l primim a doua oră (0%. Sântul 16n Da- 

mascen : «Noi mărturisim numai unii botez spre ertarea 

păcatelor şi viaţa eternă; căci botezul figureză mortea 

Mântuitoriului, şi prin botez suntem înmormântați împre- 

ună cu El, cum dice Sântul Apostol (Rom,, VI, 4; Col. Il, 

12). De aceia, fiind-că Domnul odată a murit, de aceia o 

singura dată trebue a se boteza, şi acâsta dupre cuvântul 

Mântuitoriului, „în numele Tatalui, și al Fiului, şi al Spiri- 

tului Sânt“ (Mat. XXVIII, 19) învățând ast-tel a marturisi 

pre 'Tatăi şi pre Fiul, şi pre Sântul Spirit. Toţi aceia carii, 

fiind botezați odată în numele Tatălui, şi al Fiului și al 

Spiritului Sânt, şi ai fost învăţaţi a mărturisi o singură na- 

tură dumnedeescă în trei Persone, se boteză a doua oră, 

aceia restignesc din noii pre Domnul Lisus, dupre cuvintele 

acelucaşi dumnedeesc Apostol (Ebr. VI, 4-6) E). 

De aceia toţi carii fuseseră botezați, chiar de către ere- 

tici, numai să se fi făcut acesta regulat în numele Sântei 

Treimi, conform cu aşedămintele vechi a le bisericei (3), nu 

erati botezați de a doua oră când intrati în biserica ortodo- 

xă, şi nu se rebotâză nici astă-dI; ci eraă şi sunt încă rel 

uniţi cu biserica prin impunerea mânelor (4), saă misteriu- 

Mir-ungerei (5). Nu se repeţeşte nică astă-di botezul, pre. 

cum nică altă dată, decât numai acelor, carii l-ati primit în 

  

(2). In Hebr. VI, 6. | 

(3). 1. Damasc. Exp. lib. IV, c.9 p. 233234 

(3). Can. 8 al Sin. 1. Ecum. ; Can. 7 al Sin. IL Ecum.; Sin. 

IV e. 95; St. Vas. can. L. , , 

(5), Că dupre cerimonialul vechii, se primeaii in biserica ca- 

tolică, prin împunerea mânilor, acei ce fuseseră botezați de Do- 

natisci, vedi Cone. Cart. e. 68. Dionisie Alex. Ep. ad Steph. (Bu- 

seb. H. E. VII, 3); Cyprian Ep. LXXIV. 

(5). II. Ecum. can. 3; cone. Laod. dec. 7.
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chip neregulat, adecă n'aui fost botezați în numele prea 
Sântei Treimi şi dupre aşedâmântu! Domnului, şi carii. prin 
urmare, nu s'a împărtășit de fel de harul acestui mis- 
teriu (0. 

| 

$. 205. Necesitatea botezului pentru, toți; botezul prun ci- 
lor; botezul sângelui. 

I. Din cele dise despre bine-cuv&ntările alipite de botez 
este forte natural dea inchiea, că misteriul acesta este nea- părat de trebuinţă pentru tot omul, care aspiră a se curăţi 
de păcatele sale, a deveni fiă al lui D-deii, a căpăta mântu- 
irea eternă. Mântuitoriul nostru, Sânţii Apostoii, Părinţii 
bisericei ai stabilit necesitatea absolută a botezului. 

1%, lisus Christos Mântuitoriul nostru a întărit acesta di- când : „De nu se va naște cine-va, din apă și-din Spirit Sânt, nu va întră întru împtrăţia lut D-eie (l6n, IL. 5). „Cel ce va crede și se va buteza, se va, mântui, tar cela ce nu va crede se va osîndi“ (Marc. XVI, 16). Cuvintele acestea sunt aşa de lămurite şi precise că numay ai nevoie de esplicare. 2% A confirmat-o și Sânţi Apostoli. Sântul Petru, când mai mulţi din cei ce audiseră prima predicare a lui, cu ini- ma înfrântă, cu sufletul mișcat, l-a întrebat pre el și pre cel-lalți Apostoli: „Fraţilor, ce trebue să facem ?+ le respun- seră : „Pocdiţi-vă, şi să se boteze fie-care din vot în numele lui isus Christos spre ertarea Pecatelor, şi veţi primi darul Spiritulut Sântu (Fapt. II, 37, 38). Şi în genere privea bo- „tezul ca așa de necesar pentru toţi, că boteza chiar și pre 
tez sau învrednicit a pri- mi darurile Spiritului Sânt (X, 45 48). Așa și Sântul Paul. 
a mântuirei nâstre, s&vârşi- 
sus Christos „Sa dat pre Q). Cone. Laod, e, 3; II Ecum. d. 7; IV, d 95. „Toţi acei carii n'a fost botezați în numele Sântei Tiveiray trebue să fie bote- zaţi din noii“ (|. Dam. Esp. IV, c. 9 

tă de Domnul nostru, dice că
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sine“ pentru biserică „ca să o sânțăscă, dupre ce a curaţit-o 

cu spălare de apă în cuvânt“ (Efes. V, 25, 26), și că ne-a 

mântuit anume prin botezul renascerei și prin reînoirea 

Spiritului Sânt (Ti. IL, 5); adecă că recunsce misteriul 

botezului ca o condiţiune neapărat de trebuinţă spre a ne 

apropria mântuirea. 

30. Acelaşi adevăr a fost recunoscut şi mărturisit de toţi 

sânţii părinți şi învățători al bisericei : Mărturiile lor în pri- 

vinţa acâsta sunt nenumerate (3). Vom arăta cele mai in- 

semnate. Așa se esprimă Sântul Ciril al lerusalimului : 

«Când te pogori în apă, nu-ți închipui o apă ordinară, ci 

aşteptă mântuirea cu lucrarea Spiritului Sânt, căci fără 

una şi fără alta, nu poţi aștepta perfecțiunea. Nu dic eu 

acesta, ci Domnul lisus, care are autoritate deplină întru 

acesta. El dise : „De nu se va nasce cine-va de sus, pe urmă 

adauge, „din apă și dela Spiritul Sânt, nu va întra întru îm- 

părăţia bă D-dei (5n. Iul, 5). Nici acela care a fost bote- 

zat cu apă, dacă nu s'a învrednicit de Spirit, n'are harul 

perfect ; nică acela care de şi bun prin faptele sale, dar n a 

primit sigilul apei, nu va intra întru împerăţia ceriurilor. 

Cuvântul este îndrăsneţi, dar nu-i dela mine, căci aşa a 

hotărit Domnul lisus. Și iacă dovada in Sânta Scriptură. 

Corneliii era un om drept, învrednicindu-se de vedenia 

unui ânger; rugăciunele şi: milosteniiie sale se inălțaseră ca 

o col&nă puternică la ceriii, înaintea lui D-deu. Vine Petru, 

şi Spiritul se revarsă asupra credincioşilor, şi ei începură a 

vorbi în: limbi streine şi a profetisa. “Totuşi, scriptura dice, 

ca chiar dupre harul acesta spiritual, „Petru %-aă botezat în 

numele luă lisus Christos“, pentru că fiind sufletul regene- 

  

11), Lren. adv. Heres. V, 15,3; 'Pertul. de Bapt. XI, XII, 

XII XVUI; Didym, de Pinit. IL, 12: Chrisost. in Pilip. homil. 

II, n. 4 

"Teologia Dogmatică. 

28,
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rat prin credinţă, se primâscă și corpul harul prin apă (4). 

Sântul Vasilie : «Cum suntem noi creştini? Fie-care va res- 
punde': În puterea credinţei. Și cum suntem noi mântuiți? 
Prin renascerea ce urmâză anume din harul ce ni s'a dat 
în botez. Deci cum să se mântuiască alt-fel .(2)? Sântul Am- 
brosie : «Nimine nu intră întru împărăţia ceriurilor alt-fel 
decât prin botez» (3). «Catechumenul crede în crucea Dom- 
nului lisus, face chiar şi semnul crucei;:dar, dacă nu este 
botezat în numele Tatălui, și al. Fiului și al Spiritului Sânt, 
nu va putea primi nici ertarea păcatelor, nică merită darul 
harului spiritual (4) . Genaditi de Marsilia : «Credem că nu- 
mai pentru cei botezați este deschisă calea mântuirei (5). 

II. Dar, dacă botezul este de trebuință pentru toți, ca sin- 
gura intrare întru împărăţia lui D-deu, misteriul acesta tre- 
bue să se administreze nu numai 6menilor mari, ci şi prun- 
cilor, de și învăţară greșit în privința acestă unii sectatori 
(anabaptiștii şi alții). Căci 19. Și pruncii sunt chiemaţi la îm- 
perăţia lui D-deă, la sânţire prin Spiritul Sânt» Lăsat prun- 
cii, dicea Mântuitoriul înv&țăceilor săi, și nu-i opriţi să vie 
la mine, căci unora ca, acestora este împărăţia ceriurilor 
(Mar., XIX, 14; comp. XVIII, 3; Marc. X. 13; Luc. XVIII, 
15). Au fost casuri că D-deii bine-cuvântă pre prunci și-i 
umplu de Spiritul Sânt mai înainte de a eși din pântecele 
mamei lor, spre esemplu leremia (Ier. i, 5.) I6n Premergă- 
toriul (Luc. 1, 15; 40). 

2%, Nici pruncii nu sunt scutiţi de păcatul original, şi nu 
se pot curăţi și intra întru împărăţia lui D-deu almintrelea 
decât prin botez. Se scie espresiunea Mântuitoriului :: „De 

(). Catech. III, n. 4. 
(2). Despre Spiritul St. e. 10. 
(3): De Abrach.. 11, IL, n. 79. 
(5). De myst, c. 4. 
(5). De dogmat. eceles. e. 74. 
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nau se va renasce cine-va din apă și din Spiritul Sânt nu va 

intra întru împărăția luă D-deăi. Ce este născut din trup, trup 

este“ (I6n. III, 5; comp. Rom. V, 12, 18) (3). 

30. In vechiul Testament tăierea împrejur, prin care is- 

railitenii intrai în legătură-cu D-qei, era săverșită din or- 

dinul săi până şi la prună (Fac. XVUL, 12), Dar tăerea îm- 

prejur a vechiului. Testament figura misteriul botezului, 

prin care intrăm în legătură cu D-deii în noul Testament 

(Col. IL, u r2; Gal. LII, 27-29). Dacă deci în vechiul Aşedqă- 

mânt D-dei înşuși recunoscu pre prunci apți de a intra în 

legătură cu el, pentru ce să se lipsescă ei de aceiași bine- 

facere în cel Nou? | | | 

40. Sânţii Apostoli .botezară câte odată familii întregi, 

spre esemplu familia Lidei (Act. XVI, 14-15) casa lui Ste- 

phanas (| Cor. 1, 16), totă casa unui păzitor de temnițe 

(Fapt. XVI, 30-34) şi nimenea nu ne pâte asigura, că în 

acele familii nu sar fi aflat și prunci, şi.că dacă sar şi fi 

aflat, ar fi remas ne botezați. 

  

(2), Cât despre sorta pruncilor morţă ne botezați, se cunosc două 

opiniuni principale a le vechilor învăţători aa bisericel in privința 

acâsta, Unii credeai că aceşti prunci se muncesc (August. de pec- 

cat mer et meriss. 1, 16; Fulgent., de fd, ad Petr. 5, 21), dar cât 

se pote de uşor (August. Enchirid e. XLIII). Alţi îi puneaii într'o 

stare mijlocie de fericire şi condemnare. Opiniunea, acâsta, este 

esprimată de Șt. Gregorie Nysis : „Mortea“ : Msrtea timpurie a 

pruncilor, dice el, nu dă încă ideia că cutare care termină cu- 

rând dilele sale ar fi printre nefericiţi, nică că ar avea același s0r- 

tă ca, acelora, carii în decursul vieţei lor sai curăţit prin tot feliul 

de virtuţi“ (A. Hiare. Despre pruncii morţi timpurii. Lect. cr. 

1838, IV). Lacă:ce dice Grigorie Teologul : „Aceştia (carii n'a 

putut să primescă potezul, pentru nevârstnicie), nu vor fi premă- 

riţi nici pedepsiţi la eterna judecată, pentru că de şi rau fost 

sigilaţi (eu botezul), totuși nu sunt răi și ai suferit de ajuns; 

căci ori-cine nu merită să fie pedepsit nu este pentru aceia demn 

de onâre, precum şi ori cine nu este demn de on6re nu merită 

pentru aceia să fie pedepsit“ (Cuv. p. botez.) cf. Severian In loan 

III (în Catena).
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Aflăm în sânții părinţi și înv&țătorii bisericei dovedi ne- 
contestabile că botezul s'a împărtășit și se administreză şi 
astă-di pruncilor; unii diritre ei au mers până a dice că 
este o tradițiune apostolică. Să-i cităm : 

St. Irineti : <E! (lisus Christos) a venit să mântuiască pre 
toţi Omenii, voiiă se dic de acei, carii se renâsc prin el lui 
D:deu și nutritorii și prunci, și tinerii şi bătrînii (1). 

Origen : Biserica a primit dela Apostoli tradițiunea de 
a administra botezul chiar pruncilor (2). *Prancir sunt bo- 
tezați spre ertarea păcatelor, fiind-că prin misteriul botezu- 
lui se spală și necurăţiile nascerei, se boteză şi pruncii (5). 

Sântul Cyprian : «Dacă chiar aceia carii mal îiainte at 
comis înaintea lui D-deă o mulţime de păcate, dupte ce 
cred, capătă ertarea acestor păcate şi nimene nu este esclus 
dela botez și dela har, cu atâta mai mult nu trebue a lipsi 
de el pre prunc, care de abea născut, n'a .păcătuit întru 
nimic, fără numai că, eșit din Adam dupre trup a con- 
trăctat (contraxit), prin faptul nascerei sale, contagiunea 
morţei celei vechi, şi care se aproprie cu atâta mai uşor 
de ertare că i-se €rtă nu păcatele sale proprie, ci păcatul 
altuea. De aceia, iubitul met frăte, sinodul nostru a decre- 
tat urimătOrele : Nu irebue se îndepărtăm pre nimene 
dela botez și dela harul lui D-detui, care este bun și îndurat 
către toţi; ceia ce trebue a observa către toți, dupre mine, 
mai ales, este faţa de pruncii de curând născuți, carii me- 
rită prefetința atenţiuniei nâstte şi bunătatea D-deului nos- 
tru (4). 

Sântul Grigorie Teologul : <Ai un prune? Nu lăsa stri- 
Căciunea să prindă în el rădăcini; să fie bine:cuvântat din 

(2). Adv. Hagres. 11, 22 n. 4; cf. V. 15, n.3. 
(4). Lib. V in VI, Bpist. ad Roman. 
(3). In Luc. homil. XIV; in Leo. homil VIII, n. 3. | (4. Epist. LIX, ad Fidum, in Patrol. curs. compl. t. III, col. 1013. 
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cetatea cea mai fragedă, să fie consacrat bisericei. "Ţi este 

frică de sigiliă prin slăbăciunea naturală, ca o mamă fric6- 

să şi puţin credinciosă ; dar Ana promise lui D-deii pre Sa- 

muel, chiar înainte de nascerea sa, şi abea se născuse și 

l-a consacrat şi-l crescu pentru vestmântul sânt, fără să-i 

fie frică de slăbăciunea omenescă, ci având credinţă în 

D-dea (4) 
Părinţii sinodului din Cartago (an. 418) : «Ori cine n€gă 

necesitatea botezului pentru pruncii de curând eșiţi din 

pântecele mumei lor, saă afirmă că, de şi sunt botezați spre 

ertarea păcatelor, totuși mai nimic din păcatul original, 

care trebue să fie spălat de botezul renascerei (de unde ar 

resulta că modul botezului spre ertarea păcatelor este-ad- 

mis pentru ei înțr'o însemnare, care n'ar fi adevărată) a- 

cela să fie anatema! Căci cuvintele Apostolului : „Precum 

prin un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat mortea și 

ast-fel mârtea a trecut în toți Gmeniă prin un singur om în 

carele toță aă păcătuit“ (Rom. V, 12) nu trebue să fie înţe- 

lese almintrelea, decât cum au fost esplicate în t6te timpu- 

rile de biserica catolică de pretutindenea. Căci, dupre acest 

decret al credinţei, chiar și pruncii, carii nu pot să comită 

"încă nici un păcat sunt botezați spre ertarea păcatelor, ca 

să fie curăţiţi, prin renascerea, de aceia ce ati imprumutat 

din vechea nascere» (can, 124). 

Fericitul Augustin : «Punctul acesta (botezul pruncilor), 

tot-d&una l-a avut şi l-a menţinut biserica; ea l-a primit din 

credinţa strămoşilor, ține statornic la el; şi va ținea până la 

sferşit (2). 

“(). Cuv. le botez; Oper. St. P. JII, 281. 

(2). Şi aiurea : Serm. OLXXVI, de Verb. Apost. n. 2 : „Con- 

suetudo matris ecclesize in baptisandis parvulis nequaquam sper= 

nenda est, neque ullo modo superflua deputanda, nec omnino 

credenda, nisi Apostolica, esset traditio“ (De Gen. ad lit. X, 23, 

n. 30).
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Mărturii analâge se află în aşedămintele apostolice, în 
St. Dionisie Areopagitul, Clement Alexandenul, Isidor Pe- 

lusiotul, Ambrosie, I6n Chrisostom etc. (1). 
HI. Dar, ori care ar fi necesitatea misteriului botezului 

pentru toţi Gmenii, mari ŞI MICI, totuși sunt casuri particu- 

lare când botezul, dupre credinţa bisericei ortodoxe, pâte fi 
înlocuit cu un alt botez estra-ordinar : „Botezul sângelui“ 
saii al Martirului (2). Este botezul uni om, carele neavând 
încă timpul a se boteza cu apă şi Spiritul Sânt, întimpină 
persecuțiile pentru credința în Christos, îşi varsă sângele 
pentru ea, primeşte chiar mârtea, și ast-fel se boteză cu a- 
celași botez cu carele s'a botezat Christos (Mat. XX. 22, 23). 

1% Spre a pricepe bine tâtă puterea şi eficacitate aces- 

tui mod straordinar de botez, să ne amintim de cuvintele 

Mântuitoriului : „ Ori-cine mă va mărturisi și mă va recunos- 

ce înaintea Omenilor, îl voiă, recunosce și voiă mărturisi și eă, 
înaintea Părintelui meă, carele este în ceriuri“ (Mat, X, 32); 
Şi acestea : „Oră cine va voi sa-și scape sufletul săă, pierde-lva 
pre el; şi cine-și va da viaţa pentru 1nine și pentru, Fvange- 
lie îl va câștiga“ (VIII, 36; comp. X, 30; XV, 25). „Ferici- 
ți sunt cei prigoniți pentru dreptate, că a acelora este împă- 
răția ceriurilor“ (Mat. V, 16); şi acestea iarăşi : „Jarta-se că 
păcatele cele multe pentru că a iubit mult: (Luc. VII. 47): 
„Cel ce mă iubește va fi iubit de Părintele mei (16n XIV, 21): 
„Mai mare dragoste nu pâte să aiba nimene decât să-și dea 
sufletul pentru amiciă săi. Voi sunteţi prietiniă mei și faceţi 
toi ce vă poruncesc“ (XV, 13, 14). Prin botezul de care ne 

(2). Const. Apost. VI, 15; Dionis. Areop. De eceles. hieraveh., c. 
VII, 11: Clem. Alex, Pedag. II, 11; Isid. Pelus. lib. III, Epist. 
CXOV; Ambros. de Abrach. II n. 91; Christos. homil. ad Neo- 

P A Credinţa acâsta a bisericer se manifestă în aceia că en o- noreză (29 Dec.) ca sânţi pre cei patru 'spre-dece mii dc prunci 
din Betleem pre carii i-a omorît Irod pentru Christos.
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ocupăm, martiri mărturisesc în adevăr pre lisus Christos 

înaintea Gmenilor; ei 'şi daă sufletul sati viața pentru dân- 

sul şi pentru Evangelie ; sufer persecuţiuni pentru dreptate, 

şi-i mărturisesc amârea cea mai complectă și mai mare; 

dragostea până la morte. | | 

„20. Sânţii părinţi şi învățătorii bisericei atribueaiă toţă bo- 

tezului sângelui aceiaşi putere şi aceiași însemnătate. Așa 

Sântul Ciprian scriea : «Să se scie că, catechumenii (carii 

se espun martirului) nu sunt lipsiţi de botez; căci sunt bo- 

tezați cu botezul cel mai mare şi mai glorios, botezul sân- 

gelui, de care vorbi Mântuitoriul însuşi dicând, că el are 

să se boteze cu un alt botez (Mat. XX, 22). Domnul asi- 

gură iarăși în Evangelie, că acei ce-ati fost botezați cu pro- 

priul lor sânge și sau sânţit prin suferinţi ajung la pertec- 

țiune şi primesc harul promisiunei divine (5). St. Ciril al 

Ierusalimului : «Cei ce nu primesc botezul nu se mântuesc, 

numai martirii fac escepţiune ; chiar și fără de apă primesc 

împărăţia ceriurilor ; căci Mântvitoriul, rescumpă&rând lu- 

mea întregă prin cruce, avându-și costa strepunsa, sa văr- 

sat sânge și apă, pentru ca unii, în timp de pace, să fie bo- 

tezaţi cu apă, şi cei-lalți în timp de prigonire, cu propriul 

lor sânge. Mântuitoriul însuși dădu martirului numele de 

botez când diceaf «Puteţi bea păharul ce am să-l beaii şi se 

vă botezați cu botezul cu carele -am să mă boteza (Marc. 

X, 38) (2)? Sântul Basilie : «Sunt carii în luptele credinţei ai 

primit morte pentru lisus Christos, în realitate şi nu figu-, 

rat; că numai ai trebuinţă spre mântuirea lor de simbolul 

apei, fiind botezați cu sângele lor propriii» (5). Sântul Gri- 

gorie_ Teologul . Cunosc şi un al patru-lea botez; este bo- 

  

3). Epist. LXXVIII ad. Tubaian ; Bxhort. ad rmartyr., praef. | 

(5). Cat. III, n. 8. 
_ 

(3). “Despre Sântul Spirit. e. 15. Op. Ş. P.. VIII, 28.
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tezul martirului saii al sângelui, botez cu care sa botezat 
însuşi lisus Christos, botez mai demn de consideraţiune 

decât tote cele-lalte, de 6re ce necurăţiile de t6te diiele nu-l 
mai întineză» (1). Ne reținem de a mai cita mărturiile lui 
Origen (2), Tertulian (3), Eusebie Cesarenul (4), Ambro- 
sie (2). a St. Chbrisostom, Didym din Alexandria, Auguş- 
tin (6), IOn Damascen (7) şi alţii (8). | 

$. 206. Cine pote administra botezul și ce se cere dela cel 
ce-l primesc. 

I. Puterea de a administra misteriul botezului, putere 
încredinţată la început sânţilor apostoli de însuși Mântui- 
toriul nostru (Mat. XXVIII, r9; Marc., XVI, 16), din vechi- 
me încă ca și acum, fu atribuită în biserică numai urmași- 
lor apostolilor, episcopilor și prin aceştia și preoţilor. A- 
cesta se vede din asedămintele apostolice. Aică, pretutin- 
denea unde se vorbeşte de administratorii sai ministrii mis- 
teriului botezului se aminteşte numai de episcopi sai preo- 

„ți, spre esemplu: «Dacă vre un episcop sati preot ar boteza 
de a doua ră pre un om, care a primit botezul adevărat 
să fie depusa (Const. 47); sai : «Dacă cine-va, episcop sai 

(2). Cuvânt la Intimpinare; ibid. III, 268. 
(2). In I6n. ţ. VI, n. 26; Exhort. ad martyr. n. 30; în Lud. ho- 

mil. VII, n. 20. 
(3). De Baptism. e. XVI; adv. Scorpiac. e. VI. 
(4). Pass. S. Pamphil. n. VI. 
(5). In Ps. CXVIII n. 14; Orat. funebr. în obit Valentin. n. 53. 
(6). Chrisost. Homil în St. Lucian, martyr. n. 2; Didym. de 
it 12; Augustin de Baptism., IV, 92 n. 217; de Civ. Dei, 

(7). „Botezul sângelui şi al martirului, acel botez cu care sa 
botezat lisus Christos pentru noi, este cel mai glorios şi cel mai 
fericit, pentru că nu este profanat. prin întinăciuni nouă“ (Esp. 
lib. IV, cap. 9). 
(5). Genaâiu, de Dogm. eceles, e. LXI; Cassian, Coll. XX, 8
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preot, botEză alt-fel decât dupre aşedământul Domnului. . 

să, fie depus» (Const. 49); şi iarăși : «Dacă cine-va, episcop 

sai preot, nu face trei cufundări să fie depus (Const. 50). (*)- 

Acesta se vede şi din Instituţiunele apostolice : «Nu dăm 

dreptul de a boteza şi altor clerici, lectorilor, cântăreților, 

poriaril_r şi servitorilor, ci numai episcopilor și preoţilor, 

cu ajutoriul diaconilor» (*). Acesta se vede şi din mărturi- 

ile sânţilor părintă și învăţătorilor bisericei, precum Sân- 

tul Ignatie Teoforul : «Fără de episcop, dice el (adecă fără 

scirea episcopului, fără să fi primit dreptul dela el) nu este 

permis nici a boteza nici a săvârşi cina dragostei. ($). 'Ter- 

tulian, care dice : «Dreptul de a administra botezul apar: 

ţine arhiereului, care este episcopul, apoi preotului cu dia- 

coniă, dar nu fără autorisarea episcopului, pentru onorea 

bisericei (€) ; şi alţi (5). 

Câte odată se permiteaii și diaconilor de a administra 

botezul, urmând esemplui Sântului Filip, diaconul bisericei 

primitive (Fapt. VI, 5; VUL, 12, 13 38); dar acesta a fost 

numai in casuri de absolută necesitate, în lipsa episcopu- 

lui şi a preotului (€). Diaconil nici odată mai avut dreptul 

de a boteza. .. . » Diaconulnu boteză. . . . se dice în aşe- 

  

(1). Balsamon face urmâtârea, însemnare la canonul acesta : Aă 

aodro 85 STi540nO0v Xa. mpeoborăpuov p.âvoy zum 5% 6 1010 âăr 

ărâgwov ivi vox irpsira Bazrsw. 

(2). "AN 1 pvote imoainois val Bue560T6p0t6 EtonqpeTonpăvaoy 

vrac Try BLaxOvoY (Lib. LUI, e. 11). 

(3). Epist. ad. Smyrna. n. VIII. 

(4). De Baptism. c. XVII. 

(5). Dionys. Areop. de Hier. eccl. e. In. 11, 5.7; Ambros. 

de Myst. «e. Illn.8; de Sacram.. LII, 1: Hieronym,, adv. Lucif, 

c. IV; Epiphan., Hres. VII, n. 3%; LXXIX, 3, 7; Hilar., în Ps. 

LXVII, 32; Didym. Alex. - - „de Îrinit. 11; 12; Augustin” de 

Civil. Dei XXII, 18; adv. Epist. Parment. 11, 13. 

(6). Tertul de Baptism. XVIII; St. Oyr. de Ier. Cant. XVII n. 

3.; Teodoret. in Ii Paral. 9. 1.
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dămintele apostolice (1). «Dupre ritualul bisericei diaconii 
n'aă dreptul de a administra vre un misteriă, ci numai a- 
cela de a servi, când se săvârşeşte», dice iarăși St. Epi- 
fanie (2). | 

De aseminea, în casuri de necesitate absolută, se permi- 
teati laicilor a boteza (3), precum se îngădue şi acum (Mart. 
ort. p. 4 resp. :02; Ep. Patr. Or. despre cred. art. 107), şi 
nu numai bărbaților ci și femeilor (+). Alt-fel era cu totul 
oprit, mai ales femeilor (5). Dacă ar fi fost permis femeilor 
de a boteza, citim în câți-va părinţi ai bisericei, Domnul, 
nostru isus Christos ar fi primit botezul dela prea sânta sa 
Mamă, şi nu dela Premergătoriul I6n, (6). Şi obiceiul, -care 
autorisa pre femei de a boteza, chiar și afară de casuri de 
urgenţă, acest obicei, care esistă până acum la unii din 
sectarii noștri, era privit ca un abus, care se manifestă pen- 
tru prima Gra la ereticii sectatori ai lui Marcion (7). 

IL. Se recere dela cei ce primesc botezul, dacă sunt ma- 
turi, credință și căinţă,. | 

1 Mai ânt&ii credinţa, şi acesta chiar dupre porunca 
Mântuitoriului dată Apostolilor sei : » Mergând învăţaţi tâte 
(2). Arănovog. . . 05 Buarite (Lib. VIII, e. 28). 

(2). Hares. LXXXIX, n. 4. 
(9). Alioquin et laicis jus est. . (Tertul. de Baptism c. 17) „Bap- tizare, si tamen necessitas cogit, scimus etiam licere laicis“ (Hie- ronym., ady. Lucif. e. 4). | „(6). Moschus. Prat. Spirit., e. III; Nicephor. Confess. can. LI. p Lotuşi dacă, copilul trăeşte dupre ce â primit botezul dela un laic în grabă, prin cufundare și în numele sântei treimi, regulele eclesiastice ves ca preotul să împlinescă în privinţa acestui copil botezat tot cerimonialul botezului, afară de ceia ce sa săvârşit acum (Euhologiiă). 
(6. Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offere (Tertul, de Virg Veland. e. 9) „Ipse mu- lieres hzreticze, quam procaces! que audeant docere. . . forsitan, 

et tingere“ (De preescript. haret. e. XLI). 
„+6. -Epifan: Hzeres, LXXIX ; et. Const. Apost. III, 9. 

(7). Epifan. Heeres. VLII of. Balsam. in e. Trul, e. XCYV. 
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poporele, botezându.le. . * (Mat. XXVIII, 19) : „Mergeţi în 

tâtă lumea ; predicaţi Evangelia la tâtă făptura. Cel ce va 

crede şi se va boteza se va mântui“ (Marc. XVI, 15, 16). De 

aceia şi apostolii căutată mai inainte de tote a învăţa pre 

toți Gmenii credinţa, şi boteză numai pre acei ce credeai. 

Aşa Sântul Petru, dupre pogorirea Spiritului Sânt asupra 

apostolilar, începu a înveţa pre cel ce-l încunjuraă, și a- 

cei ce primiră cuvântul lui fură botezați» (Fapt. IL, 41). Așa 

la Samaria, „credând că Filip le vestea împărăția luă D-gleă, 

ei. eraă botezați, bărbaţi și femei“ (VIII, 12). Aşa la con- 

vertirea eunuchului, Sântul Filip luă mai ânt&iă cuvântul 

spre „aă vesti pre Iisus“ şi dise apol: „Poţi să fii (botezat) 

daca cred cu tătă înima“ ; şi, dupre ce eunuchul, a făcut 

mărturisirea de credinţă l-a botezat (VIII, 35-38). Aşa fu 

şi convertirea sutaşului Corneliă (X, 34-48), a Lidei cu 

totă familia sa (30-34), a lui Crisp (XVIII, 8) şi alţii. De a- 

ceia, încă dela începutul bisericei, păstorii cereaii dela acei 

ce voiati să se boteze mai inainte de tote, credinţa (*), ŞI, 

în scopul acesta, se apucaii mai ânteiii ai învăța prin pre- 

gătirea evangelică, a le esplica adeverurile credinței, şi ai 

face să le pătrundă, şi nu-i botezau decât dupre ce i-au 

pregătit ast-fel (2). De aceia în fine, până acum, dupre ritua- 

lul vechii, tot cel ce voeşte să se împărtăşescă cu misteriul 

acesta trebue să pronunţe tare mărturisirea sati Simbolul 

Credinței. i 

20, Am adaus, „căinţă. „Pocăiţi-vă“, dicea St. Apostol Pe- 

tru celor ce ascultară predica sa, „st să se boteze fie-carele din 

pod în nimnele luă lisus Christos spre ertarea păcatelor v6s- 

tre, şi veţă primi darul Spiritului Sânt“ (Fapt. II, 38). „Deci 

căiți-vă și vă convertiți, ca sd se ștârgă păcatele vâstre“ (III, 19)- 

(0. Herm., Sim. IX, 11; Iustin, Apol. L. n. 61; Hippolyt. de 

Suzana n. 17; Chrisost. in Acta hom. Î. n. 2. 

(2). Const. Ap. VII, 39, 40; St. Cyr. al Terus. cat. 1.
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De aceia in tot-deuna, prin organul păstorilor săi, biserica 
ceru căinţă dela toți acei ce se apropiati de misteriul bo- 
tezului (1), și înainte de a-l împărtăşi, le cerea se renunţe 
în public la diavolul şi la tâte lucrurile lui, adecă la tâte 
pecatele și la tâte viciile în care viețuiseră mai înainte (2), 

Cât despre prunci, carii încă nu sunt în stare a crede şi 
a mărturisi credinţa şi căinţa lor înainte de botez, sunt bo- 
tezaţi dupre credinţa părinţilor şi a rudelor lor. carii pro- 
nunţă în numele lor mărturisirea credinței, precum şi lepă- 
darea de diavolul și de lucrurile lui, și Y-ai înaintea biseri- 
cei îndatorirea de a-i creşte în credinţă şi pietate, de înda- 
tă ce le va permite etatea (Mărt. orth. p. 1, resp. 103; Cat. 
cel mare. cr. despre botez)kDupre Sântul Dionisie Areo- 
pagiiul obiceiul acesta al bisericei se pog6ră direct dela 
apostoli. Dumnedeeştii noştri învețători dice el, ai credut 
de cuviință (23otev) de a admite la botez și pruncii, dar cu acestă condiţiune sântă ca părinţii naturali ai pruncului să-l 
încredinţeze unuea din credincioși, carii să-l înveţe cum se 
cuvine în lucrurile dumnedeești, pre urmă se îngrijescă de 
el ca părintele s&ă. spiritual (Seios) și ca păzitoriul mântui: 
vei sale eterne. Pre omul acela, din momentul când a pro- 
miș de a conduce pre prunc pre calea piosă, il indatoreşte 
servitorul misteriului a pronunța lepădarea și sânta măr- 
thrisire a credinței, (5). Dupre el, Tertulian (4), Augus- 
tin (5) şi alţii (6) vorbesc iarăși de rude la botezul pruncilor. a 

(4). Clem. Alex. Strom. V, 11; Tertul. de Bapt. XX; St. Cyr. lerus. Cat. 1, n. 39; Chrisost. in Efes. hom. 1 n. 3, (2). Tertul, de Coron. Milit, c. 3; Const. Ap. VII, 41; St, Cyr. ler. Cat. in. 23; Hier. in Amos. VI, 14; in Mat. XXV, 2%; (3). De Eceles. hierarch. VII 3 Ş. Ul. 
(4). De Baptism. e. XVIII. | (5). „Qua in re satis pie recteque creditur prodesse parvulo eo- rum fidem a quibus consecrandus offertur“ De Lib, -arbitr. II, 23 n. 67; cf. Epist, OXCIII ad Mereat. n. 3, (5). Chrisost. in Ps. XIV; Genuad de Dogm. eccles. e. LII;
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|. Misteriul Ungerei cu St. Mir. 

Ş. 207. Legatura cu cele precedente ; locul Mir-ungerei în- 

ine cele lalte misteriăă ; conceputul misteriulai acestuea și de- 

numirele luă. 

Prin botez ne nascem spre viaţa spirituală, şi curați de 

tot păcatul, îndreptaţi, sânţiți, intrăm întru împărăția haru- 

lui Domnului nostru Iisus Christos. Dar, precum în viaţa 

naturală, omul, de abea venit în lume, are trebuinţă de aer, 

jumină, putere și ajutoriii spre susținerea esistenţei sale, a 

se întări şi desvolta treptat, de aseminea şi în viaţa spiritu- 

ală, de îndată ce este născut de sus, are necesitate de pute- 

rile harului Spiritului Sânt; acestea sunt aerul şi lumina sa; 

are trebuinţă nu numai spre a-și întreţine viaţa sa cea nouă, 

ci şi spre a se întări şi a se desvolta din ce in ce mai mult. 

Ei bine! Cel ce a fost renăscut în botez, „acea putere divină 

care privește viaţa și pietatea“ (UI Petr. 1, 3), i s'a dat iarăşi 

prin un alt misteriti, Ungerea cu St Mir. Şi biserica orto: 

doxă păstreză vechiul său obiceii de a administra miste- 

țiul acesta îndată dupre cel dintăiii și chiar în legătură cu 

el (1), aşa că, în șirul misteriilor bisericei şi ordinea aplică- 

rei lor, Ungerea ţine locul al doilea. 

/- Ungerea cu Sântul Mir este un misteriă prin care se 

'da Spiritul Sânt acelui ce a primit botezul, sat pentru 

mai multă chiaritate, în puterea căruea, ungându-se părțile 

corpului cu St. Mir şi pronunțându-se cuvintele : „Sigiliul 

  

Si vero parvuli sunt vel hebetes qui doctrinam non -capiânt, 

» n . Pi . PA A 

respondeant pro illis qui eos offerunt, Juxta morem baptizandi. . 

2), Tertul, de Bapt. c: VII, VIII; Cyprian, Epist. ad lan. 

LXX; ad lubaian, UXXIIL Ambros. de Myst. €. VII; I. Damasc. 

Hom. Î. la Acte. n. 5; C. 48. Laodicean.
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A darului Spiritului Sânt“, creştinul primește dela harul dum- 
nedeesc puterile necesare spre a se întări și a crește în 
viaţa spirituaiă. | 

Conform cu natura sa, precum se iva espune, ungerea 
cu Sântul Mir din vechime încă purta mai multe denumi- 
ri ce esprima sati partea sa esteridră, sau lucrarea sa lău- 
ntrică asupra omului, sati şi una și alta de odată. 

Sub raportul dint&iă se numea câte odată Impunerea, 
mânelor pentru că la început apostolii îl împărteşai im- 
punend mânele preste acei ce erai botezați (Fapt. VIII, 
14-16); dar mai adesea se numea Ungere (1), Ungere miste. 
vidsă (*) misteriul Mir-Ungerei (3), Ungerea Mântuirei (4 
pentru că de pre timpul apostolilor se împărtăşeaii ungând cu Sântul Mir pre acei ce se botezau. Sub raportul al doi- 
lea ungerea acesta se numea Darul Spiritului (5), Misteriul 
Spiritului (5), Symbolul Spiritului (7), Confirmaţiune (9), 
Implinire (3), pentru că prin musteriul acesta se comunica 
credincioşilor darurile Spiritului Sânt, care-i confirmă și-l săvârșește în'viaţa spirituală. Sub raportul din urmă în fine se designa sub numirile de Sigiliă (+0), Sigiliul Domnu- 

  

(1). Unetio Tertul.de Baptism c. VII; Cyprian, Epist. ad Ja- ua. IXX-Xpropa, Oyr. Lerus. Cat. VIII, n. 1; 'Teodoret. in Is. 
- (2). Euseb. Is. n. XăĂV, 1; Demonstr., evang. i, '10. (9). Sacramentum Chrismatis, Aug. Contr. lib. Peţil, 11, 104 Cyr. Alex. în Is. XăV, 6. - (4). Leo cel Mare Serm. XXIV, 6. (5). “H rob Ilvâbuaro: doar Isidor Pelus. lib. I, Epist. 450. (6). Sacramentum Spiritus. Tertul. de Preseript. hzeret, e. XĂLV; Hilar. în Mat. Coment. e. IV, n. 27. | (7). Cyr. Ierus. Inst. Mystag. III, n. 1. (9). BeGaiwots. Constit. Apost. III, 17. Confirmatio Ambr, de Inst. c. VII Leo cel Mare. Ep. ad. Nicet. e. VIi. (). T5 rseoy Clem. Alex. Padag. 1, 6; Perfectio. Ambr., de Saeram. III. 2. Consummatio. Cyprian. Epist. ad Iubaian. LXXIII. (3: Lopaxi Clem. Alex. Stroim. II, 3; Cyril Ier. Caţ, XVIII, 1. 33, ]



— 441 — 

lui (3), Sigiliul spiritual (2). Sigiliul vieţei eterne (5), pentru 

că sigilând cu Sântul Mir diferitele părți a le corpului, mis- 

teriul acesta sigileză şi t6te puterile spiritului omenesc cu | 

untul de lemn. al bucuriei (Ps. XLIV, 77), adecă cu Spiri- 

tul Sânt. | 

Ş. 208. Aședarea divină a Ungerei,; deosebirea și neatâr- 

narea luă de misteriul, Botezulii. 

Cu tâte că ungerea cu Sântul Mir se face de biserica or- 

odoxă din vechime încă dupre botez și odată cu misteriul 

acesta, totuşi îl socote ca un misteriti de aşedare divină deo- . 

sebit şi distinct de botez: Sânta Scriptură şi tradiţiunea 

sacră ne procură dovedi. o 

[. Istoria evangelică atestă, că Mântuitorăui lisus Chris- 

tos şi'-a propus şi promis de a le da celor ce vor crede întru 

E! Spiritul Sânt „Jar în diua cea de pre urmă, qice Evange- 

listul Ion, cea mare a serbătorei a stat lisus și a strigat di- 

când ; de înseteză cine-va, sd vie și să bea. Cel ce crede întru 

mine, precum. a, dis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din 

pântecele luă. Iar acesta a dis despre spiritul, care trebueaă, 

să-l primescă cel ce cred întru el; că nu era (dat) spirit, ca 

Iisus încă nu se premărise“ (Ion. VIII 37-39). De sigur aici 

este vorba de acele darari a le Spiritului Sânt, care se ofer. 

„şi prin urmare sunt necesare în genere, tuturor celor ce 

cred în lisus Christos, şi nu de acele daruri estraodinare, 

care nu sunt comunicate decât numai unora dintre ei pen- 

tru unele scopuri speciale (I Cor. XII. 29 etc), cu tote că 

(2). Signaculum Dominicum Cyprian Epist. ad. lubaian. LXXIII 

(2). Signaculum Spirituale; Ambr, de Sacram; III, 2, n. Î; 

VI, 2.8. | o o 

(3). Signaculum Vita saternee. Leo. Magn. Serm. XXIV, 6.
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a nu observa, că apostolii indegeteză de a dreptul acestă lu- 
crare esterioră : „, Ungerea care aţi Drimii-o. . ... Acela care 
va uns este D-deă. .. Ne-a sigilat. . “* Așa se esplicară tex- 
tele de către învețătorii cei mat vechi ai bisericei (1). Dacă 
este așa, din două una: sati că Sânţii Apostol, împărtăşind 
Spiritul Sânt credincioşilor prin punerea mânilor, întrebu- 
inţati în același timp, şi nu a partie, și alt semn v&dut, un- 
gerea, de care nu vorbește cartea faptelor; saii ceia ce este 
şi mai de credut, că chiar Sânţii Apostoli, carii la început 
administrau misteriul prin impunerea mânilor, nu întârdi- 
€ră a-l înlocui, sub conducerea Spiritului adevărului, acest 
semn adeverat prin un alt semn, ungerea acelora, carii ati 
primit botezul. Dar în ambele cazuri, întrebuinţarea Sân- 
tului Mir în misteriu este de origină divină. 

IV. Sânţii părinți şi invățătorii bisericei nu lăsară nică cea mai mică îndoială despre lucrarea şi originea dumnedees- că a misteriului de care ne ocupăm. 
Dintre acei ce vieţuiră în cele trei secule dintăiii vom ci- ta : 1% Pre Sântul Dionisie Areopagitul. Dupre ce a espus o- ficiul imisteriului Euharistiey el dice lămurit : «Mar este ŞI un alt oficii egal în virtute cu acesta (adecă cu Euharis- tia), un oficii pre care dumnedeeştii noștri învețători (A- postoiii) îi numesc misteriul Mirului saii al Ungerei, (2). Pre urmă el espune pre larg cum se făcea sânțirea mirului, 

  

teriului. Ceia ce şi unii din voi aii fost odiniâră (păcătoşi), scriea St. Paul Corintenilor, dar vați spălat 1 Cor. VII, 11) şi aiurea : „El ne-a mântuit prin botezul renascerei“ (Fi. INI, 5; comp. Efes. V, 26; Ebr.X, 22). 
(1). Dionis. Areop. Despre Ierarhia bisericâscă VII, 4-5; Cyr. Iexus. Om, întrod. la misţ, ILI, 6-7; Chrisost. la II Cor. e, , p. 23; Arabros. De his qui initiantur e. 1; Teodoret, la II Cor. e. . p. 28. 
(5). “AA'Eor răvras pora'țis &cepa relestovpyia, Mbpov Tederjy adrijy oi xadrjeudveg “uv ovopatovat, Despr. lerarh. bisericâscă. e. IV. |].



—451— 

cum se făcea ungerea acelor, carii ai fost botezați şi ce 

efect avea asupra lor ; el adaugă în fine observarea acâsta : 
<Ungerea s&vârşitâre a Sântului Mir împărtășește, celui ce 

sa învrednicit cu prea Sântul Misteriiă al renascerei, revăr- 

sarea dumnedeescului Spirit (1). 20. Sântul Teofil al Antio- 

hieă : «Numele Christos însemnă uns, nume Cuviincios, 

plia de atragere și demn de respectul ce) mai mare. . Noi 

ne numim creştini pentru că am fost unși cu dumnedeescul 

Mira (2). 30. Tertulian : <Eșiţi din baia botezului, suntem 

unși cu ungere sântă, dupre ritualul vechii, precum și la 

preoţie, se ungeaii cu unt-de-lemn din corn. . Ungerea ni se 

face materialminte, dar ea pârtă fructe spirituale, pre cum 

şi la botez, cufundarea este un act material, dar fructele sunt 

spirituale, când suntem curățiţi de păcate. Apoi se impune 

mâna, care prin bine-cuvântare se invocă și se pogoră 

Spiritul Sânt (5). 40%. Clement Alexandrânul : «Vorbind de 

discipulii ereticuiui Vasilide şi despre eroriie lui, spune că 

în sistemul acesta fatalist, nu este nici botezul harului, nici 

fericita Sigilare (4), stabilind ast-fel o deosebire intre Mis- 

teriul Sigilărei sau al Ungerei și Botez și puindu-l pre acei- 

aşi linie. 30. Sântul Cuyprian in una din epistolele sale dice : 

«Cel ce a fost botezat trebue incă să fie uns, spre a putea 

deveni, prin Mir, adecă prin Ungere, unsul iui D-dei, și a 

poseda harul lui Christos» (5). latr'o altă epistolă, dovedind, 

că nu este de ajuns a impune mânele ereticilor, carii se 

întorc şi intră Yarăși în sînul bisericei, ci că trebue încă 

să-i şi boteze, scrie : «Căci ei nu se pot sânţi pre deplin şi 

(3). Ibid. e. IV $ 11; comp. e. 11, $. 8. , | 

(3, Towyapobv îjpueis TOVTOD ZVEREV aaa ape da Xprortavoi, Or Xpt5- 

petta "Eazio teo (ad. Autol. 1. n. 12). | 

(5). De Bapt- ce. ViI; ef. de Preeser. haret. e. 31; contr. Mar- 

cion, III, 22. 
(4). 0553 Bizropa Er s5A0Ţ0v, 6Vă3 paxzpra oppavls (Strom. 11,3). 

(5). Ungi quoque necesse est eum qui baptizatur, ut accepto
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deveni fii ai lui D-deii decât dacă se nasc prin ambele mis- 
terii (si utroque sacramento nascantur)». (5); adecă că nu 
numai că distinge impunerea mâneior sai ungerea de bo- 
tez, ci le numeşte pre amândouă misterii. Aiurea el observă 
că, «precum Petru și I6n, dupre o rugăciune, făcură să se 
pogore Sântul Spirit preste locuitorii Samariei prin pune- 
rea mânelor, aşa şi în biserica de atunci, toți cei ce ati fost 
botezați primesc Spiritui Sânt şi sunt sigilați cu rugăciunea 
superiorilor și prin punerea mânelor lor (2). 60. Papa Cor. 
neliă, dupre ce a dis, că ereticul Novaţian s'a botezat pre 
timpul b6lei sale numai prin stropire, el continuă : <Odată 
restabilit numai primi remășiţa ce era să primâscă dupre a- 
sedământul bisericei, anume, el n'a fost sigilat de episcop şi 
neprimind aceia, cum era el să primescă Spiritul Sânt (5). 
<“Ast-fel sigiliul sai ungerea se considera chiar atunci ca 
deosebită de botez : Ungerea era necesară neoftului du- 
pre aședământul biserice!, şi numai misteriului acestuea se 
atribuea puterea de a împărtăşi Spiritul Sânt (4). 

Pre lângă mărturiile acestea vechi pentru misteriul Unge- 
rei se p6te adauge şi a le părinţilor și învăţătorilor bisericei din suta a patra. Spre esempiu, Sântul Cyril al lerusalimu- 
lui esprimă așa : «Apoi, amintiţi-vă cum primiră-ţi dela Dom- nul curățirea păcatelor în botezul apei prin cuvântul vieţei 

  

chrismate,. id est Unctione, esse unetus Dei ei habere in se gra- tiam Christi possit“ (Epist. ad lanuar. LXX), (2. Epist. LXXII. 
(2)... „Quod nune quogue apud nos geritur, uţ qui in Ecclesia baptizantur przpositis Ecclesiz ofterantur, et per nostram oratio- nem et manus impositionem Spiritum Sanctum consequantur, et Signaculo Dominico consummentur“ (Ep. LXXIII). (3). Vedi Euseb. H. Eel. IV. e. 45. (4). Trebue a cita aici și mărturiile aşegdămintelor apostolice : Mera zadra Bazrisas avrăy (0 tepeda) îv re Ovâuart rob Ilacpie, xai 7ob iod, ai rod ăyiov Ilveduaros, xpaa ro ubpe. .. Lib. VII e. 43; ef, III, e. 16; VII, c. 22.
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(Efes. V, 26)... şi cum vi se dădu sigiliul darului Spiritu- 
lui Sânt, şi care suni misteriile noului Testament, care se 

s&vârşesc pe altar (1),. De aseminea aiurea : «Aţi devenit 

unși primind perfecta imagine a Spiritului Sânt, şi totul sa 
săvârșit asupra vOstră în icOnă, adecă prin asemănare, pen- 

tru că sunteți chipul lui Christos. Dupre ce s'a spălat în 
riul lordanului şi a comunicat apelor parfumul sudorei 
sale divine, Christos a ieşit; atunci Spiritul Sân: sa pogorit 

substanţial asupra lui, și se putea videa pre cel aseminea 

stând preste cel aseminea. Aşa este și cu voi când leșiţi din 

apă sânţiţi : vi se împărtăşi o ungere conformă cu aceia cu 

care a fost uns Domnu! nostru lisus Christos. . . » <Păziţi- 

vă de a privi mirul acesta ca un unt-de-lemn ordinar; căci, 

precum pânea Euharistiei dupre chiemarea Spiritului Sânt, 

numai este pâne simplă, ci trupul lui lisus Christos, așa, du- 

pre chiemare, acest Sânt Mir numai este an lucru simplu, 

sati cum sar dice de rând; este un dar al lui lisus Christos 

şi al Spiritului Sân, un dar care, prin presenţa divinităţei 

sale, se face real, eficace. Se serveşte de el spre a unge sim- 

bolic şi truntea şi organele simţirelor vostre; și în momen- 

tul când corpul vostru este uns sub o formă vedută din mo- 

mentul acesta sufletul vostru este sânţit prin Spiritul Sânt 

şi de viaţă făcătoriul (2)»YSântul Grigorie Teologul : «Dacă 

vă asiguraţi prin Sigiliă, vă ăsiguraţi viitoriul prin cel mai 

bun, cel mai lucrător ajutor, însemnându-vă, sufletul și 

corpul, cu sigiliul Ungereiși al Spiritului, cum făcu odinioră 

Istrail cu ungerea cu sângele acela, carele pre timpul nop- 

ţei păzea pre cei ântăiii născuţi (Ex. XII, 13), atunci ce pote 

se vi se întâmple (5)?. Părinţii sinodului din Laodicea : «Se 

(0. Kai Gmwc î) orpparis Duiv Eă5%q rijs xavoviac 705 drjiov Ilveb- 
patos. .. Cat. XVIII, n. 33. 

(2). nvăţături mistagogice III, n. Î. n. 3. 

(3). Cuv. la botez.; Op. 8t. Par. III, 285.
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cuvine ca acei ce au fost luminaţi prin botez să fie unși cu: 
Ungerea cerâscă și să se împărtăşască ast-fel de împărăția 
lui D-dei» (Can. 48). Şi aiurea : <Ori-cine se va întârce dela. 
eresie, anume novaţiani, fotinieni. . catechumen sati cre- 
dincios dupre cum dic ei, nu trebue să fie primit înainte de 
a blestema t6tă eresia, şi mai ales aceia de care se ținea ; și. 
numai atunci, dupre ce s'a înv&ţat Simbolul Credinței, se 
unge cu Sântul Mir, şi ast-fel se impărtăşeşte cu Sânta Ci- 
nă» (can. 7). Acestă înveţătură o mărturisau şi St. Efrem. 
Sirianul, care numește Ungerea, misteriul mântuirei (2), 
Sântul Ambrosie din Mediolan (2), Sântul I6n Chrisos- 
tom (3), Sântul Cyril al Alexandriey (4), Augustin, care nu- 
mește ungerea iarăși misteriii (5), Teodoret (6), Vigiliă de 
Tapsis (7), Eutymius Zigaben (5) și mulți alții. 

V. Este de observat Yarăși, că Ungerea saii Confirmarea 
A, numeră la misteriile de aşedare divină, nu numai în bi- 

  

(2). Corabia, lui Noe vestea venirea aceluea care trebuea să con- ducă biserica sa în ape. sau să conducă pre membrii săi la libertate în numele 'Treimei Sânte ; şi porumbul figura pre Spiritul Sânt, care trebuea să facă Ungerea, misteriul mântuirei (adv. Serut. serm. XIX, Op. Syr. 4 III p. 90). 
(2). „Sequitur (post Baptismum) spirituale signaculum. . . , quia post tfontem superest ut pertectio fiat, quando ad invocationem sacerdotis Spiritus sanctus intunditur, Spiritus sapientize et intellec-. tus, Spiritus consiliiat que virtutis, Spiritus cognitionis atque pie- tatis, Spiritus Sancti ti moris ; septem quasi virtutes Spiritus“ (Tract. XI, 2). De Sacrament. Ille. 2. n. 8. (9). In Philip. homil. Ilin. 4. 
(4). T5 de popovre 1piv xoraovprivetev sd pda riv mod &tov Ilved- para: Ypiaw (In les. XXV, 6, ], III t. L.; în Ioel. II, 23). 
(5). „Unetio spiritualis ipse Spiritus S. est, cujus Sacramentum est in unctione visibili (In 1 loann. tract, III, n. 5). Sacramen- tum Chrismatis in genere visibilium signaculorum sacramentum est, sicut et ipse Baptismus. .. « (Conte. Lit. Petiliani II e. 104). (5). T6 poarta yptoua, od d&obpevor. . . (In Ies., n. 3). (7). Contr. Eutyeh. III, 7. 

-(8). Panopl. D. II sit, 20.
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serica ortodoxă de Orient şi în biserica Romei, care se 

despărţi în vâcul al noulea. ci încă şi în societăţile religiose 

care părăsiră ortodoxia înaintea aceștia, cum armeni (4), 
Y 2 (3 i (4 iacobiţii (2), nestorianii ( ) şi alţii (€). 

Ş. 209. Partea vădută a misteriuluă. 

lacă în ce constă partea vEdută a misteriului ungerei. 

Dupre ce s'a îndreptat o rugăciune către cel Prea Inalt spre 

a cere trimiterea Spiritului Sânt asupra acelui ce a primit 

botezul, preotul unge crucişiii cu Sântul Mir unele părți a 

le corpului neofitului, pronunţând cuvintele acestea : „Si 

giliul daruluă Spirituhă Sânt“. Aică se deosebesc mai ales. 

I. Rugăciunea îndreptată către cel Prea Inalt spre a cere 

trimiterea Spiritului Sânt asupra neofitului și care precede 

ungerea. Acâstă rugăciune se dice şi astă-di în biserică, du- 

pre esemplul Sânţilor Apostoli Petru şi l6n, carii, trimişi 

la Samaria spre a chiema pre Spiritul Sânt asupra celor ce 

at primit botezul, mai înainte de săvârșirea sântei ungeri, 

făcură rugăciuni pentru ei. ca să primâscă Spiritul Sânt 

(Fapt., VIII, 15), şi cum se făcea din vechime în biserică 

dupre mărturiile Sâutului Ciprian și a Sântului Ambrosie, 

precum și aședămintele apostolice, unde s'a conservat mo- 

delul rugăciunei, care se pronunța atunci la administraţi- 

unea misteriului (5). 

(1). Goar. in Euchol. p. 366. 
(2). Aseman. Bibliot Orient I, 513; II 121, 239, 300. 

(3). Assem. lbid t. IV; Diss. de Syr. Nestor, p. 212; Cod. Li- 

turg., III, p. 136. , 

(4). Renaudot. Perpâtuite de la Fo, t. V, p. 147. a 

(5). Pe urmă dupre ce l-a botezat în numele Părintelui, al Fiului 

şi al Spiritului Sânt, preotul îl unge cu St. Mir die6nd : „Domne 

D-geule, tu care ai fiinţa prin sine însuţi şi esti stăpân a tote, 

tu carele respândești plăcutul miros al cunoscinţei Evangeliei pre-
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II. Materia întrebuințată pentru acestă lucrare sântă : 
Mirul Sânţit. In privinţa acesta facem două observări, 

10. latrebuințarea mirului pentru ungere trage incontes- 
tabil origina sa dela apostoli însuşi. In adever : a). Sânta 
Scriptură conţine alusiuni cu totul lămurite, ce le-am esa- 
minat acum (| lon, II, 20; [1 Cor., |, 21, 22); apoi b), aşa era 
severitatea ordineior date prin apostoli șI urmașii lor, pen- 
tru ca să conserve tradițiunile lor scrise şi orale (| Tim. VI, 
20; IL Tes. II, 15), că aceştia n'ar fi îndrăsnit nici odată a 
face vre o schimbare întru o afacere aşa de gravă ca ad.- 
ministrarea unui mister, nici să iînlocuâscă punerea mânilor 
prin un noă semn vedut, spre a face să se pogâre asupra 
credincioșilor darurile Spiritului Sânt. ȘI chiar €), presu- 
puind, că vre un păstor vechiu 'şi ar fi luat asupra sa a face 
o schimbare aşa de importantă, acesta ar fi fost observată 
fără îndoială de alţi păzitori ay tradițianilor apostolice, și în 
tot casul nu s'ar fi admis nici odată în biserica ecumenică, 
pe când în misteriul de care vorbim, Sântul Mir sa între- 
buințat generalmiate, atât în Orient cât şi în Occident, din 
vecurile cele dintăiti ale creştinismului şi nici unul din cei 
vechi nu observă, că obiceiul acesta sar rădica până la epo- 
ca cutare sai cutare şi că ar fi întrodus de către cutare sati 
cutare. Infine d), Sântul Dionisie Areopagitul dice, precum 
am vEdut, că Sânţi Apostoli numeaă misteriul acesta miste- 
riul mirului; prin urmare ei au întrodus întrebuinţarea 
Chrismei. Dar pentru ce a plăcut apostolilor, sati mai exact, 
Spiritului Sânt, de a îniocui prin ungere impunerea mâne- 

  

ste tote popârele, tă ca și acum acest Sânt Mir să fie lucrător pen- tru neofit, așa ca mirosul cel bun al Christosului tăii se r&mâe tot-deuna în el, şi dupre ce a fost îngropat cu Christos se înviede cu Christos. Se pronunţe cuvintele aceste și alte de aseminea, căci in acesta constă puterea impunerei mânilor asupra fie-căruea“ (Exăorov făp 1, Avva pus Tis XetpoYestas toriy a5rn) lib. VII, e. 43, 44. 

|
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lor întrebuințată la început? Nimic nu ni sa descoperit în 

privinţa acesta, noi nu putem decât să ne dăm părerea. Ve- 

dem în cartea Faptelor, că apostoiii singuri aveai puterea 

de a face să se pogâre Spiritui Sânt asupra celor ce ai pri- 

mit botezul (Fapt. VIII, 12-18) şi la începutul creştinismului, 

când acestă clasă, era puţin numerâsă încă, lucrul lor era 

uşor. Dar curând cu propagarea estraordinară a acestei re- 

ligiuni divine, când se îmbrățișa ea în tOte părțile lumei, 
nici apostolii, nici episcopii, urmaşii lor nemijlociți n'aveati 

posibilitate de a fi pretutindenea pentru a pogori pre Spiri- 

tul Sânt, prin impunerea mânelor, preste toți neofiţii res- 
pândiţi pretutindenea, îndată dupre botezul lor. De aceia 

pote că Spiritul Sânt, care locuea în apostoli, ah credut de 

cuviință de a înlocui impunerea mânilor apostolice preste 
cei decur&nd botezați prin ungere, j;racticare mai ușoră; 

aşa că sânţirea Mirului să se fi făcut chiar de apostoli, pe 

urmă prin urmașii lor episcopii, pe când ungerea neofiţi- 

lor cu Sânt Mir să fi fost concesă şi tuturor preoţilor. Atun- 

ci se putea preferi Mirul ork-cărei alte substanţe pentru că 

acum în vechiul Testament, uagerea era mijlocul vădut în- 

trebuinţat spre a chiema asupra Gmenilor darurile Spiri- 

tului Sânt (Ex., XXVIIL, qi; 1; Regi, XVI, 13; III Regi, Î, 

39; XIX, 16) (). 
20, Intrebuinţarea chrismei în administrarea misteriului 

Ungerei a fost în tot-deuna ca neapărat de trebuinţă ; dar 

(1). „Prebue ca să scii că tipul acestei ungeri se află in vechiul 
Pestament; căci când Moisi transmise comandamentul lui D-gei 

către fratele său (Lev. VIII, 1, 2) şi la pus arhierei, dupre 

ce l-a spălat cu apă l-a uns (Lev. VIII, 6, 12) şi acesta s'a nu- 

mit unsă (LV, 5) pentru acestă ungere simbolică. De aseminea 

Solomon când fu înălţat pre tron, fu uns de marele arhierei, 

- dupre ce a fost spălat in Gihon (LI, Regi, I, 39, 45). Dar tote 

acestea erai numai preînchipuiri (1 Cor. X, 11). lar pentru voi 

numai sunt figuri, ci adevărul; căci voi sunteţi cu adevărat unşii 

Spiritului Sânt“ (Oyr. Ier. Instr. Mistag. III, n..6 p. 452, 453).
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nu fu tot aşa şi cu impunerea mânelor, care este separată ŞI 
distinsă de ungere. In adevăr, sinâdele vechi ecumenice şi 
provinciale amintind de misteriul acesta, vorbesc numai de 
ungerea cu St. Mir fără să vorbâscă ceva de punerea mâ- 
nelor ; spre esemplu, sinodul al II-lea şi al VI-lea ecumenic, 
care hotărîră a primi în sînul bisericei pre unii eretici îm- 
părtăşindu-le ungerea (1), și sinodul local din Laodicea, 
care confirmă hotărirea de a administra misteriul acesta 
tuturor credincioșilor îndată dupre botezul lor (2). Apoi 
cea mai mare parte din învățătorii bisericei, mat ales orien- 
tali, nu amintesc decât de întrebuinţarea Sântului Mir în 
acest misteriă şi tac cu desăvârşire despre impunerea mâ- 
neloPySpre exemplu, Sântul Ciril al Ierusalimului consacră 
o omelie întregă a esplică Tnisteriul ungerei celor de curând 
botezați (Hom. sacr. 3) fără a dice un singur cuvânt des- 
pre impunerea mânelor. De almintrelea, dacă şi unele bi- 
serici particulare, mai ales la apus, precum se vede din 
mărturia păstorilor lor, adauseră, până la un timp, şi im- 
punerea mânelor pe lângă ungerea cu sântul Mir, precum 
se face acum în Biserica Romei (3), este permisa crede, 
că cea dintăiii operaţiune tu menținută prin păstorii biseri- 
cei, în unele localităţi, ca un obiceiti consacrat prin exem- 
plul apostolilor, dar nu ca un atribut esenţial al misteriu- 
lui. Căci, Sântul Ciprian spre exemplu, care menţioneză 
într'un loc de ungere şi impunerea mânelor în adminis- 
trarea acestui sânt misterii, dice -lămurit aiurea că este 
neapărat de trebuință ca fie-care noi botezat să primâscă 
Mirul saă Ungerea spre a primi harul lui Christos. 

  

(2). Sin II Ecum. can. 1; VI Ecum. tan. 9%. (2). Can. 7 și 4£, 
(3). Dar opiniunile teologilor romani în privința, însemnărei acestor două acte în misteriul Confirmărei sunt diferite. Unii privese ca fiinţială numai impunerea mânilor, pentru alţii, esen-
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In fine, chiar marele pontifice al Occidentului, Inocen- 

țiu al [IL (1) şi Eugeniu IV (2) precum şi sinodul. provin- 

cial adunat în Mayenţa 1549 (5), mărturisesc pe față, că im- 

punerea mânelor chiar de pre timpul Apostolilor, a fost în-, 

locuită prin ungerea cu Șt. Mir, care prin urmare, rămâne 

singura esenţialminte indispensabilă în misteriă (4). 

III. Insuşi lucrarea misteriului, ungerea crucişiti a unor 

părți a le corpului prin St. Mir ; aşa se practica din vechi- 

me acestă lucrare sântă. Obiceiul de a unge crucișiii cu 

  

țialul, este ungerea cu St. Mir sunt şi de acei carii cred că pu- 

terea ambelor lucrări este aceiaşi; că este destul prin urmare a. 

practica una din două. In fine sunt şi de acei carii recunosc a- 

ceste două semne ca de o potrivă indispensabile în administra- 

rea misteriului. (Perrone. Prel. theolog., de Confirmat. e. I]l.. 

n. 67; Kle6 Khathol. Dogm. III, 169. Maicz 1845), 

() „Per trontis chrismationem manus impositio designatur, 

quz& alio nomine dicitur Confirmatio“ (Cap. Cum venisset. Extra 

de Sacra Unctione). : | 

(2). Loco manum impositionis datur in Feclesia Confirmatio* 

(Decret. pro unione Armenor. apud Harduin., Act. Concil. t. IX, 

col. 458). 
(8) Diligenter populum instruant cur hoc sacramentum, ab i- 

nitio sola manuum impositione exhibitum, mox sub ipsio tempo- 

ribus Apostolorum, ex eorumdem traditione, adhibita ehrismatis 

unctione, copisse conferi. . .* (Apuad Harduin., Ibid, col. 2118). 

(4). Este şi o opiniune particulară care necesita dre-care aten- 

ţiune ; este că impunerea mânelor, prin care apostolii comuni- 

cară la început credincioşilor darurile Spiritului Sânt, nu era 

distinctă, ci are loe până acum în administrarea misteriului un- 

gerei cu St. Mir. Căci, chiar în facerea ungerei, ce o împlineşte 

păstoriul bisericei cu mâna sa pe fruntea, şi cele-lalte părţi a le 

corpului neofitului ce-l boteză, este conținută şi impunerea mâ- 

hei aceluia care servește ungerea asupra celuia ce o priimește. 

In urmare ; alegând prin ordinul Spiritului Sânt un alt semn 

spre a împărtăşi credincioşilor darurile harului săi, apostolii 

nu suprimară prin aceia pre cel dintâi, iarăși ales de D-geii ci 

le reuniră cu o extremă înțelepciune. Opiniunea acesta se află în 

Beda, scriitorii renumit din vecul al şeptelea (Asin. Alm. XXIX) 

și în Raban_Maurul, seriitoriă din veoul al optulea (de Inst. cle- 

iio, lib Te. 28) precum și la alţii (Comp. p. 420. n. 1).
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Sântul Mir se citeză lămurit de sântul Ambrosie (1) şi Au- 
gustin (2). Ungerea frunței, urechilor, nărilor şi a peptului 
este indicată pre larg de Sântul Ciril al Ierusalimului (3). Un- 
„gerea frunţei, ochilor, urechilor, nărilor ŞI gurei se atestă 
prin sin6dele al II și VI ecumenice (4. Ungerea în genere 
a simţurilor și a părţilor corpului este menţionată de Sân- 
tul Efrem Sirianul (5). Ast-fel sunt sigilate cu Sântul Mir tâte 
părțile principale a le corpului omenesc, ca organele tutu- 
ror puterilor şi facultăţilor sufletului seu; ast-fel sunt în- 
tărite de odată prin puterea harului dumnedeesc cele dou 
părţi a le naturej sale Este de observat, că chiar în socie- 
tăile vechi eterodoxe, care există în orient, precum la 
iacobiţi, copți şi armeni, ungerea se s&vârșia nu numai la 
frunte, precum face astă-di biserica romană (€), ci încă și 
asupra celor-lalte părți a le corpului omenesc (2). A? 

IV. Cuvintele sacramentale a le Ungerei : „Stgiliul daru- 
luă Sântuluă Spirit“. Cuvintele acestea sunt evident împru- 
mutate din locul cunoscut al Sântului Apostol (Il Cor. [. 21, 22), şi sunt întrebuințate în biserică din tâtă anticitatea spre administrarea misteriului Ungerei. O îndegetare se 

  

(0). Unxit te Deus, signavitte Christus. Quomodo ? Quia ad erucis ipsius signatus es formam, ad ipsius Passionem (De Sacra. ment., VI,c. 2 n. 7). 
(2). In lohann trait. CXVIII. 
(3) Instr. mistagog., II n. 4 p. 45145, (î) II Ecum. e. 7; VI licum. can, 95. 
(5) Tote apucăturile sufletului tăi sunt împrimate cu sigiliul Sântului Spirit, tote membrele vâstre sunt sigilate cu ungere, Regele a pus pre tine litera sa. şi a sigilat-o cu sigiliul de foc (Mat. III, 11, Luc. III, 16). Ca streinii să nu o citescă şi să nu o denatureze prin scriere, (Op. Syr. t II. p. 332), ” (6). Catechism Roman. part. Îl e. 3 n. 23. (7). Assemani. Co. Liturg., t. INI p. 83-84, 111-112; Cerem. Ung. cu St. Mir in biserica, armenă publ. de Iosef, arhiep. armen, St. Petersb. 1199. 

| |
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află acum la Sântul Ciril al Ierusalimului. Cât despre măr- 

turiile directe pentru întrebuințarea lor, putem cita pre 

Asteriă, episcopul Amasici, care viețuia în suta a patra (1), 

şi canonui al șâptelea al sinoduiui al II-lea ecumenic, care 

se ţinu în același timp. Acolo cetim : »Acei dintre eretici 

carii revin la ortodoxie şi la părtășia mântuirei, noi îi ad- 

mitem dupre cerimonialul și obiceiul stabilit. . Noi îi pri- 

mim insemnându-i, adecă ungându-i cu St. Mir mai întăi 

la frunte pre urmă ochii şi nările, şi gura şi urechile și în- 

semnându-i dicem : „Sigilul darului Spiritului Sânt“ « Și 

cela ce merită o atenţiune particulara, este că părinţii nu 

dic : statorim sait ordonăm ca să se pronunțe la ungere 

cuvinteie acestea : „Sigiliul darului Spiritului Sânt“, ci se 

mărginesc a le cita ca cuvinte, în genere cunoscute şi de 

mult timp întrebuințate in administraţia acestui sacrament, 

dupre cerimonialul şi usul stabilit. Acelaşi lucru se repetă 

de părinţii sinodului al Vl-a ecumenic. (can. 95). x 

Ş. 210. Efectele nevădute, a le misteriului Ungerei și nere- 

pelirea luă. 

I. Efectul principal şi nevădut al misteriului Ungerei, 

este de a împărtăşi credincioşilor Spiritul Sânt. In botez 

noi ne curăţim de tot păcatul și suntem regeneraţi prin pu- 

terea Spiritului Sânt, dar încă nu suntem demni de a primi 

acest Spirit în noi şi a deveni templele sale. prin Ungere 

ni se împărtășește cu tote darurile harului s&ă, care sunat in- 

dispensabile pentru viața spirituală (Mar:. Ort. p. L resp. 

103). Acesta se cunâsce evident din relațiunea St. Luca : 

„Apostolii cară eraă în Terusalim, augind că acei din Sa- 

maria aă primit cuvântul luă D-deăi le trimiseră pre Petru și 

  

(0). Apud Phot. Bibil. Cod. CCLXXI, col. 1499.
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pre I6n, cariă venind, făcură rugăciună pentru €ă, ca să pri- 
mâscă Spiritul Sânt; care încă nu, se pogorise asupra nică 
umuea din ei, ci numai fuseseră botezați în numele Domnu- 
luă Iisus. Atunci le impusera mânele și ei primiră Spiritul 
dânt“ (Fapt. VIIL, 14-17; comp. XIX, 6). Precum am ve&- 
dut, tot așa învățau şi vechii învățători ai bisericei: Dioni- 
sie Areopagitul (), Tertulian (2), Cyrian (5), Papa Corneliu, 
Cyril al Ierusalimului, Ambrosie, Cyril Alexandenu!, Teo: 
doret și mulți alții. 

Insă, darurile Spiritului Sâat împărtășite credincioşilor 
prin misteriul Ungerei, fiind în număr de șepte, dupre enu- 
merarea ce o face profetul Isaia : „Spiritul înțelepciuneă și 
al priceperei. Spiritul sfatuhă și al puterei, spiritul sciinţeă 
și al pietaţei, în fine spiritul temere“ (ls. XI, 2, 3), şi trei din- 
tre ele tind mai ales a lumina mintea, ŞI cele-lalte patru a 
instrui şi întări voia în bine (Mărt. ort. p. 1. resp. 73-80), 
se dice mai ales : 10. Că misteriul Ungerei ne împărtășește 
harul Spiritului, care ne lumineză şi ne dă pricepere în a- 
devărurile credinţei : „lar vot ați primit ungere dela, cel Sânt 
și cunsceți t6te“, scria Apostolul I6n credincioşilor : „ Un- 
gerea ce aţi primit-o dela D-deii rimâne în voi și aveți tre- 
buinţă să vă înveţe cine-va ; dar fiind-că acesta ungere vă în- 
vaţa tăte, și adevărul scutit de maânciund, n'aveţă decât să re- 
mâneți în aceia ce vă învaţă eat (| I6n. IL, 20-27). „Acestă 
ungere, dicea iarăși“ Sântul Cyril al Ierusalimului, adresân- 
du-se către fiii bisericei pre carii îi înv&ţase. păstraţi-o cu 
nevinovăție; căci însăși acesta invăţa tote (| 16n. II, 27), 

(1). 55 ubpov reăstosezi, ppists (Hier. eccl. e. IL $. 8). (2). „Caro signatur ut et anima, mudiatur“ (De Resurr. carn. 
e" 8)“ Non quod in aqnis Spiritum Sanetum consequamur, sed, in agua emundati, sub angelo spiritul 5. preparamur. .. . «(De Bapt., c. 6). 

(3). „Liavacro peecata purgantur, Chrismate Spiritus infunditure Pacian, de Bapt. n. 6. cf. Dydim de Trimit. II, 1, 14.



— 463 — 

şi rămâne în voi, precum aţi audit astă-di vorbind fericitul 

I6n, care a cugetat mult asupra acestei ungeri (1)>; 20. Ne 

împărtășește harul Spiritului, care ne întărește şi ne creşte 

în pietate. Acesta o dă a se înţelege Sântul Apostol Paul : 

„av cel ce ne asigură împreună cu voi în Christos și ne-a 

ums este D-deă,; care ne-a și sigilat și a dat arvuna Spiritu- 

luă întru inimile vostre“ (UL Cor. 1 21; IV. 30). Tot acâsta 

vestea odinioră auditorilor săi și St. Cyril al lerusalhmaului : 

«Voi aţi fost unși. . la pept; ca dreptatea să fie platoșa v6s- 

ră... spre a putea stinge tote săgețile aprinse a le celui 

răi“ (Efes. VI, 14. 16). Căci, precum lisus dupre botez şi po- 

gorirea Spirituiui Sânt, eşind, a biruit pre vrăjmaşul (Mat. 

IV, L etc), şi voi dupre Sântul botez şi ungerea misteriosă, 

fiind îmbrăcaţi cu tote armele prin Sântul Spirit, vE ridi- 

cați contra puternicului vrăjmaşii şi-l veți învinge strigând : 

„Zu tote le pot în Christos, carele mă întărește“ (Phil. IV, 13). 

Trebue a adauge aici că prin impunerea mânelor, ade- 

că prin misteriul ungere, apostolii împărtăşiră câte odată 

credincioşilor şi darurile estraordinare a le Spiritului Sânt, 

precum darul limbilor şi darul profeţiei (Fapt. XIX, 8). 

Dar acestea erati numai efecte estraordinare a le misteriu- 

Jui ungerei, în raport cu necesităţile bisericei primitive, și 

nu efecte constante, inerente însuşi naturei misteriului a- 

cestuea. De almintrelea în dilele cele dintăiă a le bisericei 

darurile estraordinare nu eraii comunicate tuturor, ci nu- 

mai unor individ! (| Cor. XII, 29. 30), pe când impunerea 

mânelor, saă ungerea, era privită ca indispensabilă pen- 

tru toţi acei carii ai primit botezul, ca să potă primi Spi- 

ritulul Sânt. (Fapt VIII, 17). 

1. Fiind-că misteriul ungerei imprimă asupra nostră, 

„sigiliul darului Spiritului Sânt“ (Etes. |, 1; IV, 30; Il 

(9. Lustr. mystag. III, n. 7.
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Cor. I. 29), şi fiind-că, Acela care ne confirmă "ȘI ne unge, 
este D-deit și el ne-a însemnat cu sigiliul său, și care prin 
misteriul acesta ne-a dat arvună pre Spiritul Sânt întru îni- 
mele nostre (II Cor. 1 22); că el tot-deuna credincios remâ- 
ne, căci nu se pote contradice» (II Tim. II, 13), misteriul 
ungerei, ca și acela al botezului, fu în tâte umpurile (1) şi 
se priveşte şi astă-di ca nerepetibil (Mărt. ort. p:1..Lesp.105).— 

ste deosebire numai întrun punct; că, botezul dacă sa 
făcu: regulat, nu se mai repetește nici într'vn cas, chiar şi 
neofitului, care dupre ce a renegat numele luf Christos, ar 
fi revenit la biserica ortodoxă, pe când ungerea se repe- 
teşte celor renegaţi în cas, când s'ar reîntârce la ortodoxie 
(Mart. ort. p. 1 resp. 105). 

Cât despre ungerea cu Sântul Mir ce obicinueşte biseri- 
ca ortodoxă a o face preapioșilor săi suverani pre timpul 
încoronărei lor precum și în biserica vechiului Testament, 
se ungeaii regii cu unt-de-lemn sânţit, dupre porunca lui 
D-deii chiar (Ps. LXXXĂVIII, 20; Regi X, 1; XV, 3, 1213), 
pentru care se și numeaii ei christoși sau unși (I Regi, XIlz 
3-5; XXIV, 7 etc), acestă lucrare sântă nu este o repetire 
a misteriului ungerei, prin care se împărtășește tuturor 
credincioșilor harurile neapărat de trebuinţa vieţei spiritua- 
ie. Ci este numai un grad superior de împărtăşire a daru- 
rilor Spiritului Sânt, necesare funcțiunelor imperiale, func- 
țiuni superidre, de O însemnătate estraordinară şi instituite 
chiar de D-deii (Dan. IV, 22-29). „Deci lua Samuel cornul 
plin cu unt-de-lemn, istorisește Scriptura, vorbind de unge- 
rea lui David ca rege, și l-a sânțit în mijlocul fraţilor st; 
de atuncă Spiritul Domnului fu tot-dtuna cu David“ (I Regi 
XVa, 13). Se scie că misteriul ungerei nu se mai repetește; 

  

(2). Augustin Contr. Lit. Petil. II 13; Optatus, Schism. Donat. VII, 4; Fotie. Epist. Eneyel. II.
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totuşi are gradele sale, și impunerea: mânilor se repetește 
de atâtea ori decâte orl se sânțesc servitori la trepte mai 
înaltes) ast-fel ungerea monarhilor nu este decât un grad 
deosebit și mai inalt al aceluâși misteriiă, care face să se po- 
gore asupra unșilor Domnului „un spirit mai abundent“ (5). 
Chiar rugăciunile care se citesc la acest oficii mărețiti arată 
darurile particulare pe care ie solicită biserica ortodoxă în 
favOrea monarhului ales de D-deă. Arhidiaconul dice între 
altele : «Pentru ca să primâscă din ceri, prin ungerea Sân- 
tului Mir, putere și înțelepciune spre a guverna cu drepta- 
te, Domnului se ne rugăm».)Și arhiereul care săvârşeşte 
misteriul se râgă aşa : <Dâmne D-deul nostru, Impăratul 
împerăţilor şi Domnul Domnilor, Tu care ei ales prin pro- 
fetul Samuel pre servitoriul tăi. David Și l-al uns ca rege 
preste poporul tăi Istrail, ascultă rugăciunea ce-ţi se face 
de nevrednicii servii tăi. . şi pre acest credincios serv al tău, 
marele monarh. . : învredniceşte-l a fi uns cu untul-de-lemn 
al bucuriei; îmbracă-l cu putere de sus, așadă-l pre tronul 
dreptăţei, apară-l cu armătura desăvârșită a Spiritului Sânt, 
întărește braţul său, arată-l credincios apărătorii al dogme- 
lor bisericei tale catolice. . . (2), — 

$. 211. Cine are dreptul a face Ungerea ; cuă și când, tre- 
bue să fie împartășit misteriul acesta. 

|. Dupre învăţătura bisericei ortodoxe, dreptul de a face 
ungerea aparţine nu numai episcopilor, ci şi preoţilor, cu a- 
cestă deosebire numai, că cei dint&iă au dreptul a sânți Sân- 
tul Mir pentru misteriă, pe când cei-lalţi pot să ungă nu- 

  

(2). Ignatie. Arch. Nor 
143, St. Petersbg. 1849. 

(2). Cerimoniajlul Incoronărei St. Petersbg. 1827. 
Teologia Dogmntică. . i 

Wegiei. Despre misteriile bisericei, p. 

30,
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mai cu mirul sânțit de episcop (Mărt. ort. p. 1, resp. '05) (2). 

Așa era şi in anticitate. 
19 Din vechime dreptul de a sânţi mirul pentru miste- 

riul acesta se cuvinea numai episcopilor. Acâsta se vede 
din canGnele sinodului din Cartago (în 318), unde cetim : 
«Preotul să nu facă sânţirea mirului, (can. 6) şi hotărire- 
le altor sinâde posteriore aceluea, precum şi a le învățăto- 
rilor bisericei (2). 

2%, Din vechime iarăși dreptul de a administra misteriul 
ungerei il aveati atât episcopii, ca urmaşi ai apostolilor, 
carii îl împărtășau nemijlocit (Fapt. VIII, 14-17; XVIII, 6), 
cât şi preoților ca unil ce aă primit acest drept prin hiro- 
tonie dela episcopul, cu acela de a administra în genere tâte 
misteriile, afară de acel al hirotoniel. Se dice, spre esem- 
plu. în aședămintele apostolice : «In privinţa botezului, 
episcope sau presbitere, am dis mai înainte şi repeţim și 
acum. ...; mai ântă&iu se ungi cu unt-de-lemn sânt, apoi 
să botezi cu apă, în fine se sigilezi cu Sântul Mir (5). Sân- 
tul Ambrosie afirmă că ungerea cu Mir se face de câtre 
preot, și că prin rugăciunea preotulai se revarsă Spiritul 
Sâat (*). Dar Sântul I6n Chrisostom şi Fericitul Augustin 
esprimă unanim că episcopul (în privinţa oficiilor divine) 
nu se deosebește întru nimic de preot, fără numai prin 

| % In biserica rusă se sânţeşte Mirul numai la Moscva şi 
a Kiev. 

(2). Sin. IL din Cartago (390) can. 3; III din Cartago (în 397) 
can. 36; Papa Gelasie I, epist. IX ad Epp. Lume. e. VI. 

(5, Cart. VII, cap. 22; şi în capit. 43 şi 44 din aceiaşi carte 
preotul 6 taped: singur, se citeză ca administrator al Botezului 
și al Sântului Mir. 

(4). Post hac (post Baptismum), utique ascendisti ad sacerdo- 
tem, considera quid secutum sit nonne illud quod ait David : Si- 
cut uaguentun in capite, quod descendit in barbam, barbam Aron? 
(Ps. CĂXII, 2), Hoc est unguentum. . (De Myster., c. VII).
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hirotonie adecă prin puterea de a face hirotonii (1). Mat 
mult încă, este cunoscut că în t6te societăţile creştine ne 
ortodoxe, care esistă în orient din vechime, ungerea se ad- 

ministreză şi de episcopi şi de presbiteră (2),___—— 

serică rămână nare dreptul, când învaţă că numai 
episcopii şi nu preoţii, au dreptul de a administra miste- 
riul ungere! (2). 

19. Spre întemeirea, acestei învățături citeză împrejurarea 
istorisită în Scriptură că, de și St. Filip a botezat pre sama- 

riteni, totuşi Sânţii Apostoli Petru și I6n trebuiră să mer- 
gă singuri să le împărtășascâ Spiritul Sânt prin impunerea 

mânelor (Fapt. VIII, 14-16). Dar nu trebue a uita aici că 

St. Filip nu era preot, ci diacon; că, prin urmare, dacă nu 

administra neofiților impunerea sacramentală a mânelor, 
nu urmeză ca preoţii să nu administreze şi să n'aibă drep- 
tul a o face (4). Nu trebue iarăşi a închiea din aceia că 

apostolii, dupre istorisirea Scripturei (Fapt. VIII, 14, 16; 

XIX, 4-6) că apostolii ar fi săvârşit misteriul Ungerei o 

dată sai de două ori, ca ei să-l fi administrat tot-dâuna, și 
că preoții ca şi episcopii nu l-ar fi putut administra aiu- 

rea (5). 

   

(2). Ti văp xeporovia pâvn bnepbeiixaa:, nai robtp pâvov dox0d- 
cet mheovextsiv robs mped6orâpoos (Chrisostom. în | Timot. homil. 
X, n 1). „Quid facit excepta ordinatione, episcopus, quod presby- 
ter non faciat ?* (leron. Epist. ad Evangel., CĂLV, n. 1). 

(2). Asseman. Cod. Liturg.. III, p. 187. 
(5). Concil. Trident. sessi. VII, de Confirm. can. 3; sessi XXIII, 

can. 7. 
(4). Kl6e Parrone, Breuaer şi alţi teologi în tratatul despre Con- 

fivmaţiune. 
(5). „Pentru ce ei (samarinerii) botezându-se, nu primiră Spi- 

ritul Sânt? Sai pentru că Filip nu Li-l împărtăşi in consideraţi - 
une către apostoli, saii pentru că însuşi n'avea acest dar (Xipro- 
ua) fiind din nrmărul celor 1 diaconi; acesta se pare mai adevă- 
rât“ (Chrisost. Om. la Fapt. XVIII, n. 7). 
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20%.. Ea se mai provâcă la unele cuviute a le Sântului Ci-. 
prian și a le Sântului Chrisostom, dupre care, chiar pre tim. 
pul lor, dupre esemplul apostolilor, administrarea ungeret 
aparţinea numai superiorilor sau corifeilor (praepositis, 
xopupătoic) bisericei (1). Dar sub numele de superiori saă 
preposiţă se puteai înțelege nu numai episcopii ci și preoții, 
dintre carii fie-care este în realitate superiorul 'în biserica. 
sa particulară sau parohia sa, cu atâta mai mult încă, că 
în părţile citate, cel doi Sânţi Părinţi o pun .pre superiori. 
diaconilor, cari! pre timpul tor, dupre esemplu Diaconului. 
Filip, n'aveati dreptul a administra misteriul ungerei. Spre 
a lămuri cugetarea Sântului Chrisostom trebue a ne amin- 
ti cele-lalte cuvinte a le sale, că episcopii numai cu hiro- 
tonia întrec pre presviteri, adecă prin dreptul de a săvârși 
misteriul hirotoniei. 

3%. Ea se sprijinește în fine pre mărturia lui Ieronim, care 
dice că episcopii obicinuesc a cutriera satele diocesei lor 
spre a transmite darurile Spiritului Sânt acelor, carii ati 
fost botezați de preoți şi de diaconi. Dar același învățător 
adauge îndată dupre aceia, că acesta se face „pentru on6- 
rea sacerdoțiuluă maă mult decât pentru o necesitate a deget, 
și că dacă Spiritul Sânt sar pogori numai la rugăciunea 
episcopului, ar fi deplâns toți aceia carii botezați de preoţi şi 
diaconi, în închisori și în locuri depărtate, ar fi murit ina- 
inte de a primi vidita episcopului (2). Se scie şi întreba- 

  

(). Cuvintele Sântului Ciprian, şi St. Chrisostom în aceiaşi ome- lie asupra faptelor apostolilor, dupre ce a dis că St. Filip nu 
comunică Spiritul Sânt samarinenilor pentru că era diacon, adau- ge : Căci acesta era un privilegiă al apostolilor ; de aceia şi acum , precum vedem, misteriui acesta se administreză numai de către 
superiori (xopvpăovg). 

(2). n ++ Multis în loeis idem factitatum reperrimus ad honorem potius sacerdotii quam ad legis necessitatem, Alioquin, si ad epis-
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rea Fericitului leronim : «Ce face episcopul, afară de hiro- 
toate, care sâ, nu facă şi preotul? 

Se mai adaugem aici câte-va observări : 

10, Nu este de mirare că în timpurile cele dintăii 'a le 

creştinismului, în unele părți, administrarea misteriului ce 

ne ocupă să fie atribuită de preferință episcopilor; atunci 

chiar şi s&v&rşirea celor-lalte taine, anume botezul și sânta 
cină, aparținea, dupre localități, mai cu s6mă episcopilor, și 

preoţii le s&vârșau numai cu permisiunea episcopilor (1). A- 
cesta era lucru firesc şi ușor pre un timp când membrii bise- 

ricei de care se compunea episcopiiie nu eraii aşa de nu- 

merâse ca acum, când diocesele se mărgineaii adesea la o 

cetate saii un sat. Şi cu tOte acestea papistaşii însuși nu în- 
cheie dintr'acsta, că în vecurile dintăiii a le bisericei, preo- 

ţii să nu fi avut în genere dreptul de a administra misteri- 

ile botezului și al euharistiei. Pentru ce încheie ei că n'ar 
avea şi că nu trebue să aiba pre acela'de a administra mis- 

teriul ungerei? 
20. Chiar biserica Romei, atribuind numai episcopilor 

dreptul Confirmărei, recunosc totuși de mai multe ori ca 

neapărat de trebuinţă de a permite și preoților adminis- 

“trarea misteriului acestuea (2). Astă-di chiar tâtă deosebi- 
rea constă în aceia că biserică ortodoxă acordă dreptul 
de a administra ungerea, precum şi cele-lalte misterii, afară 
de hirotonie, şi acesta pentru tet-deuna, tuturor preoților 

când se hirotonesc (3), pe când biserica Romei nu permi- 

te ungerea decât numai unor preoți, şi acesta nu la hiro- 

capi tantum imprecationem Spiritus S$. defluiţ, lugendi sunt qui. . 
uam ab episcopis inviserentur“ (Dialog. adv. Lucifer n. 9). 
(3). St. Ignatie 'Teoforul. Ep. către smirneni n. 8; Tertul. de 

Monog c. 2; de Bapt. e. 1, li. | 
(2). Vid; ap. Harduin, Collect. coneil t. LX, p. 438. 
(2). Vegi cartea de Preoţie.
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tonia lor, ci în urmă dupre împrejurări, şi numesc pre epis- 
copi miniştri ordinari (ministri ordinarii) ai misteriului a- 
cestuea, și pre preoți miniștri extraordinari (1). 

3%. Chiar teologii romani nu se înţeleg în privinţa aces- 
ta. Unii cred că este un drept divin, alţii că prin drept 
bisericesc se cuvine numai episcopilor a administra unge- 
rea, și cei mai buni din teologii aceştia împărtășesc soco- 
tinţa din urmă (2); dar prin acesta descoper el singuri pu- 
țina soliditate a instituţiunei bisericei lor, care atribue drep- 
tul acesta numai episcopilor. 

II. Biserica ortodoxă împărtășește misteriul ungerei în 
genere tuturor acelor, carii aă fost botezați în numele prea 
Sântei Treimi, şi încă îndată dupre botezul lor (Măt. ort. 
p. 1, resp. 115). Ea este în unire: 

1%. Cu esemplul Sânţilor Apostoli. Așa Sântul Paul bo- 
tezând câte-va pers6ne din Efes, le împărtăși îndată dupre 
aceia Sântul Spirit prin impunerea sacramentală a mâne- 
lor (Fapt. XIX, 5, 6) și în Epistola către Efeseni, le reco- 
mandă (IV, 30), de a nu întrista pre Spiritul Sânt, cu care 
au fost sigilați în diua Rescumperărei, adecă, chiar în diua 
botezului. Precum şi cel-lalți apostol de îndată ce audiră că 
diaconul Filip a botezat pre samariteni, dar, pentru tr€p- 
ta sa, n'a putut să le împărtășască Spiritul Sânt, trimiseră 
la Samaria pre Petru și pre I6n ca să împărtăşască miste- 
riul acesta neofiților (Fapt. VIII, 14-17). 

2%, Cu esemplul întregei bisericei antice. Acesta se întă- 
reşte de Tertulian. <Esiţy din baia botezului, dice el, ne-am 
uns cu Ungere Sântă>. De sinodul din Laodicea : «Trebue 
ca acei ce ati fost luminaţi prin botez se fie unși cu ungere 

_(6). Perrone, Preeleet. theolog. vol. VI, p. 114; de Confirma- 
„tionis ministro. 

(2). 'Trombel. de ministro Confirm, dissert, X, sect. 1 quest. 
II $ 6. etsq.
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cerâscă şi să fie părtași împărăției lut D-deii» (Can. 48). 

De Sântul Ciril lerusal.: «Eşind din baia apelor sânte aţi 

primit o ungere conformă cu aceia cu care s'a uns Dom- 

nul Iisus» (1); și de mai mulți alţi invățătoră ai bisericei (2). 

Chiar și scriitorii romani recunosc, că în dou&-spre-dece 

secule, ungerea s'a săvârșit neofiţilor îndată dupre botez, 

şi acesta nu numai în tot orientul, ci și în biserica roma- 

nă (3). 

Acestă biserică se îndepărtă de adevăr, când, din vecu 

al trei-spre-decelea începu a dispărți ungerea de botez; şi 

astă-di ea învaţă, în catechismuli săi că nu trebue a unge cu 

Sântul Mir pre pruncii botezați decât, când a atins etatea 

copilărescă, adecă dela şepte până la doi-spre-dece ani, pen- 

tru ca să se pâtă împărtăși de misteriul acesta cu deplină 

pricepere şi cunoscinţi îndestulă tre de adevărurile funda- 

mentale a le religiunei (4). Dar, judecând ast-fel, ar trebui să 

amâe și botezul până la acea etate. "Potuşi biserica romană 

însăşi boteză pe prunci pre credinţa rudelor şi a părinţilor 

şi pentru făgăduintele ce fac pentru ei. Deci, pentru ce să se 

lipsâscă prin mai mulți ani ai vieţei lor, de aceste daruri a 

Je Spiritului Sânt necesare spre a-i întări în viaţa spirituală ? 

IL. Despre misteriul Euharistiei saii al împărtăşirei. g 

Ş. 212. Ideia despre misteriul Euharistieă ; superioritatea 

sa asupra celor-lalte misteriă şi deosebitele sale denumiri. 

Prin misteriul botezului intrăm întru împărăţia harului 

Domnului nostru lisus Christos, curaţi, îndreptaţi, renăs- 

(5). Imstr. Mystag. III. n. 1 p. 450. 

(2. Oypriaa. Epist. ad Îan., LXX; Ambr. de Myster. c. 1; Au- 

gustin in Iobann, Epist. tract. VI, n. 10; Leo cel Mare, Serm. IV 

de Natal. Domini. 
(3). Perrone, Praelect. theolog. vol VI p. 132. Lovan. 1841. 

(4). Catechism Roman. part. Il cap. 3, 11 ct. Perrone loc. citat.
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cuţi pentru viaţa spirituală. Misteriul Mir-Ungerei neîm păr- tășeşte darurile neapărate spre a ne întări și a înainta în viața acesta. In fine, pentru acel scop, misteriul Euharistiei ne oferă mâncare și băutura mântuirei, prea curatul trup şi sânge al Domnului nostru lisus Christos, şi îimpărtăşia- du-ne de ele ne unim din inimă cu însuși isvorul vieţei (Ps. XXXV, 9). De acela, din timpurile cele mai vechi, bi- serica ortodoxă, dupre ce a administrat botezul şi ungerea noilor să fii, obicinueşte a le împărtăși și misteriul Euha- ristiei (1), spre a le comunica. ast-fel, chiar la intrarea lor în împărăția harului, tâtă deplinătatea darurilor necesare pentru viaţa cea nouă și îndemnă pre credincioși tot-d&- una a participa la misteriul acesta al mântuirei. 
Euharistia sai impărtășirea este un misteriă în care creș- tinul se împărtăşeşte, sub forma pânei și a vinului, cu ade- veratul corp și sânge al Mântuitoriului sei. Misteriul aces- ta este superior tuturor celor-lalte, precum dice mărturisi- rea ortodoxă (p. 1 resp. 106). 
1% Este superior prin supra abondenţa misteriului Şi ne- priceperea sa. In cele-lalte misterii nu se pâte pricepe cum harul dumnedeesc lucreză nevedut asupra omului sub o formă vădută determinată, şi materia botezului spre esem- plu este apa, St. Mir în ungere, nu se schimbă. Aici din contră, însăși materia misteriului se schimbă; păstrând for- ma lor, pânea și vinul se schimbă prin minune, în adevă- ratul corp şi adevăratul sânge al Domnului nostru ; pre ur- mă, îndată ce ati fost primite de credincioși, produc în er hevEdut efectele harului și a le bine-cuvântărei, 

  

(1). Const. Ap. VIII, c. 12; Dionis. Areop, Ierârch. ceresc. c. VII, $ XI; Gennadie, de Dogm, eceles. e. 32. „Si parvuli şunţ vel hebetes, qui doctrinam non capiant, respondeant pro illis, qui eos ofterunt, juxta morem baptizandi, et sie manuș impositiane et ohrismata communiti, Euharistiz mysteriis admittanțuri,
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20. Este superior şi prin prisosința. dragostei Domnului 

penteu noi şi prin minunata mărime a darului ce ne îm- 

părtășeşte. In cele-lalte misterii Domnul împărtăşeşte ace- 

lor ce cred întru el unele daruri particulare a le harului 

mântuitoriă, dupre natura misteriului administrat, daruri 

pre care le câștigă Omenilor prin mOrtea sa pre cruce. Aici 
le oferă spre mâncare Pers6na sa divină, corpul săi propriii 
şi însuși sângele săi, şi unindu-se aici întrun chip nemij- 
locit cu Domnul şi Mântuitoriul, credincioşii: se unesc cu 

însuşi :svorul harului mântuitoriiă. 

30. Este superior în fine în aceia, că ori care alt misteriă 

se mărginește ca atare a esercita asupra omului o lucrare 

mântuitâre, pe când Euharistia este nu numai misteriul 

cel mai nepriceput și mai folositor, ci încă și un sacrificiu 

real lui D-deiă, un sacrificiu de împecare, care i s'a oferit 

pentru toți, pentru vii și pentru morți (Mărt, ort. p. 1 resp. 

107; Epist. patr, Or. despre credinţa ort. art. 17),. N 

Misteriul Euharistiei a purtat din timpurile cele mai ve- 

chi şi pârtă și.acum deosebite nume. Se numește Euharistie 
(Ey apioria), adecă mulțămire, pentru-că la aședarea miste- 

riului acestuea, Domnul, a iuat pânea şi mulţămind (Eoya- 

aoTicac) o a frânt (L Cor. XI, 24); apoi „luând paharul, 

mulţămi iarăși şi tașdat“ (ucenicilor) (Mat. XXXI, 27). Se 

numește Cina Domnului (L Cor. X, 17-21) misteri6să şi di» 

vină (2), pentru-că fu instituită.dupre cina cea misteri6să 

a Domnului cu învăţăceil sei; masa Domnului (1 Cor. XI, 

20), masa lui Christos, masa sacră cea misteri6să (2) pen- 

tru-că presintă un aliment de mântuire corpul și sângele 

(2), Asinvo» uopiaxâv Chrisost, in I Cor. homil. XXVII; Mus- 

muxdy za Yeiav, Hipolyt in Prov. LX, L. 

(2). Tpănita Geonortxij, 'TPheodoret, in. L Cor. XI, 20; rad Xpraro, 

Eusebiă Domonstr. evang. 1, 10; porii), Hippolyte, în Prov. 

IX, 1; îepă, Chrisost. de David, et Saul om. lin. 1, -
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Domnului lisus. Se mai numește și misteriul altarului (2), pentru că se s&vârșeşte în altariii pe sânta masă; pânea 
Domnului, pânea lui D-dei, pânea cerescă, pânea de tâte 
dilele (2), paharul fricei, misteriul paharului (3), dupre ma: 
teria întrebuințată în acest misterită ; paharul bine-cuvântă- 
reă, dupre modul consacrărei sântelor daruri (4), corpul lui Christos, corpul Domnului, mântuitoriă, sânt (5) şi sân- 
gele lui Christos, sânge preţios (€), pentru că sub forma 
pânei şi a vinului, oferă adevăratul corp și adevăratul sân- 
ge al lui Christos. Se numește în fine Communiune, uni- une (7), pentru că participând la misteriul acesta, devenim 
cu toţii una cu Christos Domnul și una cu Gmenii; paha- 
rul viețeă, mântuire (5), în vederea efectelor harului în noi; misterii, sântele taine, dumnedeeștile, întricoşatele, cereştile misterii (9), din causa naturei misteriului şi a nepricepe- 
rei lui pentru noi; jertfă sântă, tainică (10), pentru că cu adevărat este o jertfă de împ&care adusă lui D-dei. . etc. 

(1). Sacramentum altaris, August. de Civ. Dei. X, 6. (2). "Apros xbpiaxăs, Teofil. Epist. Paschal. 1 ;-c05 Yeo5, Ignatie Epist. n. 5; 2ndvpăvtos, Cyril al lerus., Instr. mystag., IV, 5; Eniv- sos, Cyr. lerus. ibid. V, 
(5). Sacramentum calicis, Cyprian. Epist. LXIII ad Cecil. de Lapsis; Chrisost. in Ioan. LXXXV, n. 3. (£). Horfproy Tis ebăoyias, St. Vas. cel mare despre Spiritul Sânt. e. 27. 
(5). Sopa Xproros, Cyr. al Ierus. Cat, V, 22;-xbpraxdv, Const. Apost., 11, 57;-0orfptov, Eusebii în ls. XXV, 7;-sanctum, Oyprian Epist. X. 

| (6). "Acu Xpuroă, Const, Apost., VIII, 13;-ctutov, Hippol., in Prov. IX, 1. 
Ş 0. Kowvovtoe, Isid. Pelus. lib. 1, Epist. 228; Ioan. Damasc. Esp. » 13. 

(5). Ioziiptov Coijs, Const. Apost, VIII, 13 j-sormpiov, Cyr. Ier, Iostr. myst. IV, 5, 
(9). Moorripra, Hippol., de Charism. XIX ; Chrysost. de Virg,, e. XXIV j-âyta Const, Apost. VIII, 14, 15;-deta, Theodoret, in 1 Cor. XI, 27, 30;-pprxsă, Chrisost, in Prod. lua. om. Lan. 1. (10). Bvota-iyia, Woortxi, Aovtxă, Euseb. Demoustr. evang. 1. c. 10; Teodoret. in Ebr. e. VIII ete. 
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Ş. 231. Promisiunea divină a misteriului Euharistiei și 

aședarea sa. 

Voind să pregătâscă pre 6meni a primi misteriul Euha- 

ristiei, acestă taină înaltă şi înfricoşată, Iisus Christos Dom- 

nul nostru, mai inainte încă de a o aședa, bine-voi a o fă- 

gădui serbătoreşte, al arăta natura, puterea, necesitatea; 

pre urmă când a venit timpul a instituit cu adevărat acest 

misteriă al mântuirei. Sântul l6n Evangelistul ne istorise- 

ste pre larg istoria acestei făgăduinţi ; chiar și cea a aședărei 

ni S'a transmis de către cei-lalți trei evangeliştiişi de St. 

Apostol Paul. 

I. Sântul I6n istoriseşte în ce împrejurare a bine-voit 

Domnul a vesti promisiunea misteriului corpului şi sânge- 

luă s&ă. Intr'o di nu departe de lacul Piberiadei, s&vâșise 

o minune mare; cu cinci pâni și doi pesci săturase vre-o 

cinci-mii de persâne (I6n, VI, 1-13). Martorii vEdători al 

minunei aceştia au fost cuprinși de mare mirare şi strigaii : 

„Acesta este cu adevărat profetul, ce trebue să vie în lume“ 

(ibid. 14); şi atrași fiind de ideile false despre domnia pă- 

mântescă a lui Mesia, „voiaă sd-l ridice și să-l facă rege“ 

(Ibid., 15). In dată D-dei-omul, care venise pre pământ „nu 

ca să-ă servâscă, ci ca să servescă“ (Mat., XX, 28), se retrase 

singur pre munte; pe urmă ducându-se pre timpul nopţei 

la învăţăceii săi, carii cu corăbira, pluteaă pe lac către 

Capernaum, aii ajuns în chip minuriat pre laturea opusă a 

marei Tiberiade (I6n, VI, 16-23). Dar poporul, care fusese 

nutrit întrun chip minunat de lisus, căuta să urmărescă 

pre autorul acestei minuni şi l-a urmărit și pre apă la 

Capernaum (Ibid. 23-25). Atunci Domnul, sciind bine că 

Jidovii îl urmăreai, nu pentru-că văduse minunea, ci pen-
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tru-ca mâncaseră pâne și se săturară, precum a și dis pe 
faţă Ludeilor (Ibid, 26), a voit să le ridice atenţia lor dela 
mâncarea cea trupescă la o altă mâncare mai înaltă, nes- 
tricăci6să şi le făgădu-i misteriul Euharistiei (2). 

»Lucraţă nu mâncarea perităre (să aveţi) ci mâncarea, care 
rămâne întru viaţa de veci, pre carea fiul omului o va da vou&; pentru-că pre acesta D-dei, Părintele l-a sigilat“ (ibid, 
27). lacă în ce termini Domnul nostru lisus Christos făcu 
făgăduinţa acâsta înaintea unui mare număr de ludei. Şi 
când el diseră : „Dar ce semn facă tu, ca să vedem și să cre- 
dem ţie? ce lucrezi? şi-i arătară că ca semn al misiunei sale 
divine Moisi le-a dat în deșert pâne cer&scă sai, mană (ibid, 30, 31) (2), lisus le respunseră : „Amin, Amin dic vouă, nu Moi- si va dat pâne din ceriă, ci Părintele meă va da vouă din 
certă, pâne acea adevărată“ (ibid 32). Apoi, la cererea lor : 
» Dâmne dă-ne nouă tot-d&una, Pânea ac&sta“ (I6n. VI, 34), 
le arată şi mai lămurit făgăduinţa Euharistiei dicând : „Bă 
sunt pânea vieţei ; cel ce vine către mine nu va flămânzi, și cel ce crede întru mine nu va înseta nică odată (ibid. 35). laspăr- mântați de cuvintele acestea jidoviă incepuseră a murmura 
pentru că disese, „că sunt pânea ce sa Pogorii din ceriăi“ şi 

  

(4). Aici iudeii înspăimântați giceaii : „Cum se pâte să ne dea trupul săi spre mâncare (Lon. VI, 52). Dar dacă îl întrebaţi în- dată : Cine? pentru ce nu l-aţi întrebat pentru pâne ? de ce nu l-aţi întrebat, cum se face că cinci pâni să îndestuleze atâta lume ? Pentru că atunei, veţi-respunde, nu era vorba a, cerceta, minunea, de a mai întreba cum, ci dea se sătura ; apoi chiar şi esperien- ța-i învăţa așa. Dar tot esperienţa, trebuea să-i facă a crede şi în învățătura, presentă, lisus Christos, făcu acâstă minune mare numai pentru iudei pentru ca, luminaţi ast-fel să nu fe necre- dincioşi în privinţa celor-lalte lucrări a le sale“ (Chrisost. an, in Ioan. XLV, 641, 42). 
(2). Acesta se esplică prin o tradiţiune care esista și esistă încă la iudei, şi dupre care, precum primul liberator Moisi, pogort mana din ceri, așa, şi al doilea mântuitoriii, adecă Mesia, (Set: genius. Hore Hebr. et Talmud. 4 1 p. 859 Lips. 1133). .



— 411 — 

diceaă : „6re nu este acesta Iisus fiul lui Iosif, nu scim noă 

pre părintele și pre muma luă ? Cum, de dice el că s'a pogorii 

din ceriă 2“ (41, 42). lisus Christos mărturisi cu cea: mai 

mare chiaritate : „Adevăr, adevăr, dic voue, cel ce crede are 

viața eternă. Ei sunt pânea vieţeă. Parinţiă vostră aă mân: 

cat în deșert mană și aă murit; acesta este pânea ce s'a po- 

gorât din ceriă, ca ori cine să mănânce din ea și să nu, 

mâră. Eu sunt pânea cea vie care mam pogorât din ceriă,; 

de va mânca cine-va din pânea mea va trai în etern ; și pânea 

care voiă, da-o eă pentru viaţa lumei, corpul meă este“ (ibid. 

47-51). Deci se certaă între el jidovii dicând : „Cum pote să 

ne dea acesta corpul să-l mâncăm“ (Ibid. 53); şi isus le repe- 

tă cu cea mai mare chiaritate, „de nu veţi mânca corpul fia- 

luă omuluă şi nu veți bea sângele luă, nu veți avea viaţă întru 

vot. Cel ce mănânca trupul mei și bea sângele mei are viață 

eternă, şi eăă îl voiă, învia pre el în dliua cea de pre urmă; căcă 

corpul meă, este cu adevărat mâncare, și sângele mei, cu adevă- 

nat băutură. Cel ce mănâncă corpul meă și bea sângele meă în- 

inu mine remâne şi eă întru el. Precum ma trimis pre mine pă- 

mântele, cel viii şi eă viețuesc prin părintele, și cel ce mă mănân- 

ca pre mine şi acela viețuește prin mine. Acesta este pânea 

ce sa pogorit din ceriăi, nu precum aă mâncat părinţii și aă 

murit ; cel ce mânâncă pânea acesta va trai în veci“ (53-59). 

Mulţi dintre învăţăcei, carii urmau pre lisus audind 

acestă promisiune minunată despre înfricoșatul Misteriii . 

strigară : „G'reă este cuvântul acesta, cine pâte să-l asculte?“ 

(lon. VI, 60), şi de atunci chiar se despărţiră de dânsul 

pentru tot-dcuna (ibid. 66). Dar adevărații săi învăţăcei, 

cei doi-spre-dece, îmbrăţișară prin credinţă aceste cuvin- 

te a le Mântuitorăului, şi mărturisiră prin gura lui Petru: 

„Domne, la cine ne vom duce ? Tu aă cuvintele vieţeă de veci; 

și noă am credut și am cunoscut că tu eștă sântul luă D-deă“
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(ibid. 68, 69). Și esperienţa a şi dovedit, când mai târdii 
Domnul institui misteriul Euharistiei, şi nici unul dintre 
ei nu esprimă nici cea mai mică îndoială şi nu întrebară 
pre Iisus, pentru că ei erati cu adevărat pregătiţi a primi 
un misteriă așa de mare. 

II. Domnul a bine-voit a aşeda misteriul acesta în îm pre- 
jarările cele mai greie. Se apropia pascha iudeilor, serbă- 
tOrea cea mai imposantă din Vechiul Testament, care pre- 
închipuea pre Mielu rescumperărei, jertfit întru mai îna- 
inte hotărirea dumnedeescă „dela creațiunea lumei“ (Ap. 
XIII, 8). Se apropia şi timpul când însuși, „Mielul luă 
D-deă, cel ce ridică pecatele lume“ (l6n I, 29) trebuea să 
se jertfâscă a evea pre cruce. In acel timp, cu o di înainte de 
a se aduna iudeii spre a serba pascha, Domnul trimite dot 
din învățăceii săi la Ierusalim ca să pregătescă locul şi t6te 
cele necesare spre serbare. Și „chiar în nâptea în care tre- 
buea să se predea“ (1 Cor, XI, 23), sosește cu cei doi-spre- 
dece, în casa lui Simon, care regulase precum a voit. A- 
colo puindu-se la masă cu învăţăceii săi, serbeză mai în- 
tg pascha 'Testamentului Vechii (Luc. XXII,) ; pre urmă 
spală pici6rele înv&ţăceilor să, dându-le ast-lel o lecţiune 
de umilință şi de dragoste între-o-laltă (I6n. XIII, 4-15) le 
reînoește predicerea suferințelor sale celor mari, le arată 
chiar pre trădătoriul (Mat, XĂVI, 21-25; Luc. XXII, 10-27) 
şi în fine aşadă misteriul Euharistiei, 

„Pe când mânca ei, nareză Sântul Mateiu. luând Iisus pânea și bine cuventând a frânt și dând învățăceilor să a dis : luaţi mâncaţi ; acesta este corpul meă. Și luând paharul și bine cuvântând le dadu, lor dicând ; beţi dintru acesta toți; căci acesta este sângele mea al aședământulu celui noă. care se varsă pentru mulţi spre ertarea păcatelor“ (XXVI, 26-28; comp. Marc. XIV, 22-24) sau precum le scrie Sântul Paul
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corintenilor : „Că eă dela Domnul um primi ceia ce Yam 

predat vouă, cum că, Domnul lisus, în noptea în care s'a pre- 

dat a luat pâne și mulțămind a frânt şi a dis ; acesta este 

corpul meă, cel pentru vot; acâsta sa faceţi întru pomenirea, 

mea. De aseminea și paharul, dupre cină dlicând ; acest pahar 

aședământul noă, este întru sângele meă; acâsta se faceţi, de 

câte oră veți bea întru amintirea mea“ (| Cor. XI, 23-25; 

comp. Luc. XXII, 19, 20). | 

Ast-fel, Domnul a pus capăt, chiar de atunci, pascel sim- 

bolice a Vechiului Testament și a instituit misteriul nesân- 

geros al aședământului celui noi, adevărata paschă carea 

trebue să se serbeze întru amintirea lui până la stârşitul 

vâcului. Şi tote acestea le-a săvârşit în noptea în care sa 

dat suferințelor de pre cruce și morței. 

Ş. 214. Partea vădută a misteriuluă Fuharistiei. 

Acum dacă căutăm la partea vădută sau acea supusă 

simţirelor a misteriului Euharistiei, deosebim : 19. materia 

întrebuințată pentru misteriiă; pâne şi vinil; 20. însuși ofi- 

ciul Sântului Misteriti; 3%. mai ales acea parte însemnată 

a oficiului : cuvintele în puterea cărora pânea și vinul se 

prefac în corpul şi sângele lut lisus Christos. 

|. Materia saă speciile întrebuințate pentru muisteriul 

Euharistiei, este pâne și vin. Pânea trebue să fie pâne de 

grâu curat, dospită; şi vinul de struguri, curat, amestecat 

cu apă în oficiă (Mat. ort. part. I resp. 107). 

1%. Trebue pâne de grâă, așa precum întrebuinţaii obi- 

cinuit jidovii pre timpul Mântuitoriului nostru, care a insti- 

tuit misteriul Euharistiei și aşa precum a întrebuințat bi- 

serica tot-d&una pentru misteriul acesta (3). Trebue să fie 

  

(2). Iren., adv. Haeres., V, 2, 3; eone. din Cartag. e. 46.
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pâne curată, atât în ființa sa cât şi în modul preparărei ; a- 
cesta se recere atât pentru,mărirea cât şi pentru sânțenia 
misteriului. In fine trebue pâne dospită și nu azimă, cum 
întrebuințază latinii (1). Căci : â) cu pâne dospită și nu 
cu azimă, a săvârșit Mântuitoriul pentru înt&lași dată talna 
impărtășirei (2), Fără îndoială a instituit misteriul acesta 
nthaă înainte de Pascile“ jidoveşti U6n. XIII, v; caa a 
doua-di fu judecat (In. XVIII, 28), osîndit la mârte (XIX, 
14) şi chiar răstignit (ibid. 31), pe când iudeii se pregăteau 
a serba pascile. Așa dar l-a instituit intr'un timp, când pre- 
tutindenea la iudei, se întrebuința încă pâne dospită și nu 
azimă. Şi anume Mântuitoriul nostru institui misteriul Eu: 
haristiel în a trei-spre-decea di-a lunei Nisan, sera; acesta 
o recunosc și cel mai buni scriitori romano-catolici (5); 
dar legea prescriea a începe serbarea Paschei și a mânca 
azimă, numai în sera dilei a patru-spre-decea a lunei Ni- 
san (1); așa ca cea dintăiă, di a s&ptămânei azimelor (5), în- 

(). Este de observat că Latinii, în înveţătura lor, recunosc pânea dospită și nedospită ca deopotrivă cuviinci6se pentru miste- riul Euharistiei (Perrone, Prelect. theol. tract, de Euharistia, part. II, c. 3 propos. 1); dar în faptă întrebuinţeză pre cea din urmă. (2). Ideile diferite prin care scriitorii greci, căutară a demon- stra şi a esplica, adevărul acesta sunt espuse pe scurt şi esami- nate în teologia lui 'Leot. txocopovici (t. III Lips. 1793). (3). Maldonatus, in Math. cap. XXIV, V, 2; Petavius, de Doc- trina temp. XII, e. 15 şi urm. Natalis Alex., Diss. XI, in Saec. XI și XII. 
(4). Și să-l păstraţi (pre miel) până la a patru-spre-decea di a lunei aceștia; şi atunci tâtă adunarea comunităţei lui Istrsel să-l junghie între amândouă serile. Şi vor lua din sângele lui, şi-l vor pune pe amândoi uşorii uşei şi pre pragul de sus în casele în cari-l vor mânca. Şi-i vor mânca carnea lui în n6ptea aceia, friptă la foc și cu azime şi cu erburi amare îl vor mâneca, (Eș. XII, 6-8). In luna întâia în a patru-spre-decea di a lunei dintăia, de cu sâră începând, veți mânca azime până în giua a, două-Qeci și una a lunei aceştia, seră, Șepte dile dospit să nu se afle în case- le voatre“ (Ib. 18, 19). 3 
(5). Dacă unul din evangelişti dice : „Şi a sosit giua, azimelor ,
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cepând pascile, și din care di jidoviă trebueaă să înlăture din 

casele lor ori-ce aluat, pentru ca să mănânce numai azime, 

era 15 Nisan (1). Din aceia că lisus, mai înainte de aședarea 

Euharistiei, a serbat pascile cu ucenicii mai înaintea iudei- 

lor (Math, XXVI, 17-20; Marc. XIV, 12-16; Luc. XXII, 7, 8) 

nu urmâză numai decât că să fi mâncat atunci azime. Căci : 

10. Dupre lege începea a mânca mielul paschal! sau pascile, 

şi apoi venea, întrebuințarea azimelor, care ţinea șepte dile 

(Eş. XII, 8; Lev. XXIII, 5, 6); este decicu putinţă ca 

Mântuitoriul, dupre ce a mâncat cu ucenicii săi pascile ji- 

dovesci sai mielul paschal, care preînchipuea jertia sa de 

împăcare, și prin urmare și Euharistia, să fi aşedat în- 

dată dupre aceia şi misteriul creștinesc al corpului și sânge- 

lui seu; și 20. Iisus, care era stepân al sâmbeteă, precum și 

al tuturor serbătorilor vechiului Aședământ, serbând Pas. 

cha cu o di mal inainte decât legea nu autorisa pre jidovi 

în care trebuea să jerttâscă Pascha“ (Luc. XXII, 1), pe când cei- 

lalţi doi Evangelisti qic : „Iar în diua cea dintăiă a azimelor veni- 

tai ucenicii la lisus, dicând: unde voşti să-ți gătim ţie să mă- 

nâncă pascele;2“ (Mat. XXVI, 17; Mare. XIV, 12). Trebue a înţe- 

lege cuvintele acestea împreună cu St. I6n Chrisostom aşa : Diua 

cea dintăiii a azimelor sosea, adecă se apropiase (In Mat. om. 

LXXXI, î. III, p. 389). Căci, ucenicii veniră numai să întrebe 

pre Mântuitoriul unde trebuea să-i pregătâscă Pascha, şi giua cea 

dintăii a azimelor începea numai dupre serbarea Pascei. Acestă, 

înterpretare este şi necesară spre a împăca naraţiunea Evangeliș- 

tilor sinoptici cu a patra, care dice : „Mai înainte de serbătorea, 

Pascelor“ (In. XIII, 1). 
(1). „În luna ântăia, în a patru-spre-decea a le acestei luni, des- 

pre seră, pascha lui Lehova este. Şi în diua a cinci-spre-qecea a 

acestei luni este serbătârea azimelor, consacrată lui Lehova ; şepte 

dile se mâncaţi azime. In giua ântăia vă va fi gi sântă, nici un 

lucru de serv să nu faceţi într'ânsa (Lev. XXIII, 5-8). Șepte gile 

să mănâncă azime; din diua dintăia să scoteţi tot ce este dospit 

din casele vâstre, pentru că tot cel ce din giua dintăia şi până 

într'a şeptea gi va mâneca pâne dospită, stârpise-va sufletul acela 

dio Istrael (Eșir. XII, 15). 

Teologia Dogmatică. 
31,



— 482 — 

a o face (î), șia începe întrebuinţarea azimelor, a putut 
Jarăși să o serbeze nu cu azime ci cu pâne dospită, dar, ad- 
minţEnd chiar, că Mântuitoriul nostru să fi mâncat azime 
cu mielul paschal, nu suntem îndreptăţiti a încheia ca să 
fi întrebuințat aceiași pâne în Euharistie, când în tote ca- 
sele era pâne de rând; ar fi lucru firesc a crede că dupre 
ce a serbat cu azime pascha vechiului "Testament, care se 
sfârșa atunci, Mântuitoriul a aşedat, tot atunci „Misteriul 
Aședământului no“ (Marc. XIV, 24) cu o nouă substanţă, 
adecă cu pâne dospită (2). Evangeliștii ne încredinţeză de 
acesta când dic că Domnul luă anume pâne, doro, şi du- 
pre ce a bine-cuvântat a frânt-o și a dat ucenicilor să, di- 
când : „Luaţi, mâncaţi, acesta este corpul mei“ (Mat. XĂVI, 
26; Marc. XIV, 22; Luc. XXII, 19), adecă pâne dospită, 

(1). Evangelistul însemnă pentru ce a plăcut Domnului a ser- 
ba pascha înainte de qiua hotărâtă. „Mai înainte de pasci“, dice 
St. Len, „sciind lisus că i-a venit ora ca să se ducă din lumea 
acesta la părintele“ (XIII, 1). Şi Mântuitoriul însuși, trimeţând pre 
ucenicii săi în [erusalim la un re care stăpân de casă, le or- 
donă de a-i gice: „Timpul mei aprope este, la tine am să fac 
pascele cu ucenicii mei“ (Mat. XXVI, 18). A doua-di, diua hotă- 
rîtă pentru pasci la jidovi, Mântuitoriul trebuea să mâră şi n'ar 
fi avut; timpul să o mai serbeze. 

(2). Ceia ce se întâmplă cu pascele s'a întâmplat cu botezul. Căci, 
precum Mântuitoriul nostru Isus Christos, serbând amândouă pasce- 
le, părăsi pre una şi înfiinţa alta, ast-fel săvârşind botezul jidovese, 
deschise pârta botezului bisericei noului Testament (Chrisost in 
Mat. om. XII, 11, 3). lisus Christos înființă misteriul acesta când 
trebuea, să înceteze ceia, ce era, prescris de lege; ast-fel desfiinţă 
serbătârea cea mai însemnată a jidoviior chiemându-i la, o alta cină 
şi le gise : „Luaţi mâncaţi, acesta este corpul meiă care pentru 
Vol se frânge ; şi adause : „Faceţi acesta întru pomenirea, meat 
Vedeţi cum schimbă și îndepărtâză obiceiurile jidoveşti! Fiind-că 
până acum aţi serbat pasca întru amintirea minunelor din Egipt, 
de aceia, faceţi acâsta întru amintirea mea“. Dar ce! veţi dice, nu se cuvine a serba taina vechie și cea nouă? Nu, căci isus a dis: 
Faceţi acâsta, spre ai întorce dela cea vechie (Om. LXXXII, t. II, t. p. 409-411).
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cum se înțelegea în decomun (1) cuvântul acesta (âpros dela 
aiow, rădic, cresc) chiar de către apostoli şi de către Mân- 
tuitoriul nostru (2), și ;nu pâne nedospită ce se numea de 

ordinar, azimă,-ă(vuov,-spre a o deosebi de pânea dospi- 
tă, saă chiar câte odată și numai pâne,-4pros, dar adâu- 
gând tot-deuna azimă-ăţuuos (Numer. VL, 19 ;lud. VI, 20) (3). 

p. Pe timpul apostolilor se întrebuința pâne ordinară. Căci, 
mai ântăiii pânea acesta se numeşte doro și nu azimă 

(Fapt. IL, 42-46; XX, 7; l. Cor., X, 16; XI, 21); apoi toţi. 

iudeii „de curând convertiți la creștinism“ participau ca şi 

cei-lalți creştini neofiţi la Euharistie (Fapt. II, 22. 41, 42, 
46). Insă, legea lui Moisi prescriind a nu întrebuința azime 
decât numai șepte dile pe an, nu sar fi învoit nici odată a 
a primi în tote dilele (II, 42, 46) sântul Misteriii cu azime, 

pe câră vreme apostolii încă nu hotăriseră cum trebueaui 
creștinii să primescă legea cerimonială a lui Moisi (Fapt. 
XV). In fine D-deii poruncise în legea sa întrebuințarea 
azimelor; dar apostolii, determinând la sinodul din leru- 

salim, care parte a legei trebuea să înceteze şi care se ră- 

mâe obligatâre pentru creștini, nu le porunciră întrebuin- 
_tarea azimelor (XV, 23-30); prin urmare na fost.admise 

în biserica creştină şi trebui să înceteze ca umbră a legei. 

() Mich. Cerul. Epist. in Basnagii 'Thesauro, î. III, part. | 

„ 221, 
P (2). V'om cita în privinţa acesta, mărturia unuia din vechii noştri 
prelați, metropolitul Leontie : „Dis'a Domnul în Evangelie“ : „Pă- 
ziţi-vă de aluatul fariseilor și al saduceilor“. Invăţăceii credeaii 

că le împută că n'a luat pâne; dar lisus, cunoscând gândurile 

lor, le gise : „Cum nu pricepeţi cănu de pâne am gtăit vouă?“ 

(Mat. XVI, 6-11). Ast-tel însuşi ucenicii audind vorbindu-se de 

aluat, credeaiă că este vorba de pâne (ăpros) şi Mântuitoriul le 

dă a înţelege că cu ideia pânei (ăpros) fireşte este legată acea a 

aluatului. „Atunci pricepură ei că le gicea de a se păzi nu de 

aluatul de pâne, ci de învăţătura fariseilor și a saduceilor“ (Ibid. 

12). Despre azime. Lect. ert. 1850, 1. 128. o 

(2). Mai pre larg spre combaterea obiecţiunelor, vedi Mitrofan
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c. De atunci în tot-dâuna s'a'să&vârşit Euharistia cu pâne 
dospită în biserica lui lisus Christos, Cacă : 1€, se scie că ma. 
teria misteriului se lua din darurile poporului, care fără în- 
doială, aducea dea casă, la biserică pâne de rând, pâne dos- 
pită, care se întrebuința la agape şi pentru s&racă (L Cor. 
XI, 21, 22). 20. Nimenea din cei vechi nu numește pânea Eu- 
haristiei azimă ; din contra toţi scriitorii o numesc pâne or- 
dinară (1), câte odată chiar pâne dospită (2). 3, Sântul Epi- 

. fanie, vorbind de ereticii ebioniți, carii se țineati de legea lui 
Moisi, citeză chiar acestă particularitate, că ei serbau Euha- 
ristia cu. azime şi numai cu apă (5), arătând lamurit că nu 
era acesta obiceiul bisericei, 4%. Sunt ŞI câți-va autori ne- părtinitori din apus, protestanți. şi romano-catolici, carii recunosc de bună-voie și dovedesc că până in suta a de- cea și chiar a un spre-decea, nu se întrebuința azima în biserică (4), cu tâte că alții caută a dovedi contrariul (5). 

  

Crytopulo : Confess. Eeclesiz Orient., cap. LX, p. 90. sq. Helm: st. . 
(1). Lustin Apolog. 1 e. 66; Lect. cr. 1825, XVII; Iren. adv. Har. IV, 18n. 4, 5, Oyr. lerus. mist. IV, 1-6; Ambros., de Saer., IV. e. 4: Tu torte dicis: Mens panis est usitatus. .. « (2), Ast-tel : 10. papa Înocentie LI scriea : „ Presbyteri fermentum a nobis confectum per acolythos aceipiunt, ut se a nostra com. munione, maximo illo die, non indicent separatos, quod per pa- rochias fieri debere non puto, quia non longe portanda sunt Sa- oramenta“ (Epist. XXV, ad Decent., e. IV, n. 8) 20. Se gice de papa Melchiade în biografia, sa : „Hic fecit ut oblationes conse- crai per ecclesias ex consecrata episcopi dirigerentur, quod decla- Tatur fermentum“ ţvita Melchiad. în Libu. pontificiali) 30. şi a le pa- pei Siricin : „Hic constituit uţ nullus presbyter missas celebrarst. . quod nominatur fermentum (Vita Siric). (3). Moocrpta rexoar, . . îţi Gbpuoy xai di bdaros wovov (Her. XXX, n. 16). (9. Așa Sirmondus, disquisitio de Azymo, ann. 1651; Cotele- rius. Monum. Eccles. Grec, II, p. 108, 138; Pagius, Critic, in Baron. Ann. CCCXIII, n. 15 Bingh. Orig. Eecl. XV, c.2 3; Klein, Hist. eceles. t | p. 430 ete. i (6). Aceştia se sub împart încă in două clase: unii die că bise- 

ră &XO u5pos uborinpiov
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2%, A doua materie sai felii pentru misteriul Euharistiei, 

pre-lângă pâne de grâu curat, trebue să fie vin sai r6da 

Viţei, de şi unil învățători falși învaţă alt-fel (1) ; căci cu vin 

a aședat însuși Mântuitoriul misteriul acesta. Dupre ce le-a 

dat ucenicilor paharul şi le-a dis : „Beţă dintru acesta toți, 
căci acesta este sângele meă al legei celei noua“ a adaus în- 

dată : „că. dic vouă, de acum nu voiă, mai bea din acest fruct 

al viței până în giuu aceia când îl voii, bea cu vo), no! întru 
împerăția tatalui mei“ (Mat. XXVI, 27-29). De aseminea 

şi biserica dupre esemplul Mântuitoriului tot-dcuna a îm- 

părtăşit misteriul acesta cu vin, precum se vede din măr- 

turiile lui Irineu (2), Ciprian (2), Chrisostom (4), sinodului 

Cartagen€n, etc (3). Și fiind-că, în Palestina se întrebuința 
de regulă vin roș (Fac. XLLX, u ; Deut. XXXII, 14), şi fără 

îndoială cu un asemenea vin a s&vârșit și Mântuitoriul 

misterivl Euharistiei, biserica întrebuinţeză din timpurile 

cele mai vechi vin roş, cu atâta mai mult, că chiar prin 

colGrea sa, vinul acesta ne oferă o imagine credinci6să a 

sângelui lui Christos. | | | 
Vinul acesta menit pentru Euharistie, ca și pânea, tre- 

bue să fie pre-cât se pâte de curat; acâsta se recere prin 

zica romană, de pre timpurile apostolice, a întrebuințat tot-deuna 
numai azimă (Ciampian de Perp. Azim. usu. Rom. 1688; Mabi- 
llon diss. de Pane eubarist., Par., 1674); alţii, că ea a întrebu- 
inţat din vechime fără deosebire azime și pâne dospită (Bona. 

Rer. liturg. 1, 23). | 

(2). Aşa, eraii ebioniţii şi encratiţii, carii în loc de vin întrebu- 
inţaiăi numai apă. (Iren. contr. He. V, 1, n. 3; Epiph. Her. n. 16; 
Clem. Alex. Pedag. II, 2). - 

(2). Adv. Hres. V, ec. 2,3 
(2). Epist. LXIII, ad Caeilium. O | SE 

(4). Unii întrebuinţeză apă în misteriii. Ei bine! spre a arăta 

că el însuşi întrebuinţă vin, atât la aşegarea misteriului, cât şi du- 

re înviere, dând ucenicilor săi mâncare ordinară fără st. taine, 

pentru aceia le dise : din fructul viei, dar viea rodeşte vin și nu 

apă“ (in Mat. om. LĂXXII, n, 2. t. III, 413), Ra 

(6). Cone. din Cartag. can. 46; Tert. reg. 32.
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stălucirea şi sânțenia misteriului. Trebue să fie aniestecat 
tu apă, pentru că dupre tradiţiune (1), însuși Domnul nos- 

tru lisus Christos, aşedând Euharistia, a întrebuințat vin 
amestecat cu apă, precum se întrebuința de regula în lu- 
deia (2). și sânta Biserică în tot-dcuna a făcut așa, dupre 
esemplul Mâatuitoriului și spre aducerea armiite a faptului, 
tă aflându-se pre cruce, din câsta străpunsă „a eșit sânge 
și apă“ (l6n. XIX, 34). Iustin (5) Lrintu (4), Cyprian ($), 
Gregorie Nisul, Ambrosie și mulți alți învățători vechi ai 
bisericei (€), precum şi sinâdele vechi, cel din Cartagena (2), 
sinodul Zrulan, şi titualul vechii” (5) se unesc cu noi spre 
dovedirea aceștia. 

__(). To zorhptov xepacas ZE orvov nai boaroc, “al âmpăcag Ensdtdu- 
xev abroie, ASov ; ntere. .. (Const. apost. VIII, 12). 

(2). Intemeindu-se pe Prov. IX, 5 (Ligtoot. de Minist. templi 
c. XIII). 

(3). Apolog. 1, 66. 
(6). “Oirdre mai 1 menpauăvov zortiptov xai 6 Yeovâs diproa Emdeys- 

zat căv h6voy 705 deo05, nai vtverat i, Ebyaptoria aâua X ptorod (ady, 
Har., V, 2, n. 3) Temperamentum calicis (ib. 1V, 33, n. 2) 

(5). Quando in calice vino aqua miscetur, Christo populus a- 
dunatur“ Epist. LXIII ad. Cecil). 

(6). Grig. Nis. catech. 37. Ambros. de Sacram. V, 1, 4 Genna- 
dius de Dogm. eceles. e. 18. 

(7). Să nu se aducă la altar decât corpul şi sângele Domnului, 
dupre aședarea Domnului însuşi, adecă nimic alt-ceva decât pâne 
și vin amestecat cu apă“ (can. 46). ! 

(5). Sinodul Trulan. can 32: „Şi El (Chrisostom) transmise bi- sericei încredințate conducerei sale pastorale obiceiul de a adauge apă la, vin spre aducerea jertfei celei fără de sânge, spre amin- tirea amestecărei sângelui cu apă care a curs din cesta Rescum= părătoriului şi Mântuitoriului nostru lisus Christos D-gei pentru reînvierea lumei și rescumpărarea păcatelor. Şi în tote bisericele 
unde aii strălucit luminile spirituale, s'a păstrat rânduela acâsta, predată de D-qeii însuşi ; căci Sântul Iacob, fratele lui Christos D-dei dupre trup; cel dintăiii care ocupă scaunul bisericei de Ierusalim 
şi Vasilie Arhiepiscopul bisericei din Cesarea, al cărui renume sa respândit preste tot pământul, predându-ne în scris oficiul miste- riului, „puseră în liturgia dumnedeescă că în st. pahar să fie vin 
şi apă“.
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II. Insuși oficiul misteriului și fără de care nu se pote 

săvărşi, este sânta liturgie. Ea se compune din trei părți : 

dintăiu, proscomidia sati proaducerea, în timpul căria se 

pregăteşte materia pentru misteriii și se numește așa dupre 

obiceiul creştinilor vechi de a aduce la biserică pâne și vin 

pentru Euharistie; a doua, este liturgia, catechumenilor în 

timpul căria se pregătesc creștinii pentru misteriii şi la care 

puteai să ia parte și catechumenii; a treia este liturgia 

credinctoșilor, în timpul căria se săvârşeşte misteriul şi la 

care pot fi de față numai cei credincioși. Locul şi modul 

oficiului liturgiei în tâte părţile sale sunt espuse pre larg în 

regulele și ritualul bisericei. | 

[[]. Ceia ce este mai însemnat în partea a treia a rându- 

elei sântei liturgii, este mai ânt&iă rostirea serbătorescă a 

acestor cuvinte a le Mântuitoriului la aședarea misteriului : 

„Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meă. . „ Bet dintru aces- 

ta topi, acesta, este sângele mei al legeă celei nouă. . .* (Mat. 

XXVI, 26-28); apoi chiemarea Spiritului Sânt, sali rugă- 

ciunea către cel Prea Inalt de a trimite Șpiritul s&ă preste 

sântele taine şi de a le bine-cuvânta (Catech. cel mare, cr. 

despre Euharistie). lacă cum se săvârşeşte acestă lucrare 

strălucită dupre rândutla liturgiei St. In Chrisostom. Când 

cântăreții întoneză imnul Serafimilor, preotul se r6gă (in 

1alnă) : „Cu aceste fericite puteri, şi nok Stepâne iubitoriule 

de 6menă, cântăm și grăim : Sân ești și prea sânt, tu, și unul 

născut Fiul tă, şi prea sântul tăă Spirii. Sânt ești şi prea 

sânt și de mare cuviință Slava ta, care așa aă iubit lumea ta, 

încât şi pre Fiul tăă cel unaul născut l-aă dat, ca lot cel ce 

crede într ânsul să nu ptră, ci să axbă viaţă eternă. Carele 

venind şi totă rândutla cea peniru noă plinind, în noptea în- 

tru carea Sa vândut și mai vârtos însuși Sa dat pre sine pen- 

tru viața lume, luând pânea în sântele și prea curatele și ne-
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prihănitele sale mână, mulțămind și bine-cuvântând, sânțind 
și frângend, a dat sânților s& ucenici și apostolă, dicândi (Cu voce ridicată și arătând cu mâna drepta, spre disc) : „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul mei, carele se /rânge pen- 
tru voi spre ertarea păcatelor (în taină). Așijderea şi paha- rul dupre cină, dicând (cu vâce ridicată, arătând paharul) : „Beţi dintru acesta toță, acesta este sângele mei, al lege: cex nouă; carele pentru vol, și pentru mulți se varsă, spre ertarea Păcatelor“ (Preotul să. râgă în taină Ccântându-se Amin ). „»Aducendhu-ne aminte dar de acesta Poruncă mântuităre şi de t6te cele ce s'aă, făcut pentru noi, de cruce, de gropă, de învie- rea cea de a treia-di, de suirea, la ceriuri, de șederea de a dr&p- ta, de a doua și slavita tarăși venire“ (Tare) : „A le tale din- tru a le tale : Ție aducem de tote și pentru tăte“ (în taină, pe când se cântă : Pre tine te lăudăm) : „Incă aducem fie acestă Slujbă cuvântătore și fără de sânge, și cerem, și ne rugăm și ne cucerim : Trimite Spiritul tăi cel Sânt preste noi, și preste aceste darură ce sunt puse înainte“ (Deci se râgă dicând de trei ori) : „Domne cela ce at trimis Prea Sântulul tă, Spirit, în cesul al treilea apostolilor. tăi, pre acela bunule nu-l lua dela not, ci ne înoește pre not carii ne rugăm ție“ (ln timpul aces ta dice diaconul : Inimă curată zidește întru mine D-deule şi Duh drept înolește întru cele din lăuntru a le mele. Nu mă lepăda pre mine dela faţa ta și duhul t&ă cel sânt nu-l lua dela mine). (Deci diaconul plecându-și capul, şi arătând cu orariul sânta Pârne, dice în taină : „Bine-cuvintâză stă. pâne sânta Pâine“ ) : „Și fa adecă Pânea acesta, cinstit trupul Christosulu tăi. Diaconul : Amin. Și iarăși diaconul: »Bine- cuvintâză stăpâne Sântul Pahar“. Şi preotul bine-cuvântând dice : „Iar ce este în paharul acesta, cinstit sângele Christo- suluă tăi“. Diaconul : Amin. Și iarăşi diaconul arătând spre amândou& sântele dice : „Bine-cuvinteză stepâne pre amân-
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dou“. ar preotul bine-cuvântând amândouă sântele dice : 

„Prefăcându-le cu duhul tăă cel sânt“. (Diaconul : Amin, 

amin, amin). 

De aici se vede : 10, Că cuvintele Mântuitoriului : „Luaţi, 

mâncaţi. . . beţă dintru acesta. . . & pe care le rosteşte ierur- 

ghisitoriul arătând sântele daruri, pre urmă chiemarea Sân- 

tului Spirit asupra acestor daruri, în fine chiar bine-cuvân- 

tarea lor form&ză o singură lucrare ne despărțită şi conti- 

nuă; 20. Că aceste cuvinte se aduc mai ales în rugăciunea 

către D-deii- Tatăl și aceia ca o poruncă a Mântuitoriului 

către toți învăţăceil săi (1 Cor. XI, 23-25); 30. În fine că în- 

temeindu-se pe porunca acesta (întru amintirea acestel po- 

runci mântuitâre) preotul îndrăsneşte a ruga pre D-qei- 

Tatăl în numele tuturor credincioșilor, ca să trimită pre 

Spiritul Sânr preste sântele daruri şi să prefaca pânea și 

vinul în corpul şi sângele lui lisus Christos. Ast-fel, atribuind 

cuvintelor ce le pronunță Mântuitoriul, la aşedarea tainei 

Euharistiei, tâtă însemnătatea ce li se cuvine, ca unei po: 

runci mântuităre în puterea căria numai servitorii altariului 

îndrăsnesc să plinescă un misterii așa de înalt şi așa de în- 

fricoşat, biserica catolică ortodoxă tot odată crede și înva- 

ță (1), că în rândugla sântei liturgii, prefacerea corpului şi 

a sângelui lui Christos este efect al pogorirel şi al lucrărei 

Spiritului Sânt asupra darurilor, şi acesta prin rugăciunea 

episcopului sati a preotului către D-dei "Tatăl : „Fă pânea 

acesta cinstitul trup al Christosuluă iză, și ce este în paharul 

ucesta cinstit sângele Christosuluă tă, prefăcându-le cu Du- 

hul t&ă cel Sânt (2)*. Așa a fost în tot-deuna credința bi- 

(1). Contra. socotinţei greşite a laţinilor (Perrone, Prael. theol. 

tract. de Euhar. p. Îl c. 3), carii, precum se scie, atribuesc pu- 

terea sânţirei darurilor cuvintelor Mântuitoriului : Luaţi, mân- 

cai. . ete. . ” 

(2). Vegi rândutla arhierescă. comp. Mart. ort. p. 1. resp. 101; 

Epist. patr. res. despre credinţă ortodoxă. art. 11.
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sericei creștine, dupre tradiţiunea sânilor apostoli chiar. 
19 Acesta se vede din liturgiile sale vechi, adecă : în li- 

turgia Sântului Apostol Iacob, fratele Domnului, din litar- 
gia ce se află în aşedămintele apostolești și acea-a Sântu: 
lui Vasilie cei Mare. In tâte liturgiile acestea, ca şi în acea 
a Sântului I6n Chrisostom, cuvintele pre care le-a rostit 
Mântuitoriul la aședarea Euharistiei sunt aduse în rugăciu- 
nea către D-dei- Tatăl, cu acestă poruncă lămurită a Mân- 
tuitoriului : „Acâta să faceţi întru pomenirea meat (Luc. 
XXII, 19). Dupre care urmeză îndată chemarea Spiritu- 
lui Sânt preste darurile ce sunt puse înainte ca să fie sân- 
țite și prefăcute. Iacă cum espune acest subiect însemnat 
liturgia Sântului Apostol Iacob : „Pentru acesta (adică du- 
pre acestă poruncă a lui Christos ; Acesta se faceţi întru 
pomenirea mea), „și noi Păcătoșiă, aducându-ne aminte de 
oiă-făcetărele sale patimi, de crucea, sa cea mântuităre. . ţie 
"i aducem Domne, acesta Jertyd înfricoșată şi fară de sânge, 
rugându-ie. . Indură-te de noi, D-deule, dupre mare mila ia, 
și trimite preste noi și preste aceste daruri ce sunt puse îna- 
înte pre Sântul tăi Spirit, D-le, de viaţa făcătoriă, ce șâde 
pre tron cu tine, D-dei- Tatăl și cu unul născut Fiul tei, cel 
ce împărăţește cu tine ; de o fiinţa și împreună etern cu tine. . 
Spiritul acest prea Sânt, care este Domnul tEă, trimite-l pres- 
te not și preste aceste daruri, pentru ca, pogorîndau-se preste 
pânea și paharul acesta, să le sânțescă prin sânta, slăvita și 
a tot îndurata sa revărsare, să facă pânea acâsta sânt corpul 
Christosulut tă și paharul, acesta scump sângele Christosuluă 
tăi (:)“. In aşeqămintele apostolice cetim : „Pentru, acesta 
(adecă dupre același poruncă a Mântuitoriulu!), amintind 
suferințele, mârtea, și învierea sa. .... aducem ție Domne şi 

"D-deule, dupre porunca luă (ară Tv 705 dăratw), pânea 

  

0). Veqi liturgia acesta, în Bibl. Patr. Gr. Lat.t. II p. 12.
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acâsta şi paharul acesta, nulțâmindu-țt pentru că ne-ai îngă- 
duit a-ți sta înainte şi a-ţi servi; și ne rugăm ție, D-deul bună- 

tățeă, cauta cu îndurare asupra acestor daruri ce sunt puse 

înaintea. 'Ta, primeștele întru cinstea Christosuluă tăă ; trimite 

preste jertfa acesta Spiritul tăă, cel sânt, martor al suferinţe- 
lor Domnului Iisus, pentru ca sa facă pânea acâsta, corpul 
Christosuluă tăă, și ce este în paharul acesta sângele Christo- 

suluă td... . (34. Şi în liturgia Sântului Vasilie, pânea și 

vinul, chiar dupre ce sa pronunţat asupra lor cuvintele 

Mântuitoriului : „Luaţi, mâncaţi. . . beţă dintru acesta toți“ 

se numesc numai antitipuri (avrirura) a le corpului și sân- 

gelui lui Christos, adecă nufnai preînchipuiri,şi încă nu sunt 

specii prefăcute în adevăratul corp și adevăratul sânge al 

Domnului. „ZPuind aică preînchipuirile trupului și sângelui 

Christosuluă teă, ţie ne rugăm și ne cuceriin sânte al sânţilor. 

Ca, prin buna-voinţă a îndurare) tale, să se pogăre preste da. 

rurile acestea Sântul t2ă, Spirit, să le bine-cuvinteze, să le sân: 

țescă și să le arate (2). Apoi vibe rugăciunea : „Domne cela 

ce pre prea sântul tăi, spirit etc. . * și însăși bine-cuvân- 

tarea sântelor daruri cu rostirea cuvintelor cunoscute. 

Adevărul acesta răsare din mărturiile vechilor învăţători 

ai bisericei, atât resăriteni cât și apuseni. Și anume : 

Sântul Irineă dice așa : «Precum pânea pământescă, 

prin chiemarea lui D-deii asupra sa, înceteză de a fi pâne 

de rând și devine Euharistie, compuse din cele pământești 

şi cerești, şa ș şi corputile nostre, dupre ce s'a împărtășit 

cu Euharistia, numai sunt stricăciâse și peritâre, ci ai spe- 

ranţa învierei (5): 

. Lib. VIII, e. 12 p. 407, in Coteler., Patr. Apost. vol.. | 

amest. 1124. 
(2). Vegi rugăciunea preotului din înaintea sânţirei sântelor 

daruri, pe când se cânta : Pre tine te lăudăm. 

(3). Adv. Her. 1V, e. 34.
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Origen : «Făcând cele plăcute creatoriului a tâte mâncăm 
cu mulțămire, pentru bine-facerile primite, şi cu rugăciune 
pânele aducerei, prefăcute prin rugăciune în Sântul Corp 
și sânţind pre cei ce-l primesc cu bună dispuseciune (1. 

Sântul Cyril al Ierusalimuluă ; <Pânea și vinul Euharis- 
tiei, înainte de chlemarea întru tot sântei şi închinatei Tre- 
imi, wu era alt-ceva decât pâne și vin; lar dupre invo- 
care, cea dintăiti se preface în corpul lui Christos, al doi- 
lea în sângele lui Christos (2). «Pânea Euharistiet, dupre 
chemarea Spiritulul Sânt, numai este pâne, ci corpul lui 
Christos (2);. <Dupre aceia (adecă dupre cântarea sera- 
fimilor), sânțiţi prin aceste cântări spirituale, rugăm pre 
D-deul îndurărilor ca să trimită pre Sântul s&ă Spirit pres- 
te aceste daruri ce sunt puse înaintea lui, ca să prefacă pâ- 
nea în corpul lui Christos și vinul în sângele lui Christos; 
căci fără îndoială, ori-ce este atins de Spiritul Sânt se sân- 
țește şi se preface (4). i 

Sântul şi Marele Vasilie : «Cuvintele chiemărei, la pre- 
facerea pânei Euharistiei şi a paharului bine-cuvântărei, 
care dintre sânți ni le-a lăsat 6re în scris? Căci nu ne mul- 
țămim numai cu cuvintele citate de Apostolul săi din Evan- 
geliii ; ci şi mai înainte și dupre aceia, rostim, și alte cuvin- 
te, care, dupre noi, ai mare putere în misteriii şi pre care 
le împrumutăm din înveţătura nescrisă (5). 

Fericitul Augustin : Ceia ce numim noi corp şi sânge 
al lui Christos, este o substanță, carea, împrumutată din 

0). Xa revonâvovs dă Ti edxXiv Aytâvri mai pătoy. . . (Contr. Cels. lib. VIII. p. 399). Şi aiurea dice : „Sanctificatur per ver- bum Dei pergue obsecrationem“ (In Math. XV, 4. II. p. 11. Paris. 1604). | | | (2). Instr. mystag. 1, n. 7. 
(9). Ibid. II, n. 3. 
(). Ibid. V, n. 7. 
(6). Despre Spiritul Sânt către Amfilochie, e. 27.
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fructele pământului, dar sânţită „prin rugăciunea, misteri- 

sa, este primită de noi cu frica lui D-dei, pentru mântui- 

rea sufletelor nâstre, și întru amintirea patimelor Mântui- 

toriului, carele a suferit pentru noi, și care din partea ve- 

dută fiind lucru de mâni omenești, se sânțește ca o taină 

mare numai prin lucrarea nevădută a Spiritului Sânt (1);. 

«Prin cuvintele acestea (| Tim. II, 1) prefer a înţelege ceia ce 

1Otă sati mai tâtă biserica repețeşte. Cererile (precationes), 

Je inălțăm le oficiul misteriilor înaiate de sânţirea celor puse 

înainte pe sânta masă; şi rugăciunile (orationes), când se 

bine-cuvintză, se sânţesc şi se sfăramă spre a le împărţi cre- 

dincioşilor (2)>. 

Sântul Proclu al Constantinopolei : «Dupre înălțarea la 

ceriti a Mântuitoriului nostru, apostolii, inainte de a se im- 

prăştia preste 1ot pământul adunându-se într'un cuget, se 

rugati în 16te diiele, și aflând mângăerea lor în corpul Dom- 

nului, s&vârșaă liturgia cu cântări prelungite. . . . Prin ru- 

găciunele acestea cereau pogorirea Spiritului Sânt preste 

pânea și vinul amestecat cu apă puse înainte, pentru ca lu- 

crarea sa dumnedeescă, să le descopere ochilor ca adevă- 

ratul corp şi adevăratul sânge al Mântuitoriului nostru li- 

sus Christos ; ceia ce se face și astă-di şi se va face până la 

sfârşitul vecului (3). | - 

Sântul IOn Damascen : “Precum pânea ce se mănâncă şi 

vinul ce se bea se prefac (wera6ăXhovyrat) firește în corpul și 

sângele acelui ce mânâncă și bea, şi nu formeză un corp 

deosebit de cel precedent, aşa prin chiemarea şi pogorirea 

Spiritului Sânt, pânea proaducerei, vinul şi apa se prefac 

supra-fireşte (Dnepovidc perazotodvr=t) în corpul şi sângele lui 

(1). De Trinit. III, 4, n. 10, in Patrol. curs. compl. î. XLII p. 814, 

(2). Epist. CXLIX ad Paulinum, e. 2n. 16, in cit Patrol. t. XXX- 

III, p. 636. | 

(5). Despre "Traditia s-tei liturgii, Lect. er. 1839, IV, p. 31, 38.
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lisus Christos, şi formeză nu două corpuri deosebite, ci 
unul şi același corp (1). Același învăţătură o aflăm la Gri- 
gorie din Nissa (2), Ieronim (2), Ambrosie, Teodoral Era- 
cliei, Teofilact Bulgariul (4) şi la toți cei-lalți scriitori resă- 
riteni (5). 

$. 2175. Natura nevidută a, misteriuiui Huharistieă : 
1% Presenţa reală a luă Iisus Christos în misteriă,. 

Credem că chiar în momentul, când lerurghisitoriul s&- 
vârşeşte taina Eubharistiej, dupre porunca Mântuitoriului, 
chiemând Spiritul Sânt preste daruri, le bine-cuvinteză şi le 
sânţește cu acestă rugăciune cătră cel Prea Inalt : „Fă pânea 
acâsta prețiosul corp al Christosului tă, iar ce este în paharul 
acesta scump sângele Christosuluă tău, prefăcându-le cu, Spi- 
ritul tăă cel Sânt“ pânea şi vinul se prefac cu adevărat, prin 
pogorirea Spiritului Sânt, în adevăratul corp și sânge al lui 
lisus Christos; aşa că, de și vedem apoi pre sânta masă pâne 
și vin, totuși, în ființă chiar, sunt nevădui pentru ochii noștri 
trupești adevăratul corp şi adevăratul sânge al Domnului, numai în chipul pânei şi al vinului. ]*Credem, dic primaţii 
de Orient, că în acest oficiti sânt, Domnul nostru isus Chris- 

  

(1). Espun. cred, ort. lib. IV, e. 13, p. 252. (2). “O zproc &yăterau Să Adţov eo xai dvrabteme (catech. c. 37), (3. Ad quorum (presbyter) preces Christi corpus sanguis que conficitur“ (Epist. LXXXV ad kvagr). (4). Vegi mărturiile lor în $. 216. 
(5). Spre esemplu, Simeon de Salonic (în tratatul său despre sân- tele taine) patriarhul Ieremia, (Ep. către teol. din Wiirtemberg : Lect. cr. 1845, 1, 346). Mitrofan Critopul (Mărtur. cred. bis. res, tract. despre Bubharistie). La ruşi s'a scris în privinţa acâsta, contra papiştilor de către fraţii Lichonde, Demetriă al Rostovului şi Ste- tan Iavorski (vegi în diction. mita. Eugenie). A fost şi un sinod de „_Păstori convocat la 1690 de pati. I6chim, care s'a ocupat de cestiu- unea acesta (Vedi. ibid. art. Ionnikii Lichonde).
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tos este de faţă, nu simbolic sai figurat (unu, Zvnoviu66) ; 

nu prin prisosinţa harului, ca în cele-lalte misterii; nu nu- 
mai prin revărsare, precum ati dis unii din sânții părinți 
despre botez; nici prin impanaţiune (xar'Evaprioudv, per 

impanationem), ca și cum dumnedeirea Cuvântului ar pă- 

trunde substanţial (5noorariâs) pânea adusă pentru Euha- 

ristie, precum esplică luteranii cu puţin respect şi cuviin- 
ță, ci cu adevărat și real; așa că, dupre sânţirea pânei și a 

vinului, pânea se schimbă, se transformă, se preface în a- 

devăratul corp al Domnului, care s'a născut în Vitleem din 

Maria, pururea fecâră, sa botezat în Iordan, a pătimit, 

s'a înmormântat, a înviat, s'a înălțat la ceriuri, șede de a 

drepta lui D-deii-Tatăl, şiiarăşi va veni pre norii ceriului; şi 

vinul se schimbă şi se preface în adevăratul sânge al Dom- 

nului, care pre timpul suferințelor sale pre cruce s'a vărsat 

pentru viaţa lumei. Credem iarăși că dupre sânțirea pânei 

şi a vinului numai rămâne pâne şi vin, ci însuşi corpul și 

propriul sânge al Domnului, sub forma și chipul pânei și 

al vinului» (Epist. art. 17). În cuvintele acestea biserica or- 

todoxă mărturisește lămurit presenţa reală a lui Iisus Chris- 

tos în misteriul Euharistiei și însuși modul acestei presenți. 

Presenţa sa reală, în opunere cu erorile spiritelor tari din 

vechime (4) şi moderne (2), mai ales reformaţi, carii ncgă 

absolut presenţa lui lisus Christos în misteriul Euharistiel, 

învățând, că pânea și vinul, chiar dupre sânțire rămân 

simplu pâne și vin, şi nu sunt alt-ceva decât simbâle, icone 

sati semne a le corpului și sângelui lui isus Christos; aşa 

că, împărtăşindu-se cu pânea şi vinul acesta, se cumi- 

  

(1). Așa erai docheţii (Ignatie Teof. Ep. ad. Smirn., n. 7), car 

tharii (Moneta. adv. cath. et. Wald. IV, 3 $.]), paulicianii şi bogo- 

milii (Phot. contr. manich. Î, 7). a | 

(3). Cum Zpingli. Wiklef, Calvin cu diseipulii lor precum și toți 

socinienii şi raţionaliştii.



— 496 — 

necă cine-va lăuntric, spiritual, prin credință cu corpul şi 
sângele lui Iisus Christos ca cu un nutriment spiritual (2). 
Modul presenţei, anume prin transformare sati prefacerea 
pânei și a vinului în adevăratul corp şi adeveratul sânge al 
Domnului, în opunere cu socotinţele luteranilor, carii pre- 
tind, că lisus Christos, de şi aevea de față în misteriul Eu- 
haristiei, totuși numai prin p&trunderea pânei și a vinului 
(per impanationem), care remân fără nici o schimbare, ȘI 
prin împreună fiinţa nevăduţă a corpului și sângele săi cu 
aceste specii (per consubstantiationem) (2), iar nu prin 
schimbarea sau prefacerea pânei și a vinului în adevăra- 
tul corp şi adevăratul sânge a lui lisus Christos, 

Inveţătura bisericei ortodoxe despre presenţa reală a lui 
lisus Christos în misteriul Euharistier are temeiuri neclă- 
tite în Sânta Scriptură şi în sânta tradițiune. Dintre acestea : 

|. Cuvintele fagăduinței Mântuitoriului despre misteriul 
Euharistiei (I6n; VI, 27-68), pe care trebue numai decât 
a le lua dupre literă şi nu întrun înțeles figurat (2). Căci: 10, 
Dupre literă le-a luat însuși jidovii, către carii vorbea Mân. 
tairoriul. Când îl audiră dicând : „Bă sunt pânea cea vie 
care m'am pogorit din ceriă ; de va mânca cine-va din pânea 
acesta va vieţui în etern, și pânea, care căi voiă da, trupul meă 
este pre care îl voiă, da pentru viața lumeit (ibid. 5:), ei înce- 
pură a disputa între dânșii despre neposibilitatea unei mi: 
nuni așa de mare, dicend : „Cum pote sa ne dea el trupul sei să-l mâncăm ?* (ibid. 52). Ce însemnătate ar îi avut dis- puta acesta a jidovilor, dacă n'ar fi luat dupre literă cuvin- tele Mântuitoriului? 

  

(4). Calvin, Inst., IV. 11, n. 10; Confes. Helvet., Îl, art. XXI; Confess. Gallie. art. XXXVI; contess. Belg. art. XXXV. (2). Sai precum se esprimă luteraniă : „Corpus Christi est în pane, cum pane, sub pane“. 
(3). Cum vor protestanții.
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20. Nu numai că Mântuitoriul nu înfruntă pre jidovi, ca 
altă dată (I6n. III, 3-5; 1V, 32; V, 13; VIII; 2, 32, 40; XI, 

ui; XVI, 18, 22; Mat., XVI, 6; XIX, 24), că l-ar fi înţeles 

răi; din contră prourmă cuvântarea sa în același înţeles 
şi încă cu mai multă putere și precisiune : „Amin, Amin, 

dc vouă, de nu veți mânca trupul Fiului omenesc și nu veţă 

bea sângele luă, nu veţi avea viaţă întru voi. Cel ce mănâncă 

trupul meă, și bea sângele meă are viaţa, de veci, și eă, îl voiă, 

înviea pre el în diua cea de apoi; căcă trupul meă, este cu, a- 

devărat mâncare, și sângele meă, adevărat băutură este“ (Lân, 

VI, 53-55) (1). Aici este de însemnat în deosebi: 10. că Dom- 

nul începe respunsul săi către jidovi prin cuvintele: „Amin, 
Amin“, pre care le întrebuința de regulă spre a arăta gradul 

cel mai înalt al asigurărei sale despre adevărul cuvintelor: 

sale; 2% că propune Omenilor împărtăşirea trupului și a 

sângelui s&i ca o poruncă positivă absolut de trebuinţă 

spre a le asigura viaţa eternă : „De nu veți mânca trupul 
fiului omului şi nu veţi bea sângele luă nu veţi avea viaţă 

întru voi. Cel ce mănâncă, trupul mei și bea sângele mei 

are viaţa eternă“ (ibid. 54, 55). Insemnătatea acestei po- 

runci era așa de mare că trebuea să fie esprimată simplu 
şi cu înțeles pentru toți, prin urmare în înțelesul literal. 

In fine trebue a observa 3%. că în cuvintele acestea : „Zru- 

pul med, este ca adevărat mâncare și sângele meă, cu adevă- 

rat băutură“ (ibid. 56). Adausul cuvântului adevărat (&An- 

365) mărturisește, pre de oparte, că obiectele afirmaţiunei. 

sunt cu totul identice; pre de alia, că jidovii înmărmuriţi 

(1). In genere este seiut că şi în alte împrejurări, când jidovii 

pricepea cuvintele sale în înțelesul literal, Mântuitoriul, cu tote 

murmurele şi obiecțiunile auditorilor săi, esprimă ideia sa cu 

mai multă precisiune și energie încă (16n, VIII, 56-58; X, 24-39; 

Mat. LX, 2-6, şi alt). 

“Teologia Dogmatică. 32.



— 498 — 

de făgăduinţa Mântuitoriului dea le da trupul spre mâncare, 

nu abusară nici de cum în privinţa înţelesului adevărat al 
cuvintelor sale și credură că le făgăduea cu adevărat de a 
gusta din carnea și sângele lui. 

3%, Tot așa înţeleseră cuvintele acestea şi îrivățăceii lui 
Christos, carii se aflau pintre jidovi, și de aceia mulţi din- 
tre ei, înspăimântați de ideia de a mânca trupul şi a bea sân- 
gele Stăpânului lor, murmurară dicând : „Aspru cuvânt este 
acesta cine pâte sa-l asculte ?* (ibid. 60). Atunci Domnul, 
spre a-i încredința de posibilitatea unei împărtăşiri așa de 
minunate, le arătă o altă minune, acea a înălțărei sale a- 
propiate, la căre se provoca numai la casuri cu totul rare, 

ca la dovada cea mai puternică a puterei sale dumnedee- 
și în privința înve&ţăturei și a adiverităţei predicărei sale 
(Ion. 1, 50, 51; Mat. XXVI, 13, 64): „Deci isus, cunoscând 
în sine că uceniciă stă 1nurmaură pentru acâsta, le-a dis lor. : 
acesta vă scandalis&ă pre vot? Dar dacă veţi vedea pre Fiul 
omului suindu-se unde era mai înainte?“ (Lon. VI, 61, 62), 

4%. Dupre literă ai fost luate cuvintele făgăduinţei lui 
lisus despre misteriul Euharistiei şi de către toți învățătorii 
vechi ai bisericei : Clement Alexandrânul, Tertulian, Cypri- 
an, Eusebiu Cesarenul (1), Grigorie Nissul, Marele Vasilie, 
I6n Chrisostom, Epifanie, Macarie (2), Ambrosie, Cyril 
al Alexandriei, Augustin Teodoret, Leon al Ierusalimu- 
lui, I6n Damascen şi alţii (2), precum şi de către sinâde în- 

(1). Clem. Alex. Pzdagog. VI, 12; Strom., VI, 52; 'Textul., de - 
Resur. carn., 37; Cyprian. de Orat. Domin., p. 421, ed Baluz.; 
Euseb. in Ies. 11, Ps. LXĂX, 12. 

(2). Greg. Nisul. Conte. Eunom. Orat. XI, t. ÎL. p. 104, ed. Mor.; 
Mar. Vas. la Ps. XLIV, n. 2; Chrisost. despre Preoţie, III, 5; 
Epii, Eeores LX; Macar în Luc. XXIV, 7 (în Cater. Mai IX, 

(6). Ambr. de Fide IV, 6; de Sacr. IV, 5; V, 1; Cyre. Alex. 
in Abac. n. 48; August. în Efes. 1, €; Teod. H. E. 1V, ||; Leont., adv. Nestor. VII, 3 (in Mai IX); Damasc. Esp. cred. 1V, 14.
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tregi, precum : sinodul din Efes şi al doilea din Constan- 

tinopole (1). | 

50. Espresiunea „a mânca trupuli când se întrebuințeză 

în Scriptură în înţelesul figurat, însemnă tot-deuna și pretu- 

tindenea : „a face altuea un mare răă, a ofensa cu cruzimet, 

mai ales, „a grăi de reă, a calomnia“ (Ps. XXVI, 2; Iov, 

XIX, 22; Mich., LII, 3; Gal. V, 15), și n'are nici odată alt înţe- 

les. Prin urmare, dacă s'ar lua în sens figurat cuvintele pro- 

misiunei Mântuitoriului în privinţa misteriului Euharistiei, 

ele ar însemna : „Cel ce măncâncă carnea meat, adecă, cel 

ce-mi face r&ul cel mai mare, „are viață eternăt. Şi din 

contră : „Dacă nu veţi mânca trupul Fiului omenesc“, ade- 

că dacă nu-l veţi ofensa cu cruzime, dacă nu-l veţi grăi de 

re, nu-l veţi calomnia „nu veţă avea viaţa întru voi! . . .* 

Dar cine nu va respinge nişte aseminea idei? 

60, In fine ar fi nedrept a lua cuvintele acestea a le lui 

lisus în înţelesul figurat și a susținea, cum fac reformaţii, 

că Domnul grăia anume jidovilor, în casul de faţă, «despre 

împărtășşirea spirituală şi despre unirea cu el prin credin- 

tă», numai pentru cuvântul, că din contră, Domnul le vor- 

bea auditorilor săi de o mâncare cu totul nouă, precum nu- 

mai mâncase el şi promitea a le da și pre viitorii: „fânea 

ce eă voiă da, trupul mei este pre care îl voiă da pentru viaţa 

Îuamei“ (l6n. VI, 52). Dar pintre auditorii săi eraii și uceni- 

cii săi, nu numai cel doi-spre-dece, ci încă și mulţi alții. 

(ibid. 61-67), cariă prin urmare credeai acuma întru el, şi 

prin credinţa lor comunicai spirituaimninte cu el. 

II. Narațiunea celor trei Evangelişti, Mateiti, Marcii și 

Luca, despre aședarea misteriului Euharistiei. Ei tustrei 

mărturisesc, că Domnul lisus, la cina cea de pre urmă, lu- 

(1). Concil. Efes. Epist. ad Nestor. în Harduim. Act. Concil. 

ţ. Î col. 1290; Constantin. II. Actio. IV, col. 310.
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ând pânea, mulțămi, o frânse și dise ucenicilor săi dându- 
le-o : Luaţi, mâncaţi; acesta este corpul mei, carele pentru 
voi se dă; faceţi acâsta spre amintirea meat. Apoi luând pa- 
harul și mulțămind lui D-deti, dădu ucenicilor săi qicând: 
»Befă dintru acesta ioță, acesta, este sângele mei, al'legei celei 
nouă, carele pentru voi se varsă spre ertarea păcatelor (Mat., 
XXVI, 26; Marc. XIV, 22; Luc. XXII, 19). Aici iarăşi nu 
ne e permis a ne îndepărta de înţelesul literal al cuvintelor 
acestora a le Mântuitoriului, prin care arată destul de la. 

“murit că, sub chipul pânei şi al vinului, în taina Euharistiei, 
este adevăratul său corp și adevăratul să sânge ce se dă 
credincioşilor. Dicem dar, că totul ne impune a ie iua în 
înțelesul literal. 

1% Și demnitatea Mântuitoriuluy însuși. A admite cum 
fac spiritele tari, că Domnul, dicând ucenicilor săi : Aces 
ta este corpul mei. . . acesta este sângele mei. . . ar fi voit 
se dică anume : «Acesta este simbolul sati semnul corpu- 
lui mei, și acesta este simbolul sângelui mei», n'ar fi Grea 
admite în acelaşi timp că prin neexactitatea espresiunei 
sale, Domnul a indus în erâre pre apostoli, și prin ei pre tâtă 
biserica sa, carea în tot-deuna precum vom vedea a luat 
cuvintele acestea în inţelesul literal, direct, şi prin urmare, 
vEdu tot-deuna în Euharistie adevăratul corp și adevera- 
tul sânge al Mântuitoriului s&u, iar nici de cum simbâle saii semne a le corpului sai a le sângelui săi? .. 

2% Și împrejurările în care Mântuitoriul pronunţă cu- vintele acestea. Se pronunță numai inaintea ucenicilor aleși 
de dânsul, carii se învedniciseră a aud! din gura dumne- de€scă acea asigurare : » Voă sunteţă amicii meu“ (16n, XV, 
14-15); le pronunţă întrun moment când, dupre mărturia 
acestor ucenici chiar, nu le mar vorbea în parabole, ci pe 
faţă (XVI, 29); le rosti în orele din „urmă înainte de pati-
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mele şi mortea sa. Şi dacă este lucru firesc a-şi deschide 

când-va inima amicilor săi şi a le grăi de a dreptul și lă- 
murit, acâsta se face mai ales înainte de morte. 

30. Si însemnătatea Euharistiei. Aședându-o Domnul 

nostru, înfiinţă misteriul cel mai mare al legei nouă, porun- 

cind de a-l săvârși şi serba în tOte seculele (Luc. XXII, 19-20): 

Dar şi însemnătatea unui misteriii neapărat de trebuinţă 

spre mântuire, şi caracterul legei saă a testamentului, și 

caracterul poruncei chiar, cereaă numai puţin, ca termină 

întrebuințaţi în aşedare să fie de cea mai mare chiaritate 

şi precisiune, să nu pâtă lasa nică îndoială, nici posibilitate 

de erdre, într'o afacere așa de gravă. 
40. Şi raportul cuvintelor acestora a le Mântuitoriului cu 

acele ce le pronunţă Moisi confirmând legea vechie. Când 

aședă Mântuitoriul augustul misteriă, ca semn și confir- 

mare a legei nouă între D-deii şi Istrailul cel noii, dându-le 

paharul dise ucenicilor să : „Zaharul acesta este legea cea 

nouă întru sângele mei“. Aşa făcu Moisi spre confirmarea 

jegei vechi între D-deii și poporul lui Istrail; el luă sânge, 

stropi poporul şi dise : „Iacă sângele legăturei ce a făcut 

Domnul cu voi“ (Ebr., IX, 20; Eș. XXIV, 8). Dar de sigur 

Moisi stropi atunci cu sânge de taur (Eș. XXIV, 5). care 

figura sângele de impecare al mielului jertfit pentru p&ca- 

tele lumei pe altariui crucei. Prin urmare lisus oferi de 

aseminea învă&țăceilor săi, în paharul legăturei, adevăratul 

s&ii sânge. 

III. Inv&ţătura Sântului Apostol Paul despre Euharistie, 

așa precum este ea espusă în cele două locuri din epistola 

sa către corinteni. 

In locul ânt&iii, îndemnând pre creştinii din Corint de a 

se feri de adunarea cu păgânii în serbările lor idololatre, 

dice : „Zubiţii me, fugiți de idololatrie. Ca celor înţelepţi
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vorbesc; judeca voi înșivă ceta ce vorbesc căi. Paharul bine- 
cuvântărei, care bine-cuvântăm, aă, nu este împărtăşirea, sân- 
gelu luă Christos? Pânea care frângem, aă, nu este împărta- 
șirea corpului hi Christos? Cacă, noi, mulți fiind, suntem o 
pâne, un corp; căci toți ne împărtășim dintr'o pâne. . . cele 
ce sacrifică ginţile, le sacrifică demonilor, dar nu. luă D-dei ; 
și nu voesc decă, ca v0ă sa fiți părtași demonilor. Nu puteţi 
bea potirul Domnuluă și potirul demonilor“ (I Cor. X, 14-17, 
20-21). Aici Apostolul represintă creştinilor, ca neîndoios ȘI 
în genere cunoscut, că împărtăşindu-se din paharul Dom- 
nului se împărtășesc cu sângele lui isus Christos, și împăr- 
tășindu-se cu pânea sai din masa Domnului se împărtăşesc 
cu corpul lui lisus Christos; şi pentru acesta îi aduce de 
martori : „Ca celor înţelepţi vorbesc ; judecaţi vot îmșivă cela 
ce vorbesc e“ (Ibid. 1). 

In locul al doilea Apostolul începe cu istorisirea aşedă- 
rei misteriului Euharistiei, şi o face cu acelaşi termini, şi 
prin urmare în acelaşi înțeles literal ca și Evangeliştii : 
„Caci eă am primit dela Domnul aceia, care am și dat vouă : 
cd Domnul lisus în noptea în care sa vendut, a luat pâne; 
și mulțămind, a frânt-o şi a dis : Luaţi, mâncaţi ; acesta este 
corpul mei, care se frânge pentru voi; acesta faceţi spre a- 
mintirea mea. Aseminea a, luat și potirul dupre cină, dicând : Acest potir este noul testament în, sângele mei; faceți acesta 
de câte ori îl veţi bea spre amintirea mea“ (1 Cor. XI, 23-25). Și adaugă îndată :; „Drept aceia, ori care va mânca, acestă 
pâne, saă va bea acest potir al Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat corpului, şi sângelui Domnului. Decă fie-care să se cerceteze pre sine însuși, și așa se mănânce dinti” acestă pâne și să beă dintr'acest potir. Căcă cel ce mănâncă și bea cu ne- vrednicie, mănâncă și bea pentru condemnarea sa, nedeose- bind corpul Domnului“ (27-29). Se pâte dice 6re întrun
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chip mai direct și mai lămurit, că sub forma pânei și a vinu- 

lui Euharistiei, creştinii se împărtășesc cu adevăratul corp 

şi cu adevăratul sânge al Domnului? 

IV. Inveţătura despre misteriul Euharistiei profesată de 

sânții părinţi şi învățători ai pisericei, încă de pre timpuri- 

le apostolice. | 

Sântul Ignatie Teoforul dice, vorbind despre doceți : «Se 

absţin dela Euharistie și rugăciune, in aceia că nu mărtu- 

risesc, că Euharistia este carnea Mântuitoriului nostru lisus 

Christos, carea pentru păcatele nostre a pătimit, pre carea 

părintele întru bunătatea sa o a înviat. (9). 

Sântul Iustin Martirul : «Noi o primim (Euharistia), nu 

ca pâne simplă și nici ca o simplă beutură ; ci, precum Mân- 

tuitoriul nostru lisus Christos, întrupându-se în Cuventul 

lui D-qei, avu carne și sânge pentru mântuirea nostră, aşa 

am primit că acestă mâncare, preste care s'a făcut rugăciu- 

nea de mulţămire cu cuvintele lui Iisus, și prin care se nu- 

treşte carnea nOstră şi sângele prin prefacere, este însuşi 

trupul și sângele întrupatului Jisus (2).. 

Sântul Irineă, vorbind despre eretică : «Cum pot €) să re- 

cunâscă că pânea preste care s'a săvârșit rugăciunea de 

mulțămire, este corpul Domnului şi că acest pahar este 

potirul sângelui stii dacă nu recunosc că el este Fiul Crea- 

toriului lumei (2); Dacă paharul amestecat cu apă şi pâ- 

nea pregătită primesc pre Cuvântul dumnedeesc și devin 

Euharistia corpului și sângelui lui Christos, care nutresc şi 

susţin substanța corpului nostru, cum pot ei dice că acest 

trup nutrit cu corp şi sânge, ba chiar membru al Domnu- 

  

(5. Epist. ad Smirn. n. 1. 

(2). Apolog. 1. n. 66. 

(5. Adv. Heer. IV, 18,n. 4; ctr. n. 5.



— 504 — 

Jui Iisus nu se împărtășește de darul lui D-qet, care este 
viața eternă (1). 

Macarie Magnis, preot din Ierusalim (4266) : «(In Eu- 
haristie) nu este chipul corpului, nici imaginea sângelui, 
precum ati pretins cate-va spirite orbite, ci este adevărat 
sângele și corpul lui Christos (2. 

Sântul Cyril al Ierusalimului : «Când însuși lisus Chris- 
tos a dis de pâne : „Acesta este corpul mei“, cine va îndrăsni 
a nu crede? Și când însuşi a asigurat și dis despre pahar: 
„Acesta este sângele med“, cine va îndrăsni a se îndoi șI a dice că acesta nu este sângele s&ă? La Cana în Gahilea, 
schimbă odin6ră apa în vin roş; (ln, II, 1-ro) nu este el 
demn de credință când schimbă vinul în sânge? Dacă, în- 
vitat la o nuntă trupescă, făcu acestă minune strelucită, 
când a dat corpul și sângele sei spre mâncare amicilor mi- 
relui (Mat. IX, 15), nu cere 6re cu atâta mai mult mărturi- sirea nâstră? De aceia să le primim cu t6tă increderea ca pre corpul și sângele lui Christos. Căci sub forma pânei fi 
se dă corpul, şi sub forma vinului ți se dă sângeie ; ca îm- părtăşindu-te cu corpul și sângele lui lisus Christos, să fi 
un corp şi un sânge cu el. Și așa vom fi purtători de Chris- tos, când comunică membrelor nâstre corpul şi sângele său. 
Ast-tel, precum dice fericitul Petru devenim părtașă nature 
dumnedeeşti, ..... (IL Petr. 1, 4). Nu ţinea pânea şi vinul (în Euharistie) ca pâne şi vin de rând; căci sunt corpul și sângele Mântuitoriului dupre cuvintele sale proprii ; şi cu 
tote că simţurile ți le presintă ca atare, credinţa să te întă- rescă. Nu judeca lucrul dupre gust, ci fii sigur prin credință că te-a! invrednicit de corpul şi sângele lui Christos (5). 

0). Adv. Her. V, 2. n. 2; cfr. IV, ln. 5; 33, n. 2. (2). 0» ap rog Gbpuarog, odă rbnos atuatos, îns civee E 3pabp8q- Gav 2ezqpwp.evoi, dAiă xar'ahijYetay aîua vai Gâua Aprorob (apolog. adv. Teostenem ethnie lib. II tragm, in Galland, III, 541. (5). Inst. mistag, IV, n.1. 

  

. 3 .
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Sântul I6n Chrisostom : «Câţi sunt de aceia carii dic astă- 
di» : Aşi dori se văd persâna lui Christos, faţa sa, vestmin: 
tele, încălțămintea sa! lacă, îl vedi (în Euharistie), te atingi 
de el, îl mănânci. Dorești să vedi vestmintele lui! Ei bine! 
nu numai că ţi se arată, ci se lasă a fi atins, mâncat, înghi- 
țit. Nimene nu trebue să se apropie de el cu nebăgare de 
scmă sati cu necredinţă ci toţi trebue să facă acesta cu 
dragoste ferbinte, toți cu un zel ardă&toriă, toţi cu băgare de 
secmă. ,....... Trebue deci dar a priveghea neîncetat; 
căci mare pedepsă va primi acela ce se împărtășeşte cu ne- 
vrednicie. Vedeţi cum despreţuiţi voi pre trădătorul lui 
lisus şi vă îndignați de cei ce l-aii răstignit! Vedeţi să nu vă 

faceţi vinovaţi contra corpului și sângelui său. Ei aii ucis 

corpul acesta întru tot sânt; şi tu îl primeşti cu un suflet 

necurat dupre atâtea bine-faceri aşa de mari! In adevăr, 

puțin lucru a fost pentru E] a se face om, a se lăsa pălmuit 

şi a se supune morţei; el bine-voește încă a se da nouă, nu 

numai prin credinţă, ci în realitate ne face corpul s&ii pro- 

priii. Cât de curat trebue să fie acela ce gustă din jertfa 

acesta! Cu cât trebue să întrecă în curăție razele s6relui şi 

mâna, care rumpe corpul acesta, şi gura plină de focul spi- 

ritual și limba roşită de acest sânge înfricoșat! Cugetă la 

ondrea de care te-ai îrivrednicit, caută la sânțenia mesei. 

unde ești învitat! Ceia ce ângerii nu potsă privescă fără cu- 
tremur şi nu îndrăsnesc să caute fără frică pentru străluci- 

rea ce-l încunjură, ne este nou& spre mâncare, ne împăr- 

tăşim, şi ne facem același trup şi o carne cu lisus Christos. 
Cine va povesti lucrurile puterei Domnului și cine va face 
audite tote laudele sale? (Ps. CV, 2). Care păstor nutreş- 
te oile sale cu însăşi membrile lui2 Ce vorbesc eii de păs- 

tor? Câte mume nu sunt care dai pruncii lor la nutritâre: 

străine! Dar lisus Christos nu suferă acâsta; el ne nutrește
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cu propriul săi sânge, și prin acela ne unește cu El (1);. 
Sântul Ambrosie : «Si corpul acesta ce-l oferim în miste- 

rii, este eşit din Feci6ră. De ce te îngrijeşti aici de ordinea 

naturală când este vorba de corpul lui Iisus Christos? In- 
suşi Domnul nu sa născut el supranatural din Fecidră? 
Este adevăratul trup al lui lisus Christos, care s'a răstignit, 

înmormântat; acâsta este deci cu adevărat misteriul ace- 
lu6şi trup». (2). 

Sântul Sofronie al Ierusalimului : «<Nimene să nu pri- 
vescă, sântele acestea ca nişte închipuiri (âvriryna) a le cor- 
pului și sângelui lui Christos; ci se crâdă, că pânea şi vinul 
proaducerei se prefac în corpul şi sângele Mântuitoriului (2), 

Sântul In Damascen : «<Nu pote EL (D-dei cuvântul), să 
facă din pâne corpu săi şi din vin amestecat cu apă sânge- 
le săi? EI dise la început : „Se producă pământul erbă“ 
(Fac. 1, n) și pământul, însuflețit și întărit prin porunca a- 
cestă divină și udat de plâie până în diua de adi, dă pro- 
ducţiuuile sale. Aşa şi aici: D-deu a dis : „Acesta este cor- 
pul meă, acesta, este sângele meă. ; faceţă acesta întru aminti- 
rea mea“ ; şi prin ordinul săi cel a tot puternic aşa este, 
şi așa va fi „până ce va veni“ cum dice Apostolul (I Cor. 
XI, 26). Şi pentru acâstă lucrare nouă sunt bine-cuvântă- 

rile Spiritului Sânt ce să chiamă ca o plOie bine-facătâre. 
Căci, precum tot ceia ce D-deii a creat, prin lucrarea Spi- 
ritului Sânt s'a facut, așa şi acum, tot prin lucrarea Spi- 
ritului Sânt se face cela este mal pre sus de fire şi nu se 
pâte atinge decât numai prin credinţă : „Cum va fi mie a- 

  

(9. In Mat, LXXNII, n. 4,5. II. p. 421. 
a: De Myst. IX, n. 53; cf. VIII, n. 41, 43; în Ps. XLIII, 

n. 36. ! 
(5). In Mai. Spicileg. Roman., t. IV, p.,38. .. "AM Tov ăprov 

Adi Toy Olvov atOTevirw TpOS%pe pi peyoy msrabăiheoYa. sic Gu vai atua Xpioro5.
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câsta“, dice Sânta Feci6ră „de vreme ce de bărbat nu cimosc ? 

Spiritul Sânt va veni preste tine și puterea celuă prea Inalt 

te va umbri“ (Luc. 1, 34, 33), respunse Arhangelul Gabriei. 

Si acum, de mă vei întreba, cum devine pânea corpul lui 

Christos, apa şi vinul sângele lui Christos, îi voit respunde : 

Spiritul Sânt se pogoră și săvârşeşte ceia ce este mai pre- 

sus de cuvânt şi de minte. Pânea şi vinul se întrebuinţeză 

pentru că D-deii cun6sce slăbăciunea omenescă, care res- 

pinge o mulţime de lucruri când nu le-a consacrat obiceiul. 

Așa prin iconomia sa ordinară, D dei lucreză supranatu- 

ralul prin aceia ce se obicinueşte în natură. . .. . Fiind-că 

6meniă primesc de regulă pânea spre mâncare, apa şi vinul. 

spre băutură. D-deii a adaus la acestea divinitatea sa ŞI 

face din ele corpul şi sângele săii și ne face a ne împăr- 

tăşi de cela ce este mai presus de fire prin ceia ce este obi- 

cinuit şi fireşte». Şi aiurea : «Pânea și vinul nu sunt icoue 

a le corpului şi sângelui lui Iisus Christos, ferescă D-deu ! 

ci corpul adorat (ze3zwucvov) al Domnului. Căci însuşi Dom- 

nul a dis „Acesta este corpul meăi* şi nu chipul corpului 

mei : „Acesta este sângele meă, şi nu icona sângelui mei. . 

Dacă unii autori numiră pânea şi vinul antitipuri (viza) 

a le corpului și sângelui Domnului, precum a făcut-o, bună- 

Sră, în liturgia sa, purtătoriul de D-dei Vasilie, ei numiră 

ast-fel proaducerea (7p0205p%) inainte de sânţirea sa, și nu 

dupre aceia (1). 

Aceiaşi învăţătură se află în Sântul Ipolit, Clement A- 

iexandrenul Tertulian, Oyprian, Dionisie al Alexandriei, |- 

larie, Grigorie Nissul (2, Marele Vasilie, Epifanie, Isidor 

(1). Espun. cred. ort. cart. IV. e. 13. 

(2). Ipol. in Galland, t. II, p. 48; Clem. Alex., Pedag., Î, 

6; 11, 2; 'Tertul, adv. Mareion, V, 3; de Idol, cap. 7; Uypr. 

Epist. LIV, ad Cornel. LXIII, ad Caecil; Dionisie Alex. Şirul 

canânelor. 2 (Cartea canân. p. 254); Ilar. de Trinit. VII, 16; 
2 

Greg. al Nissei, Catech, e. 37.
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Pelusiotul, Ieronim, Augustin (4), Teodoret, Cyril Alexan- 
drenul, Leon cel Mare (2), 'Teofilact (3) şi alții (4). 

V. Aceiaşi învețătură s'a profesat şi conciliile generale. 
La sinodul ântăiii ecumenic, bună-oră, iacă ce diseră cei 
de față în privinţa acesta : «Pe sânta masă nu trebue să 
vedem numai pânea și vinul proaducerei, ci, înălțând spi- 
ritul nostru mai presus de simţiri trebue să pricepem cu 
credinţă, că acolo se află „Mielul luk D-deă, care ridică pe- 
catele lume“ (ln, 1, 29), adus jertfă de către preoți, şi pri- 
mind cu adevărat corpul şi sângele săi preţios trebue să 
credem, că sunt simbâle a le învierei nâstre (5)». La sino- 
dul al treilea ecumenic se primi în unanimitate şi se aprobă 
epistola Sântuluy Cyril Alexandrenul către Nestorii. A- 
Cestă epistolă scrisă din partea întregului sinod provincial 
din Alexandria, conţinea între altele următârele : <«Vestind 
moârtea cea dupre trup a unuea născut Fiului lui D-deii, 
adecă a Domnului nostru Iisus Christos, și mărturisind în- 
vierea sa şi înălțarea lui Ja ceriiă, s&vârşim în biserici jertfa 

  

(1). Marele Vasilie. Epist. e. Chesarie 93 (Oper. st. Păr. X, 219); Epiph. Amorat. n. 57; Isid. Pelus., lib. III, Bpist. 364 ; Ieronim, in Malach., 1, 7; în Ezech., XLI; August., de Trinit., INI, 10; Contr. Faust., XII, 10. 
| „_Q). Peodoret, in Cantie, III, II; in Ephes.. V, 29; Cyr. Alex. in Loann, XX, 27; adv. Nestor, IV, 5, 6; Leo cel Mare, Epist. LILĂ, ad cler. et popul. Constanpl. c. 11. __Q). Dicând : „Acesta este corpul meă“, arată că pânea consacrată în misteriil este adevăratul corp al Domnului și nu simbolul (Gvy” avtironov) acestui corp; căci n'a dis : „Acesta este chipul“ ;cia dis: Acesta e corpul mei ; el se preface tainic, cu tote că ni se pare a fi pâue“ (In Math. XĂVI). 

(4. Didym al Alex. in Ps XXĂIX, 7; 'Peod. al Eraclei in Ps. XXII, 5; Teof. Alex, Epist. pascal. an. 401, n. XI; Petru Chry- solog., Serm. XXXIV; Leoat. Ierus. adv. Nestor, VII, 3 (in Mai t. 1Ă) şi alţii. 
(6). Gelas. al Cyzic. Coment. în Acta Concil, Nic. e. XXXI, Diatyp. 6.
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cea fără de sânge; şi ast-fel ne apropiem de sântele taine 

şi ne sânțim împărtăşindu-ne cu corpul şi preţiosul sânge 

al lui lisus Christos, Mântuitoriul nostru al tuturor, şi pri- 
mindu-l nu ca o carne de rând, ferâsca D-deă! nici ca pre 
trupul unui om sânţit şi devenit una cu Cuvântul prin dem- 

nitate, ci ca pre însuși corpul, adevăratul şi de viaţă facă- 

tortul trup al Cuvântului însuşi. Căci EI (lisus Christos), ca 
un D-dei, fiind viaţă în esenţă, devenind una cu trupul 

s&ii propriu, l-a făcut de viaţă făcătorii. Prin urmare, cu 

tote ca ne dice : «Amin, Amin, dic vouă de nu veţi mânca 

trupul! Fiului omului și de nu veţi bea sângele lui. . . » to- 

tuşi nu trebue să-l privim ca pre trupul unui om aseminea 

nouă în tote (Cum ar putea îi de viață facătoriii un trup 

omenesc prin natura sa?), ci trebue să-l primim ca fiind 
în realitate propriul trup al aceluea, carele pentru noi sa 

făcut şi sa numit Fiul omului (4)». 
Părinţii sinodului al șeptelea ecumenic întăriră contra 

ereticilor, că nici odată jertfa cea fără de sânge, săvârşită 

in momoria patimelor D-deului nostru și a întregei sale 

economii, nu s'a numit icână (eizâva) corpului să prin nici 

un organ al Spiritului, adecă de nici unul din Sânţii Apos- 

toli și din glorioşii noștri părinţi, aceștia neprimind dela 

Domnul a vorbi şi a învăța aşa, ci audind vestindu-se : „De 

nau veți mânca trupul Fiulul omuluă și nu veţi bea sângele luă 

nu veţi avea viață întru voi“ şi varăși : „Cel ce mănâncă tru- 

pul meă și bea sângele mei, va rămânea în mine și eă întru el“ 

de aseminea: „Luaţi, mâncaţi; acesta este corpul mei“, şi 

nu chipul corpului mei. . . Deci, este limurit, diceai, ei, 

că nici Domnul, nici Apostolii, nică părinţii nu numiră nică 

odată jertfa cea fără de sânge adusă de preoți, icâni, ci în- 

  

- (0). Coneil. Etes. p. II, act. 1 (p. 121 ap. Binium) cf. Cyr. Alex. 

op. t. V, p. IL, p. (2, Lutet. 1638.
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suşi corpul și însuși sângele (4AA5 zU7ă oua ai xUTă olua) ; 
şi cu tote că unii din sânţii Părinţi a găsit de cuviință a 
numi antitipuri (&rimwra) pânea și vinul (înainte de sân- 
ţire), dupre aceia însă sunt şi rămân corpul şi sângele lu 
lisus Christos, și așa se crede (*),. 

Ş. 216. 20. Modul şi urmarile presenţei reale ale luă Iisus 
Christos în misteriul Buharistiek. 

Inv&ţătura despre presenţa reală a lui Christos în mis- 
teriul Euharistiei serveşte a determina însuşi modul ŞI ur- 
mările. | 

I. Dacă presența acâsta, precum am vădut, constă în 
aceia, că dupre sânţirea darurilor numai este mai muit şi 
nici se împarte credincioşilor în Euharistie pâne și vin. ci 
adeveratul corp şi adevăratul sânge al Domnului, deci dar 
lisus Christos este de față, nu că ar pătrunde numai (pre- 
cum cred luteranii) pânea și vinul, care ar rămânea în- 
tregi şi că împreună cu ele, în ele şi sub ele (în, cum, sub 
pane) se află E! prin corpul şi sângele săă, ci aşa că pânea 
şi vinul se prefac, se schimbă se transubstanţiază în însuşi 
corpul şi în însuși sângele săi (Mărt. Ort. p. 1. resp. 56; 
Epist., etc.. art. 17). Pânea şi vinul nu pot deveni adevera- 
tul corp şi adevăratui sânge al lui lisus Christos, decât nu- 
mai prin prefacerea sau schimbarea substanţei pânei şi 
vinului în substanța corpului şi a sângelui lui lisus Chris- 
tos, adecă prin prefacere. 

1% Adeverul acesta se dovedeşte cu acelşi locuri a le 
Scripturel ce le-am cercetat acum. In făgăduinţa sa despre 
Euharistie Domnul dice între altele : „Ed sunt pânea cea 
vie care sa pogorit din ceriă ; cine va mânca din Dânea a- 

  

(1). Coneil Nie., II, aet. VI, Lect. Epiphan. Diac.
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cesta viă va fi în veci. Și pânea pre care că, voii, da, corpul, 

mei este, pre care-l daă pentru viaţa lumei“ (ln. VI, 51, 52). 

La aşedarea Euharistiei, luând pânea, a dis Domnul : „A- 

cesta este corpul meăt, şi luând paharul, dise : „ Acesta este 

sângele mei“. Sântul Paul a scris creștinilor din Corint : 

„Paharul bine-cuventărcă, pre care-l bine-cuvântăm, nu este 

Gre împărtăşirea sângeluă luă Christos, şi pânea pre care o 

frângem nu este ea împărtășirea corpului Domnului ?* (| 

Cor. X, 16). „Drept acea ori-caie va mânca din pânea acâs- 

ta, saă va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat vu 

fi corpului și sângelui Domnului“. (XI, 27). La tote locurile 

acestea, Apostolul numește lămurit şi de a dreptul pânea, 

însuși corpul :ui Christos, şi vinul însuși sângele lui Christos, 

fără se dică câtuși de puţin, că cu pânea sai în pâne, sai 

sub pâne, este corpul lui lisus Christos. Domnul nu dice: 

In pânea pre care ei o voii da, se află corpul mei, ci: 

„Lânea pre care eă o voiă, da corpul mei, este“, nu dice : În 

aceia, cu acela sati sub acâsta, se află corpul mei, ci : A 

cesta, este corpul mei. . Acesta este sângele meă“. Deci. încă 

odată, pânea şi vinul nu pot să devie corpul şi sângele 

Domnului alt-fel decât prin transformare, prin schimbare, 

prin prefacere. | 

20, In tote liturgiile vechi (începând cu cea a Sântului 

Apostoi Iacob), întrebuințată nu numai în biserica orto- 

doxă, ci şi în societăţile eterodoxe, la nestoriani, eutichi- 

ani, armeni, iacobiţii, sirieni şi în biserca romană, pretutin- 

denea se află rugăciunea către D-qeu-Tată!, înainte de sân- 

irea sântelor daruri, pentru ca să „transforme, să schimbe, 

să prefacă prin Spiritul Sânt pânea și vinul în corpul și 

preciosul sânge al lui Iisus Christos (1). O unire aşa de 

(2). Bona, Rer. liturg., 1, c. 8 şi urm. Renandat, Liturg. Orient. 

collectio, Paris 1685; Asseman., Cod liturg. Eccl. universe, Rome, 

1149; Muratori, Liturgia Romana vetus, Venet,, 1148; Diss. de 

orig. Liturg., c. 1.
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„perfectă a tuturor liturgiilor vechi, într'o materie de insem- 
nătatea misteriului Euharistiei, mărturiseşte fără îndoială, 
că așa a fost în realitate tradiţiunea apostolică în privinţa 
acesta, şi că așa a fost în tot-deuna credinţa sântei biserică 
universale. 

3€. Sânţii părinţi și inv&țătorii bisericei diceaii iarăşi, că, 
în misteriul Euharistiei, pânea şi vinul „se prefac, se schim- 
bă, se transformă, se transubstanțiază“ în corpul şi sângele 
lui lisus Christos (1), sai devin, se fac, sunt corpul şi sân- 
gele Ivi lisus Christos. Așa, dupre Sântul Cyril al lerusa- 
limaiui : «EI (Lis. Chr) prefăcu Gre când în Cana Gatileci 
apa în vin (I6n II, 1-10) aseminea sângelui; și nu este 6re 
demn de credinţă, când preface (pra5)dwv) vinul in sân- 
ge (2%, Dupre chiemare pânea devine, sati este (y:vezat) 
corpul lui Christos, iar vinul sângele lui Christos (3). Du- 
pre Sântul Grigorie Nissis : «Cu adevărat eu socot ŞI cred, 
că şi astă-di pânea sânţită prin cuvântul dumnedeesc se 
preface (uezamotizat) în corpul lui D-deui-Cuvântul (%),. Du- 
pre Sântul Ambrosie : «De câte ori primim misteriile, care 
se transformă, (transfigurantur) în corpul şi sângele (lui lisus 
Christos) prin misteriul rugăciunei sânte, vestim mortea 
Domnului (5). «Se arătăm că acâsta nu este un product 
al naturei, ci aceia ce a consacrat bine-cuvântarea, şi că 

  

(1). Cuvântul prefiinţare, petovsiosts, transsubstantiatio, care es- primă aceiași ideie, a început a fi îatrebuinţat la apus în vecul al un-spre-decilea şi în Orient în suta a cinci-spre-decea, când se află la Genadiu patr. Constantinopl. (Dosith., patr. lerus., zară zanatyoy p. 74, 15). De atunci cuvântul acesta care esprimă cu multă dreptate şi putere ideia, dogmei, a început a se întrebuin- ţa în tâtă biserica ortodoxă de o potrivă cu cuvântul prefacere, (Vedi mărt. ort. p. 1. resp. 56, Epist. patr. de răsărit, art 17. (2). Instr. Mistag. IV, n. 3. p. 454. 
(9). Ibid. 1, n. f p. 440. 
+). Catech. cap. XXXVII. 

(5). De fide IV, 10, n. 124.
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bine-cuvântarea este mai puternică decât natura ; căci prin 

bine-cuvântare însăşi natura se schimbă (mutatur) (5). Du- 
pre "Teodor al Heraclei : „Acesta este corpul meă, și aces- 

ta este sângele mei“ a dis Domnul Iisus, pentru ca să cre- 

deţi, nu că ar fi nişte icâne, ci, că pânea este însuși corpul, 

şi vinul însuși sângele Domnului, prefăcute în trupul şi 

sângele Domnului nostru prin lucrarea negrăită a Spiritu- 

Jui Sânt (2);. Dupre Sântul I6n Damascen : «<Pânea şi vinul 

se schimbă în corpul și sângele lui D-deii. Dacă vei întreba 

cum se face acesta, ți-i destul a audi, că acâsta se lucreză 

prin puterea Spiritului Sânt, precum și Domnul 'și a format 

un corp din Sânta Feci6ră prin Spiritul Sâant. Și nu scim 
nimic mai mult; scim numai că cuvântul lui D-dei este a- 

deverat, lucrător şi a tot puternic, dar chipul (pretacerei) 

este necercat. Se mai pote dice incă că precum prin mân- 

carea pânei, vinul și apa se schimbă (perz6xAAovra) în cor. 
pul și sângele celui ce mănâncă și bea, fără să devie cu 

tOte acestea un corp deosebit de cel dintăiii, de aseminea 

pânea, vinul și apa proaducerei, prin chiemarea și pogori- 

rea Spiritului Sânt, se schimbă suprafireşte (neppvâs uc- 

Tamotovra!) în corpul și sângele lui Christos, fără a forma 

cu tote acestea doue corpuri deosebite, ci unul și același 

corp (3). Dupre 'Teofilact : <Adu-ţi aminte că pânea ce o 
primim în misteriii nu este preinchipuire, icnă (dvruTov) 

a corpului Domnului, ci însuși corpul săi... căcă, prin cu- 

vintele misteri6se, prin bine-cuvântarea și venirea Spiritu- 

lui Sânt, pânea se preface în corpul Domnului (4). Pânea 

nu este chipul corpului Domnului, ci se schimbă (uera5%- 

(2). De Myst. IV, n. 50; cfr. n. 54, 
(2). In Math. XXVI, 26 (ap. Possin., caten). 
(3). Esp. cred. orth. lib. IV. e. 13, p. 202. 
14). In Iohaann. VI. 

Teologia Dogmatică. 
33,
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erat) în însuși corpul lui Lisus Christos (%». Dupre Eu- 

timiii Zigaben : «Domnul n'a dis: Acestea sunt simbâle 

(ouu6oda) ale corpului meu și ale sângelui mei; Ela dis: 

„Acesta este corpul meă, acesta este sângele mei. . . . & Căci, 

precum a îndumnedeit El corpul ce l-a luat, de aseminea 
HI preface (weranuzi) întrun chip negrăit acestea (pânea și 
vinul) în corpul săi cel de viaţă făcetoriiă şi în sângele săii 
nesferşit preţios (2). Spre a demonstra și a esplica posibi- 
litatea unei ast-fel.de schimbări a pânei și a vinului în cor- 
pul şi sângele lui lisus Christos prin puterea lui D-deu, păs- 
torii vechi cita a tot puterea Creatoriului (2), şi deosebite- 
le lucrări ale a tot puterniciei lui: facerea iumei din ni- 
mic (4), taina întrupărei (5) minunile ce se amintesc în sân- 
tele cărți. . cu deosebire, prefacerea apei în vin (6), și fap- 
tul chiar, că în noi înşine pânea și vinul saă apa, ce le pri- 
mim spre nutrire, se prefac, pre nesciute în corpul și sân- 
gele nostru (7). Dar, trebue a aminti că, cuvântul transfiin- 
tare nu esplică chipul prin care pânea și vinui se schimbă 
în corpul și sângele Domnului; căci nimene nu pOte pri- 
cepe acesta, afară de D-deii însuşi, şi stăruințele unora de a 
pătrunde acesta, nu pot fi decât semne de nebunie și lipsă 
de religiositate, Dar prin cuvântul acesta se arată numai, că 
pânea şi vinul dupre sânţire, se prefac în corpul și sângele 
Domnului, nu figurat sat simbolic, nici prin prisosinţa ha- 
rului, nică prin împărtășirea sau venirea dumnedeirei Fiu- 

  

(). ln Mare, XIV. 
(2). In Math. XĂVI, 28; cf. Panopl. p. Il tit. 20. 
0). Chyisost, de Con. et Cruc., n. 3; Ambros. de Sacram., IV. 

n. 3 (. 
Ă (5). Ambros. de Sacram., IV, n. 15; Damasc. Esp. IV, 13. 

(5). Ambr., de myst. 1X,n. 53; Damase., ibid. „- (6). Uyr. de Ierus. Instr. mystag, IV, n. 2; Ambros., de myst., X, n. 50. , 
(). Damasc... Esp. cred. orth., IV, 13, p. 252.
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lui cel unul născut, nici prin efectul'unei atribuţiuni înt6m- 
plătore a pânei și vinului, care s'ar preface într'o atribu- 
ţiune accidentală a corpului și sângelui lui lisus Christos, 
prin o schimbare saii amestecare 6re-care; ci precum sa 
dis mai sus, cu adevărat, aevea și substanţial, pânea și vinul 
devin însuși corpul și sângele Domnului» (Epist. Patriar. 
etc. art. 17). 

II. De și pânea și vinul, în misterul Euharistiei, se prefac 

în însuși corpul şi sângele Domnului, E! este present în 
acest misteriă nu numai prin corpul şi sângele săi, ci cu 

tOtă fiinţa sa, adecă și cu sufletul săi, care este unit cu cor. 

pui lui nedespărțit şi cu dumnedeirea sa, carea este unită 

ipostatic şi nedespărțit cu natura sa omenâscă. Iacă pen- 

tru ce Mântuitoriul a dis : „Cel ce mănâncă corpul meă, și 

bea sângele meă, întru mine petrece și că, întru, el. Precum 

ma trimis pre mine tatăl cel viă, și eă viez prin Tatăl; și cel 

ce mă mănâncă pre mine și acela va fi viă, pentru mine“ 
(I6n. VI. 56 şi 57). De aseminea şi sânţii părinți învățat, 

că „noi mâncăm Mielul întreg (1)“, care „cu totul, prin în- 

durarea sa, așadă în noi locuinţa sa (2)“. Şi observa, că 

taina acesta se numeşte împărtășire, pentru că prin ea ne 

facem părtaşi dumnedeirei lui lisus. Se mai numeşte și 

unăre, şi cu adevărat este unire, pentru că prin ea ne unim! 
cu lisus Christos şi ne împărtășim cu trupul și dumnedei- 
rea sa (5). 

(0). Impărtăşiţi-vă cu prea sântul corp al Domnului cu o cre- 
dință desăvârşită, neîndoindu-vă, că n'aţi mânca însuşi Mie- 
lal“ (St. Efr. Sirul. Opp. Graco t, ITI, p. 424, ed. Assemani;, 
Rom. 1746). | | 

(2). . - „Corpul Domnului ce uneşte întrun chip neaudit cu eor- 
pul nostru şi sângele săi cel prea curat se respândește în vinele 
nâstre ; El cu totul întreg., prin nemărginita sa bunătate, se așadă 
în noi“ (St. Efr. Syr. loc. cit). 

(3). I6n Dam. Esp. cred. orth. lib. 1V, e. 13 p. 255.
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III. Cu tote că în misteriul Euharistiei corpul și sângele 
Domnului se sfăramă și se împarte; dar propriii acesta este 
numai cu chipurile pânei şi a vinului în care corpul ŞI sân- 
gele lui Christos pot fi și vEdute și simţite, iar prin ele în- 
săși sunt întregi și nedespărţite ; căci Iisus Christos este tot- 
deuna unul și nedespărţit; dumnedeirea ȘI omenirea sunt 
nedespărţit unite întru. El; în El sufletul omenesc Şi COŢ- 
pul sunt nedespărţite ; însuși corpul cu sângele sei rămâne 
nedespărţit și tot-deuna întreg, ca un corp vii, care »înui- 
ind din morţi nu va maă muri“ (Rom. VI, 9), corp glorificat 
(1 Cor. XXI, 43), corp spiritual (ibid 44) și nemuritor. $; 
noi credem că în fie-care parte, până şi în cea mai mică 
fărămăturică de pâne şi din vinul proaducerei, se află nu 
Ore-care parte a corpului și sângelui lui lisus Christos, ci 
corpul s&ti întreg și unic în tâte părţile, şi că în fie-care 
din părți, până la cea mai mică, lisus Christos este present 
prin esenţa sa, adecă cu sufletul și dumnedeirea sa. sau ca 
D-dei perfect și om pertect (Letr., etc., art, 17). Credinţa 
acesta, care fu în tot-deuna acea a bisericei universale, fu 
tot-deuna așa, precum şi este esprimată în ritualul liturgiei, 
unde cetim : „Sfăramă-se și se împarte Mielul luă D-geă, 
cel ce să sfăramă și nu, se desparte, cei ce se mănâncă Duru- 
rea și nici o dată nu se sfârșaște, ci pre cel ce se împărtășesc: 
îi sânțeștei, 

| 
IV. De aseminea, de și misteriul Euharistiei s'a săvârșit 

şi se săvârşeşte în t6te părţile lumei, corpul lui Lisus Chris- 
tos este tot-deuna și pretutindenea unul, ca şi sângele stă, 
şi preste tot locul în misteriul acesta este cu totul present 
unul și același Christos, D-deu des&verșit și om perfect. Pa-- triarhiă orientală ortodocși mărturisesc lămurit adevărul a- cesta în terminii următori : «De şi în unul și acelaşi timp: se s&verșesc multe liturgil în lumea creștină, nu sunt însă
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mai multe corpuri ale lui Christos, ci unul și același Chris- 

tos este present în adevăr și în realitate; unul este corpul 
lui și unul sângeie, în 10te bisericele particulare ale credin- 

cioşilor. Și acesta nu pentru aceia, că corpul Domnului, 

care se află în ceriuri se pogoră pe altare; ci pentru că 

pânea proaducerei, pregătită separat în tote bisericele și 
dupre sânţire prefăcută și transubstanţiată se face una și 

aceiaşi cu corpul ce esistă în ceriuri. Căci Domnul tot-d€- 

una are un corp, iar nu mai multe în diferite locuri; pen- 

tru aceia acest misteriii dupre opiniunea generală este cel 

mai minunat dintre t6te, priceput numai prin credință, iar 

nică-decum prin judecăţile înțelepciunei omeneşti» (Epist. 

Patr. or. etc. art: 17). 
V. Dacă pânea și vinul se prefac prin sânțirea misteriosă 

în adevăratul corp şi adevăratul sânge al Mântuitoriului, a- 

tuncă din momentul sânţirei darurilor. El este tot-deuna 

present în misteriul acesta, adecă este present nu numai 

întimpul împărtășirei credincioșilor, cum cred luteranii, ci 

încă înainte și dupre aceia; căci pânea și vinul odată pre- 

făcute în corpul şi sângele lui Christos, nu-şi mai schimbă 

natura şi rămân pururea corpul și sângele Domnului, îm- 

părtăşască-se credincioşii ca ele ori nu (Epist. etc. art. 17). 

Iacă pentru ce, la aședarea Euharistiei, Mântuitoriul nos- 

tru dise invețăceilor săi, dându-le pânea misteriului : „Aces- 

ta este corpul mei“, şi dându-le potirul tainic : „Acesta este 

sângele meu“, mai înainte de a mânca aceştia din pânea a- 

câsta şi a bea din potirul acesta, dupre porunca Stăpânului. 

[acă pentru ce biserica ortodoxă, credinciOsă vechiului săă 

obiceiii, săvârşeşte în unele diie anumite liturgia mai îna- 

inte sânţită, cu convingerea tare, că dupre întrebuinţarea 

celor ce ai fost sânţite odată la oficiul precedent rămân și 

mai departe adevăratul corp şi adevăratul sânge al lui lisus
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Christos (1), păstreză în vasele sacre, sântele taine spre a 
împărtăși la timp pre cei bolnavi de morte, ca adevăratul 
corp şi adevăratul sânge al lui lisus Christos (2). Se scie ia- 
răşi că în biserica vechie era obiceiul de a trimite prin dia- 
coni, sântele taine, creștinilor carii n'ati fost presenţi la 
templu în timpul sânţirei, şi a întrebuințărei misteriului Eu- 
haristiei (3), mărturisitorilor credinţei, carii erau în închi- 
sore (4) şi penitenților (5);-că credincioșii nu arare-ori a- 
duceau Sântele Taine din biserici în casele lor şi le purtată 
cu dânşii chiar şi în călătorie (5); că asceţii le întrebuințat 
chiar prin pustii spre a putea la cas de trebuinţă, să se îm- 

- Părtășască cu corpul și sângele Mântuitoriului (7). 
VI. Dacă pânea şi vinul din sântele taine suni adevă- 

ratul corp şi adevăratul sânge al Domnului lisus Christos, 
trebue a da misteriilor aceleși Onoruri, aceiași închinare 
divină pe care o datorim însuși Domnului (Mărt. ort. p.1 
resp. 56, 107). Natura omenâscă a fost primită întrâgă de 
EI în unitatea ipostasului săt dumnedeesc, unită nedespăr- 
țit cu natura dumnede&scă, și este propria omenire a lui 
D-qeu-Cuvântul; așa că în persGna D-deii-omului trebue 
a da celor dou& naturi, omenităţei și dumnedeirei sale, 
fără părtinire, aceiaşi închinare dumnedeescă. Adevărul a- 
cesta, care decurge nemijlocit din dogma ipostatică a celor 
două naturi în Iisus Christos, biserica ortodoxă l-a men. 

  

(1). Conc. in Trallo, d. 52; din Laod,, d. 42. (2). Const. apost., VIII, 13; Eusebiu H. E. VIII, 44, Chrysost., Epist. ad Innocent, n, 3; cone. Nic. I, d. 13, (9) Iustin; apol., I, n. 67; Euseb. H. E, V, 44. (4). Cyprian, Epist. ad Cornel. LIV. (5). Chrisost. de Sacera, VI, 4. 
(6). Tertul. de Orat, e. 14; ad Uxor. 11,5; Cyprian., de Laps., 381; Ambros., Orat funebr. in Statyrum ; Augustin., contr. lu- lian. op. imperf. III, 154. 
(7). Basil cel Mare. Epist. 93 e. Cesarie,
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ținut şi profesat în tote timpurile, precum se pote videa din 

mărturia învăţătorilor să. Spre esemplu, Sântul Chrisos- . 

tom dicea așa : «Corpul acesta îl adorară magii pe când era 

culcat în esle; 6meni işnoranţi încă în pietate, streini, pă- 

răsind patria şi vetrele lor casnice, întreprinseră o călă- 

torie depărtată şi sosind îl salutară cu frică şi cu cutre- 

mur. Să facem și noi așa; să facem ca acești streini, noi 

carii suntem cetăţenii ceriului. E îl vEdură (pre Lis. Chr.) 

într'o ospătărie şi în esie, şi fără să vadă nimic din ceia 

ce voi vedeți astă-di, totuși se apropiară şi salutară cu fri- 

că. Şi voi, nu-l mai vedeţi în esle ci pe altar... Voi numai 

vedeţi numai corpul acesta ca şi eă; ci cunâsceți şi totă 

puterea sa și tâtă economia mântuirel; cunosceţi tot ce a 

făcut el fiind instruiți cu îngrijre despre tâte misteriile (1). 

Sântul Ambrosie, esplicând cuvintele acestea ale Psalmis- 

tului : „Inchinaţi-vă așternutului piciorelor. luă că sâni este“ 

(XOVIII 5), face observarea acesta că : «Se înţelege prin 

cuvântul aşternut, pământul, şi prin cuvântul pământ tru- 

pul lui lisus Christos, căruea îl dăm astă-di închinare dum- 

nedeâscă (adoramus) în misteriă, şi care a fost adorat de 

către apostoli chiar în persona Domnului lisus (2). Au- 

gustin : «Nimene nu se împărtășește cu corpul acesta (al 

lui lisus Christos) dacă nu-i dă mai întăi închinare dum- 

nedeâscă (5)». Ion Damascen : «Nu respingem închinarea 

trupului, căcă i se dă închinare în unul şi același ipostas al 

Cuvântului, câre s'a făcut ipostas prin trup; dar noi nu 

servim creatura ; căci adorăm trupul nu ca un trup simplu, 

ci ca un trup unit cu divinitatea, două naturi fiind unite în 

aceiaşi persână și singurui ipostas al lui D-deii-Cuvântul. 

  

(5). In. 1 Cor. hom. XXV, 5. 

(2). De Spir. Sancto II, n. 78, 179. 

(3). In Ps. XCVIII.
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Mii frică se mă ating de un cărbune ardetor, pentru-că 
- tocul este unit cu lemnul. Mă închin celor dou& naturi ale 

lui lisus Christos, atât uneia cât şi celei-lalte, pentru că di- 
vinitatea este unită cu trupul (2),. 

S. 127. Cime păte săvârși, misteriul Fuharistiei, cine pote 
să participe la el, și în ce consta pregătirea la acest misteriă. 

I. Dreptul de a săvârşi misteriul Euharistiei, aparține 
episcopilor dupre învăţătura bisericei ortodoxe, în însuşia 
lor de urmaşi ai apostolilor, şi prin episcopi se comunică 
şi preoților (Mărt. ort. p. 1, resp. 107; Epistol. etc. art.17). 
In adevăr numai apostolilor şi prin urmare, în persânele 
lor, urmaşilor lor, a dat lisus Christos puterea acesta, când 
a dis aședând acest misteriti prea sânt : „Acesta să faceţi 
întru amintirea mea“ (Luc. XXII, 19; i Cor., XI, 24, 25) şi 
dupre timpurile apostolice numai episcopii și preoții au 
avut puterea acesta în biserică. Acesta se întăreşte nu nu- 
mai prin un mare numer de învățători, ca Dionisie Areo- 
pagitul (2), St. Iustin (5), Tertulian (4), Sânui Marele Vasilie, 
Sântul Chrisostom, Ilarie, Epifanie, Ieronim (5) etc. ci şi de 
sin6de ca ânt&iul din Nicea (6), sinodul din Ancyra (can. I), 

  

(2). Espun. cred. ort. III, e. 8, 159; comp. IV, e. 3. 295. (2). lepapys tepovpyei ră Vedrara. Fier. eceles., e. III, n. 3$. 10. 
(3), Ebxaptorisavroc 3 rod Tposorâro: (apolog. 1, 65). (4). Nec de aliorum manu quam de presidentium sumimus. De Coron milit. e. 3). 
(5). Mar. Vas. Ep. 93; Chrisost. de Sacerd. III, 4, 5; VI, 4; Hilar. in Math. comunic. XIV. n. 10; Epiph., Hzeres., LăXIX; leron. Epist. ad Evangelum; Sirice, Epist. X ad Epise. Gall. e. 11, n. 5; Cyril Alex., în Abac. n. 47, în Soph. n. 11. (6). „A ajuns la sântul şi marele Sinod, că in 6re care locuri şi cetâți diaconii dai presbiterilor Euharistia, pe când nici can6- nele nu prescriii, nici obiceiul nu este ca, cei ce nu aii putere
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acel din Neo-Cesarea (can. 9), cel din Gangra (can. 8) și 
cei din Laodicea (1). 

Puterea acâsta nu li s'a îngăduit nici odată diaconilor (2); 
ei trebueaii numai să fie de faţă şi se servâscă episcopilor 
sau preoților la săvârşirea misteriului Euharistiei (3), iar 

dupre săvârşire puteai a împărți credincioşilor corpul lui 

Christos (4) şi ale duce paharul spre comunicare (5. Mireni- 
lor le era oprit, nu numai a s&vârși, ci a și primi singuri mis- 
teriul Euharistiei în presența episcopului, presbiterului şi a 

diaconului (€). 
II. Foţi creştinii ortodocşi pot să se apropie de masa Dom- 

nului şi a se împărtăși cu corpul şi sângele săi, și numai ei 

singuri, ca unii ce au intrat acum în biserică prin ușa bote- 
zului, s'au făcut şi remân fii ai ei, şi prin urmare, sunt moş- 

tenitori ai tuturor bunurilor propuse de Domnul în biseri- 
că : „O pâne, un corp suntem cu toții“, scriea Sântul Apostol 

creștinilor din Corint, „căci toță dintr'o pâne ne împărtășim 

(| Cor. X, 17; comp. XI, 20, 33). eMâncarea acâsta, dice 

Sântul Martir lustin, se numește la noi Euharistie (mulţă- 

mire); și nimănui altuea nu i se învoeşte a o primi, decât 

de a proaduce, să predea corpul lui Christos celor ce proaduc. De 
aseminea şi aceia s'a făcut cunoscut, că încă Gre carii diaconi şi 
înainte de episcopi se ating de Huharistie. Deci tote acestea se 
înceteze și diaconii să-şi păzescă trepta lor, sejind că ei sunt 
servitori episcopilor și mai jos decât presbiterii. Deci primâscă 
ei Eubaristia în ordine dupre presbiteri, predândule-o lor episco- 
pul sau presbiterul“ (Can. 18). 

(2). Nu se cuvine episcopilor sai presbiterilor a săvârşi proa- 
ducerea in casă“ (Can. 58). 

(2). Sinod 1. Nicea, can. 18; Leron. Epist. ad Evang. 
(5). Ambros. de office. ministror. Î, 41, n. 214, 
(&). Iustin, Apolog. 1, 65; Athan. cel Mare, in Mat. VII, 6 

(în Galland. V). 
(5). Const. Apost. VIII, 13; Ciprian, de Laps. pag. 381 (Bal.); 

Augustin, Serm. CCCIV in Laur. III n. 1. 
(5). Sinodul 'Trulan can. 58.
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numai aceluea, care crede, că învățătura nâstră este ade- 
v&rată şi s'a spălat cu botezul întru ertarea păcatelor ŞI 
spre renascere, și trăeşte așa cum l-a înv&ţat lisus Chris- 
tos (4). Şi de aceia, acum, ca în tot-deuna, se esclude dela 
participarea Euharistiei toţi aceia, carii încă n'a intrat în 
biserică prin ușa botezului și n'aă devenit fiii s&i, precum 
păgânii, jidovii, mahomedani şi catehumenii, ȘI Chiar acei 
carii, intraţi în biserică prin botez, ati eșit din ea lepădân- 
du-se de credinţă, prin eres sau schismă, sau cărora bi- 
serica le-a interdis acesta pentru Gre-care păcat greu. Pe 
lângă numerâsele canâne ale sinodelor şi ale sânţilor pă- 
rinți (2), avem ca dovadă și conţinutul liturgiiior ce servesc 
la oficiul misteriului Euharistiei. Se scie că tâte liturgiile 
vechi afară de proscomidie constati din doue părți :-liturgia 
pcatehumenilor“ la care puteai fi de faţă, ca să asculte ce- 
tirele şi invățăturile bisericeşti, nu numai catehumenii ŞI 
căincioșii carii erati opriţi sai sub epitimie, ci ȘI ereticii, 
schismaticii și chiar necredincioşii (5) ; şi liturgia „credinck- 
oșilor“, la carea nu puteau asista decât creștinii ortodocşi, 
şi în care se săvârşeşte anume și se împarte misteriul Eu- 
haristiei». 

Câr despre credincioși, dupre regulele bisericeşti, nu nu- 
mai cei înverstă se cuvine a se împărtăși de sântele taine 
ci și pruncii, pentru credinţa celor ce-i aduc, spre sânţirea 
sufletelor şi trupurilor lor, şi spre primirea harului dum- 
nedeesc (4). Regula acâsta, observată până acum de bise- 
rica ortodoxă, și respinsă de biserica romană (5), era oda- 

(2). Apolog. 1. n. 86; Lect. creşt. 1825, XVII 99. 
(2). Tabla cartei canânelor, cuvintele : apostasie, heretic, sec- 

tar; penitența păgân ete. 
(3). Const. Apost. VII, e. 7, 
(4). Invăţătură despre chipul de a se apropia de sântele taine. . . 

la finea Liturgierului. 
(5). Sinod Trident, sess. XXI, can. IV. 
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tă în vig6re în tOtă biserica catolică, precum întăreşte car- 
tea aşedămintelor apostolice (1) şi dupre mărturia lui Dio- 
nisie Areopagitul, Cyprian (2), Augustin (3), Papei Inocen- 
tie I (4), Vasilie al Ciliciei, Evagrie (5) şi a altor părinți al 
bisericei (6); a fost observată chiar și în biserica Romei, 

nu numai în suta a noua (7) ci și a dou&-spre-decea (2). 

III. Cu 16te acestea, sânta biserică chiemând pre toți fiii 

săi la masa Domnului, nu-i admite a se împărtăşi cu sânte- 

le taine, decât ia urma unei anumite pregătiri, dupre porun- | 
ca apostolului : „Să se ispitescă omul pre sine, și așa din 

pâne să mănânce și din pahar să bea; căci cel ce mănâncă și 
bea cu nevrednicie, judecată lui-și manâncă și bea, nesocotind 
corpul Domnuluă“ (| Cor. XI, 28, 29). A se cerceta cu sin- 
ceritate pre sine, a se curăţi de păcate prin misteriul peni- 

tenţei și tot odată a ajuna și a se ruga, conform regulelor 
bisericei (2), iacă care trebue să fie pregătirea unui credin- 

cios adevărat. 

(4). Const. Apost. VIII, c. 13. 
(2). Dioniste Areop. Ierareh. biserie. e. VII, $. 11; Cyprian, de 

Laps. p. 381 (Bal); Testim, III, 25. 
(3). „An vero quisquam audebit etiam hoc dicere quod ad par- 

vulos hac sententia, (nisi manducaveritis. .) non pertineat, possint- 
que sine participatione corporis hujus et sanguinis în se habere 

vitam 2% (De Peccat. merit. I c. 20). 
(4). Parvalos eterne vite premiis etiam sine Baptismatis gratia 

donari posse perfatuum est ; nisi enim manducaverint sanguinem 

Ejus, non habebunt vitam in semetipsis“ (Epist. XCIII ad Au- 

gustin et. Concil. Milevitam.). 
(5). Mar Vas. ap. Fot. Biblioth. cod. CVII p. 281; Evagr., H. 

E, IV, e. %. | 
(6). Genad. de Dogm. eceles. cap. 52; Coneil. Toled. II e. XI. 

(9. Astfel, in Ordo Romanus, compus în vecul al noulea, se 

află învăţătura următore : „De parvulis providendum ne postquam 

baptizati fuerint ullum cibum accipiant, neque lactentur, sine sum- 

ma, necessitate, antequam communicent; sacramento corporis Chr- 

isti“ (In Bibliot. P. P. î. X p. 84, Paris, 1654). 
(5). Roma. Rer. liturg. II, c. 19, $. 2. 
(9). Mărt. ort. p. 1 resp. 107; comp. Dion. Alex. Con. 2, 4; 

St. Timot. Alex. can. 3, 7, 12.
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$. 218. Necesitatea participărei la Euharistie sub ambele 
forme, și fructele acestui misteriă, 

|. A se împărtăși cu trupul şi sângele Domnului, este o 
necesitate absolută şi o datorie fiinţială a fie-cărui creştin, 
Pentru că : 

1% Mântuitoriul făgăduind misteriul Euharistiei a dis : 
„Amin, amin, dic vouă : de nu veţi mânca corpul Fiului o- 
menesc și de nu veţi bea sângele luă, nu veți avea viaţă în- 
tru vol. Cel ce mănâncă corpul mei, și bea sângele mei, are 
viață vecinica, și eă, îl voii înviea pre el în diua cea de apoi“ 
(I6n. VI, 54, 55). Adecă, precum pentru intrarea omului în 
împărăţia harului lui lisus Christos, trebue numai decât 
să se renască din apă și din spirit în misteriul Botezului 
(INI, 5), așa și pentru întărirea și creșterea in viaţa ha- 
rică, dupre care urmeză viaţa eternă, este neapărat creş- 
tinului a se nutri cu hrana cea făcătâre de viaţă în miste- 
riul Euharistier; şi cu târe că renăscut prin apă și Spirit, 
prunc sau în vârstă, dar din causa unei morţi grabnice și 
neașteptate, n'a putut să se impărtășască cu corpul şi sân- 
gele Domnului, pentru curăţia ŞI nevinovăția sa pâte să 
merite împ&răția ceriului (Mat. XI, 14) (2) -totuşi acela, care 
dupre botez rămâne încă între membrii bisericei pămân- 
tene a lui Christos şi numai din despreţii n'are grijă a se 
nutri cu mântuitârea hrană, fără îndoială, nu va moșteni 
viaţa eternă (Ion VI, 54). 

2%. Acesta se cunsce și din porunca Mântuitoriului dată 
la aşedarea Euhăristiei. Sântul Paul o nareză ast-fel : „ Dom- 
nul lisus în noptea întru carea sa, vândut, a luat pâne, și 
mulţămind a frânt şi a dis : baţi, mâncaţi ; acesta, este cor- 

(4). Vegi Euhologiul. Rândudla, înmormântărei pruncilor.
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pul meă, carele se jrânge pentru vot; acesta să faceţi întru 
amintirea mea. Așijderea și paharul dupre cină, dicând : a- 
cesi pahar legea cea nouă este întru sângele mei; acesta să 
Jaceţă de câte oră veţi bea întru amintirea meat“ (1 Cor. XI, 

23-25). lar dupre acesta imediat adauge : că de câte-ori veţă 
mânca pânea acâsta, şi veţi bea paharul acesta, mârtea 

Domnului vestiți până când va veni (-27). Urmeză dar, 

că porunca Domnului de a se cuminica cu corpul și sân- 

gele lui se referă nu numai la apostoli ci și la toţi credin- 

cioșii. 

39. Din esemplul sânţilor apostoli şi a creştinilor dintii, 
carii păzind cu sânțenie acestă poruncă a Mântuitoriului,. 

peraă, așteptând în tote dilele în biserică întru împărtășire 

și frângerea pânei“ (Fapt. II, 42, 46. Contr. I Cor. X, 17; 
XI, 20). 

40. n fine așa fu învăţătura precum și practica constan- 

tă a bisericei ortodoxe. Ea recomanda fiilor săi de a se a- 

propia cât se pâte de des de masa Domnului; şi porun- 
cește tuturor, ca de patru ori, adecă în sciutele patru aju- 

nuri anuale, sai cel puţin odată în an negreșit, să-și cură- 

țe consciința lor prin mărturisire și să se împărtășască cu 
sântele taine (Mart. ort. p. 1 resp. 9o). 

II. «Toţi, laici şi Clerici, trebue să se împărtășască sub 
ambele forme a pânei și vinului» (Mart. ort p. 1. resp. 107) 

înlăturând învăţătura neadevărată a bisericei romane, care 

opreşte pre mireni a bea din paharul Domnului (2). Căci: 
10%. Mântuitoriul nostru, a aşedat misteriul Euharistiei sub 

ambele chipuri nedespărțit, sub chipul pânei și al vinului ;. 
şi precum, dând pânea ucenicilor săi le-a poruncit : „Luafi, 
mâncaţi, acesta este trupul meă“ ; de aseminea și dându-le 
paharul, le dice : „Befă dintru acesta toți, acesta este sângele: 

(1). Concil Trident. sess. XXI, can. 1, 2.
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„mei“ (Mat. XXVI, 27, 28). Prin urmare,dacă toţi creştinii, 
clericii şi mirenii, trebue să să împărtășască cu sântele taine 
(ceia ce învaţă și biserica romană); dacă, dupre aședarea 
Domnului, cele dout chipuri euharistice formeză de o potri- 
vă esenţa misteriului, şi dacă însuși lisus a poruncit de a 
se împărtași cu ambele chipuri; atunci, a lpsi pre mireni 
de potirul Domnului, însemnă a-i admite numai în parte 
la misteriul cel mai mare şi a călca ast-fel porunca Dom- 
nului. In zadar susțin papistaşii, că şi mirenii primesc chiar 
sub un chip misteriul Euharistiei întreg, pentru cuvântul 
că unde este corpul lui Christos, acolo se află şi sângele 
sti (1); un aseminea raționament nu este la locul s&ă, când 
scim positiv ca Domnul bine-voi a institui Euharistia, nu 
numai sub chipul pânei spre a da credincioşilor, sub acest 
chip unic, sângele împreună cu corpu! săi, ci sub ambele 
chipuri deosebite, spre ale da corpul săi sub specia pânei 
și sângele s&u sub chipul vinului. De alimintrelea, dacă este 
de ajuns laicilor de a se împărtăși sub un chip, pentru ce 
n'ar fi de ajuns și păstorilor? In deșert mai dic ei: Dacă li- 
sus Christos ar fi avut intențiunea in aședarea Euharistiei 
numai pentru a da credincioşilor corpul şi sângele său, l-ar 
fi instituit numai sub chipul pânei și că numai pentru că 
a instituit misteriul Euharistiei ȘI ca jerttă, l-a instituit sub 
ambele chipuri, adecă a pânei șI a vinului, spre a conres- 
punde corpului cu care a suferit pre cruce, şi sângelui ce a 
curs atuncea amestecat cu apă din câsta lui cea înpunsă (2). 
Insă, istoria evangelică ne învaţă, că Domnui a aședat Euha- 
ristia, chiar ca misterii, sub amândouă chipurile ; căci, pre- 
cum a întrebuințat chipul pânei spre a împarte corpul său 
credincioșilor, de aseminea întrebuință chipul vinului spre 3 

  

(1), Perrone Praelect. theolog. tract. de Euharistia p. 1. e. III propos. IV. 
(2). Ibid. n. 224.
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ale împarte sângele său, dicând : „Bepi dintru acesta toţi, 
acesta este sângele mei. . . . “ In zadar caută ei a se apăra 

cu aceia, că porunca Domnului despre pahar : „Befă din- 
tru acesta toți“ s'ar raporta numai la apostoli, şi prin ur- 

mare la urmașii lor, servitorii bisericei, şi nu la toți cre- 
dincioșii (1); este adevărat, că porunca acesta despre pa- 

har, precum şi aceia de a mânca corpul Domnului s'ar ra- 

porta nemijlocit numai la apostoli; dar nu trebue a uita 

că pe atunci numai apostolii formai societatea credincio- 

şilor. Apoi nu se pote admite, că tot ce a dis Mântuitoriul 
numai apostolilor, îi privea numai pre ei; din contră spu- 

nea multe care se raportaii şi se referă chiar la toți cre- 

dincioşii (I6n. XIV-XVII). Prin urmare și aici trebue a 
lămuri, în care înţeles și câtre cine se referă acestă poruncă 
a Domnului; re proprii numai apostolilor ca apostoli, sait 
în genere ca către credincioși. Apostolii singuri ati deslegat 

întrebarea, primind porunca în înţelesul din urmă. Căci; 

2%. Conduși de Spiritu! Sânt, apostolii ai referit loruși 

şi urmașilor lor, numai porunca relativă la săvârșirea mis- 

teriului Euharistiei „spre amintirea“ Domnului; lar aceia 

de a împărtăși sub ambele chipuri, o raporta la toţi cre- 

dincioşii ; de aceia și împărtăşaiu ei misteriul acesta tuturor 
sub ambele forme, și ordonau tuturor de opotrivă de a să 
împărtăşi sub ambele chipuri. „Sa se îspitâscă omul pre 

sine* „dice St. Ap. Paul, care ne-a învăţat despre Euharistie, 

aceia ce primise dela Domnul; sd se îspitâscă deci omul pre 
sine, și așa să memânce din pâne și din pahar să bea. Că celce 
mănâncă și bea cu nevrednicie, judecata luiși mănâncă și 

bea, nesocotind corpul Domnului“ (L Cor., XI, 28, 20, 21 26, 

27). Şi mai înainte, îndemnând pre aceiaşi credincioși a se 

îndepărta de mâncarea jertfită idolilor a învăţat : „Judecaţă 

(3). Ibid. n. 197, 199,
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voi ceia ce eă, grăesc : paharul bine-cuvântărei care bine-cu- 
vântăm, aă nu este împârtășirea sângelui luă Christos ? Pânea 
care frângem, aă nu este împărtășirea corpului luă Christos ? . 
Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor, nu pu- 
teță fi părtașă mesei Domnului și mesei demonilor“ (| Cor. X, 
15; 16, 21). Dar mas este și altă dovadă spre întemeierea a- 
cestei idei, că apostolii raportară porunca Domnului de 
a se împărtăşi sub ambele chipuri la toți creştinii în gene- 
re, mireni și clerici, și că ei dădură sati făcură a se da tu- 
turor sânta împărtășire sub o forma și alta. 

30. Esemplul vechei biserică a lui lisus Christos, care fără 
nici o îndoială, în administrarea unui misteriu așa de mare, 
ca și în tOte, nu puteau decât să urmeze neschimbat direc- 
punea ce li se însemnaseră de Sânţii Apostolii. Martori 
demni de credință, ca lustin (*), Ireneu (2), Tertulian (2), 
Ciprian (4), Ciril Lerusalimitenul, I6n Chrisostom, etc (5), 
se unesc a ne arăta, că dela început s'a împărtăşit Euharis- 
tia tuturor credincioșilor, în t6tă creștinătatea, sub amân- 
dou€ chipuriie, şi nu numai cu unul dintre ele. Mai mult 
încă, sunt dovedi, chiar mărturii de ale papilor, carii spun 
că împărtăşirea unor creştini numai cu corpul Domnului 

(5). După ce preotul a terminat mulţămirea şi tot poporul a dis 
Amin! diaconii împărtăşesc pre toţi cei de faţă cu pânea asu- 
pra căria se făcuse mulţămirea, cu vinul şi apa; ei păstreză chiar 
o parte din proaducere chiar și pentru cei ce nu sunt de. faţă“ 
(Apol. I, 85). , 

(2). Contr. Haeres. IV, 18, n. 4,5, V, 2. 
(3). De Resurrect. carn. c. 8. 
(*). „Quos excitamus et hortamur ad pr&lium non inermes et 

nudos relinguamus, sed protectione corporis et sanguinis Christi 
muniamus. Nam quomodo docemus aut provocamus eos in con- 
fessione neminis sanguinem suum fundere ; si eis militaturis Christi 
sanguinem denegamus?* (Epist. LIV). 

(5). Cir. lerus. Instr. Mistag. IV, n. 3, 6; Chrisost. in Mat hom. 
LXXXII, n. 5; Ambr. de Myst. ce. VIII. n. 48.



—529— 

şi nu cu sângele stii, era privită ca o mare înjurie făcută 
lucrurilor sânte prin divisiunea uneia și aceliași taine, și era 
aspru oprită. Așa papa Leon cel Mare (suta a V), în una 
din alocuţiunile sale despre ajunare, dicea auditorilor săi, 
despre ast-fel de creștini : «EX primesc cu guri nedemne 
corpul lui Lisus Christos; dar se îndepărteză cu desevârșire 
de sângele rescump&rărei nâstre. Aducem acesta la cunos- 
cinţa sânției vOstre ca să ni se arate aseminea 6meni, şi du- 
pre ce vor îi demascaţi în nelegiuita lor ipocrisie să fie es- 
cluşi de către autoritatea bisericescă din societatea sânţi- 

lor (1)». Papa Gelasiu scriea iarăşi în același secui : <Am au- 

dit, că unii Omeni se mulţămesc cu sânta parte a dumne- 

deescului corp şi se absțin de paharul sângelui dumne- 
deesc. Nu sciu de ce fel de superstiție sunt cuprinși că se 
mărginesc pre sine până la atâta; dar una din două, ei sai 
trebue să primescă taina în întregime, saii să nu fie admiși 
de loc la ea; pentru-că despărțirea uneia şi aceliași taine 

nu pote fi decât o defăimare forte mare a celor sânte (2). 
40%. Chiar scriitorii romani recunosc, că în decursui ce- 

lor dou&-spre-dece vâcuri dinte, biserica apusană ca şi 
cea răsăritenă, împărtăşa Euharistia tuturor creştinilor sub 

ambele chipuri (5). Numai spre justificare observă, că atun- 
Că nu esistaii causele care a îndemnat mai târdiu pre bise- 

rica apusană a opri mirenilor paharul Domnului (4). Și cu 

tOte acestea, dacă vom intra în cercetarea acestor cause, se 

vede că esistaii de opotrivă și în primele vecuri ale crești- 

(2). Serm. IV. de Quadrages., in Bibl. P. P. max. t. VII, p. 
1015, Lugd. 1617. 

(2). Apud Gratianum, Decr. III, de conseer. dist. 11 ce. 12. 
(3). Bona. Rer. liturg. II e. 18 $. 1; c, 19, $. 3; ef. Rutten- 

stock. Hist. eceles. N. T. III p. 252. 
(4). Conc. Trident. sess. XXI, can. II; cf. Perrone, Prelect. 

theol. tract. de Euhar. p. 1 c.Lll, prop. V. 
Teologia Dogmatică. 34.
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nismului (1). Ei mai dic, că nici biserica apusană «nu inter- 
dise întrebuințarea paharului, prin un decret positiv, decât 
numai prin vâcul al cinci-spre-decelea, când omenii neliniş- 
tiţă şi tulburători începură a-i împuta acesta ca o erdre gra- 
vă și o călcare a poruncei lui D-deii (2). Dar o aseminea 
scusă este mai mult o nouă acusare a erdrei aceștia. 

50, lacă cum căutau latinii să-și justifice er6rea lor. 
a). Ei dic mai ântăiu, că încă din vechime biserica, a- 

tât cea apusănă cât și cea răsăritenă în unele dile ale anu- 
lui, sevârșa liturgia mai înainte sânţită, împărtăşind atunci 
Euharistia numai sub chipul pânei (3). Dar se scie că în 
acest oficii, misteriul se predă sub amândouă chipurile la 
o laltă; căci în darurile mai înainte sânţite, cu care se se- 
vârșeşte liturgia acesta, dupre ritul bisericei ortodxe resări. 
tene, corpul Domnului se mie în sântul sânge şi este tot- 
deuna pătruns de el. 

b). Ei mai dic, că biserica tot-deuna a administrat Via- 
ticul celor muribundi numai sub chipul pânei; că in v6- 
curile cele dintăiii ale creştinismului, credincioşii purtat 
adesea sântele taine cu ei, le păstrati în casele lor, alţii în 
călătorii, şi eremiţii prin deșerturi şi se împărtăşai numai 
cu chipul pânei (+). Dar biserica ortodoxă tot-deuna a dat 
şi dă incă Euharistia spre mângăerea celor bolnavi, şi pen- 
tru care şi păstreză sântele taine preste an, unde corpul 
Domnului este îmbibat de sângele s&ii. Tot sub forma a- 
csta puteai și alți creștini să primescă dela păstori corpul 

  

(1). lată cele mai principale din aceste cause : a) Pericolul de a 
vErsa sângele ; b). Greutatea de a păstra chipul vinului pentru 
bolnavi cu deosebire in locurile căldurâse şi frigurose; 6) lipsa 
de vin în multe locuri depărtate; d) desgustarea naturală a mul- 
tora de vin etc. (Perrone loc. cit. n. 214). 

(2). Perrone, ibid. n, 215. 
(5). Perrone, Preelect. theolog. tract. de Buharist, p. 1 c. III 

prop. IV, n. 192. 
($). Ibid. n. 189, 191.
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lui Christos, și să-l Ya cu dânșii spre a se împărtăși a casă, 
în călătorie, în deşerturi. Și, prin urmare, dacă se dice un- 
de-va, că se preda acestor creștini și bolnavilor corpul lui 
Christos, nu urmeză iarăşi că ei se împărtăşaui numai sub 

forma pânei și nu sub ambele forme de odată. Pe de altă 
parte sunt mărturii destul de chiare, care arată, că Euha- 

ristia se preda celor muribundi sub ambele chipuri (2), și 
că creştinii carii intrebuinţau sântele taine în călătorie și în 
deșerturi le aveau iarăși sub amândouă chipurile (2). Ad- 

mițând chiar că, câre odată bolnavii saă și alţi creştini sar 
fi împărtășit, din vre o causă Gre-care, numai sub forma 

pânei sai numai sub forma vinului, totuși aii fost numai 
casuri particulare, estraordinare, o escepţie dela regulă, și 
nici-de-cum normă. 

6), In fine, mai aduc obiceiul bisericei de a împărtăşi 
pruncii numai sub forma vinului (5). Dar este sciut, că bi- 

serica ortodoxă comunică pe prunci sub chipul vinului 
din potir, în care chipurile pânei şi a vinului, sai ceia ce 
este tot una, corpul și sângele lui Christos sunt deja unite 

și Gre cum amestecate între sine. Pre lângă acestea aseme- 
nea comunicare a pruncilor se admite numai în urmarea 

unei vădite necesităţi, până când ei se fac apți de primirea 

şi a corpului lui Christos sub chipul pânei. 
III. Musteriul Euharistiei, numai să-l primim cu vredni- 

cie, nu r&mâne fără influinţă asupra nostră; din contră, 

culegem din el fructele mântuire. 

(D. lustin Apol. 1. n. 85 (Veqi mai sus p. 478. n. 1) cf. Ba- 
ronii anal, eccles. t. V, an COCCIV. 

(2). Baronie serie : „Habes id quoque probatum auctoritate S. 
Gregorii Rom. pontifieis, quum ait (Dal. III, ce. 36), in navi por- 
tasse navigantes Christi corpus et sanguinem“ (Anal. eccl. loc cit). 
Cardinalul Bona, afirmă aceiaşi despre anahoreţi (Reg. litur. II 
e. 18 n. 11). Mai ales citeză esemplul Mariei Egiptencei, carea 
în deşert primi dela St. Zosim comuniunea corpului și sângelui 
Domnului (Vegi. Istoria ei). 

(3). Perrone loc. cit. n. 190.
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10. Si mai Ântăiă o împărtăşire demnă ne uneşte strins 
cu Domnul. „Cel ce mănâncă corpul me“, dice el însuși, 
„și Dea sângele meă, petrece întru mine și eăi întru el“ (I6a. 
VI, 57); aşa că împărtăşindu-ne cu corpul şi sângele lui Ii- 
sus Christos, devenim, precum dic sânţii părinți, membri at 
corpului săi, părtași sân gelui lui, christofori, participatori 
ai naturei sale divine (1). 

2% Numai puţin o împărtăşire demnă nutrește corpul 
şi sufletul nostru şi servește a ne întări, a înainta, a ne per- 
fecţiona în viaţa spirituală. „ Corpul mei, dice Mântuito- 
riul, „este cu adevărat mâncare, și sângele mei cu adevărat 
beutură“ ; și mai departe : » Precum m'a trimis pre mine viul 
Lărinte și că viez prin Părintele și cel ce mă mănâncă pre mi- 
ne și acela trăește prin mine“ (On, VI, 56, 58). Dacă acum o 
mâncare de rând și sănătâsă nutrește corpul, îl întărește 
firește și-i improspătăză puterile stocite, îi dă sucuri nouă 
şi contribue la desvoitarea şi la prelungirea esistenţei sale, 
cu atâta mai mult trebue noi să așteptăm aseminea frucie 
salutare pentru corp, și mai ales. pentru suflet, din nutri-. 
mentul dumnedeesc pre care-l primim cu demnitate in Eu- haristie. Luând mâncarea acesta minunată ne unim nemij- 
locit cu Christos, isvorul vieței și al harului şi împărţitorul 
tuturor darurilor spiritulale „care privesc viaţa și pietatea* 
(UI Petru 1, 3). Sânţii părinţi și învățătorii bisericei inveţaă mai ales că Euharistia, ca nutriment salutar, nutrește şi întărește corpul nostru (*); tot odată nutrește (3), întă-- 

  

(1). Cix. Ierus. Inst. mist, IV, n. 3; Damasc, Esp. cred. ort. lib. IV, e. 13; Maxim Conf. Mist. XXI. 
(2). Chrisost in Math. hom. IV, n. 9; Damasc. Esp. cred. ort. lib. IV. 13. 
(5). Iustin., Apolo. 1, 65; Chrisost., in Iohann homil. XLVI, n.. 3; Cir. Alex. in Genes. Glaphir., lib. 11. ”



— 533 — 

rește (1), învioşază sufletul nostru (2); ne ajută a ne vindeca 
de slăbăciunile morale și a ne curăţi de p&catele n6stre (3); 
ne sânțeşte (4), ne îmbărbăreză în luptele pietăţei, ne face 
înfricoșati şi neînvinși contra inimicilor mântuire nostre (5). 

3%. În fine, primindu-l cu demnitate ne serveşte de ama- 
net al învierei n6stre viitâre şi al fericirei eterne. „Cel ce 
mănâncă trupul meă“, dice Mântuitorul, „și bea sângele 
meă, are viaţa eternă, și că, îl voii înviea pre el în diua, cea de 
apoi. Cel ce mănâncă pânea acâsta va viețui în eternitate“ 
(Ion. VI. 55, 59). Sânţii părinţi diceau iarăși, vorbind de Eu- 
haristie : «Este doctoria pentru nemurire, este preservativ 
contra morţei, asigurarea vieţei eterne în lisus Christos. (6) 
*Corpul nostru primind Euharistia, numai este stricăcios ci 
are speranţa învierei în viaţa eternă (%,. <Primim corpullui 
Christos ca părtașiti vieţei celei vecinice să ne facem (8)». 

Totuși, nu trebue a uita că, dacă Sânta Euharistie pârtă 
tote fructele acestea ale mântuirei, este numai pentru creş- 
tiniă, cariă se apropie de ele cu pregătirea cuviinciosă şi se 
împărtăşesc cu vrednicie. lar acei carii îndrăsnesc a se a- 
propia fără o pregătire convenabilă şi se împărtășesc cu 
nevrednicie, acâstă mâncare a corpului și sângelui Dom- 
nului nu serveşte decât a atrage asupra lor cea mai cum- 

(2). Ciprian. Epist. LIV ad Cornel; Chrisost, in Iohann. homil. 
XLVI, n. 3; Ambros. în Luce lib. VIII, n. 51. 

(2). Ambros. in Ps. XLIII enarr. n. 36; Cyr. Alex. : în I6a. IV 36. 
(5). Sin. Trulan. e. 28; Ambr. de Sacram. IV, 6, n. 28; V, 

3 n. 17. 
(4). Oyrian. Epist. ad Caecil. ; Cyr. ler. Inst. mistag. IV, 6; Sin. 

Trul. e. 23, 101. Cel ce neîncetat mănâncă și bea pe Christos 
se reformâză spre viaţa eternă, şi sufletul și corpul sânţindu-se 
prin comunicarea harurilor dumnedeeștit, 

(5). Ciprian. Epist. LIV; Chrisost. In. 1 Corint. homil. XXIV. 
(6). St. Ignatie 'Teot. Ep. catre Efes. n. 20. 
(7). Iren. adv. Her. IV, 18 n. 4, 5; comp. Lust. Apolog. 1,66; 

Clem. Alex. Pzedag. 11, 2; Greg. Niss. Catech. e. 37. 
(8). Ambros. în Luc. lib. X n. 49.
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plită osîndă : „Oră cine va mânca pânea acesta şi va bea pa- 
harul Domnuluă cu nevrednicie vinovat va fi corpului şi sân- 
gelu Domnului. . . Că cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie 
Judecata luă "și manâncă și bea nesocotind corpul Domnului“ 
(I Cor. XI 27, 29). Așa învaţă biserica ortodoxă şi de acela 
caută ea a pregăti pre fiii săi spre a se împărtăși cu corpul 
şi sângele lui Iisus Christos şi respinge dela participarea Eu- 
haristiei pre toți aceia pre carii îi socâte de nevrednic 
(Epist. etc. art. 17). 

$. 219. Fuharistia ca scrificiă : 10. Adeverul şi realitatea 
acestei jertfe. 

Credând și mărturisind, că prea Sânta Euharistie este 
un adevărat misteriii, biserica ortodoxă crede şi mărturi- 
sește de o potrivă, în contra erorilor protestante (1), că Eu- 
haristia este tot odată o jertfă adevărată, reală, adecă că în 
Euharistie corpul și sângele Mântuitoriului, care ni se dă 
spre nutriment, se aduc și ca jertfă lui D-deă pentru 6me- 
ni (Mat. ort. p. 1 resp. 107). 

I. Iasuși Mântuitoriul a propus adevărul acesta. Acum 
în cuvântarea sa profetică despre aședarea Euharistiei, du- 
pre ce a represintat-o ca un misteriii și ca un nutriment 
salutar pentru om, dicând : „De va mânca cine-va pânea 
acăsta, va vieţui în veci“, Domnul adause îndată : „și pânea 
pre care eă o voiă da, corpul mei, este, pe care am să-l daă, 
pentru viața lumei“ (I6n. VI, 52); şi esprimă ast-fel lămurit 
că acest misterii va avea tot odată însemnarea unui sacri- 
ficiu dei 1m p&care adus lui D-deii. De aseminea, la aședarea 
Euharistiei, dupre ce a dis ucenicilor săi, dându- le pânea 
bine-cuvântată : „Luaţi, mâncaţi ; acesta, este corpul meă, 

(2). Luther. Captiv. Babil. t. II, fol: 283 ; Calvin Inst. IV, 18 
n. 1 sq. Zwingl. de Can, misse epichir. Vol. "TIL, p. 100, ed. Schul 
et Schult.
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a adaus : „care se prânge pentru voi“ ; şi când le-a propus pa- 

harui bine-cuvântat, dicându-le : „Beţă dintru acesta toți ; 

acesta este sângele meă, al legeă celei nouă“, dupre aceia ada- 

use : „carele pentru voi și pentru mulţă se varsă spre ertarea 

păcatelor“. Mai mult încă, despărțând sângele de corpul 

s&ii în Euharistie, spre a însemna şi patimile corpului sei 

pe cruce şi vărsarea sângelui săi prin costa străpunsă, dădu 

lămurit a înţelege, că misteriul acesta, care se împlini întru 

amintirea jertfei de impăcare aduse pe Golgota, este el în- 

suși un sacrificiu adevărat. 

II. Adevărul acesta l-a învăţat și apostolii. Spre a feri 

pre creştinii din Corint dela ori-ce participare la jertfele ido- 

jeşti. . Sântul Apostol Paul le scriea : , Vedeţi pre Istrail du- 

pre corp; aă nu ceă ce mănâncă jerijele, părtaş suni alta- 

ruluă 9 Dar ce dic eîi? că dâră idolul este ceva ? saă, ce se Jert- 

fește idolului este ceva ? ci pentru că cele ce jerfesc nemaumile, 

diavolilor jertfesc tar nu luă D-deă ; nu voesc dar ca să vă fa- 

ceță voi părtași diavolilor. Nu puteţi bea paharul Domnului 

și paharul diavolilor ; nu puteţi fi părtaşi mesei Domnuluă și 

mese diavolilori (IL Cor. X, 18-21). Opuind aici masa Dom- 

nului sai altarul creștinesc altarului păgân, pre care în ade- 

văr se adusese jertfă de către păgâni, de și necurate și ne- 

plăcute lui D-dei, Sântul Apostol al ginţilor presupune în- 

vederat, că pe altarul creștin se face tot așa, în misteriul 

corpului și sângelui Domnului, o adevărată jertfă lui D-qei. 

Intr'o altă epistolă a sa, același Apostol, voind a intorce pre 

credincioşi dela jertfele jidoveşti, care perduse însemnăta- 

tea și puterea lor dela venirea lui Mesia. le scrie : „Avem 

altar (Swoiwmornpiov) dela care nu pot să mănânce ceă ce ser- 

vesc cortului“ (Eve. XUIL, so ; comp. I. Cor. X, 18). Puind ast- 

fel în opunere altarul saii masa legei noua cu altarul aşedă- 

mântului vechii, pre care jidovil aduceau cu adevărat jert-
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fele lor şi din care apoi mâncat, mărturisea iarăşi că se a- duce lui D-dei și pe altarul creștin o adevărată jertfă din care nu trebue să mănânce decât numa creștinii cei adevărați. III. Jertfa acesta a legei nouă fu anunţată jidovilor încă în Vechiul "Testament prin profetul Malachia : „Nu este voia mea întru voi, dice Domnul a tot-țiutoriul și jertfele nu, le voii primă din mâna vostră. Căci dela răsăritul soreluă și până la apus se premărește numele meă, între popăre, și în tot locul se va aduce tamâe și Jertfa curata; căci mare este numele mei între popore, dice Domnul a Zot-tiitoriul“ (Malah. 1, 10, 11). Aici, de sigur, se vorbește despre jertfa cea nouă, cu- rată, plăcută lui D-deii, generală. Care este Ore jertfa aces- ta? Fără îndoială prin acesta nu se pOte înțelege jertfele jidoveştă, represintate aici ca neplăcute lui D-deu şi aduse numai într'un loc determinat; cu atâta ma puțin încă sa- crificiile păgânilor, care nu pot nici într'un sens, în spiri- tul Scripturei să se numescă curate și plăcute lui D-deti. Nu se pote crede iarăși, că profetul ar fi avut în vedere sacri- ficiul spiritual de care vorbește Psalmistul (L, 19), căci sa- crificiile de feliul acesta fură aduse lui D-dei în tâte tim- purile de câtre 6menii drepti şi pioşi;-pe când profeția ves- teşte un sacrificiu noi, care prin urmare nu esista mai înainte, un sacrificiu vedut sai esterivr, care este opus sa- crificiilor jidoveştă și menit ale înlocui. Nu se pOte admite, că Malahia ar îndegeta sacrificiul prea curat şi cu totul plă- cut lui D-dei pre care l-a adus Mântuitoriul pentru pă&ca- tele lumei; căci el s'a adus într'un singur loc, pe Golgota, pe când profetul anunţa un sacrificiu curat, care era să se aducă pretutindenea. Nu ne remâne alta, decât a recun6s- ce, cu sânţii părinţi (1), că Profetul avea aici în vedere anu- — 
(9. Iren. ady. Her., IV, 17 n, 5; lustin, Dialog. cum Tryph. n. XLI; Hipol. de Charism. e, XXXVI; Euseb. Demonste. evang.
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me prea Sânta Eubharistie, ca sacrifiiu cu adevărat noi 
(I Cor. XI, 25, 26). sacrificiu curat și plăcut lui D-deă, care 
nu se aduce numai aici sai acolo, ci peste tot locul. 

IV. Ast-fel ai privit, în tot-deuna, Sânta Biserică sacri- 

ficiul corpului şi sângelui Domnului, dupre cum ne încre- 

dințăm din predania martorilor singuri vădători și servitori 

ai Cuvântului. Ne putem convinge mai ânteiti din t6te litur- 

giile sale, unde se mărturisește solemn înaintea lui D-deii, 

în Euharistie, că-i aduce pe sântul jertfelnic, jertfa cuvân- 

tătOre şi fără de sânge pentru toţă și pentru tdte (2). Apoi 

se vede din mărturiile sinâdelor ecumenice precum : ân- 

t&ăiul din Nicea : „Pre sânta masă stă Mielu! lui D-deii cel 
ce rădica păcatele lumeă“ (l9n, L. 29), adus de preoţi întru 
jertfă fără de sânge» (2); sinodul din Efes : «Noi săverşim 

în biserici aducerea jertfei celei fără de sânge, şi ast-fel ne 
apropiem de tainele bine-cuvântate și ne sânţim împărtă- 

şindu-ne cu sântul trup şi scumpul sânge al lui Christos, 

Rescump&rătoriul lumei; (3); sinodul Trulan : <Audind, că 
în deosebite biserici, dupre Ore-care obiceiii stabilit, se a- 

duc la altar struguri şi sânţiţii servitori unindu-i cu jertfa cea 
fără de sânge a proaducerei, așa pre amândouă împreună 

le împărtășesc poporului, gasim de cuviinţă a recomanda 
tuturor sânţiților servitori de a se pazi de acum înainte şi 

să dea poporului numai proaducerea spre viaţa de veci și 
ertarea păcatelor» (4); al doilea din Nicea : «Nici Domnul, 
nici apostolii, nici părinţii, jertfa cea fără de sânge adusă 

1, 10; Chrisost. ad. Lud. or. V, n. 12; Teodoretin Malach. 1, 11. 
(2). Vedi Epist. Marelui Vas. şi Chrisost. precum şi Renauduot, 

Liturg. orient. t. ], IL; Assemani, Cod Liturg. Eceles. univ. t. V. 
(2). Gelas. Cyzicen. Coment. in Acta Coneil. Nic. e. XXXI, Dia- 

typ. 6. confr. Can. 18 al sin. |. 
(3). Concil Efes. p. II Act. 1 (p. î21 ap. Binium). 
(4). Can. 28. Comp 3 şi 32.
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de preoți, nici odată nu ai numit-o chip, ci chiar corp şi 
sânge al Domnului (5,. In fine, acesta se vede ȘI din nenu- 
meratele mărturii aie sânților părinţi şi dascăli ai bisericei 
„precum : Sântul Ignatie Teoforul : «Ia aminte de a te fo- 
losi de unica Euharistie, căci unul este corpul Domnului 
nostru isus Christos şi unul este paharul dupre unitatea 
sângelui Lui, un jertfelnic (2 SwatasTfiotov), precum și un 
episcop (2). 

Sântul Iustin Martirul : «Noi aducem în numele lui tote 
jeritele pre care le cere Iisus Christos ale aduce, adecă în 
Euharistia pânei şi a potirului. De aceste jertfe, ca unele ce 
se aduc presie tot locul de către creștini, a bine-voit D-deii 
a mărturisi, primindu-le, că-i sunt plăcute» (Mal. 1, 10) (5). 

Sântul Irinei, : <Christos ne-a inveţat jerifa cea nouă a 
legei nouă ; biserica carea a primit-o dela apostoli, o adu- 
ce lui D-qeii în t6tă lumea.... dupre predicerea unuea 
din cei doi-spre-dece profeți, Malahia : „Jubirea mea nu 
mai este întru vot, etc. (L, 10, u) arătând lămurit prin acela, 
că primul popor (iudeii) va înceta de a mai aduce lui D-dei 
sacrificiu, și în tot locul i se va aduce o jertfă curată și nu- 
mele săti cei sânt se va premări pintre păgâni (4),. 

Sântul Ipolit : “Dupre înălțarea sa (a Mântuitoriuiui), a- 
ducând dupre aședarea sa, jertfa cea curată şi fără de sân- 
se, am hirotonit episcopi, presbiteri şi diaconi în număr 
de șâpte (5),. 

Sântul Cupriam : «Sângele lui Christos nu se aduce, dacă 
în pahar nu este vin, şi sânţirea jertfei Domnului nu se face 

  

(5. Coneil. Nic. II, act. VI, lect. Epiphan. Diac. $). Epist. ad Filadelteni e. IV; cf. ad Magnes, e. VIII; E- phes. c. V. 
(2). Dialog. cum. Tiyph. n. CXVII; ct. n XII, (*). Adv. Her. IV, i7. n. 5; cfr. 18, n. 4. (5). De Charism., e. XXVI, în Galland. t. II, p. 512.
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regulat dacă proaducerea nâstră și jertfa nu conrespund 

cu patima. .... Căci, dacă lisus Christos D-deul nostru și 

Domnul, singur este cel mai mare preot al lui D-dei'și Ta- 

tăl şi s'a adus pre sine jertfă, Părintelui, învățându-ne a tace 

acesta întru amintirea lui, atunci preotul săvârşeşte cu a- 

devărat lucrarea lui Christos (via Christi fungitur), dacă 

face precum a făcut lisus Christos şi aduce în biserică lui 

D-deiă-Tatăl adevăratul sacrificii în întregimea lui, dacă 

urmeză în privinţa acesta esemplul Mântuitoriului (3). 

ântul Grigorie Nisis : «Cel ce a orinduit tote prin pute- 

rea sa n'a așteptat hotărîrea lui Pilat, ci... ... prin o lu- 

crare dumnedeescă și negrăită, nevădută de Gmeni, sa 

adus pre sine jertfă pentru noi, el însuşi preot şi tot odată 

Mielu! lui D-dei carele rădică păcatele lumel. Şi când se 

făcu acesta? Chiar când dădu corpul s&ă spre mâncare 

(ucenicilor); atunci arătă lămurit că sacrificiul Mielului era 

deja împlinit (2). 

Sântul Chrisostom : «EX! Gre nu aducem noi sacrificiu 

în fie-care qi? Aducem făcând amintire de mârtea lui. Şi 

sacrificiul acesta este unul şi nu mai multe. Cum? lacă.. . 

Aducem tot-dâuna acelaşi; nu adi un miel şi mâne altul; 

ci tot același; prin urmare şi sacrificiul este acelaşi. S'ar 

putea Ore că aducându-se în mai multe locuri să fie mai 

mulți Christoși? Nici-de-cum ; ci același Christos este aică 

întreg şi acolo tot întreg; este acelaşi corp. Precum adu- 

cându-se în deosebite locuri este un singur corp şi nu mai 

multe, aşa. şi sacrificiul este unul (*). Tertulian (4), Euse- 

(3). Epist. LXUI, ad Cecil. 

(2). In Chr. Ressurr. orat. Î. 0pp. t. III, p. 389 ed. Morel. 

(5). In Hebr. omil. XVII, n. 3; cf. în 1 Cor. omil XXIV. n. 

4; în Eph. om. III, n. 5; de Sacerd. III, 4, VI, 4 

(4). pAceepto corpore Domini et reservato utrumque salvum 

est, et participatio sacrificii, et executio oficii“ (De Or. n. XIV).
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biă Cesarenu (1), Marele Vasilie (2), Didim Alexandrenul (3), Ambrosie (4), leronim (5), Augustin (6), Teodoret (7), Ciril Alexandre&nul (5) și mulţi alți (5), ai mărturisit același. 
c n. _ n. 

$. 220. 20. Raportul sacrificiului acestuea cu sacrificiul crucei și caracterul acestul sacrificiu, 

|. Sacrificiul adus lui D-deu în Euharistie este, prin na- tura sa, cu totul același cu cel de pe cruce; căci şi astă-di încă pe altarele bisericei se aduce același Miel al lui D-deii, care sa adus odată pe cruce pentru păcatele lumei; ace- laşi trup, infinit curat, care a suferit atunci; aceiași sânge, cu totul preţios, care s'a vărsat atunci. Și astă-di încă acâs- tă proaducere tainică se severșește nevădut de acelaşi Ar- hiereu vecinic, care s'a adus pre cruce. Astă-di ca și atunci 

  

(1). Demonstr. evang. 1, 10; V, 3; Hist. eceles, X, 8. (2). Când o dată preotul a sevârşit şi administrat sacrificiul, ce-l ce-l primeşte în întregul săi împărtășindu-se în fie-care di este întemeiat a crede că primeşte jertfa şi se împărtăşeşte cu acela ce sa jertfiți (Ep. 98 e. Chesarie), (3). Evoe$az zii daiwz Tpospepouivny diyscas dyaiuazamov Îootav (o is) (de 'Trin. II, î,n.8). "Ayretsiye 53 Ti vaiuaxzoy Yoaiay Adi AOȚIX(j 205 nouta nod Spuro3 azi atuaroc (In Ps, XăXIE 1, "ap. Corder. Caten). 
(%). De Ofie. ministr., 1, 48, n. 948. | (5). Vitulus saginatus, qui ad penitentize im molatur salutem, ipse Salvator est, cujus quotidie carne pascimur, eruore potamur“ (Epist. ad Damas. XIV). 

, (5). Obtulit ibi presbyter sacrificium corporis Christi“ (De Civ. Dei, XXII, 8 n. 6; cfr. XVI, 22; XVIII. 20, n. 2). (2). .Mivos 53 Tpbutos vos tegsvarat 5 alpwov „Ti dpwapriay 705 1oGuob (In Malach. 1, 11; cf. in Ps. CIX, 4), , (5). Ai 65 “je rod otvon TI]y ubSTLziy edăoŢiay brodnhodv TijS ayat- MaAT0v Vv3ias zăv rpizov, ÎÎv &v zac Gylaus Ex XA 3tatg AzoTAIpody siYtousda (In les. XXV, 6. lib. 111 1.). (5). Clem. Alex., Strom. IV, 25; Orig. in Lev. omil, XIII, n. 3; papa Corneliu Epist. ad Fab. Antioch. n. 1; Atan, cel Mare Apol. e. Arian. n. (1.
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este unul şi acelaşi „carele aduce și se aduceti (1) , unul și 

acelaşi este „jertfă și preot“, unul şi acelaşi rescumpărător 

al lumei, lisus Christos. <Mareie nostru Arhiereti, dice Sân- 

tul I6n Chrisostom, a adus sacrificiul, care ne curăţeşte; 

tot sacrificiul de atunci îl aducem, şi astă-di, este nesecat. 

Se face spre amintirea aceluea ce s'a săvârşit odată, dupre 

porunca st&pânului : „faceți acâsta întru amintirea mea (2). 

Nu este alt sacrificiu acela ce-l aducem necontenit, sati mai 

bine de care facem amintire; este același pre carele l-a adus 

în timp marele Arhiereu (5). Așa înveţa și Sântul Grigorie 
Nisul, fericitul Teodorit şi alţii (4). Iar în privinţa modul 
şi împrejurărilor proaducerei, jertia euharistică se deosebeş- 

te de sacrificiul de pe cruce, Pe cruce Domnul Iisus adu- 
se vădit ca sacrificiu lui D deii corpul săi prea curat și sân-. 
gele săă cel prea scump; în Euhariste le aduce sub chi-: 

pul pânei și al vinului. Acolo, el insuși, nemjlocit, ca Preot 

mare, s&v&rşi jerifa de espiare; aică de și tot El o s&vârșeş-. 

te, dar o face acâsta nevădut prin mijlocirea păstorilor bi-. 
sericei. Acolo sacrificiul s'a adus prin jertfirea reală a Mie- 

(9). Cuvintele rugăciunei preotului când se cântă Heruwvicul,. 
Vedi şi Ambrosie de Benedic. Patriareh. e. LX; în Ps. XXVIII, 
n. 25; August, de Civ. Dei X, 20: „Et sacerdos est, ipse ofte- 
rens, ipse et oblatio; cujus rei sacramentum quotidianum esse vo- 
luit Ecelesiz sacrificium. . . “ 

(2). „Toţi membrii clerului. . să se invrednicâscă de sacrificiul 
ideal al marelui D-deii, care est preot şi jerttă.. « (Cone. Trul. 
can. '3). Comp. Chrisost în Prod. lud. om. În, 6; în Il Tim. 
om. ll n. 4 

(3). în Hebr. omil. XXII, n. 3. Comp, not. 6. pag. 498. 
(4). Greg. Niss. da Resurr. Christi orat. 1; Teodoret. în Hebr. 

VIII, n. 5: 05 zăĂA o zivă ootay npospâpopev, 2hĂ Tijs mtăs Sxet- 
vs ai. oormpiov rhy pwviju:ny Emitehobuey. . . August. Epist. XCVIII 
ad Bonit., n. 9: Nonne semel immolatus est Christus in semet- 
ipso, et tamen in Sacramento non solum per omnes Pasche solem- 

nitates sed omni die populis immolatur, nec utique mentitur qui 
interrogatus eum responderit immolari ?%.
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ului; era un sacrificiu sângeros ; căci Domnul lisus cu ade.- 
verat a pătimit, şi-a v&rsat sângele, a gustat mârtea în tru. 
pul săi ; astă-di „înviind din morță numa more și mOrtea nu-l 
maă stăpânește“ (Rom. VI, 9), asta-di jertfa se aduce în Eu- 
haristie priu prefacerea tainică cu lucrarea Spiritului Sânt, 
sau transubstanţiarea pânei și a vinului în corpul şi sânge- 
le lui lisus Christos (Luc.. XXII, 19, 20), fără de suferinţi, 
fără vărsare de sânge, fară morte ; pentru care se şi numeș- 
te jertfă „fără de sânge şi făra patimi“ cu tâte că se adu- ce întru amintrea patimelor şi a morţei Mielului lui D-deu. 
Prin sacrificiul de pe cruce se săvârşi rescumpărarea lumei 
întregi şi se făcu în destul dreptăţei divine pentru păcatele 
lumei, pe când jerifa cea fără de sânge îmblânzeşte pre 
D-deii pentru păcatele acelora pentru care se aduce şi a- 
propriază fructele sacrificiului de pe Golgota numai 6meni- 
lor vrednici de ale primi şi ale apropria. În fine sacrificiul 

„de pe cruce s'a adus pentru tot n&mul omenesc numai o- dată la Golgota, pe când jertfa cea fără de sânge s'a săvâr- 
it din momentul aședărei sale, se s&verșeşte și se va săvârşi, 
pentru mântuirea Gmenilor, până la a doua'venire a Dom- 
nului (I Cor. XI, 25, 26), în tote părţile lumei și pe nenu- meratele sale jertfelnice. In genere, dacă punem în paralel 
sacriticiul crucei cu jertfa cea fără de sânge, putem videa 
în cel dint&iti s&mânţa sati rădăcina, iar în acesta arborele 
provenit din semânţa, ce stă cu totul pe acea rădăcină, nu- 
trit cu sucurile învioșttâre și producând ast-fel fructele mântuit6re vieţei; aşa că cele două sacrificii sunt unite ne- despărțit, formând numai unul Și tot odată deosebite unul 
de altul. Este arborele bine-cuvântat al vieţei plântat odi- 
niOră cu mână dumnedeâscă pe Golgota, dar care acope- 
re astă-di cu ramurile sale mistice tâtă biserica lui D-dei 
şi nutrind cu fructele sale salvatâre pre toţi acei ce caută 
viața eternă.
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II. Prea sânta Euharistie, care prin natura sa, este un 

adevărat sacrificiu lui D-dei, este prin caracteriie sale nu 

numai o jertfă de laudă şi de mulțămire, ci și un sacrificiu . 

de împăcare adus pentru toți, pentru cei vii şi pentru cei 

morţi (Epist. etc. art. 17). Este o jertfă de laudă și de mul- 

țămire. Caracterile acestea ale jertiei celei fără de sânge, le 

indegetă însuşi Mântuitoriul nostru lămurit la aședarea ei, 

când, dupre ce a luat pânea mulțămind a frânt-o şi apoi o 

dadu ucenicilor săi, dicând : „Acesta este corpul mei...“ (Luc- 

XXII, 19-20; 1 Cor., XI, 23, 24). În tocmai așa până în 

diua de astă-di, în biserica ortodoxă, ierurgisitorui ertfei 

celei fără de sânge, dupre rândufla liturgiei St. Vasilie şi a 

St. In Chrisostom, înainte de sânţirea proaducerei pre jert- 

felnic, amintind în rugăciunea sa în taină lucrările cele 

mari ale lui D-deui, crearea omului, îngrijirea nesfErșită pen- 

tru e] încă dela căderea sa și iconomia mântuirei sale prin 

lisus Christos, dă slavă și multămită lui D-deii Părintele, 

Fiului său celui unul născut, Mântuitoriul lumei şi prea 

Sântului Spirit (3). De aseminea şi toţi creștinii ce se află 

“în templu pe timpul când se aduce lui D-deă pe altariii 

jertfa cea fără de sânge înalță glasui lor către dânsul, dicând : 

«Pre tine te lăudăm, pre tine bine te cuventăm, tie-ți mul- 

tămim DOmne. . . (2). Cu ast-fel de laude și mulțţămiri s'a 

adus în tot-deuna jertfa cea fără de sânge de pe timpul 

apostolilor, cum se vede din liturgiile cele mai vechi, acea 

a Sântului Apostol Iacob, aceia ce se află în aşedămintele 

apostolice, şi dupre mărturia următâre a Sântului lustin 

Martirul : «Terminând rugăciunele ne dăm unul altuea st- 

rutarea frățescă. Pe urmă se aduce celui mai mare pânea 

şi paharul cu vin amestecat cu apă. Luându-l el înalţă vo- 

  

(2). Vedi cerimonialul liturgiilor amintite. 

(2). Bibl. P. P. Grec. Lat. t. II, p. 12; Const. Apost. VIII, e. 12
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cea, în numele Fiului şi al Spiritului Sânt, spre lauda şi preamărirea Părintelui tuturor, și-i mulţămeşte în deosebi, 3 că a bine-voit a ne onora cu darurile acestea. Pe timpul rugăciunel or şi mulţămirelor sale tot poporul present dice Amin (1. Euharistia este tot Odată un sacrificiu de îm. Pecare pentru cei vii și pentru cel morți. Căci, precum vom vedea, este prin natura sa într'o identitate perfectă cu sa- crificiul de pe cruce ; Sacrificiul acesta însă de Sigur s'a a- dus lui D-deti ca impecare pentru pecatele tuturor 6meni- lor. Pe lângă aceia caracterul acesta al jertfei celei fără de sânge este lămurit arătat de Mântuitoriul la aşedarea sa cbiar. Dând corpul seu ucenicilor le dise anume : „Carele pentru voi se da“, şi dându-le sângele săi adause : » Carele se varsd pentru voi și pentru, mulţi spre ertarea pecatelort, De aceia, încă deia începutui creştinismului, jertfa cea fară de sânge fu adusă tot-duna de către biserică, pentru mân- tuirea tuturor, a viilor și morţilor, Acesta se vede din ce- rimoniile tuturor liturgiilor, incepând cu cea 'a Sântului Apostol Iacob (2), unde sacrificiul acesta se numește de a dreptul sacrificiu de împăcare sai jerttă împecatâre (3). Se învidereză şi din mărturule vechilor inv&ţător ay bisericei, ca Tertulian, care dice, că s'a adus pentru cei vii (+) și pen- tru cei morţi (5); Sântul Cyprian, care il CitEZă, ca fiind a- 
Anat 

(1). Apolog. I n. 83. Lect. er. 1825, XVII, 98; comp. Dial. cum Triph, n. 4; Chrisost, in I Cor. omil. XXIV. (3). Aici îndată dupre sânțirea sânteror daruri, preotul face ru- găciunea acâsta : Ție-ţi aducem Dâmne, jertfa acestă înfricoşată ȘI fără de sânge ca să nu ne dai dupre fără, de legile nâstre și să. nu ne pedepseşti dupre păcatele nostre ei pentru nesferșita ta în- durare şi negrăita bunătate căţre Gmeni, să ne curățeşti de fără de legile nOstre, pre noi cej ce cădem înaintea, ţa (Ap. Renaudot. Liturg. Orient. t. 1] p. 51). (2). „Hostia placationis, sacrificium placationis“ (Assemani, Cod. lit. Eccles. univ. t. IV, praf, 26), (4). Ad. Uxor, 11, 8; ad Seapul e. XI, 
- (5. Oblationes pro defunctis, pro natalitiis, aunua die facimus“ e Coron. milit. e. III; cf. de monogam. e. XI),
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dus pentru cei morți (1); Sântul Ciril Ierusalimitenul, care 
pre lângă că-l numeşte lămurit «sacrificiu espiator» (2), 
face cu destulă chiaritate acâstă mărturisire de credinţă : 
«Aducem pre Christos jertfit pentru păcatele nâstre, îmblân- 

dind pentru ei (morți) și pentru not pre întru tot înduratul 
D-deui, (5); Sântul I6n Chrisostom, care scrise între altele: 
«Nu înzadar facem noi înainte de Sântul Misterii aminti- 
re de cei morți, şi apropiindu-ne de sânta Masă cerem, ca 
Mielul proaducerei, cel ce ridică păcatele lumei. să le ajute; 
pentru ca să vie aici Ore care mângâere. Nu înzadar lucră- 

torul de cele sânte, stând înaintea Altariului pre care se 
s&v&rșește înfricoșata Taină, se rOgă pentru cei ce ai ador- 

mit în lisus Christos şi pentru acei ce săvârșesc pomenirea 

lor. Dacă amintirea lor n'ar fi un obiceiii vechiii, încă de 

pe timpul apostolic, nu s'ar dice acesta. Oficiul nostru nu 
este o petrecere, ferescă D-dei.! El se face dupre aședarea 
Spiritului Sânt. . . Decă să nu ne lenevim a veni în ajuto- 
riul celor carii numai sunt şi să ne rugăm pentru ei; căci 

aici avem un sacrificiu curăţitor pentru totă lumea. De a- 

ceia ne și rugăm cu siguranţă pentru t6tă lumea, și rostim 

numele celor reposaţi, împreună cu numele “martirilor, 

mărturisitorilor și preoţilor (4. 
Trebue a adauge în privinţa acâsta două însemnări : 

(1). „Non est quod pro dormitione ejus (6re-cărui Victor care 
călcă cu îndrăsnâlă porunca bisericei) apud vos fiat oblatio, aut 
deprecatio aliqua nomine ejus in ecciesia frequentetur“ (Epist 
LXVI). 

(2). . . . Ovoia ro îhaouod (Catech., V, n. 8. p. 462). 
(3). Ibid. n. 10. , 
(2). In. 1 Corint omil. XLI, n. 5. Aiurea Chrisostom numeşte 

lămurit obiceiul de a pomeni pre cei morți la jertfa cea fără de 
sânge o instituţiune apostolică : Ox sixij radra tvouoderidy dd 
rây Azoorshuy, ră Eni 7Gy ppratây pDOTipioy uvijpiny "pivesdaL TO 

“Teologia Dogmatică. - 35.
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1% Dacă biserica ortodoxă aducând jertfa cea fără de sân- 
ge, face mai ânt&iii pomenire de sânţii lui D-dei cel prea- 
măriți, de patriarhi, profeți, apostoli, martiri, mărturisi- 
tori și chiar de prea bine-cuvântata și prea Sânta Feci6ră, 
acesta nu o face cu scopul de a-i face plăcuţi lui D-deii, ci 
spre a întări prin rugăciunile şi mijlocirea lor rugăciunile 
sale pentru cei vii și pentru cei morţi. De aceia preotul a- 
dauge terminând amintirea sânţilor : «Cu rugăciunile lor 
Dâmne, cerceteză-ne pre noi şi adă-ți aminte de cei ce aă 
adormit întru nădejdea învierei și a vieţei de veci (1). Şi 
Sântul Ciril Ierusalimitenul dice : «Facem mai întăi po- 
menjre de cei adormiți, și înainte de tâte de patriarhi, pro- 
feţi, apostoli, martiri, pentru ca D-deui să primâscă prin ru- 
găciunile și mijlocirea lor smerita nostră rugăciune (2),. 

2%, Fiind că jertfa cea fără de sânge are puterea de a ne 
face plăcuți lui D-deti şi a-l îmblândi cătră noi, fireşte că 
are puterea de a ne căpăta dela D-deu și deosebite bine- 
faceri; jertfa de împăcare este deci dar şi o jertfă mijloci- 
tore sau de întervenire. De aceia Sânta Biserică împlinia- 
du-o, nu numai că cere dela D-deii ertarea păcatelor şi 
mântuirea celor vii și a celor morți, ci mai cere încă deose- 
bite daruri spirituale şi corporale necesare pentru bună sta- 
rea omului în viață. «După sevârșirea oficiului jertfei spl- 
rituale fără de sânge, scrie Sântul Ciri! al Ierusalimului, ne 
rugăm la acest sacrificiu espiatoriti pentru pacea bisericei, 
prosperarea lumei, pentru regi, luptători şi soți de arme, 
pentru cei slabi și neputincioşi, și în genere pentru toți cei 

ansidovzăy. loxaiw abroic mod xâpăos ivăuavoy, TOXĂIy Tijy orpEhstav 
(n Filip. omel: IIÎ, t. XI, 217. E). . 

(1). Vegi în liturgia, lui Chrisostom şi a Marelui Vasilie. 
(2). Instr. mystag. V, n. 9 p. 462. Aşa se esprimă şi Fericitul 

Augustin : „Ut orent ipsi pro nobis... (In lohan Tract. LXXXV, 
n. 1).
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ce ati trebuință de ajutoriti; cu toții ne rugăm și aducem 
jertfa acâstă (1). Se scie iarăşi că sânta Biserică, în unele 
împrejurări publice sau particulare, pre lângă sacrificiul eu- 
haristic, mai adaugă și unele rugăciuni speciale, spre esein- 
plu la vreme de secetă, la vre-o nenorocire mare, la năvă- 
lirea vrăjmaşilor etc. 

Misteriul Penitenţei. 

$. 227. Legătura cu cele precedente ; conceputul misteriu- 
luă Penitenţei și deosebitele sale denumiri. 

In cele trei misterii salutare ale bisericei cercetate până 
acum, omul primește t6tă prisosința darurilor spirituale, 
care-i sunt necesare, spre a putea deveni creştin, apoi a 
crește în pietatea creștină şi a ajunge la mântuirea eternă. 
Botezul curăţește pre păcătos de păcatele sale, de păcatul 
original şi de păcatele voluntare și-l întroduce în împără. 
ţia harului Domnului lisus Christos. Ungerea cu Sântul 
Mir îi împărtăşeşte puteri divine spre întărirea şi înainta- 
rea sa în viața harului. Euharistia îl nutrește cu o mâncare 
dumnedeescă și-l unește cu însuși isvorul vieţei și al haru- 

lui. Dar fiind-că omul curâţit de tot păcatul prin misteriul 
„botezului, nu este scutit de urmările păcatului original şi 
de stricăciunea moștenită, adecă : cu sufletul înclinat spre 
rele, și cu corpul boinăvicios şi muritor ($. $. gr, 93) ; fiind- 
că, Chiar după botez și odată devenit creștin, pâte încă 
să pecătuescă, și forte des (I l6n. VIII, 8, 10), pâte fi atins 
de bole, câte odată forte grele, care-l pun pe marginea 
mormântului,-a plăcut lui D-dei, în nemărginita sa bună- 
tate, a institui în Biserica sa încă alte două misterii, ca două 

(). Inste. mistag. V, n. 8 p. 642.



— 548 — 

“remedii salutare pentru membrii să, carii sufer : misteriul 
Penitenţei, care vindecă neputinţele nâstre morale, și acel 
al Eleo-ungerei, care întinde efectele sale salutare până și 
asupra neputințelor nâstre corporale. Vom vorbi mai ân- 
t&ră de cel dint&iti dintre aceste misteriă şi apoi de al doilea, 

Penitenţa, privită ca misteriu (1), este o lucrare sântă, în 
care preotul bisericei deslegă, prin puterea Spiritului Sânt, 
pre creştinul care se căește și-și mărturisește tote păcate- 
le, ce le-a s&vârșit după botez, așa că acesta devine larăși 
nevinovat și sânt, precum a eșit din apa botezului. De ace- 
ia vechii învăţători ai bisericei numiră misteriul Penitenţei 
deslegare (*), mărturisire (3), împăcare (4) al doilea botez (5), 
a;doua punte de scăpare după naufragiii (6). etc. etc. 

Ş. 222. Aședarea și lucrarea misteriuliă Penitenţei. 

I. Domnul a aședat misteriul Penitenţei după învierea 
sa, când, arătându-se tuturor ucenicilor săi readunați, afară 
de Toma, ie dise serbătoreşte : „Pace vouă“ ! Dicând cuvin- 
tele acestea suflă asupra lor și le qise : „Zuafi Spirit Sânt; 
cărora veți era păcatele se vor erta lor, și cărora le veți ţi- 
nea, tinute vor fi“ (ln. XX, 21-23). Din cuvintele acestea se 
vede că Domnul a dat însuşi Apostolilor ȘI prin urmare și 
urmaşilor lor, divina sa putere de a erta sai dea opri Ome- 
nilor păcatele lor, de a Ie erta sai a le reținea momentan 

(3). Căci penintenţa se pâte lua şi în sensul de virtute și în a- 
devă&r şi este. 

(2). Tertul. de Panit. c. IX, X. 
(9). 'Egop.oădynos, Iren. adv. Her. 1, 13, n.5,7. 
(%. August. de Civ. Dei, Xă, 9. n. 2. 
(5). Concil. Cartag V, c. XI. 
(9). Tertul de Ponit. c. IV; Ieronim. Epist. ad Pammach. et 

Ocean. de Error. Orig.; Epist, XCVIL. ad Demetriad. de Serv, 
virginit,
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prin Spiritul Sânt, adecă prin puterea și prin lucrarea sa 
nevădută, şi fără de îndodlă, de a arăta puterea acâsta în- 
t”un act Gre-care. Ast-fel Penitenţa se arată ca un adevă- 

rat misteriii cu tote caracterile unor misterii adevărate ($. 

200). Mai mult încă și mai înainte Mântuitoriul nostru a- 
nunțase de două ori promisiunea misteriului acestuea : ân- 
tăia Oră când a dis Apostolului Petru, carele în numele tutu- 
ror colegilor săi, l-a mărturisit ca Filă al lui D-qeii : „Ție-ţ 

voii da cheile împărăției ceriurilor și oră-ce veă lega pre 
pământ va fi legat și în ceriuri“ (Mat. XVI, 19); și a doua 
Sră când declară tuturor apostolilor, ca cap al bisericei : 
„Dacă n ascultă nică de biserică, să-ţi fie ca un păgân și va- 
meș. Adevăr dic vouă; oră câte veţă lega pre pământ vor fi 

legate și în ceriă și oră câte veţi deslega pre pământ vor fi 

deslegate și în ceriă (Mat. XVIIL, 17, 18). 
II. De pe timpul apostolic tot-deuna a esistat misteriul 

Penitenţei în biserică, și păstorii sti tot-deuna s'aii folosit 

de dreptul lor de a lega și deslega. Aşa, cetim în canonele 
apostolice : «Dacă cine-va, episcop saii preot, au primește 
pre cel ce se căeşte de păcatul săi, ci-l respinge, să cadă 
din trepta sa ; căci întristeză pre Mântuitoriul, carele.a dis: 
„Mare bucurie se face în certă, pentru un păcătos ce se căeștet 

(Can. 52). Aşedămintele apostolice, pe de oparte, amintesc 
lămurit capilor bisericei, că D-qeii le-a încredinţat dreptul 

de a lega şi a deslega (1), și presintă numerâse instrucțiuni, 
atât despre modul cum trebue să judece deosebitele feliuri 
de păcate (2), cât și despre purtarea cu căinctoșii (2); şi, 
pe de altă parte, recomandă credincioșilor de a onora pre 
părinţii lor spirituali, „pentru că aă primit dela D-dei drep- 
tul de viaţă și morte, dreptul de a judeca pre păcătoşi și a-i 

(2). Const. ap. II, e. 11, 12. 
(2). Ibid. e. 15. 16. 
(3). Ibid, e. 38, 40, 41-43, 48.
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condemna la mortea focului etern, și dreptul de a erta pre căincioșt și a-i aduce la viaţă“ (1). Vechii învățători ai bi- sericei nu se esprimă cu mai puţină chiaritate în privin- ţa acesta. | 
Sântul Cyprian scriea : «Sunt mai mari prin credință și mai buni prin frică, pEcătoşii aceștia carii, nes&vârșind vre- o greșală grea, se întorc, îndată ce gândesc la ea, o măr- turisesc, cu sdrobirea și simplicitatea inimer, inaintea preo- ţilor Domnului descoper consciința lor, depun la piciorele lor sarcina sufletului lor, şi caută lecul vindecărei ranelor lor, de și ușre şi nepericul6se. . . V& rog, iubiţilor, ca fie- care să-și mărturisescă păcatul seu, pe cât timp încă este în viața acesta, când mărturisirea sa pâte fi primită, când facerea îndestul şi ertarea s&vârșite de preoţi sunt plăcute Domnului (2). 
Sântul Atanasie : <Aşa precum un om botezat de un om (adecă preot), se lumin&ză prin harul Spiritului Sânt, de aseminea și omul care mărturiseşte păcatele sale în Peni- tenţă, primește dela Preot ertare prin harul lui Iisus Chris- tos (3). 
Sântui Vasilie : «Este de trebuință a mărturisi păcatele înaintea acelora cărora s'a încredințat economia sântelor misterii». «Este și mai cuviiacios (pentru o călugăriță) și mai sigur înaintea unei călugăriţe bătrine, unui preot ca- pabil de a propune un mijloc înţelept de căință și îndrep- tare (4),. 

  

(1). Obro ăp zapi dee Cote ai Yavăroy EEovotay etATjoastw. . (Cap., e. 53). 
(2). De Laps.. e. 28, 29, in Patrolog. curs. compl. t. IV. p. 458, 489. 
(5)... Ată 705 iepsuz Aapâăve zhv ăpearw Xâper Xptorod. (adv. Novat. fragm., in Galand., V, 213). 
(4). Scurtă espunere a regulelor ascetice, resp. la întreb. 288; Op. St. P. IX, 360. “
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Sântul Ion Chrisostom scriea vorbind de preoţi : «Ei locu- 

esc încă pre pământ şi sunt primiți a dispune de ceriii, 
primind o putere pre care D-deu n'a dat o nici ângerilor, 

nici arhangelilor. Căci n'a dis El ângerilor : Ceia ce veţi lega 

pre pământi ....... (4). Ex aă puterea de a lega pre gu- 
vernatorii pământului chiar, dar numai corpurile, şi pute- 

rea acâsta se întinde asupra sufletului chiar și se înalță 
până la ceriii; căci ceia ce hotăresc preoții aici jos, acolo 

întăreşte D-deă, și Stăpânul primeșre socotinţa servitorilor 
săi (2). Aceiași învățătură despre misteriul Penitenţei se 

află în Tertulian (5), Lactanţiă, Gregorie Nisui, Ambrosie, 

Ieronim, Augustin, Ciril Alexandrenul (2), Papa Leon (5), 

și alți (6). 

Ş. 228. Cine pote împărtăși misteriul Penitenţei și cine 

pote să se apropie de el. 

I. Din mărturiile citate acum ale Sântei Scripturi și ale 
Tradiţiunei sacre resultă, că puterea de a administra mis- 

teriul Penitenţei fu împărtășită la inceput de Domnul nu- 
mai Apostolilor (Mat. XVIII, 18 ; l6n XX, 21; comp. L Cor, 

XII, 28; Il Cor. V, 28, 20), şi că trecu dela Apostoli la ur- 

(1). Ibid. resp. 110. 
(2). Despre Preoţie, III, 4, 5. 
(3). „Peccator, restituendo sibi institutam a Domino exomolo- 

gesin, scieus, preteribit illam que Babylonium regem in regna 
restituit“ (De Penit. e. 12). 

(8. Lactanţiă. Divin. Inst., IV, 30; Greg. Nis. Homil. in eos 
qui alios acerbe judicant in t. Il p. 234, Morel; Ambros, de 
Ponit. 11, 7. II; Leronim. in Math. XVI, 19;. Augustin, de A- 
dult. conjug., 1, 28, n. 35; 11, 16, n.16, 11; de Civ. Dei, XX, 
9, n. 2; Ciril Alex. (în Ion XX 33). 

(5). Multum enim utile ac necessarium est ut pecatorum reatus 
ante ultimum diem sacerdotali supplicatione salvatur* (Epist 

LXXĂXV. c. 3, ed Caec.). 
(6). Acterius, in Luc. XV, 11 (Fragm. in Combefis auct. 228); 

Cassian. de Încarn. VI, 18.
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mașii lor în biserică, la episcopi şi preoți (Tit. I, 7) (-), dar așa că ierurgisitoril sunt numai instrumente vedute în îm- părtășirea misteriului, pe care îl s&vârșește însuși D-deu nevEdut prin ei; căci se dice : „Oră câte veţi lega. pre pa- mânt vor fi legate şi în ceriă, și oră câte veţi deslega pre pă- mânt vor fi deslegate şi în ceri (Mat. XVIII 18). Se pâte a- duce spre întărirea acestei idei și alte mărturii din vechii învățători, aşa : 
Pirmilian, episcopul, Cesareei Capadociei (an. 233) care dice așa : «Puterea de a erta pecatele a fost dată Aposto- lilor și Bisericilor întemeiate de dânșii, dupre misiunea ce o primiseră dela lisus Christos, și episcopilor, carii l-au ur- 

mat (2). 

Sântul Ambrosie : «Cine pOte erta păcatele, fără numai unul D-deu, care le ertă deopotrivă prin aceia cărora le-a încredințat puterea acesta (5) 9» Și aiurea : “Dreptul acesta sa dat numai preoţilor (4) și în alt loc: <Omenii sever. şesc numai oficiul spre ertarea pEcateler, fără a întrebuin- ţa vre-o putere, care să le fie proprie; căci nu în numele lor €rtă ei tâte pEcatele ; ci în numele Tatălui, și al Fiiului, şi al Spiritului Sânt; ei cer şi D deu dă. Aici este supunere omen€scă, dar dărnicia aparţine puterei de sus (5). 
Sântul I&n Chrisostomul : “Părinteie a dat Fiului tâtă puterea de a judeca (I5n V, 22). Acum văd că Fiiul a dat tot puterea acesta preoților. ... Preoții jidoveşti aveau pu- 

  

(2). Can. apost. 52, comp. not. 1 pag. 506 şi nota 1 pag. 507. (3). Potestas peccatorum remittendorum Apostolis data est et celesiis quasi illi a Christo missi constituerunt, et episcopis qui eis ordinatione. vicaria Successerunt“ (Epist. ad Cypr.). (5). In Luce. t. V, n. 13. 
(4. Jus hoc solis permissum saccerdotibus est“. (De Ponit, 1. c. 2n.7). | (5). De Spir. S. II. e. 8.
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terea de a curăţi corpul de lepră, sai mai bine, nu dea 
.curăţi corpul, ci de a constata curățirea (Lev. XIV). . Dar 

preoţii legei nouă aii primit puterea nu de a fi martori ar 
curăţire, ci de a curăţi, şi acesta nu de lepra corpului, ci 

de întinăciunea sufletului (1). 
Paţian, episcop spaniol (cam pe la 370): <Tu dici : Nu- 

mai D-deii pâte să erte păcatele. Aşa este cu adevărat; dar 

ceia ce lucreză prin preoți, este iarăși puterea sa (2). 
Papa Leon : «Mijlocitoriul între D-deii şi 6meni, Omul 

lisus Christos Domnul, a dat şi capilor bisericei puterea de 
a transmite căincioşilor sânţirea Penitenţei şi a-i admite, ast- 
fel curăţiți prin porta împăcărei, la Sânta Impărtășire. Dar 

Domnul însuşi participă tot-dâuna la lucrarea acâsta (5). 

In genere, toți vechii învețători al bisericei afirmau că, 

în misteriul Penitenţei, este însuși Iisus Christos (4) sati 

Spiritul Sânt (5) care €rtă păcatele, și că organele vedute 

ale puterei aceştia pre pământ, dupre Apostoli, sunt epis- 

copii (€) și preoţii (7). 

II. Misteriul Penitenţii nu se pote împărtăși decât nu- 

mai creştinilor carii, fiind curăţiți de rot păcatul în botez, 

pacătuesc încă şi aii ne voie de un ajutor noii spre a cu- 

răți consciința lor. Dar acei carii nu sunt creștini, nu se pot 

(1). Despre Preuţie III, 5 6. 
(2). Ad. Sympr. Epist. L. n. 6. 

3), „Cui utique operi incessabiliter ipse Salvator intervenit“ 

(Epist. LXXXIV ed. Caec.). , 
(2). Orig. în Lev. hom. VIII, n. 10; Patian Ep. ad Sympr. 

III n. 7. 
(5). Ambros. de Penil. 1; Euseb. Qu. ad Marin. n. 9 (Mar 1, 

211) Cir. Alex. în In XX, 23. 

(6). Const. Apost. 11, 12,20, 21; Firmil., Episl. ad Oypr, (inter. 

Cypr. Ep. LXXV); Atan. e. Mare. Hom. în illud : Profecti in 

agum, n. 1; Ambros. de Ponit, 11,2. | 

(7. Orig. in Num. homil, X, n. 1; lac. de Nisibis, de Poenit. serm. 

VII; leron. in Mat. XVI, 19; Teodoret in fxod. qu. XV.
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apropia de taina acâsta; trebue mai ântăiă să primeâscă misteriul cel dintăiii al creștinismului, în care se elibereză de t6te păcatele, și prin aceia, ca printr'o ușă sântă, să in- tre în biserica lui Christos, spre a avea dreptul de a parti- cipa la tOte cele-ialte taine. Inveţătura acâsta, în genere cu- Rosculă prin practica constantă a bisericei, fu lămurit a- nunțată de vechii săi învăţători. Aşa spre esemplu, cetim în Sântul Cyril Alexandrenul : «Dupre socotința mea, Omenij învestiți de Spiritul Sânt &rtă sau rețin pecatele în dou& feluri deosebit; ânt&iu, admițând la sântul Botez pre acei pre caril îi judecă demni şi prin modul vieţuirei lor ŞI prin credința lor, şi nevoind a admite şi a-i face ast-fel părtaşi harului dumnedeesc pre acei, carii sunt încă nevrednică; al doilea, şi deslegând sau nedeslegând păcatele, supuind pre pecătoşi epitimiilor bisericei și ertând pre acel ce se căesc (4). Cetim în Augustin : «Pecatul,. - dacă s'a săverșit de un catehumen, se spală prin botez ; dar, săvârşit de un om botezat, se vindecă prin Penitenţă (2). 

$. 224. Ce se cere dela acel ce se apropie de misteriul 
Penitenţei ? 

Dar acel ce se apropie de misteriul Penitenţei nu pote să primescă cu adevărat ertarea pecatelor, cel puţin dupre învățătura bisericei ortodoxe (Mărt. ort. p.1 resp. 12 și 1:3; Cat. cel mare despre Pocăinţe), decât numai cu următâre- le condițiuni : 
L. Căinţă pentru păcate. Acesta este necesar chiar dupre natura Penitenţei. Cel ce se căește cu adevărat nu pâte să nu recunoscă t6tă greutatea „Pecatelor sale şi urmările lor 

  

Q). In lohan. XX, 23, 
(2). De adult. conjug. 11, 16. n. 16. ef. Tertul. de Ponit. c. 7, 12.
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uneste ; nu pâte nică să simţeâscă 16tă vinovăția sa înaintea 

Lui D-deu, tâtă nimicnicia sa; nu pote să fie cu inima tristă, 

sdrobită, pătrunsă de durere, şi acolo unde nu este o ade- 

v&rată părere de r&ă pentru păcate, nu este nici o adevă- 

rată căințţă; este numai o penitenţă esteriOră. De aceia a- 

cum în legea veche, Dumnedeii însuși, îndemnând pre 6- 

meni a se căi, cerea dela dânșii înfrângerea inimei, ca o 

condiţiune fiinţială : „Intorceţi-vă la mine cu tâtă inima, cu 

ajunări, cu lacrimă și cu suspinuri ; sfășteţi-vă inimile vâstre 

și nu veștmintele, și întorceţi-vă la Domnul D-deul vostru 

(oe!, II, 12, 13,; comp. Ps. L, 19). De aseminea în Tes- 
tamentul noii, Mântuitoriul nostru Iisus Christos, voind să 

arate adevărata căință prin esemple vii, spune parabola 

fiului risipitoriă şi a vameşului, unde se represintă cel din- 
țăiti forte aspru condemnându-se pre sine și cu o câință 

adâncă pentru păcatele sale, întorcându-se către părintele 
săi, dice : „Părinte grești-am la ceriă, și înaintea ia, şi nu- 

maă sunt vrednic a mă maă numi fiul tăă; ci faâ-mă ca pre 
unul din argații tă“ (Luc. XV, 18, 19), cu câtă umilinţă și 
sdrobire a inimei celă-lalt „sta în templu, depărtat, neân- 

drăznind nică să ridice ochiă la ceriă, ci bătându-șă pieptul și 

dicend : D-deul meă, miluește-me pre mine păcătosul“ (Luc. 
XVIII, 13). Sânţii părinți şi învățătorii bisericel ai recunos- 
cut tot-d&una căinţa pentru păcate ca însușia cea mai fiin- 

țială și cea mai neapărată a Penitenţei. 

Sântul Ciprian scriea : «Căiţi-vă, scumpii mei frați, și cu 

inima înfrântă cercetați-vE păcatele, recunâşteţi greșala cea 

mai grea a consciinţei vostre, deschideţi ochii inimilor v6s- 
tre spre a pricepe crima vâstră. ... Cu cât mai mult am 

pă&cătuit, cu atâta trebue să ve deplângem mai mult» (2). 

(5. De Lapsis, cap. XXXV, în Patrolog. curs. compl. t. IV, 
p. 492.
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“Dacă lacrimile lui Petrus, dicea iarăși Sântul Chrisos- 
tom către auditorii săi, putură să ştergă un păcat așa de 
mare, cum de nu vi le veţi șterge pe ale vâstre cu lacrimi- 
le vâstre? Căci, a se lepăda de Domnul săi, nu este ceva 
neînsemnat; din contră era ceva mare, forte însemnat, și 
totuși lacrimile ai șters acesta. Piângeţi dar și voi pentru 
p&catele vâstre ; dar nu faceți acesta numai de ochii Gme- 
nilor ; plângeți amarnic, cum a făcut Simon Petru ; vărsaţi 
şirOie de lacrîmi dintru adâncul inimei vOstre, pentru ca 
Domnul compătimind, să vă erte pecatul vostru» (1). 

«Cine va da,, dicea Sântul Grigorie, «capului met sati 
pleopelor mele un isvor viă, ca să pot spălă în mine, prin 
șirGe de lacrimi tot feliul de intinăciuni, plângend păcatele 
mele precât se cuvine? Căci, pentru muritori şi pentru su- 
fetele întinate, doctoria cea mai bună sunt lacrimile, ce- nușa și sacul penitenţei (2). 

*Căincioșii», dice Sântul Vasilie, «trebue să plângă a- marnic şi să esprime din fundul inimei tot ce este propriii 
pentru căință» (3). <Penitenţa cere dela om ca să plângă 
mai Ântâiă şi să-și sdrobescă inima ; să fie apoi un esem- 
plu bun pentru alții, şi pentru acela să arate și să vă&descă 
la toți modul pocăinţei sale (4). 

Cât despre caracterul căinței de păcate, trebue a face 
așa, ca să nu provie numai din frica de pedepsă, nici din 
ideia generală despre urmările funeste ale păcatului în lu- 
mea acesta şi în ceea-laltă, ci să aibă mai ales isvorul săi în 
dragostea cătră D-deiă, a cărui voinţă am călcat-o, în con- sciinţa intimă, că l-am mâniat, păcătuind, pre Părintele şi 

  

(1). Om. despre Penitenţă III, n. 13. £. II către poporul An- tiochân. 
(2). Versuri despre sine însuși. Op. St. Păr. IV, 291. (3). Principii morale 1. e. 3; ibid. VII, 360. (+). Com. la Is. XV; Op. st. Păr. VI, 492.
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bine-făcătoriul nostru suprem, că ne-am arătat nerecunos.- 

cători înaintea sa şi ne-am făcut nedemni de El (1). O tris- 
teță de feliul ântă&ii, ar fi o tristeță servilă şi nu filială, o 

tristeță dupre noi și nu „o întristare dupre D-deă şi cu tote 

că pâte să devie, ca urmare a fricei de D-dei, „începutul 

îmţelepciunei“, adecă a întorcerei nâstre dela fără-de-lege 
la virtute, totuşi n'ar fi perfectă nici deplin salutară pen- 

tru suflet (2). Numai întristarea de feliul al doilea, „tristeța, 

dupre D-deii, păte să producă o penitenţă stabilă pentru mân- 

tuire“ (IL Cor. VII, 10). Numai iubirea de D-deii, înspi- 

rând păcătosului căință de păcatele sale, îl face plăcut lui 

D-deiă şi-i asigură ertarea (Luc. VII, 48; 1 Petr. IV, 8) (2). 
II. Hotărtrea fermă de a-şi îndrepta viața. Acâsta este 

o urmare necesară a căinţei pentru păcate, așa că nu pote 

fi o durere adevărată pentru păcatele sale, a încerca o în- 

tristare, care să fie nu numai fructul temerei de pedepsă, 

ci şi resultatul dragostei către D-dei, fără a simţi tot-odată 

în sine și o dorinţă sinceră şi o hotărire fermă de a se in- 

drepta. Cuvântul dumnedeesc insă cere dela penitent a- 

(1). „Dacă pecătueşti, plângi și suspină, nu pentru-că, vei fi pe- 

depsit căci acesta nu însemnă nimic, ci pentru că ai supărat pe 

Domnul tăi, care este aşa de blând, care te iubeşte atâta, care 

se îngrijește de mântuirea ta încât a dat pentru tine pre însuși 

Fiul săi. Iacă de ce trebue tu să plângi şi să supini tot-dâuna; 

căci întru acesta constă mărturisirea“ (Chrisost. la Il. Cor. 

serm. 1V.). 

(2). Ille timor nondum castus -presentiam (Domini) et pcenam 

țimet. .. . Non timet ne perdat amplexus pulcherrimi sponsi, sed 

timet ne mittatur în gehennam. Bonus est et iste timor, utilis est“ 

(August. Enavr. în Ps. CXXVII n. 8). Opus est ergo ut intret 

timor primo, per quem veniat charitas' “limor medicamentuma, 

charitas, sanitas“ (August, în Epist. Iohann. tract. IX, n. 4). 

(5). Precum focul dacă cade pe cvva ardătoriii consumă de re- 

gulă totul, de aseminea, focul dragostei pe unde cade consumă şi 

şterge totul. Acolo unde este dragoste se sterg tote păcatele“ 

(Chrisost. II Tim. om. VII, n. 3)-
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cesta resoluțiune. Predicatoriul penitenței, I6n Botezătoriul, vedend mai mulţi farisei și saducei, carii veneati la bote. zul stă, li dise : „Zu de năpârcă, cine va spus voue să fu- Jiți de mânia care trebue sa cadă? Paceţă deci fructe demne de pocaință“ (Math., III, 7, 8). Sântul Petru dicea Iudei- lor : , Pocăiţi-vă și vă întorceţi ca sa se ștergă păcatele vostre (Fapt. III, 19). In Apocalipse cetim ordinul acesta către ân- gerul bisericei din Efes ; n» Adă-ță aminte de unde ai cădui şi pocdește-te și fă faptele cele dintăii ; almintrelea voiă, veni la tine curend și voiă mișca sfecănicul tăi din locul săi, de nu e vei pocăi“ (IL, 5). Același adevăr fu anunţat și de în- veţătorii Bisericei. 
Vasilie cel Mare, spre esemplu, scriea : «Cel ce mărturi- sește pecatul săi nu este acela care se mărginește a dice : P&cătuit-am, pe urmă remâne in păcat; ci acela care, du- pre cuvântul Psalmului, a descoperit păcatul stu și să că- eşte de el. (L, 3). Ce ar putea folosi tâte îngrijirile medi- Cului, dacă bolnavul nu se păzeşte de cele vărămătâre esis- tenței sale? Ast-fel ertarea unej nedreptăți nu serveşte ni- Mic acelui care comite altele, nici ertarea desfrănărei ace- lui ce stărueşte într'o viață desfrănată. .... Economul în- țelep! al vieței nâstre voeşte ca acel ce a viețuit în păcat, şi a promis apoi de a se scula farăși spre a vieţui întru dreptate se stărșască cu trecutul şi după cea păcătuit să facă un fel de început, reinoindu-și viaţa prin penitență (2). «Spre a se mântui, nu este de ajuns căincioșilor a se în- depărta de păcat; trebue încă să porte fructe adeverate de pocăință (2). ” 

Sântul Ambrosie : «Cel ce se căește trebue nu numa! să spele păcatul său prin lacrimile sale, ci încă să acopere căl- 

  

(1). Com. la Isaia, 1, V 14; 0p.stpP. VI, 58, 39. (2). Prince. mor. I e. 4; ibid. VII, 361,
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cările sale trecute prin fapte mai bune, pentru ca să nui 

să împute păcatul sai (1),. 
III. Credinţă în lisus Christos și speranţă în îndurarea sa. 

Căci „toță profeţii mărturisesc, că toți câţi vor crede întru 

el vor primi prin numele stă, ertarea păcatelor lor (Fapt. 
X, 43) si prin nimene altul nu este mântuire, căci nu s'a 

dat alt nume Gmenilor sub ceriă, prin căre să ne mântuime 

(IV, 12). „EI ne-a împăcat cu D-deă prin mortea sa pe cruce“ 

(Rom. V, 5, 2; VIII, 24, 25); el singur este eternul nostru 
arhierei : „De aceia pote să mântuescă pentru tot-dtuna pe 

aceă cariă se apropie de D-deă prin mijlocirea sa, fiind tot- 

dtuna viă, spre a miăjloci în favorea nostră“ (Ebr. VII, 25). 

Prin urmare, ori-cât de profundă ar fi durerea n6stră și 
ori-cât de tare ar fi hotărîrea nâstră de a vieţui mai bine 

în viitorii, fără credinţă în Mântuitoriul nostru lisus Chris- 
tos şi speranţă întru Ei nu ne-am învrednici nică odată de 

a obţine dela D-deui ertarea păcatelor nostre (Comp. $. Ş. 

153, 177). 
IV. Mărturistrea auriculară a păcatelor înaintea preotu- 

lui (2). Necesitatea acestei confesiuni resultă evident din a- 

cela că preotul are misiunea de a deslega păcatele în mis- 

teriul Penitenţei. Dar, spre a lega saii a nu deslega vre-un pă- 

cat, trebue mai ânt&iti a-l cunâsce. Şi fiind că însuși Mân- 

tuitoriul dădu păstorilor bisericei dreptul dumnedeesc de 

(1). Sed etian emendatioribus factis operire et legere delicta su- 
periora, ut non ei imputetur peccatum“ (De Ponit, 11, 5 a. 35). 

(2). 'Trebue a observa aici că, de şi în biserica veche erai două 
feliuri de mărturisiri : mărturisirea publică, care se făcea înaintea, 
bisericei întregi, și mărturisirea, particulară, care se facea nu- 
maă înaintea preotului, totuşi, în cea dintăiii care era audită de 
toţi creştinii, dreptul de a da deslegare căincioşilor aparţinea nu- 
mai păstorilor, ca şi în a doua. Ast-fel şi întrun caz și în altul, 
esistenţa, misterului Penitenţei remănea neatins. Cu timpul bise- 
rica, prin o condescendenţă maternă către fiii săi, destiință mo- 
dul ântăiă de mărturisire, fără a schimba prin aceea taina.



„—560— 

a lega și a deslega (I6n XX, 22, 23), de sigur nu spre a se 
folosi fără măsură şi dupre capriciul lor, ci pentru ca să 
deslege păcatele acelor carii ar veni la el pentru căinţa lor 
şi dupre gradui vinovăţiei,lor, și să le ţie acelora ce s'ar ară- 
ta nedemni de ertare, sai prin necăinţa lor, saii prin mă- 
rimea crimei lor; de aceia mărturisirea păcatelor păstori- 
lor bisericei în misteriul Penitenţii, numai decât presupuse 
prin puterea lor divină de a lega şi deslega, trebue să se 
considere cu drept cuvânt ca o instituţie divină. 

Instituţia acesta s'a mănţinut tot-dcuna în biserică, Sân- 
tul Irineu istorisește cum unele femei, atrase de eresia și 
nepietatea gnosticilor, mărturisiră (ZE opodoyioavro), reve-: 
nind la biserică, păcatele și erorile lor, și cum alți carii nu 
voiră să se supue acestei cercetări, cădură în desperare (1). 
Tertulian combate pe , unii Omeni, carii de ruşine nu 
voeai să mărturisască păcatele lor și observă, că să pâte 
cine-va ascunde de Omeni, dar de D-dei nici odată, că 
mai bine este a fi ertat în public decât condemnat în se- 
cret; înfine, că ori carele nu-și mărturiseşte păcatele sale va 
peri, ca un bolnav pe carele rușinea îl împedecă de a des- 
coperi bla sa medicului carele ar putea să-l vindece (2). Sântul Ciprian se plânge de aceia că unii preoți își permi- 
tea de a admite la sânta Masă Omeni, carii săvârşind gre- 
şale grele, nu le mărtutrisise ŞI nu se căise de dânsele (3). 
Aiurea laudă sinceritatea, francheţa cu carea mulți credin- 
cioşi descopereauă consciinţa lor preoţilor, mărturisati înain- 
tea lor ranele lor morale şi cereaii o vindecare salutară (4). 
Aiurea încă îndemnă pre creştini de a mărturisi păcatele lor 
în viaţa presentă, pe câtă vreme pot încă să capete ertare 

  

(1). Adv, Her. 1, 6 n. 3; 15, n.5.7, (3). De Penit. cap. X; ct. III. 
(3). Epist. X. 
(£). De Lapsis, e. XXVIII.
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dela preot (:). In vecul al treilea Origen vorbea numai pu- 
ţin clar de mărturisirea păcatelor. Iacă, spre esemplu cum 
dicea el : «Mai este o ertare a păcatelor, de şi penibilă şi 
grea, care se capătă prin penitenţă, când păcătosul „udă 
patul stă, cu lăcrimile sale“ (Ps. VI, 6), când lacrimile sale 
îi servesc „de pâne diua și noptea“ (XLI, 3), când nu ro- 
şeşte de a descoperi păcatul săi înaintea servitorului lui 
D-deui şi de a-i cere un remedii (2). Sati : «Dacă am păcă- 
tuit trebue să dicem : „Făcutu-ți-am cunoscut păcatul meă, 
și nam ascuns nedreptatea mea ; dis-am : Spune-voiă, Domnu- 
luă și voiă mărturisi în protiva mea nedreptatea mea“ (Ps. 
XXXI, 5). Dacă facem acesta, se descoperim păcatele n6s- 

tre nu numai lui D-deii, ci şi acelor carii pot să vindece ra- 

nele n6stre și păcatele nostre, păcatele nâstre se vor şterge 

de acela care dicea : „Șters-am fără de legile vostre ca un 

nour și păcatele vostre ca negura“ (lis. XLIV, 22) (3). In suta 
parata aceiași învățătură fu predicată de Sântul Vasilie şi 
de Sântul Atanasie, a căror mărturii s'a citatacum; de 

Sântul Ambrosie (4), Sântul lacob de Nisibi (5) şi Sântul 
Gregorie Nisul. Acesta vorbea ast-fel către penitenţi: «Văr- 

sați înainta mea lâcrimi amare și abondente, şi: voiii vărsa 

şi ea cu vol. lasoţiţi-vă cu tristeţa de către un servitor al 

bisericei şi încredeţi-vă lui ca unui părinte...... Preotul 
se întristâză de p&catul fiiului săi în credință precum s'a 
întristat lacob la vederea hainei iubitului său losif. Trebue 

(9. Lbid. e. XXIX. 
(2). În Lev. hom. XVII. 
(2). Ibid.; ef. in Genes, hom. XVII,n. 3, 9; in Ps. XXXVII, 

homil. II. n.6. 
(2). Evidentissime Domini pri dicatione mandatum est etiam gra- 

vissimi criminis reis, si ex toto cor de et manifesta confessione pec- 

cati penitentiam gerant, sacramenti colestis refundendam grati- 
am“ (De Poenit., 11, 3). 

(5). Serm. de Ponit., VII, e. 2, 4. 
“Peologia Dogmatică. i 36.
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să vă încredeţi aceluea, care v'a născut lui D-deti mai mult 
decât acelora, carii v'ati născut trupeşte. Descoperiţi cu 
îndrăsnâlă secretele cele mai mari, descoperiţi tainele su- 
fletului vostru, precum se descoper medicului ranele cele 
mai secrete, el va avea grijă de sănătatea ta (2);. Credând 
de prisos a mai cita și alte mărturii ale scriitorilor posteri- 
ori asupra acestui adevăr (2), ne mărginim a observa că este 
confirmat prin hotărirele sinodelor provinciale şi ecume- 
Rice, care determină amărunţimele mărturisirei, precum 
şi modul, timpul, locul, stc. aşa cetim în canonul al 2-lea 
al sinodului din Laodicea : «Pre acei, carii ati câdut în vre- 
un păcat, și aă r&mas în rugăciune, mărturisire şi căinţă, 
părăsind cu totul faptele rele, dupre ce li s'a dat un timp 
de căință potrivit cu greșala, să-i întroduceți în comunitate, 
pentru milostivirea și bunătatea lui D-deii (3). Canonul 
102, din sinodul Zrulan dice : «Acei carii au dela D-deii 
dreptul de a lega şi a desiega, trebue a cerceta și natura 

păcatului și disposiţia păcătosului spre convertire, spre a 
aplica ast-fel tratamentul ce se cuvine. răului, ca să nu se 

compromită mântuirea bolnavului ne căutând drepta m&- 
sură în aceste două priviri». 

$. 225. Partea vădută a misteriuluă Căinţei ; efectele sale 
nevădute și întinderea lor. 

Când se apropie creștinul cu căiaţă, pătruns de o adâncă 
părere de re pentru păcatele sale, hotărît de a-şi schim- 

(1). Homil. in eos qui alios acerbius judicant, in Opp. t. ÎI, p: 
Ţ37. Morel. 

(2). Chrisost. de cerne. et latr. homil. n. 3; in Hebr. hom. LX. 

1. 4 5; Theod. Herael,, in Ps. CVI, 33; Inocent. Epist. ad. De- 
pate a i ae 1. TILL, Epist. 33; Greg. cel Mare., în 1 Reg. 

(3). Vedi și can. 2, 5, 7 al sinod. din Ancira; can. 3 din Ne- 
oces.; l-iul sinod din Nicea, can. 17; Vas. cel Mare., can. 84.
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ba de acum viaţa, având şi o credinţă vie în Lis. Chris- 
tos Mântuitoriul nostru, și plin de speranţă în EI, se apro- 
pie, dic, de preotul bisericei și-i mărturisește greşalele sale, 
acesta primeşte rărturisirea sa, şi în numele Domnului 

dă deslegare, îi lasă și €rtă t6te păcatele sale. Prin urmare : 
- I. Parte vădută a tainei Căinţei constă în aceste două acte 

principale : 10. mărturisirea păcatelor rostită de căincios 
înaintea preotului, și 20, lăsarea sati ertarea păcatelor pe 
care o rostește preotul după primirea mărturisirei celui ce 
se căeşte. Acestă ertare se esprimă ast-fel dupre cerimo- 
nialul bisericei ortodoxe : <Domnul și D-deul nostru lisus 
Christos, cu darul și cu îndurările iubirei sale de 6meni, 
să te erte pre tine filule, și să lase tote păcatele tale. Și eii 

nevrednicul preot și duhovnic, cu putererea ce este dată 

mie te ert şi te desleg de tote păcatele tale, în numele ta- 
tălui, şi al Fiului și al Sântului Duh, Amin h. 

II. Efectele nevă&dute ale tainei Căinţei sunt : 10. ertarea 

păcatelor și justificarea imediată (l6n XX, 23; comp. Luc. 

XVIII, 13, 14; Ez., XVIII, 2r; Lcel, IL, 3), şi prin urmare 26. 

împăcarea cu D-dei (Luc. XV, 17-24; com. Rom. V,r, 2; 

II Cor., P, 19); 30. scăparea de pedepsele eterne ale păca- 
tului și speranța mântuirei eterne (Luc. XIX, 7-9; XXIII, 

42, 43). Ideia despre aceste efecte pe care am întâlnit-o de 
mai multe ori în locurile citate până acum în sânţii părin- 

ți, se află esprimată lămurit în St. Vasilie, care dice : «Cel 

ce s'a întinat cu vre-un păcat, de și perde curăţia sa în 

present, totuși nu este lipsit de speranţa de a se curăţi prin 

căință» (î). «Dacă descoperim păcatul prin mărturisire, fa- 

cem din e! o trestie uscată, bună de aruncat în focul cu- 

răţitor (2)». Dupre Sântul Chrisostom : «Părinţii dupre trup 

(1). Comment. la Isaia, e. XIX, V, 20; Op. St. Par. VII, 397. 
(2). Ibid., cap. IX, V, 18.
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'nu pot folosi nimic fiilor lor, când aceștia insultă vre-o per- 
sonă ilustră şi puternică; dar preoții împacă pre fiii lor 
spirituali, nu cu vre un domn mare sati rege, ci cu D-dei 
măniat (2); Ai păcătuit, intră în biserică ȘI şterge păcatul 
tău, Ori de câte ori cadi în peaţă te scoli: de aseminea, de 
câte ori păcătuești căeștete ; nu despera,; de ai mai păcă- 
tuit odată, căeșteţe iarăși, ca nu cum-va prin nebăgare de 
scmă să pierdi cu totul speranța bunurilor făgăduite. Aj 
ajuns în bătrîneţe adânci şi ay peEcătuit; intră (în biserică) 
şi te căește; aici este un loc de vindecare și nu un tribunal; 
nu se tortureză, ci se dă ertare de greşale» (2) In fine Sân- 
tul Leon, dice : <Ast-fel este indulgenţa îndurărei dumne- 
deeşti pentru slăbăciunele omenești că, nu numai prin ha- 
rul botezului, ci și prin Căinţă se dă speranța vieţei eter- 
ne, și acei ce n'a păzit darul renașterei pot să obţie er- 
tarea păcatelor, condamnându-se singuri, de şi dupre in- 
stituirea harului divin, ei pot să merite acestă favâre numai 
prin mijlocirea preoţilor...... Este dar fârte folositor. şi 
Chiar necesar, ca păcatele să ni se erte prin rugăciunea pre- 
otului înainte de mârte» (3). 

III. In ceia ce priveşte puterea efectelor nevădute ale ha- 
rului în taina de care ne ocupăm, trebue să observăm că 
se întinde asupra tuturor greşalelor omenești, și că nu este 
nică una, care să nu se erte Omenilor numai să se călască 
cu sinceritate și să mărturisescă cu credinţă în Iis. Christos 
şi speranţa în meritele sale. „Nam venit să chăem pre cei 
drepți la pocăință, ci pre cei păcătoşi“ (Mar, 18, 13; XVIII, 11). „Astfel Părintele vostru care este în certuri nu voește ca 
năcă unul din acești mici să pera“ (XVIII, 14), dicea Mân- 
tuitoriul; și, cu t6tă mărimea greșalei Apostolului Petru, 

(2). Despre Preoţie, III, 5. 
(2). Omelie despre Căinţă. III], n. 11. 
(2. Epist. LXXĂV, e. 3. 

 



I-a ertat-o când a vădut sinceritatea căinței sale. Apostolii . 
diceaiă : „Domnul îndelung vă rabdă, nevoind ca cine-va să 
Oră, ci toți să se întorne la cdință“ (II Petr. III, 9). „Dacă 
ptcătuește cine-va, avem de mijlocitor către Parintele pre Li- 
sus Christos cel drept; căci el este curăţire pentru păcatele 
nâstre, și nu numaă pentru ale nostre ci şi ale lumei întregă“ 
( I6n II, 1, 2). „De mărturisim păcatele nâstre. este credin- 
cios și drept spre a ni le erta şi a ne curăţi de tdte fără de 

legile“ (|, 9); şi se știe că Sântul Petru chiemă la pocăință 
chiar pre acei iudei carii r&stigniseră pre adevăratul Mesia 
(Fapt. Il 28, 37.38); și mai târdiui chtemă pre Simon Magul 

cel dintă&iă eretic (Fapt. VIII, 22); că St. Paul dădu ertare 

unui amestecător de sânge căincios, dupre ce l-a supus mai 

ântăiii unei escomunicări temporale (II Cor., II, 7). Şi dacă 

în cuvântul divin se face amintire despre „blestemul contra. 

Spiritului Sânt, care nu se va erta“ (Math. XII, 31), şi des- 
pre păcatul de mârte, despre care iarăși este oprit a cere 
ertare (| I6n. V, :6), trebue a ţinea semă, că prin unul se 
înțelege o îndărătnică opunere la adeveru! evident al. lui. 
D-qeu (1), o complectă necredinţă (2) și necăinţă (5), și prin 
altul, o împrotivire îndrăzn€ţă în contra pietăţei și a adevă- 
rului, și o opunere statornică de a se îndrepta (*). Prin ur-. 

mare și într'un cas şi altul se presupune o imposibilirate 

(1). Ori cine va vorbi în protiva Fiului omului, se va erta bă; 
dar -de va vorbi cine-va împrotiva Spiritului Sânt, nu i se va erta, 
nici în vâcul de.acum nică în cel viitorii. Pentru ce ? Pentru că Spi- 
ritul Sânt vă este cunoscut și nu puteţi să negaţi un adevăr evi- 
dent. Dacă diceţi că nu mă cunâsteţi, voi știți forte bine că a 
alunga demonii și a vindeca bâlele este lucrarea Sântului Spi- 
rit. Aşa că voi nu mă insultaţi numai pre mine, ci şi pre Sântul, 
Spirit. De aceia pedepsa vâstră este neînlăturată (Chrisost. In 
Mat. hom. XLI). 

(2). Atan. cel Mare., în Mat. XII, 31, 32. 
(3). August., Epist. CLXXĂV ad Bonif. n. 49. 
(4). Sinodul al VI ecumenic. Can. V.
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morală spre ertarea păcatelor, imposibilitate din partea pă- 
cătoșilor şi nu din partea harului. Chiar și păcatele acestea 
D-deu le €rtă acelora ce sunt vinovaţi de ele, de îndată ce: 

se vor căi cu sinceritate. «Căci, dice Chrisostom vorbind 
de blastemia împrotiva Duhului Sânt, chiar și greșala a- 

câsta fu ertată acelor ce se căiră de ea. Mulţi dintre. acei 
carii ai rostit blasfemii împrotiva Spiritului, credură în 
urmă şi li s'a ertat tâte (1). Sânţii părinţi din sinodul al 
IV-lea ecumenic vorbesc iarăşi despre posibilitatea ertărei 
păcatelor de morte. «Păcat de mârte este atunci, când cine- 
va păcătuind, se împrotivește a se căi, și mai rău încă, când 
se revoltă cu îndărătnicie contra pietăței şi a adevărului, 
preferând a se supune lui Mamon în de a se supune lui 

D-qei, călcând legile și aşedămintele sale. In aseminea 6- 
„meni nu pote fi Domnul lisus pe câtă vreme nu se umilesc 

şi nu părăsesc păcatul lor. Trebue să se grăbâscă a veni la 
D-deu, să-i ceră cu zdrobirea inimei lăsarea şi ertarea aces- 

tul păcat și să nu se laude de un dar nedrept; căci : „Dom- 

nul aprâpe este de cei umikiţă“ (Ps. XXXIII, 18) (can. ş). 

Sânta biserică ortodoxă a esprimat lămurit credința sa 
în posibilitatea ertărei tuturor păcatelor prin taina căinţel ; 

măi ânt&iti condamnând prea montanişti, carii refusa pu- 
terea de a da ertare pentru unele păcate, precum : idolo- 
latria, uciderea, necurăţia irupâscă ; apoi condamnând pre 
novaţiani carii contestară aceiași putere, mai ântăiă pen- 
tru apostasie în timp de persecuție, apoi pentru tâte păca- 
tele de mârte (2), și chiar pentru păcatele uşâre (3); în fine 
hotărind în sinode că de și prelaţii sunt supuși pentru pă- 
catele lor la diferite canâne, câte odată fârte grele, totuși 

(0). La Mat. hom. XLI. | 
(2). Sozom. H. E. 1, 10; 1V, 98; VII, 25; Epit. Heer, LIX, 1. 
(3). Eulog. Alex., adv. Novat., lib. IV (apud Phot., Bibliot. 

cod., CCLXXX).



— 567 — 

dupre ce le-aii împlinit, sunt judecaţi demni de ertarea pă- 

catelor lor, oră cât de mari ar fi ele (2). 

Ş. 226. Penitenţele, origina și întrebuinţarea lor în 

biserică. 

|. Sub numele de penitenţe (Eniriuta) se înțeleg înterdi- 

cerile saii pedepsele (II Cor, II, 6) pe care preotul, ca me- 

dic spiritual, impune dupre regulamentele bisericești, unor 

creştini ce se căesc, spre vindecarea bâlelor lor morale (VI 

ecum. €. 102). Aşa de esemplu cele mai cunoscute feliuri 

de penitenţă sunt : ajunarea particulară pe lângă ajunarea 

obligătâre pentru toți credincioșii, obligațiunea de a asista 

în t6re dilele la biserică la tOte oficiile, rugăciunea a casă, 

un număr determinat de metanii, milostenia, călătoriile la 

locurile sânte, îndepărtarea dela sânta euharistie pentru un 

timp mai scurt sai mai îndelungat (Mărt. ort. p. | resp. 113). 

Penitenţele nu sunt impuse tuturor; ele sunt pentru acel 

credincioşi ce se căesc, pentru carii, din causa greutăței și 

a naturei păcatului lor saii a caracterului căinței aceste re- 

mediuri spirituale se par potrivite pentru vindecarea lor 

(St. Greg. Nisanul. can. 5). | 
Dreptul de a impune penitențe unor păcătoși, şi de a-i 

lega 6re cum pentru un timp prin interdicții, a fost con- 

ferit bisericei de Domnul nostru, odată cu acel al ertărei 

- păcatelor; căcă Domnul dice Apostolilor s&i, prin urmare 

şi succesorilor : „ Oră-ce veţi deslega pre pamânt vor fi des- 

legate și în ceriii“, dar și acâsta : „Ory-ce veţi lega pre pă- 

mânt va fi legat și în ceriă“ (Mat., XVIII, 18). El nu dice 

numai : „Cărora veți erta păcatele, ertate vor fi ci şi, „că- 
rora, le veţi ținea, ținute vor fi“ (l6n. XX, 23). Sânţii Apos- 

(2). Tabela anexată la can6ne, la cuvântul Pocăinţă.
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toli întrebuințară dreptul acesta. Aşa Sântul Paul, audind de un amestecător de sânge pintre creștinii din Corint şi dorind a-l vindeca, supuse pre vinovat la cea mai aspră penitenţă ; ordonă să-l despartă de biserica, „sa fie dat Sa- tanei spre pedepsirea trupuluă seă, ca sufletul luă să se mân- tuvascăt (| Cor. |, 1-5); şi max târdiii când penitenţa şi-a pro- dus efectul săă, și cel vinovat s'a căit, l-a ertat şi-l reco- mandă creștinilor de a-l admite Iarăşi în comunitatea cre- dincioșilor (II Cor, II, 6-8). 
III. Sânta biserică moșteni dela Sântii Apostoii usul peni- tenţelor dela începutui existenţei saie. Ca dovedi avem : 1% Mărturiile Sântului lrineă, "Tertulian, Ciprian (+) și Instituţiile Apostolice (2). 
20. Cerimonialul penitenţei publice ce era în vig6re în biserica vechie. Dupre acest cerimoniai, penitenţii erau îm- părţiți în patru clase, împunndu-se fie-căriea 0 penitenţă deosebită. Iar clasa plângetorilor, carii n'aveau dreptul a asista la sântele rugăciuni ce se făceau în public, ci r&mâ- neaii prosternuţi în tinda bisericei și cereaă cu lăcrimi tu- turor celor ce intrau în templu de a se ruga lui D-deă pen- 

  

(1). Sinod. tridentin., șed XIV, cap. 8. (2). leremia, patriarhul Constantinopole, respundând teologilor protestanți în numele bigericei din Orient, serise între altele ur- măt6rele : „In privința, pedepselor hotărâte prin can6ne (xavovyt- zăs tzavozottac), pe care voi le respingeţi, iată ce credem noi: Dacă aceste pedepse sunt impuse de preoţii bisericei ca reime- diuri destinate a, vindeca, pe unul s. e de mândrie, de avariţie, de necumpătara sa desfrînări; pe altul de învidie saii ură, de lenevire sai alt vicii; sunt fârte folositâre şi servesc mult celui ce se căeşte pentru întârcerea sa. Şi sânţii părinţă prescriseră să le aplice acelor ce star căi. Dar dacă ele sunt date numai în in- teresul preoţilor și nu spre vindecarea. sufletului; dacă se aplică alt-tel de cum voiră sânţii părinţii, adecă nu spre a vindeca pe- catul, în acest cas le respingem şi noi, le socotim ca nefolosităre şi desonorante, Și susţinem că trebue fără îndoială, ale privi ca atare“ (Acta theol. Wirt., 1584). -
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tru ei; clasa auditorilor, cărora le era permis de a intra în 
vestibulul 'templului şi de a asculta cetirea cuvântului dum- 
nedeesc, precum și cuvântările, în timpul liturgiei cate- 
humenilor, clasa îngenunchetorilor, carii intraă în templu 
chiar și stai ceva mai mult la servicii, dar de regulă în 

„genunchi la ușile templului, în fine clasa asociaţilor, carii 
remâneaiă tot timpul cu credincioșii în timpul liturgiei, dar 
fără a putea lua parte la împărtăşire. 

3%. Numerse hotărîri ale sinâdelor și o mulţime de ca= 
nOne ale st. părinți, privitâre la diferite feliuri de peniten- 
ţe, caracterele, gradele, schimbările lor, etc. etc. 

$. 227. Imsemnătatea penitenţilor. 

De şi prin natura lor penitenţile sunt pedepse, totuși ele 
sunt numai nişte pedepse corecţionale, salutare, părintești 
zateia), aseminea acelor de care vorbeşte Apostolul : „Pre 
carele Domnul îl certa (mmede) îl dubește (Ebr., XII, 6), şi 
aiurea : „Domnul ne certă (mawevâueSa), ca să nu fim condam- 
nați cu lumea“ (1 Cor., II, 32). Dar nu sunt, precum înva- 
ță biserica romană, pedepse (riuwgia) propriii dise, pre care 
pEcătosul căincios are ale îndura pentru un timp, cu scop 
de a satisface dreptatea divină pentru păcatele sale; sunt 
remedii pentru păcate și nici de cum resplătiri sai satisfa- 
ceri oferite pentru păcate dreptăței divine. 

I. Ca dovadă a ideei dintăiii, care determină adevăratul 
înțeles al penitenţilor eclesiastice, vom cita : 

1% Pre Sântul Apostol Paul. El pedepsi aspru, precum am 
vădut, pre amestecătorul de sânge din Corint, acestă pedep- 
să o numi singură penitenţă ; ordonă ca omul acesta, să fie 
despărţit de biserică, să fie escomunicat „și dat Sataneă 
spre a pedepsi trupul. . . Cu ce scop? „Ca să se mâniutscă 
sufletul săi“ (I Cor., V, 1-5). Apoi de îndată ce s'a vădut
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că acâstă penitenţă a întristat pre păcătos, s'a căit, îndată 
făcu să înceteze (I Cor,, II, 7). Prin urmare Apostolul nu 
pedepsi spre a pedepsi şi a satisface ast-fel dreptatea divi. 
nă, ci spre a îndrepta și suprimă remediul de îndată ce a 
produs efectul săii, ca nu cumva întrebuințarea lui deve- 
nind de prisos să nu vatăme pre bolnav în loc de a-i fi de 
folos, „ca să nu se întristeze peste măsură“ (IL. 7) (1). 

20. Hotărirele sântelor sin6de ecumenice şi provinciale, 
și can6nele sânţilor părinți. Vedem fârte lămurit : 10. că, 
dacă vechii învăţători al bisericei priveaii penitenţile ca pe- 
depse, eraii numai ca nişte pedepse corecționale pre care 
le numeaă de a dreptul remediuri spirituale ; 20. impunând 
penitenţe păcătoşilor ei 'și propuneaii nu numai de ai pe- 
depsi dupre dreptate, pe unii mai mult, pre alţii mai puţin, 
pre fie-care potrivit cu vina sa și a oferi dreptăţei divine o 

"satisfacere convenabilă pentru păcate, ci mai ales de a a- 
plica penitenţile ca remediuri dupre caracterul și gradul 
bolelor spirituale ; 30. că, dupre el, scopul unic al peniten- 
elor, inaintea lui D-deu și a bisericei nu era de a aduce o 
satisfacere Gre-care dreptăţei divine pentru păcatele Gmeni- 
lor, ci de a vindeca pre păcătoşi și a căuta a-i feri de alte 
pEcate; 40. că n'aşteptau tot-d&una ca păcătosul să-şi facă 
canonul prescris și să şatisfacă ast-fei dreptăţei lui D-dei, ci 
din contră, dacă observati că acestă pedepsă a înriurit aşu- 
pra lui, prescprtauă timpul penitenţei saă chiar o suprima 

  

(2). Vegi Sânt Chrisost. la text. hom. IV, la ŢI Cor. Aiurea ob- 
servă următorele : „Dupre ce a ordonat de a da pre cel "păcătos 
satanei, Sântul Paul, vădând că s-a îndreptat şi a devenit mai 
bun : „Destul este unuea ca aceluea certarea acâsta, care este de 
către mulţi; aşa, câţ împroti-vă mai mult să-i dăruiţi și să-l mân- 
gâsţi (I Cor., II, 6-8)... Ce sa înțâmplat ? Nu l-ai dat Satanei? 
Da, dice el; totuși nu ca să rămâe în puterea Satanei, ci ca să potă 
seăpa mai curând“ (Omel asupra Căinţei, IL, n. 283).
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cu totul; 50. că în fine penitenţele nu se dădea pentru t6ie 

păcatele, ci numai pentru cele mai grele, şi prin urmare 

nu eraii privite ca satisfaceri ale dreptăței divine; de al- 

mintrele fie-care păcat, grei sali ușor, ar cere o aseminea 

satisfacere, de și în diferite grade. Iată unele hotăriîri pe care 

e avem în vedere: 

«Acei ce ai dela D-deii dreptul de a lega și a deslega tre- 

bue a esamina natura păcatului săvârşit şi disposiţia păcă- 

tosului căincios, și a întrebuința ast-fel remediul potrivit 

cu răul, ca nu cumva să se compromită vindecarea bolna- 

vului lipsind măsura. In adevăr, r&ul păcatului nu este uni- 

form, este diferit și variat la infinit şi produce ramure vă- 

tămătâre de unde se respândește răul în abundență și îna- 

inteză, pe câtă vreme nu este oprit de puterea medicinei» 

(VI Ecum. Can 102; com. Il Ecum, c. 12; Sin. din Ancira 

Can. 5; Cartag., 52). 

«Trebue ca acela ce profeseză arta de a vindeca sufletele 

să esamineze mai ântă&iii disposiția păcătosului, să vadă 

dacă merge spre bine, sati dacă prin modul săi de viețuire 
chiamă bâla şi cum se pârtă; apoi, dacă, nu se opune me- 

dicului şi caută a tăia rana sufletului s&ii prin aplicarea 

doctoriilor prescrise. In aseminea cas trebue a avea milă 

de el» (ibid; comp. St. Vas., can. 3.). 
«Căci D-deii, precum şi acela căruea-i încredinţeză di- 

recţiunea pastorală, se îngrijeşte a aduce Gia cea rătăcită 

şi a vindeca pre acea care a fost muşcată de șerpe. Nu tre- 
bue nici a împinge până în noianul desperărei, nici a lăsa 
frânele cu nebăgare de s&mă și nesocotinţă; ci trebue nu- 

mai decât, prin remediuri vigurâse şi acre sai dulci şi 

ușore, a combate răul și a tinde să se vindece rana, a esa- 

mină fructele căinței și a conduce cu înţelepciune pre o- 
mul chiemat la instrucțiunea cerâscă» (Ibid).
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“Precum în tratamentul corpului sciința medicală n'are 
decât un scop, acela de a face sănătos pre cel bolnav și deo- 
sebirea bâlelor, cerând deosebirea tratamentelor, prin di- 
ferite mijlGce, așa în b6lele sufletului, numărul şi deosebi- rea patimilor necesitEză îngrijiri medicale diferite, care con- 
respund r&ului și aduc vindecare. .. De aceia acel ce Vo- 
ește să aplice un remedii convenabil în vre-o parte a su- 
fletului ce sufere, trebue să esamineze mai ântăiti care este 
partea afectată, şi apoi să o supue tratamentului ce-i convi- 
ne, aşa ca nu prin nesciința mijlâcelor medicale, se trateze 
o parte pe când maladia își are locul săi în alta! (Greg. 
Nissis Can. 1). | 

«În ori-ce fel de călcare a legei trebue înainte de tâte 
a esarhina care este disposiţia penitentului Și a nu căuta timpul îndestulător pentru vindecare, ci buna disposiţie a 
aceluea ce se tratâză prin penitență (Grig. Niss. Can. 8). 
Acelui care împlineşte canonul cu căldură şi modul lui de 
viață arată o întârcere spre bine, un înțelept director al 
economiei spirituale bisericeşti p6re să prescurteze timpul ce aii a-l trece în clasa auditorilor Şi a-i trece mai curând în 
acea a asociaţilor; pâte să le prescurteze și acest din urmă 
stagii şi a-i admite la sânta comuniune, păzindu-se de a 
mai fi în aseminea stare, în care a fost odată (Can. 4). Că 
dupre gradul convertirei, durata penitenţei trebue să fie prescurtată așa, că fie-care din stagiuri, să fie redus la opt, 
șepte, şâse sati chiar cinci ani, dacă, prin profundimea că- 
inţei sale, păcătosul anticipă timpul, şi prin zelul săi a se 
îndrepta înstrece pre acei carii întrun timp mai îndelungat se curăţec mai încet... Ast-fel, dacă întârcerea este ade- 
Verată, să nu se ţie la numerul anilor, şi căinciosul să fie 
mai curând reîntegrat în biserică şi admis Yarăși la partici. 
parea sântelor taine; (Can. 5; comp. |. ecum., can. 12; St. 
Vas., 74). |
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“O mulţime de păcate şi de rele de tot feliul sunt produ- 
se prin iritațiune; dar părinţii noștri n'a credut că trebue 
a intra în privința acâsra în muite amărunţimi și că trata- 
rea acestor păcate ar cere multă îngrijire. Scriptura opreş- 
te nu numai plaga cea mai uşoră ci tot feliul de viclenie 
saii r&utate (Col., III, 8; Efes., IV, 31), și tOtă fapta de fe- 
liul acesta ce provine din iritațiune; numai în contra uci- 
derei puseră un preservativ în penitențe» (Can. ș). 

Acum spre a pricepe bine cum pot servi penitențile ca 
remediuri în contra bâlelor sufletești, trebue a lua în consi- 
deraţie următârele: 

Mai ânt&iii penitenţile, ca pedepse bisericești surpă fi- 
reşte mândria p&cătosului, învățându-l a recunâsce mai a- 

dânc vinovăția sa înaintea lui D-dei și a bisericei, deștep- 

tând în el ura păcatului și dorința de a se îndrepta. Prin 

urmare penitențile arată creştinilor căincioși calea pe care 

trebue să apuce pentru esercițiul uiterior și conlucrarea tu- 

taror sentimentelor bune şi tuturor disposiţiunelor virtu- 
Gse de care sunt animați chiar în timpul pocăinţei și care 
trebue să fie începutul îndreptărei lor. 'Trebue a ne a- 
minti aici de cele patru clase de căincioși care esistaii în bi- 

serica vechie. 

Apoi penitenţile se compun în mare parte, din eserciţii 
pi6se, în deosebi îndreptate în contra unor pasiuni şi vicii 
ale păcătosului, şi contribue inmediat ale desrădă&cina. Ast- 

fel omului necumpătat simţual, i se dă ca canon abstinen- 
ţa, postul; avarului sati hoțului, milostenia (1); omului ri-. 

sipitor şi avid de plăceri lumești, frequentarea la biserică, 

(0). „Acel cel şi-a apropriat pe ascuns bunul altuea şi se măr- 
turişeşte preotului vindecă răul prin o ocupaţie opusă patimei 
sale, adecă prin împărţirea averei sale la săraci ; cheltuind ce este. 
al săi se curăță de lepra răpirei“ (Greg. Niss. can. 6).



— 574 — 

şi cetirea cuvântului lui D.dei, rugăciunea a casă, etc. Este 
destul de evident că cu cât acești pEcătoși primesc cu plă- 
cere penitența ce li se dă, cu atâta va scăpa de slăbăciune- 
le și vechile sale înclinări, şi va apuca o altă cale mai 
bună. 

In fine penitențile ca pedepse bisericeşti, lovind pre p&- 
cătoși, îi face pre alții să se gândeâscă; îi înfricoșază şi-i fe- 
reşte ast-fel de aseminea păcate ; ele contribue în genere la 
reforma moravurilor pintre membrii bisericel, și în acelaşi 
timp protejă regulele şi instituţiile sale contra destrăbălă- 
rei şi nesupunerei fiilor săi rătăciţă (1). 

II. Biserica romană crede și învață că penitenţile sunt, 
propriii vorbind pedepse temporale pe care omul căinclos 
trebue să le sufere cu scop de a oferi pentru păcatele sale 
un fel de satisfacere dreptăţei divine, 

19. Acâstă opinie este în contradicere cu învăţătura creș- 
tin6scă asupra satisfacerei dreptăţe divine şi justificarea 
pecătosului. Cuvântul lui D-deii învaţă că Domnul Lisus 
Christos a adus o singură dată pentru toţi o satisfacere de- 
plină și întregă dreptăţei divine pentru tote păcatele nemu- 
lui omenesc; că a îndurat tâte suferinţele la care trebueaii 
să fie supuși toţi păcătoşii pentru fără-de- legile lor (Is., LIII, 
5; Rom., LII, 25; Col, |, 20; Î. Petr, IL, 24; 1 l6n, 1], 12), şi 
a devenit Arhiereiă perpetut, care „pote să mântubscă tot- 
deuna pre acei ce se apropie de D- deă. prin mijlocirea. sa, 
fiind tot-deuna vii, spre a mijloci pentru noă“ (Ebr., VII, 25). 
Invaţă pre de altă parte ca, pentru justificarea pecătoșilor 
înaintea lui D-deii, adecă pentru ca păcătoşii să-şi potă 
apropria meritele rescumpărătoriului Gmenilor, aii două 
condițiuni de împlinit : mai Ântăiu, căinţa şi credinţa : „Po- 
căiți-vă și credeţă în Fwvangelie“ (Marc, L. 15; Act, Il. 38); 

(+ Comp. Teofan Procopovici.
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„Înşine am credut în lis. Christos ca să fim justificaţi prin 

credinţa întru el“ (Gal., II, 6; Rom. VIII, 24, 25; X, 9); a- 

poi faptele bune ca fructe și mărturie ale căinţei și credin- 

ței lor : „Omul se justifică prin fapte şi nu numai prin cre- 
dință“ (lac. II, 24)); „In Iisus Christos nică taerea împrejur 

nică netăerea împrejur pote ceva, ci credința, care este însufle- 

țită de dragoste“ (Gal. V, 6; comp. Mat. VII, 21); „Nu aceă 

ce ascultă legea sunt drepți înaintea luă D-dai, ci ace) ce pă. 

zesc legea, vor fi. justificaţi“ (Rom. IL, 13) ($. 197, 198). Impli- 
nind aceste condițiuni, pă&cătosul 'şi pote apropria meritele 
lui Iisus să-şi facă pre D-deu bine-voitor și să satisfacă drep- 

tăţei sale eterne ; totuși,nu în acel înțeles că penitenţa, cre- 

-dinţa și faptele bune ar avea ele de sine înaintea lui D-deii 
puterea unui sacrificii de împăcare, ci numai în acel înțe- 
les că împlinind condiţiunele acestea putem să ne apropri- 
em meritele divinului nostru Rescumpărător, care a satisfă- 
cut pe deplin pentru noi dreptăţei divine. Dar a afirma că 

“păcătoşii căincăoşi, pe lângă o credinţă ferbinte și fapte bune 
“neapărate pentru ori-cine voește a-și apropria meritele Mân- 

tuitoriului, ar trebui încă să sufere pedepse, anume spre a 
satisface dreptatea divină pentru păcatele lor, ar fi a espri- 
ma din două Jucruri unul; sai că Mântuitoriul n'a suferit 
în deajuns pentru păcătoși, că satisfacerea pentru păcatele 
lumei nu este încă deplină, şi spre îndeplinire mai este ne- 
voie și de suferinţele păcătoşilor căincioși; sati că credința și 

faptele bune ale omului nu-i sunt de ajuns pentru ca să-și 
pâtă apropria meritele Mântuitoriului. . ..... Cu alte cu- 

vinte, ar fi a răsturna tOtă învețătura creştină asupra res- 

cumpă&rărei şi justificărei. 
Dacă St. I6n Botezătoriul cerea dela păcătoşi ce se căiaă, 

„rodură vrednice de pocăință“ (Mat., III, 8) (1), nu se înţe- 

(1). Acest loc este unul din acele pe care le citeză latinii spre
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legea prin acesta fructele anteridre, ci faptele bune făcute 
spre a mărturisi sinceritatea căinţei păcătoşilor, dorinţa lor 
cea tare de a se îndrepta și chiar a face pre D-dei bine- 
voitor. 

I6n Botezătoriul dupre esplicarea ce o dă singur, îndem- 
na anume pre pecătoșii ce se căiati a renunţa la desfrânările 
lor, a-şi schimba modul de vieţuire, a-și împlini tâte datorii: 
le și a vieţui în pietate (Luc, III, 8-15). De aseminea, dacă se 
spune în scriptură că ninevitenii dupre predicarea profetu- 
lui lona, obţinură dela D-deu ertare prin o ajunare publică 
și prin lacrimi amare (III, 10); că sa ordonat lui Nabuhodo- 
nosor de a rescumpăra păcatele sale prin milostenie (Dan, 
IV, 24); că milostenia în genere curăţă pecatele și isbăvește 
din morte (Tob., 1V, 10) (1), nu se pâte încheia nici decum 
de aici că t6te mijl&cele acestea ar fi avut vre un preț 6re 
care înaintea judecătoriului etern, ca satisfacere a dreptăţei 
sale, și nu numai ca dovedi vii de căinţă sinceră a p&cătoşi- 
lor şi ca fructe a convertirei lor la D-deii. Cum se pâte es- 
prima adevărata căinţă a omului, dacă nu prin lacrimi, sus- 
pinuri, ajunări, milostenii și alte fapte piOse? D-deii însuși 
confirmă adevărul acesta când dicea : „Intorceţi-vă la mine 
cu î6ia inima, în ajunări, în lacrimi şi suspinuri. Sfeșitți- 
vă inimile și nu veșimintele şi întorceţi-vă la Domnul D-deul 
vostru, pentru că este bun și compătimilor, răbdător și bo- 
gat în mila și-i pare rtă, de reutaţi“ (oil. II, 12, 13). Ceia 
ce cu deosebire îi este plăcut Domnului, este adeverata că- 
inţă pre care o esprimă păcătosul prin ajunări, rugăciuni 
și milostenii (2), şi atunci &rtă pe&catele numai pentru bună- 

întemeerea învăţăturei lor. Vedi, Perone, Feier, Libermanu şi alţii, în tratatele tainei Căinţeă de Satisfactione. + 
(5). Teologii romani se întemeâză pe t6te locurile acestea. 
(2). Sântul Chrisostom raţiontză aşa : „Cine mântui pre aceşti ni- neviteni? Ei supuseră ranele lor spirituale unei ajunără aspre;
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tatea sa infinită cătră păcătoşii căincioşi, şi nici decum 
în puterea dreptăței sale, care n'ar putea fi satisfăcută prin 
aseminea fapte. Oare pentru un aseminea preț unic ar fi 
putut satisface Ninevitenii și Nabuhodonosor dreptăţei in- 
finite pentru păcatele lor? 

2%, Acestă socotinţă este în opunere și cu ideia despre 
dreptatea divină. Dacă, precum cred și latinii, Mântuito- 
riul nostru Iisus Christos a oferit dreptăței divine un sacri- 
ficiti îndestulător, adecă supraabundent, pentru tâte păca- 
tele lumei (Gal, III, 13), și cu tote acestea să cere dela pă- 
cătoşii căincioși nu numai să crâdă în Mântuitoriul, pentru 
a-și apropria meritele sale (Rom., III, 25) și să aducă ro- 
duri vrednice de pocăință, ci încă să sufere ei singuri pede- 
pse, fie chiar şi temporale pentru păcatele lor, ca satisfacere 

a dreptăței eterne; în acest caz dreptatea eternă pedep- 

sește de dou ori pentru aceleși păcate şi primeşte o în- 

doită satisfacere. Apoi, dacă la tribunalul dreptăţei eterne. 
sunt in adevăr de trebuinţă aseminea satisfaceri, chiar din 

partea pEcătoșilor căincioşi, negreșit din partea tuturor p&- 

cătoşilor şi pentru t6te păcatele, cu tâte că în diferite gra- 
de dupre deosebirea acestor păcate; și cu tâte acestea, du- 
pre romano-catolici, numai pentru unii păcătoşi, cei mai 

vinovaţi, dreptatea eternă impune pedepse timporale de 

luând sacul căinţei, se acoper cu cenușa şi v&rsară lacrimi amare; 
se proşternură la pământ şi în același timp schimbară' modul lor - 
de viaţă. Să vedem care din acezie remedii îi tămădui,, . Pro- 
fetul dice : „D-geii a vădut faptele: lor, că s'a întors dela căile cele 
vele, şi t-a părut văi pentru 1tul, carele a dis să le facă lor şi n'a 
făcut“ (l6n. III, 10). Profetul nu dise.: A vădut D-geii ajunul 
Ninevitenilor, sacul lor de căinţă şi cenuşa lor. Nu die acâsta 
pentru a respinge postul, ferescă D-dei ! ci pentru ca să vă abţineţi 
de tot teliul de răi, ceia ce este mai bine ca ajunarea“ (La 
II Cor. om. IV). 

"Peologia Dogmatică. 37,
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feliul acesta, pe când altora li se €rtă prin Căinţă şi păcate- 
le şi oră-ce feliu de pedepsă. In fine mai repetăm, dacă nişte 
aseminea satisfaceri sunt indispensabile dreptăţei divine, 
chiar din partea păcătoşilor ce se căesc, sunt de bună semă 
şi atunci când păcătoşii vin pentru prima Gră a se curăți 
de greşșalele lor în botez, şi când doresc a se curăţi a doua 
Oră în botezul Căinţei, de şi în casul acesta satisfacerile ar 
trebui să fie mai mari pentru vinovăția mat mare a căin- 
cloşilor. Şi cu t6te acestea, dupre latini, în taina Botezului 
D-deu rtă păcătoşilor tOte păcatele şi ori-ce feliti de pedep- 
să, fără a mai cere dela ei vre-o satistacere ; dar el cere în 
taina Căinţei numai dela păcătoşi creștini, întru cât sunt 
mai vinovaţi, şi ertându-ie păcatele și pedepsele eterne pen- 
tru aceste păcate, nu le lasă în tot-deuna pedepsele tempo- 
rale. Alt-ceva este a afirma că pe&cătosul, chiar după ce 
a primit ertarea păcatelor în taina Căinţei, trebue să adu- 

că fracte demne de Căinţă, trebue să se curăţaiscă de ori-ce 
pată a spiritului şi a corpului, să îndrepte modul săi de 
viaţă, şi. în acest scop D-deii pâte să trime€ţă și să impue 
păcătoşilor diferite pedepse, fie nemijlocit, sati prin păstorii 
bisericei. Dar aici vor fi pedepse folositOre, având în vede- 
re folosul moral! al acelor cărora se impune. 

In zadar citâză latinii ca dovadă a învețăturei lor esem- 
plele lui Adam (Inţel., X, I; Fac. III, 10), a lui Moisi și 
Aron (Numer., XX, ni, 12, 24; Deut. XXII, 49), şi mai ales 
a lui David (II Reg. XII, 13) căruea i-a ertat D-deii păcatele, 
totuși nu fără a-i impune Gre-care pedeyse timpurale. De 
ce să se vadă in pedepsele acestea fapta unui judecător 
înfricoșat, ce cere satisfacere pentru dreptatea sa nerespec- 
tată, şi nu pre acea a unui îndurător, care ertând pre fiul 
stu vinovat, îl pedepseşte, dar numai cu scop de a-l indrep- 
ta şi a-l feri în viitor de aseminea greșale sau cel puţin
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spre a servi de model celor-lalți copii ai săi? Trebue a ne 
aminti că scriptura deosebeşte bine pedepsele cu care D dei: : 
pedepsește pre impioşi şi acele pe care le trimete credin- 
cioșilor săi carii se întorc la el din tâtă inima ; ea represin- 
tă pre unele ca efecte ale mâniei divine şi ale dreptăţei care 
reclamă satisfacere (ler., XXIII, 19; Rom,, 1, 18 ș. a) şi pe 
aitele ca pedepse părintești (mmeuuarz) și salutare, date 
Omenilor cu scop de a-i îndrepta, de a-i feri de ră de te- 
mere să nu fie pedepsiţi, de a-i intări în bine, etc (I Cor., 
XI, 32; Ebr., XII, 6-8; 1, Petr. I, 6-6; Iac., 1, 12). «Cert 
şi pedepsesc (madevo), dice Domnul singur, „pre acei pre 
cari-i iubesc“ ; şi aici chiar însemneză scopul acestor pedep- 
se : „Însuflețiți-va de zel și caiţi-va“ (Ap. III, 19). De aceia 
și St. Paul, ca și Solomon (Prov., III, 2), îndemnă pre cre- 
dincioși a nu neglija pedepsele lui D-dei : „iul mei, nu ne- 
socoti pedepsa cu carea Domnul te îndreptă şi nu slăbi fiind 
de dânsul certat“ (Ebr., XII, 5). | 

3%. Socotința acesta este în fine în contradicere cu învă&- 
țătura vechei biserici. Sunt o mulţime de canâne ale sin6- 
delor și regule ale sânţilor Părinți privitOre la penitenţe, dar 
nicăiri nu sunt presentare ca satisfacere pentru păcate ; din 
contră nu figureză în aceste acte, precum am vEdut, ca 
remedii în contra păcatului (:). Tot aceiaşi invăţătură o a 
espus sânţii Părinţi şi în scrierile lor particulare. De esem- 
plu, unul din învățătorii ecumenici, St. I&n Chrisostom, 
care a tratat pre larg subiectul penitenţei, arată lămurit : 

10. Ca D-dei €rtă păcatele chiar şi creștinilor căincioși, 
adecă păcatele săvârşite dupre botez, fără a-i mai pedepsi. 

(1). Se pote aduce aici un canon formulat în sinodul din Roma, 
în secolul al treilea contra Novaţienilor : „Lrebue a privi ca esco-. 
municaţi pre Novat şi alţii, carii împărtăşesc mândria sa, primiră so- 
cotința sa duşmăndsă și neomendsă. Iar fraţii narii ati cădut din ne- 
fericire, trebue a-f trata şi a-i vindeca, prin mijlcele Căinţei“ (Eus. 
H. E., lib. IV, cap. 43).
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«Fiul risipitor, dice el, represintă pre acei ce at cădut du- 
pre botez. Ceia ce dovidește este că se numeşte fiii, pe când 
înainte de botez nu se pâte numi ast-fel. Ela remas în casa 
părintescă şi a luat partea de moştenire şi înainte de botez 
nu se pote bucura cine-va de o moştenire nici a primi ceva. 
T6te acestea ne arată clasa credincioșilor. . . . Și când fiul 
risipitor, dupa ce s'a espatriat şi a recunoscut prin espe- 
riență ca un lucru funest de a fi departe de casa părintes- 
că, sa întors la părintele săi, acesta, fără a-l pedepsi câtuşi 
de puţin, îl primi cu braţile deschise. Pentru ce? Pentru 
că era părinte și nu judecător. Și iată serbări, bucurie, ve- 
selie ; tOtă casa în cea mai mare serbătâre! ..... Ce veţi 
dice? Ore pentru încurajarea viciului să fac acestea, sau pen- 
tru întOrcere (a casă), nu este plata păcatului ci a căinței ; 
nu este re&splătirea faptelor rele, ci acea a îndreptărei. Mai 
mult, când fiul cel mai mare era întristat, părintele îl liniş- 
tește cu bunătate, dicând : „Zu eștă tot-deuna cu mine, dar 
acesta mort era și a învidt, pierdut era şi s'a aflat“ (Luc. XV, 
31, 32). Când. e vorba de a mântui un nenorocit ce se pier- 
de, numai este timp de a-l mai judeca așa mult, ci tre- 
bue a întrebuința mila și ertarea. Nu este nici un medic 
care în loc de a prescrie un remedii bolnavului s&ă, să-l- 
cerceteze și să-l pedepsescă pentru stricarea moravurilor. 
Sciind deci că D-dei nu numai nu-și întOrce faţa sa dela 
pecătoși carii se întorc la el, ci-ă primește cu aceiaşi bună- 
tate ce o desfășură către omul virtuos; că în loc de a-i pe- 
„depsi, singur caută pre acei ce se rătăcesc, și după cei 
găsește se bucură mai mult decât de acei ce n ai suferit 
nimic; sciind, dic, tâte acestea, să nu ne desperăm pentru 
păcatele n6stre şi nici să ne prea lăudăm cu faptele nâstre 
cele bune». Şi aiurea dice scriptura : „Spune tot ce a7 pu- 
teu să te justițice“ (Is., XLIII, 26). «Mărturisește păcatul
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pentru a șterge păcatul. Pentru acesta nu trebue nici mare 

ostenclă, nici multe cuvinte, nici cheltueli, nimic de fe- 

liul acesta; di un cuvânt, descopere păcatul tău; di, păcă- 
tuitam (1). 

20, Că, făcând penitenţă şi condamnându-ne pe noi în- 

şine, putem dacă voim, nu numai să scăpăm de pedepsele 
eterne, ci și de cele temporale, și D-deă ne pedepseşte vre- 

melnic numai când nu voim să ne căim; şi atunci numai 

spre a ne vindeca de păcat. „Dacă ne-am fi judecăt pre noă 

înșine dice, nu ne-am fi osîndit“ (| Cor., XI, 31). Nu dice dacă 

ne-am fi pedepsit și am fi suferit pentru păcatele nâstre 
(ei Exohatouey Exurods, îi Ertuwpoyre$a), ci numai : Dacă am 

fi voit să recunOștem păcatele nostre, să ne condamnăm 

pre noi înşine și să mărturisim fără-de-legile nâstre, în acest 
cas am scăpa de pedepsele de aici de jos (uzi ră 2vrabTa) 

şi de cele viitOre (zw.wptac), In adevăr acel ce se judecă 
pre sine 'şi face pre D-deii bine-voitor în două feliuri ; și 
recunoscând greșalele sale și devenind în viitor mai puţin 
închnaat spre păcat. Dar, fiind-că ne opunem a împlini a- 
cestă uşoră obligațiune ce ni sa impus, D-dei, care nu vo- 

ește să ne condamne cu lumea, ci se îndură către noi, ne 

pedepseşte aici jos, unde pedpsa este pentru un timp și 

mângăerea fOrte mare, căci curățirea păcatelor este cu pu- 

tință atunci, când ne r&mâne dulcea speranţă care îndul- 

cește presentul. De aseminea, voind a mângâea pre cei 
slabi și a face pre alții mai ze;oși, Apostolul dice: „Când 

suntem judecaţi, Domnul ne pedepsește (2)“. Nu dice, ne pe- 

depsim (wiatâuc3a), suntem condamnați ca criminalii (7t- 

wwpobue?a); el dice : Suntem pedepsiţi ca copiii (marSevâ- 
we), Căci este mai mult o sfătuire decât o condemnare, 

(1). Oimnil. asupra Căinţei, I. n. î, 8. 
(3). Ibid. II, n. 1.
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mai mult un remedii decât pedepsă, mai mult corecţiune 
decât bătae (1). 

39. T6tă datoria păstorilor sau a părinţilor spirituală con. 
stă în a vindeca pre pecătoşi de bâlele lor morale prin pe- 
depse sai alte măsuri şi nu a-i pedepsi pentru păcate. «Este 
oprit mai ales creștinilor de a se purta cu asprime spre a 
indrepta pre p&cătoși. Judecătorii întrebuințeză 16tă aspri- 
mea contra călcătorilor de lege ; îi oprește dela răii cu tâtă 
opunerea lor. In biserică se cuvine a conduce pre.păcătoşi 
pe o cale mai bună, nu prin persecuție, ci prin convin- 
gere. Nici legile nu ne dauă putere de a opri pe păcătos să nu-și s&vErșescă fapta sa cea rea, şi Chiar dacă ni sar fi dat, nu trebue ao întrebuința ; căci D-dei r&splăteşte nu „ mai pre acel ce se abţine dela pEcat în tOtă libertatea și nu prin constringere. De aceia trebue mare iscusinţă 'spre a convinge pre cei slabi, a se supune de bună voie la tra. tamentul preoților, şi mai mult încă spre a-i face să sufere acest tratament cu recunoștință. Căci dacă nu este cine- va liber, îi sfăramă cine-va legăturile și fuge, prin acela creş- te mai muit r&utatea. Daca desprețuește cuvântul care aie ca sabia, să adauge prin acela o nouă rană pe lângă acea de care sufere, și cela ce motiva tratarea medicului produce o bâlă și mai grea. Dar nimenea nu pote trata o bâlă prin constringere și fără voia pacientului. Ce este dar de făcut? Dacă se trateză cu indulgență acel c trebuea Supus unui tratament aspru, nu se cercă rana când trebue, ea se va cicatrisa numa! în parte. ........, Păstorul tre- bue deci să aibă multă prudenţă și perspicacitate spre a esamina din t6te părțile starea sufletului ; căci dacă o mul- țime de păcătoşi ajung la împetrire și desperare faţă cu mântuirea lor, neputând suferi un tratament asupru, sunt 

  

(1). In I Corint. omil. XXVIII, n. 2.
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şi de acei carii ne fiind în deajuns pedepsiţi pentru greșa- 

lele lor, sunt cu totul nebăgători de semă, şi se strică din 

ce în ce mai mult, călcând legea cu îndrăsnelă. Ast-fel da- 

toria preotului este de a nu lăsa nimic necercetat și de a 

alege dupre o cercetare aspră mijlâcele potrivite cu starea 

sufletelor, pentru ca succesul să încoroneze silințele sale (1)». 

40. În fine rugăciunea, caritatea şi alte fapte piâse, impu- 

se păcătoşilor cu titlu de penitențe, sunt numai diferite căi 

penitenţiale, diferite mijlOce curative pentru vindecarea 

ranelor spirituale. <Am dis că sunt numerâse căi peniten- 

țiale şi diferite, pentru ca mântuirea să ne fie mai ușoră, . 

Eşti păcătos? Intră în biserică, di : păcătuit-am ; şi vei șter- 

ge păcatul. Am adus de esemplu chiar pre David, care pă- | 

cătui şi şterse păcatul săi. . După aceia am indicat a treia 

cale penitenţială şi am represintat pre vameșul şi pre fari- 

seul din Scriptură, adecă fariseul lăudându-se fără rușine, a 

fost despoiat de pretinsa sa dreptate, pe când vameșul umi- 

lindu-se, se retrase cu fructele dreptăţei și fu justificat fără 

greutate ; dădu cuvinte și capătă fapte. Acum se arătăm ȘI 

să vedem o a pâtra cale. Care este acâsta cale? Caritatea, 

regina virtuţilor, care înalță iute pre Omeni la ceriuri; este 

cea mai bună protectâre (2). Dar aveți şi o altă cale peni- 

tenţială, o cale și mai uş6ră, prin care puteţi să scăpaţi de 

păcate. Ne încetat vă rugați; nu slăbi în rugăciune, şi chia- 

mă cu căldură bunătatea divină. D-deui nu se întorce de 

la acel ce se râgă neincetat, dar el €rtă păcatele și împli- 

neşte cererile (3). Vedi dar că sunt mijloce salutare pentru 

vindecarea ranelot vâstre ; aplică-le statornic unul dupre 

altul; umilința, mărturisirea, sdrobirea inimei, mulțămirea 

pentru canonul dat, ajutorul săracilor, fie în bani sati lu- 

(4). Despre Preoţie II. 
. Omil, asupra Căinţei III, n. 3. 

(5). Ibid. III n. 10.
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cruri; în fine rugăciunea neîncetată. . .. Fi-vom noi scu- 
sabili când, cu atâtea căi care ne conduc la ceriii și atâtea 
mijlOce de vindecare pentru ranele tăcute sufletului nostru 
dela botez, să rămânem tot râniți? (0). 

Este adevărat că unii scriitori vechi occidentali, ca Ter- 
tulian, Ciprian, Ambrosie și Augustin, numea câte-adată 
penitențile satisfaceri, dar nu vroiati să spuie prin aceia că 
pentenţile ar fi avut în ele vre-o val6re sai merit de îm- 
păcare, care să espieze păcatele inaintea dreptăţei divine; 
ei Înțelegeaii numai că, ca pedepse părintești, deşteptă în 
pecătoși o adevărată căință, carea îmblândeşte pre Părin- 
tele ceresc şi ca eserciții pidse, oferă penitenţilor mijl6ce 
şi ocasiunea de a esprima și a mărturisi înaintea lui D-dei 
tot adevărul și tâtă profundimea căinţei carea singură îl 
satisface (2). Ast-fel vorbind de necesitatea absolută a măr- 
turisirei carea se practică în public în biserica vechie și pre- 
scriea păcătoşilor diferite grade de căinţă, Tertulian dice : 

(1). La II Cor. om. IV. Sântul Vasilie, raţionsză tot ast-fel. „Me- dicii, gice, îndâmnă pre bolnavi a privighea cu luare aminte şi a întrebuința tot ce pâte servi la vindecarea lor. Aşa şi Cuvân- tul, medicul sufletelor nâstre, prin aseminea mijloc vindecă su- fletul care sufere de păcat. Ia sâma asupră-ți, ca să capeţi mij- loce de vindecare potrivit cu păcatele tale. Păcatul tăi este mare şi grei ; îţi trebue o mărturisire lungă, lacrimi amare, o privi- Shiere continuă şi post. Este 6re greşala uşoră și toierabită ; peni- tenţa să fie proporţionată. Numai ia sâma să aj consciință de sta- rea sănătăţei saii a bâlei sufletului tău (Omil. la cuvintele : Luaţi sema, ete Oper. St. Păr). 
(2). În înţelesul acesta chiar in biserica ortodoxă, penitenţile sunt privite ca mijlâce de a îmblândi sati a satisface pre D-dei. „Ertarvea, păcatelor, seriea Ieremia, patriarhul Constantinopolei, o însoţim cu penitenţe din multe cause forte grave. Mai ântăii pen- îmu ca păcătosul prin o suferință voluntară, să scape de pedâpsa involuntară şi grea, ce-l aştâptă în lumea ceea-laltă, căci nimie alta decât o suferinţă voluntară nu pote îmblânqi pre Domnul. De aceia dice St. Grigorie că „lacrimile sunt plătite prin dragos- te“. Nu alt scop ce ne propunem prin penitențe, este de a nimici în păcătos aceste dorinți grozave care nase păcatul, căci noi ştim
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«Satisfacerea se măsură dupre confesiune (în înțelesul a- 

rătat) ; dela mărturisire vine căința și prin căință D dei ne 

devine bine-voitor» (1). Sântul Ciprian sfătuea ast-fel pre 

păcătoşi : «Să ne înt6rcem la D-qeii din t6tă inima şi espri- 

mând căința pentru păcatele n6stre prin sinceră părere de 

răti, cerem mila lui D-deii. Sufletul nostru să se proşternă 

înaintea lui; întristarea să-l satisfacă (illi moestitia satisfa- 

ciat) ; tâtă speranţa să fie întru el. Ne arată singur cum îre- 

bue să-l rugăm. „Acum decă, dice Domnul, întOrceţi-vă cătră 

mâne din t6tă inima, cu posturi, cu lacrime și suspinură ; sfăși- 

aţi-vă inimile și nu vestmintele“ (loel, 1, 12). Să ne intorcem 

la D-qeii din t6tă inima; ast-fel vom îmblândi mânia sa cu 

posturi, cu lacrime şi suspinură, cum ne învaţă singur. .... 

Căeşte-te pre deplin ; arată-ţi întristarea inimei prin plângeri 

şi suspinuri. . +. + Ast-fel este penitenţa care satisface ; dar 

ori-cine respinge canonul pentru pecat își inchide porta sa- 

tisfacerei» (2). De aseminea fericitul Augustin dice dupre 

Sântul Ambrosie (3), că păcătosul ce se căește satisface pre 

că contrariul prin contrar se vindecă. Un alt scop este de a procură 

sufletului un fel de legătură, un frâu, care să-l împedece de a 

mai săvârşi acelâşi fapte de care sai curăţit. Mai avem un scop; 

de a face pre om laborios si răbdător, virtutea fiind o labore. Voim 

în Ane să cundscem dacă cei ce se căește urăşte păcatul. Acel care 

se află însă pe patul morţei este scutit de tote acestea şi-i ertăm 

păcatele, mulţămindu-ne cu sinceritatea căinței şi a convorbirei 

sale“ (Actele teol. Wiirt. şi patr. eremia resp. Î, e. 12). 

(2)... . „Pcenitentia Deus mitigatur“ (De Penit,, e. LX). Şi după 

aceste cuvinte : „Ltaque exomologesis prosternendi et huinihificandi 

hominis disciplina est, conversationem injungens misericordi ill- 

jcem. .. & (tbid., Patrol. Curs. compl. î. 1. p. 1243). 

%. De lapsis, e. 29, 32, 34. „Illie superest ponitentia que satis- 

faciat ; qui autem poenitentiam eriminis tollunt satisfactionis viam 

claudunt, (În cit. Patrol. IV, p. 489, 491, 492). 

(3). Grandi plage alta et prolixa opus est medicina; grande sce- 

lus grandem habet neccessariam satisfactionem. . . - - Et ideo tor- 

ţius dolendum quia peecatum est fortius* (De Lapsu virgin. con- 

seer.,. €. VIII, n. 37, in cit. Patrol., XVI, 378, 379).
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D-deă pentru păcatele sale, mai ales prin lacrimile căinței, rin jertfirea unei inimi întristate si umilite (1). prin Ş 

$. 228. Imvățatura bisericeă romane asupra îndulgenţiilor 
este greșita. 

Căderea învățăturei bisericei romane asupra penitenților, ca pedepse temporale spre a satisface dreptatea divină, atra- ge dupre sine căderea invețăturei în privinţa indulgenţiilor. lacă care sunt punctele principale : 10. In taina Căinţei, er- tând D-qeu câăincioşilor pecatele lor şi scutindu-i de pedep- sele eterne pentru aceste pecate nu-i elibereză în tot-dâuna de pedepsele temporale, care impuse de confesor (în peni- tenţe) sau chiar ne impuse, trebue să fie numai decât în- durate de păcătos sati în viaţa acesta sai dincolo de mor- ment în Purgatoriiă, spre a satisface dreptatea divină. 20, Dar omul fiind slab și puterile sale ne fiind îndestulătâre pentru acesta, pedepsele acestea tem porale pot să-i fie cru- țate, sau să fie r&splătite, în fața dreptăţei divine, prin meri- tele supra abundente ale lui lis, Christos şi ale sânților, care constitue averea bisericej. 3% Dreptul de a face aseminea compensaţiuni și a scăpa ast-fel pre păcătoşi, nu numai pre cei vii, ci și pre cei morți, de aceste pedepse temporale, a- decă dreptul de a da indulgenții, aparţine bisericei (2), I. Am recunoscut deja falşitatea socotinței dintăiu ; ea este în opunere cu învețătura lui Christos în privinţa satis- facerei dreptăţei divine ŞI justificarea pecătosului, în opu- 

  

(1). Non enim sutficit mores in melius commutare eta factis et malis recedere nisi eliam de his que facta, sunt satisfiat Deo per penitentie dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sa- crificium, comperantibus eleemosynis“ (Mat., V, 1) (Serm. CCCLI, €. 5 n. 12, in cit Patrol, XXXILX, p. 1549). (2). Perrone, Prselect. theol., vol. VII, Tract. de ÎIndulgentiis.
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nere cu învăţătura bisericei vechi, în opunere chiar cu ide- 

ia sănătâsă despre dreptatea divină și lăsarea şi ertarea pă- 

catelor. lată ceia ce ne rămâne de spus: 

1. Dacă penitenţile sunt pedepse temporale pe care pe- 

cătosul ce se căește trebue să le îndure spre a satisface 

dreptatea divină, este de prisos ale suprima, sait mai bine, 

de ale răsplăti înaintea lui D-dei prin meritele prisositore 

ale Domnului nostru lisus Christos şi ale sânţilor. Inveţătura 

indulgenţiilor este prin urmare întemeiată pe năsip. 

20, Dacă din contră, penitenţile nu sunt alt-ceva decât pe- 

depse părintești având de scop vindecarea bâlelor sufletu- 

lui, ele pot ca remedii, să fie suprimate, sau înblânzite, sati 

înlocuite cu alte remediuri mai potrivite cu starea căincioşi- 

lor, aşa precum prescriti chiar canonele sântelor sin6de şi 

precum practică până acum biserica ortodoxă. Dar a râdica 

penitenţile fără a avea nici o privire la starea morală a peni- 

tentului, a da indulgenţii pEcătoșilor fără a esamina dacă 

sunt îndreptaţi sai nu, este a abuza de un drept chiar în 

dauna acestor căincioşi. 

30. Dacă efectele penitenţilor, ca pedepse curative, se 

mărginesc la viaţa presentă, unde păcătoşii ad încă posibi- 

iitatea de a se trata şi îndrepta, dar nu se întind până din- 

colo de mormânt (1), este cu iotul de; prisos a mai da in- 

dulgenţii în folosul celor morți spre a-i trage din pretinsul 

purgator. | 

4%. Un păcătos se pâte foiosi de pedepsele impuse; dar a 

se folosi de nişte pedepse ce nu i sa dat sai chiar să fi fost 

(1). Se seie din hotărirele sin6delor că căincioşii eraii scăpaţi de 

penitenţile lor și reintegraţi în hisevică mai înainte de mortea 

lor; că acei cărora li era interdisă Fuharistia primea sânta comu- 

niune chiar când timpul penitenței lor nu era încă săvârșit. (Con- 

cil. Ancir. can. 6, 22; Neoces. Can. 8; 1 Nie., Can. 13; de Cartag. 

Can. 7; Vasilie cel Mare, can. 13; Greg. Nisis., can. 2).
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date de D-dei, şi nu de noi, bună-6ră, în pretinsul purgator, este, pe de o parte ceva străin și pe de alta, ceva îndrăsneţ. IL. In privința socotinţei a doua avem de făcut Câte-va observări însemnate : 
10, Este fOrte adevărat că meritele Mântuitoriului sunt nemărginite, că constitue o comâră nesecată de har, care justifică şi mântueșşte pre pecătoși; dar aceste merite nu pot fi apropriate şi socotite Omenilor, decât sub condiţia credinței, a unei adevărate căinți și a faptelor bune, fructe ale credinţei și ale căinţei, sai cel puţin ale unei ferme ho- - tărîri de a se îndrepta şi a trăi cu sânţenie ($. $ 197, 198); ceia ce dau a înţelege păstorii bisericei ortodoxă, când ârtă pre p&cătoși, în taina Căinţei ($. 224). Dar a se socoti pEcă- toşilor meritele lui Christos fără să fi împlinit aceste con- diţiuni, şi a-i elibera în virtutea acestor merite, de pedepse, 

de şi temporale, la care D-dei, în dreptatea sa, îi supune pre pecătoși, cu un cuvânt a da indulgenţii, este o violare vădită a legei. 
2%, Meritele sânţilor, ori cât de mari ar fi ele, nici odată nu se pot socoti ca prisositâre, suprabundente, ne obligă- tore din partea lor, şi a fi socotite altora spre a-i justifica înaintea dreptăţei divine. In adevăr : 
a). Faptele bune ale sânţilor nu se pot atribui numai lor; ele aă fost s&vErșite cu ajutorul harului D-deesc, şi fără meritele lui Lisus Christos, n'ar avea nici un preț la tribu- nalul dreptăței eterne. b). Legea evangelică, care duce la viaţă este de „o întindere nesfârșită“ (Ps, CXVIII, 96), așa că ori cât ar crede cine-va că a indeplinit-o totuși vor mai remânea puncte pre care nu le-a împlinit. „Fiţi desăvârși precum și tatăl vostru cel ceresc este desăverșit“ (Mat., V, 48), iată scopul la care sunt chiemaţi și trebue să tindă statornic toţi creștinii! Chiar Gmeni ca St, Apostol Paul nu se pri-
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vea ca pertecţi şi diceau : „Nu cred să fi ajuns încă; nu- 

mai una, cele din dărăt ultându-le, şi ia cele dinainte îin- 

dendu- mă, la semn alerg, la răsplatirea, chiemărei de sus a lui 

D-deă întru Christos Iisus“ (Filip. III, 13, 14). A face ceva 

mai mult decât trebue ar fi a tinde la o perfecţiune supe- 

riOră acelia ce o cere credința creștină. 

€). Trebue a ne aminti că „în casa părintelui sunt multe 

lăcașuri“ (I6n 1V, 2). Mortea lovește pre un copil îndată 

dupre botez, în curăţie și nevinovăție; pentru acest copil 

este un grad determinat de fericire. Dacă more un om 

mare, care a avut timpul de a arăta credinţa sa prin fapte 

şi a aduce roduri bune, este pentru el o altă r&splătire de- 

cât pentru un copil. Se înalță la D-deii un sâni atlet care 

petrecu t6tă viaţa sa în ostenelile ajunărei și ale curăţiei, 

sărăcia de bună voie şi abnegaţie deplină; pentru un ase- 

minea om este încă o altă răsplătire mai înaltă, un grad su- 

perior de fericire. Prin urmare ori cât de bune ar fi îap- 

tele unui om, ori care ar fi meritele sale pre pământ, pen- 

tru tâte aceste merite va trebui să fie o recompensă con- 

respondentă, și nici într'un cas nu pot fi prisositâre, supra- 

abundente, nefolositâre chiar pentru cei drepți. 

d). Din a ceia că D-qei a cruțat, cum este tot-dcuna gata 

a cruța pre păcătoşi din dragoste către cei drepţi (Gen., 

XVUI 33; Ex, XXĂUL, 32, 33); nu trebue a încheia căa cru- 

ţat, și cruţă încă numai in considerarea meritelor prisosi- 

tre ale altora. primind satisfacere din aceste merite şi im- 

putări păcătoşilor. Drepţii sunt amici și fil iubiţi ai lui D-dei 

(ln, XV, 14.15); tote căile lorsunt plăcute (Ps. 1, 6); tote 

dorinţele lor sunt bune înaintea lui (Prov., XI, 23); tote 

cererile şi rugăciunele lor îi sunt plăcute (XV, 29). Ei bine! 

Din causa acestei iubiri pentru plăcuţii săi, mai ales din 

causa intervenirei şi a rugăciunelor pe care le înalţă către
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tronul să în fav6rea altora, şi acesta adesea cu atâta pu- tere că chiar ei, ca Moisi şi Paul doresc să ne lipsiţi de îm- perăţia lui D-deii în folosul aprOpelui ior (Ex., XXXII 32; Rom.. IX, 3); de sigur din causa acefa D-deu cruţă pre pă- cătoşi. El cruţă pre fiii stă vinovaţi pentru rugăciunele plă- cuţilor săi, carii cu adevărat l-a satisfăcut; ei îi cruţă pen- tru nemărginita sa bunătate către unij şi către alţii, dar nică decum în virtutea dreptăţei sale, ce se pretinde a fi satis- făcută pentru călcările unora prin meritele prisositâre ale altora. 
| 30%. In deosebi, în privinţa penitenților, presupuind chiar că să fie merite prisositâre ale sânţilor şi că aceste merite, cu ale Mântuitoriului, ar putea fi socotite păcătoşilor pentru ai scăpa de pedepsele decretate prin dreptatea divină, ei bine! chiar presupuind acâsta, penitenţile nefiind pedepse 

impuse pecătoșilor spre a satisface dreptatea divină, ci mij- 6ce curative pentru tratarea b6lelor spirituale, nu se pote 
înlocui penitenţile prin meritele în cestiune ; este nedrept a da pentru aceste merite indulgenţii păcătoşilor şi ale re- 
trage remediile spirituale înainte de a aduce fructele lor 
salutare. 

III. Latinii citeză spre sprijinul socotinţei lor cuvintele Mântuitoriului către Sântul Petru : „Ori câte veţi lega pre Pământ vor fi legate şi în ceriuyt (Mat. XVI, 19), şi esem- „Pplul bisericei vechi, lată respunsul nostru : 
1% Este adevărat că Petru, ca şi cel-ialți Apostoli și toți păstorii bisericei (Mat., XVIII. 18; lOn XX, 22, 23) ati primit dreptul divin de a deslega pre păcătoşi şi ale lăsa greșale precum și de pedepsele pentru aceste păcate. Dar: 
a), Nu trebue a esercita acest. drept decât în numele şi în puterea meritelor lui Iisus Christos, dela care țin drep- tul acesta și cărora le-a dis : „Pecum ma trimes pre mine
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Tatăl și eă, vă trimet pre vo. ... . Luaţi Duh Sânt; cărora 

veți erta pecatele ertate vor fi și cărora le veţi ținea vor fi 

ținute“ (n, XX, 21-23). Aici nu găsim nici cea mai mică 

alusiune la meritele sânţilor. Păstorii bisericei n'aii deci nică 

într'un chip dreptul de a erta păcatele în puterea pretinse- 

lor merite ale sânţilor. 

b), Ei trebue sa eserciteze drepiul acesta numai în taina 

Căinţei sau prin mijlocul acestei taine, şi prin urmare cu 

unele condițiuni din partea căincioșilor. In adevăr, mai ân- 

tăi, chiar pe cuvintele citate ale Mântuitoriului este înte- 

miată taina Căinţei, cum și latinii mărturisesc, şi apoi păs- 

torii bisericei nu pot deslega pre păcătoşi de păcatete lor şi 

de pedepsile acestor păcate decât numai prin harul Spiritu- 

lui Sânt (Primiţi Spirit Sânt; cărora veți erta etc) care se co- 

munica în genere prin sântele taine, şi în deosebi, pentru 

deslegarea creștinilor căincioși, prin taina Căinţei. Păstorii 

bisericei n'aă prin urmare dreptul de a deslega pecatele şi 

pedepsele pentru păcatele Omenilor carii n'a venit la tai- 

na Căinţei saă n'aii venit cu condiţiile cerute şi nu s'aii 

căit cu adevărat; ei n'aă dreptul a da indulgenţii fără deo- 

sebire tuturor celor ce le cer. 

6), Cu atât mai mult nai dreptul a da indulgenţii pen- 

tru cei adormiţi şi a-i deslega de păcate precum şi de pe- 

depsele pentru păcate, în așa numitul purgator, ne mai pu- 

tând aceştia a se apropia de taina Căinţei nici a împlini 

condiţiile cerute dela cei ce se căesc. Astă-qi chiar și latinii 

convin că biserica nu pote întinde dreptul săi de ertare ce- 

lor trecuți din viaţă și că în porunca Mântuitoriului : „Ori 

ce veți deslega pre pământ. . . .... & cuvintele pre pământ 

trebue a se raporta atât !a acel ce dă ertarea, cât și la cel ce 

o primeşte (4). 

(1). Instit. Catholic. în mod. Cateches. t. III, p. 307.
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EX n'a deci ca temeiă al dreptului ce-şi arogă pontifi. 
cele lor de a da îndulgenţii în profitul sufletelor “care sunt 
în Purgatoriti, decât următoriul raţionament : «Tâte rugă- 
ciunile pentru morți, sânta jertfă, caritatea și alte fapte 
bune sunt de folos celor trecuți din viață ; de ce nu s'ar 
folosi ei de meriteie prisositre ale lui Iisus Christos și ale 
sânţilor, care li s'ar aplica, per modum sufragii, în calitate 
de mijlocire, adecă prin mijlocul oferirei acestor merite lui 
D-deii prin papa» (1)? Da, meritele Mântuitoriului, pentru 
nemărginita bunătate a lui D-deu, pot să aibă o influență 
salutară chiar asupra morţilor, în virtutea acestor merite 
se folosesc şi de rugăciunile pe care cei viă le adreseză ce- 
riului pentru ei, şi de milostenii, şi mai ales de sânta litur- 
gie. Dar de aici resultă numai că episcopul Romei, precum 
şi alţi păstori al bisericei, în virtutea meritelor Mântuitoriu- 
lui, pOte și trebue a se ruga pentru morți, mai ales când se 
sevErșeste sânta liturgie, întemeindu-se pe milostivirea di- 
vină şi lăsând puterei luă D-deii de a audi saii nu aceste ru- 
Săciuni, de a desiega sait nu pre pecătoși de pedepsele pen- 
tru pecat; nu urmeză nici de cum ca papa să fie în drepti 
a da dupre plac indulgenţii pentru a isbăvi sufletele creș- 
tine de Purgatoriu. 

2%, Citând spre sprijinul inveţăturei lor esemplul biseri- 
cei vechi, teologii romani susţin următărelele (2) : 

a). «Apostolul Paul dădu o indulgență p&cătosului din 
Corint şi-l deslegă de pedepsa temporală». Dar Sântul 
Paul precum am observat, dădu o penitenţă acestui păcă- 
tos auume spre vindecarea spirituală, „pentru ca sufletul 
sd fie mântuit“ şi nici de cum spre a satisface dreptăței di- 
vine și retrase remediul îndată ce și'a produs efectul și pă- 

  

(1). Perrone, 'Iwact. de Indulg., propos. 1V. (2). Id., ibid, propos. I.
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cătosul s'a căit cu adevărat (II Cor., IL, 6, 7). Aici, prin ur- 

mare, indulgenţa, în sensul roman, nu pote avea loc. 

D), «Pe timpul lui Tertulian şi Ciprian, dic ei, biserica 
dădu de mai multe ori ertare apostaților, prin intervenirea 
martirilor şi a mărturisitorilor credinţei, îi scuti de penitenţe 
sati de pedepsele ce le meritaii și ast-fel intrebuinţă dreptul 

de a da indulgenţii». Este adevărat, că pe timpul acela capii 
bisericei stimaii forte mult pre sânţii martiri și prin inter- 
venirea lor primeaii câte odată pre apostaţi; dar nu soco- 

tea nică de cum acestora meritele prisositore ale acelora; 
căci chiar cu intervenirea martirilor, penitenţa și îndrepta- 
rea păcătoşilor erai condiţiunele neapărate pentru ertarea 

lor. “Domnul, dice St. Ciprian care vorbi cu de ame&runitul 
în privinţa acesta, p6te erta cu îndurare dupre rugăciunile 
sânţilor martiri chiemaţi în ajutor de preoți, dar numai pre 

acel ce se căeşte, se ostenește, se râgă din t6tă inima (Î), 

plânge cu adevărat cu lacrimi de căință și îmblânzeşte îndu- 

rarea Domnului prin statornicia sa în fapte bune (2)». Și în 

acelaşi timp sântul Părinte îndemnă adesea pre păcătoşi a 

nu se răzema prea mult pe intervenirea martirilor, ci a se 

înturnaă ei însăși către D-deu din tOtă inima, a-l ruga ei în- 
săşi, şi a-l face bine-voitor prin adevărul căinței lor și re- 
forma vieţei (3); îi previne că, fără acestă condiţiune, mar- 

(1). „Potest ille indulgentiam dare, sententiam suam potest ille 
deflectere ; penitenti, operanti, roganti potest clementer ignoscere ; 
potest in acceptum referre quiquid pro talibus et petierint marty- 
res et fecerint sacerdotes“ (De Laps., c. XXXVI, in Patrolog. 
curs. compl., î. IV, p. 494) , 

(2). Si precem toto eorde quis faciat, si veris penitentie lamen- 
tationibus et lacrymis ingemiscat, si ad veniam delieti sui Justis 
et continuis operibus inflectat, misereri talium potest. . . & (ibid, 

„ 493). 
b (3). De Laps., e. XVII, XXIX, XXXV (ibid. p. 480, 489, 491) 

Teologia Dogmatică. 38,



— 594 — 

tirii nu pot nimic pentru ei; că nu pot, ca servitori; să erte 
ofensa făcută Domnului însuşi (?); ei nu pot moralminte, 
contra voinţei supreme şi Evangeliei să mijloceâscă pentru 
cei nevrednici (*). și mijlocirea lor este primită numai când 
este dreptă, se pote aduce prin preot conform cu voinţa di- 
vină (3). Pre de altă parte rogă pre martiri şi mărturisitori 
de a lua în considerare meritele fie-cărui păcătos, de a cân- 
tări cu îngrijire disposițiile sale, de a aprecia natura și ca- 
litatea păcatelor sale (4), şi a interveni numai în fav6rea 
acelor carii să căesc cu adevărat și imblânzesc pre D-deti (5). 
Prin urmare, de câte ori biserica veche &rtă păcătoşilor 
prin mijlocirea martirilor şi a mărturisitorilor, ea făcu anu- 
me cu privire la mărturia dată de aceştia, ca Gmeni cu ade- 
verat vrednici de credinţă, pentru adev&rata credinţă şi în- 
torcere a acelora, și nici de cum cu pretențiunea de a im- 
puia păcătoşilor meritele prisositâre ale sânţilor martiri. 

€). «Biserica vechie dând canâne pEcătoșilor saii pedep- 
se timporale le îmblânza adesea, adecă dădea indulgenții, 
cum se pote videa și dintr'un canon al sinodului din An- 
ciras. Dar pentru ce făcea acesta? Numai în considerarea 

(1). +. „Nec remittere aut donare indulgentia sua, servus potest quod in Dominum delicto graviore commissum est, .. « (De Laps., e. XVII). 
(2). Martyres aut nihil possunt, si Evangelium solvi potest, aut, si Evangelium non potest solvi, contra, Hvangelium facere non possunt“ (ibid., c. XX, p. 483). . 
(3). Mandant martyres aliguid fieri ; sed si justa, si iicila, si non 

contra ipsum Dominum, a Dei sacerdote facienda. . . “ (ibid., cap. XVIII, p. 481). 
(4). „Oro vos ut... sollicite et caute petentium desideria pon- deretis, inspiciatis, et actum, et opera, et merita singulorum, ips0- rum quoque delictorum genera et qualitates cogitetis. . & (Epist. X ad martyr. et confessor,, n. 3. in Patroi., tr. cit. p. 255). (5). „Quorum poenitentiam satisfactioni proximam conspicitis. . € (îbid., n. 4. p. 256),
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stărei morale a căincioșilor; pentru că vădând în penitenţe 
remediuri spirituale, ea găsea necesar și folositor, chiar în 

interesul penitenţilor, de a imblânzi, sati de a schimba, ori 

de a adauge, saii de a suprima cu desăvârșire remediul, 
dar nici de cum a socoti în vre un chip păcătoșilor meritele 
prisositâre ale drepţilor. Este destul a-ceti canonul citat din 
sinodul de Ancira : «Ca episcopii, dupre o cercetare ma- 
tură a modului întârcerei să aibă puterea de a micșura sai 
a prelungi timpul penitenţei. Să se cerceteze înainte de tâte 

modul de viaţă care a precedat și urmat tentațiunea şi in- 

dulgenţa să fie regulată dupre acesta» (Can. 5; comp. 7)- 

Acesta este confirmată de sinodul din Nicea (1), de Sântul 
Vasilie (:), Grigorie Nisis (5) și alţii (4). Și este de observat 
că în anticitate erai indulgenţii pentru penitenţi, nu îndată 

dupre ce au fost supuși unei penitenţe (cum se practica și 

se practică încă astă-di în biserica romană, mai ales la ser- 

bările iubilare, unde se &rtă pedepsele chiar înainte de a fi 

date), ci numai dupre un timp în care p&cătosul se pâtă- 

sânţi tâtă greutatea greşalei sale precum și a pedepsei și 

a se căi (5).Mai este de observat că vechile sin6de și sânții 

(1). 'Prebue tot-dâuna a avea privire la disposiţia penitentului şi 
la modul penitenţei sale“ (can. 12). 

(2). „Trebue a măsura cura nu prin timpul duratei sale, ci prin 
modul penitenţei (Epist. către Amiiloh. can. 2). „Tote acestea le 
scriem ca să se esamineze fructele penitenţei; căci noi nu judlecâm 
numai prin timp, ci luăm în considerare modul penitenţei“ (ibid., 
can. 84; comp. can. 1). 

(3). Pentru acei carii se disting prin căldură în penitenţă şi carii 
acusă prin viața lor întârcerea, spre bine, acel ce voeşte să folo- 
sâscă în economia bisericei pote să prescurteze în favorea lor tim- 
pul auditorilor și să ajungă mai curând la convertire ; de aseminea, 
pote prescurta și acest stagiu şi a admite pre penitent la Communi- 
une regulându-se asupra stărei sale de care va avea a se asigura 
singur“ (Epist. can. către Lit., can. 4). 

12). Papa Innocent, Epist. ad Decent, ec. VII. 
(3). Conc. Ancir., can. 5; 1 Nic, can. 12. a.
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părinţi dispensară de pedepsa bisericescă şi admiseră la 
Communiune păcătoşi loviți cu interdicţie, dar în pericot 
de morte şi odată pericolul trecut le impuseră obligațiunea 
de a suferi canonul ce li s'a dat (1). Aici este o dovadă in- 
contestabilă că vechea biserică privea pre penitenţi nu ca 
satisfaceri aduse dreptăței divine, care puteau să fie su- 
plinite comod prin meritele Mântuitorului şi ale sânţilor, 
ci ca mijlâce de corecţiune de care păcătosul era scutit cu 
condiţie de a se îndrepta, 

Indulgenţiile, care, ca dogmă a bisericei romane, nu sunt 
nici de cum întemeiate, precum am vădut, nici pe Sânta 
Scriptură, nică pe tradiţia sacră, sunt în același timp. vătă- 
mătore în raport cu viaţa creştină ; ele surpă adevărata că- 
ință a păcătoşilor; rădică fără băgare de semă păcătoşilor 
mijlOcele curative indispensabile pentru vindecarea bâlelor 
spirituale, și amăgind poporul prin cursa unei împăcări 
ușore cu D-deii si biserica, ele pot să contribue la depra- 
varea generală a moravurilor (2). Nu vom vorbi de diferi- 
tele abuzuri ale erarhieă romane, care ai fost comise și sunt 
tot-deuna posibile în distribuirea indulgenţiilor (3). 

V. Despre misteriul Sântului Flei. 

$. 229- Legătura cu cele ce preced ; ideie despre Ungerea 
cu uni-de-lemn bine-cuvântat și diferitele sale numiri. 

Misteriul penitenţei ca remedii al harului este destinat 
tuturor creștinilor în genere, însă numai pentru vindecarea 

  

(2). IL. Cone. Nie., ean. 12; Greg. Nis, reg. 2; cone. Cart., IV, can. LXXVI, LXXVII. 
(2). Cum confirmă istoria, chiar dupre mărturia, istoricilor rOoma-: ni; de esemplu, vegi Fleury. 4-le Cuvânt asupra, Istor, biseri-- cești., n. 2 şi 16. 
(5). Fleury, Hist. eccles., t. VI, cart 104, cap. 48. ed 1840.
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bâlelor spirituaie. Misteriul ungere cu Sântul Elei este un 

alt remediii salutar, destinat mai ales creştinilor cercaţi cu 

răle corporale, spre a-i vindeca nu numai de bolele lor spi- 

rituale ci şi de bâlele corporale. Ideie despre acestă taină 

ne-o dă biserica ortodoxă când dice : cUngerea cu Sântul 

Eleii este o taină, în care, ungând cu unt-de-lemn corpul 

bolnavului, se învâcă asupra lui harul divin, care vindecă 

slăbăciunile sufletului şi ale trupului (Catehis. mare creșt. 

p. Î. art. 10). 

Misteriul acesta purta în vechime şi portă încă în biseri- 

ca ortodoxă numele de „eleă (1), eleă 'sânt (2), unt-de-lemn 

unit cu rugăciune“ (5); la noi se numeşte „sânțirea prin unt- 

de-lemn, ungerea cu eleă, sânţit“ ; câre odată în limba popu- 

lară, congregaţiune (sobor), pentru că se face de regulă de 

mai mulți preoți Denumirele acestui mister în biserica ro- 

mană, sunt : Estrema-Ungere (4), sacramentul agoniei sau a 

celor ce sunt pe patul morţei (5), de o origine mai recentă, 

nu sunt cu totul exacte, precum vom vedea. 

$. 230. Instituţia divind a misteriuluă Ungereă cu unt-de- 

lemn sânţit, și eficacitatea sa. 

De sigur Sântul Apostol Iacob vorbeşte în Sânta Scrip- 

tură de misteriul Sântului Eleă când dice creștinilor : „De 

este întristat cine-va din voy să se râge. De este vesel să cânte, 

şi îndată adauge : de este bolnav cine-va, să cheme preoții bi- 

(1). “Ehatov, Hieron., Respuns. | ad August. confess., €, VILI, 
in Act. theol. Wirtemberg. p. 8L, ad. 15 84. 

0) “Aptov Ehaoy, Goar., Eucholog., p. 408; Hierem. loc. cit., 

p. 19. 
(3). E5x&hatoy, Goar., Eucholog,, p. 411. 
(4). Extrema Unctio. Acestă denumire a fost cunoscută abea 

după secol. al doi-spre-qecelea (Mabillon, Praf. in saec. I Bene- 

dict., n. 98). 
(5). Sacramentum exeuntium, Conc. Exon., 1287 an.
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sericel și să se roge pentru, el, ungându-l cu unt-de-lemn în nu- mele Domnului. Și rugăciunea credinţei va mântui pre cel bolnav ; Domnul îl va ușura și de va fi săvârșit păcate, i se vor erta“ (lac., V, 14, 15). Cuvintele acestea arată tot odată şi instituţia divină a Sântului Eleu, și eficacitatea sa ca taină. 1%, Instătuţia divină dicem mai ânteii. In adevăr, pre de o parte, din legătura vorbei se vede lamurit că Apostolul nu vorbește de acestă ungere ca ceva nou între creștini, ci le arată numai un mijloc medical ca existând deja pintre ei şi fiindu-le în genere cunoscut, recomandându-le întrebuința. rea în cas de bâlă. Pre de altă parte este incontestabil că Apostolii nu predicat nimic dela sine (Gal., £, n, 12), ei înv&țati numai aceia ce le poruncise lor Domnul (Mat., XVIII, 20) şi aceia ce le inspira Spiritul Sânt (I6n XVI, 13). Se scie că se numeai miniștri ax luă Christos și simplu 
îconomă, dar nu institutori ai misteriiloy luă D-deă (| Cor., IV, 1). In urmare, chiar ungerea cu St. Eleii comandată aici creștinilor de Si. Iacob, ca un remedii misterios pen- tru maladiile corpului și ale sufletului, este o poruncă a Domnului lisus și a Sântului Spirit. Nimic nu aflăm în scrip- tură asupra timpului, când Domnul nostru institui acâstă taină, multe lucruri pre care le-a săvârşit, ne fiind însem- nate în scris (In, XXI, 25). Dar este natural a Cugeta că şi acesta, ca și cele-lalte două mistere (Botezul și Căinţa) prin care se dă ertarea pecatelor, fu dupre înviere, când, n? Sa dat i5tă puterea în ceriă și pre pământ“ (Mat., XXVIII, 18) şi „când arătându-se prin patru-deci de dile“ Apostoli. lor săi le vorbea de împărăţia lut D-deit (Act. 1, 3) adecă de constituirea bisericei sale, unde sântele taine formeză partea mai însemnată. 
2%, Eficacitatea acestei ungeri ca sacrament, am mai dis no). In adevăr pe lângă instituţia divină, primul semn în-
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dispensabil al fie-cărui mister creştin, cuvintele citate ale 

Apostolului atribue Sântului Eiei alte două semne carac- 

teristice, adecă : semnu material, ungerea cu eleii însoţită 

de rugăciune, şi acţiunea supranaturală a harului legată cu 

semnul acesta, ertarea păcatelor şi vindecarea bolelor. Dar 

nu se pote admite cu eterodocșii (1), fără a cădea în o erore 

gravă, dupre care St. Iacob a avut aici în vedere un mijloc 

medical ordinar sai un dar miraculos de vindecare. 

Cea dintiti din aceste idei este falsă. In adevăr ori care 

ar fi puterea medicală a eleului, nici odată nu se pote con- 

sidera ca un remediu universal pentru t6te bolele; Apos- 

tolul dice în genere : „De este cine-va bolnav“ etc. «Apoi 

dacă ungerea cu unt-de-lemn ar fi privită ca un remediii 

ordinar, naturalminte ar trebui să o aplice bolnavului, ami- 

cii stă, saii cei al casei, saă un medic; cum autorisă scrip- 

tura (Ecclesiast. XXXVI, 1-5); dar Apostolul dice să chie- 

me preoții bisericei. ... » Mai mult încă, el atribue puterea 

medicală nu numai eleului, ci încă şi mai ales rugăciune 

preoților : „Să se râge pentru el, ungendu-l cu unt-de-lemn 

întru numele Domnului, și rugăciunea credinţei va mântui 

pre bolnav, Domnul îl va ușura“. În tine la vindecarea bo- 

lei se unește și ertarea păcatelor : , Și de a făcut păcate se 

vor erta luă. Este un efect salutar ce nu se pote aștepta 

nici dela un mijloc medical. 

A doua din aceste idei nu este mai dreptă decât cea din- 

tâiu, Căck. 19. Nici odată darul vindecărei miraculâse n'a 

fost reunit nici cu un semn material determinat, cum se 

vede din istoria Mântuitoriului şi a Apostolilor (I6n, VI, 

8. 9; Luc. IV, 40; Marc, XVI, 18; Act., III, 6; XXVIII, 

8, 9), pe când Apostolul arată aici un semn determinat : 

  

(1). Rosenmiiller, în Iacob., CV, e. 15.
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oleul. 20, Acei ce posedaii acest dar supranatural nu pu: teaii să vindece decât numai b6lele, dar n'aveau puterea a erta pecatele, putere dată de lisus numai Apostolilor. și numai urmaşilor lor, pe când Sântul Iacob legă în text er- tarea pecatelor cu vindecarea bâlelor, 3%. Pe timpul Apos- tolilor darurile miracul6se, prin urmare şi darul vindecă- rei, aparțineau credincioşilor de tâtă chiemarea și de 16tă starea (I Cor., XII, 7-12, Ș. a); și trebuea, pentru vindecări miracul6se, să se adreseze anume la persGne înzestrate cu darul acesta, fără a se neliniști de condiţia lor, pe când St. Iacob recomandă de a chiema anumespre preoții bisericei spre a administra Sântul Eleă. ..... Este evident că aici, nu este vorba 'de o vindecare miracul6să, ci de o cere- monie bisericescă determinată care dupre învăţătura Apos- tolilor, putea fi administrată nu de toţi credincioşii (Ebr. V, 4) ci numai prin miniștrii bisericei (Efes. IV, 11,12) și în deosebi de preoți (act. XX, 17, 18). 
II. Nu este îndoială, că de pe timpul Apostolilor, miste- riul Sântului Eleu, sa administrat în biserică ; căci acesta nu putea perde din vedere, și cu atât mai puţin încă a căl- ca o poruncă așa de lămurit învățată de Apostolul şi așa 

de salutară pentru toți credincioşii. Dar ne remâne ȘI asu- pra acestui punct marturiile vechilor învăţători carii se mărginesc a cita acestă ungere ca intemeindu-se pe cuvin- tele St. Apostol Iacob, unde o semnaleză prin uvele tră- suri, ca o acțiune sacramentală particulară, sai în fine o desemn&ză într'un chip direct sub numele misterii.. 1% Pintre învețătorii carii ne procură mărturii de feliul ântâiă vom cita : 
Origen, care dupre ce a enumerat diferite mijlâce de a obţine ertarea păcatelor, ca botezul, martiriul, dragostea învăpăstă pentru D-deii, etc., continuă astfel : <Este și
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al ş&ptelea, dar aspru şi greu : este ertarea păcatelor prin 

penitență, când p&cătosul spală cu plângeri patul săi şi 

„lacrimile sale îă servesc de pâne diua și nptea“ (Ps. XLI, 3); 
şi când nu se ruşin€ză a-şi mărturisi păcatul s&ă înaintea 

preotului lui D-deu, şi a solicita un remedii, conform cu cu- 

vântul lui David. «Dis-am : Voiă declara Domnului şi voii 

mărturisi contra mea nedrepratea mea. .. . și tu mi-ai er- 

tat nepietatea păcatului mei» (XXXI, 5) și acauge îndată 

dupre aceia : «Prin aceia se împlineşte ceia ce recomandă 

Sântul Apostol Iacob : „De este cine-va bolnav între voi, să 

chăeme preoţii bisericeă, și să-i impue mânele (1), ungându-l cu 

unt-de-lem întru numele Domnului. Și rugăciunea credinţei 

va mântui pre cel bolnav; Domnul îl va ușura; și de va fi 

făcut păcate se vor erta lui“ (V, 14, 15) (2). Origen se pare 

că nu desparte aici ungerea cu Sântui Eleu de Câinţă și 

vorbeşte de una îndată dupre cea-laltă ; dar acesta de bună 

s&mă pentru aceia, căci se practica odinioră, ca şi astă-di, 

una dupre alta, și Ore cum lără a fi despărțite. 

Sântul Chrisostom, comparând pre preoți, ca părinți spi- 

rituală, cu părinţii dupre trup, dice : «Aceştia nu pot să 

apere de morte pre fil lor, şi chiar nu pot în tot-dâuna a 

alunga din corpul lor b6la ce sa încuibat în ei; aceia din 

contră, de mai multe ori ai mântuit sufletele celor sufe- 

rindi, condamnați a peri, acum supunându-i la o pedepsă 

moderată, acum ferindu-i de o cădere periculsă, şi acâs- 

ta nu numai prin lecţiuni şi observări, ci și prin „ajutoriul 

preoţilor. Căci ei au puterea a erta păcatele, nu numai 

  

(2). Inlocuind prin aceste cuvinte pre cele ale Apostolului : „Să 

se roge pentru el“, Origen face aiusiune la un obiceiii ce se ţinea 

ână la el în ungerea cu Sântul Eleii : impunerea mânilor mânis- 

fruluă“ asupra bolnavului (Vedi cerimonialul). N 

(2). „In quo impletur et illad quod Iacobus Apostolus dicit. 

(n Leo. homil., Il, n. 4). 

«
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când ne renasc (prin botez) ci și mai târdiă dupre cum este dis : „De este cine-va bolnav între vot, să chieme preoții bisericei și să se roge pentru el, ungendu-l cu unt-de-lemn în- tru numele Domnuluăt. Si rugăciunea credinţei va mântui pre cel bolnav, Domnul îl va ușura, și de va fi făcut păca- te se vor erta lui (Iac., V, 14. 15). Judecând dupre legătura vorbei și din amăruntele pre care Sântul Parinte ie dă ceva mai sus asupra misteriului Căinţei, precum şi asupra pute- rei preoţilor de a lega și a deslega, citând cuvintele Sân- tului I6n XX, 23 și Mat. XVIII, 18 este permis de a încheia că vorbește aici anume despre taina ungerel cu Sântul Elei, care se administra numai bolnavilor (1). 
Sântul Cyril al Alexandriei, combătând magia dă sfa- tul următor : «Dacă vre-o parte din corpul vostru se află în prada suferinţei, și credeți în aceste cuvinte : Domnul Sabaot și alte aseminea, însuşite lui D-dei de Scriptură ca espresiuni ce aparțin naturei sale, rostește cuvintele aces- tea în rugăciuni. Veţi face mult mai bine decât aceia (carii se în cred în magie), căci dați laudă lux D-dei şi nu spirite- lor necurate. Tot odată voii să vE amintesc şi cuvintele Scripturer : „De este cine va bolnav. etc. (2). Este de ob- servat că Sântul Părinte menţion€ză aici ungerea cu Sân- tul Eleă ca un remediu la care trebue să alerge creștinii în cas de bâlă și prin urmare se presupune că acest remedii este cunoscut și întrebuințat în biserică, 

2%. La mărturiile de feliul al doilea, mai lămurite de cât cele precedente, se raportă cuvintele lui Victor, preot din Antiohia (sec. V), care esplicând acest text evangelic des- pre Apostoli : , Ungeaă, cu unt. de-lemn pre mulți bolnavi și-i 

  

(5. Vedi Chrisostom. despre Preoţie, III n. 6 p. 59-63. 1658: De adorat in spir. et verit,, lib. VI, Op. t. 1. p. 211 (Paris, 
38),
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vindecaă“ (Marc, VI, 13) face observarea următore : « Ace- 

ia de care vorbeşte Apostolul Iacob în epistola sa canonică 

nu diferă intru nimic de acâsta, căci este scris : „De este bol- 

nav cineva. . . & Unt-de-lemnul vindecă bâlele, produce şi 

lumină şi bucurie. Unt-de-lemnul întrebuințat spre ungere 

însamnă şi bunătatea lui D-deii, şi vindecarea de. boie ŞI 

iluminarea inimei. Căcă rugăciunea face totul, precum scie 

oră-cine, şi unt-de-lemnul nu este alt-ceva decât simbolul 

a ceia ce se lucreză (1). Aceste cuvinte ale lui Cesarie 

(sec. V) în unul din cuvântările sale către creștini, se ra- 

pârtă iarăşi la acesta : «De câte ori vine vre-o bâla, să pri- 

mescă bolnavul corpul şi sângele lui Iisus Christos, şi să 

îngrijască de corp pentru ca să se împlinescă în privirea sa 

cuvintele Scripturei : „De este bolnav cine-va. . . - «Vedetă 

scumpi fraţi, acel care în bOlă, alcrgă la biserică, primeşte 

şi sănătatea corpului şi ertarea p&catelor (2. 

3%. În fine în raportcu mărturiile de feliul al treilea, unde 

ungerea cu unt-de-lemn sânţit este de a dreptul numită sa- 

crament, vom cita pre papa Inocenții I (sec. V). Respun- 

dând la cestiunea : Cum vrebue a înțelege cuvintele Sân- 

tului Apostol Iacob : „De este cine-va etc 2« EI dice : «Aceste 

cuvinte se rapârtă de sigur la credincioşii atinși de vre-o. 

maladie, care pot să fie unși cu Elei sânt». Si îndată du- 

pre aceia discutând, dacă episcopul p6te administra acestă 

ungere, continuă : «Fără îndoială episcopul pâte să împli- 

nâscă ceia ce ar putea face preotul. Dacă Apostolul vorbi 

de preoţi, este că episcopii, reținuți prin ocupațiile lor, nu 

pot să mergă la toți bolnavii. .. Acâstă ungere nu se pote 

administra acelor carii ai vre-o penitenţă (bisericâscă), căci! 

  

(1). To 88 Eharoy obp6oAov robrwv dzzpye (Comment. în Mare. VI., 

13 înt.1 p. 103 ed. Math). 

2) Serm. CCLV, n. 3, în append, aug t. V; cf. Sermo. 

CCLXXIX, n. 5.
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este o taină. Cum să se împărtăşască o taină unui om că- ruea îi sunt înterdise cele-lalte? (1) Sântul Gregorie, în cartea Tainelor, espune chiar rândutla Sântului Eiei cu tote rugăciunile și sântele cântări. Aici preotul ungând pre bolnav cu unt-de-lemn sânt, dice între altele : «Te ung cu Sântul Eleti în numele Tatălui. al Fiului, şi al Sântului Spi- rit. Să nu r&mâe în tine duhul necurat. .. . ci puterea luy Iisus Christos şi a Sântului Spirit să locuescă în tine, așa că prin administrarea acestui mister (mysterii), prin unge- rea cu unt-de-lemn sânt şi rugăciunea nâstră, vindecat prin puterea Sântei Treimi, să. te faci deplin sănătos (2). Trebue a adauge că ungerea cu Elet sânt este manținu- tă în numărul tainelor, nu uumai de latini, carii s'au des- părțit de biserica ortodoxă de prin vâcul al noulea, ci şi de nestorieni și monofisiţi (3, carii fură escomunicați în se- culul al cincilea, de sinodul a] III-le şi al 1V-le ecumenic. 

Ş. 237. Prin cine şi cul se pote administra misteriul 
Sântului Elea, 

“Acel&ş cuvinte ale Sântului Iacob, care servesc a Cons- tata instituția divină a acestuy mister precum şi eficacita- tea sa, arată lămurit cui pote fi administrat și carii sunt miniştrii, 
| I. Pers6nele de categoria ânt&iii sunt designate de Apos- toiul : „De este cine-va (dodevet). . ... şi mai departe : „Și rugăciunea, credinței va mântui pre cel bolnav“ (xăuvovra). 

  

(1). „Ponitentibus istud infundi non potest, guia Jenus est sacra- menti; nam quibus reliqua sacramenta, negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi 2% (Eipist ad Decent., c. VIII, n. 12). (2. Lab. Sacram., in Opp. t. III, p. 235-237, ed. Mavr. (8). Renaudot, Perpet. dela Foi, t. V, lib. V, cap. I gi urm, Asseman, Bibl. orient., t. III, dissert. de Nestor. Syr., p. 216; Marten., de Antig. Ecel. Ritib., lib. 1. part. II, cap. 7.
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Misteriul ungerei cu Sântul Eleu este prin urmare destinat. 

numai creștinilor bolnavi, grei bolnavi, suterindi, infirmi, 

cum arată cuvintele Apostolului (1). Dar pre de altă parte: 

ar fi a da într'un estrem, dacă am admite pre bolnavii carii. 

mor saii sunt în agonie, căci cuvintele de care se servește: 

Sântul Iacob, şi dupre însemnarea lor grâcă, precum și în-. 

trebuinţarea în scriptură (Mat, X, 8; XXV, 36-39; luc.. 

IV, 40; VII, 10; LX, 2; lon, IV, 46; V,3; Xl,1s. a), arată 

nu numai bolnavii de mârte, ci şi in genere acei carii sunt. 

grei atinși, prin urmare chiar bolnavii carii ai speranţă a 

se îndrepta. De aceia biserica romană cu nedreptul admi-. 

nistreză ungerea cu Sântul Ele, sub formă de viatic, nu- 

maj bolnavilor de morte, pentru care o și numesc ei ex-. 

trema-ungere, sacramentul celor din agonie sau celor mu- 

rindi. Usul acesta, dupre mărturia iatinilor s'a întrodus în. 

seculul al doi-spre-decilea (2). 

II. Apostolul designeză pre preoţii bisericei ca miniștriy 

al misteriului Sântului Ele. „Să cheme preoții bisericei“ 

dice. Acâsta nu însamnă fără îndoială că episcopii să nu: 

aibă dreptul de a-l administra, ei carii sunt urmașii nemij- 

Jociți ai Apostolilor și im părţitorii privilegiați ai darurilor 

harului; dar Sântul Iacob amintește numai de preoți pen-- 

tru că dupre observarea papei Inocenţiii I, <episcopii fiind 

reţinuţi prin alte ocupaţii nu pot să mârgă la toți bolna-- 

vii» (5). Numerul preoților ceruţi spre a administra acest 

misteriii este fixat ia şepte, dupre vechiul cerimonial al bi- 

sericei ortodoxe (1). Cu iâte acestea, numerul acesta nefiind. 

  

(3). Vedi 'Acdsvsu, ap. Diet. grec. fr. Alexandre s. a. 

(2). Chardon., Hist. de PExt.-Onet., în curs. Theolog. compl. t. 

XX, ed Migne. cf. Walter. Manuel de Droit canon, Ş. 319. nota e. 

(5). „Quia episcopi, oceupaiionibus aliis impediti, a omnes lan-- 

guidos _ire non possunt“ (Epist. ad Decent,, c. VIII, n. Îl). 

(4). Simeon 'Lesalonic. e. 40. 'Pabla noua p. 1V e. 14.
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determinat de Apostolul, şi neţinând de esența tainei pâte să varieze dupre împrejurări. Ast-tel videm administrân- du-se taina acesta căte-odată de trei preoți, ba chiar şi de unul singur (1). Biserica. romană s'a îndepărtat iarăși de biserica ortodoxă dând dreptul de a binecuvânta unt-de- lemnul destinat acestui mister numai episcopilor (2), și a- cesta fără de nici un temei, pe când Apostolul vorbește în genere, în ungerea cu Sântul Eieu,. despre „preoţii bise- miceă“, fără a aminti chiar de episcopi. | 

$. 232. Partea vădută a misteriuluă Sântului Eleă și efec- 
tele sale nevidule și salutare. 

I. Partea vă&dută a misteriului ce ne ocupă este arătată prin cuvintele Apostolului : „5 se râge pentru el, ungân- du-l cu unt-de-lemn în numele Domnului“. Aică se rapârtă anume : 
1% Ungerea bolnavului cu unt-de-lemn. Acest unt-de-lemn este sânțit sati bine-cuvântat de preoţi mai dinainte de im- plinirea tainei. Dupre aceia ung el în forma crucei, de ș€p- te ori succesiv pre bolnav la frunte, la nări, la obraz, la gură, la pept și la mâni pe ambele părți. 
2% Rugăciunea credinței pronunţată de preoți chiar la ungerea bolnavului. Dupre cerimonialul bisericei ortodoxe, ca este ast-fel compusă : „Printe sânte, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce aă trimis pre unul născut Fiul tă, Domnul nostru Iisus Christos, sa vindece t0tă bola şi din msr- te să isbăvescă, tămăduește și pre robul tăi (cutare) de ne- Putinţa trupesca, și sufletăscă ce-l cuprinde și îl Jă să vieze cu darul Christosuluy lcd, etc. 

  

(2). Ibia. et. Marten., de Antiq. Ecel, Rilib., 1, e. Zart.8, 4. (2). Cone, Trident., sess. XI V,c.1.
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II. Efectele nevă&dute și salutare ale acestei taine sunt: 

10. Vindecarea de infirmitățile corpului. Misteriul Sântu- 
lui Eleii fu destinat pentru cei slabi, bolnavi corporalmen- 

te; de aceia vindecarea bâlelor corporale este primul fruct 
al harului acestui mister, cum dice Apostolul : „De este bol- 
na, cine-va să chăeme“ etc. Apoi : „Și rugăciunea“ credinţei 
va mântui (owoe) pre bolnav; Domnul îl va ușura (Eyepai) 

(ac., V, 14 15). Veţi dice pâte că acâstă ungere nare tot- 
deuna efectul. Acesta este adevărat. Totuși efectul acesta 
se produce câte odată; bolnavul se face puţin câte puţin 
sănătos și se îndreptă bine. Mai adesea primește cel puțin o 
mângâere temporală pentru b6la sa, se simte întărit, încu- 

rajat a o suferi, și acesta este și scopul tainei Sântului 

Eleii, căcă verbu! Eetow însamnă nu numai „pun pe piciore, 

dai, viață, ci încă îmbarbătez, însuflețesc, întăresc“ (1). Câte 

odată chiar primind acest mister nu se vindecă cine-va; 
pote că primind taina Euharistiei, în loc de fructe salutare, 

„mănâncd şi bea propria sa condemnare“ (| Cor., XI, 29); 

adecă din causa nevredniciei sale, a slăbăciunei credinței. 

'sale în lisus Christos sai a împetrirei inimei. În ine, a dori 

sati a cere ca de câte ori omul primește acest mister, să fie 

vindecat de bâlele sale, ar fi a dori sa numai m6ră nică 
odată ; dar acesta este în contra pianului regenerărei nostre, 
dupre care ni este de trebuinţă a desbrăca acest corp muri- 
toriiă, acest corp păcătos, spre a ne îmbrăca cu timpul, din- 

-colo de mormânt cu un corp nemuritori. De aceia tot bol- 

-navul care recurge la taina Sântuiui Elet trebue a se lăsa 

(4). „Preotul care voește să administreze acestă taină (Sântul 
Eleii) trebue să rămâe credincios vechiului obiceiii al bisericei, ade- 
că a priveghea ca bolnavul, înainte de a primi ungerea, să se cură- 
“ţască prin misteriul Căinţei adecă prin mărturisirea păcateler sale, 
și numai atunci să-i împărtăşască acâstă taină“ (Prefaţă la unge- 
rea, cu Sântul Eleă in Trebnicul lui Petru Mogila).
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cu desăvârşire la voința Domnului, care scie infinit maj bine ca no pre cine se cade a-l vindeca și a-i prelungi exis- tenţa şi pre cine nu (Inţel., IV, 10). 
2%. Vindecarea bilelor sufletuluj, Sântul lacob dupre ce „a vorbit de primul efect al ungerei cu Sântul Eleu asupra bolnavului, vindecarea bâlelor corporale, adauge : „Și de aă făcut păcate se vor erta lui“. Prin acestă espresie condi- țională : „de au, acut păcatet, Apostolul presupune evident că înainte de a recurge la Sântul Eieu, bolnavul a primit acum misteriul Căintei, celă-lalt mijloc oferit lui spre a se curăţi de păcate; almintrelea n'ar fi putut să şi-l represinte fără păcat (I6n, I, 8, 10). Si astă-di încă în biserica ortodoxă, ori-cine recurge la Sântul Eleu trebue să-și curăţe pe&catele sale mărturisindu-le înaintea părintelui său spiritual, Dar, fiind-că sub lovitura unei b6le, unde se reclamă de regu- lă acâsta ungere, omul nu este în tot-deuna în stare. slăbit fiind la corp şi la suflet. de a presinta o căință adevărată și perfectă pentru pecatele sale, şi în genere a împlini con- diţiile ce se cer pentru ertarea căinciosului ; fiind-că sunt pecate pe care nu le pâte mărturisi deplin din causa slă- băciunei sale și altele pe care le uită ale mărturisi, fiind-că 

uncie păcate, mai ales cele mai grele pot încă și dupre măr. turisire să tulbure consciința bolnavului, D-qeu în milosti. virea sa, a dispensat, mai ales în favârea bolnavilor de fe- liul acesta, un nou remedii pentru vindecarea de bâle mo- rale în taina ungerei cu Sântul Eleu. Aici o adunare de preoți, stând înaintea lui, mijlocește pentru bietul pacient, ŞI într'o căldurâsă rugăciune adresată în numele bisericei întregi, îl r6gă de axă da ertare şi a-i curăţi consciinţa de tot feliul de întinăciune. „Ie rugăm și cerem în câsul acesta, ascultă rugăciunea ndstră, şi o primește pre dânsa ca tâmdia ce se aduce ţie şi cercetiza pre servul tăi, și oră-ce a greșit cu
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cuvântul, saă, cu fapta, saă cu gândul, saă în nopte, saă în di, 
saă de a cădut sub blestemul preoţesc sai, sub blestemul săă. . 
Pre tine te cerem și ţie ne rugăm, slăbește, lasa, &rtă-i hu 
Dumnedleule, trecând fără de legile și păcatele luă și cele ce 
sai făcut de dânșii întru sciință și întru nesciință» (1). Ast- 
fel ertarea pecatelor prin misteriul ungerei cu Sântul Elei, 
destinat anume pentru cei grei bolnavi, nu este alt-ceva 
decât complectarea ertărei păcatelor în misteriul Căinţei, 
complectare cerută, nu din causa nesuficienţei Căinţei chiar 
pentru ertarea păcatelor, ci din causa neputinței bolnavilor 
spre a se folosi de acest remediti salutar în 16tă deplinăta- 
tea sa și puterea sa salutară. 

Cât despre înv&țătura romano-catolicilor, carii privesc a- 
câstă ungere ca un viatic pentru bolnav, ca un sacrament în- 
tăritor al sufletului contra grozăviei morței (2), acestă învăţă- 
tură este cu totul arbitrară. Nici porunca Apostolului în pri- 

vinţa acesta, nici cerimonialul acestui misteriii întrebuințat 
în tot-deuna în biserica ortodoxă, nici vechiul cerimonial al 

bisericei romane chiar, aşa precum îl espune Papa Grigorie 

cei Mare, nu ne presintă nici cea mai mică alusiune la acest 

pretins viatic al bolnavului; se amintește numai de vinde- 
carea şi lăsarea păcatelor saie. Incă ceva; este sciut în ge- 
nere că ceia ce credea biserica vechie ecumenică a fi via- 

tic al credincioșilor nu era, cum credu mai târdiii biserica 
romană, misteriul Sântului Ele; ci misteriul corpului şi 

a sângelui Mântuitoriului, precedat de acel al Căinţei. Do- 
vadă despre acesta aflăm în cannele sântelor sinâde (3), 

(1). 1-a rugăciune a St. Eleii. 
(2). Cone. Trident. ses. XIV, e. 2. 
(5). În can. 13 al sin. 1 Ecumenic se dice: „Acei ce ai ajuns 

a sfârșitul vieţei, să se observe şi astă-di pentru ei regula vechie, 
adecă : ca cel ce more să nu fie lipsit de cel din urmă şi indispen- 

Teologia Dogmatică. 
39,
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și regulele sânţilor părinți (:). Şi dacă se pâte da misteriului 
Sântului Ele numele de Extrema-ungere (espresiune care 
se întrebuințeză câte odată şi în biserica nOstră), este numai 
în casurile când Domnul nu rădică din bâlă pre cel sufe- 
rind și mre îndată dupre aceia. Dar chiar ȘI în casul acesta 
misteriul nu pâte să fie numit însoțitori pe cale a celui bol: 
nav, nici prin sine însuși nică prin natura sa pote fi aşa nu- 
mai când este însoțit de Căinţă și Euharistie, care constitue 
in sensul propriii calea către viaţa de veci. 

VI. MISTERIUL CĂSĂTORIEI 

3- 233. Legătura cu cele Precedente ; Căsătoria ca însti- 
Zuţte divină şi scopul ei ; ideta despre Căsătorie ca misteriă 

şi denumirele sale, 

|. Trei din misteriile bisericei ortodoxe : Botezul, unge- rea cu Sântul Mir şi Euharistia, aă o destinațiune generală, pentru ca fie-care să pâtă deveni creștin, să facă progrese în pietate și să ajungă la mântuirea eternă. Alte dou& mis- terii : Căinţa și Sântul Ele, sunt destinate Yarăşi tuturor creştinilor ca remedii salutare, unul pentru bolnavii sufle- tești, altul pentru bâlele corpului şi ale sufletului tot odată. Dar sunt încă alte două misterii instituite de Domnul, și care, de şi nu sunt destinate pentru toți Gmenii, de şi nu 
sabil viatic, Apoi se arată în ce constă acest viatic : „Dacă mâre Cine-va ori-cine ar fi, cere participarea la mis eriui Buharistiei, dupre ce Episcopul va cerceta mai ântăiii să i se administreze Mis- teriulă, 

i). Dacă cine-va este pe patul morţei înainte de a trece tim- pul canonului ce i s'a dat, în casul acesta umanitatea sânţilor pă- Tinţi ordonă să se împărtăşască şi să nu întreprindă călătoria cea îndelungată fără să î primit cel de pre urmă viatie (Greg. Nis. Epist. can. a Lit. can. 7),
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sunt indispensabile pentrv fie-care din membrii bisericei 
imediat, în schimb sunt de o necesitate absolută pentru 
scopurile bisericei în genere, pentru existenţa şi prosperi- 
tatea sa. Voim să dicem : 1%. Misteriul Căsătoriei, care co- 
munică particularilor darul de a procrea, dupre legile na- 
turei, fii cari! trebue să fie membrii bisericei ; şi 20, miste- 
riul preoţiei, care comunică iarăşi particularilor darul de 
a naşte în chip supranatural fii bisericei şi a-i creşte pen- 
tru viaţa eternă (1). 

II. Căsătoria se pâte privi din două puncte de videre : 

ca o lege a naturei sai o instituţie divină, și ca un misteriii 
al Bisericei Noului “Testament, care consacră acestă lege și 

acum Chiar, dupre căderea omului. Voind a espune învă- 

țătura bisericei despre Căsătorie în înţelesul din urmă, cre- 

dem de necesara spune mai înainte, spre a precisa mai 
bine ideile, câte-va cuvinte asupra Căsătoriei ca instituţie” 

divină și scopul ei. 

Căsătoria este fără îndoială o instituție divină; este o 
lege stabilită de Creatoriul în organisarea omului chiar, a- 

poi comfirmată și desvoltată în descoperirea supranaturală. 

Sântul autor al Facerei dice, istorisind origina primilor 6- 
meni : „Deci a creat D-deă, pre om dupre chipul stă ; du- 
pre chipul lui D-deă, l-a creat, și ka creat bărbat și femeie. 
D deă i-a bine-cuvântat și le-a dis : Creșteţă și vă îmmulțiță ; 

umpleți pământul“ (Fac. IL, 27, 28). Citând mai departe în . 
deosebi origina primei femei și presentarea sa la Adam, 

(1). Acelaşi împărţire a celor șâpte taine ale bisericei ortodoxe 
în trei clase este lămurit esprimată de Eremia, patriarhul Constan- 
tinopolei : Ilavzi pay zpijoiuz-c Bănroţa, ză ubpov, 1] xorvovia zoig 
de aptepovutvats Baw-i yeporovia, bs Azizoic 6 pânoc, zal nota peră 
Bizrsua ăuapraoasw-ij perăvota xai rob Tyiacu&vov pios Ehatov 
(Resp. Iad August. Confes. Cap. VII in Act. theol. Wirtemberg. = 
p. 7).
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dice : „Și Domnul D-deă formă femeia din căsta pe care a 
luat-o din Adam şi o aduse la Adam“. Atunci Adam luminat 
de Spiritul lui D-deu, dise (Mat. XIX, 4-6) : „Zata acum os: 
dim Gsele mele și carne din carnea mea. Acâsta se va numi fe- 
meie, pentru că din bărbat a fost luata. De aceăa va lăsa omul 
pre tatăl săă, și pre muma sa și se va lipi de femeia, sa şi vor fi 
doi un trup“ (Fac. II, 22-24). Tâte acestea avură loc la în-. 
ceputul lumei, în dilele nevinovăţiei omului. Dupre delu- 
viii, de şi neamul omenesc era în starea căderei, D-deii con-. 
firmă din noii legea Căsătoriei prin bine-cuvântarea sa, aşa 
precum făcuse la început. „Și a binecuvântat D-deă pre 
Noe și pre fiii săi, și le dise : Creșteţi și vă înmulțipi și umpleț. 
pământul“ (Fac. IX, I; comp. 7). In legea dată de Moisi 
aflăm disposiţii severe, care Sarantară inviolabilitatea legă- 
turei casnice, ca instituită și bine-cuvântată de D-dei (Lev., 
XX, 10; Deut., VII, 14; XXII, 22; XXVIII, 11; comp. Mat, 
II, 14-16). In Noul Testament Mântuitoriul nostru însuși: 
confirmă acest adevăr când, la întrebarea fariseilor : Ore 
pentru ort-ce felii de cause se pâte despărţi de femeia saY 
respunse : „N'aţă cetit că Acel ce a creat pre om dela înce- put l-a creat bărbat şi femeie, și este dis : Pentru acexa va 
lasa omul pre tatăl săi și pre muma sa și se va lipi de fe- meia sa, și nu vor maă fi doi ci un singur trup? Astfel nu 
vor mai fi doi, ci un singur trup. Cea ce a împreunat D-dleii.. omul să nu despartat (Mat. XIX, 4-6). Și acesta o întărise mai înainte bine-voind a onora cu presenţa sa nunta ce se- făcu la Cana Galileei și făcu acolo prima sa minune (l6n,, IL, 1 etc). Același adevăr fu confirmat și de Sânţii Apostoli, Sântul Paul dice în una din epistolele sale : „Omul ma fost creai pentru femeie, ci femeia, pentru bărbat. . . Totuși nică: bărbatul nu este fară femeie nică femeia fără barbat, întru Domnul. Căci, precum femeia a fost luată din bărbat, așa și:



— 613— 

bărbatul se naște din țemeie, și totul vine dela D-geă (| Cor., 
XI, 9, n, 12). Aiurea face acestă observare : „Cel ce-și mă- 
rită fitca bine face“ (VII, 38). Aiurea condamnă pre amăgi” 
tori carii prin despreţul lor pentru căsătorie, o înterdicea 
( Tim. IV, 13). Dupre Apostoli instituţia divină şi sânțenia 
căsătoriei fură predicate și apărate de părinţii şi învățătorii 
bisericei, Ireneu, Clement Alexandrenul, Metodie, Tertu- 
lian, I6n Chrisostom, Augustin și mulți alţii (1), contra dis- 
cipulilor lui Menandru (2), Saturnin, Carpocrat, Basilide (5), 
Marcion (*); contra encratiţilor (5), Maniheilor (6) şi altor 
eretici (7), carii combăteaii căsătoria și o dădeati ca o inven- 
ție a lui Satan, pentru o stare nedemnă de creştin. 

Instituţia divină a căsătoriei are un îndoit scop. Cel din- 
t6iui este propagarea și conservarea neamului omenesc, cum 
resultă chiar din cuvintele lui D-deii care bine-cuvântă pri- 
ma păreche. „Bărbat și femeie i-a făcut dice Moisi, și D-dei 
îă Dine-cuvântă și le lise : Crepteţi și vă înmulțiţi, și umpleţi 
pământul“ (Fac., |, 27, 28). Pe lângă scopul acesta mai este şi 
acela de a naște şi a înmulţi fii pentru biserica lui Ddeă (3), 

(5). Irineă, adv. Haer., 1, 28, n. 1; Clement Alex:, Strom., III, 
6; Metod., Conv. dec. virg. orat. Il, n. 2; Tertulian, adv. Mar- 
cion., Î, 29; Chrisost., în Genes. homil. XXI, n. 4; Augustin, 
ad. Secund. Manich e, XXII. 

(2). Epif,, Hares., XXIII. 
(5). Iren., adv. Hzeres, I, 24; Clem. Alex, Strom. III, 1, 2; 

Ciril lerus. Catehese VI, n. 17; Epif. Hares. XXIV, XXVII. 
($). Iren. adv. Heeres., Î, 28, n. 1; Tertul, adv. Marcion., |, 29, 

30; IV, 11, 29; v.7. 
(5). Iren. adv. Heres.. |, 23, n. 1; Ruseb. Historia ecelesiast., 

1V, 29; Epif. Hares., XLV, LVI, n.1. 
(6). Tit, Bostr., adv. Manich., II, 16: 33; Aug., Mor. Manich., 

II, 10, n. 19. | 
(7). Socrate, Istoria, biseric., II, 43; August., Hares, LXX, 
(5). Clem. Alex., Strom. III, 23; Min. Felix, Octav, XXXI; 

Aug. Serm. LXI, n. 22. Conform cu ideia acesta Sântul Grego- 
rie Teologul dice : „Când căsătoria este anume căsătorie, şi uni-
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care dela început trebuea să se compue din toți 6menii sau 
neamul omenesc întreg ($. 168). Al doilea scop este, aju- 
torul reciproc al soților în cursul. vieţei presente. „Și a dis 
Domnul D-dei, : Nu este bine să fie omul singur ; sa-ă facem 
ajutor aseminea luă“ (Fac., II, 18) (1). Şi a făcut D-deu pre prima femeie Eva din costa lui Adam, pentru ca ast-fel de 
unitate a naturei să-i unâscă cu atât maj tare upul de altul 
şi să-i facă a trăi nedespărţiţi unul de altul (II, 22-24). La aceste două scopuri ale căsătoriei, dupre, căderea omu. 
lui se unește un altul, anume de a pune un feri dorinţe- 
lor vinovate care Sau manifestat în natura omenâscă şi de a aduce remedii înclinărilor sensualităței. „ste bine omu- 
luă să nu se atingă de femeie; dar spre a înlătura necură- 
pia să-și aibă fie-care bărbat femeia sa și fie-care femeie bar. 
batul săi“ (| Cor., VII, 1, 2). Și mai departe; „Xar ic ce- 
lor necăsătoriți, și văduvelor : Bine este lor, de vor rămânea 
precum și eă; iar de nu se contenesc, sd se căsătorescă, că 
“maă bine este să se câsătorăscă, de cât să arda (ibid., 8, 9). Tot acest scop este lămurit indicat de vechii învăţători al 
bisericei (*). 

III. Cu scop de a sânţi, înălța și întări legea căsătoriei, 
acestă lege, carea sântă şi curata prin origina sa divină și 
scopurile sale, în urma neorânduelei ivite în natura ome- 
nescă, supuindu-se influenţei funeste a păcatului şi nume- 

„roselor alterațiuni din partea Omenilor sensuali, Mântuito- 
riul nostru lisus Christos bine-voi a stabili, în biserica sa un 

  

re conjugală, si dorința de a lăsa dupre sine prunci, .atunci este “bună căci înmulțește numărul credincioșilor servitori ai lui. D-deii* (Serm. 37; Oper. St. Păr. III, 221). | (2. Chrisost., in Genes. homil, XXI, n. 4; LIX,n. 3. (5). Clem. Alex., Strom., III, 12; Chrisost., XLIII, n. 9; de Virginit,, e. XIX, XĂV; August., de Genes. ad litter. IX, 1,n. 12; de Nopt et Concup., L. 14. [
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misteriii deosebir, misteriul Căsătoriei. Prin acesta se înţe- 

lege o cerimonie sântă în care persânele care se unesc prin 

- căsătorie, fiind unite serbătorește în faţa bisericei prin pro- 

misiunea unei fidelităţi conjugale reciproce, primesc de sus 
prin bine-cuvântarea preotului, un har divin care consân- 
țeşte unirea lor conjugală, o înalță la înălțimea închipuirei 

spirituale a lui lisus Christos cu biserica sa, şi-i ajută a îm- 
plini diferitele scopuri ale căsătoriei. Acest misteritt se mai 
numește și Cununie, din causa cununilor ce se află pe ca- 

pul soţilor în timpul oficiărei acestui misteriă. Grecii şi la- 
tinii mai dai acestui misteriii şi alte numiri (?). 

Ş. 234. Instituţia divină a tainei Căsătorieă și eficaci- 

tatea sa, 

| Când și cum a instituit Domnul nostru taina Căsătoriei : 

la nunta din Cana Galileei (l6n. ÎI, r-n) (2), saii când desvoltă 
adevărata ideie despre căsătorie, când fu întrebat de farisei, 
EI dise : „Cea ce D-dei, a unit omul să nu despartă“ (Mat., 

XIX, 1-12) (5); sati numai dupre invierea sa, când s'a ară- 
tat „prin patru-decă de dile“, ucenicilor săi, „vorbindule, de 
împărăţia, luă D-deă“, adecă de lucruri privitâre la institui- 

rea bisericei sale (Fapt. I, 3), ceia ce evangeliștii nu amintesc 

(2. Tedari, văpov, Balsam, în Theoph. Alex. Resp. can. XI; 
reheia, ieporehssria, Balsam., in Phot. Nâmoc. t. XII, Il: „Con. 
jugium, nuptie, nuptiale mysteriumd, Papa "Leon, Epist. ad Rus- 
tic. Navboun., CLĂ VII, ed Ball. 

(2). Tot acâstă ideie o esprimă unii învăţători ai bisericei când 
gi că atunci lisus Christoa bine-cuvântă căsătoria prin presenţa 
sa, a sânţit-o şi uraplut-o de bar (Epif., Heres., LI, e. 30; LXVII, 
ec. 6; Oyr. Alex. lib. II in Iohann. Cap. 2, V. 1, Opp. t1V,p. 
135. Paris 1638; August, tract IX in johann., n, 2). 

(3). Ore Sântul Ambrosie nu face alusie la acâsta când dice : 
„Non negamus sanctificatum. esse a Christo “onjugium, divina voce 
dicente : Erunt ambo in uno carne.. “ (Epist: ad Sirie., XLII).
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afiind-ca sunt multe alte minună care nu sunt scrise în car- tea acâsta“ (In, XX, 30; XXI, 26). Numai puțin suntem asiguraţi, ori din scrierile apostolice, ori mai ales din tra- diția sacră, că taina Căsătoriei se află în biserică Chiar dela începutul săi şi că se sue până la Iisus Christos. 
|. Scrierile Apostolilor ne oferă indicii evidente despre esistența acestui misteriti în biserica Apostolică, Așa : 19 În epistola către Efeseni Apostolul Paul, espunând datoriile femeiei creștine, dice : „Femei, plecaţi-vă bărbaţi- lor voștri ca Domnului ; pentru că bărbatul este cap femeiei, - precum și Christos cap bisericey și acesta este mântuitoriă, tru. Duh... Că precum se supune luă Christos biserica, așa, și fe- meile bărbaţilor săi întru tote“ (V, 22-24). Apoi, arătând da- toriile bărbatului creştin, adauge : »Bărbaţilor, subifi-vă fe- meile vostre, precum și Christos a iubit biserica, și pre sine Sa dat pentru densa (ibid. 25). 1n fine, voind să esplice chiar temeiul acestor obligaţiuni conjugale, arată natura legătu- rei aceștia şi însemnătatea ce i-o dă creştinismul : „De ace- 2a va lăsa omul pre tatăl său și pre muma sa, şi se va lipi de femeia. sa, și vor fi amândoi un trup. Taina ac&sta este mare :.dar eă, dic de Christos și de biserica“ (ibid. 31, 32). Adecă recomandă Apostolul ca femeile creştine să se su- puie bărbaţilor precum se supune biserica lui Iisus Chris- tos, și bărbaţii să-și iubescă femeile precum și Christos şi-a iubit biserica, pentru aceia anume fiind-că legătura conju- gală tigureză unirea luj Christos cu biserica ŞI Că în înţelesul acesta, este o taină, un misteriti ȘI un misteriti mare. Dacă este așa, să întrebă mai ântăiă : Ce putea să facă din legă- tura acesta conjugală un misteriii şi încă un misteriă mare? Ce putea să deie acestei legături o însemnare aşa de pro- fundă şi să o înalță până la icâna unirei lui Christos cu biserica? Dacă nu vom presupune în biserica Noului Tes-
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tament un misteriti special sati o cerimonie religiâsă prin 
carea legătura conjugală este consacrată şi sigilată prin ha- 

rul lui Iisus Christos, nu vom găsi un răspuns satisfăcătoriii 
la întrebările acestea. 

Pe de altă parte, dacă în creștinism, legătura conjugală 
este realminte, chiar prin ființa sa, tipul mistic al unirei lui 
Christos cu biserica sa, fiind fără îndoială acesta sântă și fără 

prihană (I6n, IL, 14; Efes. V, 25) trebue numai decât a admi- 

1e Yarăși că și căsătoria în creștinism este consacrată, sânțită 

şi plină de harul lui Christos prin un act mistic. În fine în- 
cheierea n6stră va fi aceiași, dacă vom considera datoriile 

pe care Apostolul le recomandă soţilor creștini în textul pe 
care-l esaminăm. Femeia să se supuie bărbatului săi pre- 
cum biserica se supune lui lisus Christos, și bărbatul să-şi 
iubescă femeia sa precum lisus Christos iubeşte biserica sa; 
de bună semă acesta n'ar fi putut-o face nici bărbatul nici 

femeia, dacă n'ar fi primit de sus la intrarea lor în căsătorie, 
un har particular prin mijlocui unei taine speciale. 

20. În alta din epistolele sale, Sântul Paul, tratând despre 
starea fecioriei și căsătoriei, dice între altele : „Femeia este 

legată de lege (căsătoriei) întru cât bărbatul săi, este vii, ; dar 
dacă more bărbatul ea este liberă; să se mărite dupre cine 

va voi, numaă să fie dupre Domnul“ (| Cor. VII, 39). Espre- 

siuuea : „dupre Domnul“, dă numai decât a înțelege că deja 
de pre timpul apostolilor, spre deosbire de alte legături con- 
jugale, căsătoria creștină se contracta dupre Domnul sai în 

numele Domnului; adecă că era un act religios, al bisericei, 

consânţit prin urmare și sigilat prin mijlocul unei cerimo- 
nii vedute, 

II. Sânţii părinți şi învățătorii bisericei, păzitori aă tra- 

diţiei apostolice nu ne lăsară nici o îndoială asupra aces- 
tui adevăr. Aici mărturiile lor sunt de două feliuri; unele
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represinta căsătoria creştină ca un act religios și bisericesc s&vErşit, consânţit de preoți prin bine-cuvântarea lor; alte. „le îl dau ca un misteriii care impărtășeşte harul. | Să cităm dintre cei dintâi pre Sântul Ignatie. «Trebue, dice, acelor ce se căsătoresc, ca unirea lor să fie formată prin bine-cuvântarea episcopului pentru ca căsătoria să fie dupre Domnul şi nu dupre patimă (%),. Sântul Vasilie cel Mare. „Și voi, bărbaților, iubiți-ve femeile“ (Efes. V, 25), de şi voi eraţi străini unul de altul mai înainte de a intra în legătura conjugală.. Acestă iegătură a naturei, acest jug ce vi s'a impus prin bine-cuvântare, să fie o unire pentru voi, carii eraţi odini6ră departe unul de altul (2). Sântul Grigorie T cologul ; «Dacă nu te-ai legat incă prin trup, nu te retrage înaintea s&vârșirei căsătoriei; tu ești cu- rat chiar dupre căsătorie. Tati asupra mea respunderea ta; ei formez unirea care aduce logodnica (*). Sântul Ambro- sie : «Dacă căsătoria trebue să lie consacrată prin văl (vela- mine) şi prin bine-cuvântarea sacerdotală, cum pâte să fie căsătorie acolo unde este deosebire de credinţă (42, AL IV. lea sinod din Cartagena (în 398): «Când doi logodiţi voesc să fie bine-cuvântați prin preot, să fie conduși de părinţii lor saii naşii lor, și dupre ce au primit bine-cuvântarea nupțială (nuntei) să r&mâe nOptea acesta în stare de virginitate, din respect pentru bine-cuvântarea acesta (5). Putem cita şi mărturiile lui Tertulian (6), Alexandrenul (7), papa Siri ciu (5) și Inocentie L-it (9). 

  

(2). [lpezer 53 roi YapodoL xai mois yapovuâvats WETĂ “puidu:ns ro Entozăzov Tv Evsty noiiodar, tva o TOp0s 1) XaTă Yedy ai i) Xa eat- Voptav (Epist., ad Polycarp., n. 6). (2). Hom. VII despre facere în ştse gile; Oper. St. Păr. V, 132. (3). Serm. asupra botezului; Operile St, Părinţi, INI 288. (?). Epist. ad Vigil., XIX, al XXIII n. 7. (5. Cap. XIII. 
(9). „Unde sufficiamus ad enavrandam felicitatem matrimonii quod Ecclesia conciliat, confirmat oblatio, obsignat benedictio 24 (Ad uxor., II, e. 9). 
(7). Pedagog., III, e. II; Strom., III 21, $. 12, (8). Epist. ad Himerium Tarrac., cap. 4. (5). Epist. ad Victricium Rothomag., cap.'6.
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Pintre mărturiile de feliul al doilea vom cita pre : Ter- 

tulian, care pune căsătoria în rând cu misterile Botezului, 

ungerei cu Sântul Mir şi al Euharistiei, dicând : «Satan, 

căutând a distruge adeverui, imitâză chiar și dumnedeești- 

le misterii în misteriile păgânismului; boteză pre.unii din 

adepţii lor promiţându-le prin botez ertarea păcatelor; im- 
primă de aseminea sigiliul pe fruntea luptătorilor săi şi s&- 

vârșaşte serbătoreşte oferirea pânei... ..; chiamă chiar pre 

arhiereu să bine-cuvinteze căsătoriile (1). Sântul Chrisos- 
țom, rădicându-se contra cântărilor obscene şi serbările 

nunților, se esprimă așa : «Pentru ce să se întineze în public 

curatul misteriă al Casătoriei? 'Trebue a înlătura tote aces- 
tea ; trebue, dela început, să se deprindă tânăra cu senti- 

mentul rușine, să chieme pre preoți și să încheie legătura 

conjugală prin rugăciuni și bine-cuvântări, pentru ca dra- 

gostea mirelui să mergă crescând și miresa să rămâe cura- 
tă, dar mai ales ca să intre in casa acesta numai fapte vir- 

tuose şi t0te meșteșugirile Satanei să fie alungate, ca în 

fine ei (soţii) să ducă o viaţă fericită fiind uniţi prin harul 
dumnedeesc (*),. 

Sântul Ambrosie : <Mărturisim că domnul şi păzitoriul 

căsătoriei, este D-dei, care nu suferă ca patul altuea să fie 

întinat. Acel ce săvârşeşte un ast-fel de păcat îl face în con- 
„tra lui D-deii, căci calcă legea sa și abuseză de harul săi, 

şi păcătuind contra lui D-dei nu pâte să participe la dum- 

(1). De Preser. heret., e. 40. Aiurea: „Sufficit inter ista si 
Creatoris magna sunt apud Apostolum sacramenta, minima apud 
hzreticos. Sed ego autem dico, inquit, in Christum et Ecelesiam. 
*Habet interpretationem, non separationem Sacramenti. Ostendit 
figuram sacramenti ab eo preministratum, cujus erat utique sa- 
cramentum“ (adv. Marcion. V. 18). 

(2)... Ti ră osuvă 705 Yăp.oo îumouzsbate uosriprat, . bob tije rob 
9sob pozijs Soyxporivuavor. . . (In Genes. homil. XLVIII, .n. 6).
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nedeescul misteriu (:),. Sântul Zenon de Verona : «Dra- gostea conjugală uneşte doi G6meni în același trup prin un 'misteriă fOrte cinstit (2). 
Fericitul Augustin : «In căsătoria n6stră (creştină) sân- țenia misteriului are mai multă putere decât fecunditatea mamei (3);. «În biserică se presintă nu numai legătura con- jugală, ci şi un misteriti (€)3. 
Adaugem că afară de biserica crtodoxă căsătoria se nu- meră între misterii, nu numai de creștinii bisericei roma- ne, ci și de alții deveniți de mult timp eterodocşi, precum 

Copţii, armenii, maroniţii, abisinii, nestorianii (5); dovadă evidentă despre universalitatea credinței bisericei vechi în misteriul Căsătoriei. 

$. 235. Partea văduta a misteriului Căsătorieă şi efectele 
sale neveduie, 

I. La partea vădută a misteriulu; Căsătoriei aparţin două lucrări ființiale. Cea dint&iă, este declararea făcută solemn înaintea bisericei de către mire și mir€să că se căsătoresc în deplină libertate şi prin înţelegere între olaltă ȘI că-şi vor păzi credința conjugală până la sferşitul vieţei lor. Al doilea este bine-cuvântarea serbătârâscă a legăturei con- jugale de către preot, când, puind cununa pe capul mire- lui dice : „, Cunună-se robul luă D-deă (N), cu roba luă D-deă 

  

(4). De Abrah. I, cap 7.... „Gratiam solvat, et ideo, quia in eum peccat, Sacramenti celestis amittit consortiumE. (5. Hac conjugalis affectus duos homines sacramento venerabili unam cogit in carnemt, (L. 1. tr. IL, de Spe, Fide et Char. n. 4). (3). De Bono conjugal. c. 18, n. 21; cf e. 24, n. 32. pi] (&). De Genes. ad Lit. IX, c. f cf. de Pece. orig. XXXIV, n. 39, XXXVII, n. 42. | (5). Renaudot, de la Perpetuite. . . £. V, liber. 6, c. 1; Assemani, Bibl. Orient. 4. TI, p. 1, p. 356; t. III, part. IL p. 319. et sq.
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(N) ; în numele Tatălui, și al Fiului Spiritului Sânt; “ apoi,. 
puind cununa pe capul miresei, repetă : „ Cunună-se roba luă: 
D dei, (N), cu tobul lui D-deă (N) ; în numele Tatahu, și al 
Piubhă, şi al Spirituluă Sânt ;* în fine îndreptând către D-deă. 
acestă scurtă rugăciune : „Domne D-deul nostru, cu mărire 

și cu cinste îX încununâza (1),* îi bine-cuvintâză de trei ori, 

II. Efectele nevădute ale harului ce se împărtășesc so- 

ților prin misteriul Căsătoriei, constă în genere în aceia că,. 

dupre cuvântul Apostolului, face din unirea lor un „mis- 

teriăi maret întru cât se face din ea o imagine a uniunei. 

mistice a lui Christos cu biserica sa : „Msteriul acesta este: 

mare dic, în lisus Christos şi în biserica“ (Efes. V, 32); și 

prin urmare, în deosebi, că: 

1% Harul acesta sânţește și spiritualizază întru cât-va le-. 

gătura conjugală a celor doi soţi; căci uniunea lui Christoş, 

şi a bisericei este sântă și spirituală. De aceia dice Aposto.. 

lul, vorbind de căsătoria creștină : „Că căsătoria se fie tra.. 

tată cu onestitate și patul nunţei nentinat“ (Ebr. XIII, 4), 

şi recomandă soţului creștin : „ Voința lui D-deăi este, ca să. 

fiţi sânţă şi curați, ca să vă feriţi de desfrânare, și fie-care din. 

voi să scie a-și conserva vasul corpului stă cu sânţenie și ones- 

fitate“ (1 Tes. IV, 3, 4). De aseminea Chrisostom ; amintind. 

poruncile Apostolului, ca bărbatul să-și iubâscă femeia și fe-. 

meia creştină să se temă de bărbatul s&i (Efes. V, 33). A- 

dauge : «Căci fie-care din ei ati primit aceia ce-i se cuvine.. 

Așa este căsătoria care este în Christos; este « căsătorie 

(2). lacă înţelesul rugăciunci : „Domne Dumnedeule! Precum. 
aceste două persâne ce se căsătoresc sunt împodobite în ora a-- 
cesta cu cununi întru sânt numele tăi, așa. prin bine-cuvântarea 
ta, încununâză şi împodobeşte unirea lor conjugală cu glorie și” 
cinste, aşa că acestă unire să rămână onorabilă, glori6să,. nedes- 
părţită până la sfârșitul gilelor lor şi de acum prin credinţa unuea,. 
către altul şi curăţia moravurilor se strălucescă ca și acum prin: 
cununile acestea“.
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spirituală și o naştere spirituală, nu din sânge, nici din bâle cum fu aceia a iui Isac, de care dice Scriptura : „ Ceia, ce se întâmplă de regulă la femei, încetase la Sara“ (Gen. XVIII, 19). Este o căsătorie, care nu este nici din pasiune, nici din corp; este cu totul spirituală, pentru că sufletul se unește aici cu D-deit prin o legătură nespusă pe care numai sin- gur D-dei o scie. De aceta se şi dice : „Cel ce rămâne lipit de Domnul este un spirit cu el, (L Cor. VI, 17). Vedeţi cum cu. getă (Apostolul), ca corpul să se unescă cu corpul și spiri- tui cu spiritul (),. 
2%. Harul acesta întărește uniunea conjugală a celor doi soți prin legături nedesiegate ; căci uniunea luj Christos cu biserica este ne despărțită şi eternă (Mat. XXVIII, 20). Des- pre căsătoria acesta creştină trebue să vorbescă cuvintele : „Celia ce D-deă a împreunat omul să nu despartă“ (Mat, XIX, 6), împreunat nu numai prin legea căsătoriei, pe care o dădu D-deu 6menilor dela început și o confirmă în re- velațiunea Vechiuluy Testament, ci și prin harul s&ă, pe care-l comunică soților prin mijlocul unui misterită particu- lar al Noului Testament. 

3%. In fine harul acesta ajută soţilor creștini în ttă viaţa lor a împlini datoriile lor între-olaltă, conform cu exemplul sublim al unirei cu totul sânte a lui Christos cu biserica, Prin acesta se înţelege şi se împlinește uşor acestă poruncă a Apostolului ; »Bărbag, dubiți-vE femeile precum Christos a iubit biserica, și pre sine su dat pentru, ea“ (Efes. V, 25). » Deci precum biserica, este supusă luă Iisus Uhnistos, și femeile trebue să fie supuse bărbaţilor lor întru tâte“ (ibid. 24). Imi- tarea unui esemplu aşa de înalt ar întrece limita puterilor 

  

7 (1). *Eazaroe 1îp Th fooy ansiaGey, ăpa vâmos Eoriv obros YO 
A r a z 

> 1 2 
r 

k.8v0s Xa Xproriv TWO 2vebuariada nai TESS DVSOWATIAI, e . e Bysdpatizs Dios. . . (In Efes. hom. XX, n. 5).
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omenești dacă n'ar fi ajutate de un deosebit har a luj 

D-dei. Dar. ajutând pre soţii creştini a împlini, în t6tă viaţa 
lor, datoriile reciproce, acest har îi ajută şi prin aceia chiar 
a îndeplini tOte scopurile legăturei conjugale, adecă : a 
produce cu bine-cuvântarea divină prună, membri viitori 
ai bisericei, a se ajuta unul pre altul în fapte bune șia se 

feri de legăturile nelegitime şi nesânţite (Ş. 233). 

Ş. 236. Cine pote administra misteriul Căsătorie, și ce se 
cere dela acei cărora se împărtășește. 

I. Puterea de a administra misteriul Căsătoriei, ca şi tote 

cele-lalte aparţine dela începutul creștinismului, păstori- 
lor bisericei, episcopilor şi preoţilor. Sântul Ignatie vor- 

bește despre acesta precum am vEdut, apoi Tertulian (1) 
și mai târdiiă aceiași punct este citat saii chiar lămurit ates- 

tat de Marele Vasilie, Sântul Grigorie "Teologul, Sântul 

Chrisostom (2), Sântul Ambrosie (5), papii : Siriciă şi Ino- 
cenţiii ($, și prin un întreg sinod de păstori ţinut în Car- 

tago. Se pâte adauge la autoritățile acestea încă și Sântul 

Timoteui al Alexandriei (5), St. Teodor Studitul, St. Nice- 

for și Foţiă, patriarhii Constantinopolei (€), și mulți alții. 

(2). „Ut in Deo nubas secundum legem et Apostolum,:si ta- 
men vel hoc curas qualis es, id matrimonium postulans, quod iis, 
a quibus postulas, non licet habere, ab episcopo monogamo, a 
presbyteris et diaconis. . . « (Tert. de Monog. e. XI). 

(2). St. Vas. hom. VII. 5. Despre fac. în şese dile; Greg Teol. 
Epist. e. Procopie LVIL; Chrisost. Homil. in illud. Propt. fornic. 
n. 2. 

(3. Cum ipsum conjugium velamine sacerdotali et benedioti- 
one sanctificari oporteat“ (Epist. ad. Vigil. XlX n. 7). 

(4). Siriciă ad. Himer. Pavrac. Epist. Î, n. 5,13; Innocent, Epist. 
ad Vitrig. Rothomag, e. VI, n. 10; Xn. 13. | 

(5). Resp. can. resp, la întreb. Il, Cartea Candnelor. p. 352, 
(6). eod. Stud. lib. |, Epist. 1; Nicefor. c. XXXXV; Phoţii, 

Nomoean. t. XIII, e. LI, Schol. in justell: p. 1091.



II. Cât despre persânele cărora se administreză misteriul 
Casătoriei, dupre regulele bisericei ortodoxe, trebue ; 

1% Ca să fie şi una și alta de religie creștină. Căci fără credinţa în lisus Christos omul nu este apta primi harui dumnedeesc împărtășit. prin misterită ($. 197), și în genere, nimene nu se pâte împărtăşi de darurile spirituale oferire 
în împerăţia harului lui lisus Christos, dacă nu va fi intrat în acestă împerăţie prin ușa botezului (16n. III, 5). De aceia căsătoria cu necredincioșii (necreștinii) este înterdisă creş- „tinilor (IV-le Sin. ecum. c. 14; VI ec. 72). | 

20, Să fie de religiune ortodoxă, dacă nu amândoi, cel puţin unul din ei, mirele sati mirâsa ; fără aceia cum ar pu- tea îi primită cu o credinţă sinceră bine-cuvântarea divină pria mijlocirea unui preotal bisericey ortodoxe, fără să esis- te credinţa în biserică chiar, care imparte darurile haru- lui? Dar, dacă unul din soţi este ortodox, în consideraţi- unea ortodoxiei sale, se pogâră bine-cuvântarea divină asu- 
pra unirei celor doi soţi, pentru că, dupre cuvântul di- vin, devin atunci „un singur trup“ (Mat, XIX, 5). Totuşi se face numai cu condiţiunea espresă că partea neorto- doxă nu va atinge întru nimic credința părţei ortodoxe, ŞI fiii provenind din acestă unire vor fi crescuţi în ortodoxie (Sin. Laod., can. ro, 31; IV ecum. can. 14; VI-lea sind. ecum. can. 72). 

| 3%. Să nu fie înrudire de sânge sai spirituală, păzindu-se gradele de înrudire, fixate de canânele bisericei (can. 33, 
54 al sin. VI ecum; can. al sinod. Neoces.; Marele Vas: 23, 78, 87; Timot., Il). 

4%. Să se facă însoţirea cu învoirea amândurora. Acesta „Tesultă chiar din natura legăturei conjugale : „Va lăsa omul pre tatăl stă, și pre muma sa și se va lipi de femeia sa, și vor fi doi un trup“ (Mat. XIX, ş). O laseminea unire
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acelor două persOne nu este cu putință decât numai cu 

bună voia lor, determinată prin dragoste și nici de cum prin 
constringere. De aceia biserica cere tot-dcuna serbătorește 
mirelui şi miresei, înainte de căsătorie, să spuie dacă se în- 

soţesc de bună voie şi tără silă, și bine-cuvinteză căsătoria 

lor numai dupre ce a primit la întrebarea acesta un res- 
puns afirmativ (1). 

Ş. 237. Caracterile căsătoriei creștine sânţite prin 
masteriă, 

Căsătoria creştină sânțită prin misteriii are un caracter 
îndoit, adecă : unitatea, că, căsătoria creștină este unirea 
unui singur bărbat și a unei singure femei, și sndisolubi- 

- btatea. 

Î. Creştinismul oprește positiv poligamia (rohwyauia) şi 

nu sânțește prin misteriii decât uniunea a două persâne, a 
unui bărbat cu o singură femeie (uovoyautz). Așa fu în ade- 
ver legea primitivă a căsătoriei, iege pe care Creatoriul o 
puse chiar în natura omului și pe care o esprimă atuncă prin 
inspirarea de sus părintele neamului omenesc : „Deci a 
creat D-deă pre om“, spune Moisi, „bărbat și femeie l-a facut 
pre dânșii“ (Fac. I, 27). Si mai departe : „Și a format Dom- 
nul I)-deă femeia din costa pe care o luase din Adam și o adu- 
se la Adam. Atunci a dis Adam : lacă acum os din 6sele mele 

și carne din carnea mea, acesta se va numi femeiă pentru 

că din barbat a fost luată. De aceta va lăsa omul pre tătăl 
săă și pre muma sa și se va lipi de femeia sa și vor fi dot un 
trup“ (UL, 22-24; comp. Mat. XIX, 4-6). Legea acesta, o 
confirmă Domnul nostru isus Christos și o desvoltă însuși 

(1). Vegi Rânduela Cununiei. 
“Teologia Dogmatică. | 40.
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dicând : „Cel ce a creat pre om la început, bărbat și femeie 
ă-a făcut; de acela va lăsa omul pre tatal seă, și pre muma 
sa și se va lipi de muerea sa, şi vor fi amândoi un trup. Ast: 
fel nu vor maă fi doi, ci un singur trup“ (Mat. XIX, 4-5). 
Sântul Apostol Paul, o arătă destul de lămurit creştinilor 
prin cuvintele acestea : „ Fie-care bărbat să tră&scă cu feme- 
da sa, și fiește-care femeie cu bărbatul stă, . -3 corpul feme- 
dei numai este întru stăpânirea sa, ci în a bărbatului ; de 
aseminea corpul bărbatului numai este în puterea sa, ci în- 
tr'a femeiei“ (| Cor. VII, 2-4), și represintând soților creşti- 
ni legătura lor ca o imagine a legăturei lui Christos cu bi- 
serica (Efes. V, 23, erc.). Aşa a fost și mai târdiă, în privin- 
ţa acestei legi a căsătoriei, invețătura sâaţilor părinţi şi a 
învețătorilor bisericei (1). | 

Dar, oprind de a avea mai multe femei sai mai mulți 
bărbaţi de odată, sânta religie nu împedecă pre soţi a' păși la 
a doua căsătorie, fiind ruptă cea dintâi prin mârte, cu tâte 
că Apostolui preferă unei aseminea însoţiri o văduvie cu- 
rată. „Celor necăsătoriți, scrie el, saă, veduvi/or, le declar, 
că bine este de « rămânea așa ca mine. Dacă sunt prea sla- 
bi spre a se Teținea, să se căsătorescă ș cacă maă bine este a se 
însoți decât a arde“ (1 Cor. VII, 8, 9). Si adauge : „Feme- 
ia este ținută de lege pe cât trăește barbatul ei; dar daca 
more bărbatul ei, este libera ș să se mărite cu cine voește, nu- 
maă să fie dupre Domnul (ibid. 39, 40; vedi şi Rom. VII, 
23; 1 Tim. V, 14). Sânţii părinți iarăși nu se opuneau la a- 
cela ca să se căsătorescă de a doua &ră (2); numai, înte- 
meiaţi pe cuvintele Apostolului, nu vedeai în acesta decât 

(2). Hermas, pastor lib, II, Mand IV, n. 4; Method. de Con. decem virg. orat. III n. 12; Chrisost. de Non iterand. Conjug., n. Î, 2; în Tit. homil, n. 1; Epif. Heeres XLVIII, 9. , (2). Cyr. Lerus. Catech IV. n, 26; Marele Vasilie, Epist. CLXI, n. 4 Epiph. Haer. LIX n. 4, 6. |
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o condescendenţă slăbăciunei omeneşti şi o lipsă de perfec. 
țiune creştină (1). De aceia fixară în regulele lor că acei carii 
se căsătoresca doua Oră să se supule unei epitimii biseri- 
cești, ca Gmeni carii n'ait păzit cumpătarea, care se reco- 
mandă creștinilor (2), ca căsătoria lor să se serbeze cu mai 
puţină pompă omitându-se unele cerimonii sacre întrebu- 
inţate la nunta întâia (2), și ca creștinii însuraţi de a doua 
Oră să nu fie primiţi în ierarhia bisericescă (| Tim. III, 3, 
12; Tit, 1, 6) (4). Cât despre câsătoria a treia, este privită în 
biserică, tot dupre aceste regule ale sânţilor Părinţi, ca o 
necurăţie, dar totuși de perferat desfrânărei; de aceia se 
permite numai cu un canon mai mare decât pentru nunta 
a doua. O a patra se privește ca o poligamie și în înțelesul 
acesta este cu totul oprită (5). 

II. Al doilea caracter al căsătoriei creștine este nedespăr- 
jenia care decurge iarăşi din legea primitivă a, căsătoriei, 
sapată de Creatoriul chiar în natura omului şi desvoltată 
de Mântuitoriul nostru. Când îl întrebară fariseii : „Este 
permis a-și lăsa femeia pentru oră-ce cause ar fi“ ? EI le res- 
puase : „Naţă cetit ca acel ce cre pre om dela început ti-a 
creat bărbat și femeie și a dis : pentru acela va lăsa omul pre 
tatal seăl și pre muma sa şi se va lipi de femeia sa și vor fi 
doi un trup? Așa nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Decă 

(1). Atenagor. Legat. e. XXXIII; Clem. Alex. Strom. III, 2; 
Greg. Nis. Vita St. Macrin. t. II p. 180, ed. Morel., Ambrosie, de 
Viduis, e. IX; Chrisost. de Noniterand. Conjug. n. 2. 

(2). Conc. din Laod. can. 1; Vasilie e. Mare can. 87, 4. 
(2), Chrisost. de Non iterand. Conjug. n. 2; Ambrosie, in 1 

Cor. VII, 40: Teod. Stud. lib. IL Epist. L; Nicephor. can. X. 
(4). Lertul. Hxhort; east. e. VII; Orig. în Luc. homil. XVII; 

Sirice ad Eimer. Tarrac. e. VIII, XII; Chrisost. în Tit. hom. II; 
Epiph. Expos. Fidei eathol. n. 21; Heres. LIX, n. 4; Ieronim. 
Epist. ad Ocean. LXXXII. 

(5). Marele Vasilie. can. 4, 50, 80.
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omul să nu despartă cela ce a împreumat D-deii“. Când fari- 
seii îi obiectară că Moisi a ordonat a părăsi femeia dânduii 
carte de despărțenie dise : „Pentru învârtoșarea, înimei vos- 
tre a permis Moisi a vă lăsa femeile ; dar din început n'a fost 
așa“ (Mat., XIX, 3-8; Marc. X, 2-9). Şi când dupre aceia, 
il întrebară discipulii sei, el făcu acestă observare : „ Ori- 
cine "și va lăsa femeia și va lua alta precurvește în privinţa, ce- 
lia ce a lăsat-o, și dacă o femeie părăsește pre bărbatul stă, 
și ea altul, precurvește“ (Marc. X, 1-12; comp. Luc. XVI, 
18). Inveţătura Domnului despre nedeslegarea căsătoriei fu 
predicată și de către Apostoli. „Zar celor căsătoriți, scrie St. 
Paul, nu să. ci Domnul le poruncește : Ca femeia să nu, se des- 
partă de bărbatul stă; dacă s'a, despărţit de el, să nu se mai 
căsătorăscă saă să se împace cu bărbatul săă, și bărbatul de 
aseminea să nu-și lase femeia sa“ (| Cor. VIL. 10, 11). Şi aiurea: 
„Așd o femeie măritată este legată de lege cu bărbatul ei 
cât trăește ; dar dacă more, este deslegată de legea care o legă 
cu bărbatul ei. Decă dacă se însoțește cu altul pe câtă vreme 
trăește bărbatul ei, precurveştei (Rom. VII, 2, 3). Dupreo 
învățătură aşa de lămurită a Domnului însuși și a Aposto- 
lului despre nedespărţirea căsătoriei, este forte natural ca 
toți învățătorii bisericei să fi învăţat în unanimitate același 
adevăr. Așa spre esemplu St. Iustin Martirul, Clement A- 
lexandrânul, Sântul și Marele Vasilie, Sântul Chrisosto m, 
Sântul Epifanie, Sântul Ciril Alexandrenul, și mulţi alții (2). 
Domnul a arătat numai un singur cas pentru care să se 

despartă căsătoria; este casul infidelităței sati al călcărej 
legăturei conjugale prin unul sei altul din soți : „ Ori-cine 

(5. Iustin. Apolog. 1, n. 6; Clem. Alex. Strom. II, 23; III, 11; Vas. cel Mar. Exaimeron om. VII, n. 5; Chrisost. Epist. ad Syriac. CXXV ; Epiph. Expos. Fidei cathol. n. XXI; Her. LIX, n. 4, 6; Cyr. Alex. in Malach. n. 28; Teodoret. in I Cor. VII, 11; Lactant, Inst. div. VI, 93.
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va lăsa femeia, fără numai în cas de prâcurvie, și va lua pre 

alta, precurvește“ (Mat. XIX, 9): „Ori cine va lasa femeia, 
sa, afară de cas de precurvie, o face să prâcurvescăt (ibid. 

V, 32). De aceia și canGnele sântelor sinâde și regulele sân- 

ților Părinți însemnară numai casul acesta pentru care se 

permite deslegarea cununiei; totuşi ei observară că, chiar 

în casul acesta, se pote mănținea legătura soţilor prin îm- 

p&care și se rămâe nedesființată (1). 

VII. Despre Misteriul Preoţiei. 

Ş. 238. Legătura cu cele precedente ; Preoția, ca misterii, 

special de aședare divină în biserică (hierarhia) și cele inel 
grade ale sale; ideia despre Preoţie ca misteriă,. 

In espunerea făcută până aici despre învățătura misterii- 

lor am observat că fie-care din ele trebue să se s&vârşască 

și să se adminisireze creştinilor numai prin păstorii bise- 
ricei, episcopi și preoți. Dar pentru ca 6menii să pâtă de- 

veni păstori ai bisericei creştine şi să capete dreptul de a 
s&vârși misteriile. a instituit Domnul un misteriă a parte, 
misteriul Preoţiei. 

Preoția să ia în două înțelesuri : ca o clasă specială de 
indivizi un ministeriii special în biserică, cunoscut sub nu- 

mele de ierarhie (sau primâţie), şi ca o cerimonie parti- 
culară, prin care se sânţesc și se hirotonesc indivizii aces- 
tul ministeriă. Am cercetat acum preoția în inţelesul din- 
t6iu și am vădut : 10. Că Domnul însuși a instituit ierarhia, 
sai ordinul păstorilor (2), singuri autorisaţi de el a fi în- - 

(1). Cone. Neoces. can. 8. Conc. Cart. can. 115; Mar. Vas. reg. 
9, 21, 39, 48; VI-le ecum.e. BI. 

(2), Alte denumiri ; fepa râfts (Greg. Teol.. Serm. 21); tepa orăaro. 
(ibid); zăfpos (apud. Suicer. 'Thesaur. eceles); ordo sacerdotalis 
(Tertul. Exhort. cast. ce. 1); ordo ecelesiasticus (leron. Epist 
XLIV).
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vEţători în biserică, miniştri şi conducători spirituali, cu 
escluderea tuturor celor-lalți credincioşi (Ş. 172); 20, că 
în acestă Yerarhie sunt trei grade esenţiale de aşedare di- 
vină: cel dintâi și superior, episcopatul; al doilea presbi- 
teratul; al treilea și mai inferior diaconatul (Ş. 173); 30. că 
în fine aceste tre! grade ale ierarhiei sunt într'un raport 
determinat atât între densele cât şi cu turma, şi ati fie-care 
partea lor fixată în serviciul comun pentru biserică (Ş. 174). 
Aici vom vorbi de Preoţie ca misteriii, Sub numirea de 
Preoţie, ca misteriti, se înțelege o lucrare sântă, în care prin 
impunerea mânelor şi rugăciunea episcopului pre capul 
unei persOne alese, se revarsă preste acesta darul dumne- 
deesc, care-o sânțeşte, o pune într'un grad al ierarhiei bi- 
sericești şi conlucră cu ea întru împlinirea obligaţiunilor 
sale ierarhice. Misteriul acesta se mai numește şi hiroto- 
nie (1), hirotonia mistică (2), ordinaţiune (3), bine-cuvânta- 
rea sacerdoțiuiui (4). sacramentul antistelui (5). 

Ş. 239. Aședarea dumnedeescă și lucrarea misteriuluk 
Preoţieă. 

|. Aşedarea dumnedeescă a misteriului Preoţiei se arată 
în Faptele Sânţilor Apostoli, unde vedem că ei însăși, con- 

- duşi de Spiritul Sânt, carele amintea de tOte cele ce le po- 
runcise lor Domnul lisus (l6n. XVI, 26), administrară mis- 
teriul acesta și înălțară prin punerea mânilor la tâte trep- 
tele ierarhice. Aşa hirotonia la demnitatea de episcop se 

  

(1). Xetporovia, Ignatie, Epist. ad Philadelf. n. X., Const. ap. 
VIII, 16, 17; Chrisost. de Anathem., n. 4. 

(2). Xstporovia pvorixi Concil, Nicen. Epist. sinod (Theodoret, 
H Ecl. 1,9. 

(3). Ordinatio, Cyprian. Epist. XXXIII, LXVIII. 
(4). Benedictio presbyterii, Concil. Aurel. V, (540) e. IV. (5). Sacramentum antistitis, Patien, de Baptism. n. VI. -
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amintește de Sântul Paul, care recomandă ucenicului s&ă 

Timotei, episcopul Efesului : „Nu fii nebăgătoriii de semă 

de darul care este în tine, ce ţi sa dat dupre o revelaţiume pro- 

fetică prin punerea mânilor preoților“ (1 Tim. IV, 14); şi în 

a doua epistolă a sa : „Ze vestesc, ca să aprind harul luă 
D-gleă, pre care l-aă primit prin punerea mânilor mele“ (II 
Tim. i, 6). Hirotonia presbiterului se vede în cartea Fap- 
telor Apostolilor unde cetim că Paul şi Varnava predicând 
Evangeliul în Asia Minoră, la Listra, Iconiii și Antiohia 

„hirotonea preoți pentru fie-care biserică“ (Fapt. XIV, 23). 

In fine despre hirotonia diaconului, o aflăm în același car- 

te, unde se dice despre cei șâpte diaconi dintâit : „l-aă 

adus înaintea Apostolilor, cariă le impuseră mânele cu rugă- 

ciune“ (ibid. VI, 6). Și Sântul Paul asigură că Domnul nos- 

tru „însuși a dat bisericeă sale pre uniă a fi Apostoli, pre alțiă 

profeţi, alții evageliști, alții pastori și învățători, ca și uni 

și alții se lucreze spre desăvârșirea sânţilor, la funcțiunile ser- 
viciuluă lor“ (Etes. IV, 1, 12), şi luându-și rămas bun dela 

păstorii bisericei din Efes dice : „Păziţi-vă pre voi și t6tă 

turma, preste care Spiritul Sânt vai pus episcopi, ca să gu- 

vernaţă biserica luă D-dei“ (Fapt. XX. 28). Din t6te aceste 

Jocuri luate împreună se deduce iarăşi ca consecinţă al doi- 
lea adevăr; că Preoţia este cu adevărat misteriă; căci nu 

numai este de origine dumnedeâscă, ci încă are un semn 
vedut care-i aparţine ; punerea mânelor, prin care aleşii pri- 
mesc un har special, un dar particular al luă D-deă, aşa că 

sunt aşedați în oficiul lor prin Spiritul Sânt însuși. Deci în 

Preoție avem t6te caracterile esențiale ale unui misteriă. 
II. Mărturiile tradițiunei apostolice, Sânţii părinţi şi în- 

vățătorii bisericei acum represintă preoţia ca un misteriii, 
vorbind de harul nevădut ce se împărtășește prin ea ceior 

aleşi; acum ei o designeză chiar sub numele de misteriii.
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Aşa citim, spre esemplu, în Sântul Vasilie cel Mare : «Acei 
carii ai părăsit biserica. numai aveai acum în ei harul 
Spiritului Sânt, distribuirea acestui har slăbind prin între- 
ruperea succesiunei legale ; căcă cei dint&iti, carii renunțară 
la credinţă au primit hirotonia părinţilor şi posedaii darul 
spiritual prin impunerea mânilor lor (&). Sântul Chrisos- 
tom, asupra Faptelor Apostolice, VI, 6, se esprimă aşa : 
«Observaţi precisiunea istoricului. El nu dice cum, dice nu- 
mai că Apostolii impuseră mânele (celor şe&pte diaconi) cu ru- 
găciune (Ey erporoviSmaăy Îi rpocevyîic) ; căci acâsta esie hiro- 
tonia (Xetporovia). Omul pune mânele, dar D-deu face totul; 
mâna sa atinge capul celui ce se hirotonește, dacă este hiro- 
tonit cum se cuvine». . Și mai deparie, VI. 8: «Vedeţi cum 
unul din cei șâpte era mai mare şi avea intăetatea ; căcă, de 
şi hirotonia este comună, acela primi un har mai mare. 
Inainte de punerea mânilor nu făceau lucruri mari; numai 
dupre aceia se făcu cunoscut : de unde se vede că harul sin- 
gur nu este deajuns, ci trebue şi hirotonie ca să fie creşte- 
rea spiritului. Mai înainte era plin de Spirit; dar îl primise 
prin botez (2). Sântul Leon cel Mare : «Pe lângă însemnă- 
tatea obiceiului, care precum scim, a ajuns până la noi prin 
calea tradițiunei apostolice, Sânta Scriptură ne învața iarăși 
că, când Apostolii trimiseră, prin ordinul Spiritului Sânt, 
pre Paul şi pre Varnava să predice Evangeliul neamurilor, 
„dupre ce aă, ajunat și s aă, rugat le impuseră mânele“ (Fapt. 
XIII, 3), ca să scim cu cât respect trebue a da şi a primi hi- 
rotonia, și cum se cade ca, „misteriul umeă ast-fel de bine-cu- 
vântără“ să nu se facă cu nebăgare de s&mă. Veţi arăta dec 
o supunere pi6să şi laudabilă instituţiunelor apostolice, pă- 
zind acest mod de hirotonie a preoților în bisericele preste 

  

0). L. Ep. can. e. Amphil. can. 1. p. 287. 
(2). In Acta Apostol. hom. XIV, n. 4; XV, n.1.
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care v'au pus Domnul căpitenie (*. Părinţi sinodului din 

Chalcedon : «Dacă un episcop face vre-o hirotonie pe bani, 

negoţând harul, care nu se pote vinde; dacă va hirotoni 

pentru bani, episcop, arhiepiscop, preot, diacon sait ori 

care alt membru din cler; dacă va face pe bani un ico- 

nom, ecdic sati portariiă, sati ori care altă persână biserices- 

că pentru interes mârşav ; dacă se va dovedi că s'a incercat 

numai, să cadă din trepta sa (2). Fericitul Augustin, sus- 

ținând contra donatiştilor nerepetirea hirotoniei, raţioneză 

aşa : «Nu este causă pentru ce un om care nu perde bo- 

tezul, să pâtă perde dreptul de a-l administra. Căci și unul 

şi altul sunt misteriă; și unul și altul se împărtăşesc omu- 

lui prin mijlocul unei sânţiri; cel dintâi, când se boteză; 

a doua 6ră, când se hirotonește (3). , 

Este iarăşi de observat, că t0te sectele creştine, care e- 

sistă în Orient, şi s'aui îndepărtat dela ortodoxie din seculele 

cele dintâi. recunosc în unanimitate Preoţia ca unul din 

misteriile bisericei (4). 

Ş. 240. Partea vădută a misteriului Preoţiei ; efectele sale 

nevădute și nerepeţirea luă. 

1. Punerea mânilor cu rugăciune formeză partea vădută 

a misteriului Preoției. 

(2). Epist. ad Diose. LĂXXXI e. 1. Aiurea : „Qauis ergo dissimu- 

lare audeat quod in „tanti saeramenti (Ordinis) perpetratur inju- 

riam ?* (Epist. ad: Epise. prov. Maurit. Cesar. XII. c. 3). 

(2). Can. 2; id. VII ecum. can. 5. 

(2). Şi mai departe : „Ipsi explicent quomodo sacramentum bap- 

tizati non possit amitti et sacramentum ordinati possit anitti. 

Si enim utrumque sacramentum est, quod nemo dubitaţ, cur illud 

non amittitur et istud amittitur ? Neutri saeramento injuria facien- 

da, esti (Contr. Epist. Parmen. lib. II, e. 13, n. 28). Comp. St. 

Greg. cel Mare (in 1. Reg. lib. IV, c. 5), unde Preoţia se nu- 

meşte misteriă, 
(4). Asseman. Cod. liturg. Ecel. univ. î. VIII, p. 159; Bibliot.
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1% Punerea mânelor. Scriptura întăreşte acesta când dice, că prin punerea mânilor se făcea dela începat sânţi- rea, ori la episcopat (| Tim. IV, 14; 1 Tim. u, 5), ori la presbiterat (1 Tim. V, 22; II 'Pim. I, 5), ori la diaconat (Fapt., VI, 6). Același lucru se atestă prin regulele Sânţilor Apostoli (1), şi prin aceia ce se numește Constituțiuni Apos- tolice (*); se întărește şi prin sin6dele ecumenice ȘI provin- ciale ; prin I-iul din Nicea (can. 4 și :9), cel din Ancyra (Can. 13), cei din Antiohia (can. 10), cel din Chalcedon (can. 6), cel din Cartago (can. 36, 59, 100), etc. În fine este atestată de Sânţii părinți şi învăţători ay bisericei, carii fie-care a parte menţionâză sânţirea, prin punerea mânelor, la epis- copat (3), presbiterat (4), şi la diaconat (5). 
2% Cu punerea mânilor era unită și rugăciunea. Rugân- duse hirotoniră Apostolii pre cei şepte diaconi dintii (Fapt. VI, 6); rugânduse hirotoneată preoți in tâte bisericele (XIV, 23). Vechii iînve&ţători ai bisericei amintesc despre rugăciu- nea hirotoniei, în care se invoca Spiritul Sânt asupra ce- lui ce se hirotonea (6). Rugăciunea acesta întrebuințată ŞI 

Orient. î. III p. II p. 331, s. urm. ; Morin de Sacr. Ordinaţ, p. 18 și 314. 
(1). De va primi cine-va, episcop, preot saii diacon, a doua dră irotonia se cadă din îr€pta, sa bisericâscă precum și cel ce l-a hirotonit, dacă nu se va constata cum-va, că hirotonia sa făcut de- către eretici; căci acei ce a fost botezați saii hirotoniți de eretici nu pot fi nici simplă credincioşi, nici servitori bisericej (Can. 80). (2). Ipes6brepov XEIpOTovăv, d edioxoze, ra Xsipa ei ris xepaijs eniridev avric (Lib. VIII, e. 16; ct. e. 17). (3). Dion. Areop. Hier. bis. e. IV, n. 2; Efrem., de Sacerd.t. III p. 3 (ed Grec). Ambr, Ep. Il n. 6. (%). Hippol. de Charism. c. IL; papa. Corneliă, Epist. ad Fab, Antioch (KWuseb. H. E. VI, 43). (5). Dion. Arcop. Hierareh. bis. e. V, n. 11 $. 8; Hippol. de Charism. e. III, V. 

(6) Teodoret. in I Tia. V, 22; Celestin, Epist. XXII ad Synod. Ephesin., num. 2; » Imterfuimus. . . cum ejus capiti mystica ver- ba dicereture, 
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astă-di în biserica ortodoxă sună ast-fel : „D-geescul dar, 

carele tot-dtuna pre cele neputinctose le vindecă și pre cele 

ce lipsesc le împlinește, hirotonește pre (N) prea cucernicul, 

sub-diacon în diacon (sai pre cucernicul diacon în preot). 

Să ne rugăm dar pentru, densul ca să vie preste el darul Sân- 

tului Spiru“ (£). | 

II. Efectul nevădut al.misteriului Preoţiei, este pentru a- 

cel ce-l primește, comunicarea reală a unui har dumnedesc, 

conrespundător ministeriului săă viitor, darul Preoţiei. De 

acest dar vorbeşte lămurit Sântul Paul către Timotei, epis- 

copul Efesului : „Na fă nebagătoriă, de senă de darul care 

este întru tine, ce ţi sa dat prin profeție cu punerea mânelor 

presbiteriuluă“ (| Lim. IV, 14). „Pentru care îți aduc amin- 

te ca să rencăldeștă darul hui D-deă, care este întru tine prin 

punerea mânelor mele“ (Il Tim. I, 6). Se menţioneză de pă- 

rinţii sinodului din Chalcedon (can. 2) ca un „dar ce nu se 

vinde“,de St. Vasilie ca un dar spiritual, ca un „adaus al 

Spirituluă“ de către Sântul Chrisostom. Să ascultăm în pri- 

vinţa acâsta şi alte mărturii : 

Sântul Ion Chrisostom scria : »Ți aduc aduc aminte ca 

să reîncăldești harul lui D-deă“, adecă harul Spiritului ce 

ai primit pentru a avea autoritate în biserică, pentru a face 

lucruri minunate, pentru a îndeplini oficiul în tâtă întinde- 

rea sa, căci dela noi depinde de a-l stinge sai a-l reincăl- 

di (2)». Si aiurea: «Dacă se cugetă, cât de însemnat lucru 

este de a şedea, de şi este un simplu om îmbrăcat cu car- 

ne şi sânge, lângă ființa a tot sântă, fericită şi nemuritâre, 

se va videa lămurit ce on6re le face preoţilor harul Spi- 

ritului. Ei s&vârşesc Sacrificiul, precum şi tâte cele-lalte o” 

ficii sublime, care se rapârtă la demnitatea nostră şi la mân- 

(3). Veg. cerimonialul Hirotoniei. 

(2). In Il Tim. homil. I n. 2, Opp. t. XI, p. 661. ed. Maur.
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tuirea n6stră. EI viețuesc încă şi lucreză pre pământ ŞI cu tOte acestea au misiunea de a dispune de cele cerești, şi au primit o putere pe care D-deu nu o acordă nică ângerilor nici arhangelilor (1). 
Sântul Grigorie Nisul : «Puterea cuvEatului face pre preot important și venerabi! separându-l de societate prin o nouă bine-cuvântare. Eri era numai un om din popor; de odată devine conducătorii, povățuitor spiritual, stăpân, servitor al misteriilor tainice, şi totul fără a schimba nică într'un chip, nică corpul, nici aspectul; ci rămâind vădut ceia ce era, a fost schimbat mult în sufletul s&u nevădut prin Gre care putere nevedută şi prin har (2),. 
Sântul Ambrosie : «Cine dă darul episcopatului? D-deu sai omul? D-deu, veți respunde negreşit; dar D-deu îl dă prin ministeriul omului. Omul impune mânele şi D-deu varsă darul; preotul impune umilita sa mână şi D-deii bine- cuvintză cu mâna sa a tot puternică; episcopul sânțeşte și D-deu îi împărtășește dignitatea (5). - 
Trebue a observa, că de și harul Preoţiei este unul, to- tuși se împărtușeşte prin misterit la diferite trepte : diaconul îl primeşte întrun grad mai mic, preotul un grad mare, în- fine episcopul întrun grad și mai mare. Fie-care î primeș- te într'o măsură conrespundetâre serviciului stă în bise- TICĂ: aşa că dupre darurile primite prin hirotonie, episco- pu: este înv&țătoriul de frunte, cel dintâiti servitor al lucru- rilor sânte, şi principalul administrator sati arhipăstoriii în biserica sa particulară ; preotul primind t6tă puterea sa prin hirotonie dela episcop, n'are dreptul de a învăţa dea olicia şi a administra spiritualminte decât în parohia sa și 

(2). Despre Preoţie, III. 
(3). In Baptism. Christi +, III, p. 370. ed Morel, „(3). De Dignit, sacerdotali, cap. V, in Patrolog. curs. compl. t. XVII, p. 5Tf.
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sub dependenţa episcopului, şi diaconii sunt numai ajută- 
tori şi împreună slujitori ai episcopilor şi ai preoţilor în ser- 
viciul lor la biserică, neavând prin ei însăşi nici dreptul de 

a învăţa, nici de a oficia, nici de a administra (V, $. 174). 
III. Darul preoţiei de şi se împărtăşeşte prin hirotonie 

în deosebite grade diaconilor, preoţilor și episcopilor şi de 
și învestindu-i cu Gre care măsură de putere spirituală, lo- 
cuește invariabil în sufletul fie-căruea din ei, de aceia nici 

episcopul, ici preotul, nici diaconul nu primesc de a doua 
Oră hirotonia pentru același grad, şi misteriul Preoţiei se 
priveşte ca nerepețibil. 

Ideia dintâiii se espune de Sântul Apostol Paul, când 
amintește de dou& ori episcopului Timoteii darul, care 
este întru el (1 Tim. IV, 14), darul lui D-deii ce l-a primit 

(II Timot. IL, 6), A doua ideie este desvoltată în can. 68al 
Sânţilor Apostoli : „Dacă vre un episcop, preot saă diacon 

va primi dela cine-va a doua Grad hirotonia, să fie esclus din 
tagma sântă, și el și acel ce l-a hirotonit“. Şi în canonul 36 al 

sinodului din Cartago : „Preoţii saă diaconi dovediţi de vre 

un păcat greă, care-i îndepărttză fară îndoială dela oficiă, 

nu trebue să primescă impunerea mânelor ca penitențiă saă, 

ca laiciă credincioși ; ei numai sunt admiși a fi rebotezați și 

înălțaţă la trepte bisericești“. In fine canonul 59 al acelu6și 

sinod : „Credincioși misiunei ce am primit-o, propunem și 
acest punci decretat la sinodul din Capua adecă : că nu este 
permis a se face repețire botezului şi hirotonieit. 

In genere biserica a avut tot-dcuna de normă dea nu 

repeţi nici într'un cas nici preoția nici botezul, numai a- 

tât una cât şi celă-lalti să fi fost administrată regulat, chiar 
în societăţile eterodoxe. Așa nu s'a repetit nici odată hiro- 

tonia la preoţii societăţilor eterodoxe precum Catari (2), şi 

(2). L-iu sin. ecum. can. 8.
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Donatişti (1), întorși la ortodoxie, şi astă-di face tot așa cu 
acei carii părăsesc biserica romană spre a reîntra în sinul 
seu. Așa și sinodul din Roma condamnă pre Donatus pen- 
tru hirotonia a doua pe care o făcea el episcopilor şi preo- 
ţilor căduţi în timpul persecuţiunei, violând prin aceia in- 
stituţiunile bisericei universale (2). Sântul Vasilie cel Mare 
imputa iarăși lui Eustachie al Sebastei, că a repetat hiro- - 
tonia, observând, că nici unul din eretici n'ail îndrăsnit incă 
a o face (3); dar câți-va învăţători făcură Arienilor același 
imputare (4). Trebue să mai adaugem numai puţin că hi- 
rotonia împărtășită neregulat şi nelegal, precum se prac- 
lica acâsta la eretici, era recunoscută ca ne eficace de bi- 
serică, care hotări de ao suplini prin o nouă hirotonie le- 
gală în casul, când servitoriul bisericesc, care sar întârce 
la ortodoxie ar fi judecat demn (5). Așa se purta odinidră 
cu Arienii, Paulicieniă (6), şi în genere cu toţi acei carii fu- 
sese hirotoniți de către pseudo-episcopi, nelegal instituiți (7); 
aşa se pOrtă și acum cu acei carii revin dela protestantism. 
Dar, dreptul vorbind, în casui acesta, misteriul Preoţiei nu 
se repetește, ci se împărtăşește anume pentru prima 6ră, 
de Ore ce preoția cea dintâiii n'a fost adevărată, ci numai 
pretinsă. 

(2). Sinod. Cartag. III c. LXVIII; Conr. Cartag. 1V, e. LII, LXXI; Augustin, ad Bonifac. Epist, CLXXXV, n. 44, 46; ad Teodor. Epist. LXI, n. 9. 
(2). Optat lib. 1. p. 144. comp. Bingham orig.e cel. . 1, p. II. lib. IV, e. 7. Ă 

(9). Epist. e. Theodote, ep. de Nicopoiis CĂXXX; Oper. St. păr. X, p. 285. 
„1%. Faustini St. Mareellini Libell.. precum ad imperateres, n. XIII, în Patrolog, curs. compl. t. XIII, p. 92, 101. „(). L. sin. ec. can. 19; Ii Ec. can. 4; II, ec. can. 5; conc. din Laodicea c. 8. Vas. cel Mare, reg. |. | (). |. Sin. ee. can. 19; pap. Înocent. Epist. ad Alex. XVIII. 
(2. II. Gone. ec. Can, 4; cone. de Nicea, Epist. ad. Alex. (Socra- te, Hist. ecel. 1, 9). 
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Ş. 241. Cine pote administra misteriul Preoţieă şi ce se. 

cere de la acei ce-l primesc. 

|. Dupre înv&ţătura bisericei ortodoxe dreptul de hiro- 
tonie spre lucrările sacre aparţine numai urmaşilor nemij- 
lociţi ai Apostolilor, Episcopilor (Epistola Patr. etc. art. 10). 

19, Învățătura acâsta este întemeiată pe Sânta Scriptură. - 

Sântele cărți spun, că Apostolii singuri hirotoneaii ei inșii 
la diferite grade ierarhice și dădură puterea acesta numai 

Episcopilor. Ei hirotoniră înșii la episcopat (Il Tim. 1, 6), 

la preoție (Fapt. XIV, 22, 23), la diaconat (VI, 4). Ei în- 

credințară puterea acesta Episcopilor. Sântul Paul scrise 

lui Tit, episcopul Cretei : „Te-am lăsat în Creta, ca să re- 

guleză toi ce este de regulat și să aședi preoță în fie-care cetate, 

dupre cum ţi-am poruncit“ (Tit. 1 5) și făcu lui Timotei, 

episcopul de Efes, acestă recomandare : „Curând sa nu puă 

nimărul mânile, ca să nu te faci părtașiă, de pecate străine“ 

(1 Tim. V, 22). Cuvântul dumnedeesc nu citeză un sin. 

gur cas în care misteriul Preoţiei să fi fost împărtășit de 
alţii afară de Episcopi (1). 

20. Același înveţătură este confirmată prin regulele sân- 

ților Apostoli și cannele conciliilor. Cele două canâne din- 
t&iu apostolice poruncesc : «Ca episcopul să fie hirotonit de 
doi sai trei episcopi; preotul. diaconul şi cei-lalți clerici să 
fie hirotoniți prin un singur episcop» (Comp, can. 60 al sin. 

(). Cât despre cuvintele Apostolului către Timotei : „Nu fi 
nebăgător de sâmă de darul ce este întru tine, ce ţi s'a dat, prin 
profeție, e» punerea mânelor presbiteriului (| Tim. IV, 14), prin 
presbiteriii (zpeoâvrefoy) se înţelege adunarea celor mai bătrâni 
(zpes6orânwy, dela zpeoâos, bătrân) păstorii bisericei, pintre carii se 
afla şi Apostolul Paul (Il Tim. ], 6), şi nici decum preoţi simpli. 
05 nepi apesâorâpov, observă St. Chrisostom, eqoiv evrabia, axă 

, 2 . 3 2: A 3 2 . 
Tei ZRLO 409, 0) ŢID (0) 1pS90DTepoL TV E0LD070T0Y E XSLpOTOVOLY 

(n. 1 Tim. homil. XIII, n. 1).
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de Cart). Ai 1g-lea canon al sinodului ântâiă ecumenic în- 
tre alteie : «Dacă vre-unii (Pauliciani) au făcut mai înainte 
parte din cler, dupre ce se vor boteza iarăși de îndată ce vor 
fi recunoscuţi nevinovaţi, să se hirotonescă de către un epis- 
cop al bisericei catolice». Canonul al g-lea al sinodului din 
Antiohia se esprimă așa : <Fie-care episcop are autoritate 
în diecesa sa; să o administreze cu tGtă prudenţa cuviin- 
Că6să; să aibă grija de laturea ce depinde de orașul săi, şi 
să hirotonâscă preoți şi diaconi, (Comp. can. 2 lasin. din 
Chalcedon). 

3% Este desvoltată în fine de aședămintele Apostolice 
așa numite, și scrierile sânților părinți şi învățătorii bisericel. 
In cele dintâi se dice : <Hotărim, ca episcopul să fie hiro- 
tonit de trei episcopi sai cel puţin de doi. .; preotul şi dia- 
conul de un episcop, precum şi cei-lalți clerici; dar nici 
preotul nică diaconul să nu îndrăsnâscă a hirotoni laici ca 
clerici (:)>. Și aiurea: «Nu trebue ca preotul să hirotones- 
că clerici (2);. Preotul impune mâna (getpoSerei), dar nu 
sEvârşește hirotonia (02 XepoTovei) (3);. Acei din sânții pă- 
rinți şi înv&ţătorii bisericei, carii esprimă lămurit adevă- 
rul acesta sunt : Sântul Chrisostom, unde cetim : Ceia ce 
dicea Apostolul de Episcopi atribuea de opotrivă ȘI preoți- 
lor. Numai prin hirotonie (Ti Xeporovia, wâym) se deosebesc 
episcopii, şi acesta se pare este singurul privilegii ce-l ati 
asupra preoţilor (4%;. Sântul Epifanie care dice : «dignita- 
lea episcopatului este destinată mai cu s&mă a naște pă- 
rinţi; căci episcopilor se cuvine a înmulți părinţii în bise- 
rica lui Christos. Trepta a doua (a preoţilor) nu pâte să 

(1). Const. Apost. III, c. 20. 
(2). Ibid., VIII, e. 46. 
(5). Ibid.. e. 28. 
(). In IL. Tim. homil. XI, n. 1.
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nască părinți; el naşte bisericei, prin botezul renaşterei, fii 

şi nu părinţi sai înv&țători. Este Ore cu puţinţă, ca un preot 

să hirotonescă un preot, neavând pentru acâsta puterea 

de a-i impune mânile (*)? În fine Fericitul leronim, dicea 

așa : «Ce servicii are episcopul, afară de hirotonie, care 
să nu aparţie de opotrivă şi preotului (3)? «Se scie Yarăși, că 

Sântul Atanasie Alexandrenul, căutând a dovedi, că Eschin 

acusatoriul săă, nu:era preot, cita în deosebi că Eschin nu 

primise hirotonia dela vre-un episcop, ci dela Colut, sim- 
plu preot (2). 

II. lar despre acei ce voesc să primescă misteriul Preoţiei: 
1% Trebue mai ântâiii să fie creştini, și creştini ortodocși, 

fiind meniţi a fi păstori bisericei ortodoxe. De aceia sino- 

dul din Niceia hotări ca, întorcându-se la ortodoxie preoți 
din secta Paulinienilor, în care botezul şi preoţia se ad- 
ministra neregulat, să nu fie învestiţi cu trepte. bisericești, de 
se vor crede a fi demni, decât numai când vor primi din 

noii botezul, singurul adevărat (can. 1). Mai mult încă, la 
sinodul din Cartago se uniră a cere dela aspiranţii la hiro- 

tonie, nu numai să fie creștini ortodocși, ci ca înainte de 

hirotonie să fi convertit la ortodoxie pre toţi cei din casa 
lor (4). 

20, Apoitrebue să fie cercaţi despre credinţă şi se ducă o 
viaţă conformă cu cuvântul dumnedeesc (sin. din Laod. 

can. 12), cum se cade unor iconomi ai lui D-deu (Tit. 1, 7), 

chiemaţi a învăţa pre alți G6meni în credința prin cuvânt și 

(1). Haeres. LXXV, c. 4. 
(2). Epist. ad Evagr. LXXXV. Comp. Ambr. Epist. Iln.6; 

XIII, n. Î, Theod, in Num. inter. 18, 
(3). Apol. contr. Arian. n. 12 Opp.t. 1, part. I p. 134, ed. Maur. 
(4). Episcopii, preoţii si diaconii sa nu se hirotonescă până ce 

nu vor converti pre toţi cei din casa lor la credinţa ortodoxă“. 
“Teologia Dogmatică. 

41,
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viață esempiară (1 Tim. III, 2; IV, 12). De aseminea s'a 
orinduit de biserică ca candidatul de preoţie se cunâscă 
Sântele Scripturi şi regulele bisericeşti, ca să se pOtă con- 
forma el însuși și spre a instrui turma ce-i s'a încredinţat 
(VII, Conc. ec. c. 2); nu trebue a se grăbi a încredința epis- 
copatul sai preoţia unuea ce a venit curent dela păgânism 
sau în genere unui neofit (| Tim. III, 6), sati ori cărui al- 
tuea care părăsește o viaţă desfrânată, şi trebue a hiro- 
toni numai dupre o cercetare convenabilă (Can. ap. 8o; 
Can. 2 şi 9 al L-iului sinod ecumenic; can. 3 al sin. Laodi- 

„cen); un laic sai un călugăr nu trebue să fie rădicați la 
episcopat decât dupre ce au fost esaminați în treptele infe- 
riOre ale bisericei (Cinci-Șeselea, 17; Sardic. 10). 

30. In fine trebue, spre a fi ales la episcopat, să fie liber 
de legătura conjugală ; dar acestă condiţiune nu este indis- 
pensabilă, daca cine-va voește, în alegerea la preoție și dia- 
conat. 

Regula privitâre la necăsătoria episcopilor are origina sa 
în tradiţiunea apostolică. Cu tâte că nu este nici o îndoială 
că în vecurile dintâi ale creştinismului, să rădica câte o- 
dată la episcopat chiar 6meni însurați (I Tim. III, 2, 4; 
conc. Cart. c. 3, 4 etc), totuşi se vede acum. în aşedă&min- 
tele apostolice, că era permis episcopilor precum și altor 
clerici, de a se „depărta de casatorie“ numai acesta să fi 
fost pentru cumpătare dar nu din desgust către căsătorie 
(can. 51), cum predicati uniea pe atunci (I Tim. IV, 1-3) (5). 
De aceia se statori în biserică obiceiul dupre care se ră- 
dica la episcopat de preferință Omeni necăsătoriți şi dis- 
tinșă prin O viaţă curată și cump&tată (2), și chiar, dacă epis- 

(1). Irenei. adv. Her. |, 21, 31; Clem. Alex, Strom. VII, 12. Comp. not. 2 şi 7. p. 168. | . (2), Așa fură toți prelaţii cei mari vechi ar bisericei, Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul, I6n Chrisostom, etc. St. Grigorie, 
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copii erai aleși dintre preoţii lumeni, cea mai mare parte 
întrerumpeaii legăturele lor conjugale dupre ce primiseră 
hirotonia de episcopi. Usul acesta totuşi nu avea putere 
de lege nici în suta a patra, nici chiar într'a cincea (1). Intr'a 
șesea împăratul lustinian, confirmând regulamentele de ad- 
ministraţiune bisericescă, confirmă prin o lege ceia ce nu- 
meşte el obiceiă din vechime și al sânților părinţi dupre 
care nu se rădică la episcopat decât călugări sai membri 

ai clerului regularii, fără de femei sai cel puţin fără de 
copii, pentru ca să pâtă mai uşor, dupre hirotonie, părăsi 

vechile lor soţii (2). In fine în suta a șâptea când se ob- 

serva că obiceiul acesta se călca în unele locuri, decretă, 

sinodul al VI-lea următârele : «Ne-am însciinţat că în A- 

vorbind. de împrejurările alegerei Sântului Vasilie la scaunul 
Cesarei, dice : „Disputele eraii cu atâta mai vii cu cât eraii mai 
absurde ; căci se sciea, bine cine avea preeminența asupra tu- 

turor, ca srele asupra stelelor. Fie-care videa acâsta lămurit, 

mai ales cetăţenii cei mai stimaţi și cei mai nepărtinitori, toți acei 
carii aparţineaii altariului, și nazireii noştri ( călugării), cărora, cel 

puţin în mare parte, trebuea să le fie încredințate aseminea ale- 
geri. .. . spre binele mai mare al bisericei. . , Şi care suflet bine 
cugetătoriii nu te-ar fi ales cu esclusiunea ori căruea, pre fine cap 

dumnedeesc şi sacru, pre tine care ești săpat în mânile Domnu- 
luă (s. XLIX, 16), pre tine care ești independent de legătura con- 
jugală, fără să fii lipsit de trup şi sânge? “ (Serm. XVII pane- 
gir. al St. păr.). 

(2). Fiind clerie în Tesalia, cunoscem un obiceiii, care esista, în 

ţara, aceia; acolo un elerie, dacă continua a vieţui împreună cu 

femeia ce o luase de soţie înainte de hirotonia sa, era esclus din 

cler, pe când în orient toţi, chiar episcopii, se absțineaă de a vie- 

țui împreună cu soțiile lor, și acesta de bună voie nefiind. con- 

strinşi la acesta prin vre-o lege nevariabilă; căci muiţi dintre ei, 

în timpul episcopatului lor, avură chiar fii dela soțiile lor legi- 

time“ (Socrat. Fist. eceles. lib. II, c. 22). com. can. 4, 34, Slal 

sin. Cartag. 
(2). Iustin. Novell. VI. cap. |: „Prius autem aut monasticam vi- 

tam professus aut in clero constitutus, uxori tamen cohrens, nec 

filios habens. . . etc.
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frica, Libia şi pe aiurea, unii din prea iubiții capi (epis- copi), chiar dupre hirotonia episcopală, nu încetâză de a vieţui cu femeile lor şi sunt ast-fel scandal altora. Având deci în cuget a regula totul pentru binele cel mai mare al oilor ce ni s'a încredințat, am recunoscut că este de folos a numai fi așa de acum înainte. Dicem acâsta nu spre a respinge saii a schimba instituțiunea apostolică, ci în vede- rea mântuirei Gmenilor şi a perfecţionărei lor, și pentru ca să nu se facă nici o imputare oficiului sânt; căci dumne- deescul Apostol dice : „Zote sa le Jaceţi spre mărirea D-deă. Nu daţi ocasiune spre scandal nici ludeilor, nică mea- murilor, nică bisericeă luă D-deă, precum mă silese a plăcea tuturor întru tăte, ne căutând cela ce-mă este de folos, ci cela ce este de folos multora spre a fi mântui. Fiţi mie urmatori precum și eăi luă Christos (IL Cor. X, 31-33; XI, 1), «Dacă se va vedea vre unul făcând acâsta să fie esclus» (Can. 12). De atunci obiceiul de a alege la episcopat numai &meni necă. sătoriţi a devenit o iege constantă în biserica ortodoxă. Cât despre persânele chiemate la treptele inferiore ale erarhiei, preoţia și diaconatul, credinciose cuvântului divin (| Tim. III, 2, 4 12), biserica ortodoxă nu le imputa nici o- dată, că Sunt căsătoriți, numai sa fi intrat în acestă stare îna- intejde hirotonie (Can. ap. 26; sin. din Neoces, can. 1; sin. | ecum. can. 3; VI ec. can. 3, şi 6); ea nu le cerea nici odată celibatul, ca vot sau obligaţiune a oficiuiui lor. Din contră, întemeiaţi pe aşedămintele apostolice, opri aspru preoţilor 
de a rumpe legătura căsătoriei lor, chiar sub „Cuvânt de e- vlavie“ (can. 5), de aseminea condemnă aspru pre acei laici, carii judecai de necuviincios a primi cuminicătura din mânele unui preot căsătorit (Sin. din Gangra, can. 4, etc.). Și când în sinodul Lia ecumenic s'a făcut propunere de a se întroduce în biserică o lege nouă despre necăsătorirea
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tuturor ierurghisitorilor în genere, Sântul Pafnutie, unul din 
membrii cei mai însemnați al sinodului, el însuși celibatar 

şi ascet sever, îndemnă pre toți părinţii ce se aflau la sinod 
a nu impune preoților o sarcină grea pe care toţi nu puteai 

să o p6rte ușor; şi adause că este deajuns a decreta că, «du- 

pre tradiţiunea vechie a bisericei», să se interdică căsătoria 
numai acelora, carii sunt acum căsătoriţi, şi acei ce se vor 

fi căsătorit înainte de hirotonie să nu-şi părăsescă femeile 
lor dupre sânţirea lor la preoție (1). Chiar biserica Romei 

a observat acestă tradiţiune a bisericei romane până la finea 
vâcului al patrulea (2); dar la sfârșitul sutei a patra (2), și 
cu deosebire în a cincea (4), și în a șesea (5), în care se văd 

ordine ce impunea, nu numai preoţilor și diaconilor, ci şi 

subdiaconilor, un celibat complect sai lăsarea femeilor lor; 

ordine pe de o parte arbitrare și opuse spiritului aşedă- 

mintelor vechi ale bisericei, și de alta, provocând prin ri- 

g6rea lor pre cei slabi la o viață scandalâsă. In urmare 

sinodul al Vl-lea ecumenic statori următârele : eAuqind 

că în biserica romană s'a transmis sub formă de lege, că 

acei carii se cred demni de hirotonie ca diaconi, saii ca 

preoți să se îndatorâscă a nu mai vieţui cu femeile lor, noi 

dupre canonul vechiă Apostolic, aurorisăm pre preoți a 

continua în vieţuire cu femeile lor legitime, fără a rumpe 

unirea lor, nici a-i priva de a avea relaţie cu ele la timpul 

cuviincios. Dacă decă cine-va se învredniceşte de hirotonie, 

ca subdiacon, diacon saii ca preot, împreună vieţuirea cu 

(1). Socrat hist. ecol., hb. I, cap. 2. 

(2). Concil. Illiberit. can. 33. 65. 
(3). Papa Siriciu (385;, can. 3; Inocent. 1 (404), can. 2. 

(4), Leon (443), can. 3; Concil. Aurel. [] (452) can. 7. 

(5). Conei! Toled. (53i), can. 1; Cone. Turon. (567), can. 19; 

Cone. Altiss. (570), can. 20-22. ef. Walter. Lehrb. d. Kirchenrec- 

chts $. 212, Bonn. 1842.
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femeia sa legitimă să nu se considere ca o impedecare de hirotonie, şi dândul-o nu i se impune îndatorirea de a nu avea relație cu femeia sa, pentru ca să nu înjosim 6re cum căsătoria, aședată, de D-deu și bine-cuvântată de EI întru venirea sa; căci așa a dis Evangelia : „Omul se nu despartă ceta ce a împreunat D-le (Mat. XIX, 6); și Apostolul re- comandă : „Căsătoria să fie cinstita întru tote și patul nes- purcat“ (Ebr. XIII, 4). Ei dice aiurea : „Ze-ay legat cu, fe- meie ; nu căuta deslegare“ ( Cor. VII, 27). Scim că în sino- dul din Cartago s'a hotărit în interesul curăției preoților, ca subdiaconii, carii se ating de sântele taine, diaconii şi preoții trebue să se absţie de relaţia conjugală în anumi- te timpuri. Așa tradiţiunea acâsta apostolică, acest obicei vechiă, îl mânţinem, sciind timpul fie-cărui lucru şi mai ales al ajunărei și rugăciunei. Căci servitorii altariului, pe timpul când se apropie de cele sânte, trebue să se reție în tote, spre a putea căpăta dela D-dei aceta ce cer cu cură- ție. Dacă, cu desprețul canânelor apostolice, va îndrăsni cine-va a priva pre vre un cliric, preot, diacon sai subdia- con, de împreună locuirea sai de relațiunea cu femeia sa legitimă, să fie depus! De aseminea dacă vre-un preot, dia- con, sub pretext de pietate, va alunga pre femeia sa, să ne îndepărtat din serviciul sei, și dacă se împrotiveşte să fie esclus definitiv» (Can. 18). Pontificir Romer nu observară ca- nonul acesta : din contră, ei confirmară şi mai aspru, în se- culele următâre, ordinele înprivinţa celibatului clericilor (*), şi în al doi-spre-decelea îl întinseră până la treptele inferi- ore (2); dar prin acesta s'a făcut vinovați de călcarea unui canon vechii ecumenic. | 

  

(1). Concil. Roman, (743), can. 1, 2; Coneil, August (952), can. I, 11, 16, 17. 19 
(2). Concil. Later, I (1123), can 40 şi alte sin6de.
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VIII. Observări generale asupra misteriilor. 

Ş. 242. Obiectele acestor observări. 

Luând de bază învățătura bisericei ortodoxă în privin- 

ţa fie-cărul misteriii luat a parte, precum s'a desvoltat, ne 

este ușor a face asupra misteriilor observări generale, care 

conrespund erorilor eterodoxe în privința acâsta, și anu- 

me : despre natura misteriilor, despre numărul lor de ș€p- 

te, despre condiţiunile recerute pentru săvârşirea și lucra- 

rea lor ($. 200). La t6te acestea dupre planul nostru vom 

adauge o aplicare morală a dogmei despre misterii. 

Ş. 243. Despre natura saă, esenţa misteriilor. 

Misteriile nu sunt numai semnele promisiunilor divine 

pentru a escita credința sufletelor; nu sunt nică simple ce- 

rimonii, care se deosebescă pre creștini de necreştini; nu 

sunt nici simbâle ale vieței spirituale, precum pretind ete- 

rodocşii ($. 200), ci „lucrără sânte care, sub un chip vădui, 

împărtășesc în realitate credincioșilor harul dumnedeesc ne- 

vădut ; instrumente, care lucr&ă numai decât prin har asu- 

pra celor ce se împărtășesc de ele“ (Epist. Patr. etc. art. 15). 

I. Despre acesta ne asigură tote locurile Sântelor Scrip- 

turi, ce le cunâscem acum și care vorbesc despre fructele 

cutărui sai cutărui misteriii. Aşa spre esemplu, se dice des- 

pre botez : „De nu se va naște cine-va din apă şi din Spirit 

nu va intra întru împărăția hă D-deă“ (l6n, IL, 5); sau : 

„A iubit Iisus Christos biserica și pre sine sa dat pentru ea, 

ca să o sânţască curăţindu-o prin spălare de apă în cuvânt“ 

(Efes. V, 25, 26); şi tarăși : » Ceia ce și unii din voi aă, fost 

odinidră (păcătoşi); dar vaţă spălat, vaţi sânţit, vaţi în-
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dreptăţii în numele Domnului) isus Christos şi prin Spiritul D-deuluă nostru (1 Cor. VI, u). Despre misteriul Mirului se dice : „ Atunci împuseră ei mânele și primiră Spiritul Sânt. Când Simon a vădut că Spiritul Sânt se dădea prin punerea mânelor Apostolilor, le oferi bană şi le gise : Daţi-my și mie puterea acesta ca acei cărora voii impune mânele se Drimescă Spiritul Sânti (Fapt. VIII 17-:9). Se dice despre misteriul Euharistiei : „De va mânca. cine-va pPânea acâsta va trăi în veci... . cel ce mănâncă trupul mei, și bea sângele meă, are viață vecănică, și eăi îl voiă învia pre el în diua cea de apoi“ (l6n, VI- 52-55). Despre misteriul Preoţiei se dice : „Nu fii ne luditoriă, de sâmă de darul ce ţi sa dat prin profeție, cu impunerea mânilor presbiteriuluat (1 Tim. IV, 14; Comp. II Tim. 1, 6), etc. etc. Aici evident, se esprimă că în_botez, apa, prin venirea nevedută a Spiritulur Sânt, renasce pre om, îl curăţeşte şi îl spală de tote pecatele sale ; în Mir-un- gere, punerea mânelor sau ungerea face să se pogore asu- pra omului darurile harului; în Euharistie, însuşi corpul şi sângele lui Iisus Christos dau nemurire ; punerea mâne- lor în misteriul Preoţiei împărtășește aceluea ce-l primeşte un dar special, în genere fie-care din misterii, chiar prin esenţa sa, lucr&ză, nespus asupra omului prin har, cândi se împărtășeşte. 
II. Acelaşi învețătură o esprimă unanim sânţii părinți şi învăţători aj bisericei în mărturiile lor asupra fructelor mis- teriilor. Mărturiile acestea s'a adus la timpul şi locul lor; aici este de ajuns a cita câte-va din eie, spre esemplu : A Sântului Ciri] lerusalimitenul : “Apropiâţi-v& de botez, nu ca de o apă simplă, ci ca de un har spiritual, ce se dă cu âpă (1. Şi iarăşi : «Nu privi mirul acesta ca pe o ungere, ordinară ; căci, precum pânea euharistiei, dupre chemarea PN 

(1). Catech,, III, n. 2.
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Spiritului Sânt, numai este pâne de rând, ci corpul lui Ii- 
sus Christos, de aseminea şi acest Sânt Mir numai este a- 

cum, dupre chiemare, o crijmă simplă, ordinară, ci un dar 

al lui Christos şi al Spiritului Sânt, ce se face lucrător prin 
presenţa divinităţei sale, Se unge simbolic fruntea ta, și or- 

ganile simţurilor tale, şi în momentul când corpul tăi pri- 

meşte vădut ungerea, sufletul ţi se sânțește prin Spiritul 

Sânt şi de viaţă făcătoriul (1). 

A Sântuluă Grigorie Nisis : «Cu tâte că apa nu este alt- 

ceva decât apă, totuși când se bine-cuvinteză de sus prin 

har, ea reînoește pre om prin o regeneraţie spirituală. Dar 

dacă cine-va, având în privinţa acestui punct nesiguranță 

şi îndoeli, vine de-mi face greutăţi, întrebându-mE neince- 

tat și repetindu-mi : Cum regenereză apa (râs Wwoo dvaţey- 

se face naşterea dupre trup, și ei îți voit esplica cum se 

opereză renașterea cu sufletul: 

A Sântului Atanasie cel Mare : «Precum un om botezat 

de un om, adecă de un preot, este luminat prin harul Spi- 

ritului Sânt, de aseminea acel ce mărturiseşte păcatele sale 

în Căinţă obţine ertarea, chiar dela harul iui Christos, prin 

mijlocirea preotului (2)». 

A Sântului I6n Chrisostomul : «ln Botez darul se împăr- 

tăşeşte prin apă, care este o materie pipăibilă ; dar efectul 

spiritual constă în naştere şi regenerare sau reinoire (5). 

A Sântului Vasilie cel Mare : «Este prea laudabil lucru şi 

forte folositoriă de a se împărtăși în fieşte-care di și a pri- 

mi corpul şi sângele prea sânt al lui lisus Christos, pentru 

că Domnul nostru dice lămurit : „Cel ce madnâncă trupul 

(5). Mystag. HI, n. 3. 
(2). Orat. în Baptisma Christi t. II, p. 803, ed. Morel. 
(3). In Mat, hom. LXXĂXII, n. 4, t. ÎN, p. 421.
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meă, și bea sângele meă, are viaţa eternă“ (16n, VI, 55). Căci, 
cine sar îndoi că comunicând neincetat cu: viața ar putea 
trăi alt-fel (1)9,. 

A Sântuluă Ambrosie ; «Cine dă darul Episcopatului? 
D-dei sau Omul? Vei răspunde negreșit că D-dei. Dar 
D-deii îl împărtășește prin om. Omul impune mânele şi 
D-dei revarsă darul; preotul pune umilita sa mână și D-dei 
bine-cuvinteză prin drepta sa a tot puternică; episcopul în- 
vesteşte în tr&ptă şi D-deti împărtăşeşte dignitatea». 

III. Să ne mai amintim iarăși că biserica ortodoxă avu 
dela început, ca și astă-di, obiceiul de a împărtăşi Botezul, 
Mirul şi Cuminicătura chiar și pruncilor. Deci, dacă mis: 
teriile sunt numai nişte semne destinate a deștepta în su- 
flete credinţa, carea singură ne mântueşte și nu instrumen- 
te, care lucreză asupra Gmenilor prin harul folositor al lut 
D-deii, se întrebă de ce tolos pot să fie pruncilor cele trei 
misterii indicate, şi în ce scop le-a împărtăşit sânta biseri- 
că mai înainte și le împărtășește şi astă-di. 

Dar la întrebarea : Pentru ce misteriile at atâta putere? 
Nu este de dat decât un respuns : pentru că așa a vrut 
D-deu. El însuși a instituit aceste lucrări sânte, ca atâtea 
instrumente vădute spre a împărtăşi Gmenilor darurile ne- 
vedute ale harul săă; El însuşi înveță cum trebue să se 
sevârșască aceste lucrări sânte pentru ca Gmenii se primâs- 
că în adevăr prin mijlocul lor darurile harului ; și să se facă 
voia sa; misteriile s&vârşite dupre instituțiunea Mântuito- 
răului lucrâză cu necesitate asupra Omenilor prin harul fo- 
lositorită, 

$. 244. Despre numărul de șepte al sacramentelor. 

Nu sunt nici mai multe nici mai puține de șepte miste- 

  

(3). Epist. către Cesarie, XCIII ; Op. St.P. X, 219.
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riile bisericei : Botezul, Mirul, Cuminicătura, Căinţa, Preo- 

ţia, Căsătoria și Eleo-Ungerea (Epist. Patr. etc. art. 15). 
Căci : 

I. Fie-care din misteriile acestea, precum am v&dut, se 

întemeiază puternic pe Sânta Scriptură, care atribue fie- 

căruea caracterile unui adevărat misteriii, adecă : aședare 

divină, semn v&dut sai pipăit, lucrare nevădută a barului 

dumnedeesc asupra omului. Și dacă în Scriptură nu se 
dice anume că sunt șepte taine (1), nu se dice că sunt două, 

trei, sati una singură. lar numărul de șepte ne este cunos- 

cut din alt isvor dumnedeesc, din tradiţiunea sacră con- 
servată în biserică. 

II. Nu numai biserica ortodoxă, ci şi biserica romană, 

care s'a despărţit de ea din vâcul al noulea, și tote socie- 

tăţile religi6se ale nestorienilor şi monofisiţiior, care esistă 

în Orient din vecul al cincilea, recunosc unanim in ritualele 

lor bisericeşti şi săvârşesc șepte misterii (2). Cum se espli- 

că 6re un acord aşa de perfecti între creștini de opiniuni 

diferite, dacă nu prin faptul, că are de bază tradiţiunea a- 

postolică (2)? Din causa antagonismului lor, creștinii, des- 
pre carii vorbim nu puteai să-și împrumute unii altora 

aceste lucrări sânte saii unele dintre ele, şi în realitate n'ab 

putut face acâsta, cum se pote vedea din multele diferinți, 

(1). Ceia ce propune cu deosebire protestantismul. 

(2). Renaudot, Perpstuite de la Foi, t. V, lib. Le. 2, 3, 9; Ga- 
lan., Conc. Eccles. Arm. cum Rom. t. Iilp. 439; Disert. de Cop- 
tis, lacobitis, sect. III n. 186 (în Bolland. Iun. t. V, p. 140). 

(3). Este cu neputinţa de a nu aminti aici cuvintele lui Ter- 

tulian : „Quod apud multos unum invenitur non est erratum, sed 

traditum“ (de Praese her. c. 28); şi ale lui Augustin: „Quod 
universa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper re- 

tentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime cre- 
ditur“ (De Baptism. contr. Donat. IV, 24, n. 31).
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care esistă în ritualele lor la fie-care din aceste misterii (1). 
III. Spre a desvolta ideia acesta privitOre la statornicia 

și generalitatea credinţei creștinilor în ş&pte misterii, vom 
observa că așa a fost negreșit credința bisericei în t6te 
v&curile. 

19. În vecul al șese-spre-decelea : Când se ivi reforma ȘI 
protestanții 'şi permiseră de a lepăda cinci misterii, păzind 
numai Botezul și Euharistia, credinţa acesta s'a esprimat a- 
tunci de leremia, patriarhul Constantinopolei, în epistolele 
sale către teologii din Wurtemberg (2), prin Gabriel Mitro- 
politul Filadelfiei, care scrise o operă specială asupra celor 
şepte misterii (4), şi în Occident a fost nu numai a multor, 
scriitori, ci și a unui concilită intreg, acel din Trident (2). 

2%. În vecul al cinci-spre-decelea : La începutul vecului 
acestuea Sântul Simeon de Salonic scrise asupra celor șâp- 
te misterii (5) și din sinodul dela Florenţa (in 1438-1440) 
papa Eugeniu al IV scrise despre acesta şi Armenilor (5). 

3%. In vecul al patru-spre-decelea : Mărturiseşte confe- 
siunea credinţei lui I6n Paleologul, imperator de Cons- 
tantinopole (1355) (2); martariseşte un grec de origine, a- 
nume Manuil Calecas (1366) (3), şi sinodul ţinut în Armenia 
în 1342 (9). 

  

(0). Am arătat acum mai multe din diferinţele acestea. , (2). Acta theol. Wurtemberg. . . respous, 1. patriarh Hieremie ad Augustan. Confess., e. VII p. 77. Wiirtemb. 1584. , (3). De septem Sacramentis, cap. V (În Schelistrat., Act. Ori- eut. Escl. adv. Lutheran.). 
(*). Ses. VII can. |. 

, (5). Xousâv, appento4âTav Vaoozhovizs, ră dnayra, neg. IL, nspi Tây pb3TApioov ij "Euxamaizs, îv Bavezia 1820 o. 14. (5). Decret. ad Amen. in Conc. Florenţ 
(7). Apud Allaţ,, de Eccles. Orienţ,. et Occident. consens., Îl], e. 16 n. 4. p. 1256. 
(5). Manuel. Calec., Prine. Fid, cathol., cap. VI. (%). Galan. Cone, Eccles. Armen. cum Rom. t, IUL, p. 439.
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4%. In vâcul al trei-spre-decelea : In care se citâză miste: 
riile, ca fiind în numer de şpte de către lov, ieromonah 
în Constantinopole (1270) (1), de către scolasticii apuseni, 
Tomas Aquina Bonaventura, Alexandru de Hales (2), şi si- 
nodul din Londra ţinut în 1237 (2). 

59. In veculal doi-spre-decelea : Precum se vede din ome- 
lile lui Otto, care predică creştinismul în Pomerania în 
124 (*), şi prin cei doi scolastici, Hugo Victor (5), Petru 
Lombardul (6), carii predicară lămurit învățătura despre 
şepte misterii. | 

6*. Inainte de vâcul al un-spre-decelea și chiar al noulea : 
Căci se află încă rituale greceşti și latine despre şepte mis- 
terii mult anteriore seculului al un-spre-decelea (7), şi patri- 
arhii Constantinopolitani Michael Cerularii şi Fotie, carii 
acusară pre latini de unele rătăciri în oficiile lor despre mis- 
teriă, nu le imputară nici odată, că ar fi adaus sati micșu- 
rat numărul lor. e 

70%. Înainte de vâcul a! cincilea : Căci precum am obser- 
vat acum societăţile nestorienilor şi monofisiţilor, care se 
despărțiră de biserica ortodoxă în vâcul al cincilea, păstreză, 
ca şi ea, până astă-di cele șepte misterii. 

(1). Apud allat. de Eceles, Or. et. Qec. eons. III, 16, n. 4. 
€). Tom. Agquinat., Summa: Theologie p. III, quest. 65, art. 

1; Bonavent. Comment. ir. quatuor libr. Sentent. brev. VI cent. 
III sect. 41 e. 3; Alex de Halles Summa Theol. p. IV, quest. 8. 
membr. 2. art. |. | 

(5). Vid in Collect. Concilior. o 
(4). Attonist vit., lib. II. e. 3, in Basnag. Thes. Mon, î. [II p. 

II p. 62. 
(5). Hugo de S. Victor summa Sentent., de Sacram. lib. 1. p. 

IX, e. 2. 
(o). Petr. Lombard., Libri quatuor Sentent., lib. IV. hist. 13. 
(2). Precum se pote închiea forte bine chiar din caracterul ceri- 

moniilor acestora, din care Mertenius aduce esemple la începutul 
cărței sale : de Antiquis Eceles. Ritibus libri IV ; cf. Renaudot, 
Perpetuite de la Fuit. V. lib. 1 cap. 7.
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IV. Dacă sânţii părinți şi învățătorii bisericei vechi, du- 
pre esemplul Scripturei, nu dic de a dreptul, că sunt şâp- 
te misterii şi nu espun espres nicăiri învăţătura despre t61e 
misteriile în număr de șepte, 'spre a cunsce causa faptu- 

„lui acestuea, trebue a ne aminti că atunci în biserică era 
obiceiul de a păzi tăcerea (disciplina arcani) în privinţa mis- 
teriilor, precum asigură Marele Vasilie. Dupre ce a vorbit 
în epistola sa canonică către Amfilochie, că biserica, pe 
lângă dogmele și preceptele scrise, are şi altele pre care le 
ţine dela tradiţiunea apostolică, prin succesiune, în miste- 
rit, Sântui Părinte citeză anume, spre întemeierea cuvinte- 
lor sale, câte-va trăsuri particulare din ritualul Euharistiei 
și al Botezului, şi pune apoi întrebarea acesta : «Din ce scri- 
ere le-a luat? Au nu din acea învăţătură nepublicată și ne: 
propusă, pre care părinţii noștri at sciut a o menţine ne- 
atinsă de ori-ce curiositate şi investigațiune, fiind deprinși 
cu înțelepciune a ţinea sub egida tăcerei sânțenia misteriu- 
lui? Ore s'ar cuveni a publica o învățarură asupra unui 
obiect, a cărui privire chiar este interdisă tuturor celor, 
carii nu sunt inițiați în misteriă (2)>>. Dar, de și, în urma 
acestui obicei evlavios (2), sânții părinți şi înveţători ai bi- 
sericei s'au absţinut de a trata despre tâte misteriile îm- 
preună, totuși vorbesc adesea în scrierile lor, dupre ocasi- 
une și scopul lor particular, când despre un misteriii, când 
despre altul, când despre un al treilea, așa că colaţionând 
tote mărturiile lor se află că recunosceati câte șepte mis- 
teriile pe care biserica le-a conservat până acum. Așa, pre- 
cum am vădut acum, se află: 10, Despre Botez, mărturiile 
Apostolului Varnava, a Sântului Iustin Martirul, a lui Ter 

  

(5). Din cap. 27, Despre Spiritul St., e. Amfilochie. . . can. ŞI 
(2). Emman. a Schelstrate. Diss. apolog. de Disciplin. arcani, Roma, 1685, cap. II și III, unde seafăo mulţime de dovedi spre întemeierea acestui adevăr.
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tulian, Ciril Ierusalimitânul, ale Sântului şi Marelui Vasilie, 
ale Sântului Grigorie Nazianzanul,a Sântului Chrisostom şi 
ale altora (Ş. $. 202- 206); 20. Despre misteriul Mirului, lo: 
curile din scrierile atribuite lui Dionisie Areopagitul, Teo-: 
fii din Antiohia, Tertulian, Clement Alexandrenul, Cipri- 
an, Papa Corneliu, Efrem Sirul, sinodul Laodicean, Ciril le- 
rusalimitanul și alții ($. $. 208-211); 30. Despre Euharistie, 
locurile din Ignatie, lustin Martirul, Irineu, Ipolit, Dionisie 

Aiexandrenul şi alți inv&ţători ai bisericel. și chiar sinâde, 

atât ecumenice,cât şi provinciale ($. $. 214-220); 40. Des- 
pre Pocăinţă. cannele şi aşa numitele asedăminte aposto- 
tolice, Tertulian, Ciprian, Atanasie cel Mare, Chrisostom, 

Ambrosie, Grigorie Nissul, Ieronim, Ciril Alexandrenul și 
chiar sin6de ($. Ş. 222-225); 5% Despre Eleo-Ungere, locuri 
din Origen, Chrisostom, Victor de Antiohia, Cesariu, Papa 

Inocentie, Ciril Alexandrenul și alții ($. $. 230-232); 60. Des- 

pre Căsătorie, locurile din Sântul Ignatie, Tertulian, Chri- 

sostom Marele Vasilie, Grigorie de Nazianz, Ambrosie, Au- 

gustin, etc. (Ş. Ş. 234-236); 70. In fine, despre Preoţie, lo- 

curi din Can6nele Apostolice, din Sântul Vasilie cel Mare, 
Chrisostom, Grigorie Nissul, Ambrosie, din Părinţii sino- 

dului din Cha!cedon. Papa Leon și alții (Ş. $. 239-241). 

Dupre acestea nu este de mirare dacă câţi-va învăţători 

vechi, dupre trebuinţe, saă conform cu scopul lor special, sat 

din alte cause, nu vorbesc în scrierile lor decât de doue (2), 

de trei (2), sai de patru misterii (2), și nu dic nimic de altele. 

(1). De esemplu, St. Lustin (Apol. ÎI in Ps. CCCVIII, 14); Au- 
gustin (Enarr | in Ps. CCOVIII); St. I6n Damascen (Esp cred. 
ort. lib. IV, e. 9, 13) vorbese de Botez şi Fuharistie. 

(2). Spre esemplu, Sântui Ambrosie (de Sacram,, lib. VI) și St. 
Ciril lerusalimitenul (Mystag. 1-1V): despre Botez, Mir şi Eu- 
haristie. , 

(3). Spre esemplu, Augustin gice : „Si ad hoc valet quod dic- 
tum est in Evangelio : Deus peccatorem non audit (Iohann. IX, 31)
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Fără de cause se încheie de aici, cum fac protestanții, că 
biserica vechie recunoscea numai dou& misterii (de ce nu 
trei saii patru? ), adecă Botezul și Sânta Cină, pentru că 
este sciut, că pre timpui acela, sai chiar într'un timp ante- 
rior, alți înv&țători ai bisericei citeză iarăși tOte misteriile 
pentru că este cunoscut că aceiași învățători, citând anume 
Botezul şi Sânta Cină, fac alusiune câte odată şi la alte mis- 
terii (1), şi vorbesc lămurit, în deosebite părţi din scrierile 
lor, despre fie-care din cele şepte misterii în deosebi (2), 

Este de observat că cuvântul misteriti (uwoTgtoy, sacra- 
mentum) era întrebuințat câte odată de către vechii autori 
creștini, ca și astă-di într'un inţeles mai estins. Deci nu este 
de mirare dacă unii dintre ei, de Și în număr mic, numesc 
câte odată misterii tunderea monahală, rugăciunile pentru 
cei adormiţi, etc. Cu tte acestea nici odată rânduia tun. 
derei, nici rugăciunile pentru cei adormiţi n'aii fost privite 
de biserică ca misterii in înţelesul strîns, în care lua numai 
cele ș€epte misterii (3). 

  

ut per peccatorum Sacramenta celebrentur, quomodo exaudit homicidam deprecantem, vel super aquam Baptismi (Botezul), vel super Oleum (Eleo ungerea), vel super Eucharistiam (Cumi- nicatura), vel super capita eorum quibus manus imponitur (Preo- ţia)? Que omnia tamen el fiunt et valent, etiam per homicidas, id est per eos qui aderunt tratres, etiam in ipsa intus Frelesia“ (De Baptism, V, ce. 20, n. 28). Sântuu Grigorie cel Mare țin Sa- cramentario) vorbeşte iarăşi despre patru misterii : Despre Botez, Mir, Eubaristie şi Eleo-ungere. 
(1). Bună-6ră, Fericitul Augustin în acelaşi loc : „Respice ad mu: nera ipsius Eeclesie : munus Sacramentorum in Baptismo, în Eu- haristia, et in cteris sanctis sacramenţis“ (mnar. cit, n. 9). 
(2). Aşa tot Augustin vorbeşte despre misterii şi numeşte misterii pe lângă Botez și Euharistie; Mirul, Sacramentum Chrismatis, Po- câimţa : „Que Baptismatis, eadem reconciliationis est causa“ (de Penit. | e. 38n. 30; despre Eleo-ungere, Căsătoria-Sacramentum, Preoţia : »Utrumque (Baptismus et; ordo. sacramentum est, et qua- dam consecratione utrumque  homini datur, illud cum baptisatur, istud cum ordinatur“ (contr. Epist. Parmen. II c. 13 n. 95). (2). Acesta s'a aratat lămurit de Renaudot : Perpetuite de la Foi, t. V, cart. | cap. 8.
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V. Dar pentru ce sunt numai șepte misterii şi nu mai 
multe sai mai puţine? La acesta se pOte respunde numai 
că Domnul nostru lisus, care institui misteriile, a voit aşa. 
Totuși, putem, precum au făcut şi alţii, să găsim aici o con- 
respundere cu cele ș&pte daruri ale Spiritului Sânt (Is. XI, 
2, 3), împărtășite credincioșilor prin misteriile bisericei ;-cu 
cele şepte pâni din care s'a săturat mii de persâne (Mar. 
XV, 36-38); cu şepte candelabre de aur în mijlocul cărora 
privitoriul tainic videa pre Fiul omului (Ap. I, 12, 13); cu 
şepte stele pre care Domnul lisus le ţinea atunci în drepta 
sa (16) ; cu șepte sigiliuri, cu care era sigilată cartea pre care 
6 descoperi apoi profetul în mâna lui D-deii (Ap. V, I)- 
cu şepte trâmbiţe date, dupre deschiderea cărței misteriose, 
cu cei ş€pte ângeri, carii sta înaintea celui Etern (VII, I, 2), 
etc, etc. (1). Pe de altă parte este evident, că aceste ş&pte 
misterii prin care se comunică Spiritul Sânt, respund la 
tote trebuinţele. vieţei creștine ale omului precum şi ale bi- 
sericei. Așa, prin Botez, omul este născut la viaţa spirituală 
creştină ; prin St. Mir, primește puterile necesare spre în- 
tărirea sa în acestă viată nouă; în Euharistie, află tot-de. 
una mâncare și beutură dumnedeâscă spre înaintarea sa 
durabilă în aceiași viaţă. 

Cu tote acestea, fiind-că omul, devenit creştin, este su- 
pus păcatelor şi bOlelor, fenitezța '% oferă un remediă pen- 
tru biele sufletului s&ă, şi Eleo-ungerea, un remedii şi 
pentru morburile corporale. "Lot odată misteriul Căsătoriei, 
sânţește prin har legătura socilor creștini, spre a conserva, 
prin naşterea naturală fii, și a întinde necontenit biserica 

(2). Gabriel Filadelf. de Sacr. Sanramentis, cap. V; patriar- 
chul Ieremia, Resp. IL ad Augustan. Confess. e. VII (în Script. 
theolog. Wiirtemberg. p. 17). Comp. Mart. art! a Bis. etc. resp. 9%. 

Teologia Dogmatică. 42.
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creştină ; şi acel al Preoţiei. dă bisericei păstori și învăță- 
tori precum şi impărţitori „ai misteriilor divine, spre a con- 
duce pre toți creștinii la viaţa eternă (1). 

Ş. 245. Condiţiunile recerute spre săvârșirea, și lucrarea 
misteriilor. 

|. Se recer unele condițiuni spre s&vârşirea legală şi lu- 
crarea misteriilor : 

1%. Trebue un preot hirotonit legal sau un episcop. Căci: 
a) numai preoţilor şi episcopilor, ca urmaşi ai Apostolilor, 
a încredinţat Domnul dreptul dumnedeesc de a îm părtăşi 
Gmenilor darurile harului, prin mijlocul sânţitelor lucrări 
ce a bine-voit ale aședa ; D) nu numai simplu laicii ŞI cle- 
ricii de rând, ci, nici diaconii, carii formâză trepta din urmă 
a ierarhiei instituită de D-deiă, nu primiră dreptul acesta 
și nu pot să administreze nici un misteriă, fără numai în 
unele casuri, la Botez ; €) pentru ca episcopii şi preoţii se 
potă lua asupra lor sevârşirea unor cerimonii aşa de înalte 
şi se împărtășescă ast-fel 6menilor harul dumnedeesc, pri- 
mesc anume misteriul Preoţiei, misteriii deosebit care-i 
sânţeşte şi le conferă haruri speciaie ale Sântului Spirit, 
precum am v&dut acum, cercetând a parte fie-care miste- 
rii şi în deosebi acel al Preoţiei ($. $. 206, 2u, 217, 223, 
231, 236, 239-241). Deci, este o erore, atâta Luteranilor de 
a învăţa, că fie-care creştini, fac sau nu parte din ierarhie, 
pote deopotrivă să severșască misteriile, cât şi a schisma- 
ticilor ruși, precum Şi a acelor carii nu primesc preoții, 
de a lăsa se&vârşirea misteriilor pe sema laicilor, chiar și 
femeilor, tot odată şi celor carii admit, de a da dreptul 
acesta preoţilor opriţi sau depuşi (Ş. 200). 

  

(1). Catech. ce] Mare, art. X.
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2% Trebue un oficiii legal misteriilor, adecă un oficii 
conform cu ritualul transmis de D-deii. Căci, precum am 
vedut, Domnul însuși, care a instituit misteriile, alese pen- 
tru fie-care din ele o materie determinată sati un semn ve- 
dut; el fixă însuși modul s&vârşirei şi ai administraţiunei 
fie-cărui misteriă, şi el însuşi voi ca prin un ast-fel de semn 
vedut, anume, și cu un astfel de oficiă să se comunice în 
fie-care misteriă unele daruri determinate ale Spiritului 
Sânt. Deci, un misteriu nu va fi adevărat, și nu va lucra 
asupra Gmenilor prin har, decât numai, când se va săvârşi 
dupre voința Domnului, conform cu instituțiunea sa: acâs- 
ta se vede destul de clar. Și fiind-că oficiul fie-cărui miste= 
rii nu este cu putinţă, dupre voinţa Domnului, decât cu 
condițiunea ca Yerurgisitorii, să fie raţionabili şi liberi, să fie 
cu luarea aminte la lucrarea sântă şi la modul cu care o 
săvErşește şi se dorescă a o îndeplini aşa precum s'a ordo- 
nat, este natural să ceră dela păstorii bisericei, dela preot 
și episcop in oficiul misteriilor, intențiunea de a urma 
pentru fie-care cerimonialul transmis de D-deu (Marit. ort, 
p. I resp. 100). (1) 

II. Pre de altă parte, fără temei unii din eterodocși : a) 
aă privit şi privesc ca indispensabil pentru oficiul şi efica- 
Citatea misteriilor, nu numai un preot hirotonit legal, ci şi 
un preot evlavios, așa că dupre ei, misteriile s&vârşite de 
ierurgisitoză vicioși n'ar avea nici o însemnătate ; saă ])) tac 
să depindă adevărul și lucrarea misteriului dela credinţa 
individului care-l primeşte, așa că, dupre ei, n'ar fi mis- 
terii și n'ar avea puterea decât numai atunci când este 
primit cu credința, iar trecând momentul acesta, sai în 
casul unei participări fără credinţă, n'ar mai fi mai mul 
un misteriă, ci un act steril (Ş 200). 

  

(1). Se scie că sunt desbateri vidie între Latini şi Protestanţi 
în privinţa acâsta, care, ca de ordinar, nu sunt tot-deuna scutiţe
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19 Socotinţaă dintâitt este fără temeită; căci puterea misteru. 
lui, din punctul de vedere al barului ce-l comunică, depinde 
anume de meritele și voinţa Mântuitoriului lisus Christos, 
care-l săvârşeşte nevădut chiar Ei însuşi. Păstorii bisericei 
sunt numai servitorii să şi instrumente v&dute prin care 
le imparte Gmenilor. Sântul I6n Botezătoriul dicea despre 
lisus Christos : „Acela vă va boteza, cu. Spiritul Sânt“ (l5n, 
1, 33), de şi isus n'a botezat singur, ci prin ucenicii săi. du- 
pre mărturia Evangeliei (LV, 2). Așa, observă Sântul Apos- 
tol, nâci acel ce p/anteză nu este nâmic, nici acel ce udă nu 
este nimic; ci totul vine dela D-deă,, care dă creșterea (| 
Cor, III, 7). Insuşi Christos, diceaii iarăşi vechii învăță- 

tori și apărători ai ortodoxiei, prin puterea Spiritului Sânt, 
administreză nev&dut botezul 6menilor (2), el însuși desl€- 
Să pecatele lor (2), el hirotonește la treptele ierarhice (2), 
el bine-cuvintâză sânteie daruri pe altariii (4). Şi prin ur- 

  

de esces nici de subtilităţi scolastice (V. Perrone, Prelect. thro- log. tract. de Sacrament în genere, c. 3, prop. 3). 
(0. „Harul nu provine dela, Omeni, ci dela D-deii prin mijlocirea Omenilor. Apropie-te de acel ce te boteză, dar apropiindu-te de el nu privi la persâna sa vădută; cugetă la Spiritul Sânt despre care vorbim acum. El este gata a însemna sufletul tăi cu sigiliul să“ (St. Cir. Ierus. Catech. XVII, n. 8, p. 402). “O îapebo ov zi Bâup ăpiate, had Ti)y dfoboay Daeprjstav AVATATIpOL, sti ros zapă 705 eo 

Xâpiy (St. Athan. cel Mare. de Comm. Eissenţ, Pate, Fil. et. Sp. n. 40). 
(5). Sive baptizamus, sive ad penitentiam cogimus, seu veniam penitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus“ (Patian, ad Sympronian., epist. III, n. 7). | (5). “Hat extzerrat rod avâpis, mi 98 mâv 6 Vede Eppăterat, zal 1jorob Xsip £orw i) &atoptvg Tie xerpahijs 105 YetvoTovovusv00, E7Y 

ws dei yerporovirat (St. Chrisost) in Act. home XIV, n. 3). (4). Crede că şi astă-di se administreză aceiaşi sântă cină ia care se afla El (lisus Christos; căci acesta nu se deosebeşte de aceia. 
Nu se pote dice că acesta fu administrată de un om şi aceia 
de lisus Christos : lisus Christos le administreză pe amândout. 
Deci, când îți dă preotul Huharistia, închipueşte-ţi că nu le face preotul, ci însuși Domnul lisus îţi tinde mâna sa. Precum. la
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mare, sânţii părinți susţinea în unanimitate contra ereti- 
cilor că puterea harului misteriilor nu depinde nici întrun 
cas dela demnitatea morală saii dela nedemvitatea ierur- 
ghisitoriului. Aşa b. o. dicea : 

Sântul Grigorie Teologul : «Fie-care este demn de cre- 
dință spre a te curăţi, numai să fie din numărul acelora 
carii, primind dreptul -n'ati fost condamnaţi şi escomuni- 
cați de biserică. Tu carele ceri vindecare, nu judeca pre ju- 
decătorii t&i; nu cerca meritul acelora, carii te curăţesc; 
nu face alegere în privinţa părinţilor tă. Fie unul superior 
saă inferior altuea, nu face nimic; fie-care din ei este mai 
mult decât tine. lacă cum trebue să judecăm : Am două 
inele, unul de aur și altul de fer; ambele pârtă aceiaşi efi- 
gie regală, și sigilez atât cu unul câ: și cu altul pe ceră. In 
ce se deosebește în aceste sigilări unul de altul? In nimic, 
Dacă ești superior în iscusinţă, judecă despre metal pe câră; 
spune-mi care este sigilarea cu inelul de aur şi care este 
acea cu inelul de fer. Şi pentru ce sunt ele identice? Pentru 

că de și metalele se deosebesc, totuşi nu este nici o deose- 

bire în figură. Judecă tot așa şi despre cei ce împărtășesc 

botezul. Unul p6te să întrecă pre altul în viaţa spirituală; 
dar puterea botezului este identică, și ori cine este instruit 
în acestă credinţă pâte tot aşa de bine să te conducă la per- 
fecţiune (1). 

Aşa vorbea şi Sântul Chrisostom : «Se întâmplă câte oda- 

tă că laiciă să trăâscă în pietate şi preoţii în tără de lege; 

n'ar trebui deci să lăsăm, ca niște ast-fel de preoți să îm- 

părtășâscă botezul, nici proaducerea corpului lui Christos, 

Botez nu te boteză, preotul, ci D-dei ţine nevedut capul tăi, pe 
care nu fadrăsneşte a-l atinge nici un ânger, nici un archangel, 
saii altul cine-va, aşa este şi cu Impărtășirea. Dacă acelaşi D-gei 
regenereză, numai lui aparţine darul“ (Chrisoat. la Mat. hom. L 
n. 2. 1], p. 357). 

(5. Cuvânt despre Botez.
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dacă harul ar căuta numai la Gmeni demni; dar astă di 
Domnul lucreză de ordinar chiar şi. prin nedemni, şi harul 
botezului n'are a face nimic cu viața preotului, . Dic acesta 
ca nimene să nu se scandalisese cercetând cu asprime via- 
ţa preotului în privinţa misteriilor ce le săvrșeşte el; căci 
omul n'adauge nimic dela sine la ceia ce se aduce; ci to- 
tul este lucrarea puterei divine, și D-dei însuşi vă sânțeşte 
în misteriă (1),. 

Sântul Isidor Pelusiotul scriea : «Cel ce le primește (sân. 
tele misterii) nu perde nimic, chiar când ierurghisitoriul sar 
arăta nedemn, și nu le-ar primi în zadar, preotul nu face 
oficiul chiar de ar trage el tâtă lumea cu dânsul întru fără 
de lege (2). 

Dupre Augustin : «Tot-d€una darul aparţine lui D-dei; 
de D-qeu se ţine şi misteriul; omul numai oficiază. Dacă 
omul este bun, este în unire cu D-deu, lucreză cu D-dei; 
dacă este rău, D dei face prin organul săi forma vedută 
a misteriului și acordă el însuși harul nevedut (3);. «Nu 
crede că sântele misterii depind de obiceiurile şi faptele 
omului; ele sunt sânte prin Acela căruea aparțin ele (4). 

In fine Zeofilact al Bulgarică dice : «Harul lucrăză chiar 
prin cei nedemni, așa că noi suntem sânțiți chiar de preoți 
nedemni (5),. Spre a lămuri ideile acestea sa dis, că un fluid 
vii p6te să se transmiţă şi prin un canal sec şi fără viaţă; 
că s&m€nţa cea bună p6rtă fructele sale, fie ele aruncate 

  

(9). In. I Cor. homil. VIII, n. 1. "Axa că zâv ris rob 9eoă îv- 
vămetmoc Epyov tori, xuxsivâc Zorty Bpâs 6 uborawoțăv. (2). Lib. III Epist, 340. 

(5). Epist ad. Donatistus, CV, n. 12. , 
(4). Contr. lib. Petil., 11. 37, n. 88. Și Xarăşi : „Baptizant quan- 

tum ad visibile ministerium et boni et mali, invisibiliter autem 
per eos ille baptizat cnjus est et visibile Baptisma et invisibilis 
gratia“ (Conte. Crescen. II, 21, n. 26). 

(5). Bo za. Îă tv ăvotiwy tectoy âmabîuada (In Mat. VII).
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în pământ de mâni necurate saii curate ; raza sârelui nu se 
necurățeşte, chiar dacă ar trece prin locuri necurate (1). 

20%, Socotinţa a doua, care pune virtutea și eficacitatea 
misteriilor într'o dependenţă absolută de credinţă şi de dis- 
posiţia persânelor, care le primesc, n'are temeii ca şi cea 
dipt&iti. Căci am vEdut, că Domnul nostru găsi de cuviință 
a institui fie-care misteriti, așa că cu un semn vădut deter- 
minat fu legat şi un dar al Spiritului Sânt, şi că fie-care 
misteriă administrat legalminte lucreză numai decât asu- 
pra omulvi prin har (Ş. 243). Am vădut tarăşi, că sânta bi 
serică catolică administra din tâtă anticitatea Botezul, Un- 

gerea cu Sântul Mir şi Cuminicătura chiar şi pruncilor, 

fiind pe deplina convinsă că misteriile acestea lucreză cu fo- 
los asupra lor, de și ei incă nu pot să credă (Ş. $. 205, 2, 

217). Am vă&dut în fine că dupre consecrarea lor pre altariiă 

sântele daruri, în misteriul Euharistiei, rămân adevăratul 

corp şi adevăratul sânge al Domnului, ie înainte de a se 
distribui credincioşilor, fie dupre aceia, de şi nu s'ar fi dis- 

tribuit în totul ($. 216). Acum, vom observa iarăşi, cu pre- 

laţii de Orient, că dacă spre esemplu, misteriul Euharistiei 

sar implini numai în momentul când creștinul se împăr- 

tășește cu el având credinţa vie, şi nu inainte de acâstă par- 

ticipare și independent de credinţa celui ce se împărtășește, 
atunci acei ce se împărtăşește cu nevrednicie n'ar mânca, 

cum dice Apostolul, şi „n'ar bea osînda sa proprie, ne des- 

tingând corpul Domnului“ (| Cor. XI, 29), pentru că s'ar 

comunica numai cu pâne și vin (Epist. despre cred. ort. 
art. 15). 

Se cere, negreşit, dela acei ce se apropie de misterii, 
credinţă şi o pregătire cuviinciosă, dupre porunca bisericei 

(1). Augustin, în loan. tract. V,n. 15; contr. Crescen. III, -.8 
de Baptism, III, 10 n. 15.
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dar acesta nu pentru ca misteriiie se devie taine și să pâtă 
lucra spre mântuire prin har; ci ca să fie primite de cre- dincioși cu demnitate, pentru ca să nu se schimbe în con- 
demnare pentru ei prin. 0 împărtășire nevrednică, şi pen- 
tru ca efectele harului primit să fie cu totul folositâre şi se 
aducă fructele vieței în sufletele credincioşilor. 

Ş. 246. Aplicarea morală a dogmeă despre misterii. 

Dogma despre misteriile bisericei pâte să aiba influința cea mai fericită asupra morălitaţei creștinului : 
I. Dacă considerăm misteriile în genere, putem să sc6- tem de aici lecţiuni tolositâre : 
1* In raport cu D-det, învăţăm credinţa, speranța și dra- 

gostea; învăţăm credința, cugetând că, credința este prima condiţiune, condițiunea neaperată, spre a se împărtăși cu 
sântele misterii; înv&țăm speranța, reflectând, că în fie-care 
misteriii Domnul ne promite cutare sau cutare har şi ne 
judecă demni de a videa implinirea reală a acestor promi- 
siuni; înv&țăm dragostea represintându-ne cu mulțămire 
nemesuratele bine-faceri ce ne dă Domnul în fie-care mis- teriă şi acesta numai pentru nemărginita sa bunătate că- 
tre noi. | 

2%. In raport cu aprâpele, lecţiuni de dragoste și haritate 
frățescă ; căci „toți ne-am botezat într același spirit, ca să fim 
împreună același corp“ (1 Cor. XII, 13); „tofă am primit ace- tași beutură divina, ca să fim același Spirit (ibid); topi ne îm- 
părtășim de acelaşi pâne“ (X, 17); toţi ne-am curăţit de pă&- 
catele nâstre prin același har în misteriul Căinţei ; acel€şi 
haruri ni s'a oferit tuturor în cele-lalte misterii. De aceia nu 
trebue să fim alta decât „un corp și un Spirit“ (Etes, IV, 4); 
trebue să avem în cuget, „a ne suferi uni pre alții cu dra'
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goste“ şi de a conserva între noi „unitatea spiritului prin le- 

gătura păcei“ (Efes. LV, 2, 3). 

3%. In fine faţă cu noi înșine lecţiuni de umilință şi de 

sânţenie. Căci, misteriile ne amintesc cu chiaritate, pe de 

o parte căderea nâstră şi neputinţa nostră morală de a ne 

rădica şi a ne îndrepta prin puterile proprii; pre de altă par- 

te regenerarea n6stră, reaședarea, sânțirea nostră prin ha- 

rul dumnedeesc, ne duc la umilință simțind ticăloşia nstră 

morală şi neputinţa nâsrră ; ne îndatoresc a conserva sân- 

țenia ce ne-o dă Domnul și a ne folosi de ajutoriul harului 

săi, ce 'ni-l impărtăşește și a face ne încetat progrese în 

pietate. | 

II. Dacă luăm în privire fie-care misteriă in particular, 

vom scâte folositore lecţiuni morale : 

10, Apropiindu-ne de Botez, am pronunţat sărbătorește, 

înaintea lui D-dei şi a bisericei, votul de a ne lepăda de 

satan şi de t6te lucrurile lui, de a ne uni cu Christos și de 

a vieţui pentru el numai; în botez ne-am curăţit de tote 

păcatele, ne-am îmbrăcat în Christos, am devenit fii ai lui 

D-deu şi chiemați la viața eternă. S'ar putea Ore ca petre- 

când tâte acestea, consciinţa nostră să nu recunâscă, să nu 

simţâscă tOtă mărimea obligaţiunilor ce ai le-am luat asu- 

pră-ne atunci, şi tOtă respunderea nâstră înaintea lui D-deii 

şi a judeţului săiă celui vecănic, în cas când n'am împlini 

voturile nostre și ne-am arăta nevrednici de chiemarea 

noOstră. 

20. In misteriul ungerei cu Sântului Mir avurăm ferici- 

rea de a primi în noi pre Spiritul Sânt cu darurile haru- 

lui seu, care ne sunt neapărate pentru întărirea şi înainta” 

rea nâstră în viața spirituală. Ore nu ne-am îndatorit a- 

tunci de „a nu stinge“ în noi „Spiritul“ (| Tes. V,15), „de a 

încăldi în noi darurile sale“ (UL Tim. 1, 6) „dea ne condau-



— 666 — 

ce prin Spiritul luă D-deă“ (Rom. VIII, 14), de a nu merge 
„dupre trup“ ci dupre „Spirit“ (VIII, ID) „și dea purta 
fructele Spiritului“, care sunt : „dragostea, bucuria, pacea, 
rabdarea, umanitatea, bunătatea, îndelunga răbdare, blânde- 
ţa, credinţa, modestia, cumpătatea, curăția 24 (Gal. V, 22. 23). 

3%. In misteriul Euharistiei ni se dă prea curatul corp şi 
prea curatul sânge al Domnului nostru, şi ne învrednicim a 
priimi în noi pre Christos D-deă-omul întreg. Cu câtă iu- 
are aminte, cu câtă veneraţiune trebue să ne pregătim noi la 
un misteriă așa de strălucit şi întricoşat! Cu câtă evlavie, 
cu câtă credinţă și dragoste trebue să ne împărtăşim noi! 
Cu ce sentimente plăcute şi cu câtă grijă trebue să păzim 
în noi acest dar precios, amanet sigur al vieţei nâstre eter- 
ne şi al mântuirei nâstre!. 

4%. De câte ori ne apropiem de misteriul Căinţei cu a- 
dâncă durere pentru păcatele nâstre, şi primind ertare dela 
părinteie nostru sufletesc, se făgăduim lui D-dei şi se avem 
hotărire tare de a ne indrepta si a vieţui de acum cu frica 
lui D-deă. Să avem invedere necontenit acestă promisiu- 
ne a nostră! Ea să ne îndemne a face rodur vrednice de 
pocăință! (Mat. III, 7). 

50. Prin misteriul Ungerei cu unt-de-lemn sânţit bolnavii 
ȘI cei ce mor se curăţesc nu numai de păcatele lor, ci şi 
adesea rădicaţi de Domnul din patul b6iei lor și. feriţi de 
morte. Cui Ore trebue să consânțască apoi 16tă viaţa, ce li 
sa dat, 6re cum, pentru a doua Gră, dacă nu Domnului 
care-i ati vindecat? Şi ce trebue să fie viața acesta, dacă 
nu o mulțămire continuă? 

6% La misteriul Căsătoriei cei doi soți 'și promit înain- 
tea lui D-deti şi a bisericei, o dragoste şi o credință reci- 
procă, şi primesc darurile harului, care le sunt de trebuin- 
ță spre a împlini datoriile lor nouă, datoriile familiare. A-
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mintirea acestora să înveţe pre soți cum trebue să se porte 

unul cu altul, precum şi cu pruncii ce le-aă dăruit D-deă. 

70. Prin misteriul Preoţiei credincioşii aleși sunt înain- 

taţi în biserică la un misteriii special și primesc de sus ha- 

rul de a fi învățătorii credinței, miniştri ai sântelor miste- 

rii, păstori ai turmei cuvGntătore a lui Christos. Cât de în- 

altă este chiemarea acesta şi ce răspundere! . .. Păstoriă 

trebue să-şi amintâscă necontenit de cuvintele Mântuito- 

riului : „ Vot sunteți sarea pământului ; voi sunteți lumina 

lumei“ (Mat. V, 13, 14), şi de învăţătura Apostolului : „Fă 

model credincioșilor în cuvânt, în faptă, în dragoste, îm cre- 

dinţă, în curaţie !* (| Tim., IV, 12). Cu câtă luare aminte de 

sine şi de turmă „trebue să guverneze ei biserica luă D-deiă, 

pre care o a câștigui cu, scump sângele săă !& (Fapt. XX, 28). 

Cu ce zel neobosit trebue ei să împlin6scă lucrarea cea 

mare, dela care depinde mântuirea lor proprie şi mântui- 

rea credincioşilor încredinţați conducerei lor spirituale | 

PRE OREERD 

DAP a ÎI. 

  

Despre D-qeii judecătorii şi replătitoriă. 

  

Ş. 247. Legătura cu cele precedente ; ideia, despre D-deiăi 

ca judecătoriă, și resplătitoriă. şi învățătura bisericeă în pri- 

vința acesta. 

]. Pentru întrega regeneraţiune şi mântuire a omului 

dupre căderea sa trebuea să împlinescă trei opere mari : 

a) se împace pre păcătos cu D-dei, pre care l-a supărat 

prin greşalele sale forte mult; b) să-l curăţe de păcatele



— 668 — 

sale şi să-l facă drept şi sânt; €) să-l scape din ped&psa 
pentru păcatele sale, şi să-i deie, dupre gradul sânţeniei 
sale, bunuri de care s'a făcut demna (Ş. 124). Lucrarea cea 
dintâi, o sevârși însuşi Domnul D-deiă, fără nici o partici- 
pare a omului, când trimise pre pământ pre unicul săi 
fii, care, întrupându-se şi luând asupra sa păcatele între- 
gului neam omenesc, aduse pentru acâsta o în destulare 
deplină şi întregă dreptăţei eterne, şi ast-fel nu numai că 
ne rescumpă&ră de păcat şi de pedepse pentru păcat, ci tot 
odată ne câştigă darurile Spiritului Sânt şi fericirea eternă 
($. 153). A doua din aceste lucrări o împlini Domnul D-dei 
cu conlucrarea nâstră. El întemeiă pre pământ sânta sa bi- 
serică, ca un instrument vită şi durabil spre a ne curăţi de p&- 
cat şi a ne sânţi. El ne trimite în biserică şi prin biserică ha- 
rul Spiritului Sânt, ca o putere eficace, care ne curăţește de 
p&cate şi ne sânțește : institui în acestă biserică diferite mis- 
teril spre a ne împărtăși prin ele deosebitele daruri ale a- 
cestui har folositori dupre diferitele trebuinţi ale vieţei n6s- 
tre spirituale, şi depinde de noi spre a profita sau dea nu ne 
folosi de mijl&cele ce ni le oteră, D-deu spre sânţirea nâstră. 
Oterindu-ni-le, D-dei hotări un period de timp anumit, în 

„care ne putem folosi de ele, adecă, pentru fie care individ, 
până la sfârşitul vieţei sale pământești și pentru neamul o- menesc în întregul seu, chiar până la siârşitul lumei. In fine 
a treia lucrare, o s&vârşi Domnul D-deii dar numai după 
cea implinit pe a doua cu participarea nâstră. El se arată 
atunci ca judecătoriă, al 6menilor, ca un judecătorii ne- 
părtinitoriti, care cercetâză dacă 6menii s'au folosit ori nu 
de mijlâcele ce li s'a dat pre pământ spre a se curăţi de 
pecate şi a se sânţi şi dacă sunt demni sai nedemn a fi 
eliberați de pedepse, plata pecatului, şi de a primi fericirea 
eternă. Se arată apoi ca un judecătorii resplatitoriă, care 
fixază destinele lor fie-căruea dupre meritele sale.
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(|. Precum tote persânele Sântei Treimi luară parte la 

„opera Rescumperărei nostre, de şi Fiul lui D-deii este 

rescumpăratoriul nostru propriii şi nemijlocit luând asu- 

pra sa natura nâstră şi dându-și viaţa pentru noi (Ş. 120); 

de aseminea iati parte și la lucrarea sânţirei nostre, de şi 

acestă sânţire se implinește propriii şi nemijlocit prin ha- 

rul lui D-dei Spiritul Sânt ($. 165); de aseminea conlucră 

Ele în lucrarea judecăţei și resplătirei nostre ultime. Ac6s- 

ta. mai Ântâiii, este o urmare naturală a dogmei dupre care 

persânele Sântei Triemi, de o fiinţă, ai numai o dumne- 

deire, o voinţă și deosebite numai prin atribute personale 

sunt nedespărţibile în totul. Deci, este chiar cu neputinţă 

ca una din ele se lucreze isolat fără participarea celor-lalte. 

Apoi acesta se confirmă de Sânta Scriptură, care dice, spre 

esemplu, despre D dei în genere: „ Teme-te de D-deă și pă- 

zește poruncile sale, caci acâsta este al omului. Și D-deii va . 

ținea semă la judecata sa de tote greșalele și de tot binele și 

răul c6-l va, fi făcut“ (Ecci. XII, 13, 14); şi aiurea: „Fară 

credință, este cu neputinţă a plăcea luă D-deă ; căci, spre a 

se apropia de D-deă, trebue a crede, că este un D-deă și că 

va resplăti celor ce-l caută“ (Ebr. XI, 6; comp. XII, 23); şi a- 

iurea iarăși : „Deci timpurile nesciinţeă aceștia trecându-le 

D-deăi cu vederea, acum poruncește tuturor Gmenilor pretu- 

tindene, să se pocdiască ; pentru că el a hotărât o di, în care 

va sa judece lumea în dreptate prin bărbatul pe care la rân- 

duit, dând tuturor siguranță spre acesta prin învierea luă din 

morți“ (Fapt. XVII, 30; 31). Dar anume şi nemijlocit Fiul 

lui Dqeii, Domnul nostru lisus Christos «a fost pus de 

D-deii sprea îi judecătorii viilor şi morţilor» (Fapt. X, 42); 

jur ă-a dat Părintele, „tâtd puterea de a judeca“ (ln. V, 27) 

„D-deă va judeca prin Iisus Christos... tâte cele ascunse în înt- 

mile Gmenilort (Rom. IL, 10), „căci Fiul omului trebue să
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vie întru gloria Părintelui să, cu ângeriă săi, și atunci va da fiiește-caruea dupre faptele sale“ (Mat. XVI, 27; Comp.. 
XIX, 28; XXIV, 30, II Cor. V, ro; Il Tim. IV; 1; St. uda, 14; Ap. 1 7). Precum mărturisește Sânta Biserică în sim- bolul sei chiar (:) și precum mărturisesc și Invățătorii săi în scrierile lor (2) lisus Christos este judecători, dice spre esemplu, Sântul Curil lerusalemitenul, căci : „Parintele nu judecă pre nimene, ci tâtă Judecata o a dat Fiului (ln. V, 22). „Părintele nu se despoie de putere, ci Judecă prin Fiul. Ast.fel prin voinţa Parintelui, va judeca Fiul, căci vo- ința Fiului mu este deosebita de a Parinielui ; este una, și acei- ași voinţă (5). 

III. In espunerea inv&țăturei despre D-dei ca judecăto- riii si resplătitoriu biserica ortodoxă deosebeşte doue jude- căţi ale lui D dei şi două resplătiri, adecă: judecata parti- culară, pre care o face Domnul fie-cărut om dupre mârtea sa, şi resplata ce-l urmeză, necompiectă încă, şi nedefini- tivă ; şi judecata universală pre care o va face El serbăto- rește întregului neam omenesc la sferşitul lume, şi căria va urma o resplătire complectă definitivă, eternă (Marit. ort. p. 1 resp. 58 61). Ast-fel învățătura acâsta se desparte în două părți, din care fieşte-eare se mai sub împarte iarăşi în două părți. 

_ (1. „Şi carele va veni darăşi, cu mirive să judece viii şi morţiit. recum și în cărţile liturgice : „iul, pre cavele tu curată şi sântă Pecidră l-aă îmbrăcat cu trup afară de legile firei, el este judecătorul viilor şi al morţilor; el judecă tot pămentul; el scapă de pedepse pre cine voeşte, mai ales prin aceia carii se închină iconek tale şi te laudă pre tine maica luz D-geii în vecă. Ti oi acei carii şed înaintea înfricoşatulua şi Jrozavului tăi tron. Domne Iisuse, de şi sunt morţă e becuri, aşteptă sentinţa cea dâptă ce le vel rostit (Oetoich. p. 1. p. 158. 1838). 
(). Barnaba. Letr. n 1; lust. Apol. 1. n. 8. Dial cum 'Triph. n. 125; Iven. Adv. Her. HI, 16, n. 6;1V; 33, n. 3; 'Tertul.de Pre ser. hret.. n. 13. 

, (). Catech. XV. n, 5. 

—— ALEE o



ARTICULUL |. 
___moeioe — 

Despre D-deii ca judecătorii și resplătitoriii al fe-cărui om în parte. 

I. DESPRE JUDECATA PARTICULARĂ 
  

Ş. 248. Imprejurarea, care precede judecaţei aceștia ; mor- 

tea omuluă. 

Judecata particulară, precum învaţă biserica ortodoxă, 

are loc indată dupre morte, care se pare a fi şi împrejura- 

rea esenţial de care este precedată (Mart. ort-p. 1. resp. 61). 

Noi am espus în deosebi invățătura despre mârte ($. $. 

90-93); este de ajunsa represinta aici trăsurile principale. 

1. Mârtea omului, este despărțirea sufleiului de corp, şi 

se arată în sânta scriptură sub diferite numiri, adecă : eșire 

din lume (Luc. IX, zi: ll Petr. L. 15), sfârșit (Mat. X, 22; 

XXIV, 13; Ebr. XIIL, 7), despărțire (UL Petr. |, 15), deslegare 

de legăturile corpului (Fil. I, 23), eliberare (Il Tim. 1V, 6), 

somn (Fapt. XIII, 26), etc. La despărţirea acesta a celor 

dou& părţi constitutive ale omului, „pulberea intra în pă: 

mânt din care a fost luată, tar sufletul se întrce la D-deă, 

care l-a dat pre el (Ecl. XII, 7), şi remâne tot-deuna în 

posesiunea vieţei și a nemurirei (Ş. 81).
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UI. Causa morței omului este in căderea sa (Pac. II, 1; 
III, 19); căci „ D-deă creă pre om drept și just“j(ccl. VII, 30). 
şi spre a.menţine puterile sale fisice tot-d&una în vig6re, 
spre a întreținea viaţa sa pentru tot-deuna, l-a dat la ince. 
put „pomul vieţei“ (Fa.. III, 9). Dar omu!, prin nesupune- 
rea sa la vota lui D-dei, ficându-se nedemn de a-i întrebuin.- 
ți fructele arborului bine-făceătoriă, introducând în corpul 
omenesc principiul b6lelor şi al periciunei, a şi urmat mâr- 
tea pentru om, ca o urmare neînlăturată şi plata păcatu- 
lui (Fac. III, 22..$. $. g2, 93). 

III. MOrtea, urmarea şi plata pEcatului proto-părinților 
ROȘtri care se comunică posterităței lor,-a devenit sârta 
întregului neam omenesc : » Păcatul a întrat în lume prin. 
tun om şi mOrtea prin păcat; așa a trecut mirtea în toți 

„Gmeniă prin acest singur oa în carele loță ai păcătuii“ (Rom. 
V, 12; I Cor. XV, 22; Ps. LXXĂVIII, 49). Esemplele lui 
Enoch, Elie, precum și a tuturor acelora de care vorbește 
Apostolul, dicând: „Nu toți vom muri, dar toță ne vom schim. 
ba, înt'o chipăla, întrun moment, la sunetul trâmbiţei ul- time“ (| Cor. XV, sr, 52; comp. 'Fhess, IV, 16; I Tim. IV, 3), Ru sunt alt-ceva decât o escepţiune dela regulă, dar nu ni- 
micesc universalitatea legei morței. 

IV. Mârtea este, pentru om, terminul luptei şi al oste- 
nelei și începutul resplătirei, aşa că dupre mârte, numai 
este cu putinţă nici căinţă, nicr îndreptare a vieței. Mân- tuitoriul nostru esprimă adevărul acesta în parabola sa des- pre bogatul şi săracul Lazăr, unde vedem, că și unui şi altul primiră, îndată dupre mârte resplătire meritată, şi bo- Satul, ori-cari erai muncile sale în iad, era cu neputinţă a scăpa de densele prin căință (Luc. XVI, 26). Sântul Apos- tol Paul esprimă mai târdiu același adevăr, când dicea des- * 

pre sine : „Bine m'am luptat, alergarea am săverșit, credinţa
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am păzit ; nu-mi mai rămâne alta decât să aştept cununa drep- 

tățeă“ (UI Tim., IV, 7, 8), şi când dicea el credincioșilor : 

„Jacă acum timp javorabil ; tacă acum este gi de mântuire“ 

(II Cor. VI, 2). „De aceia pe cât avem încă timp să facem 

bine tuturor“ (Gal. VI. 10). Aceiaşi învețătură tu predicată 

lămurit de către sânții părinţi şi învăţători ai bisericei; spre 

esemplu : 

Sântul Ciril lerusalimitenul : «Dacă se dice : „Nu cet 

moră te vor lăuda pre tine Domne“, acesta însemnă : Nu- 

mai timpul vieţei presente este pentru căință şi ertarea pă&- 

catelor ; numai acei, carii l-ai primit în acest timp te lau- 

dă ; iar acei, carii şi-ati sfErşit dilele în păcat, numai pot du- 

pre mortea lor, să te mărescă şi să te laude, ca acei carii 

sunt încărcaţi de bine-faceri ; ei trebue să plângă ; căci lau- 

da se cuvine:celui ce mulțămeşte, şi plângerea celui pedep- 

sit (1. | 

Sântul Vasilie cel Mare : «Viaţa de acum este timpul că- 

inţei şi al ertărei păcatelor; dar viața viitore, acea a drep- 

tului judeţiă şi a resplătirei». Și aiurea : <O dată eșiți din 

viaţa acâsta numai este timp pentru fapte bune, pentru 

că Dumnedei, întru îndelungă răbdare destină timpul 

vieţei presente spre împlinirea celor trebuinciose spre a-i 

plăcea (2). | 

Sântul Grigorie Teologul : «Mai bine este a suferi aici în- 

dreptarea şi curățirea decât a ne supune întrebărei acolo 

sus, când va veni timpul pedepsei şi va rece cu totul acel 

al curățirei, căci, precum acela ce-şi „aduce aminte“ de 

D-qei aici jos se înalță mai presus de mârte (dupre fru- 
5 

mâsa cugetare al iui David) de aseminea, pentru acei ple- 

(2). Cateeh. XVIII, n. 4 

(2). Regul. morale |, cap. 2 și. 

Teologia Dogmatică. 

4%
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cați de aici, numai este în iad nici mărturisire, nici îndrep- 
tare (Ps, VI, 5); căci D-deu restrinse timpul vieţei active în 
durata şederei nâstre pre pământ, lăsând vieţei viitore cer- 
cetare despre ceia ce s'a făcut în viaţa actuală (1),. 

Sântul I6n Chrisostom : « Viaţa presentă este timpul fap- 
telor; -dupre mârte vine judecata și ped&psa; căci se dice : 
» Cine te va lăuda pre tine în iad (Ps. VI, 5) (2)? «Pre cât 
suntem în viaţa presentă putem încă să înlăturăm pedepsa 
şi să ne îndreptăm», dar odată fiind. în cea-laltă viaţă, este 
o curată perdere de timp a mai plânge pentru păcatele 
nOstre (3),. 

Teodosie al Eracleieă : “Dupre mârte, numai e timp de 
căinţă (€);. Fericitul Teofilact al Bulgariei : «Luaţi sâma; 
pre pământ putem incă să ne curățim de păcate; dar o- 
dată ce-l vom părăsi, nu vom mai putea noi înșine să 
ștergem păcatele nostre prin mărturisire, căci ușa este în- chisă (5)>. «In vâcul de acum se pOte tace şi isprăvi ceva; dar în cel viitoriu tâte puterile active ale 'omului sunt le- 
Sate, şi nu se pâte face nimic meritorii spre repararea gre- şalelor nâstre (6);. <Ay eșit din viața acâsta, ţi s'a trecut şi timpul căinţei şi al lucrărei (9). 

$. 249. Realitatea județului particular. 

Că dupre mârtea omului este pentru el o judecată în deo- sebi, deosebită de judecata universală, care trebue se fie la sferșitui lumei, este o învețătură întemeiată pe base solide. 

  

(0. Serm. XV. 
(2). Mat. hom. XXXVI. 
(3). In Psalm. IX, n. 4, 
(%. In Ps. VI, 6; etr. în Ps. XCIV,1. (5). Com. la Luc. VI. 
(5). Com.: la Mat. XXII. 
(7). Com. la Mat. XXV.
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I. Era acum recunoscută în biserica Vechiului Testa- 

ment. Înțeleptul fii al lui Sirach, dicea : cUșor este ni 

D-deu, în diua morţei, a da fie-căruea dupre căile sale. 

Reul unui moment face să se uite bucuria cea mai mare 

şi la sfârşitul omului descoperire este faptelor sale» (Sir. 

XI, 28, 29). Dacă este lesne pentru D-dea a da, chiar în 

diua morţei, fie-căruea dupre meritele sale; dacă dupre 

voinţa sa supremă, tâte faptele omului i se descoper chiar 

în momentul morţei sale și înainte de judecata universală, 

trebue numai decât a admite Yarăși că îndată dupre morte 

este pentru fie-care o judecată particulară. Almintrelea pen- 

tru ce să i se descopere faptele sale în acest moment su- 

prem? Ce însemnă acesta? Și pentru ce observă Inţeleptul 

că este uşor lui D-deiă, în diua morţei, a da omului dupre 

faptele sale? 

I[. In Testamentul Noi. Sântul Apostol Paul esprimă 

forte lămurit acelaşi adevăr, când dice : „Este hotărît ca 

Gmenii să moră odată ; şi apoi sunt judecați“ (Ebr. LX, 27)- 

De sigur Apostolul nu pune nici cel mai mic interval între 

mârte și judecată; el înţelege prin aceia, nu judecata uni- 

versală, ci judecata particulară. 

IIL. Sânţii părinți și înveţătorii bisericei îl predicară ia- 

răși lămurit. 

Sântul Grigorie; spre esemplu, dupre ce a amintit în- 

iun loc de mârtea împăratului Constanţiii, adauge, că a 

părăsit viaţa acesta «nu fără să fi făcut, cum se dice, o pe- 

nitență nefolositâre în momentul suprem, în acel moment, 

când fie-care'este judecătorii nepărtinitoriă de sine în- 

suși, din causa judecăţei ce-l aşteptă ()». 

Sântul I6n Chrisostom; vorbea auditorilor săi ast-fel : «Nici 

unul din locuitorii pământului, trecând în viaţa viitre fără 

(1). Serm. XXII, Panegir. St. Athanas. cel Mare.
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să fi căpătat ertare de păcatele sale, nu pote să scape de pe- 
depsă, care este o resplătire drâptă ; dar, precum 'aici jos 
făcătorii de rele sunt aduși din închisâre la tribunal, înlăn- 
țuiţi, așa, eşind din viaţa acâsta, tote sufletele vor fi aduse 
la înfricoşatul tribunal, încărcâţi cu deosebite legături ale 
păcatelor lor (1). «Părăsind viaţa acesta ne vom arăta îna- 
intea tribunalului înfricoșat, unde vom da respuns de t6te 
faptele nGstre, şi dacă vom fi rămaşi în păcar, ne vom su- 
pune întrebărei și pedepsei; dar, de vom avea parte a lua 
aminte de noi înşine, vom merita cununi și bunuri negrăi- 
te. Cunoscând acestea se astupăm gura contradicătorilor, 
se intrăm pe calea virtuței, spre a ne putea arăta într'o di, 
cu speranța care se șede creştinului, înaintea acestui tri- 
buna! și a primi bunurile promise (*). Și aiurea : «Pregă- 
tește-ți lucrul de plecare și găteşte-te de călătorie (Prov. 
XXIV, 27). De ai luat cui-va ceva, dă-i-l și di ca Zacheii: 
„I-l daă înpatrii“ (Luc. XIX, 8). De al insultat pre cine-va 
și ţi l-ai făcut vrăjmaşiă, împacă-te cu el înainte de judecată. 
Pregătește totul aici jos ca să poţi videa fără strimtorare 
acest tribunal suprem. Pe câtă vreme suntem aici avem 
speranțe bune dar odată acolo sus, nu va mai fi în pute- 
rea nOstră a ne pocăi şi a ne curăţi de păcate. Trebue deci 
a ne pregăti merei de plecare. Ce vom face noi, când 
Domnul ne va chiema astă-scră sau mâni? (3) >. 

Fericitul Augustin : «Numește cu totul dre&ptă și folosi- 
tore credinţa acesta, că sufletele se vor judeca îndată dupre 
eşirea lor din corp, înainte de a se arăta înaintea celui- 
lalt tribunal, când se vor judeca înviind cu corpurile (+). 

  

(1). In Mat. bom. XIV, n. 4. 
(2). Mat. hom. XIII. n. 6. 
(3). Hom. despre Lazăr, II, n. 4. , 
(). Nam ilud quod rectissime et valde salubriter credit (Vin- centius Victor), judicâri animas cum de corporibus exierint, ante-
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Sântul Demetru al Rostovuluă :«lar noi, creștină ortodocși, 

este destul a aştepta, în fie care di şi în fie-care n6pte, ora 

necunoscută a sfârşitului vieţei nostre şi a fi gata de ple- 

care. Acolo este, pentru fie-care în deosebi, judecata întri- 

coşată înainte de infricoşata judecată universală (+). Este 

o îndoită judecată : judecata particulară şi judecata uni- 

versală. Murind fie-care om se judecă, în deosebi, căcă 

vede atunci tâte faptele sale (2). Ceia ce aşteptăm pe fie 

care di şi fie-care nopte, precum și în tâtă Ora, este venirea 

Domnului ; dar totuşi nu încă acea venire înfricoşată, când 

va trebui să judece viii şi morii şi se dea fie-căruea dupre 

faptele sale. Ceia ce aşteptăm pe fie-care 6ră, nu este încă 

acel moment întricoşat, când (dupre cuvintele A postolului 

Petru), în vuetul unei turtuni înfricoşate, ceriurile vor 

trece, elementele se vor topi ardend, şi pământul şi lucru- 

rile cele de pe dânsul vor arde» (IL Petru, Il, 10); acesta 

este Gra nâstră supremă când judeceta lui D-dei scote 

sufletul din corp, acâstă Oră când pentru fie-care este o 

cercetare particulară de tot ce a făcut. Ora acesta să o 

aşteptăm noi neîncetat, precum ne îndemnă Domnul în 

Evangelie : „Fiţi gata. căcă în ora în care nu gândiţi Fiul 

omului va veni „(Luc. XI 40). (5). | 

IV. In fine înveţătura acesta nu este în contra minţei 

sănătâse ; căci mintea nu pote admite ca dela morte până 

la judecata universală, starea sufletelor să fie o stare in- 

diferentă, nedeterminată (4). Cum se pote închipui o ast- 

  

quam veniant ad illud judicium quo eas oportet jam vedditis 

corporibus judicari, atque in ipsa, iu qua hic vixerint, carne tor- 

queri, hoe itane tandem ipse ne, sclebas ?, (De anima et ejus 

origine, ÎL, 4, n- 8, in patrolog. curs compl. d. XLIV, p, 498). 

(1). Cercetare despre Credinţa sect. de Brinsk. p' 117. 

(2). Oper compl. t. V.p.% 

(3). Cercetări ete. p. 285-286. - 

(4). Unii eretici îuvăţai că sufletul mâre cu corpul, spre a în
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felii de stare pentru suflet? Va fi el atuncă lipsit de con- 
sciinţa de sine? Dar cum este cu putinţă o aseminea stare 
pentru el, care prin natura sa, are consciinţă de sine? De 
almintrelea, de și ar fi cu putință o aseminea stare, cu ce 
scop să fie ea primită de înțelepta Providenţă? Va avea „consciința de sine însuși? Cum se pote face acesta aflân- 
du-se intr'o stare nedeterminată ? ȘI care va fi acestă esis- 
tență ? Este deci neapărat de trebuinţă a admite o meni- 
re determinată pentru fie-care suflet îndată dupre mârtea 
omului; trebue numai decât a presupune o judecată par. 
ticulară, care fixExă invariabil acestă menire. 

$. 250. Descrierea Judecăţei particulare. Învățătura 
despre vamă. 

Cum se face judecata particulară? Acesta nu o esplică Sânta Scriptură ; dar representatiunea figurată a acestei ju- 
decăţi, întemeiată mai ales pe Tradiţiune și conformă cu 
Scriptura se află în înveţătura despre vămi (TeAwvwia), învă 
țătură fOrte vechie în biserica ortodoxă. 

|. Se pâte videa substanţa acestei învățături în cuvânta- rea Sântului Ciril Alexandrenul despre „eșirea sufletuluăe, care este de regulă împrimată alăturea cu una din cărţile liturgice ruseşti : »Psalteriul (1). Să luăm de acolo punc: tele principale. 
eIn momentul când sufletul nostru se desparte de corp se presintă înaintea nâstră pre de oparte oştirile și puterile 

  

via apoi cu el în diua învierei. (Ens. H. E. VI, e. 37; August. He- res. LXXXIII; Dam Hzeres. XC, (vqroţoyizae). Nestorienii afirm că sufletul nu more, dar rămâne în tot timpul arătat, adică dela mortea corpului până la înviere într:o stare în care n'are con- seimță de sine. (Assemani Disert, de Nestor. in Bibl. Orient. t, Iu p. IL pag. 312), Socotinţa din urmă a fost renoită de Ana- baptişti şi unele societăţi protestante (Zvingl. Elench. adv. Cata- bapts. vol. II, n. 433), 
(1). Chiar şi mărt, ortod. esprimă opiniunea acestei învățături,
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cereşti, pre de alta puterile întunerecului, stăpânitorii cei răi 

ai lumei, prepușii teloniilor (vămilor) cerești, având mMisi- 

unea de a cerceta şi a descoperi lucrurile nâstre.... . La 

privirea lor, sufletul se tulbură, tremură, se frământă, şi în 

spaima și frica sa, caută protecţiune la ângerii lui D-dei ; 

dar, primit de ângeri şi protejat de dânşii, întâlneşte, stre- 

bătând regiuniie vădduhului şi înălțându-se în ceriuri, deo- 

sebite vămi (un felii de bariere sai strimtorări unde se 

cer imposite). Acolo i se închide calea împerăţiei; acolo este 

oprit şi restrîns sborul s&ă către acestă împărție. La fie-care 

din aceste vămi i se cere samă de unele păcate; la cea din- 

I&i, păcate săvârșite cu gura și cu limba ; la a doua, păca- 

tele viderei; la a treia, păcate prin audire; la a patra acele 

ale mirosului; la a cincea, tâte fără-de-legile şi necuviinţele 

săvârşite cu mâna. La cele-lalte se descoper pe rând cele- 

Jalte păcate, precum reutatea, ura, invidia, vanitatea, mân” 

dria. . Cu un cuvânt, fie-care patimă a sufletului, fie-care pe- 

cat are de aseminea vama sa, cercetători și întrebători de«o- 

sebiți.. . . La acestă cercetare solemnă asistă şi puterile ce- 

reşti şi oștirea spiritelor rele; și precum cei dintâiu înalţă 

virtuțile sufletului, aşa cei-lalţi descoper tOte p&catele ce 

le-ai putut săvârşi cu cuvântul sai cu fapta, cu gândul saii 

cu intenţiunea. In timpul acesta cuprins de spaimă şi de- 

frică, sufletul să tulbură de mil de gânduri deosebite până 

ce în fine dupre apucăturile, faptele şi cuvintele sale, se 

condamnă şi se înlănţueşte, sait se justifică şi scapă de 

acele legături (căci fie-care este reţinut de legăturile păca- 

telor sale). Dacă este vrednic prin o viaţă piOsă și plăcută 

Domnului, se înalță de ângeri, şi pote merge fără frică că- 

tre împărăție, însoţit de puterile cerești. Dacă din contră 

se va dovedi că şi-a petrecut viaţa în lenevire şi necumpă- 

de şi cam întunecat și nu deplin, şi tără a întrebuința cuvântul 

vamă (reâwviz) (Vegi part. Il. resp. 25).
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tare, atunci aude acel glas intricoșat : „/ndarat, ampiosul ! nu va vedea mărirea Domnului... (Is. XXVI, 10). Este părăsit de ângerii lui D-dei şi apucat de întricoșaţii de. moni; pe urmă legat cu lanţuri nedeslegate, este aruncat în întunerec, înlocurile cele mai adânci, în peşteri suterane și temnițe infernale (0). 
De aici se vede: re, Că vămile represintă calea ce trebue să o apuce numai decât tâte sufletele omenești, bune sau rele, spre a trece din viaţa temporală la destinaţiunea lor eternă; 20 că trecând prin deosebite bariere în presenţa ângerilor și a demonilor, fără, îndoială şi sub ochiul Jude. cătoriului, căruea nu i este nimica ascuns, fie care suflet este cercetat pe rând şi cu deam&runtul în tote faptele sale, bune şi rele ; 30, că, în urma acestor cercetări succesive și pre larg a fie-cărui suflet omenesc în calea vieţei sale trecu-, ie, sufletele bune, care au fost justificate la tâte vămile sunt râdicate de ângerii lux D-deiu în locuinţele raiului, sai alt-feliă, sufletele pecătoOse, reţinute aici sau acolo prin vre un pecat, le trag demonii, prin sentința Judecătoriului ne- vedut, in locuințele lor întunecâse (*); şi prin urmare vămi- 

Ş 

  

(1). A5yos mepi 3&560v YoxXî)s, in Opp. t.v. p. II. p. 405-408, ed. Lutet.; Leet. er. 1841], |. 
, (2). Aceiaşi socotinţă despre vămi, ea cale comună tuturor morţi- lor, se află expusă în Biografia Sântului Vasilie cel noii unde Sânta Teodora dice între altele î» Pe când ne înălțam în regiu- nea superidră, întrebaiă pre ângerii, carii mă conduceaii : „Dom- ni mei le giseii, toţi creștini trec dre prin aceste vămi, și nu este cu putinţă pentru ui om ca să trecă prin ele fără să fie Supus unei cercetări sai să fie plin de spaimă ?, Sânţii ângeri mi, vespunseră :, Nu este altă cale pentru sufletele credincioşilor Carli se suie către ceriă ; toţi tree pe aici, totuşi fără să fie cu toţii cercetaţi ca tine : cercetarea aspră este pentru păcătoşi ca tine, carii nu şi-au mărturisit tâte păcatele lor, ascungând de ruşine faptele sale cele rele la mărturisire ; dar ori cine face o mărtu- risire adevărata «i complectă de păcatele sale, ie deplânge şi se căeşte cu sinceritate, primeşte nevădut iertarea prin îndurare dumnedecscă și când se apropie un ast-feliii de suflet, cercătorii
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le nu sunt nimica alta decât judecata particulară pe care Ii- 

sus Domnul nostru o face nevădut el însuşi sufletelor ome- 

neşti prin mjlocirea ângerilor să, şi la care admite şi pre 

„acusatori! fraţilor noștri“ (Ap. XII, 10), pre spiritele rele; 

judecată în care se amintesc sufletului şi se apreciază cu 

„nepărtinire tote faptele sale şi dupre care i se hotăreşte 

condiţiunea sa definitivă (1). 

IL. lav&ţătura acesta despre vămi espusă de Sântul Ciril 

Alexandrenul, esista în biserică şi înainte de d&asul, şi de 

atunci o aflăm în tâte seculele următore. 

10. Inainte de Sântul Ciril Alexandrenul se întilneşte fâr- 

te adesea, ca o învățătură în genere cunoscută, în scrierile 

Sânţilor părinţi şi învăţători al vecului al patrulea mai 

ales (2), spre esemplu : Cetim în Sântul Efrem Sirul: 

«Când se apropie puterile stăpânitore, când sosesc arma- 

tele infricoşate, când executorii ordinilor divine (2z7eheorai) 

ordonă sufletului de apără şi corpul, când ni trag cu putere 

mare şi ne conducla tribunalul netalăturabil, la privirea lor 

bietul muritorii. . se tuibură ca şi cum sar cutremura pă- 

m&nrul sub dânsul; se cutremură în t0tă fiinţa sa. . . Exe- 

  

aerieni deschidând cărţile lor şi ne aflând nimica scris contra lui, 

nwi pot face nici un rău, şi sufletu: se înalţă plin de bucurie 

până ia tonul harului“. 
Ă 

(1). „Nu se cuvine ca judecata lui D-dei să fie o lucrare de 

violenţă; din contra se cuvine să fie mai multă analogie cu 

judecata Omenilor, unde se dă preveniţilor tote mijlâcele de a 

se justifica, pentru ca omul văgdând fapta sa expusă la arătare 

şi suferind psdepsa meritată, să confirme nepărtinirea judecăţei 

divine recunoseâudu-se pedepsit după tâtă dreptatea saii dacă 

este ertat, vede că graciarea sa â fost legală și în regulă dată“. 

(Coment la Isaia). Oper St. P. VI, 69 10. | 

(2). Inainte de v6-ul al patrulea se află alusiuni la învățătura 

acesta în 'Pertul, (de anima, cap 53, în Patrolog. curs compl. t. 

IL. p. 141); Origen (în [loan t. XIX. n. 4; t. XXVII, n- 5; în 

Levit omil. LX, n: d); Hipol (ade. Platon. c. [D); Clem. Alex. 

(Strom. 1V. 18).
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cutorii cereşti apucând sufletul, se înalță în vă&sduh, unde sunt căpiteniile, stepânitorii şi domnii puterilor inamice. Sunt pârişii noștri cei Tei, acei vameşi streini (zeAGvwar), agen- ţii fiscali (oyoStzau), perceptorii impositelor (o090A6ya) ; ei vin înaintea acestui om; întrebă, cerceteză, numeră, păca- tele și scrierile sale. p&catele tinereţei şi ale bătrineţei, păca- lele sale de voie și fără de voie. cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul. Acolo mare frică este. cutremur înfricoşat pentru bietul suflet, constringerea nedescrisă ce trebue să o îndure acesta dela nenumeraţii s&i vrăjmași carii î] încunjură, îl descriă, spre a-l împedeca de a se înălța la ceri, de a se aședa în lumea celor vii, de a intra în regiunea vieţei! Dar Sânţii Ângeri, luând sufletul acesta il conduc (1),. 
Sântul Atanasie cel Mare, vorbind de Antonie, istoriseşte următorele : «Într'o nâpte, se audi o v6ce de sus dicen- du-i: «ScOlă-te, Antonie ; ieși și priveşte», Sculându-se, ieşi, şi ridicându-şi ochii către ceri, vădu un chip de om lung şi înspăimântătoriă, al cărui cap atingea norii; vedu şi alte chipuri, ca niște aripi voind să se sue la ceri ; dar acela întindendu-și brațele îi impedeca de a se sui. Unile dintre ele eraii apucate ŞI isbite jos; altele, ne având nici o grijă, se ridicaă cu îndrăsneiă, iar acela le privea chiorișiă şi scrășnea din dinți. Şi Antonie maj audi o vâce: «Pricepi tu ceia ce vedi, ? Atunci luminat fiind, începu a înţelege că acolo era vorba de înălțarea sufletelor; că diabolul oprea pre pecătoşi şi'i ţinea la el, dar era slab spre a prinde şi a ținea pre sân, Și aiurea : «Sântul Antonie, fiind într'o di într'un felii din răpire, se videa dus în aer. 

  

(1). Serm. despre acei ce repauseză în Chr.; Op. St P. XV, 270. Aceiaşi învățătură este exprimată și de St. Efrem în cuvântul său despre acei ce negă învierea morţilor (Op St. P. XV, 115-116), ŞI în 'Lestamentul seă (Lact or. 1897. XVII, 275, 285, 292).
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Demonii aerieni, tăindu-i calea, "] împedeca de a înainta; 

dar ângerii interveniră, cercetară causa împedecărei. Ace- 

ia trebuiră se descopere păcatele lui Antonie de la naște- 

rea sa (1). 

Sântul Macarie cel Mare : «Când sufletul omenesc iese 

din corp, mare taină se săvârşeşte ; căci dacă este întinat cu 

păcate, iacă vin oştirele demonilor îngerii cei răi și puterile 

întunerecului, care apuc sufletul acesta şi-l trag în partea 

lor. Nu este de mirare. Omul care, vieţuind încă în lumea 

acesta, s'a supus, s'a dat de bună-voie, |i s'a încredinţat lor, 

sa nu fie-6re şi mai mult stăpânit, supus lor când va eși din 

lumea acesta? Cu totul alt-fel este cu cea mai bună parte 

a Gmenilor, adecă pe lângă sânţii servitori ai lui D-qeu se 

află acum în viaţa acesta ângeri, spirite curate care le în- 

cunjură şi le privesc; și, când sufletul vre unuea din ei pa- 

răsește corpul săii, corurile Angerilor îl primesc în mijlocul 

Jor întru lumină şi-l conduc ast-fel la Domnul (*. 

Sântul Chrisostom : «Dacă ne trebue conducători, când 

plecăm într'un loc sai oraşiii strein, cum se nu ne trebu- 

&scă ajutoriti și conducătorii spre a putea trece fără pede- 

că pe dinaintea căpiteniilor, puterilor stăpâniiior, începe&- 

toriilor aeriene, propuşii strâmtorilor cereşti. . „»9 <Sânții 

Angeri ne-ati despărţit încetişor de corpuri (cuvinteie aces- 

tea sunt puse de Sântul Părinte in gura pruncilor decedați), 

şi însoţiţi de povăţuitori buni, am trecut fără de piedecă pe 

dinaintea puterilor aeriene. Spiritele rele n'aii aflat în noi 

aceia ce căutati; n'ati observat nimic din cele ce doreau. La 

vederea unui corp fără păcat, s'au simţit umiliți; la vede- 

rea unui suflet nevinovat s'aă înspăimântat, aih tăcut la ve- 

(1). Viaţa St. Antonie în Op. t. 1 p. II p. 845, ed. Maur. Vie- 

ţile sânilor, 17 Ianuarie. 

(2). Omil. despre cele două stări a celor ce ai parăsit viaţa 

acesta,
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derea unei limbi ne întinate. Am trecut mai departe şi i-am umilit. Cursa s'a rupt şi fata-ne liberi, Bine cuvântat fie Domnul, care nu ne-a lăsat a fi în prada lor (1). Și aiurea: 
“Intins pe patul săi de morte, muribundul îl apucă cu pu- tere şi priveşte cu spaimă la cei ce-l încunjură când sufletul seu se silește în tot chipul de a se manţinea într'un corp de care nu se pote despărţi cuprins de spaimă la vedeea ân- gerilor, carii se apropie de el; căci dacă tremurăm privind niște 6meni însoaimentători, ce muncă va fi pentru noi v&- dEnd cum se apropie de noi ângerii amenințători şi puteri- le neînblânzite, când vor trage sufletul nostru și-l vor smul- ge din corpui săi, în zadar se va maj incerca acest biet su- flet a scâte suspinuri lungi și nefolositâre (2!>. 

Aceiași învețătură este espusă de Sântul Vasilie cel Mare (3), Sântul Grigorie Nisul (4), Sântul Epifanie (5), Eu- sebiii Cesarenul (6), Paladii al Elenopolei (7), Macarie Ale- xandrenul (8). 

  

(5). Cuvânt. XI, despre Amintirea Morților (V. în Mărgarint). Sântul părinte vorbeşte și în omelia a doua despre Lazăr, n. 3, t. 1; Om. e. Antioch. 
i) In Mat. hom. LIII. t. II p. 414. - (5). „Se dice întrun loc, că nimene să nu vă amăgăscă pre voi cu cuvinte deşerte (Efes, V, 6); căci veţi fi cuprinşi de odată de 0 ruină ne așteptată (1 Tes. V, 3) și un cutremur va veni preste voi ca o vijelie. Va veni un ânger cu faţa grozavă, care va, lua ȘI va trage sufletul tăi legat cu păcatele sale, întorcându-se neîn- cetat către acel ce-l părăseşte suspinând fără glas, căci atunci or- gauele de plâns vor fi închise“ (Om. despre Botez.) şi axuvea : „Cu- getă la giua cea ultimă (căci nai să trăești cât lumea); închipu- eşteți întristarea, înădușirea, și 6ra mMorţei, sentinţa divină care se apropie, ângerii carii alârgă, sufletul plin de spaimă, tulburat de 0 conselinţă încărcată de păcate, căutând cu jale la cel ce-l pa- răseşte, în ne neînlăturata necesitate a acestei călătorii depărta- te“ (Epist. 43 la ţânăra cădută). 

(4%). De Baptism. in Op. t.II p. 220 ed. Morel. (5). De Heeres. LXXV. - 
(*). Demonstr. Evang. III, c. 5; Preepar: evang. XI, e. 20. (7). Lavsaicul, e. 94. ? (5). Cuvânt despre eşirea sufletului.
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20. Dupre Sântul Ciril Alexandrenul ni s'a transmis jarăși 

prin un şir de învăţători al bisericei din diferite locuri și 

diterite epoce. Aşa cetim în Eusebiti episcopul Galiei : «La 

despărțirea sa de corp, sufletul nu va mal avea timpul a se 

căi de fără-de-legile sale. Ei! ce va face el, când autorii 

morţei (spiritele rele) îl vor trage prin aer şi-l vor conduce 

prin locuri întunecâse (1)?» Fericitul lOn cel Bun : «Sufle- 

tul odată eşit din corpul săă şi voind a se sui la ceriii este 

întimpinat de demoni, carii il cerceteză mai întâiă pentru 

minciuni şi calomnie; dacă nu se va fi căit de acâsta îl 

opresc. Mai sus află alţi demoni carii ”] întrebă despre des- 

frânare şi mândrie; de se va fi căit de pe&catele acesteaii 

dă drumul. Sunt încă multe cercetări ce are să le întimpine 

sufletul ce se duce la ceriă, din partea demonilor. Este cer- 

cetat pe rând pentru asprime, calomnie, mânie, minciună, 

crudime, necuviinți, neascultare, cămătărie, iubire de avuţii, 

necumpetare, ura deşertă, magie, vrăjitorie, înbuibare, vrăj- 

măşie, ucidere, furt, împietrire, desfrânare şi adulteriu ; și 

când acest suflet nefericit să înalța de pre pământ la ceriii, 

sânţii ângeri sunt departe de el, şi nu! sunt de nici un aju- 

toriti ; trebue se respundă singur prin căința sa şi prin fap- 

tele sale cele bune, mai ales prin îndurare. Dacă uitându- 

şi nu se va fi căit de vre un păcat, în casul acesta va scă- 

pa prin caritate de violenţa -strămtorirelor diavoleşti (2). 

Sântul Maxim Mărturisitoriul : «Ce om, ca mine întinat cu 

păcate, nu se va teme de presenţa sânţilor ângeri, carii din 

ordinea lui D-dei vin să expulseze cu violență din corpul 

stii şi cu furie pre acel ce trebue să părăsâscă viața acesta? 

Care om recunoscându-se vinovat de fapte rele nu se va 

înfricoşa la întâlnirea spiritelor neinblânzite a celui r&ă (3)?2 

(2). Omil. 1. ad Monach. în Bibl. Patr. t. VII, p. 656. 

(2). Cuv. despre eșirea sufletului prolog. 29 oct. 

(2). Ep. ad Cubiewlarium, în Bibl. P."P. t. XXVI, p. 551.
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Se pâte cita încă Sântul In Scărariul (1), Teodosie Pe- cerschi (2), St. Ciril Turovschi (3), Marcu Efesanul, Gavriel Filadelfi&nul (4), St. Demetriu al Rostovului (5) etc, 3%. Se scie iarăși că înveţătura despre vămi a luat loc în biografia sânților (6), și chiar în cântările sacre şi rugăciu- nile întrebuințate în biserica ortodoxă, Așa în canonul că- tre Domnul Lisus şi prea Sânta Născărâre de D-deu, care se cântă pe timpul agoniei fie-cărujy ortodox, dicem : “Ajută. me a trece fără de împedecare din pământul acesta dina- intea st&pânitoriuluy aerului, vrăjmașului, păzitoriul căilor înfricoșate şi neîmblânzitului ispititorit» (Q. 4. Trop. 4). “Ajută-mi să scap de spiritele barbare, a eşi din profundi- mile aeriene, spre a mă înilța la ceriă, unde te voii pre- mări în veci, o! Maica lui D-qeu!, (C.8. Trop. 2). In aduna. rea de cântări a Sântului I&n Damascen, canonul Morți. lor : «Când sufletul meă se va despărți de'trup și va pă- răsi viaţa acesta, apără-mă St&până, şi nimicește sfaturile vrăjmașilor din aer; sdrobește gura celor ce voesc să mă înghită fără de milă, ca să trec liber prin aer, prin locurile DI 

(1). Ioanu Climate. Scala Paradisi, p. 1599.-Paris. 1633, (3). Pe patul săă de morte făcu rugăciunea, acâsta, către Dom- nul lisus : , Dâmne, ajută sufletului mei, ca eșind din lumea aces- ta să nu întâlnescă spiritele rele; ci Ângerii tăi să-l primâscă și să-l conducă prin întunecâsele vămi la lumina milostivirei tale“ (Viaţa 3 Mai). 
(6). EL desvoltă pe larg învățătura despre vămi (Mon. lit. rus. see. XI[[.). 
(%). Vid. ap. Le Quien. Disert. Damasc. V. in op. St. I6n Damasc. t.]. (5). Când va sosi momentul cel întricoșat când sufletul mei se va despărţi de corpul meii, atunci p Rescumpărătoriule, ia-l În braţe şi-l terește de tot reul; să nu vadă privirea, întunecată a vielenilor demoni ci se tr6că și. se scape de tote vămile“ (Col. Oper. sale. t. ] p. 199). (%. Spre esemplu îu acsa a St. Antonie cel Mare (11 Ian.); a SE. In cel bun (29 Oc); a St. Vasilie cel noii (12 Nov. şi 26 art). ,
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intunecâse, o Miresă a lui D-deti» (Cap. 2,sam. c. 9. Ir. 

16) (1)! In Canonul ângerului păzitoriă : «LOtă viaţa mea 

am petrecut-o cu mare uşurătate; iacă-mE aprope de sfâr- 

şit; te rog, ângerul mei păzitoriă, fii apărătoriul meă, ne- 

învinsul meti protector, atuncă când voii trece vămile cum- 

plitului stăpânitoriă al lumei acestea» (C.9. Tr. 3)(0). In ru- 

găciunea dupre a patra a Catehismului : <O Dâmne Dum- 

nedeule! dă-mi lacrimi de plângere. . pentru ca prin ele să 

capăt dela tine harul de a mă curăţi de tot păcatul înainte 

de sfârşitul meu; căci am să trec prin un loc înfricoșat și 

ameninţătoriiă, odată ce mă voit despărţi de corpul meii și 

o mulţime de draci întunecaţi și neominoși vor veni întru 

întimpinarea mea» (Ps. rugăciunea, după a patra a Cate- 

hismului). 

O întrebuințare a înv&țăturei despre vămi, așa de stator- 

nică şi generală, în biserică, mai ales pintre învățătorii din 

vecul al patrulea, ne vestește de sigur, că ea fu transmisă 

acestora decătre învățătorii seculelor precedente și că se 

rezimă pe tradiţia apostolică. | 

III. Acesta este forte natural, căci învățătura acesta este 

în perfect acord cu Sânta Scriptură. 

1% Dupre acestă învețătură, cel ce more, în momentul 

când se desparte sufletul săi de trup, vede arătându-i se 

îngerii lui D-deii și spiritele ispititore ; Yacă şi o însemnare a 

Mântuitoriului însuși; „Deci se întâmplă ca acest strac muri 

și fu dus de ângeri în sinul luă Abraam“ (Luc. XVI, 22); şi 

D-qgeii dise altuea : „Nebune, în noptea acâsta "ţi vor cere su- 

  

(2). Şi iarăşi: „La c&sul cel înfricoşat, scote-mă din mâna demo- 

nilor Sânti Fecioră, ca să scap de judecată, la cercetare înfri- 

coșată şi la vămile cele amară! Se scap de cumplitul vrăjmaş şi 

de osânda vecinică, Maica iui D-dei (Octoich). 

(2). De aseminea : „Ertaţi-me prea sânți îngeri ai lui D-geii ce- 

lui a tot puternic, şi mă scăpaţi de certarile cele rele; căci prea, 

puţine fapte bune am ca să pot cumpăni pre cele reie“.
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fletul tză“ (Ibid. XXII, 20). Cine îl vor cere? De bună semă 
spiritele rele (:). Apoi, Sânta Scriptură învaţă că ângeril în 
genere suat spirite care ţin locul de servitori şi de miniş tri, fiind trimiși spre serviciul acelor, carii trebue să MOș- 
tenâscă mântuirea» (Ebr. Î, 14); că se ocupă de noi în totă 
viața nstră (Ps. XC, 10, 11); că sunt privighietorii noştri, conducătorii noștri credincioși, mai ales ângerul păzitoriă, care e dat fie-căruea la botez (Mat. XVIII, 10; Ps. XXXIII 
8). Este natural că spiritele acestea bine-făcătâre nu ne pă- răsesc în momentele grele ale morţei, că nu se împrotivesc 
a însoţi sufletul nostru, a-l conduce și a-l susținea în acestă 
trecere înfricoșată, necunoscută lui, de la viaţa presentă la 
marginile eternităței. Pe de altă parte, Sânta Scriptură ne 
învaţă, că t6tă activitatea spiritelor rele se face anume spre 
perderea n6stră (Etes. VI, 12; 1 Tim,, II, 26; 1 Tes. III, 3); 
că „demonul“, vrăjmașul nostru, cu ai SEI, „se învârte în pre- Jurul nostru ca um leă răcnind, cautând pre cine-va să înghi- 
fa“ (| Petr. V, 8). Ore va lăsa el ocasiunea de a face, de se 
pie, ceva spre perderea sufletului nostru, când se va des- părți de corp? 

2% Dupre înv&țătura acesta, sufletul omenesc, despărțin- du-se de corpul seu, prourmeză calea către ceriii şi întâl- nește necontenit spirite cădute ; şi cuvântul lui D-deti întă- 

  

0). „Atunci Lazăr a fost dus de ângeri ; iar sufletul bogatului fu ridicat de puterile înfricoşate trimise pote pentru acesta,; căci sufletul nu părăseşte de bună voie viața acesta, ceia ce-i este chiar cu neputinţă. Dacă trecând dela un oraș la altul ne tre- bue un povăţuitoriă, cu cât mai mult ne trebuz pentru sufletul nostru când este luat din corpul săi şi presentat vieţei viitore ? De aceia despărţindu-se de corp; când se înalță, când se pogră, se teme, tremură; căci consciinţa de păcatele nâstre ne tulbură tot- deuna, dar mai ales când trecem prin încercările de dupre mr- te și nevom arăta, Judecăţei întricoşate (St. I6n Chris. omel. către Pop. Antiohen; despre Lazăr [[ n. 3, 6.1).
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rește, că. spaciul aerian este plin de spirite rele respândite 
prin aer (Efes. II. 2), plin negreșit spiritualminte, și nu ma- 
terialiceşte (1); că principele ior este principele puterilor 
aeriene, şi că prin urmare, sufletul, abea eșit din corp, în- 

tră negreșit în stăpânirea lor. 

3% Dupre învăţătura acâsta, că nişte vameși cercetători, 

opresc la deosebite vămi sufletul omenesc în sborul să 

cătră& ceriu, îi aduc aminte pe rând de feliurite păcate, și 

caută în tot chipul a-l condemna ; pe când ângerii cei buni, 

însoţind sufletul acesta, îi amintesc tot odată faptele cele 

bune şi caută al justifica. O aseminea activitate a spiritelor 

rele este forte naturală ; este cu neputinţă ca ei să nu scie 

sati 'să uite păcatele n6stre, și să nu caute în ocasiunea 

acesta a face t6te chipurile spre a ne condemna, dacă, du- 

pre cum învaţă scriptura, ne ispitesc necontenit şi ne ajută 

a face rele (IL "Tes. III, 5; I I6n III, 8), şi n'aii alt scop 

decât de a ne priva de mântuirea eternă (Luc. VIII, 12; | 

Petr. VI, 8). Dar acea a spiritelor bune, a ângerilor nu este 

mai puţin naturală nici mai puţin însemnată; hind-că ei 

ne îndemnă la cele bune şi ne conduc la mântuirea eternă 

(Ebr. Î. 14), cunosc negreşit faptele nostre cele bune, și 

după iubirea lor pentru noi, nu pot să nu conlucre spre 

justificarea nostră. 

4% Dupre acestă învățătură, în fine, D-dei nu judecă în- 

dată sufletul omenesc dupre despărţirea sa de corpul în 

  

(5). „ste şi un loc ideal (voqră3) în care ne-o representăm şi 

se află natura ideală și nematârială ; acolo esistă ea, lucreză şi se 

manţine ideal; căci n'are margine (531) spre a se putea mân- 
. . “a îi : a > 

ține materialminte, . Deşi ângerul nu este materialminte întrun 

loc, spre a avea chip şi formă, totuşi 1-se atribue esistență întrun 

loc, pentru că este acolo spiritual, lucreză dupre natura sa şi nu 

este în altul, ci dupre chipul săi ideal acolo unde lucreză“ (St. In. 

Damasc, Esp. cred, Ort. 1, C. 13). 

Teologia Dogmatică. 
. 44,
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„carele a vieţuit; ci-l lasă pe sema spiritelor rele, care sunt 
înstrumentele dreptăţei sale înfricoşate, și întrebuințază 
toi odată pentru mântuirea sa, pre ângerii cei buni, înstru- 
mente ale bunătăței sale infinite. Dar dacă chiar la sfârşitul 
lumei, când Domnul va veni întru îâtă mărirea sa ca să 
judece viii şi morţii, nu trebue să facă nemijlocit el însuşi 
tot ce se raporită la judecată, ci „trimite pre ângeriă sti, ca- 
mii vor aduna și vor rădica afară de împăraţia sa pre toți 
acei carii sunt ocasiună de cădere și de scandal, şi acei carii, 
sevârșesc Jăra de legea. . . și vor despărți pre ceă ră din mij- 
locul drepţilor și-i vor arunca în cuptoriul cu foc“ (Mat. 
XIII, 41, 49; comp. XXIV, 31), este Gre de mirare ca el să 
facă judecată particulară, nu prin sine insuşi, nemijlocit ci 
prin spiritele ce-l servesc, asistând fără îndoială nevădut el 
însuși la acestă retribuţiune, în puterea omnipresenţei sale? 
De aseminea, dacă este recunoscut că până la judecata uni- 
versală unde spiritele cădute vor primi definitiv resplata 
lor (luda 6), D-dei îi lusă în genere să lucreze contra omu- 
lui (lov. 1,2; 1 Petr. V, 2) şi-i întrebuinţază acum câte 
odata pre pământ ca instrumente ale mâniei sale în contra 
pecătoşilor, ca ângerii ră (Ps. LXVII, 49; I Cor. V,5), 
este Ore de mirare ca să-i lase tot ca instrumente ale drep- 
tăței sale în judecata particulară ce se face sufletelor ome- 
nești, întrebuinţând tot odată pre ângerii buni ca instrumen- 
te aie bunătăţei sale? 

IV. Totuși trebue a observa că, precum în genere. spre 

a represinta ființilor îmbracare cu corp ca noi lucruri din 
lumea nematerială, negreşit este nevoit a în rebuinţa ter- 
mini mai mult sai mai puţin sensibili şi care se ţin de om, 
aşa trebue să fie în deosebi, în descrierea amărunţită a în 
v&ţăturei despre vămi, pe care le trece sufletul omenesc des- 
părţindu-se de corp. Vrebue deci a ne aminti şi a tinez în-
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vețătura pe care o adresă ângerul cătră St. Macarie Ale- 

xandrânul, ia sfârşitul cuvântărei despre vâmi : «Luaţi aici . - 

lucrurile pământeşti ca cea mai slabă descriere a lucrurilor 

cerești (1). Trebue să ne închipuim vămile nu ca un lucru 

gros şi simţual, ci pre cât este cu putinţă într'un înţeles spi- 
ritual ; trebue să ne ţinem de unitatea ideei tundamentale 

a vămilor și să nu dăm prea multă împortanţă unor amă- 

runte în privinţa acestei doctrini, care sunt diferite la dife- 

riți autori şi în diferite istorisiri ale bisericei (2). 

11, Despre râsplătirea după judecata particulară. 

Ş. 251. Inveţătura biserice ortodoze în privinţa acesta, şi 

conţinutul acestei învățătură. 

In raport cu retribuţiunea, urmarea judecătei particu- 

lare, care se face asupra fie-cărui om după mortea sa, iacă 

cum învaţă biserica ortodoxă : «Cu tâte că nici drepții, nică 

pecătoşii nu primesc înainte de judecata ultimă o resplă- 

tire complectă pentru faptele lor, cu tOte acestea nu tote 

sufletele să află în aceiaşi stare şi nu sunt trimise întrun 

singur loc» (Mart. ort. p. L. resp. 61). «Credem că sufletele 

morţilor sunt în fericire sai în suferinţă, dupre faptele lor. 

Sufletele acestea, odată despărțite de corp, trec îndată la 

bucurie, sati !a tristeţă și durere. Cu tote acestea nu este 

acolo pentru dânsele nici o fericire com pletă, nici o mun- 

că eternă; căci nu pote fi așa decât după învierea univer- 

sală, când sufletul se va reuni cu corpul'în care a viețuit 

virtuos sait vicios» (Epist. patr. etc. art 18). Ast-fel biserica 

1). Cuv. despre desparţ. suflet. RE | 

q Compara. b. o. descrierea vămilo» în cuv. St. Ciril Alex. şi 

viaţa St. Vasilie novul.
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ortodoxă deosebește o îndoită resplătire după judecata 
“particulară, una pentru drepți, alta pentru pEcatoși, deşi 
numește şi pe una și pe alta necomplectă încă, nedefinitivă. 

$. 252. Răsplătirea drepţilor : 10. Preamărirea, lor în ceriă, 
în biserica triumfătGre. 

„Dupre voinţa Judecătoriului ceresc resplătirea drepţilor 
are iarăşi două priviri, adecă : 10, Preamărirea lor în cerii, 
de şi necomplectă, în biserica triumfătâre, şi 20, preamări- 
rea lor pre pământ, în biserica luptatăre. 

10. Realitatea preamărirei (nepertecte) a drepţilor în ceriă, 
îndată după judecata lor particulara și înaintea ultimei ju- 
decăţi universale (Mart. ort. p. 1 resp. 07), este ceva ne- 
contestat. | 

19. Sânta Scriptură stabileşte acesta espres. 
Ea ni presintă promisiunea Domnului față cu adevărul 

acesta, promisiune clară şi positivă. lisus Christos, până la 
venirea căruea sufletele drepţilor Vechiului "Testament tre- 
buiră să fie în iad, şi care prin crucea sa trebuea să des- 
chidă 6menilor intrarea îm pe&raţiei ceriurilor, dise el însuși 
înv&ţăceilor şăi înainte de intorcerea șa la Tatăl şi spre ai 
măngâea de despărţirea sa : „Sunt multe locașuri în casa 
Tatălui meă. Dacă n'ar fi, vașt fi spus acum, cacă ei mă 
duc să vă gătesc vouă loc, și, după ce me voii duce și vă voiă 
pregăti loc, voii veni Yarăşă și vă voit trage la mine, ca unde 
voii fi că și voă să fiți“ (In, XIV, 2, 3). 'Lot odată ruga pre 
Părintele sei ast-fel : „» Părintele mei, doresc ca unde sunt că, 
acei pre carii mi ai dat să fie cu mine, ca să privescă ma- 
rirea mea, pe care mi-ai dat'ot (XVII, 24). In fine fiind res- 
tignit dise tălhariuiui ce s'a întors : „ Adevăr dic ție : astă-di 
vei fi cu mine în raiăt (Luc. XXIII, 43). |



— 693 — 

Noi vedem aici o încredere deplină a Apostolilor în îm- 

plinirea acestei promisiuni. lacă cum vorbeşte Sântul Paul 

despre sine : „Me aflu constrîns din două părți ; căci pe de 
o parte doresc să scap de legăturile corpuluă și să fiă, cu isus 

Christos, ceia ce este făra asemănare maă bine, și pe de alta, 

este maă folositoriă, pentru binele vostru ca sa rămân încă în 
vința acâsta“ (Fil. 1, 23, 24). Şi aiurea : „Scim ca dacă casa 

acestă pământescă în care viețuim se va daărăma, D-deă ne 

va da în ceriă o altă casă, o casa nefăcută de mâni omineștă 

și care va dura în etern. . . În acesta încredere ce o avem, să 

preferăm a eși din casu corpului acestuea ca sc vieţuim cu 
Domnul“ (| Cor. V, 1, 8). Asttel Apostolul esprimă că, în- 

dată după distrugerea locuinţei pământeşti a corpului lor, 

cei drepți trebue să aibă în ceriii o altă locuinţă nefăcută 

de mâni ominești; că îndată ce se vor desface de corpul 
lor trebue „să mergă a locui cu Domnul și a fi cu Iisus 
Christost. 

“Apoi vedem şi împlinirea reală a acestei promisiuni. Pri- 

vitoriul tainic I6n “Teologul vă&du împrejurul tronului lui 

D-deti în ceri „două-decă și. patru de scaune pe care șideaă, 

două deci și patru de bătrîni cu cununi de aur pe capetele 
lor« (Ap. IV. 4); el.v&du sub altariul ceresc „tronurile ace- 

lora cariă suferiseră mortea pentru cuvântul luă D-deă, și 

pentru-mărturia ce o dăduseră ei“ (VI, 9); şi mai vădu încă 

„0: mare mulţime pe care n'ar putea-o număra nimene, de tote 

naţiunile, de tote triburile, din tote popovele și de tâte limbi- 

le. Ei staă înaintea. tronului și înaintea Mielului, îmbrăcaţi 

în haine albe și având ramuri în mânile lor. EX strigaă, și gi- 
ceaă, cu glas mare : D-deuluă nostru, care șede pre tron se 
cuvine gloria mântuire nostre“ (VIL, 9, 10). 

2%, “Tot adevărul acesta se confirmă şi de sânta tradiţie 

şi este credinţa statornică a bisericei. Mărturiile sunt nu- 
merose. |
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“In cele trei secole dintăi, Sântul Clement Romanul se 
esprimă așa : «Petru (Apostolul) avu a suferi multe munci 
din pismă duşmănâscă şi deveni ast-fel martir; el părăsi 
pământul acesta pentru locuinţa gloriei ce i se cuvenea, 
Paul. ... fu martirisat de cei puternici, şi, mutându-se din 
lumea acesta, trecu într'un loc sânt... Tâte generaţiunile 
care ai esistat până acum ai despărut; dar. acei ce sai 
perfecţionat în dragoste, dupre harul dumnedeesc, se află 
în lăcașul celor fericiți; ei se vor arăta cu toţii la venirea 
imperăţiei lui Christos (1),. Cetim în epistola bisericei, din 
Smirna despre martiriul Sântului Policarp (2) : «lar el, în- 
vingând prin răbdare pre Domnul nedreptăţei şi primind a- 
stfel cununa vieții, locuește acum cu Apostolii şi toţi drepții; 
el preamăreşte pre D-deii Părintele și bine-cuvinteză pre 
Iisus Christos Domnul nostru, marele Conducătorii al su- fletelor şi al corpurilor nâstre, şi înaltul Păstoriă al bisericei 
catolice ecumenice (3). In Epistola bisericei din Lion ŞI 
Viena 'cătră bisericile din Frigia și Asia despre martiri: 
“După ce a biruit t6te sati dus la D-deu. Tot-deuna iu- bind pacea, dând pace, în pace s'aii dus cătră Părintele (4). 
Sântul Ciprian : «Toţi sunt vii, dice Apostolul (Ap. XX), 
toţi guvern&ză cu lisus Christos, nu numai acei ce au fost 
omoriţi, ci și acei carii remaind tari în credinţă şi cu frica 
lui D-deu, nu s'au inchinat chipului lui Baal. . . (5). Sân- 
tul Ipolit. «Voi (profeților), aveți acum în ceriă cununa 
vieţii şi a nemurirei ce vi sa pregătit (5. Sânrul Dionisie 

(1). Epist. e. Cor. 1. n. 5. 50: 
(3). Scrierile par. Apost. Funk. 
(5). Epistola bis. Smirn. despre mart. Ini Policarp. n. 19. (+). Euseb. H. E. v, C. 2. 
(5). Şi mai departe : »Quanta est dignitas et quanta securitas. . claudere în momento oculos quibus homines videbantur et mun- dus, et aperire eosdem statim ut Deus videatur et Christus '* (Epist. ad Fortunat., de Exhort. martyrii). 
(9. De Christ. et Antichrist. n. 21. 
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din Alexandria : <Aceşti martiri dumnedeeşti ce-i avem, 

acum stai lângi lisus Christos, participând la domnia sa, 

pronunțând cu el sentenţile sale, acești martiri primiră şi 
frati căduţi, vinovaţi că şi ati plecat genunchile înaintea 
altarelor idoieşti, când vădură căinţa şi întorcerea lor (1)». 

Mărturii de acestea se află şi în aşedemintele apostolice (2), 
în Sântul Ignatie, Dionisie Areopagitul, Atenagora, Clem- 

ent Alexandrenul și alții (3). 

In suta a patra, Sântul Grigorie Teologul, în Cuventul 

seii funebru despre Sântul Vasilie, dice așa : «El este acum 

în ceriii, acolo, precum socot, aduce daruri pentru noi, şi 

se râgă pentru popor; căci chiar părăsindu-ne nu ne-a lăsat 

cu totul. . .» Şi mai departe: «Priveşte la mine, cap dum- 

nedeesc şi sânt; linişteşte prin rugăciunile tale acest bold 

al trupuiui (II Cor. XII, 7), ce mi sa dat ca să mă înțelep- 

ţesc, sau învaţă-m& a-l suferi cu răbdare şi condu-me în tâtă. 

viaţa mea la ceia ce'mi este mai de folos (€);. Sântul Efrem 

Sirul dice, în cuvântarea sa despre cei repausaţi în Chris- 

tos : <EX au întors privirile lor cătră bunurile eterne, acolo 

ai tins ej neîncetat, de aceia le-ati şi primit ; ei s'au sirguit 

de aceia ai întrat în patrie, în camară de nuntă de sus; aă . 

alergat şi ai ajuns la ţinţă; au ajunat şi se bucură: n ati 

fost cu nebăgare de samă și se veselesc; ait devenit înţe- 

lepț pentru că nu se prea uitai la viața acâsta; ai plecat 

de aici şi au urmat calea lor măr€ţă și plăcută; ai plecat 

şi s'au aşedat în regiunea sântă și eternă (5),.. În Sântul 

(). Euseb, Hist. eccl. VI, C. 4%. 

o ( ) Oro: (oi vipropes) văp stoiv Dad 705 Deod uepau7ptspăvot (V. 

“o Ian. Epist. ad 'Pwali. n, 13; Dionis. Areop. ler. biser. Il], 

n. 3, $. 9; Athenag. Legat. XXXI; Clem. Alex. Strom. VII, 19; 

Orig. de Prince. 11, 1]. 
(4). Oper. St. păr. IV, 138, 139. 

(6). Oper. Șt. păr. XV, 263. 

1 

2
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Epifanie cetim : <Sânţii sunt în on6re; repansul lor este în 
glorie, plecarea lor de aici în perfecţiune, ieșirea lor în feri- 
cire, viaţa lor în locaşurile sânților, biruinţa lor cu ângerii, 
respiata lor în lisus Christos Domnul nostru» (1). Sunt şi 
mărturii din St. Ohrisostom (2), Ambrosie (2), Grigorie Ni- 
sul (4), Marele Vasilie şi alții (5). 

Numai vorbim de alți scriitori ca Ieronim (6), 'Leodo- 
ret (7), Anastasie Sinaitul (5), Grigorie cel mare (5), Damas. 
cen (19), etc. 

„II. Unde se duc sufletele drepţilor dupre judecata par- 
ticulară ? In ce stare se află ele? Care este fericirea lor? 'Pâte 
acestea ni s'aii represintat diferit. 

le privinţa locului, atât în Sânta Scriptură, cât şi în scri- 
erile părinţilor, se numește „raiă,, (Luc. XXIII, 43), sinul 
lui Abraam (Luc. XVI, 22), împărăţia ceriurilor (Mat. V, 
3, 10; VIII, m), împărăţia lui D-dei (Luc. XIII, 28, 29; 
Mat. VI, 33; ICor.XV,3o), casa Părintelui ceresc (I6n XIV,2). 

(1). Her. LXXVIII. n. 23. 
(2). In Philip. homil. III n. 3, +; în IlCor. omil. Xn.2. po- (5). „Etiam si corporis gustaverint mortem, vitam tamen în cor: poream capiunt, et illuminautur suorum splendore meritorum, luce quoque fruuntur eterna“ (De Cain. et Abel, II, n, 31). (€. Unde trebue să locuâscă sufletul Sântului Eitrem, dacă nu îu locașurile cerești, acolo unde sunt oștile ângereşti, ehorurile proteților, tronurile Apostolilor, bucuria martirilor, veselia sânţi- lor, lumina Iuv&ţătorilor, biruinţa celor antâiii născuţi?“ (De vita 5. Efr. in £. III, Mor.). 

(5). St. Vasilie. Cuvânt la sărbătorea sânt. mart. Varlaam : Iar, in Ps. CXXIV n.5. 
(6). AL uăy cfewaiat rây UA Piptov Woyai zaptOA0dG. Tv 0Bpaviy 1 T0'5 aowudtog X0pois Sopopsbova“ (Grec. aftect, cur. disp. VIII). (7). „Non est facile stare loco Pauli, tenere gradum Petri, jam cum Christo regnantiam“ (Epist- V. ad Heliodor). 
(3). Adv. Monophisit. IV, in Mon t. VII, 196. 
(9). Dialog, IV 25, 28; in Iob,,e. II, n. 48. , (9). Oetoih. Can. de Marţi, p. 9: „O martirilor, carii aţi pi- trecu. în suferinţi! pământul sa deschis şi a primit sângele vos- tru, dar ceriul a primit spiritele vâstre divine“. 
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cetatea D-deului celui viii lerusalimul ceresc (Ebr. XII, 22. 
7 _: a x . . . ? 

Gai, IV. 26) (1). Si dupre învăţătura bisericei ortodoxe, se 

pOte numi locul acesta cu unul din aceste nume, numai să 

se recunâscă că sufletele drepţilor decedați locuesc în harul 

lui D-deu, și precum dic cântările bisericei în ceriă (Mart. 
ort, p. 1 resp. 67)(2). Un mic număr de scriitori pun 6re 
care deosebire între paradis, sinul iui Abraam, şi ceriii (3). 

Cât despre starea, fericirea sufletelor celor drepți în ceriii, 

care diferă negreşit dupre meritul fie-căruia (I Cor. III, 8), 

lacă cum se caracteriseză : a se odihni sai a repausa de 

ostenele (Ebr. IV, 3, iu; Apoc. XIV, 13); a îi scutit de 

ori-ce muncă, de ori-ce suterință (Ap. VII, 16, 17); a fi la 

ospâţul lui Abraam, Isaac şi Iacob, adecă a vieţui în relaţie 

intimă cu aceşti patriarhi și alţi sânți (Mat. VIII, n; Luc. 
XVI, 22); a îi în reiaţie şi comuniune cu oştile nenum&- 

rate ale ângerilor (EBbr. XII, 22, 23; Luc, XVI, 22); asta 

înaintea tronului Mieluiui, a-l prea-mări, a-i servi (Ap. VII, 
9-17); a vietui (l6n, XIV, 3: Phil.1, 26), a guverna cu lisus 

Christos (1 Tim. II, u, 12); a vedea în fine pre D-dei taţă 
cătră faţă (| Cor. XIII, 12; II Cor. V, 8; Ebr. XII, 4). «Tu, 

cap divin şi sânt, dice Sântul Grigorie “Teologul în cuvân- 

tarea funebră a fratelui seă Cesarie, înalță-te la ceri, odih- 

neşte în sînul lui Abraam (ori-care ar îi înţelesul acestei 

espresiuni);, privește faţa ângerilor, gloria şi magnificența 

(), Vegi pag. 645, not. 2, 4 şi 7; p. 646. not. 1, 5,7,10 şi LI 

(2). In giua Cinci-gecimei se râgă biserica aşa, : „Primeşte, Dom- 
ne, rugăciunile şi cererile nâstre, și dă odihnă tuturor sufletelor 
care aii adormit mai înainte întra nădejdea învierei şi a vieţii 

de veci, Sufletele şi numele lor să fie în carten vieţii, în sînul. 

lui Abramm, Isac şi Lacob, în laturea celor vii, întru împărăţia ce- 

viurilor, în raiul desfătărei ; toţi să fie duși de ângerii tei cei lu- 

minaţi în locaşurile tale cele sânte. . . (Rug. V). îi 

(3), 'Pertul, adv. Mareion, IV, 3%; de Ressur. can. c, li, 43; 

de anima, c. 7, 5, 55; Laet. Divin. Inst. VII, 21; [lar. în Ps. 

CĂX, n. 16.
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celor fericiţi, sai mai bine fii împreună cu ei şi te bucură.. 
Stâi înaintea majestăţei supreme, strălucind de acea lumi- 
nă cerescă din care am primit și noi o mică raza, pe cât 
se pote resfrânge într'o oglindă și numai în enigme! Să ne 
înălțăm în fine la Isvorul a 16tă fericirea, ca să privim cu 
o inimă curată adevărul simplu şi să-l primim, pentru râv. 
na nOstră de aici cătră bine, plăcerile unei posesiuni şi a 
unei contemplări mai complecte a binelui în viitoriui!, Și 
îndată după aceia, într'o altă oraţiune funebră pentru sora 
sa Gorgonia, dise : «Sunt încredintat, că starea ta de acu- 
ma este mai bună, mult mai înaltă decât acea care ovi 
dem ; vâcea acelor carii laudă pre Domnul, bucuria ânge- 
rilor, armonia cerescă, contemplarea gloriei, şi mai presus 
de t6te preu curata şi prea perfecta strălucire a 'Freimel 
celei prea inalte, care nu se mai ascunde atunci minţei, ca 
o facultate înlănțuită și distrasă de simţiri, ci este conce- 
pută, admisă de spiritul întreg şi lumineză sufletele ndstre 
cu totă strălucirea dumnedeirei. Tu te bucuri de tâte bu: 
nurile acestea, a căror riuri ajungeaii până la tine acum 
pre pământ; te bucuri pe deplin, pentru că al aspirat la ele 
cu sinceritate (1);. Asemenea descrieri despre starea sutle- 
telor drepţilor după judecata particulară se află în St. Ci- 

“prian, St. Chrisostom (2). St. Ambrosie (5), Ilarie și mulți 
alți (4). 

  

(2). Op. St. p. 258. 288. 
(2). Cipr. Epist. LVI. ad Thiaritanos ; Chrisost. orat. în Ş. Phi- 

logonnum, in op. t. 1 p. 494 ed. Mont fauc; in II] Cor. omil. X,n. 2 
(3). Est jam ($. Acholius) superiorum incola, possesor civitatis 

«eterne, illius Herusalem que in coelo est. Vidit illie ejus men- 
suram inmensân. . lumen sîne sole perpetuum ; et hzec omnia jam- 
dudum quidem sibi comperta, sed munc tacie ad faciem manites- 
tata ete... « (Epist. XV, n. 4). a. _(6). Har. Tract. în Psalm. II n. 48: August., de Civitate Dei, 
XXII, 830; in Psalm. XXXIII enar. II n. 9.



— 699 — 

II. Dar, deşi sufletele drepţilor, dupre judecata partti- - 

culară, se sue la ceri şi se bucură de fericire, totuşi feri- 

cirea acesta nu este încă întregă și complectă ; sunt numai 

începuturile fericirei etene. Căci. 
19. Dupre inv&ţărura cuvântului dumnedeesc, fie-care om 

nu va primi fericirea adevărată şi definitivă decâ: după 
judecata universală, când se va arăta ca om în cornul set 

înviet : Caci, dice Apostolul vorbind creștinilor, „noi zre- 

bue să ne aratăn înaintea tribunalului luă Uhristos, pentru 
ca fie-care să primescă ceta ce se cuvine faptelor bune saă, rele 

ce le va fi făcut în timpul viețuivei sale cu corpul“ (IL Cor. 
V, 10). „Nu-mi maă remâne alta de așteptat, scriea el des- 

pre sine decât cununa dreptațeă ce mi sa pregatit, pe carea 

Domnul, ca un drept judecătoriă, mi-o va da în diua cea 

mare, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce iubesc venirea 

sa“ (II Tim. IV, 8; Comp. 1 9,10; Col. III, 4 şi altele). 
20, De aseminea și părinţii bisericei, carii ni represintă 

ca o siguranţă starea de fericire a drepţilor în ceriii indată 

după mârtea lor, mărturisesc tot odată că acestă fericire 

nu este complectă. Aşa spre esemplu: | 

Sântul Grigorie Teologul, îndată după ce a esprimat cu 
atâta putere dorinţa, ca fratele săi cel adormit să se inal- 

țe la ceriii, să se od:hnâscă în sinul lui Abraam, să se bu 
cure cu ângerii şi sufletele fericite, și să stea înaintea Im- 
p&raţului ceriurilor, contiună așa : «Aceste cuvinte a inţe- 

lepţilor sunt convingetOre pentru mine, ca tot sufletul bun 
şi iubitorii de D-dei, de îndată ce se despurte de corpul 

cu care era unit, şi se desface din ceste de aicea, este pus 
în stare a simţi şi a privi fericirea care-l aşteptă, şi după 

ce s'a curăţit, despoiat (saă nuştiii cum să mai dic) de cele 

ce-l întunecaii, încercă o veselie nespusă, şi saltă plin de 

bucurie ridicându-se la Domnul s&ă, pentru că a scăpat din
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viața acesta ca dintr'o închisâre nesuferită, și a aruncat le- 
găturile care, apasând cu greutate asupra lui, plecaă cătră 
păment aripile spiritului. Atunci capătă, aşa dic&nd, în ve- 
denie fericirea ce i s'a pregătit. Apoi, după ce va lua îa- 
răşi trupul născut cu dânsul şi întru carele s'a deprins în 
tru înţelepciune; îl va lua din pământ, căruea l-a încredin- 
ţat mai ânt&iii. și la conservat spre acâsta ; îl va lua în line 
într'un chip ne priceput pentru noi şi cunoscut numai lui 
D-deti, care-i a reunit şi despărțit, va întra cu acest corp 
intru moştenirea gloriei viitâre (Do. 

Sântul I6n Chrisostom, după ce a descris starea de fe- 
ricire de care sufletul lui Filogon se bucură în ceriiă, în 
mijlocul ângerilor şi ai sânţilor, chiar în presenţa lui D-dei 
dice aiurea lămurit : <Ceia cea pregătit D dei pentru cei 
ce-l iubesc, ochiul n'a vEdut, urechea n'a audit şi la inima 
nic unui muritoriii ma întrat; dar p'aă primit încă, el aș- 
teptă, odihnindu-se după atâtea ostenele. Ani întregi s'aii 
petrecut de când aă biruit ei! şi n'a încă cela ce li s'a pre: 
gătit. Ore te întristeză acesta pe tine, carele încă te lupţi? 
Gândeşte-te la ceia ce eşti. şi cât timp Abraam şi Sântul 
Paul aă avut Să aştepte până să devii şi tu pertect, ca să 
primești resplătirea lor. Ce face Avel care învinse înaintea 
tuturor şi care remâne încă ne încununat? Ce face Noe?. 
Vedi dumnegeesca Providenţă? Apostolul n'a dis că nu vor 
fi încununați fără de noi, ci că „împreună cu noi vor primi 
împlinirea, fericireă lor“ (Ebr, XI, 4). (2). Şi aiurea : «Deşi 
sufletui rămâne după mârte şi este tot-deuna nemuritoriă, 
cum şi este cu adevărat, totuşi, fără de trap, nu va primi 
bunurile negrăite, precum nu va fi nici pedepsit; căci totul 
se va desfăşura înaintea tribunalului lui Christos unde va 

  

(2). Oper. St. păr. 1, 262-963. 
(35, Omil. XXVIII, în c. XII ad He.
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primi fie-care după cum a lucrat bine sati re cât a fost 
în trup» (IL Cor. V, ;0) (2). 

Unii invăţători vechi au credut, că sufletele drepţilor se 
află, până la învierea corpurilor, nu în ceriă, ci anume în 
sinul lui Abraam, în paradis, pe care-l considera ca o întra- 
re a ceriului (*). Acesta era o socotinţă particulară a lor, 
dar care esprima tot Odată și credinţa bisericei, că înainte 
de judecata universală, nu este o fericire complectă pentru 
cei drepți. În favOrea credinţei aceștia se pâte cita încă şi 
St. Atanasie cel Mare, Sântul Ambrosie, Augustin (2), St. 
Grigorie (2). 

Ş. 259. 20. Preamarirea drepţilor pre pament, în biserica 
militantă. Veneraţiunea sânţilor. 

In același timp când înaltul Judecători și Resplătitoriti 
bine-voește a da celor drepți, după mârtea lor, deşi necom- 
plect preamărirea lor în ceriă, în biserica triumfătore, le dă 

(1). Omil. XXXIX în 1 ad Corint. XI, 3. | 
(2). Vedi pag. 647, not. 3. a, | | 
(5). Atanas. Epist. cătră principele Antiohiei, resp. la int. 20 

(Lect. ex. 1842. II, 224); Ambros. de bono mort, e. 10, n. 47; 
August., Tract. în Ps. XXXVI. 

(4). Resplata la judecată (ultimâ) va fi de sigur mai mare; căci 
drepţii se bucură acum numai cu sufletul, dar atunci se vor bu- 
cura şi cu corpui; se vor bucura cu acelaşi corp cu care a în- 
durat bâle şi suferinţi pentru Domnul. Despre acestă glorie în- 
doită este stris : „Vor poseda în pământul lor o îndoită moşte- 
mire“ (Is LXI, 1). Cât despre sufletele sânţilor care remân în ceri 
până la diua învierei, este scris : „Atunci se va da fie-căruia 

un vestmânt alb şi li se va dice să aştepte în pace încă puţin timp, 
până ce se va împlini numărul acelor carii fiind fraţii şi servi- 
torii lui D-deii, ca și ei, trebuea să sutere mortea ca şi ei..(Ap. 
VI, 11). Drepţii strălucesc astă qi numai de gloria, sufletelor, dar 
atunci se vor bucura de gloria sufletului şi a corpului“ (Dial, 
IV, e, 25).



o preamărire pre pământ, în biserica luptătore (1). Acâstă 
preamărire se manitesteză în acela că biserica pământescă 
venereză pre drepţii decedați ca sânţi și amici ai lui D-deă, 
îi invocă în rugăciunile sale ca mijlocitorii s&i cătră dânsul, 

onGreză chiar rămăşiţele lor şi tot ce le aparține, cinstește 
in fine sântele lor chipuri sau icâne. 

Biserica creștină venereză pre drepți, nu ca pe nişte dum- 
nedei, ci ca pe nişte servitori credincioşi, ca pe nişte sânți 

şi amici ai lui D-dei; ea laudă luptele lor şi faptele ce le-aii 
făcut spre mărirea lui D-qeii cu ajutoriul harului săi, așa 

că 16tă cinstea ce li se dă se rapârtă ia majestatea divină, 
care a vă&dut cu satisfacțiune viața lor pre pământ; eai 

cinsteşte prin comemorări anuale, prin solemnități publice 

sai serbători, prin zidirea de biserici în onorea lor, etc. 
(Mart. Ort. p. III resp. 52; Epist. Patr. etc. resp. 3) () Ast- 

fel înţelesă veneraţiunea sânţilor : 

(2) St. Vasilie, Omil. la serbarea St. Martir. Varlaam, face ob- 
servarea : „Un martir nu caută la pericole, ci la cunună; nu s 
teme de lovituri, ei consideră resplata; nu vede muncitorii carii îl 

chinuese pre pământ, ci-şi închipuește pre ângeri carii îl salută din 

înaltul ceriului; nu se uită la suferințele scurte ci la resplătirea 

eternă. Chiar la noi martirii culeg arvuna lumin6să a gloriei, în 
aceia că fiind lăudaţi de toţi cu entusiasm, atrag dintru adâncul 
mormântului lor mii de 6meni. Poemai acesta s'a împlinit cu vite- 
zul Varlaam. Trompeta luptătâre a martiriului a sunat, și precum 

vedeţi a adunat pre toţi atleţii pietăţei. Luptătoriul lui Christos 

care se odihneşte în pace este proclamat; este dat spre privire 

bisericei“ (Op. St. p. VIII, 274-375). Sânt. Grigorie gice în pa- 

negiricul săii, pentru soră-sa, (ăorgonia; dacă preamărirea nostră 

ţi se pare ceva puţin de folos, dacă D-deii râsplăteşte sufletele 

sânţilor, facându-i să, simţescă aceste preamăriri, primeşte şi cuvIa- 

tele mele“. Aa 
(2). Se cunâsce ca adversari ai dogmei despre cultul sânţilor : 

Eustatiu al Sevastei, condemnat de sinodul din Gangra (Cc: 340); 

apoi Vigilanţiă, Eunomienii (evonim Epist. ad Ripar, ad. 
gilant.) şi Maniheii (August. adv. Faust. XX, 14); în evnt me 
diit : Albigenzii, Paulicianii, Bogomilii, Valdensii, Wiklefitii şi Hu- 
sitii; și acum protestanții. 

Vi-
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|. Este cu totul conformă cu Sânta Scriptură. Căci scrip- 
tura opreşte întrun chip positiv de a da altora afară de 
D-dei adoraţiunea şi cultul care i se cuvine numai lui (Az- 

saca) (Deut VI, 13; Is XLII, 8; Mar. 1V, ro; 1 fim.1,17); 

dar nu opreşte de a da cinstea cuvenită, negreşii întrun 
grad mai înferior (5ovhiez) servitorilor sei credincioşi, sân- 
ților şi iubiţilor săi, și acesta aşa, că totă cinstea să se ra- 

pOrte numai la el. care este „minunat întru sânții săi“ (Ps. 

LXVII, 35). Din contra, în Vechiul Testament, sub domnia 

acestei legi : „Să te temă de Domnul D-deul teă, și luă unuea 

sa-ă servești“ (Deut. VI, 13), Psalmistul înspirat dicea : „Dar 
văd, T)ummedeule, că aă onorat pre amicii tăi, întrun clip 

deosebit“ (Ps. CXXXVIII, 17); şi fii profeților, veniţi îna- 

intea lui Eliseiă, „se proșternura la picidrele sale cu adânc 
respecti: (IV Imp. II, 15). De aseminea în Noul Testament, 

însuşi Mântuitoriul nostru întări legea acesta : „Domnu 

D-deului teă să te închină şi lui unuea să-i serveștă“ (Mat. 

IV, 10), dise credincioșilor săi ucenici : „ Vot sunteţi amicii 

mei, daca faceţi cela ce vă poruncesc vouă“ (ln. XV, 1o),. 

şi-l asigură : „Cel ce ve primește pre voi, pre mâne mă primeș- 

te, și cel ce mă primește pre mine primește pre cela ce ma 

trimis pre mine“ (Mat. X, 40), arătând prin aceia că ondrea 

ce se se dă credincioșilor săi servitori și amici se raportă la 

el însuşi. In fine Apostolul, care dicea : » Unuea D-dei, fie 

ondre şi mărire“ (L Tim. L, 17), dice aiurea : „Gloria, ondrea 

și pacea vor fi partea, ort-cărui om carele face binele“ (Rom. 

II, 10). | | 

II. Are un temeiiă sigur și puternic în Tradiţiunea sacră : 

precum se vede : 

1. Din Serbătorile pe care biserica creștină le-a înstituiţ 

dela începutul sei în ondrea sânţilor. Cartea aş&dămintelor 

apostolice, enumerând dilele pe care erai să le păzască 

servitorii, dice : „:Să nu lucreze în dilele apostolilor, carii aă,
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fost învățătorii voştri întru Christos și vad împartășit Spiii- 

tul Sânt ; să se serbeze diua primului martir Stefan şi a celor. 
lalță sânți martiri, cară şt aă dat viaţa pentru Christos (1)“, 
Biserica din Smirna .(suta a doua) în epistola sa despre 
martiriul lui Policarp, mărturiseşte următârele : «Noi am 

adunat 6sele sale, comâra cea mai preţiosă şi de cât pietre- 
le scumpe şi mai curată decât aurul, şi le-am pus la locul 
lor. Acolo, îndată ce ne vom putea înlesni, ne vom aduna 
cu mulţămire și veselie, şi Domnul ne va învrednici a ser- 

ba diua nașterei martirului, atât în memoria acelor carii 

şi-at făcut căiătoria şi au învins, cât şi pentru învățătura şi 

încurajarea luptătorilor viitori (2). De aseminea creştinii, 

carii ati fost taţă la martiriul Sântului Ignatie Teoforul, în- 
semnară diua şi ora (propriile lor cuvinte), că adunându. 

se în timpul martiriului seu să aibă comuniune cu demnul 

atlet şi vitezul martir al lui Christos, care învinse pre Satan 

şi termină calea să de aspiraţiune cătră Iisus Christos Dom: 

nui Nostru (î). Acest obiceiti al bisericei, de a serba în fie- 

care an dilele morţei martirilor, se atestă prin Sânţii pă- 
rinți (€), carii îl numesc vechiă (5): se întăreşte şi de sin6- 

de (6), care merg până a ţinea de rău pre acei carii s'ar im- 
protivi a lua parte la acestea serbători. «Dacă vre-unul, cu 
ingântare, s'ar rădica cu desprețiii contra adunărilor în on6- 
rea martirilor sau oficiilor ce se fac în memoria lor, să fie 
anatema !» dic Părinţii sinodului din Gangra în canonul 20; 
apoi în canonul următorii adaugă ei : Scriem acestea nu 

(2). Const. Apost. VIII ce. 33. 
(5): Buseb. H. Ecl. IV. c. 15. 

(5). Martiriul St. Ignatie. 
(4). Grig. Nis. vit. St. Greg. 'Taum. c. 27; St. Vas. cel Mare 

Jp. ad Amphil 169 (al 176); Op. st. Păr. X, 459; Grig. 'Peolog. 
alloc. e. Grig. Nis.; ibid; 304; Ohrisost.de Anna serm. ], n. |: 

(5). St. Vas. cel Mare. Kpist. 244 cătră Epistopii Pontului; 0p: 
St. p. XI. 216. 

(6). Cone. Laod. can. 51; Cartag. ce: 36, 94.
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spre a împedeca pre acei ce voesc să se distingă, după Scrip- 

turi, în biserica lui D-deii, ci pre acei pentru carii faptele 
acestea sunt un pretext de mândrie, carii se folosesc de ele 
spre a trata cu despreţ pre cei vii, şi carii în contra Scrip- 

durilor, regulamentelor bisericei, întroduc înovări. ...; cu 

un cuvânt voim să se păzască în biserică tot ce s'a primit 

din Sântele Scripturi și tradiţiunile apostolice. 
20. Apoi, aducerea Sacrificiului nesângeros, saii officiul 

liturgic, în dilele comemorative ale sânților martiri, sat ofi- 

ciul liturgic de dimincţă, precum și panegiricele lor. Mai 

ântâiu avem mărturia lui Tertulian (1) și al lui Ciprian (2), 

apoi a Sântului l6n Chrisostomul și Augustin (5). Punctul 

al doilea se întăreşte de St. Gregorie din Nisa (4), St. și Ma- 
rele Vasilie (5) și fericitul Teodorit (5. Cât despre pane. 
giricele în onrea martiriior și a altor sânți, a ajuns la noi 

acea a Sântului Vasilie cel Mare, G rigorie "Teologul. I6n 

Chrisostom, Grigorie Nisul, Etrem Sirul şi mulți alții (7). 

(2). Oblationes pro detunttis pro natalibus annuze die facimus“ 
(De Cor. ce. 3). 
_(2). Sacrificia pro eis semper, ut meministis, offerimus, quoties 
martyrum passiones et dies anniversaria commemoratione cele- 
bramus“ (Epist. XXXIV). 

(3). Chrisost. in Act. Apost. homil. XXI, n. 4; August., Serm. 
UCLA XIII, e. 12. 

(5). Vit. Macrin., în Opp. t. Il p. 200 Morel. 
(5). „Alergând dela mezul nopţei în acest locașiu sânt al mar- 

tivilor de atunci aţi îmblândit prin cântările vostre sânte pre 
D-deul martirilor, și cu răbdare aţi așteptat sosirea mea până la 
am6ză. Pentru voi deci carii preferaţi ondrea sânţilor martiri şi 
oficiul divin, odihnei și somnului, răsplătirea este gata“ (Om. in 
Ps. CXIV; Oper St. p. V, 397). 

(6). st. bis. 1]. e. 24. 
(7). Sântul şi marele Vasilie (spre esemplu, om. la. serbarea St. 

martir Varlaam, a St. mart. Mamant, a celor 40 de martiri ete. 
(Op. St. p. VIII); Greg. Naz. Panegir. St. martir. Ciprian şi alții 
(ibid. 1 şi II); Chrisost. (lect. erest. 1836, 1842, ete.). 

Teologia Dogmatică, 485,
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3%. Templele vechi înălțate lui D-deu în numele sânilor 
şi în deosebi a martirilor, chiar pe locul patimei și înmor- 
mântărei lor, şi numite martyria (de la u207vp). Sântul 
Chrisostom (1), Eusebiii (2), Augustin (3) amintesc de ase- 
minea temple în vechea Petra, Dafne, Nicomedia, Cons- 
tantinopole și în alte părți. Se scie faimosul templu din Efes 
în ondrea Sântului Apostol Toma (4); acel ridicat de Cons- 
tantin cel Mare în Constantinopole în numele Sânţilor 
Apostoli (3), este și mai celebru, precum şi acel al Sântu- 
lui On de lângă Constantinopole (5). Se scie iarăşi că con- 
ciliul din Efes se adună în biserica Sântei Mana şi acel din 
Chaicedon în biserica Sântei Eifimia (2). 

4% In fine mărturisirile vechilor creştini, şi mai ales ale 
păstorilor bisericei, carii espun și temeile și modul, ŞI SCO- 
pul veneraţiunei sânţilor. lacă, spre esemplu, cum se es- 
primă : 

Creștinii bisericei din Smirna în Epistola despre marti- 
riul Sântului Policarp : «Nu putem nici să părăsim pre li- 

  

(1) Vedi cuv. martyrium în tabla operilor St. Chrisostom (Op. 
4. XIII ed. Montfaue) „Templele sânţilor martiri sunt semne şi 
simbole aie judecăţei viitore : demonii sunt numiți și Omenii sunt 
pedepsiţi şi iertați. Vedeţi dar care este puterea sânţilor şi a sân- 
telor adormite! (Chrisost. II Cor. omil. XĂVI, p. 533. rus). 

(2). Voind să distingă orașul care pârtă numele săă, l-a împodo- 
bit cu biserici numerâse şi temple măreţe închinase martiriior şi 
edificii mari, pe care le construi parte la margini, parte în pâţă, și 
anorând ast-fel memoria morţilor, le-a, consacrat celui Prea Inalt 
cu qetatea însaşi“ (Biogr. împ. Const. lib. III e. 48. comp. e.1V, 
e. 02), 

(5). De civ. Dei, VIII, 26, n. 1. _ 
(+, În oraşul acesta este un templu înalţat în ondrea Sântului 

Apostol Toma, și în acest templu, pentru sânțenia locului, se adu- 
nă tot-deuna, credincioșii“ (Socr. Hist. bis. lib. IV, cap. 18, p. 345). 

(5). Eusebiu, Biogr. împer. Const. cart. IV, c.58,p.27. 
(6). Socr. Hist. ecel. lib. VI, cap. 6, 12 pp. 461, 478 
(2). Ciril Alex. Apol ad 'Theod.; Epist. XX ad Cler. Constan- 

tinopol. XXI. ad, Alex.



— 107 — 

sus Christos, care a pătimit pentru mântuirea lumei întregi 
nici să adorăm (zpooxwveîv) pre altui afară de el, pentru că 
noi îl adorăm ca pre Fiiui lui D-dei. Cu drept cuvânt învo- 
căm pre martiri ca pre discipulii săi şi următorii săi, pre 

carii iubim pentru alipirea lor nestrămutată de Stăpânul 
și Domnul lor (1). 

Sântul Vasilie cel Mare : «Când cine-va iubeşte pre mar- 
tiri, Ore să-i fie cu greu a serba amintirea lor? On6rea ce 

o dăm noi celor mai buni dintre camaradii noştri de servi- 

cit, nu este re o mărturie despre dragostea n6stră cătră 

Domnul (2)9;. «Când petrecem vieţile persânelor care-şi fă- 
cură nume prin pietatea lor, noi preamarim mai ales pre 

Domnul în servitorii să; lăudăm pre drepți mărturisind 
cele ce le scim despre dânșii, și istorisind faptele lor cele 

bune înveselim pre Omeni. Ast-fel viaţa lui Iosif este o în- 

demnare la castitate, şi istoria lui Samson o lecţie de ero- 

ism (3). «La amintirea martirului (Mamant) tOtă laturea se 

mişcă, tOtă cetatea ia parte la serbătâre; nu numai rudele 

alergă la mormântul părinţilor lor, ci mulţimea se îmbul- 

zeşte dându-și întălnire cu pietate. . . Vedi ce onâre se dă 

virtuţei şi nu bogăției. Ast-fel biserica, onorând pre acei ce 

nu mai sunt, încurajază prin aceia chiar, pre acei carii încă 

vieţuesc. Nu tinde, dice ea, nici la bogăţie, nică înţelepciu- 

ne lumescă „care se pierd“ (1 Cor. II, 6), nici la gloria care 

se nimiceşte ; tote acestea se duc cu viaţa ; ci trăește cu fri- 

ca lui D-dei; pietatea te va înălța până la cerii, și va pre- 

găti chiar o viaţă fără sferșit şi o glorie de lungă durată 

pintre Omeni (4)». 

  

(0. Exas. Hist. ecel. lib. IV, p. 217. | j 

(2). Om. despre cei patru-deci de mucenici; Op.st. Păr, VIII, 295. 
(3). Om. despre martiriul lui Gordin ; Op. st. băr. VIII „281, 282. 

(4). Om. despre mart. Mamant; ibid. p. 266.
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Sântul I6n Chrisostom : Unde este mormântul lui Ale. 
xandru cei Mare? Arătaţi-mi-l şi spuneți-mi, dacă sciți, în 
ce di a murit el! Dar mormintele servitorilor lui Christos 
sunt glori6se ; ele se află în cel dintăiii oraşiii al lumei; ori 
cine scie diua morţei lor, căci este o di de serbătore pentru 
totă lumea. Mormântul lui Alexandru este nesciut chiar de 
ai sei, dar Sântu: Mormânt este sciut chiar și de barbari. 
Mormintele servitorilor celui R&stignit sunt mai măreţe de- 
cât palatele regilor, nu numai prin mărimea și trumuseța 
construcțiunei, ci încă, ceia ce este mai bine, prin zelul ace- 
lor carii îl cerceteză; căci acel ce îmbracă purpura merge 
el însuși să le ducă omagiile veneraţiunei sale, și stând lân- 
gă aceste morminte sacre, r6gă pre sânti a mijloci pentru 
el înaintea lui D-deu. Mijlocirea p&scariului și a facătoriu- 
lui de corturi, care numai este, este necesară aceluea a că- 
rui frunte este împodobită cu diademaă (2). Flavian : Pre 
toți îi onorez (pre sânţi), dar numai ca imitatori at lui lisus 
Christos, nu-i onorez de cât ca pre nişte membre ale lui 
Christos, şi nu serbez memoria lor de cât ca să mă învred. 
nicesc şi ed de acâsta (2). 

Fericitul Augustin : “Poporul creștin manifestă venera- 
țiunea sa pentru memoria martirilor prin o solemnitate re- 
ligiOsă. . . totuși aşa că deşi înălțăm altare în onrea lor, 
nu le mai oferim lor sacrificiile nostre, ci D-deului mar- 
tirilor. . . Ceta ce se aduce, se aduce lui D dei, care încu- 
nună pre martiri, în memoria celor încununați. . .. Ono- 
răm pre martiri prin același cult a! dragostei și legăturei 
(cultu dilectionis et societatis) ce se face acum în viaţa aces- 
ta Omenilor sânţi ai lui D-deii. . . Cât despre cultul care se 
numește în grecește )arpeia, şi care este un cult (servitus) 

(0). La II Cor. om. XXVI p. 530-531, 
(2). Ady. Avar. II, 3. -
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ce se cuvine numai lui D-deu, nu-l dăm altuea decât nu- 
mai lui D-deu (1);. 

Părinţii sinodului a! II din Nicea, VII ecumenic : «Noi 

păzim cuvintele Domnului, ale Apostolilor şi profeților, 
carii ne-ai învăţat a venera şi a preamări (Tizăv ză vea 

va) mai ântăiii, mai ales şi cu adevărat, pre Maica lui 

D-deii, apol presânţii ângeri, pre Sânţii Apostoli, pre Pro- 
feți şi pre glorioşii martiri, sânţii învăţători şi însuflaţii şi pre 

toți sânţii, şi a cere mijlocirea lor, pentru că pot să ne facă 
plăcuți aceluea carele este Impăratul tuturor, lui D-dei (2). 

Sântul Ion Damascen : «Lrebue a venera pre sânți ca 
pre amicii lui Christos, fii şi moștenii lui D-dei. .... Ei 
domniră preste patimile lor şi păziră nestricat chipul lui 

D-deu, dupre care aii fost creați. . . .; ei se uniră de bună 

voie cu D-deiă, îl primiră în locuinţa inimei lor, și întrând 
în comuniune cu el, deveniră prin bar aceia ce El este 

prin natură. Cum să nu venerăm pre acei carii sunt tot 

odată şi servitori şi amici şi fiii ai lui D-deii? Onrea ce 

se dă celor mai zeioşi servitori este o dovadă a dragostei 

de care este însuflețit pentru Stăpânul tuturor. Sânţii ati 

devenit locașurile cele mai curate ale lui D-dei, „ Voiă locui 

în ei, dice Domnul, și voii merge în mijlocul lor; voiă fi lor 

D-deă“ (UI Cor. VI, 16). Deci cum să nu venerăm temple- 

le celor vii, locuinţile vii ale lui D-dei? . . In adevăr tre- 

bue a le cinsti, a înălța temple în numele lor, a face proa- 

duceri, a onora dilele consânţite amintirei lor, și a se bu- 

(Q). Conti. Faust. XX. ce. 21. Și după aceia : „Cum ad autem hunc 

cultum pertineat oblatio sacrificii. . . . nullomodo tale aliquid ofte- 

vimus, aut offerendum pretipimus, vel cuiquam martyri, vel cui- 

quam: sancte anime, vel cuiquam amgelo ; et quisquis m hune erro- 

vrem delabitur corripitur per sanam doctrinam, sive ut corrigatur, 

sive ut condemnetur, sive ut caveatur“. 

(2;. Coneil. Nicean. II act. IV.
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cura spiritualminte în diua aceia. . . Să onorâm pre prea 
Sânta Fecioră, ca pre adevărata Maică a lui D-deu; pre 
profetul I6n, ca premergetoriul şi botezătoriul, Apostolul 
şi martirul; căci, precum a dis Domnul : Intre cei născuți 
din femei n'a fost altul mai mare decât lsn Botezătoriul 
(Mat. XI, n). Şi el fu cel dintâiui, carele predică împărăţia 
lui D-deii. Să venerăm pre Apostoli ca pre fraţii Domnu- 
lui, martorii şi servitorii Patimei sale; căci D-deu, intru 
presciinţa sa, i-a predestinat ca să fie conformi chipului îu- 
lui sei (Rom. VIII, 29; 1, Cor. XII, 28); mai ânte&ii pre 
Apostoli, apoi pre profeți, după aceia pre păstori şi înv&- 
țători (Efes., IV, 11). Să venerăm pre Martiriă . Domnului 
carii ati fost aleși din t6te stările ca ostași ai lui lisus Chris- 
tos, botezați cu botezul morței sale, ca participători ai sufe- 
rințelor şi gloriei sale, precum şi pre căpitenia lor, Arhi- 
diaconul lui Christos, Apostolul și primul martir Stefan. 
Să cinstim pre sânţii noştri părinţi și luptătorii purtători 
de D-dei, carii au suferit un martirii mai indelungat și 
maj gre, acel al consciinței : „4% cutrierat în cojăce și în 
piei de capre, fiind în lipsă, necăjiţi, răă, tratați; de care 
nu era, lumea vrednică ; rătaăcind în pustiă, şi în munţi și în 
Peșteri și în crăpăturile pământului“ (Ebr. XI, 37, 38). Să 
cinstim pre acei ce vieţuiră înainte de har, pre profeți, pre 
patriarhi, pre drepți, carii vestiră venirea Domnului. Cău- 
tând la viaţa sânților, să căutăm a imita credinţa, speran- 
ţa, dragostea lor, zelul, modul lor de viețuire, tăria lor în 
suferinți, răbdarea lor câiar până la morte, că să putem 
merita ca și ei cununile mărirei (0. 

(1. Esp. Cred, ort. lib. IV, e. 15 p. p. 262-266. Aiurea dice îa- văşi : Cinstim pre acei repausaţi în Domnul, singurul sânt și carele se odihnește întru sânţii săi, adecă : prea Sânta Maică a lui D-gei ŞI pre toți sânţilor; căci ci sa tăcut, precât se pote, aseminea lui
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In înţelesul acesta de bună semă că venerarea sânilor 

nu se va părea ceva străin unui om cu minte. 

$. 254. Chiemarea sânţilor. 

Onorând pre sânţi ca pre nişte servitori credincioși, 

drepți și amici al iui D-dei, sânta biserică îi chiamă în ru- 

găciunile sale, nu ca pe nişte dumnedei, carii ar putea să ne 

ajute prin sine însuși, ci ca pre mijlocitorii noștri la D-deit, 
unicul autoriii şi împărţitoriii a tot darul și a tot harul pen- 
tru tOte creaturele (Lac. Î, 17); ca pre mijlocitoriă şt înter- 
venitorii noştrii, carii ai puterea de a mijloc dela. isus 
Christos, carele este, în sensul proprii și prin pue insuși 

„mijlocitoriul între D-deă, și Omenă, dându-se pre sine pentru 

răscumpărarea tuturor“ (| "lim. 1, 5) (*) (Mart. Ort. p. LIT, 

resp. 52; Ep. patr. etc. art. 8). 

D-gei, şi prin lucrarea voinţei lor proprie şi prin locuinţa lui 

D-deii în persânele lor, şi prin conlucrarea sa. . . Ei sati învredni- 

cit de mchinare, nu prin natura lor, ci pentru că aii în sine pre 

Acela, care prin natura sa este demn de închinare. Este întocmai ca 

cu ferul roşit în foc; el nu prin natura sa nu se lasă a fi atins tără 

pedepsă, fâră să ardă ; ci pentru că conţine focul a cărui proprie- 

tate naturală este de a arde. Noi adorăm deci pre sânţi, pentru că 

D-qeii i-a premărit, facându-i spaima inimicilor săi şi bine-face- 

torii credincioşilor, carii se apropie de ei cu credinţă; noi îl on0- 

văm, nu ca pre nişte D-dei și bine-facători prin natura lor proprie; 

ei ca pe nişte servitori ai lui D-dei, având siguranţă în D-deii prin 

dragostea pentru D-deii; noi îi adorăm pentru că chiar un rege 

vapârtă la persona sa regală onorea ce vede că se dă favoritului săi, 

nu atât ca rege, ci ca un servitorii credincios şi amic bine-voitoriii 

personri sale“ (Serm. III despre lcâne. Vegi la finea mart. ot. p. 

217-219). . a 

(1). Ideia acâsta este esprimată torte pe larg în Pâtra credinței : 

„Este numai un Mijlocitoriă, între D-gcă şi Omenă, omul Iisus Chris- 

tos, care s'a dat pre sine pentru rescumpărarea lume. . * Precum uni- 

tațea, Părintelui ceresc nu esclude părinţii „ământeşti ; nici unita- 

tea, lui lisus Christos, ca învățătorii şi domn, pre învățătorii și 

domnii lumei aceştia; nici sânţenia și suveranitatea unică a iui li- 

sus Christos, sânțenia altor sânți şi suveranitatea monarhilor pă-
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Sânta Scriptură ne învăţă dogma acesta când ne îndemn. 
nă a alerga la rugăciunile sânţiior ca unii ce sunt puternici 
pe lângă D-dei; tot odată arată că sânţii chiar după de- 
părtarea lor din lumea acesta, pot să audă rugăciunile n6s- 
tre; în fine ea asigură că ei nu încetâză a se ruga pentru 
fraţii lor cei vii încă aici şi de a le veni în ajutoriiă. 

1% Locurile de categoria ânt&ia sunt numerose în Scrip- 
tură. Ast-fel cetim în Vechiul Testament, că D-deii ordonă 
el însuşi lui Abimeleh de a cere luj Abraam să se rOge 
pentru dânsul, dicând : „EI este profet, se va ruga decă pen- 
tru tine, și vel trai“ (Fac. XX, 7); porunci mai tărdiu ami- 
cilor lui Iov, carii păcătuise de a cere rugăciunile acestui 

  

m6nteşti ; așa unitatea lu Christos ca mijlocitoriă nu esclude nici decum mijlocirea altora, ; numai este o deosebire între mijlociri ȘI 0 distanţă nemăsurată. lisus Christos este mijlocitoriul suprem pre- cum se şi gice de el; dar sânţii sunt mijlocitori de un ordin mai în- feror. lisus Christos este mijlocitoriul Răscumpărărei și al rugăci- unei filiale cătră Părintele; dar sânții sunt numai mijlocitori ai ru- Săciunii unor amici, dupre cum dice Psalmistul : „Ze, Dumnegeule, ai onorat pre amicii tăi întrun chip dosebit“ (CXĂXVIII, 17. Lisus Christos este uu mijlocitoriă, care nare trebuiuță de alţi mijlozi- tori, pe când sânţii aveaă trabuinţă de mijlocirea lui Iisus Christos pe cât timp eraii aici, şi le trebue şi acum, nu atâta, pentru ei ci, mai mult pentru noi. lisus Christos este un mijlocitoriă având putere de a mijloci dela sine însuşi; dar sânţii mijlocitori numai în puterea mijlocitâre a lut lisus Christos şi a meritelor sale pre cruce. Ast-fei ferul nu posede prin sine însuşi însușia de a arde, ci 0 are dela tocul cu care este unit, Lisus Christos este mijlocito- riul prin natură, și sânţii sunt prin har... Şi mai depart= „când Apostolul dice, că este numai un imijlocitoriii între D-gei şi om, adecă Iisus Christos, dice acesta spre a se înțelege, că lisus Chris- tos este nu numai mijlocitori prin ministeriul săi, facând pre D-dei apropiat omului, ci încă mijlocitori prin natura sa, fiind ij locitoriii înţre D-gei şi om, întru cât este tot odată şi D-dei-om, îuprejurare îndispensabilă pentru împăcarea omului cu D-dei. De aceia este numai un mijlocitoriiă aseminea, adecă lisus Christos; Sânții nu sunt şi nu pot fi. Așa judeca şi învăța sânţii Părinţi, Chrisostom, Ambrosie. Teofilact, Epifanie, Civil, alţii“ (Dogma des- pre chiemnrea sânților, p. ÎL eh. 1, cart. IÎ, p. 254, 255, 250).
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drept : „Mergeţi la servitoriul meă, Iov. . Iov servitoriul meă 

se za ruga pentru v0Y; eă îl voiă privi și-l. voi asculta cu 

priință, ca acestă neprudenţă se nu vi să ia în semăt (lov. 

XLII. 8); că ludeii convinşi prin ordine așa da clare des- 

pre puterea şi lucrarea rugăciunilor celor drepți, le cerură 

dela Samnel, care le respunse : „Cât pentru mine, departe 

fie de mine, sa păcătuesc lui D-deă încetând a mă ruga pen- 
tra voi“ (| Reg. XII, 23; comp. VII, 8) şi în adevărel „a 

strigat cătră Domnul pentru Istrail și Domnul l-a audit“ 

(Ibid. 9). In Noul Testament Apostolul Paul predică creş- 

tinilor același adever, prin esemplul săi propri, când, ne 

căutând la sânţenia vieţii sale, cerea de mai multe ori 

dela pioşii sei discipuli ca să se râge pentru ei: «VE con- 
jur deci, fraţilor mei, prin lisus Christos, Mântuitoriul nos- 

tru şi prin caritatea Spiritului Sânt de a vă lupta cu mine 

prin rugăciunile ce le veți tace lui D-deii pentru mine (Rom. 

XV, 30); sai: „Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi“ (| Tes. V, 

25). „chiemând pre D-deă în spiril și în tot timpul, prin tot 

feliul de rugăciună și cereri ; și spre însașă acesta priveghind 

cu tăta stăruința și rugăciunea pentru toță sânțiă și pentru 

mine“ (Efes. VI, 18. 19; comp. Col. IV, 3; Il Cor. sr, ro-n). 

„Și Sântul Apostol Iacob recomandând creştinilor în genere 

de a se ruga unii pentru alţii, şi prin urmare de a cere unii 

altora rugăciuni, face în particular acestă observare : „Ca 

mult păte rugăciunea dreptului care se face“ (V, 16). Dacă 

deci cuvântul dumnedeesc ne recomandă de a alerga la ru- 

găciunile sânţilor pe cât sunt încă pre pământ, şi ne inva- 

ță că rugăciunile nostre sunt puternice înaintea lui D-deui 

şi folositâre pentru noi; dacă prin urmare o chiemare a 

sânţiior, ce vietuesc încă cu noi, nu igneşte întru nimica 

bunătatea Părintelui ceresc şi nu înjoseşte demnitatea 

Mântuitoriului, unicul Mijlocitorii al lui D-dei şi al Omeni-
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lor (2), cu atâta ma! mult trebue să alergăm noi la rugăciu- 
nile sânţilor odată ce ati părăsit pământul pentru ceri şi 
ati întrat în uniune mai intimă cu Domnul. Ore mijlocirea 

  

(). La obiecţiunea ordinară a Protestanţilor, că „chemrrea altor 
mijlocitori constitue o ofensă şi un despreţ pentru. persâna dum- 
nedeescului nostru Mântuitoriiit, Pâtva credinţei vespunde prin ur- 
mătorele două observaţiuni : 10. „Este numai un mijlocitoriă, între 
D-geă şi Omeni“ adecă lisus Christos, deci înzadar se îndreptă Paul 
cătră locuitorii pământului că să se roge pentru el. In zadar Apos- 
tolul Iacob gice : „Rugaţi-vă unul pentru altul“ (N, 16). In zadar şi 
voi, adversarii noștri, cereţi rugăciuni unii altora şi învățați a 
cere. Fiind că este numai un mijlocitorii, lisus Christos, St. Paul 
și St. lacob, și voi înşivă, ofensaţi pre Domnul Lisus şi-l despre- 
țuiţi“. 20. Iisus Christos dicea în Evangelie : „Nu vă numiţi Pali“ 
sau învățătorii, „căci unul este dasealul vostru var voi toţi fraţi sun- 
teţi. Nu numiţi pre nimene pre pământ părintele vostru, pentru că 
unul, este părintele vostru, cavele este în ceriuri, Şi să nu vă număscă 
stăpâni, saă conducători, pentru că umul este Domnul vostru, carele 
este lisus Christos“ (Mat. XXIII, 8). Fiind că este numai un Stăpân, 
lisus Christos; numai un conducătorii Christos, un părinte carele 
este în ceriuri. Sântul Paul a pecătuit deci, numindu-se învăţăto- 
riul neamurilor? Dar pentru ce vă numiţi voi. ailversarilor, 
părinţi, stăpâni, învățători? Căci nu puteţi numi părinte pre cel 
ce vă naște, învățătorii pre cel ce vă învaţă. Spuneţi-mi cum de 
îndrăsniţi voi de căleați porunca, lui D-deii! Nu veţi putea res 
punde alt-fel de cât ca și noi, adecă: Că este un Părinte pe 
escelentiam, în ceriuri, un singur Domn şi conducătoriii mai înalt, 
Iisus Christos. Din acest Părinte provin toţi părinţii aici Jos; 
dela acest Domn şi Invăţătoriă, lisus Christos împrumută toţi 
Domuii ȘI învățătorii învățătura cea, sănătâsă şi adevărată. Pă- 
rinții pământești sunt cu tote acestea cu adevărat părinţi, dar 
părinţi de un ordin mai înterior; sunt părinţi de înrudire ce pro- 
vine dela unicul părinte, care este în ceriuri. De aseminea şi dom- 
Di ȘI învățătorii pământeşti sunt cu adevărat domni şi învăţători dar sunt, înferiori, adecă împrumută doctrina sănătosă şi înstrucți- 
unea dela Domnul unic, Iisus Chvistos. Tot aşa trebue să se înţele- 
Să și cuvintele acestea : »Unul sânt, unul Domn Iisus Christos“. Dar 
cum să fie singur lisus ;Christos unul sânt. unul Domn, „dacă 
sunt și alţi sânţi pre care Scriptura îi califică cu numele de sânţi 
şi alţi domni „e cari-i numeşte domni? Aică nu este alt respuus decât acel ce s'a dat mai sus. lisus Christos este unul Sânt, uuu 
Domn, adecă este de o sânţenie, de o suveranitate superidră, care nu este primată de nimene, nu purcede dela nimene, nu se pute compara cu nimene. lar auţii sunt sânţi şi domni întrun grad torte
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lor pentru noi înaintea tronului celui A-tot-puternic nu va 
fi ea cu atât mai tare, când vor fi acum glorificaţi? Chie- 
marea lor nu va fi ea mai puţin vătămătore atât bunătă- 

tei pământului ceresc cât şi demnităţei rescumpărătoriului 

nostru, când ei vor deveni acum moștenitori al lui D-deii 

şi împreună moştenitori aj iui lisus Christos? 

20. Spre a ne esplica cum sânţii, chiar după plecarea lor 

spre ceriă, pot încă, cu totă distanţa ce-i disparte de-noi, 

să asculte rugăciunile nâstre şi să ne cunâscă trebuinţele 

Sânta Scriptură ni presintă multe esemple bătătâre la ochi. 

Așa ea atestă că sânţii lui D-dei, pre cari-i chiemăm, fiind 

încă îmbrăcaţi cu trup, aveaii adesea darul de a ceti întru 

adâncurile sufletului omenesc, precum ceti Sântul Petru în 

inima lui Anania (Fapt. V, 3), şi a cunoşte unele evenimen- 

te întămplate în depărtare. precum Elisei sciu ceia ce fă- 

cuse Ghiezi (IV Imp. LV, :9, 25, 26), şi ceia ce este și mai 

însemnat încă descoperi regelui din Israil t6te planurile 

ascunse ale curţii din Siria (IV. Imp. VI, 12). Ea întărește, 

că sânţii fiind încă în lumea acesta, se înălţară cu spiritul 

până în lumea cerescă, şi vedura legione de ângeri, ca la- 

cob (Fac. XXXII, 1) şi Eliseiă (IV Reg. VI, 17); alţii avură 

fericirea a privi chiar pre D-deii, ca Isaia (VI, 1-5) şi Eze- 

chil (II, 1-8), şi alţii răpiți până la al treilea ceriii, audiră cu- 

vinte nespuse, ca Sântul Paul (II Cor., XII. 2-6). Atestă în 

fine că în ceri sânţii „sunt egali cu ângeriă“ (Luc. XX, 36), 

şi cunosc ca și. ei starea nâstră lăuntrică și întorcerea pe- 

cătoşilor la D-deii ; căci „mare bucurie se face în ceriă pentru 

un pecătos ce se pocăește“ (Luc, XV, 10); ca Abraam fiind 

înferior şi departe de lisus Christos; sunt sânţi şi domni de o 

sânţenie şi o suveranitate ce vine de sus. Precum terul roş nu arde 

şi nu aprinde prin sine, căci prin sine e rece, și arde numai prin foc, 

aşa trebue a se înţelege sânţenia şi suveranitatea altor sâni şi 

domni“ (Ibid. p. 252).
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în ceriti, putea să audă suspinurile bogatului în iad, cu tâtă 
prăpastia ce-i desparța, şi acest patriarch dise între altele 
acestui bogat : „Fraţii tă aă, pre Moisi și pre Profeţi, sa-i 
asculte pre ei“, dând a înţelege prin acesta destui de |: 
murit, că drepţii, deşi în ceriu, pot să cunoscă forte bine 
ceia ce se petrece pe păment, chiar după mârtea lor, căci 
Moisi şi Proteţii vieţuiră după Abraam (Luc. XVI). Acestea 
sunt negreșit esemple împrumutate, nu dintro sciinţă omi- 
nescă naturală, ci din sciința harului, prin lucrarea daruri- 
lor supranaturale ale lui D-deii; pentru ce deci să nu se 
admită, că sufletele drepţilor în ceriu să primescă tote dela 
D-deu favorul de a fi tot așa de bine luminate, cu cât fiind 
puse nemijlocit în faţa tronului săă, contemplă tot ce se pe- 
trece pre pământ în lumina personei lui D-deii? (1) „Acum 
vedem ca prin oglindă și în enigmă, scrie St. Paul, dar atu 
că vom vedea pre D-deă, față cătra faţă. Acum cunosc pre 
D-deă neperfect, dar atunci îl voii cundsce precum şi însumi 
sunt cunoscut de el“ (I Cor. XIII, 12). 

30%. In fine suntem asigurati prin Scriptură că sânţii tran- 
sportaţi în cerii, având posibilitate dea cun6sce trebuin- 
ţele nâstre și a asculta rugăciunile nostre, mijlocesc în ade- 
ver în favorul nostru înaintea tronului celui A tot puternic, 
Odini6ră însuşi D-deii dicea lui Ieremia : „Când Moisi și 
Samuel sar presenta înaintea mea, înima mea nau Sar întur- 

  

(1). Precum nu ne îndoim că, profeţii, fiind încă îmbrăcaţi cu trup muritoriă, că n'a văgdut lucrurile ceriului şi prin urmare prediseră viitoriul, tot aşa, departe da a ne îndoi că ângerii şi sânii, carii aă devenit aşa dicând ângeri luminaţi eu lumina nefi- nită a lui D-dei, nu văd trebuinţele. nâstre, credem acâsta cu tărie şi o mărtaurisim (Epist. patr. etc. art. 8). Aeâstă sciinţă a ângerilor tu espusă în același înţeles de cătră vechii învăţători ai bisericei (August. de Cura pro morte gerenda, n. 18, 19; (areg:, Nis. în Iob. XII, 26) „Este cu putinţă de a ignera pre acei ce văd pre Acela ce scie şi vede tâte?* (Dial. IV, cap. 33).
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na cătră poporul acesta. . . Cine va avea milă de tine, leru- 

salime? Cine se va scărbi de relele tale ? Cine se va ruga pen- 
tru pacea ta“ ? (ler. XV, 1, 5). Domnul dădea a înţelege prin 

cuvintele acestea că Moisi şi Samuel, morţi acum de muli, 

puteau să mijlocescă înaintea lui în favorul jidovilor. luda 

Macabeul vădu într'o videnie pre Onius, marele Arhierei, 

mort, carele se ruga, pentru tot poporul jidovesc şi care; 

aratând pre un alt om, care era cu el dicea lui Macabei : 

„Acesta este amicul fraţilor noștri și a tot poporului lat Is- 

trail; el se râgă pentru popor și pentru totă sânta cetate ; 

este Ieremia, profetul luă D-deii“ (1 Mac. XV, 12-14). De aici 

trebue a încheia că în biserica iudaică, se credea că sânțţii, 

după mârtea lor, mijloceaii în folosul celor vii: In Testa- 

mentul Noi Sântul Apostolul Petru promite destul de iă- 

murit înveţăceilor săi ca nu va înceta a mijloci pentru ei la 

D-dei chiar după mortea lui : „ Voiă avea grija, ca chiar 

după ducerea mea din viaţa acesta, să vă puteţi aduce aminte 

pururea de acestea“ (II Petr. |, 15). Si Sântul I6n Evangelis- 

tul s'a învrednicit a vedea în revelaţiune, în ceri, mai ân- 

tăi cum „două-decă şi patru de bătrîni se proșterneaii înain- 

tea Mielului, având fie-care arfe și cupe de aur pline de miro- 

deniă, care sunt rugăciunile sânţilor“ (Ap. V, 8), şi apoi cum 

se aduse ângerului „o mare cantitate de parfumuri, compu- 

se din rugăciunea. tuturor: sânţilor, ca sa le aducă pe altariui 

de aur, cure este înaintea tronuluă lui D-deii“ şi cum „fumul 

parfumurilor rugăciunilor sânţilor, radicându-se din mâna- 

ângeruluă se înălța înainteu luă D-deii“ (Ap. VII, 3, 4). 

II. Pe temeiul cuvântului dumnedeesc și al tradiţiunei 

sânte, biserica a păzit în totdeuna inve&ţătura chiemărei 

sânţilor, cu o deplină încredere în mijlocirea lor pentru noi 

înaintea lui D-deti în ceriii. Acestă înveţătură şi credință a 

bisericei o aflăm :
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1%, In tote liturgiile vechi. In acea a Sântului Apostol la- 
cob se dice : «Mai ales facem amintire de prea sânta şi prea 
Mărita Fecidră, fericita Maică a lui D-dei. Intru amintirea 
ei, Dâmne D-deule, și cu ale el sânte și curate rugăciuni: 
iadură-te de noi şi ne miluește. . . (1). Aceiaşi ideie se în, 
timpină în liturgiile cunoscute sub numele Sântului Apos- 
tol Petru și a Sântului Marcu Evangelistul. în a Marelui 
Vasilie (2) şi a Sântului 16n Chrisostom (3). Sântul Ciril Ie- 
rusalimitenul, esplicând liturgia bisericei din Ierusalim, face 
însemnarea acesta : Apoi (aducând sacrificiul fără de sân- 
ge) facem iarăşi amintire de cei morți; mai ântăiit de pa- 
triarhi, profeți, Apostoli, martiri, pentru ca prin rugăciunile 
şi mijlocirea lor să ne audă D-dei (4). 

2%. In vechile istorisiri despre martiri. «Marturii marti- 
riului Sântului Ignatie (suta a doua) dic> : Intorcându-ne 
a casă, cu lacrimile în ochi, asistam la rugăciunile de dimi- 
n€ţă... . apoi luarăm puțin repaus. Atunci unii din noi ve: 
dură pre fericitul Ignatie sculându-se de odată și îmbră- 
țişându-ne ; alţii îl vădură iarăși rugându-se pentru not (5). 
Relatarea privitre la martirii scilitani, carii pătimiră în 
200, compuse de. un coutimpuran, martor vădătorii, se 
termină așa : Acești martiri al lui lisus Christos muriră în 
17 Luliă, şi ei mijlocesc pentru noi înaintea Domnului nos- 
tru lisus (9. Sântul Maxim, martirisat în 250, dise între 
altele muacitoriului seii : «Harul lui lisus Christos, prin 

  

(1). Renaudot. Liturg. Orient. collect. t. II p. 33. Paris., 1716. (4% Vegi rugăciunea sânţirei Euharistier s. a. | (2). Asseman., Cod. liturg. Eccl. universae, IV, part. 1, 2,3. Rome, 1751; Zacearia, Dissert, de Liturg. în rebus theolog. usu, coroll. 17, 18. 
(4). Mystag., V,n.9, p. 462-463. 
(5). Mast. St. Ignatie. V. , (6. Vid. Acta Martyr. Scillitanorum, inter act; martyr. sincera ed. Ruinartio, p. 87.
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rugăciunea tuturor sânţiior, îmi va da sănătate pentru tot- 

deuna. . . (î)». Eusebie povesteşte despre Potamiana, mar- 

tiră din suta a treia, că mergând la chinuri promise unui 

soldat anume Basilide, care o apărase contra insultelor pă- 

gâne, de a se ruga pentru ei, și că trei dile după martiriul 

ei, dupre marturia lui Basilide însuși. i s'a arătat nâptea şi 

Y-a dis, punând pe capul lui o cunună, că sa rugat Dom- 

nuiuă pentru el şi că rugăciunea sa a fost audită (2). Sântul 

Gregorie de Nazianz istoriseşte despre Sânta lustina, altă 

martiră din secolul al treilea, că, dorind să conserve vir- 

ginitatea sa în mijlocul seducătorilor, «s'a rugat ea Feciorei 

Maria: de a veni în ajutoriul fecioriei ce era în pericol (2). 

3%. In scrierile vechilor învăţători ai bisericei. Cetim spre 

esemplu, îu Sântul Dionisie Areopagitul : «Rugăciunea sân- 

tilor, vieţuind ei încă, dar şi mai mul: după mortea lor, 

este de folos numai acelora, carii sunt demni de sântele ru- 

găciuni , ceia ce ne învaţă adevăratele tradiţiuni ale celor 

inţelepţi. . . Acela deci se lasă amăgit prin o speranţă înșe- 

Jătore şi deşartă, care, cerând mijlocirea sânţilor, renunţă 

la sântele lucrări, care li sunt proprie, n'are nici o grijă de 

darurile divine şi se îndepărteză dela poruncile cele mai 

positive şi mai folositore (%. 

Sântul Cuyprian scriea : «Să ne aducem aminte unii de 

alţii... ; să ne rugăm tot-deuna și pretutinedene unii pen- 

tru alţii. Şi dacă vre unii din noi, dupre voinţa lui D-deii, 

se duc la cerii, dragostea nostră între-olaltă se prelungește 

înaintea Domnului, și rugăciunile nâstre nu înceteză de 

a se înălța în favorul fraţilor noștri înaintea milostivirei 

Părintelui ceresc (5). 

(9). Vid. Acta 5. Maximi ; ibid. p. 197. 

(2). Hist. ecel. lib. VI. e. 5 p. 330. _ 

(3). Panegyr. St. Cyprian : Op. St. p. Îl, p. 255. 

(&). Despre erareh. bis. e. VII. part. 3 $. 6. 

(5). Epist. LVII, ad Cornelium. p. 9%, ed. Mavr.
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Husebiii, Cesarânul : «Avem obiceiul a cerceta mormin. 
tele (sânţiior), a face acolo rugăciuni și a venera sufletele 
lor sânte. Acâsta o privim noi ca o faptă de dreptate (1). 

Sântul Vasilie cel Mare se esprimă aşa în omelia sa asu- 
pra celor patru-deci de martiri : «Câtă greutate vei avea 
ca să afli macar pre un om care să se roge lui D-dei pen- 
tru tine? Si iacă patru-deci înalţă cătră ceri rugăciunea 
lor unanimă! „Unde sant doi saă, treă ddunați întru numele 
meă, și eă, sunt în mijlocul lor“ (Mat. XVIII, 20), şi cine se 
pote indoi că D-dei n'ar fi de faţă acolo unde sunt patru. 
deci? La cei patru-deci de mucenici alergă și cel apăsat și 
cel vesel, unul ca se scape de ap&sare, altul ca să-şi păstre- 
ze fericirea. Acolo vei videa pre femeia pi6să rugându-se 
pentru fiii săi, cerând pentru bărbatul sati fericita întârce- 
re, dacă este absent, sănătatea sa, dacă este bolnav. Cere: 
rile vOstre să fie potrivite cu demnitatea martirilor! Cej 
tineri să-i îmiteze ca pre nişte prieteni ; părinţii să se râge ca 
să aibă fii că denşi!. .. Chor sacru, oştire sântă, cohortă 
neclătită ! Păzitori comuni ai omenirei! Vredhnicii noştri to- 
varăși în necazuri şi ajutorii noștri în rugăciuni! puternici 
mijlocitori! lumina lumei! pod6ba bisericei! nu v'a aco- 
perit pre voi pământul, ci ceriul va primit; deschisu s'ai 
voue ușile raiului (2), 

Sântul Grigorie deologul, în cuvântarea ţinută la mâr- 
tea tatălui sg: «Sunt încredinţat, că acum prin rugăciuni- 

„le sale face mai mult bine, precum făcea prin lecţiunile sale, 
pentru că sa apropiat de D-deu, depunând lanţurile cor- 
porale. curăţindu-se de tina care întuneca mintea sa, ară- 
tându-se fără vel Minţei celei dintăiii, care nare nici văl, nici 
amestecare, invrednicindu-se (dacă se pote dice) de ran- 

  

(1). Prep. evang., XIII, c. II. | - (2). Om. despre cei patru-deci de Martiri ; Op. St. p. VIII, 306-307.
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gul ângerilor şi de siguranţa lor cea sântă (1)». In panegi- 
ricul Sântului Ciprian : «Din ceriă, unde e ești, priveşte cu 

îndurare cătră mine; indrepteză cuventul și viaţa mea; 

păzeşte turma mea sai fii cu mine păstoriii; îndrepteză-o, 

pre căt se pâte, la cele bune; alungă din sinul sei pre lupii 

tulburători și pre toţi acei, carii alergă după cuvinte şi frase. 

Dă-ne o iluminare mai perfectă şi mai chiară despre Sânta 

Treime, înaintea căria stai astă-di şi noi ne închinăm (2). 

Sântul I&n Chrisostom : Rugăciunile sânilor aii o pu- 

tere fOrte mare, dar numai când ne căim (de păcatele nos- 

tre) şi ne îndreptăm. .... Dar, ei vorbesc aşa, nu pentru 

ca să opresc pre cine-va de a chiema pre sânţi întru ru- 

găciunile sale, ci spre ai împedeca ca să nu să deie lenevi- 

rei şi somnului, şi ast-fel trăind să nu împue altora ceia ce 

ar trebui să facă ei însuși (5). «Sciind acâsta, iubiţilor, să 

alergăm Ja mijlocirea sânţilor şi să-i chiemăm ca să se rOge 

pentru noi; dar să nu ne mărginim a ne lăsa pe rugăciu- 

„nile lor; să lucrăm şi noi, cum se cade, după esemplul ce 

ni l-a lăsat (4) | 

Sântul Efrem : «Victorioşilor martiri, caril ați răbdat pa- 

timi pentru dragostea cătră D-deii şi Mântuitoriul, şi sun- 

teți plini de siguranţă înaintea Domnului, bine-voiţi a mij- 

joci pentru noi, slabi și păcătoşii și trăndavii, ca harul lui 

Christos să se pogore asupra nOstră, și să lumineze inimile 

întunecate, ca să iubim pre Domnul (5). 

(0. Oper. St. p. 1103. a i 

(2). Lbid. p. 264. Aseminea invocare o adresază el Sântului Ata- 

naste (ibid. p. 213), şi St. Vasilie cel Mare : „Caută cătră mine din 

înălțimea ceriului, cap divin şi sacru ; îmblăndeşte prin rugăciu- 

nile tale acest Bold al trupului (IL Cor. XII, 1), care mi s'a dat, 

ca să mă înţelepţese, saii mă învaţă al suteri cu răbdare, si condu 

viaţa, mea cătră cele mai de folost (Ibid. 1V, 139). 

(5). In Mat. om. V, n. 4, 5, t.1,p.9%, 91. 

(4). In Genes. omil. XLIV. n. 2. 

(5). Paneg. martir. Op. St. p. XV, 250. 
. 46. 

Teologia “Dogmatică.
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Ast-fel învăţară și St. Ambrosie (1), Sântul Gregorie din 
Nisa (2), Didim Alexandrenul (5), Teodor. de Eraclea (€), le- 

ronim (5), Leodoret (5), Augustin (?) şi alţii (2). 
40. Se află şi în actele sinodale. Părinţii sinodului al IV. 

lea ecumenic, după ce ai ascultat cetirea epistolei lui Fla- 

(1). „Martyres obsecrandi (sunt), quorum videmus nobis quod- 
dam corporis pignore patrocinium vindicare. Possunt pro peccatis 
rogare nostris, qui propria sanguine, etiam si aliqua habuerunt, 
peceata laverunt; isti enim sunt Dei martyres, nostri presules, 
speculatores nostre vite aetuumque nostroram. Non erubeseamus 
eos intercessores nostre infirmitauis adhibere. . “ (De Viduis. e. 9). 

(2). Lacă în ce termini se adresază cătră St. Martir "Teodor : „Mij- 
locește pentru patrie la Împăratul şi Domnul nostru. Pericolul cel 
mai mare ne ameninţă. ... Ostașule luptă-te pentru noi; martirule 
mijlocește cu îndrâsnelă pentru compatrioţii tăi. Deși în lumea, cez- 
laltă, cunosci nevoile şi trebuinţele omeneşti. Capată-ne pace, ca 
adunările n6stre cele sânte să nu se mai întrerupă. . . Le rugăn, 
nu ne mai lipsi de protecţiunea, ta. Dacă trehue o mijlocire şi 
mai puternică adună oştile martirilor confrații tăi și rugaţi-vă îm- 
preună. Rugăciunile multor drepţi acoper păcatele poporelor. 
(Orat. $. Theodor. în op. t. III p. 585 Morel). 

(5). De Trinit. II, 1, n. . 
(%. În Ps. XVIII, 8. 
(5). „Si apostoli et martyres adhue in corpore constituti possunt 

orare pro cteris, qguando pro se adhuce debent esse solliciti, quau- 
to magis post coronas, vietorias et triumphos? ..... (Adv. Vigi- 
lant., t. IV, p. 285. ed. Martionay). 

(6). „Templele biraitorilor mucenici sunt măreţe. . . .. . Noi ne 
adunăm adesea, Omul care se bucură de sănătate se rogă pentru 
conservarea acestui bun preţios, şi bolnavul pentru o vindecare 
grabnică. Cel ce n'are copii cere urmași ; sterpa, solicită fericirea 
de a deveni mamă. În momentul de a întreprinde o călătorie, se 
cere dela sânții martiri conducere şi protecţiune; după o întor- 
cere fericită a casă, li se mulțămeşte cu căldură. Nu ne îndrep- tăm cătră dânșii ca cătră nişte dumnegei, ci-i rugăm ca pe niște omeni sânţi, îi rugăm să întervie pentru noi înaintea ui D-geii 

„(De Masrtyr. serm. VIII în Op. t. IV, p. 605 ed. Cramoisy). 
(7). La masa Domnului facem amintire de sânii martiri, nu cu 

scopul de a ne ruga pentru ei, ca pentru cei ce ati adormit în pace; 
ci ca să se râge ei pentru noi“ (În lân. LXXXIV, in Patrol, curs: 
compl., t. XXXV, 1847). 
„_(5). Leo Magn, Serm. IV, c. 6; Serm. XVIII, e. 3; Greg. Naz, 
in Evang. lib. 1], hom. n. 8). ”
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vian, strigară toți cu o voce: Amintire eternă lui Flavian LI 

EL trăeşte după mortea sa ; martirul se râgă pentru noi (1). 

La al VII ecumenic, Părinţii, în deliberarea lor despre cul- 

tul și chiemarea sânţilor, decretară între altele : «Dacă nu 

mărturiseşte cine-va că toţi sânţii, carii esistă de la începu- 

tul lumei şi avură merit la D-deă, atât înainte de lege cât 

şi în lege, precum şi sub har, sunt demni de onore (7.104) 

înaintea lui cu sufletul şi cu corpul, sati dacă nu cere în 

ajutoriii rugăciunile sânţilor ca nişte persâne ce ai dreptul 

de a mijloci pentru lume (57îp 70 x6ow0vw xpeo5eyew), dupre 

tradiţia bisericei, să fie anatema (?) la 

Trebue să mai observăm, că învățătura bisericei ortodo- 

xe despre chiemarea și întervenirea sânţilor este mărturi: 

sită. şi păzita și de toţi creştinii eterodoxi carii ati părăsit-o 

din vechime, nu: numai de latini, ci și de Nestorieni (5), 

Abisinieni (4), Copţi (5), Armeni (), afară de protestanți (9). 

Ş. 255. Onorarea sântelor moște și ale altor rămășițe sânte. 

Dând onrea cuvenită sânţilor, a căror suflete sunt așe- 

zate in ceriii, dându-le cinstea acesta mai ales pentru că în 

ei se afla şi să află încă D-dei, unul Sâat, carele întru sânți 

se odihnește, sânta biserică fireşte, că onor€ză și ramăşi- 

țele lor, ce se află pre pământ, sai corpurile lor, care s'ati 

  

(2). Cone. din Chaleedon, act. X. 

(2). Cone. Nic. act. VI, comp. p. 658, not. 3. 

(3). Renaudot. Litury Orient. collect. t. II p. 646-647. 

(4). Bruce. Călătoria la isvârele Nilului. Lond. 113. libr. VIII, 

„313. 
D 5). Renaudot, ibid, t. 1, p. 41, 2. 

(6). Khondoba chef. Mon. Docte. bis. Arm. p. 141, 245. St. Pe- 

tersb. 1847. 
- 

(7. Odiecţiunile protestunţilor contra abestei dogme sunt esa- 

minat> p> larg in Petra cre Linţei (Despre Chiemiwea Sânţilor. p. 

DL, e. 1, 2, în cart. II p. 248-335).
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învrednicit a fi temple Spiritului Sânt (1 Cor., VI, 19; comp 
IN, 16, 17), şi alte lucruri, care aii fos sânţite prin ei, pre. 

cum vestmintele și brâul Maicei Domnului, fârăle St. Apos. 
tol Petru şi alte obiecte de aseminea (Catech. cel Mare 
Crest., art. IX). | 

|. Acestă cinstire așa de firescă a sântelor mâște şi ale 
altor rămășițe de ale sânţilor este întemeiată pe aceia, că 
D-deu însuși a bine-voit a onora şi preamări atăt pre unele 
cât şi pre altele prin numerâse semne şi minuni. Aşa: 

19. Cetim în Sânta Scriptură că îndată ce corpul unu; 
mort se atingea de 6sele profetului Eliseiii, în racla sa, 
mortul înviea și să scula (LV Imp. XIII, 21; Comp. Ecc- 
les. XLVIII, 14, 15) (1); că chiar mantaua lui Elie lăsată 

lui Eliseiii de profetul, despărți prin atingerea sa apele lor- 

danului, ca să trecă înveţăcelui (IV Reg. II, 14; comp. 8); 

că stergarele şi hainele St. Apostol Paul, puse chiar in li- 

psă sa preste bolnavi și demoniaci. vindeca pre unii de bâle 

și isbăvea pre alţii de spirite rele (Fapt. XIX, 12). 

20. În istoria bisericei aflăm un mare număr de aseme- 
nea minuni pe care le iucră Domnul, prin mâștele şi alte 

remășiţe de ale sânţilor, în folosul celor ce alergau ia ele 

cu credinţă. Acum sânţii părinţi şi învăţători ai biseri- 

(4). Vieţuind el (Elisei) a înviat praunul prin puterea sufletu. 
lui săă. Dar pentru ca sufletele sânţilor să nu fie singurile obiec- 
te ale veneraţiunei n6stre, ci să recunâscem şi corpurilor lor ace- 
iăşi putere, Scriptura ne istorisește că un mort, atingându-l de ca- 
davrul lui Elisei, veni la viaţă. Aici corpul neînsufleţit al pro- 
tetului şi nu sufletul sei lucră minunea. Atunci când era fără 
viaţă. și se afla în mormânt, dădu viată uni mort, şi după areia 
remaseră el însuşi ca şi mai înainte înbraţele morţii. Pentru ce? 
Ca se nu se atribue minunea acesta numai suflztului, cum sar 
fi facut dacă Elisei înviea, ci să se vadă bine că, cînd sufletul 
nn mai este în corp, totuşi este în acel al unui om sânt o putere 
minunată, acest corp servind mulţi ani de lăcașii sufletului drept 
câruea, era supus“ (St. Cyr. ler. Cat. XVIII, n. 16. p. 420).
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cei întăriră acesta cu o întregă convingere înaintea contim- 

puranilor lor, la carii se provocară câte odată ca la nişte 

martori vădători ai adevărului. Așa : Sântul Grigorie Na- 

zianzul, în cuvântarea sa pentru Sântul Ciprian martirul : 

«Voi înşivă amintiţi-vă de cele-lalte : alungarea demonilor, 

vindecarea bâielor, prevederea viitoriului. Tote acestea se 

pot lucra cu ajutoriul credinţei chiar prin cenușa unui Ci- 

priaa, precum sciu forte bine acei carii, probând singuri, 

he ati transmis amintirea acestei minuni. care va trece Şi 

la vecurile următâre (î)». Si intro altă cuvântare : «Să 

preamăresc (martirii) cu mari onoruri şi serbători; ei alun- 

'gă demonii, vindecă bolele, se arată când voesc, descopăr 

viitoriul. Corpurile lor chiar, când se ating şi li se închină, 

nu sunt mai puţin lucrătâre ca sufletele lor; o picătură de 

sânge și tot ce are semnul suferinţei ior are tot atâta pute- 

re cași corpurile lor (2). 

Sântul Ambrosie, în cuv&ntarea sa rostită la deschiderea 

mâştelor Sântului Gervasie şi a St, Protasie : <Aţi vădut 

mulţi, şi ați cunoscut de aceia, carii ai fost scăpată de de- 

moni, ba încă, şi mai mult carii, atingându-se de vestmin- 

tele sânţilor, au fost grabnic vindecaţi de tote relele. Mi- 

nunele templelor vechi sau reinoii de când, prin venirea 

Domnului lisus, s'a revărsat pre pământ un har mai imbel- 

şugat. Vedeţi mulți de aceia carii s'ati vindecat Ore cum prin 

umbra sânţilor. Câte legături trec din mână în mână! Câte 

vestminte, fiind depuse pe sântele moşie, aii devenit folo- 

sitore numai prin atingere şi credincioşii şi le cer unii al- 

tora! Toţi caută a le atinge, măcar câtuşi de puţin, şi acel 

ce s'a învrednicit de acestă atingere se vindecă îndată (3)», 

(1). Oper. St. păr. II, 262. | o , 

(2). 1-iă Disc. apolog. contra lui Iulian ; ibid. I, 125. 

(3). Epist. XXII, n. 9. în Patrol. curs compl. t. XV, 1022. Au- 

gustin atestă iarăși, ca martor vădătoriă, minuni lucrate de m6-
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Sântul Efrem Sirul : «Chiar după morte ei. (martirii) lu- 
creză ca și când erai vii; vindecă bolele, alungă demonii, 
şi prin puterea Domnului îndepărteză ori ce înriurință a 
stăpâniei lor tiranice. Căci harul minunat al Spiritului Sâut 
este tot-deuna present în sântele mâşte (1),. 

Sântul 16n Chrisostom : «Nu numai corpurile sânţilor, ci 
și sicriile lor sunt piine de dar; căci, dacă să întâmpla ceva 
de feliul acesta pe timpul lui Elisei, şi prin atingere de cos- 
ciugul sei un mort a scăpat din legăturile sale şi a re- 
venit la viață, cu atâta mai mult astă-di când harul este mai 
abondent, şi efectele Spiritului sunt mai sânţitâre, este na- 
tural, că ori cine s'ar atinge cu credinţa chiar de racla (sân- 
ţilor) fOrte mult se folosește. De aceia și D-dei ne-a lăsat 
moştele sânţilor, voind să ne conducă ca de mână la acest 
zel, care fu în ei, şi să ne dea scăpare şi un remediu sigur 
contra r&lelor de care suntem cuprinși din tâte părțile (2). 
«Osele sânţilor. . domolesc şi munesc pre demoni; deslâgă 
pre acei ce gem întru legăturile lor. Pulberea, Osele şi ce- 
nușa martirilor tulbură ființele nevădute (3). «Nu vă îngrijiţi 
de acest corp al martirului, ce-l aveți înainte, lipsit de acti- 
vitatea spirituală, ci de cea laltă putere, care se află în el, su- 
periGră chiar celei sufleteşti,-harul Spiritului Sânt intărin- 
du-ne prin efectele sale miracul6se adevărul învierei. Căci, 
fiind că D-deii a comunicat corpurilor lipsite de viaţă și pri- 
făcute acum în cenușă o putere pe care nu o are nimene 
dia cel vii, cu atâta mai mult li va da el în diua resplătirei 
o viaţă mai bună și mai norocită decât cea dintăiti (€). 
ștele acestor martiri (Confes. IX, e. 7; de Civ. dei, XXII 9; Re- 
tract. |, 13, n. 7). 

(1). Panegyr. St. Martiri; Op. St. păr. XIV, 128. 
(2). Panegyr. St. Ignatie Teotor. n. 3. Lect. er. 1835, IL, 255-256. 
(3). In Il Cor. omil. XXXVI, p. 532-533, 
(+). Omil. la amintirea Sântei Martive Vavila : Lect, ce. 188, III, 309, 
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Fericitul Augustin, mai ales, istorisește multe minuni lu- 

crate pe timpul s&ii. in faţa.multor martori, prin moştele 

sântului martir Stefan, şi face observarea acesta : «Nu sunt 

dot ani de când reliqunie acestea să află la Hipo, şi deşi nu 

sa spus despre t6te minunile lucrate de ele din timpul 

acesta, totuși numerul acelor însemnate în scris se sue la 

şepte-deci. Dar la Calame, unde mâștele sântului martir 

au rămas mai mult şi unde se ocupă mai mult cu datele 

despre minuni, numărul acestora este fără de asemănare 

mai mare (th. | 

Asemiiea mărturii despre minuni pretutindene săvârși- 

ze de reliquii, şi în genere prin remăşiţele sânților se întim- 

pină neconteni! la înveţătorii următori ai bisericei (*) ȘI 

istorică (3), precum şi în vieţile sânţilor (4) şi alte istorisiri, 

care se pogâri până pe timpul nostru (5). 

30. Mai ales cel mai surprindătoriii dintre miracule, prin 

care D-deti prea-maărește corpul multor sânți €ste nes/rică- 

(2). De civ. Dei XXII, 8: 

(21. Leo Magn., Serm. IV, cap. &. Gregor. cel Mare, Dial. 1V, 

40; ]. Damwascen. Esp. cred. ort. lib. IV, 15. „Domnui lisus ne 

dădu moştele sânţilor ca atâtea isvâre de mântuire, de unde de- 

curg bine-faceri înfinit de variate ; ele respândesc un miros plă- 

cut (Ex. XVII, 6), şi nimene nu se pâio îndoi de acesta. ... „Nu 

sunt morţi pentru noi acei carii aă intrat în repausul etern cu 

speranţa învierei şi a credinţei întru El (D-gei). Dar cum se pote 

sa facă minuni un corp fără viață? Cum se alungă prin mâştele 

sânilor spiritele rele, belele să vindecă, orbii văd, leproșii să en- 

văţese, ispitele şi nenorocirile să împrăștie ? Cum prin acesta se 

pogâră tot darul desăvârşit, dela Părintele luminilor asupra ace- 

lora carii îl cer eu o credință deplină şi întregă 2% (lac. |, 17; 

ibid., pag. 263-264). 

(3). Evage. Hist, ecel. IL e. 3; Niceph. Calist. H- E. XV, e. 26. 

Aici se istorises? minunile datorita vestmintelor sântei fecidre şi 

brîului sei. 
| 

(6). Vedi spre esemplu, Vieţile sânţilor, 1 Ian., 26. Oct., 9 lunie, 

2 şi 25 Aug. şi alele. - , | | 

(5). Vedi naraţiunea despre vindecările minunate Tuerate prin 

reliquii; Lect. cr. 1833, 1. 401; 1834, I, 112; 1839 [|, 4l4s.a.
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ciunea, când se împlineşte şi predicerea profet-împeratu- 
lui, Nu vei suferi (D6mne) ca sântul tă să vadă stricaciunet 
(Ps. XV, 10), care să împlini mai Ântă&iti cu cel ântăiti năs- 
cut din morți, lisus Christos (Fapt. Il, 27), și dorinţa înţe- 
leptului vechiu din Istrail în fav6rea drepţilor : „Ca 6sele 
lor să se reinsuflețescă în mormintele lor“ (Sir. XLVI, 14; 
comp. XLIX, 12; Is. LVIII, n) (1) Acestă nestricăciune a 
sântelor m6şte. acâstă escepţiune făcută prin puterea mira. 
culOsă a lui D-dei la legea generală a conrupţiunei, spre a 

ne da o lecțiune vie despre invierea viitOre a corpurilor și . 

„a ne indemna cu tărie a cinsti chiar și corpurile drepţilor, 
pre carii D-dei îi prea-mărește ast-fel, şi a-i imita în credin- 

ţa lor (2), acâstă nestricăciune este fără de îndoială, La 
Kiev, la Novogorod,la Moskva, Vologda, și în alte părți pă- 

| * 

(1). Pentru cei vechi, vedi în privinţa acesta Greg. Nis. Orat. St. 
Theodor. Mastir. în op. t. III p. 579-580 ed Morel. a 

(2). Vegi cuv. Prea St. Filaret. Mosquei, despre neconruptibi- 
litatea sântelor mâşte. t. II, p. 174 Mosc. 1844. Aici cetim în- 
tre altele : „Precum un vas în care se conservă mult timp 0 can- 
titate mirositâre împrumută mirosul, de aseminea corpul unui creș- 
tin, în care locueşte statornic puterea harului lui lisus Christos; 
este pătruns în tote părţile sale şi chiar respândeşte mirosul la 
alţii. şi fiind-că puterea Ini lisus Christos este neconruptibilă, este 
natural ca când să află ea (II Cor. XII, 19) în 6meni, carii sunt 
ai lui lisus Christos (Gal. V, 24) împăârtăseşte şi corpurilor lor 
nestricăciunea. Inse fiind.,că puterea ori tăria lui lisus Christos 
este a tot puternică, este natural ca şi prin aceste corpuri să lu- 

creze minuni, dacă aşa este voia lui D-dei, cum lucra odinioră 
prin stergarele şi hainele ce le atingea de corpul St. Paul (Fapt. 
XIX, 12) şi prin umbra Sântului Petru“ (Act. V, 15). Şi mai de- 
parte : „Până acum corpurile sânţilor decedați n'aii simţit conrup- 
iunea, ci posedă o putere miracul6să şi vindecătore spre a ne 
convinge pre noi carii încă viețuim,-dacă spre ruşinea secolu- 
lui nostru, mai sunt pintre no! necredincioşi, spre a ne conyIn- 
ge de învierea lui lisus Christos şi de apropiata nâstră înviere, 
spre a întări pre cei slabi în luptele contra păcatului și morte, 
spre a _escita zelul creştinilor nebăgători de samă în calea pietă- 
ţei“ (P. 184).
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zite de D-deiă, se află, la vederea tuturor, multe moște de 

ale sânţilor feriți de ștricăciune, şi prin minuni necontenite 

în folosul credincioşilor, carii alergă la ele, aceste rămăşiţe. 

venerate atestă şi mai bine adevărul nestricăciunei lor (1). 

II. Fiind că Domnul D-qei a prea-mărit în tote timpurile 

chiar şi remăşiţele sânţilor prin nenumerate minuni, de 

aceia și sânta biserică, credinciosă tradițiunei sacre, mărtu- 

risi în t6te timpuriie acestor rămășițe sacre venerațiunea ce 

„Îi se datorește. 

1%. Ea manifestă veneratiunea acesta, ori culegând și con- 

servând cu respect remăşițele sânţilor, precum se vede și 

din scrierile din secolul al doilea despre martiriul Sântului 

Ignatie (2) şi a Sântului Policarp (*), precum şi prin măr- 

turii din timpurile posteridre (4):-oră facând cunoscut și 

trangferând serbătoreşte sântele reliquiă (5);-ori rădicând 

(2). Mai pe larg vegi Sosine, despre nestrică:iunea sântelor 

moşte. 
(2). Sa împlinit dorinţa St. Ignatie esprimată mai înainte în 

scrise ca nimene să nu se ostenâscă a aduna remăşiţele sale ; căci 

nu remaseră decâv părţile cele mai tari din corpul săă. Aduse 

la Antiohia, fură puse întrun costiug, ca un tesaut pretios lasat, 

bisericei prin harul care locuea în martir“ (Despre martirul St, 

Ignatie; Lect. cr. 1822, VIII, 355). 

(3). „Apoi adunarăm osele sale, comora cea mai preţiosă decât 

petrile scumpe și mai curată decât aurul și le puserâm unde tre- 

buea“ (Epist. bis. Smirn. despre mart. St. Policap ; Eusebii H. E. 

cart. IV, e. 15 p' 217). 

(4) Chrisost. Panegir. 34. Mart. Inventiu şi Maxim; Lect er. 

1842, LII, 336. Ni | 

(5). Ambrosie: Exhort. virgin. |, ÎL, n. 1; Chrisost. panegir St. Ig- 

natie 'Peofor; Lect. er. 1835, Ti 254; „Voi (locuitori ai Antiohiei), 

aţi trimis un episcop şi aţi primit un martir ; l-aţă trimis cu ru- 

găciuni şi l-aţi primit cu cununi; și nu numai VOI Cl Şi oraşele 

din cale. Inchipaiţi-vă ce trebue să fi simţit ei la întoreerea aces- 

tor sânte moşte; câtă bucurie pe dânşii! ce veselie! G2 concert 

unanim de laude în onorea sântului ! Când un luptătoriii valoros, - 

după ce a învins pre toţi inimicii săi; să întorce triumfătorii, mul-
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preste eie temple şi altare (1);-ori prin înstitutuirea ser- 
bătorilor întru amintirea descoperirei sai a strămutărei 

lor (2);-ori prin obiceiul evlavios de a împodobi sântele mor. 
minte şi a călători într'acolo (3) ;-ori în fine prin regula con-. 

stantă a bisericei de a nu sânţi nici o biserică fără să fi pus 
în temelia altariului mâşte de ale sânţilor martiri (4). Şi ve- 

neraţiunea creştinilor nu se mărginea la corpurile sau la 
remăşitele sânţilor; ea se întindea chiar şi la înstrumentele 

suferinţilor şi a morţii martirilor (5), ia 16te obiectele de 

care se serviră sânţii în viaţa lor. Aşa Eusebiii atestă că 

scaunul Sântului Iacob, carele cei dintăiii primi de la Mân- 

tuitoriul chiar şi de la Apostoli episcopatul bisericei din Ie- 

rusalim (este o tradiţiune în creștinism că lacob fu hiro- 

tonit episcop chiar din Mântuitoriul), şi caruea-i dă Sânta 

Scriptură (Gal. I, 19) titlul de fratele Domnului,-să conser- 
vă. până acum. Fraţii de loc îl păzesc succesiv şi arată ast- 

țimea alergă întru întimpinarea sa cu entusiasm, nici nu-l lasă să 
atingă pamântul, ci-l rădică şi-l duce în casa sa dându-i onorurile 
cuvenite ; aşa și toţi locuitorii cetăților, plecând din Roma, ai pur- 
tat pe rând pe braţele lor pre sântul ce-l lăndam, şi l-ai dat ce- 
tăţei nostre, prea-marind pre învingătoriul încununat și serbânl 
pre piosul atlet. . . n timpul acesta Sântul Martir respândea dăruri 
la tote cetaţile acestea,. întărindu-i în pietate, şi de atunci până 
acum vă îmbogăţeşte“, 

(2). Greg. Nis. orat. 3. Theod. opp. t. II], p. 519, ed Mosel; Ph 
lostorg. Hist. eccl. III, 2; Theodoret Hist. relig. n. 10. 13, 4; 
Leo Magn. Epist. LX; Paulin, Epist. XXII. n. 17. 

(3). Greg. Nis. Viaţa S. Greg. Thaum. n. 27; St. Vas. cel Mare, 
Epist. 143, 282 (Oper. St. păr. X. 309, XI. 281); Ieronim. epist- 
ad lul. XCII; Aster., Serm. despre Icona St. Mart. Eufimia. 

(3). Vegi mai sus pag. 657, not. 3, şi testul însuşi. 
(?). Coneil Cartag can. 94; Nice. II can. 7. 
(6). Nos legimus martyris clavos, et multos quidem, ut plua 

fuerint vulnera quam membra. . . Colligimus sanguinem triumpba- 
lem, et erucis liznum. . “ (Ambr. Exhort. Virginit. e. II n. 3. 10). 
„Nam quid non ad vietoris gloriam ingenium tuum reperit, quan- 
do in honorem transierunt triumphi etiam instrumenta suplicii 2 
(Leo Magn. în Natal. S. Laurentiy).
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fel la tâtă lumea cât de mult să venera în vechime, ca și 

astă-di de cătră creştini, tote persânele sânte, pentru dra- 

gostea lor cătră D deu (2). 

20. Sânți Părinţi și învățătorii bisericei în tot-deuna au 

deșteptat şi mânţinut in creştini acest respect pentru 0n0- 

rabilele remăşite ale sânţilor lui D-dei; ei ai esplicat ade- 

văratul spirit şi l-a apărat în contra eterodoxilor. Așa : 

Sântul Chwrisostom dicea auditorilor sti în panegiricul 

Sântului Ignatie : «Sa alergam pe fie care di la acest sânt, ca 

să primim dela el darurile spirituale. Ori cine se îndreptă 

cătră dânsul cu credinţă capătă bine-faceri mari; căci nu 

numai corpurile sânţilor, ci şi vestmintele lor sunt pline de 

daruri spirituale. De aceia vă chiem pre toți, ori de veți fi 

în durere sai suferințe, în prada defaimărilor saă a vre 

unei nenorociri din lumea acesta sau cufundați în noroiul 

pecatului,-alergaţi aici, conduşi de credinţă. Veţi primi aju- 

toriă şi plini de bucurie veţi căpăta ceia ce cereţi, după ce 

veți obţine prin o simplă privire uşurare pentru consciinţa 

vâstră.. Este o comâră pentru tOtă lumea, o scăpare sigură, 

şi pentru cei nenorociţi pe cari-i scapă din nevoile lor, şi pen=! 

iru cel fericiți, pecare-i întăreşte în fericire, şi pentru bolna- 

vi, cărora ce dă sanătate, şi pentru cei sânătosi pe cari'i sca- 

pă de bâle (2). In panegiricul sânţilor Juvenţiu şi Maxim : 

“«Şă mergem tot-d&una la ei, să atingem raclele ior şi să s&- 

rutăm cu credinţa r&măşiţile lor ca să primim bine-cuvân- 

tare ; căci precum luptătorii, arătând monarhului ranele ce 

le-ai primit dela inimici, vorbesc cu îndrăsncla, aşa şi aceşti, 

martiri, purtând pe mâni capetele lur tăete şi înaintând cu 

siguranță, pot uşor să capete dela Impăratul ceriuriior tot ce 

doresc (5. In panegiricul martirilor din Egipet : «Dacă odi- 

(2). Eecel. lib. XII, e. 19, p. 425. o 
(2). Lect. erest. 1835, III, 205-257. 
(3). Ibid. 1842 III, 337-835.
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ni6ră Omenii, carii făceaii minuni, chiemară în ajutoriul 

lor numele persânelor sânte, Abraam, Isaac şi Iacob, şi nu- 

mai prin pomenirea acestor nume obțiriură fo!se mari îm- 

blânzind pre D-geii, cu cât mai mult putem noi să îmblân- 
zim pre D dei, noi carii alergăm nu la pomenirea unor 

nume, ci la însăşi corpurile acelora, carii să luptară pen- 

tru numele lui D-dei (1),. | | 

Fericitul Ieronim scrisa către preotul Pauperius : «Nu 
dic : Ne închinăm (colimus et adoramus) remăsiţilor mar 
tirilor, căci nu trebue să servim creaturei mai mult decât 

creatoriului; dar onorăm (honoramus) remăşiţile martiri- 
lor, ca să cinstim, (ut adoremus) în D-deă pre Acela a că- 

rui martiri sunt ei. Onorăm pre servitori, pentru ca 0n5- 
rea ce li se dă să se înalțe la Domnul care dicea : „Celceră 

primește pre voi pre mine mă primește“ (Mart. X, 40). (2). 
Părinţi sinodului al șeptelea făcură canonul următorii: 

«Domnul nostru lisus Christos ne-a dat mâscele sânţilor ca 

Isv6re de mântuire, care revarsă feliurit bine-facerile lor 

asupra celor neputincioşi. Așa. ori cine l&pădă moscele sân: 

ilor, a căror autenţie și adever li ar fi cunoscut, de este 

episcop sau cleric, să se distitue; de este călugăr sai laic, 

să fie lipsit de împărtășire (5). 

(0). Ibid. 1885, 1, 27, 

(2). Epist. XXXVII, (al. CIX), n. 1. Si in opera contra lui Vi- 
gilanţiă scrie : „Dolet (Vigilantius) murtyrum reliquias precioso 
operiri velamine, , . . Ergo sacrilegi sumus quando Apostolorun 
basilicas ingredimur ? Sacrilegus tuit Constanrinus imperator, qui 
sanctas reliquias Andre, Luc et Timothei, transtulit Constan- 
tinopolim ?. . “ Şi farăși : „Quis enim, o însanum caput aliquando 
mazare adoravit? Qnis hominem putavit Deum? (Conte. Vigil. 
n. 5). 

(3. Cone. Nicea. II act. VI. Ca respunsuri pe larg la obiecţ:- 
nnile protestanților contra cultului icânelor, vegi Pâtra Credin- 
ței, lib. 1, p. 343-360 (Dogm. despre St. Mosce p. Il c. |, 2)
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Ş. 256. Veneraţiunea sântelor îcone. 

Venerând pre sânţii ce se află în ceriii și onorând rămă- 

șițele lor pre păment, Biserica Ortodoxă mai întrebuinţeză 

cu un respect pios şi venereză și sântele lor chipuri sati 

icone, cu acele ale lui D dei însuşi și ale ângerilor. Dogma 

despre icâne este espusă cu tolă precisiunea de sinodul al 

Vil-lea ecumenic în terminii aceştia : Urmând înveţătura 

dumnedeescă a sânilor Părinților noştri şi tradiţiunea bi- 

sericei catolice (căci scim că în ea locueşte Spiritul Sânt) 

cu t6tă siguranţa și cu o cercetare îngrijită, decretăm : Ca 

chipul curatei şi de viaţă facătOrei cruci trebue să se pue 

în sântele lui D-deti biserici, pe vasele şi vestmintele sa- 

cre, pe păreți şi tinde, în case şi pe cale. sântele şi cinstitele 

ic&ne, colorate şi făcute de mosaic sai ori care altă materie 

cuviinciosă : Icânele Domnului Dumnedeului şi Mântuito- 

rtului nostru lisus Christos şi a prea Sântei Feciore, Maicei 

Domnului, ale sânţilor ângeri şi ale tuturor sânților şi cin- 

stitelor persâne. Căci aceste representaţiuni vă dute a aces- 

tor ființi nevădute îndemnă pre cr edincioşii, carii le privesc; 

a-şi aduce aminte de ele, a iubi prototipurile precum şi ale 

onora chiar pre dânsele prin o sărutare pi6să şi o închi- 

nare respectuosă; de sigur nu prin o închinare adevărată 

datorită numai lui D-deii, după credinţa nostră, ci prin o 

veneraţiune ca cea ce să cuvine cinstitei şi de viaţă făcăto- 

rei cruăă, Sântului Evaagelii şi altor lucruri sânte, prin 

tămăe şi lumină, după un obiceiti pios al celor vechi; căci 

oa6rea dată chipului să adreseză la original, și ori cine să 

închină. înaintea icânei să închină aceluea ce represintă ea. 

Ast-tel este confirmată înveţătura sânţilor părinţilor noștri, 

adecă ; tradițiunea bisericei catolice, care a primit evange- 

liul dela o margine la altă» (Cartea Canânelor p. 5, 6). Prin
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cuvintele acestea se vede, că Sânta Biserică prescrie : 1%, Nu 
numai de a avea sântele icOne în temple, în case şi pe 

aiurea, ca să ne facă a ne aduce aminte de D dei şi de sânţii 
săi şi ai imita, Cl și 20, de a onora sati a ne închina acestor 

icOne sacre,-ale onora nu prin închinare divină saă cult 

(harpeia) care se datorește nu mai iui D-dei, ci nu mai prin 

o cinstire respectudsă (zur) mpocxviisz) (1), esprimată 

sati prin aprindere de tămâe, sai punând acolo luminări, 
etc; de a nu onora însuși chipurile întrun mod absolut, 
nu lemnul şi culorele, ci aşa ca cinstea dată chipului să se 

rapOrte la obiectul ce represinta el şi anume lui să i se dea 

cinstea cuvenită (Mai pre larg, vedi Mărt. Ort. p. Il resp.5; 
Epist. patr. etc. resp. 3). În urmare biserica ortodoxă con: 

damnă deopotrivă şi pre vechii luptători de icone, carii res- 

pingeau pe lângă veneraţiunea icenelor chiar și întrebuința. 

rea lor (=) ;-şi pre cei noi, adecă pre protestanți, carii admi- 

țând întrebuinţarea icânelor spre a împodobi templele saii 

a-şi aduce aminte de D-deii, resping cultul ce se datore- 

(2). Părinţii sinodului al VII ecumenice, espun ideia acâsta mai 
pre larg în epistola lor către împeratori : „Este die ei“ un obi- 
cei statorit în biserică consciineios, întărit prin canonele celor 
dintâi învăţători ai sântei nâstre credinţe, precum şi prin ui: 
mașii lor strălueiţii noştri părinţi, de a ne închina (zpocavvai») sân: 
telor icâue şi ale venera (ăoziGeovar),-ceia ce este tot ună, dat 
este deosebire între închinare și cult sai servire. Grigorie Teo 
iogul dice : „Cinstește Betleemul și închină-te eslei“. Care om cu 
minte ar putea crede că se vorbeşte aici de un cult spirtuil 
(Zepi Tis 2 avebwarti Xarpstac)? Rste ore cu putinţă ca Sântul Gri- 
gorie să ordone ca să se dea, un cult (azzpâbat) eslei? Inchinareă 

(7po545yq55), este espresiunea dragostei și a veneraţiunei câte 
cineva. De aceia şi dice Scriptura : „Domnului D-deului tăi 5 
te închini și lui unuea să-i sexveşti“ (Luc. 1V, 8). Aici cuvântul să 
te închini nu este urmat de cuvântul unuea, de Gre ce închinareă 
se pote face multora. Dar mai departe se gice : „Şi ui unuea să-l 

serveşti“, căci serviciu se cuvine numai lui D-dei (harpeia)“ (AP. 
Lab. cone. î. VII). . 

(2). Prese. de ist. bis. de Prea S$. Inocent, ser. 8. sect. II, Vi 
t. 1, p. 395 şi 420-445. 4a ed.
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şte (1),-şi înâne pre toți acei, carii onoreză imaginiie într'un 

chip absolut le adoreză ca pe idoli şi fac din că dumne- 

dei 6). 
|. Inv&ţătura bisericei ortodoxe despre icone are teme- 

iuri solide în Sânta Scriptură (3). 

10, Biserica intrebuinţaza sântele icâne în templu și pe a- 

iurea spre amintirea evlavi6să a Domnului şi a sânţilor si, 

şi dupre mărturia Scripturei, D-dei insuși porunci lui 

Moisi ca să facă Chivotul legei, şi să-l pue în partea prin- 

cipală a primului tempiu din Testamentul vechiu, -în Sânta 

Sântelor (Ex. XXV, mo; XXVI, 33; Deut. X, 1-5). Dar chivo- 

wul legei nu era alt-ceva decât chipul ve&dut al presenţei ne- 

vedutului D-deii, chipul ce aducea aminte tot-deuna Ebrei- 

lor de Iehova şi înălța cugetările lor către prototip. „Când 

se rădica chivotul“ se dice despre Moisi, „Moisi qicea : Sc6- 

lă-te Domne“ (Num. X, 34).-„ Înaintea Domnului voiă juca. , 

cânta-voiii și voiă juca înaintea Domnului“, cea David 

respundând imputarei ce i se făcea de Michol, fiica lui Saul, 

pentru că a jucat înaintea Chivotului legei (II Imper. VI, 21). 

D-deu însuşi ordonă lui Moisi de a face două chipuri de 

Cheruvimi sculptați și a-i pune în Sânta Sântelor de amen- 

(2). Conf. Helvet. 1. e. 4; Catechism. Heidelb. quzest. XCVII; 

Catech. Racov. 9. CCLI, s. urm. 

(2). Acest concilii (VII-lea) arătând lămurit cum trebue a cins- 

ti sântele icâne când pronunţă anatema și escomunicare contra ace- 

lora carii dai icânelor un cult divin și numește închinători de 

idoli pre ortodocşii carii se închină icânelor, şi noi ca şi dânşii dăm 

anatema acelora carii dai unvi sânt, saii unui ânger, sau unul chip 

sai cruce, saii altor rămăşiţe sânte, sai vaselor sacre, sai lvan- 

geliului, sai ori ce ar fi, atât în ceriă sus, cât şi pre pământ Jos, 

sai și mai jos încă, în marea, un cult care se cuvine numai unu- 

ea D-deii în Treime“ (Epist. Patr, ete. resp. la întreb. 3 p. 37-38. 

$. P. 1945). 

(5). Dialogul unui preot cu un Molocan (sectariă) despre cul- 

tul icânelor; Lect. er. 1841, III, 81-113.
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două părţile Impăcătoriului care acoperea Chivotul şi ser- 
vea aşa dicând de tron lui Iehova (Es. XXV, 19-22). Or- 
donă apoi ca icânele Cherubimilor să fie ţesute pe perdea- 
ua ce despărța Sânra sântelor de locul sântei (XXVI, 3:33), 
precum şi la noi astă-di altariul este despărţit de templu 
prin iconastas, și tot odată ordonă de a câse aseminea chi- 
puri pre pănzele de în, care acoperea cortul și păreții lui 
şi-l servea de podele (XXVI, 1, 37). Se scie iarăşi că D deh 
însuși ordonă lui Moisi de a inălţa în deșert un șşerpe de 
aramă (Numer. XXI, 8), şi că acest şerpe era anume tipul, 
imagina Domnului nostru înălţat pre cruce (I6n. II, 14. 15). 

Inălţând lui D-deui un alt templu statornic, Solomon puse 
acolo ca și în cort, chiar în mijlocul Sântei sânţilor, două 
chipuri de Cheruvimi, făcute de ciparos şi auriți, carii să 

atingeaii cu cele două aripi, iară cele-lalte două atingând fe- 

țele opuse templului (III Imp. VI, 27; II; Par. III, 10-13). 
Impodobi păreţii cu s&pături şi picturi de cherubimi (Il. 

Imp. VI, 29; II Par. [IL 7), şi ţesu de aseminea figuri și 
pe perdeaua templului (IL Par. III, 14). Şi nu numai că nu 
ţinu de r&u D-deii lui Solomon, ci încă bine-voi a-i espri- 

ma afecțiunea sa particulară, atât pentru construcţia tem- 

plului, cât şi pentru însuşi templul. „Augit-- m rugăciunea 
ta, dise Domnul regelui, și cererea ce mă-aă facut-o. Am 

sânţit casa ucesta ce ai zidit-o ca să așeză aici numele meă, pu- 

murea, și ochi? mei și inima mea vor cauta aici tot-dtuna“ 
(UI Imp. IX, 3). 

Dacă D-deu însuși porunci întrebuinţarea sântelor icâne 

în cort și afară de cort, şi dacă aprobă acestă întrebuinţa- 
re în templul lui Solomon, de ce să nu se întrebuințeze ele 
şi în templele Noului Testament şi afară de ele? 

2%, Biserica cinsteşte sântele icâne, şi esprimă venerați- 
unea sa în mai multe feliuri. In tocmai aşa precum și bi-
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serica Vechiului Testament, după porunca lui D-dei, vene- 

ra Sântele Ic6ne, şi anume : 

Noi venerăm sântele icâne sau chipuri; așa făceau şi 

ludeii cu Chivotul legei, care era chipul presenței lui D-dei. 

„Inălţaţă pre Domnul D-deul nostru și vă închinaţi așternu- 

tului piciorelor luă că sânt este“ dicea David, profetul-rege, 

înspirat de D dei (XCVIII, 5), şi prin așternutul piciore- 

Jor Domnului se înțelegea Chivotul legei Domnului (i Par. 

XXVII, 2). Jidovii cinsteau și templul, îngenere, „figură și 

umbră a lucrurilor din ceriă“ (Ebr. VUI, 5; Es. XXXIII, 10), 

pe acoperemântul și pe păreţii căruea se aflau chipuri de 

Cheruvimi : „Regele luă Israil se scula dela pământ“ se dice 

de David, „merse la baie, lua uni-de-lemn, și schimbându-și 

vestmintele întră în casa Domnuliă și i se închină“ (ÎL Imp. 

XII, 20). „Intra-voiă în casa ia“, dise David, „și cu frică, 

mă voii închina întru sântă biserica tat (Ps. V, 7). 

Cinstim sânteie icâne aprindându-le tămâe, şi se scie din 

Sânta Scriptură că D-deu însuşi porunci de a aprinde tă- 

mâe pe Chivot. „Aron va aprinde tamâe cu bun miros; el 

va tamâia dimintța. . . înaintea Domnului ; ceda, ce se va ob" 

serva pururea, întsu voi prin urmași în veci“ (Ex. XĂX, 7, 

8; comp. XL, 5). Porunci de a aprinde tămâe şi pe „altarul 

tamăereă“, care precum am dis, se află, înaintea perdelei, 

„împodobite cu sântele chipuri ale Cheruvimilor“ (Es. XL, 

26, 29; comp. IL Par. XXVI, 1619; Luc. i, 9)- 

Venerăm sântele icone aprindându-le luminări înaintea 

Jor, şi tot după porunca Domnului, care învăţă pre arhie- 

reul jidovesc a tămâia pe Chivot; se vorbeşte despre can- 

delele ce trebueaii să fie aprinse : „Aron va aprinde tămâe 

cu bun miros; va tămaia dimintța, când va întocmi candele- 

le, și când le va aprinde stra va tămâia karășă“ (Es. XXX, 

7, 8). Afară de aceia Domnul porbnci lui Moisi de a pune 

” . 47. 
Teologia Dogmatică.
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înaintea perdelei, despre mâdă-di un candelabru cu şepte 
candele, pe care preoții iudei le ţinea tot-deuna aprinse de 
sâră până dimin€ţă (Es. XXVI, 34; Leo. XVIV, 2-4). 
30. Cu tOte acestea, întrebuințând şi venerând Sântele 

Ic6ne, biserica cinstește nu inseși iconele, nici lemnul şi co- 

lorile, ci fiinţele ce sunt închipuite pe ele, şi tot odată con: 

damnă pre acei carii se închină icânelor inseşi absolut, ca 

unor idoli, și fac din ei dumnedei. Şi aici biserica este în 

unire perfectă cu Sânta Scriptură. Căci deși însuși Domnul 
D-deii porunci lui Moisi de a pune în cort Chivotul lezei, 
de a tămăia șia aprinde candele inaintea acestui Chivot, 

chiar de a-i se închina; de şi a poruncita face asemănări 
sati chipuri de Cheruvimi, de a împodobi păreţii templului 

și perdeaua înaintea căria ardea necontenit candelabrul cu 
şepte sfecinice şi tămâeriul ; în fine deși a poruncit a înalța 

în deșert șerpele de aramă, tot odată a dat porunca acâsta 

lui Moisi : „Sa nu ai alți D-dei afură de mine. Sa nu-ți faci 

ție chip cioplit, nică vre o figură a tot ce este în ceriăl sus și Jos 
pre pământ, precum și în ape sub pământ. Să nu te închină lor 

nică să le slujești; căci eă sunt Domnul D-deul tei (Es. XX, 
2-5). Acâsta însemnă că Istrailtenii trebueai nu numaisă nu 

adore alţi dei, dei pagâni, nu numai să nu-și facă idoli sai 

ceva de aseminea cu. obiecte care sunt în cerii, pre pă- 
mânat, şi sub pământ cu scop de a le adora și ale da un cult 

divin, ci?inca a se feri de a onora într'un mod absolut aces- 
te asemănări sau ic6ne, ce le prescrise D-deă a se tace de 
a nu le considera ca dei saă ca iduli;-trebuea să le onoreze 

aşa că cinstea ce se da, spre esemplu, Chivotului legei, să 

se raporte la lehova, căruea îi servea de aşternut pici6re- 
lor sale. Și iacă pentru ce, când, după vremi, Jidovii în de- 

şert începură a adora şerpele de aramă, ca pe un idol, ŞI 
a-şi face din el un zeu, regele Ezechias, deşi acest șerpe era
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rădicat de Moisi, îl r&sturnă dupre porunca lui D-deii și 

merită pentru faptul acesta aprobarea Domnului (IV Imp. 

XVIII 4. Mart. ort. pI resp. 56). 

“IL Fiind întemeiată, precum am vădut, pe Scriptura Ve- 

chiulului Testament, dogma despre Sântele Icâne este spri- 

jinită şi mai lămurit încă şi în deosebi pre tradiţiunea sa- 

cră a Noului Testament. Ast-fel se esprimă în mărturisirea 

sa Sântul Vasilie cel Mare, unul din învățătorii ecumenici ai 

credinţei : «Recunosc pre Sânţii Apostoli, pre profeţi și pre 

martiri şi-i chiem ca mijlocitori înaintea lui D-deă, pentru ca 

prin ei, adecă prin protecţiunea lor, D-deii carele iubeşte 

pre 6meni, să se îndure de mine și să'mi dea ertare de pă- 

cate. De aceia onorez şi iconele lor și mă închin lor, mai ales 

pentru că sunt de tradiţiune apostolică şi nu sunt oprite, 

ci sunt represintate în tte bisericile nâstre (1). Sinodul 

al VII ecumenic, care cerceta apoi, dupre cum dic părinții 

cu cuvintele lor proprii, cu o luare aminte îngrijată şi dem- 

nă de tâtă credinţa, dogma despre cultul icânelor, o nu- 

mea, precum am vădut: traditțiunea bisericei catolice, ală- 

tarea cu Evangeliul de la o margine a pământului la alta. 

Vom cita ca dovedi ale acestei tradiţiuni : 

.. Două istorisiri de cea mai mare vechime. Cea dintăiii 

dice că Domnul nostru Iisus Christos a bine voit a împri- 

ma el însuși întrun chip minunat pe un stergarii chipul 

săi şi a trimite acest chip nefăcut de mână, lui Avgar, 

Domnul Edesei (2); și acestă istorisire se recunoscu de ade- 

(1). "09ay ax: 7053 papuAtijpas TAI eixâvov QĂTĂY TIpâ Xa Tp0945- 

v6, AT! SE aipzto TODTDV zau dsăonăv Să Tv ăpioy ROSTĂhwY, 20. 

057. ăzmropeouâvwy, hey TăSa!s Ta's 22440 5tX6 Îjy TObTOY AVLOTO- 

povpâvov (Epist. COCULX ad Talianum Apostatam, in opp. t. [IL 

p. 463, ed. Maur.). | 

(2). Evagr. H. ecel. IV, e. 21. I. Damasc. Esp. cred. ort. cart. 

IV, e. 16. p, 268; Epist. ad Theophil Imperat., n. 5; in op. t.
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verată şi de cătră părinţii sinodului VII ecumenic (2). Du. 
pre o alta, Sântul Luca, unul din cei patru evangeliști, care 
cunoscea arta picturei, zugrăvi el însuși și lăsă după el ic6- 
nele Sântei Feciore (2), care s'a transmis şi se transmit 
încă cu religiositate din nam în nam în biserica orto- 
doxă (9). 

2% Mărturiile scrise ale celor vechi despre întrebuinţarea 
şi veneraţiunea sântelor icone în cele dintăiii trei secole 
ale creștinismului. Așa Tertulian aminteşte de icânele Mân- 
tuitoriului sepate pe potirele sânte și închipuind pre Păsto- 
riul cel bun (4). După același Tertulian, Minuţiu Felix ŞI 
Origen, păgânii împutau creştinilor că divinisază, precum 
diceaii ei, crucile, adecă se închină sântelor închipuiră ale 
crucei pe carea sa răstignit Domnul nostru (5). Eusebit 
spune ca a vedut icâne colorate, ce închipueaii pre Apos- 
tolii Petru şi Paul și chiar pre Mântuitoriul, și conservate 
de creștini vechi veniţi dela pagânism (6), Clement Alexan- 
drenul pare că arată că pe timpul săi eraă multe ic6ne, 

1. p. 631. Le Quien; Cedrin. Hist, lib. 1, p. 115. Lect, er. 1834. 
MII, 154-163. 

(2). Act. IV, ap. Lab. î. VII. Ă 
(2). Leodor Ceteţul, H. Ecel. 1 sect. 1; Iân Damasc. Epist. ad 

Theophilum imperat. n. 4. p. 631: Orat. adv. Constantinum Ca- 
balin. n. 6, p. 618, î. 1 ed.cit. 

(3). Unele din: aceste icâne sunt și astă-qi la noi. Aşa dupre tra- 
diţie posedăm : Icona maicei Domnului deia Wladimir, Smolensk, 
Efes. (V. Sakhavoti. Cercetări despre pictura icânelor in Rusia, 
lib. Il. p. 20-23. St. Petersb. 1849). a 

(4). „Si forte patrocinabitur pastor quem in calice depingis. -“ 
(De Pudicit. e. X). Şi tarăşi: „Procedant ipsae calicum vestro- 
rum si vel in ilhs perlucebit intexpretatio pecudis illiuse Ibid. 
cap. VIII). 

„. (5). Dupre Tertulian, iacă pentru ce păgănii împutară creştiui- 
lor ca sunt religiosi cruecis. (Apol. CXV1), antistites crucis (ad Na- 
tion. L. 12). Min. Felix. citând aceiaşi împutare a pagânilor (Octav. 
c. LX, XII, XXIX) observa Cruces nec colimus (ibid. e. XXI) 
Orig. contr. Celş. II n. 47. , 

(5). H, ecel. lib. VII c- 18. p. 495.
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nu numai de ale Mântnitoriului ci și de ale patriarhilor, 
profeților şi ângerilor, când vorbesc despre creștin : «Fixând 

privirile sale pe închipuiri sublime pârtă cugetările sale asu- 
pra numeroșilor patriarhi ajunşi înaintea lui la perfecţiune, 

asupra profeților şi mai numeroși încă, asupra mulțimei 

ângerilor, şi asupra Domnului însuși, care ni spun că și noi 

putem să avem o viață conformă cu aceste modele înal- 
te (1)». Sântul Metodiii de Patara se esprimă așa : «În on6- 
rea şi mărirea lui D-deii facem de aur icânele ângerilor sei, 

a începătoriilor şi puterilor sale (*)». 

30. Monumentele materiale a întrebuinţărei reale şi ve- 

neraţiunei icânelor, în cele trei vecuri dintăiă, voii să dic 

sântele icâne ce se află în catacombele, peşterile, locurile de 

ingropare ale martirilor, unde se retrăgeaii creștinii dint&iti 

spre a se ruga, în timpuri de persecuții, făcute pe pereți, 

morminte, vase sacre, candelabre tablouri etc. Ele repre- 

sintă în mare parte: pre Mântuitoriul sub chipul unui Pasto- 

riă. care a luat pre umerile sale Gia cea rătăcită ; pre Sânta 

Fecioră, Maica lui D-qeii. cu corână şi cu o aureolă, ţinând 

în braţe pre pruncul etern, încununat iarăși de lumină; pre - 

cei doi-spre-dece Apostoli, naşterea Mântuitoriului și inchi- 

narea magilor, săturarea minunată a unei mulţimi cu cinci 

pâni, învierea lui Lăzăr ; și în istoria Vechiului Testament : 

Corabia lui Noe cu porumbul, sacrificiul lui Isaac, Moisi 

cu varga şi tabiele legei, lona aruncat de chit, Daniel în . 

grâpa leilor, cel trei tineri în cuptoriă, etc. (3). Unele din 

(4). Mărturia acâsta e citată de Damascen. Cuv. III despre ic- 

6ne Op. î. î. p. 832. Lect. cr. 1828, 30. | 

(2). Citat farăşi de Damasc. (Cuv. III despre icone), cofr. Ga- 
land Bibl P. P. t. III, p. 781. 

(3). Raoul-Rochette. Premier Memoire sur les antig, ehretien. . 

Peintures de catacombes. p. 185, Paris, 1886; Mar. Lubi, Dissert. 

ţ. 1. diss. VIII, p. 243 et. sq; Aringhius. Roma subterranea no- 

vissima, lib. III.
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aceste închipuiri dateză de sigur din suta a doua (i), şi 
partea cea mai mare, precum se pare, se rapârtă la epoca 
persecuţiunilor, care cuprind cele trei vecuri primari (*). 
Intrebuințarea acestor icâne, în locurile unde se adunai 
creștinii spre a servi lui D-deii și a-i aduce jertfa cea fără 
de sânge ; icâneie Mântuitoriului şi ale Sântei Feciore cu 

aureole lumin6se. prin care se esprima în vechime un res- 
pect cu totul deosebit (3); în fine împutările directe ce pă- 
gân:i adresau creştinilor, că ar fi îndumnedeit crucile, tote 

acestea mărturisesc în de ajuns că în cele trei secole din- 

tâiti ale creștinismului, se onorat cu adevărăt sântele ic6- 

ne. Că dacă, fără îndoială, creştinii venerat închipuirea 

crucei Domnului, cum să nu fi onorat şi icânele Domnu- 

lui însuşi, pe care negreşit le avea? 
Totuși este de observat că, în cele dintăiiă trei secole ale 

creștinismului, din causa împrejurărilor grele în care se 

afla biserica, îrtrebuințarea sântelor icâne nu era așa de 

vEdită şi așa de generală cum deveni apoi, când creștinii: 
în mijlocul persecuţiunelor necontenite din partea păgâni- 
lor, erati nevoiţi a să ascunde şi a-şi schimba adesea locul 

cultului divin; când ei aveai a se teme necontenit ca sân- 

tele icâne, obiectul venerațiunei lor piâse, să nu fie însulta- 

„te de persecutoră; şi necesitatea şi bunul simţiă și respec- 
tul datorit acestor icâne făceau o lege de a nu le întrebu- 

inţa pretutindene şi a le ascunde, sai chiar în unele locuri 

de a şi interdice întrebuinţarea lor. Cel puțin este cunoscut, 
că păgânii întrebaă adesea pre creştini cu imputare, «pen- 
tru ce nu ati ei vre o imagine cunoscută (4). 

(1). D'Agincourt, Storia delVarte coi monumenti, Prato, 18%, 
vol. IV, p. 69 et sq.; Mar. Lupi t. 1, dissert. VIII, p. 243 et sq. 

(0). Mamachius, Orig. et Antiq. Christ. Rome 1751. lib. 1 e. 1. 
$. 3 et sq. 

(5). Ciampinius, Vetera Monumenta, c. 14, Rome 1690. , 
(+). „Cur. nullas aras habent? templa nulla ? nulla nota simu-
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40. Mărturiile contimpurane despre întrebuinţarea ŞI ve- 

neraţiunea icOnelor în seculul al patrulea şi al cincilea. Se 

vede din marturiile acestea : - 

a). Că icânele erati atunci întrebuințate în biserici. Aşa, 

pe lângă Sântul Vasilie cel Mare, care dice lămurit, că în 

vâcul al patrulea erati ele „în tâte bisericile“, Sântul Grigorie - 

Teologul face amintire, mai ales, de :câne zugravitepe bol- 

tele templului zidit de.părintele s&ă la Nazianz (%); Sântul 

Grigorie de Nisa spune că templul Sântului martir Teodor 

avea de ornament închipuirile suferințelor sale cu icona 

Mântuitorului (2); Aster, episcop de Amasia, descrie icona 

Sântei Eufemia, martira, care represinta şi suferinţele sale 

şi se găsea în unul din templele din Chalcedon, radicat în 

numele seii (5). In vecul al cincilea, Paulin şi Sulpicii Sever 

impodobiră biserieile pe care le edificara ei cu un mare 

număr de icâne luate din Noul şi din Vechiul Testament, 

pentru ca aceste icone, după cum dice Paulin să servescă 

poporului de cărti și Scripturi (6). Sântul Nil, învăţăcelul lui 

Chrisostom, întrebat de prelectul Olimpiodor despre icâne- 

le. cu care trebuea se împodobescă templul, ce-și propuse 

a-l zidi, îi dădu sfatul de a impodobi altariul cu o cruce, 

şi pereţii cu icone din istoria Vechiuiui şi Noului “Tes- 

tament (5). 

b), Că icânele erai întrebuințate şi afară de temple, în 

case și prin alte locuri. Eusebiti amintește de o pictură 

lacra? (Apud. Min. Felix. în Octav. e. XXXII, cf. Orig. adv. Ce- 

lsum, VIII, n. 17). 
| 

(). Panegyr. St. Părinte : Op. St. p. II, 142. 

(2). Orat, St. Theodor, în Op. t. III, p. 579, ed Morel. 

(5). Cuv. despre icona St. Martire Eufimia ; Lect. cr. 1827 XXVIII, 

33-42. 

(5). Paulin., Epist. ad Sulpic. XXII n. 2, 3, 

(5). Epist., lib. IV, epist. LXI, LXII.
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care se afla pe locul arătărei lui D-deu lui Abraam, lângă 
stejarul Mambre, cu : doi ângeri, şi care represinta eveni- 
mentul acesta (1). Vorbeşte și despre icne care aparțineaii 
împeratului Constantin, și care, după mârtea sa, se respan- 
diră piutre locuitorii capitalei și în tot imperiul (2). Sântul 
Grigorie “Teologul aminteşte de o icână a Sântului Pole- 
mon, care era în locuinţa unui tântr (5), Sântul Grigorie Ni- 
sul o ic6nă ce represinta sacrificiul lui Isac (4); Sântul Am- 
brosie, iconele Sântului Apostol Paul (5); Sântul Chrisos- 
tom, icOnele sântei Cruci pe case, zidiuri şi porți (€), şi în 
pustiuri, pe cale, pe munți și alte locuri (7). În secolul al 
cincilea fericitul Augustin vorbeşte de icânele Mântuitoriului 
nostru lisus Câristos cu Sânţii Apostol Petru şi Paui, care se 
afla în diferite locuri (5), şi tabloul sacrificiului lui Isaac, care 
se videa iarăşi în multe locuri (9); Teodoret vorbeşte des- 
pre chiparile Sântului Simeon Stilitul, ce se punea la Roma 
pe ușele atelierilor, sperând a obţine ast-fel protecţiune și 

  

| (2). Demonstr. evang., lib. V, cit. în Damasc. Serm. III despre 
ie6ne. Lect. cr. 1828, XXX, 15. 

(2). Viaţa Imper. Constantin, lib, IV, e. 69, 72, p. 281. 2%, trad. rus. - 
(3). Citat in Ion. Damase., Serm. INI, despre icâne ; Lect. cr. 1825, 

XXX, 45. 
(4). Ibid. p. 7. 
(5). EL gice de sânţii Gervasie şi Protasie : „Cum gquadam mii tertia apparuerunt persona, que similis esse beato Paulo Apostolo 

videbatur, cujus me vultur pictura doruerat“ (Epist. LIID. (5). Când ne naștem, ni se presintă crucea; voim să participăm la cina Domnului, avem a primi împunerea mânilor saii a face alta 
ceva; pretutindenea se află înaintea nâstra, acest semn de biruinţă. De aceia ne îngrijim a o pune şi pe casele n6stre, şi pe zidiri, şi 
pe porţile nâstre, precum şi pre frunte şi în inima nâstra“ În Mat. hom. LIV,.£. 11, p. 496 i (7). Orat. Conte. Iud et Gentil, n. 9; Lect. er. 1832. XLVII, 46, 47. 

(8). Credo quod pluribus locis simul eo (Petr. et Paul) cum illo (Christo) pietos viderunt« (De Consens. Evang. 1 e. 10). (9). Contr. Faust. XXII c. 73.
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siguranţă (1). Teodor Lectorul istorisește următorele des- 
pre un re carele lulian : «Apucat de odată de servitorii 

săi, chiar în presenţa capilor orașului, în casa episcopului, 

el când fu silit a pronunţa defaimări contra hotărirelor si- 

nodului din Chalcedon, îngenunchind înaintea icOnelor re- 

posaţilor arhiepiscopii Flavian și Anatolie, care eraii re- 

presintate la Constantinopole și prin carii se confirmase 

sinodul acesta din Chalcedon, dise cu voce mare : «Dacă 

vă opuneți a admite hotăririle acestui sânt concilii, rostiți 
anatema şi contra icânelor acestor episcopi și ştergeţi nu- 

mele lor din diptice (2). 

€). Că pe atunci se da iconelor veneraţiunea datorită, 

Sântui Vasilie cel Mare atestă, precum am vădut, că el cins- 
tea icânele şi li se închina, și ucenicul şi urmașul seti spune 

în privința acâsta ; «Intr'a di sta el înaintea iconei Maicei 

Domnului, pe care era zugrăvit şi icâna gloriosului martir 

Mercuie ; era acolo, rugându-se şi cerând nimicirea aposta- 

tului şi împiosului prigonitoriă anume Iulian şi primi dela 

icOna acesta o descoperire în privința acâsta (2. Iulian 

Apostatul împuta creştinilor că se închină crucei până a o 

îndumnedei (4), și Asterie de Amasia descriind pe larg, cum 

era represintată pe ic6nă istoria suferinţilor Sântei Martire 

Eufimia, dise : «Mai departe se vede închisorea în care se 

află feci6ra demnă de respect, îmbrăcată în negru, singură; 

ea întinde mânile la ceriă, şi cere ajutoriul lui D dei spre 

a-i alina durerile. Pe când să rogă ea se arată de asupra ca- 

pului ei, acest semn pre carele creștinii îl venereză și-l în- 

(0). Hust. Relig. e. XĂVI. 
(2). Fragment. Hist. eccles. p. 581, ed. Vales: Lect. cr. 1828, 

XXX, 43-44. j 

(3). Damase. Serm. III, despre Icâne; Lect. cr. 1828. XXX, 10. 

(4). 'Tă rod oravpob npasubveire $5n0v. (În Cyrii Alex. contr. lulian, 

lib. VI, in Op. t. VI, part. 1 p. 194, ed, Auber.).
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chipuesc pretutindenea (semnul crucei) (2);. Teodoret și 

Filostorgiii atestă, că creştinii cinsteaii fOrte mult icânele 
împăratului Constantin, |i se închina cu respect li aprin- 
deau luminări și le tămâeau, etc. (2). 

Ar fi de prisos a mai cita aici mărturiile vâcurilor urmă- 

tre despre întrebuinţarea și venerarea icOnelor in biserică. 
pentru că, precum mărturisesc și adversarii (3), este sigur 

ca din vâcul al cincilea a esistat negreșit acâstă intrebuin- 
țare şi inchinare (€). 

III. Un noi motiv pentru venerațiunea icOnelor aflăm 
în numersele minuni pre care le săvârși Domnul prin ele 

în folosul credincioșilor. Analele bisericei în genere, și în- 

deosebi ale nâstre, sunt pline de istorisirele unor ast:fel de 

minuni (5). Unele icâne ale Mântuitorlului nostru, ale Sâniei 

Maicei sale, a Sântului Nicolae, şi ale altor sânti, cunoscute 

din vechime sub numele de „făcătăre de minuni“. din causa 
abundenței minunilor săvârșite prin ele, şi care se află în- 
deosebitele părți ale bisericei ortodoxe, nu înceteză a fi 

până acum, după bine-făcătârea instituire a Domnului, ca 

isvOre sati conducătorii puterei sale minunate pentru a n6s- 

tră mântuire (5). | 

IV. Mintea sănătâsă, din partea sa, nu se pâte apăra de 
a nu recunosce cât de naturală şi folositâre este întrebuin- 

țarea şi cinstirea Sântelor Icâne în biserica ortodoxă. 

(2). Lect, e. 1827, XXVII, 41, 
(2). Theodoret, Hist. Ecel. lib. 1, e. 34, p. 66, ed Vales; Philos- 

torg.. Hist. ecel. lib. IL n. 17, p. 476, ed. cit. 
(3). Calvin. Inst. Christ, Relig. lib. Le. II]. , 
(4). Dar se pot videa mai multe mărturii de acestea, în Actele si- 

nod. VII ecumenic. (apud. Labb. ţ. VII, şi mai ales în I6n Damas 
cen, III. Serm. despre icâne (Lect, er. 1828, XXX). 

(5). Vegi, spre esemplu, Prolog. 11 Oet. 16 şi 22 Aug. şi multe al- 
tele. Câte-va istorisiri de feliul acesta s'a făcut în sin VII ecum. 
(Apud. Labb. î. VII p. 251-282). 

„(5). Vădi spre esemplu, Lect. er. 1829, XXXVI, 351; 1830. XXXVI, 85 Sia Pe
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Urmând unei înclinări naturale a inimei nostre, pre acei 

ce-i iubim şi-i venerăm cu sinceritate, voim să-i videm cât 

se pâte de des; suntem tot-dâuna gata a le da semne de 

iubire şi respect. Dacă nu se pote să-i vedem mai ades- 

ea, chiar în puterea înclinărei aceştia, căutăm a avea cel 

puţin chipul lor, şi cu aceste chipuri ale unui părinte, 

mume, frate sati altor fiinţă scumpe sufletului nostru și dem- 

ne de respect, impodobim locuinţele nostre, și întru cât-va 

le manifestăm aceiaşi iubire și cinste ce o avem pentru 

fiinţele ce represintă ele. Nu este Ore lucru firesc ca şi creş- 

tinii să aibă şi se cinstâscă sântele icone ale Domnului lor, 

ale prea bine-cuvântatei Feci6re Născătâre de D-dei, ale 

Sânţilor Ângeri şi ale Gmenilor, pre carii D-deu i-ai pre 

mărit? Nu este natural ca și noi se venerăm aceste icone 

cel puţin în acel înţeles ca cinstea ce le dăm să se înalțe 

până la fiinţele ce le represinta? Este Ore cu putinţă ca să 

se onoreze cu adevărat pers6na represintată şi tot odată 

să se insulte icâna sa?. 

Infăţişându-ne trăsurile divine ale Domnului nostru Iisus 

Christos şi ale Sântei Maicei sale, ale Ângerilor și sânţilor» 

şi diteritele evenimente din istoria Vechiului și Noului i'es- 

tament, sântele icâne ne represintă cu vivacitate însuși fiin- 

ţele ce le închipuesc, şi tot odată ne număratele bine-ta- 

ceri cele revarsă necontenit asupra nostră, raporturile ce 

trebue să le avem cu ele și sublimele exemple de pietate 

ce le-a lăsat imitărei nâstre, şi prin aceia escită şi nutresc 

în inimile nâstre sentimente de credinţă, speranţă și dra- 

goste, şi în genere tote virtuțile creștine. În sensul acesta 

icânele sunt, după cum dic cei vechi, ca nişte cărţi la în- 

demana fie-căruea, învăţat sai nu, cărţi scrise nu cu litere, 

ci cu persone și lucruri (1). Cărţile acestea pot se înriur6s- 

(1). Nil, Epist. lib. IV, Epist. LXI, LXII ; St. Greg. cel Mare, Epist. 

lib. IX, Ep. IX ad Seren.
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că asupra nâstră mai muit decât cărțile de rând. Căci, când 
cetim sati audim cetindu-se istorisiri despre nişte persone 

sau lucruri, ni le închipuim de regulă departe de noi și nu- 
mai cu gândul; dar, din contră dacă videm închipuirele sai 
însași icOnele persânelor şi a lucrurilor, atunci ele sunt, așa 

dicând vii înaintea nâstră, şi noi primim o impresiune ne: 

mijlocită. Esemplul Sântei Maria Egiptânca, care vădând 
din întâmplare într o di icâna Maicei Domnului, strălucind 
de nevinovăție și curăţie sa hotărit îndată a-și părăsi viaţa 

sa desfrânată şi a se întârce la D-dei,-şi esemplul Mareiui 
duce Vladimir, pre care-l împresionă aşa de tare pictura ju- 
decăjei celei ultime, sunt puternice dovezi pentru adevă- 

rul acesta (1). 
V. Adversarii închinărei sat cultului icânelor ne fac mai 

cu semă următârele obiecţiuni : 
1% Însuși D-deii opri positiv închinarea idolilor și icâne- 

lor, când porunci : „Să nu-i facă ție chip cioplit, nici altă 
asemanare de cele ce sunt în ceriă, sus, sai, 7os pre pământ. 
saă în apă isub pământ, se nu te închină, nici se shujeşti lor“ 
(XX, 4).-Dar spre a pricepe şi mai bine adevăratul înţeles 
al cuvintelor acestora, nu trebue ale despărţi de legătura 
vorbei saă de context, care sună : „Bi sunt Domnul D-deul 
„tăă, carele te-am scos din Egipet, din casa servituţei. Sa nu 
ai alți D-dei afară de mine. Se nu-ți facă ție chip cioplit nici 
altă asemănare. . ... . Să nu te închină lor mică se le slujești ; 
căci eă sunt Domnul D-deul tă, D-deă tare și gelos“ (2-5). 
De sigur D-deiu opreşte aici mai întâiii a face idoli şi ori-ce 
asemănare, anume a altor dei, de dei falşi ai păgânismului 
şi apoi de a adora aceste figuri sai asemănari, de ale da 
un cult divin, care se cuvine nu mai unuea D-deti. Noi însă 

  

(1). Vedi viaţa Sântei Maria Egiptencă. 1 Apriel. şi Culegere 
complectă a Cronicelor ruseşti t. ] p. 45.



— 149 — 

facem şi întrebuinţăm sântele icâne, nu ale deilor minci- 

noşi ci ale adevăratului D-deiu şi ale sânţilor sti întru carii 

se odihneşte ; noi cinstim sântele icâne și ne închinăm lor, 

nu ca unor dei sau idolilor, ci numai relativ, adecă transfe- 

rând venerarea n6stră la acei închipuiţi brin icone. În înţe- 

lesul acesta nu numai că n'a oprit D-dei întrebuințarea și 

cultul icânelor ; ci dia contră. precum am vădut, chiar l-a 

poruncit, ordonând lui Moisi de a construi Chivotul legei; 

care era pentru ludei semnul vEdut al presenţei lui Ieho- 

va, de a pune în Sânta sântelor figurele a doi cherubimi, 

de a împodobi cu de aseminea figuri și perdeaua şi păreţii 

cortului, de a tămâea înaintea Chivotului și perdelei, de a 

aprinde candeleie, etc. 

20. «Păgânii vechi imputară creştinilor că n'aveaii icone 

sânte, şi apărătorii creştinismului, în loc dea respinge o ast” 

fel de imputare, se mulțămiră de a observa, că chipul luă 

D-deu este săpat în inima fie-cărui om». Dar, mai âutâiii, 

ceia ce păgânii imputară creştinilor că nu aveai, erai idolii 

sculptați (simulacra), ca la d&nşii.-IcOnele creştinilor sunt cu 

totul alt-ceva decât idolii. Ceia ce li mai imputaii păgânii 

era că nu aveati simulacre cunoscute de ioţi (nota), mărtu- 

risite public, că din contră caută a ascunde obiectele cins. 

tirei lor, şi acesta nu este o dovadă că creştinii n'ar fi avut 

icâne. Păgânii le mai diceai, că mai nică temple, nică al- 

tare.-Dar fiind că imputarea acesta era falsă, se pote crede- 

tot aşa şi de cea-laită. 

Adaugem că, dacă apărătorii creştinismului, respundend 

acestor imputări păgâne, nu diseră nimic de icânele creş- 

tine, de şi acestea de sigur esistati, făceaii acesta negreșit, 

de frică a nu se da inimicilor arătându-le aceste obiecte sa- 

cre, pre care biserica le ascundea în adevăr pe atvnă-(*). 

(0) Origen, in Math. tract. XXVIII, n. 38 ; în Ies. Nav. homil.



30. Vechii învăţători ai bisericei ai imputat ereticilor în- 

chinare icânelor,-gnosticilor şi discipulilor lui Carpocrat (î. 

Dar ei nu l-ati acusat pentru venerațiunea icânelor; ci pen- 

tru că cinsteaii deopotrivă cu Sântele Ic6ne ale Domnului 

nostru și ale Apostolui Paul, închipuirele profane ale lui 

Omer, Pitagora, Platon, Aristotel, și le dădeau la t6te ono- 

ruri diviae, după obiceiul păgân, și prin urmare cădeai în 

idololatrire (2). | 

40. Unul din sin6dele din Spania, acela din Elvira (305), 

opreşte de a dreptul, prin canouul 36, întrebuințarea icâne- 

lor în temple (3). Dar, însuşi canonul acesta dă a înţelege 

că pe atunci erai icâne prin biserici. Apoi oprea de a zu- 

grăvi pe zidiurile templelor ceia ce pentru creştini este un 

obiect de adoraţiune (quod colitur et adoratur) adecă, ca 

cum ș'ar închipui (4%), a zugrăvi pre D-dei în esenţa sa, care 

este nevădut şi nu se pOte represinta. Almintrelea se pare 

că canonul acesta a fosi dictat de împrejurările în care se 

afla atunci Spania ; persecuţiunea lui Deocleţian era în furia 

că; şi păgânii năvăleaii în templele creştine şi, insultaii ico- 

nele Domnului şi ale sânţilor săi. Iacă pentru ce se primi 

canonul acesta pentru un timp (5). 

X n. 3; Arnobiă, adv. Gent. lib. IV, circa finem; Euseb. Hist 
ecel. VIII ce. 13; Lactanţii, de Morte persecut. e. 13, s. a, 

„(2). Ienei, adv. Her. I, 25, n. 6; Epiph. Heeres. XXVII; Au- 
gustin, de Hares. e. 7. 

(2). Iren. loc, cit; Epiph.: Her. XXII, n. 6; Theodoret, Haret. 
Fabul. lib VII. 
„(3). Placuit picturas in ecclesiis esse non debere, ne quod co- 

litur et adoratur in parietibus depingatur“. 

(+). De Aguire, Coliect. max. Coneiliorum Hispaniz, Rome 1693. 

t. |. p. 502. 
(5), Cele-lalte obiecţiuni în contra cultului icâuelor şi infrân- 

gerea lor se află in Petra credinţe t. 1, p. 115-200 (Dogma des. 
pre Sântele icâne p. Il c. 1). |
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Ş. 257. Răsplătirea păcătoşilor : 1%. Pedăpsa lor în iad. 

Precum sufletele drepţilor, îndată după mârtea corpuri. 

lor lor şi judecata lor particulară, se înalță la ceriă și ca- 

pătă fericirea ; aşa şi sufletele pecătoşilor se duc în iad,-loc 

de întristare şi scărbă. Cu tâte acestea, precum cei dintâiii 

nu se bucură încă-de o fericire complectă, nici aceștia, 

până la judecata universala nu îndură munci complecte. 

|. Sufletele păcătoşilor trec, îndată după mortea corpu- 

ji lor şi judecata particulară, într'o locuinţă tristă și du- 

rerosă. 

10, Adeverul acesta l-a vestit însuși Domnul nostru di- 

când : „Nu pă temeţi de ceă ce ucid corpul și maă mult nu pot 

face nimic. Dar ea, ve voiă spune de cine se vă temeţi : teme- 

ți-vă de acela, care dupa mdrie, are putere a arunca în iad“ 

(Luc. XII, 4, 5). El l-a anunţat apoi şi mai lămurit în pa- 

rabola bogatului şi a luă Lazăr : „Decă sa întâmplat că a 

murit săracul și fu dus de ângeriă lui D-deă, în sînul luă 

Abraam. Și a murit și bogatul și s'a înmormântat. Și fiind în 

iad șa radicat ochii să, fiind în muncă, și vădu de departe 

pre Abraam și pre Lazar în sinul săă, și strigând qise : Pă-" 

printe Abraame, îndurate de mine și trimite-mi pre Lazăr, ca 

întingend degetul stă în apă să-mi recorescă limba, că cumplit 

: mă maumcesc în focul acesta. Dar Abraam i-a răspuns : Fiul 

meă, adu-ți aminte că ai luat cele bune în viaţa ta, și Lazar 

varaşă cele rele. Acum însă se mângăe tar tu te chinuești“ 

(Luc. XVI, 22-25). 

"20. Adeverul acesta l-a primit Biserica Ortodoxa şi l-a 

mărturisit în tot-deuna prin păstorii săi. lacă, spre esem- 

plu, cum se esprimă : 

Sântul Iustin Martirul : «Nu vei păcătui contra strămo- 

şilor noştri (morți în păgânism) dacă te vei învoi acum a
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trece?pe partea opusă greșalei lor. Ei, acum, de bună semă, 
căindu-se prea târdii, sufer în iad, și dacă le-ar fi cu pu- 
tinţă a vă spune de acolo ce li s'a întâmplat eșind din viata 
pământâscă, de sigur aţi ști de ce rele voesc ei se vă fe- 
rescă (1),. 

Sântul Ciprian : «Acela să se tâmă de mârte, care după 
ce a părăsit lumea acesta, va îndura chinuri nesfârşite în 
focul de veci. Drepţii sunt chiemati la repaus, iar păcătoşii 
prinși spre a fi pedepsiţi (2). 

Sântul Ilarie : «Nu se aşteptă cine-va la o mânie capri- 
ciOsă când perde căile dreptăţei (Ps. II, 12). Nimine se nu 
abuseze de întărdierea pedepsei, pentru că judecata se dă 
așteptată. „În curend se va aprinde mânia lui“ (Ibid. 13) 
căci, de îndată învingătoriul infernal ni ea la el, şi de îndată 
ce părăsim viaţa, dacă am vieţuit așa, vom peri îndată din 
calea celor drepți. Martori avem pre bogatul şi pre săracul 
din Evangelii, din carii unul fu dus de îngeri, în lăcaşul 
fericirei şi în sinul luă Abraam,-pe când celă-lalt fu trimis 
ne întârdiat în iad. Și așa fu de grabnică pedepsa reposatu- 
lui, că fraţii săi se aflaii încă în numărul celor vii. Acolo 
nu este nici întărdiere nici așteptare. . .. . (2), 

"Sântul Efrem : «De indată ce pecătosul a ajuns la sfâr- 
șiiul vieţei sale, vine un ânger amenințătoriă care-i cere su- 
fletul şi-i dice : «S'a terminat călătoria ta în viaţa acâsta; , 
mergi acum în ceia lume; mergi la locul t&i». Şi după 
aceia pecătosul părăseşte t6te dulceţile vieţei aceştia, de care 
se laudă că se va îndulci în veci; pre urmă, tras de ângerii 
cei rei se duce la chinuri. Privindu-le se îngroseşte ; se lo- 
vește peste obraz, căutând cu frică în t6re părţile şi voind 

  

(1). Gohort, ad Grec, e. XXXV; et. Quzest. ad Orthod., LĂXXV 
(2). De Mortal. p. 466 ed Baluz. 
(5). Tract, în Ps. II, n. 48; cf. in Psal. LVIL.n. 5.8.
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să scape. Dar este cu neputinţă; căci cei ce-l aduc îl ţin 

tare de lanţuri. Atunci ângerii, carii îl opresc X dic; de ce te 

îngrozești, nenorocitule? Ce te tulbură? Dece ești scărbit? 

De cine te temi, nefericitule? Ci te face se tremuri? “Tu sin- 

gur ţi-ai pregătit locuinţa acesta ; seceră ce ai semănat (1). 

Sântul Iacob de Nisibi : «Sânta nostră religiune ne inva- 

ță, că când Gmenii mor, sufletele drepţilor se duc la D-dei 

şi sufletele păcătoşilor în gheena (2). 

Sântul Vasilie cel Mare : «MOrtea nu este un răi. cel pu- 

ţin să nu se numâscă cu numele acesta mortea p&cătosu- 

lui; căcă pentru el trecerea din lumea acesta în cea-laltă 

este începutul chinurilor în xad (3),.-«Nimene să nu se amă- 

gescă prin cuvinte deșerte (Efes. V, 6), atunci fără de scire 

va veni asupra lor pierdarea» (L Tes. V, 3), şi un vârtej ca o 

furtună vă va cuprinde. Sosi-va ângerul cel înfricoşat care 

va trage cu putere sufletul tăi şi-l va duce legat cu păcatele 

sale, întorcându-se necontenit către acela ce-l părăsește 

aici și plângând fără de glas, pentru că organul tânguirei 

este acum închis.-Oh! cum vE veţi chinui, cum veţi sus- 

pina, căindu-vă fără de nici un folos de greşalele vostre, 

când veți vedea strălucirea drepţilor, la împărțirea serbă- 

rorescă a resplătirei, şi întristarea păcătoşilor în întunere- 

cul cel mai adânc! Ce vei dice atunci în sbucimarea ini- 

mei tale? Vai de mine, de cenu m'am ușurat eii de acestă 

povră nemăsurată a păcatului, când putem face acesta așa 

de lesne, şi care a tras asupră-mi atâta amar de suferinţă! 

Vai mie, care în loc să me spăl de întinăciune, port sem- 

nul defăimătoriii al păcatului! Acum ași fi cu Ângerii, m'aşi 

bucura acum de bunurile cerești. Oh ! judecata mea greși- 

(1). Pentru acei carii ngă învierea ; Oper. St. Păr. XV, 115-116. 

(2). Cuv. despre Invierea morţilor; Lect. cr. 1837 III, 49. 

3). Omil pentru aceia că D-dei nu este autoriul răului ; Oper. 

St. p. VIII, 145. 
“Teologia Dogmatică. 

48.
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tă, pentru dulceța temporală a păcatuiui iacă-mc chinuit 

în veci! Pentru plăcerile trupeşti mă& ard în foc (1). Așa 
învăţa și Tertulian, Clement Alexandrenul, Sântul Grego- 
rie Nisul (2), Ieronim (2), Augustin (*) și alţi (5). 

II. În ceia ce priveşte locul unde trec sufletele păcătoși- 
lor după judecata particulară și chinurile ce le sufer acolo, 

puțin se pâte dice. 
Locul acesta se numeşte în Scriptură şi în scrierile pă- 

rinților vechi ai bisericei cu numele de „ad“ (Luc. XVI, 

23; Act, ÎL, 51), întunerecul cel mai din afară“ (I Petr. III, 19), 
„abis“ (Luc, VIII, 31) îad (Fil IL, n) (Mat. gehena V, 22; 

X, 38), cuptoriul cu foc (Mat. XIII, 50; Luc. XII, 2) (6), şi 
altele care de almintrelea, tote nu esprimă decât o singură 

ideie : că locul menit pentru sufletele, care ati eșit din lu- 
mea acâsta încărcate de păcate, este iocul condemnărei şi 
al mâniei divine (Mart. ort. p. 1. resp. 68). Câr despre locul 

unde se află iadul sai gehena, în privinţa acâsta au fost nu- 

mai socotinți particulare. Unii întemeindu-se pe cuvintele 

Scripturei (Numer. XVI, 30-34; Ez. XXVI, 20; XXĂL, 18 
s. a) s'au represintat iadu! în iăuntrul sati în adâncimea cea 

(0). Om. pentru a chiema la botez; Op. St. p. VIII, 241. 
„(2). Tertul. de Aniwma, e. 2; Clem. Alex. Recognit. IV, 14; 

Greg. Nis. Orat in eos qui defter. Baptism, Opp. î. IL, p. 220 
ed. Morel. ” 

(3). Qui, dum in hoc vivit” corpore, veniam peceatorum non 
fuerit consecutus, et sic de vita excessit, Deo perit et esse desis- 
tit, licet subsistat in penis“ Coment. in les. LXV). 

(£). În requie sunt anim piorum, a corpore separatore, impi- 
orum autem penat luunt“ (De Civit Dei XIII, 3). 

(5). Greg. Magn. Dialog. 1V, 28. 
(6). Iren. adv. Hres. IV, 12. n. 1; Tertul. de Anima, e. 55; 

Ciem. Alex. Stromat. VI, 6; Vas. cel Mare Cuv. la Ps. XLVIII; 
Op. St. p. V, 371; Epif. Hares. LXIX, n. 62; Hilar., în Ps. LII 
14; leron. coment. in Ephes. IV, 10.
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mai din afară a pământului, în iad (2). Alţii precum Sântul 

Chrisostom. presupunea, că gehena se află afară de lumea 

acesta (2); dar mai bine este a ne aminti de cuvintele lui 

Chrisostom, care dice : «Intrebi în ce loc se fie geena? Pen- 

tru ce? Trebue a sci că este, dar nu unde se află ea. . Se 

nu căutăm unde este, ci se căutăm a ne feri de ea (î). 

Iacă în ce constai chinuirele păcătoșilor în iad, cel puţin 

atât pe cât se pâte cunâsce din Sânta Scriptură. Eă sunt li- 

psiți de lumină, de pers6na lui D-deii (Mat. VII, 23); şi închiși, 

în închis6rea spiritelor (IL Petr. III, 19);-Dar numai aces- 

ta depărtare de D-deu este pedepsa cea mai aspră (4). 

Sunt lipsiţi de participarea la împărăţia ceriurilor, la feri- 

cirea drepţilor şi aruncaţi „în întunerecul cel mai dinafară“ 

(Mar. XXII, 13). Ei simţesc mustrarea consciinței, care, ri- 

dicăndu-se în protiva păcatelor, îi chinueşte neincetat, ca 

un „vierme care îl râde și nu more“ (Marc. LX, 44). Sunt în 

societatea spiritelor rele, reprobate. In fine sufer muncă po- 

sitive (Luc. XVI, 23; Mat. XXII, 13, și altele) (5). Dar trebue 

a ne aminti, că numele păcătoșiior în iad nu sunt de sigur 

acel€şi pentru toţi, ci după judecata lui D-deii, judecată 

(1). Mar. Vas, la Is. V, 14; Op. St. p. VI, 222; Atan. e. Mar. 

Ep. c. Antioch. resp. 19; L. e. 1842. II, 224. 

(2), Intrebi unde va fi gehena? După mine, undeva afară din 

lumea acesta. Precum închisorile și minele imperiale sunt depar- 

te, așa şi gehena va fi afară de lumea acesta (La Ep. către Rom. 

om. XXXI, p. 703). 
(9). Ibid. p. 102. 703. cfr. August., De Civ. Dei, XX, 16. 

(4). Pentru mine, ceia ce este şi mai dureros, sunt chinurile lor 

viitore şi pedepsele reservafe păcătoşilor. Nu mat vorbesc de cea 

mai mare decât tâte, de munca ce o ati vedându-se lepădaţi dela 

Domnul“ (Serm. Apol. contr. Iulian. Op, St. p. IL, 115). 

(3). Este deci un chin deosebit? De sigur. Care? Desperarea, 

simţirea mâniei lui D ge, lipsa de bunurile eterne o locuinţă în- 

tunecâsă şi grozavă, vederea, continuă a diavolului şi societatea, 

lui; prin €l înfine munca sufletului, tocul etern, vermele consciin- 

ţei care nu mai more“ (St. Dem. Rostov. Oper. 1, p. 60).
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dreptă, de și particulară, sunt ele potrivit cu păcatele fie- 

căruea (Luc. XII, 47, 48). Deci se pote presupune, că îa- 

dul are pentru suflete locuri particulare, închisorile și că. 

mările sale (III, Esdr. IV, 32, 35, 41), secţiunile sale deose- 

bite, una numinduse iad, alta gehenă, oz treia tartar, a pa- 

tra „lac de foc“. Cel puţin în Apocalipsa se vorbește de un 

loc unde iadul se deosebeşte de „lacul de foc“ (XX, 13, 14), 

III. Aceste deosebite chinuri pe care le sufer păcătoşii în 

iad după judecata particulară, nu sunt încă pedepse com- 

plecte și nu lasă nimic de așteptat; sunt numai începutu- 

rile acestor pedepse. Căci precum învaţă cuvântul dumne- 

deesc, remunerarea complectă şi definitivă a păcătoşilor va 

avea loc nu mai la sfârşitul lumeă „când fiul omului va îni- 

mite pre ângeriă săi, cariă vor aduna și vor da afară din îm- 

părăția sa pre toți aceă carii sunt ocasiună de scandal și acei 

carii săvârșesc fărd de legea, și-i vor arunca în cuptoriul cel 

cu foc“ (Mar. XIII, 44, 42; comp. Il Cor. V, 10). Și inveță- 

toriă bisericei diceaii iarăși : 

Sântul Iustin : «Sufletele drepţilor ocupă un , loc mal bun, 

şi acele ale celor r&i și împioși nu loc mai r&ă, așteptând 

diua judecăţei (2). 
ântul Atanasie : «Bucuria ce o simţesc astă-di sufletele 

sânţilor este o bucurie parţială, precum şi scârba păcătoși- 

lor este o pedpsă parţială. Şi precum, când regele chiamă 

pre favoriţii săi ca să-X pue la masă precum și pre condem- 

naţi spre ai pedepsi, cei chiemaţi la masă, Chiar şi înainte 

de acesta, se bucură vedind locuinţa regală şi osîndiţii, în- 

chiși in închisâre, sunt scarbiți, chiar înainte de venirea 

regelui, așa sunt și sufletele drepţilor şi ale păcătoşilor, 

carii saii mutat de aici spre a se aședa acolo (*)». 

(3). Dial. cum Triph. n. 5. 
(2). Epist. e. Antioch. resp. la întreb. 20; Lect. cr 1842, 1], 224.
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Sântul Ambrosie ; «Pe cât ține aşteptarea împlinirei tim - 

purilor, sufletele (reposaţilor) rămân în aşteptarea resplă- 

tirei cuvenite lor. Unii aşteptă pedepsa, alţii resplătirea,-și 

cu tâte acestea nică aceştia nu remăn fără bucurie, nică ace- 

ia fără suferinţă (1). 

Sântul I6n Chrisostom : «Că sufletele păcătoşilor nu pot 

se r&măe aici după morte, acesta o audiţi din gura bogatu- 

lui, care cerea necontenit acâsta, fără să se învoiâscă. Dacă 

ar fi fost în puterea lui, ar fi venit singur să ne spue ce se 

petrece acolo. De aici resultă că sufletele după depărtarea 

lor de aici, sunt duse într'un loc de unde nu se mai pot 

întârce și unde aşteptă „0 di înfricoșată (2). 

Fericitul Augustin : « Lote sufletele, care ati părăsit lu- 

mea acâsta primesc deosebite remunerări ; pentru cei buni 

este bucuria, pentru cei răi suferințele. Dar după înviere, 

bucuria celor buui va fi mai complectă și chinuirea celor 

rei mai grozavă, pentru că aceștia vor începe â se munci 

cu corpul (5). 

Ş. 258, 20. Posibilitaten, pentru unii păcătoşi, de a căpăia 

ușurare și chiar eliberare de chinurile iadului, prin rugăciu- 

mile bisericei. 

Dar biserica ortodoxă, învățând, că dupre morte şi ju- 

decata particulară toti pecătoşii trec de o potrivă în iad, lo- 

cuinţă tristă şi durerâsă, mărturiseşte că, pentru acei dintre 

eX carii, înainte de a părăsi viaţa presentă se căiră, dar 

n'avură timpul de a aduce fructe demne de căinţă (precum 

rugăciunea, zdrobirea inimei, ajutarea săracilor, tote faptele 

  

(). De “Bono mortis, €. 10. 

(2), In Math. hom. XXVIII, n. 3. 4.1] p. 581. | 

(57. In loann. tract. XLIX; ef. De Civ. Dei, |], 13; XII, 9, n. 

2; XX, 9. n. 2,8.
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înspirate prin dragostea către D-dei şi aprâpele), rămâne 
încă posibilitatea de a obţine o uşurare de suferințe şi 
chiar eliberarea complectă din legăturile iadului. Păcătoșiă 
pot să bţie bine-facerea acâsta, nu prin meritele lor proprii 
săi prin căință (căci, după mârte şi judecata particulară, 
numai este loc nici de căință nici de merite), ci numai, după 
infinta bunătate a lui D-deii, prin rugăciunile bisericei, prin 
faptele bune ale celor vii în folosul reposaţilor, şi mai ales 
în puterea Jertfei celei fără de sânge, aduse în deosebi de 
preot pentru fie-care creştin în folosul amicilor săi, și adu- 
se pentru toţi în genere de Biserica Catolică şi Apostolică 
(Mart. ort. p. 1, resp. 64, 65; Epist. Patr. etc. art. 18). 

|. Acâstă învățătură despre posibilitatea, pentru păcătoşii 
morți în stare de căinţă, de a c&păta ușurare, și chiar eli- 
berare complectă de muncile iadului, prin rugăciunile fra- 
ților lor. ce vieţuesc încă și prin bine-facerile lor (a căror 

scop este tot odată pentru alţii și un motiv spre a se ruga 

în folosul morţilor), sati ceia ce este tot una, prin rugăciu- 

nile bisericei în puterea Jerttei celei fără de sânge, acestă 
iaveţătură, dicem, este întemeiată pe Sânta Scriptură. 

16, Ni se poruncește în genere, de a ne ruga unul pentru 
altul (lac. V, 16), „de a ne ruga pentru toți omenii“ (| Tim., 
IL, 1; comp. Efes. VI, :8, 19), fără a mai căuta la loc, timp 
şi alte împrejurări. Prin urmare, trebue să ne rugăm pen- 
tru aprâpele nostru, şi când se află cu noi, şi când nu este 
de faţă, și când trăește încă pe pământ, şi când prin mârte 
se mută în lumea cea-laltă; căci „ori de trăim, ori de mu- 
im, tot aă lui D-dei suntem“ (Rom. XIV, 8). şi cei morți 
ca şi cel vil, „foți sunt“ deopotrivă, vi pentru D-dei (Luc. 
XX, 38). | | 

2%, In deosebi, spre a ne feri ca să nu facem pentru a- 
prOpele rugăciuni neplăcute lui D-dei şi nefolositâre pentru
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ei, este o altă poruncă care dice : „De ar videa cine-va pre 

jratele stă păcătuind nu însă pecal de morte, să se râge, și va 

da viaţa, celor ce păcătuesc nu însă de morte. Este păcat de 

morte, nu pentru acela ddic să se râge“ (| L6n. V, 16). Dar toți 

acei, carii aă murit cu o căință adeverată sunt liberi de pă- 

catul de mârte, numai pentru că sai căit : «Că păcatul 

de morte, dic părinţii sinodului VII ecumenic, este când 

păcătosul ce l-a săvârșit remâne tără să voiască a se îndrep- 

ta şi se împrotiveşte pietătei şi adevărului. . ... . Întrun 

aseminea păcătos nu este Domnul D-dei, dacă nu se ami- 

„leşte şi nu se rădică din căderea sa» (Can. 5). Prin urmare 

toți acei carii aă murit cu o căință adevărată, chiar dacă 

ar fi aflat mai înainte în păcate de morte, şi cu atâta mai 

mult dacă n'ati fost în casul acesta, sunt din numărul se- 

menilor noştri pentru carii trebue să ne rugăm. Numai 

acei carii ati murit în păcate de morte în necăinţă și des- 

părțiți de biserică, sunt nedemni de rugăciunile sale după 

porunca Apostolului. 

30, Scriptura dice, că rugăciunile nostre pentru aprâpele 

în genere pot să-i fie forte de folos, chiar și moralminte 

(UI Tes. 1, ui, 12: Etes. VI, 18, 19); că mai ales „căldurăsa 

rugăciune a dreptului pote muli“ pentru aprâpele (lac. V, 

16), şi în deosebi rugâciunile nostre pentru fraţii carii nu 

sunt în păcat de morte pot să le dea viaţă (| ln. V, 16). 

Prin urmare, de şi nu pricepem cum lucreză rugăciunile 

nâstre pentru aprOpele nostru pe cât este încă în viață aces- 

ta, totuși rugăciunile acestea îi sunt folositâre. în tocmai 

așa, de și nu nisa dat a pricepe cum rugăciunile nostre pot 

să lucreze asupra acelor din fraţii nostri, carii ai murit în 

căinţă adevărată şi sinceră, avem nici un drepta ne îndoi, 

că nu l-ar fi de folos şi lucrătore. 

40. Se dice în Scriptura că t6tă rugăciunea ce o facem 

iui D-dei, prin urmare și rugăciunea pentru aprâpele (fie
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mort sati viii) nu pâte fi puternică şi eficace decât fiind f4- 
cută în numele Domnului lisus (I6n XIV, 14), carele este 
singurul mijlocitoriă între D-deu şi Gmeni (I Tim. LI, 5); 
in deosebi el ne-a reimpecat cu D-deii şi ne-a răscumpărat 
de tot păcatul, aducându-se pre sine lui D-deu pre cruce 
ca sacrificiu de împăcare, oferindu-și propriul săă Corp şi 
propriul sânge (Ebr. IX, 14, 26; X, 10), şi că până acum 
se aduce iui D-deii în misteriul Euharistiei acelașiii sacrifi- 
ciu de împăcare, se frânge acelaşi corp prea curat al dum- 
nedeescului nostru Rescumperătoriii „fentru viaţa lumeit 
(l6n, VI, 52), se varsă acelaşi sânge preţios „spre ertarea 
păcatelor“ (Mat. XXVI, 26-28; Luc, XXII, 19, 20). Prin 
urmare, dacă când-va rugăciunea pentru vre unul din fratii 
noştri (morţi sati vii) pâte să fie plăcută lui D-deiă şi de 
foios fratelui acestuea, este mai ales atunci, când este unita 
cu aducerea Jertfei de impecare şi fără de sânge făcută 
pentru el. 

5%, Scriptura ne dice: „Oră cine-va grăi împrotiva Fiul 
omului se va erta lui; iar de va vorbi ceva împrotiva Spiri- 
tului Sânt, nu î-se va erta nici în vccul acesta nică în cel vii: 
tori“ (Mat. XII, 32). De unde fireşte se p6te închiea că 
ertarea pecatelor este cu putință pentru păcătos, chiar şi 
după mârtea sa (1). Se mai dice că Domnul Iisus are acum, 
„cheile morții și ale iadului“ (Ap. L, 18); prin urmare pâte 
să deschidă porţile iadului și se elibereze pre cei deținuți. 
Dar fiind-că după morte, pentru păcătos chiar, nu mai este 
loc de căinţă nici de merit, nu S'ar putea esplica posibilita- 
tea pentru ei de a obţine ertarea pEcatelor şi a eși din iad, 

  

(1). „De quibusdam veraciter non dicereţur quod non eis remit- tatuv nsque in hoc saeculo, neque in futuro. nisi essent quibus etsi, non isto, tamen remittetur in futuro« (August, De Civ. Dei, XXI, 24, n. 23; ete. Greg, Maga. Dialog. IV, 4, 39).
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decât nu mai admitând că Domnul face acâsta prin rugă- 

ciunile bisericei şi în puterea Jertfex de împăcare și fără de 

sânge aduse pentru cei morti. Iar acei cariă ati eşit din lu- 

mea acesta blasfemând contră Spiritului Sânt, sai, ceia ce 

este tot una, în păcat de morte, și care nu sa căit, biserica 

nu se r6gă pentru ei; și iacă pentru ce dicea Domnu! că 

blasfemia în vecul acesta înprotiva Spiritului Sânt nu se va 

erta omului nică în cel viitoriil. 

6%, Dupre învăţătura Scripturei nici acum în biserica ve- 

chiului Testament era obiceiii a se ruga pentru cei morți. 

Aşa pe timpul evlaviosului căpitan al Ladeilor, luda Maca- 

beul, care cercetând pre acei ce aii remas pe câmpul de 

bătae şi aflând în vestmintele lor niște obiecte de valore 

ca oferte aduse idolilor (ceia ce causase mortea lor), Ji- 

doviă „bine-cuvântară drâpta Judecată a luă D deii, care a des- 

coperit cele ascunse, şi rugară pre Domnul, cerând ca să uite 

păcatul lor (UL Mac. XII, 39-42). Si Iuda însuși, după ce 

au adunat darurile pentru adevăratul D-qeii, trimise străn- 

sura sa la lerusalim, „spre 4 aduce un sacrificiu pentru păca- 

tul celo» morţi, gândindu-se cu înțelepciune și frica luă D-deă 

la înviere. .....„. . Deckesteo cugetare sântă și fo lositore 

a se ruga pentru "norţi ca să li se erte păcatele“ (Ibid. 43-46). 

[L.-In noul Testament pomenirea morţilor, ca tradițiu- 

ne apostolică, esistă chiar dela începutul bisericel. Ca do- 

vadă avem. 

10, Tâte liturgiele vechi, atât cele întrebuințate din ve- 

chime şi acum în Biserica Ortodoxă de resărit, și cunoscu- 

te sub numele Sântului Iacob, fratele Domnului (3), a Sân- 

  

(2). Acolo se află următârea rugăciune pentru cei morţi : »„Dâm- 

ne, D-deul spiritelor şi a tot trupul, adu-ţi aminte de ortodocşii ce 

i-am pomenit şi de cer ce nu i-am pomenit; aduţ aminte de toţi, 

dela dreptul Avel până în diua acesta. Dă-le odihnă în lăcaşul ce- 

lor vii, întru împărăţia ta, în plăcerile raiului, în sînul lui Ab-
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tului Vasilie cei Mare, a Sântului Chrisostom, a Sântului 

Grigorie, precum şi ale bisericei apusane, romană, ispanio: 
lă sai mosarabică, galicană etc. şi ale diferitelor secte ne 
ortodoxe ce se află din vechime în Orient, Iacobiţilor, Cop- 
ților, Armenilor, Etiopilor, Sirilor, Nestorienilor, şi ale al 
tora. În t6te liiurgiile acestea, ori care ar fi numărul și deo- 
sebirea lor, se află rugăciuni pentru cei morți (1). Semn si- 

gur că, de pe timpul Apostolilor, carii transmiseră biseri- 
cei ritualul liturgiei divine, nu a fost un timp în care creş- 
tinii să nu se fi rugat pentru fraţii decedați mai ales într'un 
act aşa de solemn (2). 

2%. Marturiile Sânților părinţi şi ale invețătorilor biseri- 

cei, din care unele numesc de a dreptul pomenirea morți- 

lor tradițiune Apostolică, și altele vorbesc de acesta ca de 
un obiceiii ce esista în adevăr in biserică. 

Dintre cele dintâi vom cita : 

Bântul Dionisie Areopagitul : «Preotul face rugăciune 
peatru cel mort, şi făcându-se rugăciunza, îi dă sărutarea, 
Apoi toţi cei de faţă cer într'o rugăciune bunătăţei infinite 
a lui D-qeu de a erta reposatului tâte păcatele ce le-ăii pu- 
tut face din slăbăciune omenâscă, pe urmă al odihni întru 
lumina și laturea celor vii, în sinul lui Abraam, Isaac și 

Iacob, întrun loc de unde sunt depărtate tote durerile, in- 
tristare și suspinarea, . . . »Şi ceva mal departe : «Cât des- 
pre rugăciunea citată, ce o rostește preotul asupra mortu- 

raam, şi alui Isaac şi alui Iacob, sânţilor noştri strămoşi, acolo 
unde nu este durere, nici întristare nici suspin, unde lumina feții 
tale străluceşte şi etern lumineză (TC Aetrobpytat râv dp. zarepy 
"lazoGov. . . Paris 1560). | 

(1). Bona, de Rebus liturg., II C. 18.7; de officio defunct. $. 
2 : Lebrun. Explicat. Liturg. dissert. X, t. Lil p. 300, Paris, 1141. 

(2). Vid. Constit. Apost., VIII, e. 41, 42, în Coteler-t. Ip. 
419; cf. ibid not. 25.
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lui, este necesar a espune în privința acesta tradițivnea ce 

ne vine dela învățătorii noștri înspiraţi (4). 

Sântul Atanasie cel Mare : «Apostolii înspiraţi de Dum- 

nedeu, sânţii învățatori şi părinţii spirituală, fiind însufiețiți 

de Spiritul Dumnedeesc, pentru meritul lor, şi primind 

după capacitatea lor puterea sa, care-i umplea de entu- 

siam, instituiră din gurele lor inspirate Jiturgiile, rugăciunile 

şi imnele sânte, precum şi pomenirele anuale ale morților; 

obiceiul acesta care, prin harul D-deului îndurărilor, se în- 

țăreşte până acum şi răspândindu-se dela apus la răsărit, 

dela meză-nâpte la meză di, în onorea şi gloria Domnului 

domnitor şi Regelui regilor (2). 

Sântul Grigorie Nisul : Nimic de prisos, nimic nefolosi- 

toriu nu ne-a venit tradiţional dela predicatorii și discipulii 

lui Christos şi n'a fost primit de biserica |universală a lui 

D-deti; dar este un lucru plăcut lui D-dei și forte folosi- 

torii de a face pomenire de acei ce at murit întru credin- 

ţa ortodoxa la oficiul misteriului întreit sânt și glorios (2. 

Sântul Chrisostom : «Nu în deșert s'a aşedat prin Apos- 

toli de a face înaintea înfricoșatului misteriă amintirea mMor- 

ilor; ei scieaii, că este aci pentru ei mare folos, o mare 

bine-facere (4),.-«Nu în zadar se aduc daruri pentru cei 

morți, rugăciuni, milostenii; tote acestea fură instituite de 

Spiritul Sânt, care voia să ne facă a ne folosi unit de alţii (5)»- 

  

(0). Tip sis jude 2) 9o0d5ay 24 16 îvătov Tu vodpreuivoy a pi- 

soc, simsiy âvâmaatov. (De Ecei, hier. e. VIIL sect. LI, 11, $. 46 

în Op. t. 1. p. Il. 413, Antverp. 1634). _ | 

(2). Citat în Damasc. Cuv. despre cei morţi în caedintă, op. t- 

I p.592 ed. Le Quien. Lect. er. 1827. XXVI, 325. 

(3). Cit. în Dam.. Op. t. 1 p. 5%; Lect. cr. 1821, 313. 

(4). Oda stai) radra zvop.overijim Dad Tv ăn0aTG ho 1 Ex PpW16Y 

pooripiay TB: „pwvesdar râv zeita. » » - » (În Philip. hom. 

IN n. 4). 
(5)... Tara năvra cd Hyedua Grârate. . . (In act. Apost. hom. 

XXI, n. 4)
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Sântul l5n Damascen : «Nu fără cuvânt, fără, folos şi fără 
profit confidenţii şi martorii vădători ai cuvântului, Disci- 
pulii şi Apostolii însuflaţi ai Mântuitoriului, carii supuseră 
lumea, ati orinduit de a face, la oficiul înfricoşatului Sacri- 
fiiciu, prea curat şi de viaţă făcătoriii, pomenire de credin- 
cioşii decedați, instituţiune pe care biserica lui Christos și 
D-dei, Apostolică și catolică, dominând dela o margine la 
alta a pământului, a păzit cu tărie şi fără contestare de pe 
timpul acesta până în diua de astă-di, şi așa, va păzi până 
la sfErșitul lumei; căci religiunea creştină, scutită de erori. 

n'a primit nimic nefolositoriu şi nici n'a păstrat de aceste 
prin secule ; ci tot ce conţine ea este folositori, plăcut lui 
D-deu şi infinit salutarit (4). 

Acei dintre părinţi, carii vorbesc de a dreptul şi lămurit 
despre întrebuințarea rugăciunei pentru morți ca de un 
obicei ce în adever esista în biserică, sunt :-Tertulian : 
“Facem, dice el, proaduceri pentru morți, în fie-care an, în 
diua morţei lor (2). | 

Sântul Ciprian ; «Episcopii, predecesorii noștri, preocu- 
pați cu religiositate de mântuire, statoriră că dacă vre un 
frate pe patul s&ă de mârte n'ar voi să insercineze pe preot 
cu îngrijirea și protecţiunea persânel sale după el, și că dacă 
ar face cine-va acâsta, mar trebui să se aducă daruri pen- 
tru el, nici să celebreze sacrificiul pentru repausul săi; 
căci nu merită să fie numit în rugăciunile preoţilor, înain- 
tea altariului lui D-dei, cel ce a voit să îndepărteze dela 
densul pre preoții și miniștrii altariului (3).-Eusebiu : «Nu 

  

„(). Cuvânt despre cei morţi în credinţă; Lect. er. 1827. 
XAVI, 309. 

(5). „Orationes pro defunetis unima dic facimus* (De Coron. mi- 
hit. €. 3) şi iarăşi: „Enim vero et pro anima ejus orat, et refri- 
gerium interim appostulat ei, et in prima resurrectione consor- 
tium, et oferit annuis diebus dormitionis ejus“ (De Monog., e. 9). 

(3). Epist. LXVI. ad Clerum et pleb. Furnitan.
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tără de lacrimi abundente și indeiungate suspinuri tot po- 

porul, în unire cu miniștrii altarilor, înălțară la ceriti rugă- 

ciuni pentru sufletul regelui, şi împlini prin aceia dorinţa 

iubitului lui D-deă (1)s-„Ciril Ierusalimitenul“ : Ne adu- 

cem aminte şi de acei, carii nu mai sunt în lumea acesta, 

mal întâi de patriarhi, de profeți, Apostoli, martiri, pen- 

uru ca se ne audă D-deii prin rugăciunele și mijlocirele lor: 

apoi ne rugăm pentru Sânții părinți și episcopil decedați 

şi în genere pentru toți acei ce au mers înaintea nâstră în 

mormânt, încredinţaţi că rugăciunea, adresată lui D-dei 

în timpul proaducerei infricoșatului Sacrificiti este forte de 

folos pentru acei ce se aduce (*)». 

Ambrosie : «Dâmne, dă odihnă servului tei Teodosie 

(împăratul), repausul ce Lai pregătit servilor tăi (3)». Sântul 

Efrem : «Dacă preoții, sub lege, curăţiră prin sântele daruri 

păcatele acelora, carii periseră în bătaie, ca unii ce erai în- 

tinaţi prin unele fără-de-legi de care vorbeşte Scriptura (Il 

Mac. XII), cu cât mai mult preoţii 'Lestamentului noii ai 

lui Christ pot să curăţe petele păcatului celor decedați prin 

sântele daruri și rugăciunile lor (4)?, Nu mai cităm 'pre 

Arnobie, Epifanie, Grigorie Nazianzul, Augustin şi mulţă - 

alţii (5); cu atâta mai mult că precum mărturisesc etero- 

docșii însăşi, toţi Sânţii părinți şi învățătorii bisericei, în cur- 

(1). Viaţa imper. Constantin, cart. IV, cap. 7]. p. 272. 

(2). Mystag. V, n. 9 p- 462-463. 

(3). Orat. în Obit. “Pheodosii ef. de Exitu Satyr., |, n. 80. 

(4). Pestament; Lect. cr. 1897, XXVII, 294. Şi aiurea: „Vom 

ruga, pre D-geii în tot-dâuna ca să ștergă păratele turmei sale, a 

pruncilor aleşilor săi şi bisericei sale şi se justifice pre păcătoşii 

carii muriră plini de speranţă întru el (despre penitenţă XXAVIII; 

Op. St. p. XVI. 343). 
j 

(3). Arnobiă. adv. Gent., IV; 36; Epiph., Her. LXXV,n. 1; 

Greg. Teo]. Or. tun. p. Cesarie; Op. St. p. [, 258, 267; Angust,, 

Contess. IX, 13, n. 34, 31; De Civ. Dei, XX, 9 n. 2.
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sul celor trei-spre-dece secule dintâiii, mărturisiră unanim 
îndatorirea de a se ruga pentru cei morți. (3). 

LII. Scrierile vechilor învățători ai bisericei esplică con: 
form cu cuvântul lui D-deă, pentru ce şi cum pot rugăciu: 
nile nGstre să fie folositâre acelor ce muriră în credință și 
căinţă. 

1% Rugăciunile n6stre pentru morți, milosteniile şi mai 
aies aducerea Sacrificiului nesângeros, '] face pre D-deii în- 
duratoriă pre D-dei carele ne porunceşte e! însuși a ne 
ruga pentru apropele nostru (lac, V, 16; 1 Lon. V,16) şi 
bine voi de mai multe ori a manifesta bunătatea sa pentru - 
unii în consideraţiunea credinţei şi a mijlocirei altora (Mat. 
VIII, 13; IX, 2; XV, 28). Ideia acâsta s'a desvoltat de că- 
tre : Sântul Ciril lerusalimitenul, care dice : «Ve voi aduce 
un esemplu spre a vă convinge, căci sciii că mulți întrâbă: 
Ce serveşte unui suflet, eșit din lumea acâsta, cu sati fără 
pecat, o-amintire în rugăciune ? Un monarch a condemnat 
la esil pe niște supuşi carii i-ai greșit; vin apol rudele, ofe- 
rindu-i în fav6rea vinovaţilor o cunună făcută cu mânile 
lor; monarchul 6re nu va mai uşura pedepsa? Așa fa-. 
cem și noi pentru morți, dacă sunt păcătoși; aducând lui 
D-deu rugăciuni, nu împletim cununa, ci aducem pre 
Christos sacriicat peniru păcatele nâstre, căutând a îm- 
biânzi prin aceia și pentru ei şi pentru noi mila lui Dum- 
nedeu (2),. 

Sântul Chrisostom : «Când tot poporul şi sânţiţii servi- 
tori ai altarului stati cu mânile ridicate la ceriiă, iși Jertfa 
cea mare este de față, cum se nu se înduplece dreptatea 
supremă rugându-se pentru ei (pentru morță) ?-Dar este vor- 

  

(2). Calvin, Inst. II, e. 10; j eineham. Ori. eceles, XV, c. 3; 8. 16. (2). Mistagr. V,.n. 10 p.4
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ba nu mai de acei ce ati murit în credinţă (')». Și aiurea : 

«Este cu putinţă pentru noi, dacă voim, să ușurăm pedep- 

sa unui păcătos, care nu mai este în lumea acesta. Dacă 

facem. rugăciuni dese pentru el și împărțim milostenii în. 

tru numele stii, atunci de şi el ar.fi nedemn prin sine în- 

suși, D-deui ne va asculta. Dacă peniru Apostolul Paul'bine- 

voi a scăpa o mulţime deGmeni carii erai cu el pentru unii 

ai cruțat pre alţii, cum nu va face acelaşi lucrii și pentru 

no) (2)5,. 
Augustin : «Fără îndoială rugăciunile Sântei Biserici, Sa- 

crificiul de eliberare şi milosteniile oferite pentru sufletele 

morţilor nu servesc al face pre Domnul mai bine-voitoriti 

decât ati meritat în urma păcatelor lor. Î6tă biserica ob- 

servă, ca o regulă transmisă prin Sânţii Părinți, obiceiul de 

a se ruga pentru acei carii muriră în comuniune cu corpul 

şi sângele lui lisus Christos, când se face pomenirea lor în 

timpul Sacrificiului, și a dice că Jertfa se aduce şi pentru 

ei. Cine se va îndoi iarăşi că faptele bune, având de scop 

a imblânzi pre D-deă, nu servesc tot odată și acelor pen- 

tru carii nu se aduce nici odată în zadar rugăciuni lui Dum- 

nedeii (5). 

20. Rugăciunile n6stre pot să fie folositâre morţilor, pre- 

cum sunt şi acelora, carii viețuind încă pre pământ, sunt 

departe deinoi, fraţilor noștri din călătorie, în robie, în pria- 

sore, în exil, precum sunt și rugăciunile părinţilor pentru 

pruncii lor bolnavi (Fil. I, 419; Col. 1.9; Tim.L 3,1 

Cor. |, ui; Act. XII, 5, 12). La acâsta fac alusiune : 

(2). In Philip. honul. III, n. 4. 

(2). Nos o5yi mat Gus 7o adr rodro îpyăoera! (În act. Apost. 

om. XXI, n. 3). 
(3)... „Hoe enim a patribus traditum universa observat Ec- 

clesia, ut pro eis qui in corporis et sanquinis Christi comimunione, 

defuneti sunt, cum ad ipsum Sacrificium loco suo commemorantur 

oretur. .. & (Serm. CLXXII, n. 2.).
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Sântul Epiţanie ; «Acei carii trăesc și locuiesc (pre pă- 
mânt) cred ca acei ce ai plecat şi cei decedați nu sunt lip- 
siți de esistenţă, ci sunt vii înaintea lui D-dei. Precum 

sânta biserică ne învaţă a ne ruga pentru acei, din fraţii 

noștri, carii sunt în călătorie, în credinţă și siguranţă că ru- 
găciunile făcute pentru ei li sunt tolositOre, așa trebueea 
crede de rugăciunile adresate lui D-dei pentru fraţii noștri, 
carii aă părăsit lumea acâsta (1). 

Dântul Atanasie cel Mare : «Acel ce face un dar pen- 
tru fratele adormit este ca şi un părinte sai mamă care 
având un prunc mic, slab şi neputincios, și vedându-l în 
pericol, aduce pentru el cu credinţă în templul Domnu: 
lui, luminără, tămâe şi unt-de-lemn, și le aprinde pentru fiul 
sei; dar nu însuși fiiul aduce darurile acestea, precum nu 

face nici lepădările și făgăduinţele la Botezul renascerei. 
Trebue a ne închipui, că însuși reposatul ţine și aduce lu- 
miînările, untul-de-lemn și tot ce s'a adus pentru mântuirea 
sa ; şi ast-fel prin harul lui D-deii, nu se va perde nimic ce 

se va face spre a atinge scopul către care tinde cineva cu 
credință (2),. 

3%. Rugăciunile nâstre pot se aibă o lucrare nemijlocită 

asupra sufletelor celor reposaţi, numa! aceștia se fi murit în 
credință adeverată și cu o adeverată căinţă, adecă într'o 
unire intimă cu biserica şi Domnul lisus, pentru că în casul 
acesta, cu totă depărtarea lor vădută de noi, continuă a face 

parte cu noi din unul și același corp al lui lisus Christos 

(Efes. 1, 23; Col. 1, 8), în care trebue numai decât să se 
conserve între membrele sale simpatie și influinţă întreo- 
laltă, precum se vede fireşte și în membrele corpului nos 

tru (I Cor. XII, 26), şi precum se observă în natura esteri" 

(2). Cont. Heer. Aer. LXX, n. 3. 
3. Citat in |. D , n. Morți: Lect, er. 1827 xiV aa amascen, Cuv. p. Morți; Lect. er ) 
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Sră pintre fiinţile de aceiaşi specie, care de și separate, to- 

tuşi vieţuesc cu aceiaşi viață. «Este un bine pentru morți, 

dice Sântul Efrem, pomenirele ce se fac de sânţi în viața lor. 

Avem chiar un exemplu în unele lucrări ale lui D-deii, pre- 

cum viea. Strugurii se coc la sore, şi vinul să ține în vase. 

Când strugurul se c6ce pe viţe, vinul din pivnițe începe a fer- 

be, a se tulbura ca și cum ar voi se fugă. Tot aşa este, cred, 

şi cu un feliti de plantă, usturoiul (aiul); când începe a se 

câce usturoriul plantat la câmp, cel adunata cuma începe a 

încolţi. Ei bine ! Dacă însăși plantele aii între ele o aseminea 

simpatie, rugăciunile nu vor fi ele Ore mai simţitore pen- 

tru morţi? Şi când recunoști, cum se cade, că tOte aceste 

sunt conforme cu natura fiinţilor create, închipuește-ți că 

eşti cea dintâii creatură a lui D-deii (1). Aceiași observare 

este făcută și de un alt Sânt Părinte : «Cum se întâmplă, 

dice, cu vinul ce se află în vas, care pe timpul când înflo- 

reşte viea, lasă un miros p: tăcut, înfloreşte cu ea, credeți că 

așa este și cu sufletele păcătoşilor. Mare bine li se face 

prin aducerea Jertfel celei fără de sânge și milosteniile date 

pentru ei, precum $ ştie și cere unicul Stăpân al viilor şi al 

morţilor, Domnul D-deul nostru (2). 

4% Rugăciunile n6stre pot să fie un mare bine pentru 

cei ce at adormit în credinţa adevărată și cu o căință sin- 

ceră, pentru că ducându-se în ceia lume, în comuniune cu 

biserica, el at dus cu dânșii și intr'ânșii principiile sai mai 

bine germenile vieţei celei nouă pe care n avură timpul a-l 

desvolta aici, şi caril sub înfluinţa călduroselor nostre ru- 

găciuni, ajutaţi de bine- cuvântarea divină, se pâte desvolta 

  

1), 'Pestam. | Lect. er. 1827, XXVII, 293. | 

d Athan. Epist. c. Antiochas resp la întreb. 34:, ibid. 1842. 

II, 828. 
i 

49, 
Teologia Dogmatică.
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gradat și să aducă fructe, ca o sămânță bună care se des- 
voltă în pământ sub influinţa vii făcătâre a s6relui, ajuta- 
tă prin lucrarea bine-făcătâre a aerului, pe când acei, ca- 
rii muriră în fără de lege și necăinţă şi carii stinseră cu de- 
săverşire în ei Spiritul lui Christos (I Tes. V, 10), nu este 
de așteptat nică un ajutoriti dela rugăciuni, ori care ar fi ele 
dela cei vii, în tocmai precum sunt neputernice, spre a în- 
vioşa seminţele putrezite şi care ai perdut puterea vege- 
tativă, şi influinţa sOrelui, și efectul bine-făcă&toriii al aeru- 
lui, și umiditatea nutritivă a pământului. 

Așa raționară : 

Fericitul Augustin : «Fără îndoială, rugăciunile bisericel, 
marele Sacrificiii adus pentru mântuirea lumel și miloste- 
niile, sunt forte folositore r&posaţilor;-dar nu mai acelora 
carii aiă vieţuit așa ca după mârtea lor tOte acestea să le 
potă fi de folos. Căci, în zadar s'ar face, pentru rudele mârte 

fără credinţa însoţită de dragoste, precum şi fără a se îm- 
părtăși cu sântele taine, ori ce fapte bune, de care nică n'aii 
voit ei se audă pe când erati aici, respingând tot-dâuna sai 
primind în zadar harul dumnedeesc și adunându-și co- 
moră, nu de îndurare, ci de mânie. Deci morţii nu căștigă 
nişte merite nouă, când rudele fac pentru ei vre-o faptă 
bună; ci sunt numai urmări firești ale principiilor lor pre- 
cedente (2). | 

Sântul I6n Damascen : <Ori ce om, care va fi avut înel 
catu-și de puţin aluat de virtute, dar nu va fi avut 'timpul 
a-l preface în pâne,-pentru că, cu tâtă dorinţa sa, nu va fi 
putut face acâsta ori din lene ori din negrijre, ori că va 
fi lăsat dintr'o di în alta și, contra așteptărei saie, S'a vădut 
surprins şi rădicat de mârte;-un aseminea om nu va fi ul- 

  

NE „Non ergo mortuis nova merita, comparantur cum pro 
eis boni aliquid operantur sui, sed eorum precedentibus consequen- 
tia asta redduntur“ (Serm. CLXXII, n. 2).
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tat de dreptul Judecătorii şi înaltul Stăpân ; ci când nu va 

mai fi, Domnul va îndemna pre rudele sale, vecinii și ami- 

ciă săi, va îndrepta gândul lor, va atrage inimile lor, va în- 

dupleca voia lor, ca să'i vină într ajutorit. Şi când D-dei "i 

va fi îndemnat şi Domnul va fi atins inimile lor, ei se vor 

grăbi de a împliui aceia ce se va fi negrijit de reposat. Dar 

acel ce va fi trăit în desfranari, va fi dus o viaţă semănată 

cu spini și încărcată de fără-de-legi şi întinăciuni; care nu 

Va fi ascultat nici odată vocea consciinţei sale, ci se va fi 

cufundat cu nebăgare de sâmă şi orbire în ticăloşia pofte- 

lor, satisfăcând t6te dorinţele trupului seă, neavând nici 

o grijă de suflet. ale cărui cugetări vor fi fost tote absor- 

bite de sensualitate, şi care în starea acesta va fi tost rădi- 

cat de mârte, aceluea nimenea nu-i va tinde mâna,-nime- 

ne; nici femeia sa, nici copiii săi, nici rudele nui vor vent 

în ajutorii, căci Domnul nu va avea nici o'grijă de el (1. 

IV. lu fine, ni se pare necesar a deslega, de și în puţine 

cuvinte, unele cestiuni și ore-care îndoeli, care se ivesc de 

la sine în spirit, când se cerceteză învățătura bisericei des- 

pre rugăciunile pentru cei morți, sai suni puse de eretici, 

1 «Nu trebue Grea ne ruga pentru toți acei carii au 

murit fără căinţă și împărtăşirea cu tăinele creştine?» Nu; 

Sânta Biserică face mare deosebire între acei ce mur în- 

tru necăinţă și fără împărtășirea tainelor lui Lisus Christos, 

din greșala lor proprie şi împrotivire, şi acei cărora le-a 

lipsit numai timpul de a alerga la misteriile Căinţei şi Eu- 

haristiei, fiind tăcte dilele lor pe ne aşteptate, de odată, prin 

o causă independentă de voinţa lor.In urmarea acestui prin- 

cipiă biserica nare rugăciuni pentru cei ce se ucid singuri, 

bună 6ră, saii pentru ereticii morți fără căinţă, din contră, 

  

(1). Cuv, pentru cei morţi în credinţa : Lect. cr. 1827, XXVI, 

327-328.
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pentru toți acel din fii sti carii S'aă săvârşit prin mârte 
grabnică, se râgă cu zdrobirea inimei ca o adevărată mană; 
ea rogă pre Domnul de ale da har și-l învâcă cu cuvintele 
acestea : «Tuturor credincioşilor carii au fost înghiţit de 
ape sati căduți în lupte, carii aă perit de vr'un cutremur, 
asasinat saii de foc, Dâmne, D-deul indurărilor, dărueştele 
partea celor drepți, (Can. Sâmb. mort can. 1. trop. 4).-Tu- 
turor celor'ce aii perit de sabie, zdrobiţi de cai, grindină, ză- 
padă, sati au fost acoperiți cu cărămizi sau pământ, Chris- 
tose D deul nostru daruește-le pace» (Can. IV, trop. 4). 
Dâmne al mărirei, mântueşte pre acei ce muriră intru cre- 
dință, răpiți de odată din întâmplare, prin otravă, bâlă, 
apoplexie, strângerea unui amic sai de lovituri» (C. VIII 
trop. 4). Tuturor credincioşilor carii cădură prin voia lui 
D-deii, loviți de fulger sat înghiţiți de pământ sau de marea 
furi6să, tuturor acelora dă-le odihnă, Dâmne lisus» (-C. IĂ, 
tr. 3) (). . | 

2%, De ce se mai fac rugăciuni pentru acei ce s'aii căit 
inainte de morte și âii primit prin urmare dela Domnul, 
prin misteriul Penitenţei, ertare şi deslegare de 16te pt- 
catele lor ?;. Dar, mai ântâiu bre toţi căincioşii aduc înain- 
inte de mârte o căinţă cuvinci6sa, sinceră, profundă, vie, 
îndestulătâre spre a merita de la dreptul Judecătoriii erta- 
rea complectă a tuturor păcatelor lor? Toţi sunt 6re ca- 
pabili de o aseminea că:nță în momentul dureros şi în- 
tricoşat al morței? Este evident că tuturor căincioşilor aces- 
tora li este de trebuinţă mijlocirea bisericei spre a suplini 
ceia ce le lipseşte. Apoi. se cere de la acei ce se apropie de 
misterul căinței ($. 224), nu numai ca să-și marturis6scă 
pecatele înaintea lui D-qeii, ci să se întârcă dela fără-de-le- 

  

(1). Biserica derivă rugăciunea sa pentru cel morţi grabnic chiar 
de la Apostoli (Veţi Synaxar la Dumin. Sexagesim).
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gile lor şi se aducă roduri vrednice de pocăinţe (Ezech. 

XVIII, 2, 22; Mar. III, 8; Act, II, 19; Ap., 11, 5). Dar 

toți cel ce mor în dată după ce sau căit naii avut tim- 

pul de a esecuta și a împlini ceia ce aă început nu mai prin 

Căinţă. Tocmai lipsa acâsta, ce se presintă la toţi cei ce 

mor așa, o îndeplinește biserica puţin câte puţin prin rugă- 

ciuneile sale (Epist. Patr, etc. art. 18). In fine, spre a fi 

demn de fericirea cerescă dupre morte, nu este de ajuns 

nu mai de a căpăta dela D-dei ertarea p&catelor sale, tre- 

bue încă a se curăți în adevăr șia se vindeca cu totul; căci 

dacă, după ce a primit ertarea sa, va mai rămânea în pă&- 

catele sale, negreşii va fi alungat din lăcașurile cerești, şi 

înlocuit de cei drepţi în faţa Sântului sânților;, ba chiar, 

în urma miseriei sale, ar fi cu totul necapabil prin degra- 

dare morală, de a gusta fericirele raiului. Dar, rugăciunile 

bisericei, milosteniile celor vit întru amintirea morților, ŞI 

mai ales proaducerea Jertfei celei fără de sânge, pot se fie 

precum am vădut, de mare ajutoriii pentru toţi acei carii 

at murit cu germenile unei vieți nouâ; se pote ca acestă 

s&mânţă bună să se desvolte pe încetul în ei, sa devie ar- 

bore, se aducă fructe şi ast fel să desbrace cu totul pre 

omu) cel noii și să-l reinoescă cu desevârșire. 

30%. Cum se împacă mijlocirea bisericel și rugăciunile ce- 

lor vii pentru morţi cu Sânta Scriptură, care învaţă, că 

Christos este, „singurul Milocitoriă între D-deii şi 6menă“ 

(E Tim., IL, 2), şi căa „satisfăcut pe deplin pentru toți pă- 

cătoșii 2, (Gal., III, 13; Ebr. VII, 27). ln tocmai așa pre- 

cum se împacă mijlocirea bisericei cu rugăciunile pentru 

cei vii cerute de acelaşi cuvent a lui D-dei (Iacob. V, 17). 

Biserica mijlocește înaintea lui D-qeu în folosul morţilor, 

ca si al viilor, nu în numele săi propriă ci în numele Dom- 

nului lisus (I6n. XIV, 13, 14), şi în virtutea Sacrificiului săi



— 14 — 

nesângeros, pe care, nu încâteză a-l aduce pentru mântui- 
rea celor vii şi a morţilor. Prin rugăciunile sale şi mijloci- 

rea sa, nu-şi propune biserica alta, decât a apropria fiilor 
s&i meritele nesiârşite ale „anicului mijlocitoriă între D-dei 
și 6menă, care sa dat pre sine pentru răscumperarea tuturort, 

4%. Cum se împacă învățătura despre folosul rugăciuni- 
lor bisericel pentru morţi cu cuvântul lui D-deă care dice: 
Este sciut că Gmenii mor odată șapoi se judecă (Ebr. IX, 
27), și declară ca în judecata acâsta va da D-deu fie-căru- 
ea, după faptele sale? (Rom. II, 6). In adevăr, după mor- 

"te este pentru fie-care o judecată a lui D-deă şi o r&splătire, 
dar nu mai o judecată particulară şi o resplătire nedifiniti- 

vă încă. Şi chiar întru acesta se manifestă încă înfinita bu” 

nătate şi îndurare a Domnului pentru noi, că chiar morti 

fiind, după judecata particulară, nu pedepsește difinitiv pre 
pEcătoși, ci le impune un început de pedâpsă şi le lasă încă 
un lung period de timp în care sămânţa binelui ce oduc în 
eternitate păcătoșii ce se căesc, se potă să se desvolteze în 
ci și să-i curăţâscă de t6tă întinăciunea sub înfluinţa bine- 

făcăt6re a rugăciunilor bisericei. Nu mai la finea periodu- 
lui acestuea, când bunătatea înfinită a Domnului va fi avut 
timpul, așa dicând, se termine tot ce este necesar spre bi- 

nele acelor, carii au fost rescumpăraţi prin scump sângele 
săi, nu mai atunci dreptatea sa infinită va rosti judecata sa 
universală şi supremă, în care va da definitiv fie:căruea du- 
pre meritele sale (1), 

(1). Locuţiunele : Vei da fie-căruea după faptele sale, şi : Fie- 
care va culege ce a semănat şi altele de aseminea se raportă de 
sigur la venirea Creatoriului şi la judecata universală care tre- 
bue să aibă loc atunci la sfârşitul iumei, pentru că atunci tot aju- 
toriul va fi de prisos şi totă rugăciunea nefolositore. Căci târgul 
odată închis, nu se mai pote face negoţ. Şi unde vor fi atunci 
&racii, unde preoţii ? unde vor fi psalmodiile, milosteniile, bine-
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50, Dacă sunt creştini, carii capătă ertare de păcatele lor 

chiar şi după mârte, prin înriurirea rugăciunilor bisericei, 

cum se va împlini decă acela ce dice Apostolui, că la diua 

-udecăţei fie-care va primi după cum va fi făcut fiind în 

corp ?» (Ul Cor. V, 10). Cuvântul Apostolului este fără smin- 

16lă ; se va împlini pentru toţi Gmenii, şi în deosebi asupra 

acelor creștini carii după mârtea lor, prin puterea rugă- 

ciunilor bisericei, se vor învrednici a căpeta ertăre de p&- 

cate. Căci, creştinii aceștia; „pe când erai îmbrăcați cu corp“, 

puseră basa ertărel păcatelor lor prin căinţa ce o făcură îna- 

inte de mârte, şi ast-fel, încă înainte de morte se făcură 

demni de rugăciunile Bisericei, şi capabili de a se folosi de 

ele dincolo de mormâni. 

60. Dacă vor fi în iad chiar pEcătoşi ce 'se căesc, cum îi 

vor ajuta rugăciunile bisericel a eşi de acolo când este cu 

neputinţă de a eşi din iad şi a trece de acolo în cerii?> 

(Luc. XVI, 20). Sânta Scriptură dice în adever, într'un loc 

că nu se pote scâte din iad, nici a trece de acolo în sinul 

lui Abraam ; dar aiurea cetim că după morte Mântuitoriul 

nostru lisus Christos sa pogorit cu. spiritul în iad ca un 

D-dei, spre a predica eliberare, şi precum crede biserica, 

trase de acolo pre toți drepţii Vechiului Testament, adecă 

pre toţi cei ce creduseră întru el (I Petr. Il, 19; Mart. ort. 

etc. p. 1. r. 49). Ce se pâte închia de aici? Că, dacă pentru 

unii, ca bogatul din evangelie (Luc. XVI, 26), nu este cu 

putinţă eliberarea din iad, pentru alţii, anume pentru acei 

ce cred în Domnul Iisus, eliberarea acesta este posibilă de 

când a sfărămat iadul și a scos de acolo o mulţime de cre- 

  

facerile ? Ast-tel înainte de venirea, orei aceştia ne vom aj uta unii 

pre alții, şi lui D-gei, care iubeşte frăţia , care este plin de bu- 

nătate și dragoste pentru sufletele nostre, 71 vom aduce sacrificii 

de dragoste frăţesca“ (I6n. Dam. Pentru cei morţi în credință; 

Lect. cr. 1827 XXV, 913).
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dincioși. Precum în ceri, după starea morală a drepţilor, 
sunt mai multe locașuri şi diferite resplătiri (l6n, XIV, 2). 
Aşa şi în iad, fără îndoială, după deosebirele moralităţel 
pecătoșilor sunt locuri de tot feiiul pentru suflete (III Esdr. 
IV, 32, 33, 40); şi pe când în unele gem în flacăre, ca bo- 
gatul din Evangelie, toţi acei ce muriră necăiţi sati necre- 
dincioși (Luc. XVI, 23), în altele putură să stea, de sigur 
tără niște aseminea suferinţi chiar şi drepţii Testamentului 
vechii, până la venirea lui lisus Christos, cum pâte Î și a- 
cum cu pecătoșii carii ati murit într'o adevărată căinţă şi 
credinţă în lisus Christcs; precum din acele închisori in- 
fernale, nu pot să iasă cei deţinuţi pentru starea lor morală, 
așa din acestea at eșit acum drepţii Vechiului Testament, 
și pot încă să iasă, toţi pEcătoşii morți în credinţa și căința, 
Chiar în închisorile ordinare, sunt unii criminali contra 
cărora legile pronunță o închisâre perpetuă saii pedepsa 
capitală ; sunt şi alţii mai puţin vinovaţi, carii prin mijlo- 
cirea vecinilor, pot să capete şi capătă în adever libertatea, 
Ne putem închipui că aşa este şi cu inchis6rea spiritelor,- 
Iadul (1 Petr. III, 19). Iacă pentru ce biserica ortodoxă râgă 
pre Domnul de a isbăvi din iad anume, şi nu de aiurea (1) 

  

(2). Mart. Or. p.1. resp. 64-66; Epist. Patm. etc. art. 18. Aşa învață Marcu Etesanul, Gabriil al Filadelfiei și alți învăţători ortodoxi ai Răsăritului (Vedi la Le Quien Dissert. Damasc. V. p. LAV, LĂVIILD. Nu putem se ne unim nici cu acel carii pretind că prin rugăciunile bisericei, sufletele se isbăvesc, nu din iad, ci dela vămi, formând ast-fel 6re cum un mijloc deosebit între ceriii şi iad (Vedi. Petr. cred. libr. II p. 440, despre cer drepti decedați p. II e. 3); nici cu acoi carii, admițând că, sufletele sunt isbăvite din iad recunosc că iadul este una cu vâmile, un mijloc particular întermediar între ceri şi gehena (Protopr. Nicolsky des- pre rugăciunile pentru cer morţi p. 62-94, St. Petersb. 1841). Nu putem, pentru că biserica nu admite o stare mijlocie pentru su- flote după mârte, nu este un al treilea lo= între ceriă şi ial sai gehena (Mărt. Ort, p. 1 res. 64, 67, 68).
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sufletele acelor ce părăsiră lumea acesta cu căinţă, cum se 

pâte videa mai ales din rugăciunea acâsta. rostită în diua 

Cinci-decimei : «Domnul domnilor! D-deul mântuirei nos- 

tre! nădejdea tuturor margenilor pământului şi acelor ce 

sunt pe mare departe! Tu care ni dai a videa, în acestă din 

urmă şi mare di de mântuire a Pentecostei, serbătorea mis- 

:eriului prea Sântei Treimei, cei de o fiinţă şi împreună 

vecinică. nedespărţită şi neamestecată, precuni şi pogori- 

rea şi venirea Sântului și de viaţă facătoriului 1Eu Spirit 

revărsat în chip de limbi de foc preste sânţii tăi Apostoli, 

pe cari i-ai aşedat purtători al “restel celei bune a sântei nos- 

tre credinte, mărturisitori şi »redicatori al teologiei adevă. 

rate : "Tu care în serbătorea acesta, perfectă şi mântuitore, 

primeşti „darurile espiatăre“ şi prin urmare rugăciunile 

nâstre pentru cei ce sunt în iad, dându-ne mare speranţă 

de a deslegu înfricoşatele legături care-i țin acolo și a face 

să se pogore preste ei mângăerile tale; ascultă-ne pre noi 

umiliţii tă servitori, carii ne rugăm ţie! Ca, cu darul t&d 

sufletele robilor t&, carii nu mai sunt în lumea acesta, se 

afle odihnă în loc luminos, desfătat și cu răcorela, unde nu 

este durere, nici întristare nici suspin! Aşădă-i.in lăcaşurile 

celor drepţi! Dă le.pace și ușurare! Că nu morţii te vor lău- 

da pre tine Domne, nică cel din iad se vor mărturisi ţie; 

ci noi acești vii, te bine cuvântăm ; te rugăm şi aducem 

cererile şi jertfele nostre în folosul sufletelor lor». (Rog. din 

urmă la Pentec. 5). 

70. «Pentru ce ordonă biserica a se ruga pentru cei morți 

şi în genere a face pomenirea lor, mai ales în diua a treia, a 

noua şi a patru-decea dupre morte? Inainte de tote obser- 

văm că acesta este un vechiit obicei în biserică ; se amin- 

teşte de el în Aședămintele Apostolice (1); apoi se vorbes- 

(1). Const. Apost. VII, e, 42., apud Cotaler., Patr. Apost, t. 

I, p. 424.
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te de el mai mult sau mai puţin lămurit în Sântul Efrem, 
Sântul Macarie Alexandrenul, Sântul Ambrosie, Palladie, 
Isidor Pelusiotul,-înveţători din seculul al patrulea sai dela 
începutul sutei a cincea (2); mai târiu cu t6tă chiaritatea 
posibilă, în nuvelele imperatoriului Iustinian, în Eustrate, 
preot din Constantinopole (an. 560), în Sântul I6n Damas: 
cen, Filip Anahoretul (an. 1095) şi alţii (2). Cât despre es- plicarea obiceiului acestuea, se află în câte-va scrieri. espu- se diferit, dar în genere într'un spirit de pietate. Aşa în car. tea Așezămintelor Apostolice cetim : “Diua a treia după mOrtea reposaților trebue să fie consfinţită cu cântări de 
Psalnui, cetirilor şi rugăciunilor pentru dragostea Aceluea, care în diua a treia, a înviat din morți; a noua,-pomenirei 
celor vii și morți; a patru decea,-dupre esemplul vechimei, căci poporul plânse pre Moisi prin patru-deci de dile; în- fine aniversara morței,-in-amintirea reposatului (3). Cetim în Sântul Macarie Alexandrenul, că prin patru deci de dile, sufletul reposatului umblă prin diferite vămi, şi pomenirea sa în a treia și a noua și în a patru-decea di conrespunde cu progresul ce în dilele acestea ângerii fac sufletului către în- chinarea judecătoriului ceresc, care în diua a patru-decea, hotăraște menirea sa până la judecata cea ultimă (4). Eus- trate preot din Constantinopole, şi Filip Anahoretul dai obiceiului acestua esplicarea următore : «In diua a treia se face ântâia amintire solemnă de reposat, pentru că în diua 

  

(1). Sâat., Efrem. Testam. ; Leot. Cr. 1828, XXVII, 249; Maca! Alex, Cuvânt pentru Esivea sufletului, ibid 1831, XLIII, 126-131; A mbros., Orat. de obitu Theodosii Pullad, Lavsaic. ce. 26; Isid Pe- lus. Epist. lib. 1. p. 114. 
(2). Lustin. Novei. 133; Eustrat, ap. Phot. Bibliot. cod CLXXI; )amasc Cuv. pentru cei mo: (i în credinţă; Lect. er, 1827, XXVI, 322; Philip Eremitul ap. Coteler. Patr. Apost. t. 1p.424 not, 5. (3). Vegdi Const. Ap. VIII e. 42, (4). Vedi Macar. Alex. locul citat mai sus.
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a treia Domnul nostru Iisus Christos a înviat, şi s'a aratat 

pentru prima Oră discipulilor săi, în a noua se face alta, 

pentru că a noua di după învierea sa Domnul nostru se 

arătă tarăşi ucenicilor săi; înfine se face în diua a patru-de- 

cea, pentru că atunci avu loc cea din urmă arătare a lui 

Christos ucenicilor săi şi înălțarea sa la cerită (5. Scriitorii 

seculelor următâre presintară Yarăși esplicaţiuni piese des- 

pre acest obiceiă vechiti al bisericel (2). 

80, «Rugăciunile nostre pentru morţi nu sunt ele ore ne- 

folositâre, pentru că nu scim cu siguranţă, care este sorta 

lor şi că pâte mulți din acei pentru caril ne rugăm sunt 

acum întru împărăţia ceriurilor, pe când alţii se află, prin 

o judecată particulară a lui D-deă, în numărul celor osîn- 

diți? Cu tâte acestea rugăciunile nâstre pentru cei morți 

nu sunt nefolositâre. Biserica ne învaţa a ne ruga pentru 

toți cel reposaţi în credinţa ortodoxă și întru căinţă; ea nu 

face deosebire decât nu mai pentru impioşii recunoscuți și 

necăincioşi ; dar pentru cine vor fi audite rugăciunite nos- 

tre, pentru cine nu, acesta se cuvine nu mai Domnului de 

a decide; căci nu mai e] cunâsce pre ai săi şi carii sunt 

demni de îndurarea sa (II Tim. II, 9). Rugăciunile nostre 

pentru acel carii, pote că sunt acum în ceriii sai pintre osin- 

diți, dacă nu li sunt de tolos, sui vatemă de lsc. Dar ru- 

găciunile nostre pentru toţi acei carii muriră ca creștini, 

de şi nu avură încă timpul de a aduce fructe vrednice de 

căință și prin urmare ne meritând încă împărăţia ceriuri- 

lor,-li sunt fără îndoială folositâre. Și pe lângă acestea ru- 

găciunile pentru cei morţi sunt în tot casul tolositore ace- 

  

(1), Bustrat. ap. Phot. Bibl. OLXXI; Philippe Eremitul, ap. Go- 

teler. Patr. ap. 
— 

“e Petra Led. despre mortea drepţilor part. Î. e. 5. lib. IL. 

p. 431-434.
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lor ce le fac, după cuvintele Psalmistului : » Vers-a-voiii ru găciunea, mea în. pântecel: ne (XXIV, 13), şi ale Mântui- toriului : „Pacea vostră la vot se wa întârce“ (Mat. X, 13) Dacă voeşte cine-va, dice Sântul I&n Damascen, se ungă pre vre un bolnav cu Sântul Mir sat cu alt unt-de-lemna sânțit, mai ântăiă se împărtăşeşte el singur de ungere ; ade. că se unge pre sine. Dupre aceia unge pre bolnav. Tot așa este și cu omul care se îngrijeşte de mântuirea aprâpe- lui sei; mai ântăiti se foloseşte el de fapta acesta, apoi im- părtășește folosul apropelui să căci D-deii nu este nedrept ca să uite faptele, după cuvintele dumnedeescului Apos- tol (2). 

9%. «Dacă biserica se rogă pentru toţi cei morți întru ade- verată căinţă şi rugăciunile sale sunt puternice înaintea lui D-deti şi folositâre pentru ei, în casul acesta toți acei pen. tru carii se râgă vor fi mântuiți și nimenea nu se va lipsi de mântuirea eternă». La acestea vom respunde iarăşi cu I. Damascen : Forte bine, deie Domnul nu mai să fie așa ! Căci tocmai acâsta dorește şi voește, de aceia se bucură Dum- nedeul îndurărilor, ca nimene se nu se lipsescă de daruri: le sale divine. Ore pentru ângeri a pregătit el resplătirea și cununile? Ore pentru mântuirea spiritelor a venit el pre pământ, s'a întrupat din Feci6ră, se făcu om, pătimi şi su- feri mârte? Ore ângerilor va dice el într'o di. « Veniţi, bine- cuvântaţii Părinteluy mei; moşteniți împărăţia ce vi s'a pre- gătit?» «De sigur nu Veţi susţinea acesta. Adversarilor ! Dar pentru om, pentru care a și suferit, va pregăti totul. Şi care este omul care, pregătind un ospeţii și chiemând pre ami- Ciă s€i a lua parte, se nu voâscă a veni acolo toţi să se sa- ture de bunurile sale? Pentru ce atâtea pregătiri din par. tea sa, dacă nu pentru a îndestula Ospeţii? Și dacă nol, făp- n 
(1). Cuv. pentru acei morţi în credinţa ; Lect: 1827, XXVI, 324.
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turi nepertecte, cugetăm de acestea, ce trebue să dicem 

de Fiinţa generâsă prin escelinţă, unica prin esenţă, infinit 

bună. şi prietenă Omenilor, care, dând şi: împărțind bunu- 

rile sale se bucură încă și mai mult decât acel ce primește 

și căștigă mântuirea cea mai mare (1)? rebue să nu per- 

dem din vedere şi aceia, că în casa Părintelui ceresc sunţ 

„multe lăcașuri“, şi că gradele fericirei eterne vor fi fârte 

deosebite după meritul acelor ce se vor invrednici de- ea. 

Ş. 259. 30. Observdri asupru Purgatoriului. 

Javăţătura bisericel Romane despre Purgatoriii are re 

care asemănare cu acestă învăţătură a bisericei ortodoxe 

despre posibibtatea pentru unii păcătoși de a scăpa din le- 

găurile Ladului prin rugăciunile celor vii, de şi are şi Ore 

care deosebire. Spre a judeca mai bine și de una şi de alta 

trebue a cerceta espunerea acestei învățături chiar de că- 

tre teologii romani. | 

1. Ei deosebesc în învăţătura despre Purgatoriu două 

părți : „purtea esenţială“ sati acea care a fost decretată, fixa- 

tă, în privinţa subiectului acestuea în biserica lor, şi se inva- 

ță ca dogmă şi „partea ne esențiala, adecă ceia ce nu s'a fixai 

de biserica lor şi formeză obiectul opiniunilor teologice. 

La partea întfia se rapârtă nu mai două proposiţiuni : 10. 

Este un Purgatoriă, adecă un loc sati o stare de «spiare 

(status expiationis) in care sufletele acelor ce ai murit fără 

se fi primit încă deslegare de greșalele ușore, sati chiar du- 

pre ce a căpetato deslegare de pecate, dar fără să îi suferit 

în viaţa acesta pedepsa temporală pentru păcate, îndură 

chinurile spre a satisface dreptăţei divine, până ce curăţin- 

du-se prin aceste chinuri se învrednicesc de fericirea eter” 

nă, 20. Rugăciunile bisericei, milosteniile, şi mai ales adu: . 

  

(5. Cuv. despre cei morţă în credinţă ; Lect. er. 1827, XXVI 326.
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lor ce le fac, după cuvintele Psalmistului : „ Vers-a-voiă Tu găciunea mea în, pântecel: mes (XX XIV, 13), şi ale Mântui- torului : „Pacea vâstră la voi se va întârce“ (Mat. X, 13) Dacă voeşte cine-va, dice Sântul I&n Damascen, se ungă pre vre un bolnav cu Sântul Mir sau cu alt unt-de-lemn sânțit, mai Ântăii se împărtăşeşte el singur de ungere ; ade- că se unge pre sine. Dupre aceia unge pre bolnav. Tot așa este și cu omul care se îngrijește de mântuirea aprOpe- lui săi; mai Ântăiu se foloseşte el de fapta acesta, apoi im. părtășește folosul apropelui săi căci D-deii nu este nedrept ca să uite faptele, după cuvintele dumnedeescului Apos- to] (1,. 

90. «Dacă biserica se rOgă pentru toţi cei morți întru ade- verată căinţă şi rugăciunile sale sunt puternice înaintea lui D-deă şi folositâre pentru ei, în casul acesta toți acei pen- tru carii se râgă vor fi mântuiți şi nimenea nu se va lipsi de mântuirea eternă. La acestea vom respunde iarăşi cu I. Damascen : Fârte bine, deie Domnul nu mai să fie așa | Căci tocmai acesta doreşte şi voește, de aceia se bucură Dum- nedeul îndurărilor, ca nimene se nu se lipsescă de daruri- le sale divine. Ore pentru ângeri a pregătit el resplătirea și cununile? Ore pentru mântuirea spiritelor a venit el pre. pământ, sa întrupat din Fecidră, se făcu om, pătimi ŞI su- feri mârte? Ore ângerilor va dice el într'o di. <« Veniţi, bine- cuvEntaţii Părinteluy mei, moşteniţi împărăţia ce vi s'a pre- sătit?> «De sigur nu Veţi susținea acesta. Adversarilor ! Dar pentru om, pentru care a şi suferit, va pregăti totul. Şi care este omul care, pregătind un ospățiti şi chiemând pre ami- Ci s€i a lua parte, se nu vo&scă a veni acolo toţi să se sa- ture de bunurile sale? Pentru ce atâtea pregătiri din par- tea sa, dacă nu pentru a îndestula Ospeţii? Și dacă noi, făp- m 
(1). Cuv. pentru acei morţi în credinţa ; Lect: 1827, XXVI, 324,
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turi neperfecte, cugetăm de acestea, ce trebue să dicem 

de Fiinţa generesă prin escelință, unica prin esenţă, infinit 

bună și prietenă Gmenilor, care, dând și împărțind bunu- 

rile sale se bucură încă și mai mult decât acel ce primeşte 

și căștigă mântuirea cea mai mare (1) 9 Trebue să nu per- 

dem din vedere şi aceia, că în casa Părintelui ceresc sun 

„multe lăcașură“, şi că gradele fericirei eterne vor fi forte 

deosebite după meritul acelor ce se vor îinvrednici de ea. 

Ş. 259. 30. Observdri asupra Puvgatoriului. 

Iavăţătura bisericei Romane despre Purgatoriii are re 

care asemănare cu acestă învăţătură a bisericei ortodoxe 

despre posibibtatea pentru unii păcătoși de a scăpa din le- 

găurile Ladului prin rugăciunile celor vii, de şi are şi Ore 

care deosebire. Spre a judeca mai bine şi de una şi de alta 

trebue a cerceta espunerea acestei învățături chiar de că- 

tre teologii romani. 

1. Ei deosebesc în învăţătura despre Purgatoriti două 

părți : „partea esențială“ sati acea care a fost decretată, îxa- 

tă, în privinţa subiectului acestuea în biserica lor, şi se inva- 

ță ca dogmă şi „partea ne esențială“, adecă ceia ce nu s'a fixat 

de biserica lor şi formâză obiectul opiniunilor teologice. 

La partea îniGia se rapârtă nu mai dou proposiţiuni : 10. 

Este un Purgatorii, adecă un loc sai o stare de cspiare 

(status expiationis) in care sufletele acelor ce ai murit fără 

se fi primit încă deslegare de greşalele uşore, saii chiar du- 

pre ce a căpetat o deslegare de păcate, dar fără să fi suferit 

în viaţa acesta pedepsa temporală peniru pecate, îndură 

chinurile spre a satisface dreptăţei divine, până ce curățin- 

du-se prin aceste chinuri se învrednicesc de fericirea eter” 

nă. 20. Rugăciunile bisericei, milosteniile, şi mal ales adu- . 

  

(). Cuv. despre cei morţi în credinţă; Lect, er. 1827, XXVI 326.
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cerea Jerifei celei fără de sânge sunt fârte folositâre sufle. 
telor care sunt în Purgatoriii. La partea neesenţială a în- 
veţăturei se rapârtă deslegarea următârelor cestiuni : Pur- 
gatoriul este el un loc determinat sai nu, și unde se află el 
Care sunt pedepsele ce le îndură sufletele, şi focul Purgato- 
riului este el real sai nu mai închipuit? Cât timp r&mân 
sufletele în Purgatoriii? Cum le ajută rugăciunile bisericel, 
ete. etc. (1)? 

II. Oprind cugetările n&stre asupra părţei esenţiale a în- 
veţăturei romane privitâre la Purgaroriii, aflăm ore care 
asemenare cu acea a bisericei ortodoxe în privinţa rugăciu- 
nilor pentru cei morți şi tot odată re care deosebire. 
„1% Este asemănare în ideia fundamentală, . . Căci, bise- 

rica ortodoxă învaţă, ca și cea romano-catolică :-a) Că su- 
fletele 6re căror morți, anume.a acelor carii muriră în cre- 
dința și căința, dar fără să fi avut încă timpul de a aduce 
în viaţă roduri vrednice de pocăinţa și prin urmare de a se merita dela D-dei o ertare complectă de păcatele lor şi a să curăţi cu adevărat, sufăr chinuri până ce se vor învrednici 
de o aseminea ertare şi se vor curăţi în adever;-)) că în 
aseminea cas sufletele morţilor se folosesc de rugăciunile 
făcute pentru ei de către fraţii lor în Christos, carii vieţuesc 
încă, de milosteniiie lor, şi cu deosebire de proaducerea 
Sacrificiului nesângeros. 

2%, Este deosebire în ame&nunte. Căci :-a). După învăţă- 
tura bisericei ortodoxă, sufletele morţilor de care vorbim 
sunt în suferinţă, pentru că, de și s'a căit înaintede morte, nai avut timpul de a face rodurt vrednice de pocăință, 
de a merita dela D-deu o ertare complectă de păcatele lor, 

  

(0): Bertone, Preeleet. 'Fheol. vol. III p, 308-310. Lovan, 1839; Feier, Inst. Theol. dogm. VII p. 41-47; Curs Theol. compl,, t. VII, p. 1604 et sq: Lieberman, Inst. Theol. V p. 406-413 Paris 1839.
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de a se curăţi în adevăr, şi prin aceia de a scăpa de urmările 

naturale ale păcatului, pedepsa ; pe când; după învăţătura 

bisericei romane, sufletele acestor morți sufer în Purgato- 

rit, anume pentru că ele mat suferit aici ped&psa timpurală 

pentru păcate spre a satisface dreptatea divină, și sufer anu- 

me spre a satisface dreptatea acesta ;-b) după învăţătura or- 

todoxa, sufletele acestea se curăţe de păcate și merita dela 

D-dei ertare de păcate, nu prin ele singure şi prin suferin- 

țele lor, ci prin rugăciunile bisericei şi puterea Sacrificiului 

nesângeros; şi rugăciunile acestea nu numai că folosesc su- 

fletelor suferinde, ușureză sorta lor, ci le scot din chinuri 

(Mart, Ort. p. 1. resp. 64); pe când, după învăţătura biseri- 

cei romane, sufletele, prin suferinţele lor chiar, ori care ar 

fi ele, sunt curăţite în Purgatoriii şi satisfac dreptăţei divine 

şi rugăciunile bisericel nu servesc decât ale procura în sta- 

rea acesta Ore care uşurare (2) 

30. Dar cele douE idei în care învăţătura romană despre 

Purgatoriă se deosebşte de învețătura ortodoxă despre ru- 

găciunile, pentru cei morţi, de şi sunt referitore la amănun- 

te, totuși sunt destul de grave şi nu se pot admite, de Ore 

ce și una şi alta este falsă şi restornă chiar și ideia funda- 

mentală a dogmei. 

Este falsă, mai întâi, precum am vă&dut la locul săi (2), 

ideia, că un păcătos căindu-se acum înainte de morte tre- 

bue să aducă și un fel de satisfacere dreptătei divine pen- 

tru păcatele sale suferind pentru acesta 6re care pedepsă 

  

(5. La sinodul din Florenţa s'a esprimat învăţătura acesta în 

modul următorii : „Si vere poenitentes, în charitate. Dei decesse- 

rint antequam dignis peenitentize fructibus de commissis satisfe- 

cerint et omissis, eorum animas penis Purgatorji post mortem pur- 

gani, et ut a penis hujusmodi releventur, prodesse elis fidelium suf- 

fragia, missarum scilicet sacrificia, orationes. - « (n Definit. Fide!). 

(2). Vegi 3. $. 228-228. Despre epitimil și pretinsele indulgenţi.
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temporală, şi acesta în Purgatoriă, pentru că n'a suferit'o aici. O satisfacere complectă dreptăței divine, o satisfacere chiar prisositâre, a fost presintata odată pentru tOte, pentru toți pecătoșii prin lisus Christos Mântuitoriul nostru, care luă asupra sa tâte pecătele lumei şi tote pedepsele pentru pecat ; și spre a obtine dela D-deu o ertare complectă şi eli- berare de tâ:e pedepsele păcatului, pEcătoșşii n'ati decât să- Și apropieze meritele Rescumperătoriului, adecă a crede întru el, a se căi cu adevărat de pecatele lor și a face ro- duri vrednice de căinţa şi fapte bune. Prin urmare, dacă sunt pecătoşi, carii s'au căit inainte de morte, totuşi aii se sufere chinuri după mârtea lor, acesta este numai pentru că n'avură iimpul de a şi apropria meritele Mântuitoriului, ori din causa slăbăciunci lor întru el, oră prin neindestula. rea căinţei lor, şi mai ales pentru că nu aduseră fructe dem- ne de căință şi nu se curățise realminte de pEcat, precum învaţă şi biserica ortodoxă, 
Numai puţin talsă: este şi socotinţa după carea p&cătoşii Sar curăți în Purgatoriii şi ar satisface dreptăţei divine prin chinurile lor. Oră cum S'ar înţelege focul Purgatoriului, fie acesta literal saă într'un sens figurat, nici întrun sens nui se pote atribui ast-fel de efecte. De se ține cineva de literă; 

află că prin natura sa, focul este necapabil de a Curăţi su- fletul, substanță simplă, nematerială, de întinăciunile spirl- tuale. De sa va ținea cineva de sensul figurat, adecă de vede în focul acesta chinurile interiâre ale unui suflet mustrat de consciinţă pentru pecatele sale trecute şi zdrobirea inimei ce o simțește; nimic din tote acestea: nu pot să curăţe su- fetul într'o vi€ţă de preste mormânt; căci în viţă acesta numa! este loc pentru om nici de caință, nici de merit sat vină, nici de a se indrepta pre sine, precum cred romano- catolicii; şi precăt r&măne în p&căt, necuraţit și reînoit,
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până atunci, ori ce ar putea să sufere, nu pâte ni în un 

chip să satisfacă prin suferinţele sale dreptăţei divine şi se 

scape de aceste urmări neinlăturabile ale păcatului (Mart, 

ort. p. 1 resp. 66). Dacă sufletele unor morți sufăr în pur- 

gatoriă. dacă chiar păcătoşii ce s'att căit trebue nu mai de- 

cât să sufere o pedepsă temporală pentru pecat ca satisfa- 

cere a dreptăţei divine; dacă prin suferinţele în Purgatoriiă, 

sufletele acestea se curăţesc în adever şi satisfac dreptăţei 

divine, ce le mal trebue rugăciuni și în genere ori ce mij- 

locire a bisericei? Sufletele care sunt in Purgatoriii vor su 

feri numai decât până ce vor satisface şi se vor curăţi pfin 

suferinţele lor ; deci, dacă rugăciunile bisericei slăbesc nu- 

mai şi ușureză aceste suferinţi, în loc de a prescurta tim- 

pui ce sufletele aii se stea în Purgator, ele îl prelungesc şi 

prin urmare puţin folosesc. Ore acâsta nu restornă evident 

ideia fundamentală a dogmei despre rugăciunile pentru cei 

morți? 

III. Dacă privim noi cu luare aminte partea neesențială 

a învă&ţăturei romane privitOre la Purgatoriii, obiectul opi- 

niunilor teologice, găsim că ele diferă torte mult de învăţă- 

tura bisericei ortodoxe despre rugăciunile pentru cei mor- 

ti, de și în puncte de puţină importanţă judecând prin 

însemnătatea lor intimă. Vom arăta dou€ din ele mai în- 

semnate. 

1%, După Biserica Ortodoxă nu este dupre morte o clasă 

mijlocie între cei mântuiți, şi carii merg la cerii şi între acei 

osîndiți, și se duc în jad; au este un loc deosebit mijlociit 

unde se află sufletele acelor, carii se căiră înainte de morte 

şi peniru carii se râgă biserica; Lote sufletele acestea merg in 

iad, de unde nu mai pot fi scâse decât prin rugăciunile sale 

(Mart. ort. p. 1 resp: 64; Epistol. Patr., etc. art. 18). Cea 

. - 
i 50, 

“Teologia Dogmatică.
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mai mare parte din teologii romani privesc Purgatoriul ca 
un loc deosebit mijlocii între ceriă şi iad, şi îl pun, când 
în vecinătatea acestuea, în lăuntrul pământului, când aprâ: 
pe de acela, când în aer. Totuși sunt alţii, carii v&d în Pur. 
gatorii, nu un loc a parte, ci o stare particulară a sujiete- 
lor, și recunosc că sufletele care sunt în starea acesta pot să 
sufere pedepsa temporală şi să se curăţe acolo chiar unde 
sunt închiși acei carii sunt condemnați la pedepse eterne 
(adeca în iad), aşa că se pote afla în aceiasi închisâre de- 
ţinuţi condemnaţi la o reclusiune temporală și deținuți con- 
demnaţi la o reclusiune perpetuă (5). | 

20. Biserica Ortodoxă respinge categoric focul Purgato- 
riului, un foc în sensul proprii al cuvântului, care ar cu: 
răţi sufletele; (Marit. ort, p. 1 resp. 66). Un numer forte 
mare de teologi romani privesc focul acesta ca real ŞI ma- 
terial (este credința mai că generala a credincioşilor de con- 
fesiunea Romei), şi prin urmare se silesc a aduna pentru îti- 
v&ţătura lor dovezi din Sânta Scriptură şi din vechii învă- 
țători ai bisericei, care se pare că fac alusiune la un asemi- 
nea foc (2) Alţii din contra, înțeleg focul Purgatoriului în 
un sens figurat, ca chinuri spirituale, și prin“urmare nu ci- 
teză în tratatele lor. pentru acesta aseminea dovezi, nici din 
cuvantul dumnedeesc, nici scrierile Părinților, adaugând 
că vechii Invăţători avură despre acest foc nu mai nişte so- 
cotinţi, şi opinuni diverse (5). Ar fi de prisos a mai comba- 
te dovezile îndicate. Sunt în fine şi de aceia carii se măr- ginesc a observa în genere că biserica lor wa determinat 
cu precisiune în ce constă focul Purgatoriului, dacă este 

  

(D. Curs. teol, compl. t. VII, p. 1607; Feier, Inst. Theol. dogm. VII, 42; Lieberman. Inst. theol. V, 413. ed Paris. 1839. s (2). Curs. tzol. comp. |. e. | (5). Perrone, Prel. Theo]. V, III p. 310-318, 325. 321; Klee, Manuel de hist. de Dosm. t. II n. 474. Paris. 1843,
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material sati nu, şi că prin urmare nu aparţine credinţei de 

a-l lua într'un sens sai altul (1). 

Nu mai vorbim de cele-lalte opiniunt privitore la Pur- 

gatonă; nu mai cercetăm, bună oră, cât timp remăn sufle- 

tele acolo, şi dacă tote stai in acelaşi timp; care sunt pe- 

depsele ce le îndură; dacă sunt mai aspre decât ale vieţei 

presente şi mai uşore decât ale iadului; dacă din Purga- 

torii sufletele se râgă pentru ele şi pentru noi carii suntem 

încă în lumea acâsta,; dacă săvârşesc Ore care fapte bune, 

ete. etc. Tâte opiniunile acestea au puţină valOre chiar la 

teologii Romei şi face ca puţini dintre ei să se ocupe cu 

dânsele (2). 

Ş. 260. Aplicaţiunea morala a dogmeă despre judecata par- 

ticulară și resplătirea sa. 

10. „Hotăvâi este ca Gmeniă să moră odată, și după aceia 

judecata“ (Ebr. IX, 27). „Se cuvine a face lucurile celui ce. 

ne-ă trimis pre not până ce este diua ; vine noptea, când ni- 

mene n pote lucra 1“ (lon IX, 4). Să fim cu trica lui D-dei 

pe câtă vreme putem se lucrăm şi să avem vre un merit; 

va veni judecata, după care va urma pentru fie care din 

noi o resplătire dreptă. Sa ne silim a ne căi de păcatele 

nostre şi a ne îndrepta, când şi una şi alta ni este cu pu- 

tință ; după morte şi judecata particulară numai este loc de 

căință nici de îndreptare. | 

20. Odată despărțite de corpuri, sufletele Omenilor ai se 

trecă vămile. Dea Domnul să scăpăm din acestă trecere în- 

fricoșată fără impedecare şi fără frică ! Se cerem darul aces- 

ta și pentru noi şi pentru vecinii noştri, carii sai dus în 

eternitate, precum ne mvaţă Sânta Biserică ; şi tot odata să 

ne sirguim a pregăti la timp sufletui nostru pentru aceste 

(5, Belarmin, de Purgat. lib. 1], e. Li. 

( Feier. Inst. theol. dogm. VIL p, 42.43 ; Curs. Theol.. compl. 

t. VII, p. 1068-1612.
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cercetari întricoşate dar drepte, curățindu-l de tot păcatul, făcendu-l să mergă diu virtute în virtute, întărindu-l în cre- dinţa, iubire și speranță în D-deii ! 
3% Dupre judecata particulară Domnul destină celor drepți fericirea cerescă, de și încă necumplectă și nedefini. tivă, și păcătoşilor pedepsele iadului, Yarăși necomplecte și 

nedifinitive. Gândindu-ne la aceste două stări să ne ferim de păcat ca să mergem pe calea dreptăţei! 
4%. Premărind pre drepți în ceriă şi acordându-le apoi darul de a se ruga peatru noi, Domnul ne învață a-i pr€- mări acum pre pământ ca pre servitorii săi credinckoşi, sânţii și amicii săi, a cinsti chiar icânele și rămăşiţele lor sacre şi a-i chiema în rugăciunile nâstre ca pe niște mijlo- citori și apărători ai noştri. Să nu incetăm deci de a urma învățăturile bisericei ortodoxe, dând drepţilor premăriți în ceriii închinăciunea cuvenită, și alergând la mijlocirea lor înaintea lui D-deă, în tâte nevoile n6stre. 
5% Hotărînd păcătoşilor, în judecata particulară, care este după mârte, începuturile pedepsei iadului, Domnul bine- voiește ale lăsa încă în infinita sa bunătate, nu mai să fi mu- rit în credinţă şi căinţă, posibilitatea de a scăpa din legătu- rile iadului înainte de venirea ultimei judecăţi universale,- dacă nu prin meritele lor proprii, cel puţin prin mijlocirea bisericei, prin rugăciunile şi bine-facerile Gmenilor ce vie. țuesc încă pre pământ. Care din noi fie și din dragoste creş- tin6scă către semenii noștri, nu se va crede obligat de a se ruga pentru fraţii săi repausaţi, de a face milostenii întru amintirea lor, de a aduce pentru mântuirea lor Sacrificiul nesângeros prin păstorii bisericei? . Cine nu va recun6şte cât de folositori, ŞI indispensabil este pentru noi pecătoșii, de a căuta să plecăm pentru eternitate cu credință și căin- ță, și prin urmare a nu fi lipsiţi de posibilitatea și speranţa de a căpăta mântuirea? ,... 

 



ARTICULUL.II. 

  

Despre D-deii ca judecătorii și răsplătitoriă a tot 

neamul omenesc. 

1. Despre judecata universală. 

  

Ş. 261. Legătura cu cele precedente ; qua judecăţeă univer- 

sale ; nesiguranța dilei acestiă şi semnele apropiereă sale ; în 

deosebi venirea lui Antichrist. 

IL. Judecata particulară căriea se supune fie-care om du- 

pre morte nu este o judecată complectă şi definitvă, și prin 

urmare este lucru firesc a aștepta o alta complectă şi de- 

fiinitivă. In judecata particulară nu mai sufletul omului pri- 

mește resplătirea sa, dar corpul nu, de și acesta a luat par- 

te cu sufletul la faptele sale, bune şi rele. După judecata 

particulară, drepţii în ceriii, ca şi pEcătoşii în iad simţesc 

nu mai începuturile fericire sai ale pedepselor ce le-ai me- 

ritat, În fine, după judecata acesta, remâne încă unor pe- 

cătoşi posibilitatea de a uşura sortea lor şi chiar de a scă- 

pa din legaturile iadului, dacă nu prin meritele proprie, cel 

puţin prin rugăciunile bisericei.
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Dar va veni o di, diua cea mai de pe “urmă pentru tot 
neamul omenesc (ln, VI, 39, 40), cum este o di ultimă 
pentru fie-care om a parte, „diua sferșătuluă humel,, şi a uni- 
versului (Mat. XIII, 39), precum este și diua morţei omu- 
lui ;-o di va veni, di, fixată, hotărită, de D-deii, care trebue 
să judece lumea după dreptate (Fapt. XVII, 21), adecă se 
pronunţe o sentinţă eternă şi definitivă. De aceia diua aces- 
ta se numește în Scriptură „diua judecăţer“ (Mat. XI. 22. 
24; XII, 36; | Petr. II, g; INI, 7). „diua mânieă și a ară- 
tare dreptei judecăţi a luă D-deăi“ (Rom. IL, 5). Se mai nu- 
mește „diua fiului omului (Luc. XVII, 22, 24, 26), „diua 
Domnului“ (II Petr. III, ro; : Tes. V, 2), „diua luă Christos 
(Fi. IL, 10; 1, :6), „(lua Domnului nostru, Iisus Chmistost 
(I Corr, 4; Cor. 1, 8; V, 5), pentru că atunci Domnul 
nostru se va arăta pre pământ în t6tă mărirea sa ca să 
judece viii şi morţii; diua cea mare (Fapt. II, 10 ; luda 6),- 
din causa marelor evenimente care ati să se întemple atunci. 

II. Când are să fie diua acestă mare, hotărită mai inain- 
te prin voinţa celui Prea Inalt, acesta Domnul n'a găsit de 
bine a ne descoperi, în interesul nostru moral. «lar diua 
şi ora aceia nimene nu o scie ; nică ângerii din ceriă, ci nu- 
mai. Tatăl. (Mat. XXIV, 36), respunse lisus discipulilor săi 
care-l întreba în privinţa acâsta, „Nu este al vostru a sci tim- 
purile sa, vremile pe care părintele le-a pus în puterea sa 
proprie“ (Fapt. 1, 7), şi adause : „» Priveghiaţă decă, că nu sciți 
în ce di va veni Domnul vostru (Mat. XXIV, 42), „pentru 
aceia și voi fiţi gata, că în Sra în care nu Jândiță fiul omu- 
luă va venit (ibid. 44). 

Dar spre a încuraja pre cei drepți şi a lumina pre cei 
pecătoşi, Fiinţa supremă a bine voit, în înfinita sa înțelep- ciune şi a tot bunătate, a ne arăta, ori prin el însuși, ori prin Apostolii săi unele semne ale venirei sale de a doua



— 191 — 

dră şi ale sfârşitului lumei, unele semne ale apropierei dilei 

celei mari a judecăţei. Lacă cele mai însemnate din semnile 

acestea : 
10. Pe de oparte progresele estraordinare ale binelui pre 

pământ,-propagarea împărăției Evangeiiului lui Christos în 

tota lumea. „ Evangeliul acesta al împărăției se va predica în 

tot pământul, spre mamturie la tâte naţiunile și atunci va fi 

sfârșitul“ (Mat. XXIV, 14), dice însuși Mântuitoriul. Despre 

Jidovi, mărturisa Sântul Apostol Pavel, scriind creştinilor 

dintre ginţi: „Nu voesc jraților, să nu sciți voi taina, acesta, 

ca să nu fiți dela voă înșivă înțelepță,-că o parte din ludei aă, 

cădut în orbire până ce mulţimea naţiunelor va întra (în bi- 

serică) și așa toi Istrailul se va mântui“ (Rom. XI, 25, 26). 

Fără îndoială Domnul nu va veni a doua 6ră pre pământ 

spre a judeca viii şi morţii, inainte de esecutarea întregă a 

poruncii din urmă pe care o dadu Apostolilor sti şi urma- 

şilor când s'a înălțat la ceriti : „Mergeţi deck și învăţaţi tâte 

poporele“ (Mat. XXVIIL, 19); „mergând în tâta humea. predi- 

capi Evangeliul la tâta creatura“, (Marc. XVI, 15). Nu va fi 

nici un colții de păment unde se nu se predice evangeiiul, 

mici un popor, nici un trib care să nu asculte cuvintele - 

mântuirel. . | 

20. Pe de altă parte, progresele escesive ale celui răi şi 

arătarea lui Antichrist pre pământ. „Acâsta se sciă, că în di- 

lele cele de pe urmă vo? veni, timpuri cumptite; căci vor fi 

Gmeniă iubitori de sine, sgarciți, falnici, trufașă, defaimătort, 

neascultători, nemulțămitori. profană, fără de iubire frescă, 

neîmpăcaţi, vorbitori de răi, necumpătați, crudă, neamică bi- 

neluă, vânzători, furioși, îngânfaţi iubitori de desfăiări mai 

mult decât iubitori de D-deă ; având forma pietăţeă, iar pute- 

rea ei tăgăduindu-o“ (UL Tim. ML, r-5). Spiritul cel re, apro- 

piindu-se nimicirea sa, va desfăşura tote vicleniile şi silin- 

ţele sale ca să oprâscă succesele Evangeliului, spre a înde-
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părta pre astfel de credincioşi dela credinţă și a atrage pre 
alţii în curseie fără-de-legei (| 'Tim., IV, 1-3); lucrurile vor 
merge așa'de departe că, „când va veni Fiul Omului, .... 
abea se va găsi credința pre pământ“ (Luc. XVIII, 8), şi „pen- 
iru că fără-de-legea va prisosi dragostea se va răcit (Mat. 
XXIV, 12). Nemulţămit de mijlOcele sale ordinare, Salan 
'ȘI va face atunci, cu ingăduirea lui D-deii (II Tes. II, 1) (2), 
înpersna lui Antichrist, un ajutoriă estraordinariu ȘI pu. ternic spre a combate împ&raţia lui Christos. 

III. Sânta Scriptură întrebuințază numele de Antichrist 
în două sensuri diferite ; într'un sens general, spre a desig- 
na tot ce se opune lui Christos (âvri-/ 010765), combate pro- 
gresele Evangeliului, denatureză sau respinge dogmele saie 
(1 160, II; 22; IV, 3; II I6n 7), şi într'un sens particular, 
spre a indica anume pre adversariul lui Christos, care tre- 
bue să se arate înainte de sfErșitul lumei spre a opera con- 
tra creştinismului (II Tes. II, 3-12; 1 lOn- Il, 18). In raport 
cu persâna acestui Antichrist, cu calitățile şi acţiunile sale, 
aflăm în cuvântul lui D deii un învețământ direct şi destul de lămurit; dar pe iângă acesta se întimpină alusiuni simp- 
le şi predicţiuni misteri6se a căror sens nu ne este accesi- 

  

(3). Apostolul gice : „Pentru aceia li va trimite D-geii puteri lucrătâre de înşelăciune ca să redă minciunei (IL Tes. II, 11). Ac6sta însemnă că D-deiă va lăsa se lucreze asupra, lor ilusiuni, nu ca să fie justificaţi prin aceia, ci ca se fie condemnaţi. Şi pen- tru ce? Pentru că n'ai credut întru adevăr (Ibid. 12), adecă în adevăratul Christos, ci au dat la fără-de-lege, adecă lui Anţi- christ. D-deii va permite chiar și acâsta în timp de persecuție, nu că nu o pote împedeca, ci cu scopul de a încununa statornicia atleţilor săi, precum face de ordinariii şi cum o făcu pentru Pro- feţii și Apostolii săi; aşa că prin suferinți de scurtă duraţă să moştenscă împărăţia eternă a ceriurilor, după aceste cuvinte ale lui Daniel. In timpul acela toţi acei din poporul tăi carii se vor găsi scrişi în carte se vor mântui (Dan. XII, 1). De sigur aci e vorba, de cartea vieţei (Cyr. Ier. Catech, XV, n. 27. p. 325).



— 193 — 

bil, și asupra cărora s'a rostit din vechime de către învă- 

țătorii bisericei nu mai socotinți particulare. 

10, Ceia ce avem mai lămurit despre persâna lui Anti- 

christ se află mai ales în capitulul al II-lea al epistolei a Il-a 

către Tesaloniceni. 

Acolo se vede : Că va fi o:personă determinată, un om 

anume, dar un om impios sub influinţa particulară a lui Sa- 

tan. „Se va videa ivinduse“, dice St. Paul, „omul păcatuluă, 

acest fiă al perdăreă, acel impios care trebue să vie însoţit de 

puterea Satanei“ (II 'Tes. II. 3. 8, 9). Toţi Sânţii părinți şi 

învăţători ai bisericei, Irineă, Ipolit, Tertulian, Eusebiu, 

.Chrisostom, Ambrosie şi alţii, recunosceaii pe Antichrist ca 

o persână determinată şi ca un om (1). Cât despre raportul 

său cu Satan. credeii unii că Antichrist ar fi ca un fiă sau 

Viastare a iui Satan (2); alţii, că Satan se va afla în el, se va 

servi de el ca de un instrument, lucrând în el prin sine în- 

suşi (5), şi alţii că Satan însuşi se va întrupa nemijlocit în 

persona lui Antichrist ($); 

Că pentru caracterul stă se va distinge prin o mândrie 

escesivă şi se va face a trece ca D-qei. Vrajmașiul“, dice 

Apostolul „se va înălța maă presus de tot ce se dice D-deă, 

și se adoreză, ședind el în templul luă D deă ca ; Dumnedeă, 

arătându-se pre sine că el este D-deă“ Ul Tes. IL, 4) ; 

Ca, spre a-și atinge scopul, va predica o înveţătură falsă, 

contrară credinţei salutare a lui Christos, o învățătură amă- 

5), Iven. Adv. Her. V, 25,n.1sq.; Hippol., de Antichrist. e. 14, 

5 tal de Preser. her. e. 4: Air. in Luce. XVII, 24; Chrisost. 

de erue. et; latron. homil 1.n. 4; ln. 4; Ambr. Bened Patriarch. 

6. 1; leron. în Ps. LXXXIX : Teodoret, in Num. quzest. NL 

(2). Lactant. last. divin. VII, 11; Hezich. de Ier. Quest. IX, în 

Cotel. Monum. Ecel. Grec. t. III: Teron în Isai. e. XVI, XXIII. 

13). Cyr, de lerus. Catech. V, n. 14 p, 321; L. Dam. Esp. Cred. 

Ort. e. ÎV, e. 26 p. 800-501. 

(4). Inainte de venirea lui Christos se va arăta în lume, înves-
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gitOre, prin care va atrage mulți 6meni slabi şi nedemni : 
»Trebue să vie. ....... cu tote ilusiile care pot să ducă la 
fără de-lege pre cei ce pier, pentru că n'a primat și iubit ade- 
vărul ca, se fie mântuiță. De aceia D-deă li va trimite puteri 
amâgităre așa de lucratăre, că vor. crede mânciumneă, pentru că 
toți cei ce n'aă credut adevtruhiă, ci ai consimţit cu fără- 
de-legea, să fie condemnaţi“ (II Tes. [I, 10-12). | 

Că, spre a sprijini învățătura sa şi a amăgi şi mal bine pre 
Omeni va lucra aratări false şi minuni minciun6se : „ Ire- 
bue sa vie însoţit de puterea, luă Satan, cu tot feliul de minu- 
nă, semne și lucrari amăgitre“ (Ibid. 9) (1). 

Că în fine va peri sub lucrarea lui lisus Christos, când 
acest dumnedeesc Mântuitoriii va veni să judece viii şi mor- 
ţii : » Atuncă se va descoperi impiosul pe care-lva zdrobi Dom- 
nul lisus prin suflarea gureă sale și-l va pierde prin strelu- 
cirea presenţiă sale“ (ibid. 89). | | 

2%. lacă opiniunile care au fost din vechime întemeiate 
pe unele alusiuni ale cuvântului lui D-deu și pe unele pre- 
diceri misterise privitre la Antichrist, 

Va eși din seminţia lui Dan. Se deducea socotința acesta 
din cuvintele patriarchului Iacob : „Dan se devie un șârpe 
în cale“ (Fac. XLIX, 17); din cuvintele lut leremia : „Dela 
Dan, tot pământul s'a mișcat de fornaitul căilor luă“ (VIll, 16); 

  

tit cu natură ominâscă, inimicul Gmenilor si vrăjmaşul lui D gei, demonul, răpitorial numelui lux D-geii“ (Teod. Esp. abs. a dogm. div. e. 23; Lect. e. 1844, 1V, 355). 
(E. Sciind că nu va îi pentru el ertare la, judecată, va începe un r2sboii pe faţă, nu precum face de regulă prin servitorii săi, 

cl prin el însuşi, cu semne si minuni amăgitâre de tot feliul. Fiind tată al minciunei se va cerea de a amăgi închipuirea prin min- ciuui, aşa că mulțimea va crede că vede un mort înviet, când el nu va fi inviet, şchiopii umblâna şi orbii vădând, ps când ei nu vor îi vindecaţi (Cir. fer. Cat. XV, n, 14, p. 321). De aseminea în Sîntul Efrem. Cuv, despre venirea Domnului şi Antichrist. Op. St. p. XIV, 31).
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şi mai ales aceia că în Apocalipsă (VII), unde se află enu- 

merarea tuturor triburilor lui Istrail în fie-care din ele ân- 

gerul însemnase până la două-spre-dece mii de servitori 

ai lui D-deii, nu mai de seminţia lui Dan nu face nici O 

amintire (2). 

Va fi un suveran puteinic, care va usurpa puterea prin 

violință şi va întinde domnia sa preste tâte poporele; căci 

în profetul Daniel se dice : „Regele va face cum va voi; se 

va rddica şi va duce fala mâniei sale contra lui D-deă“ (XI, 

36; comp. VII, 24); şi în Apocalipsă : „Și bălaurul "i va da 

tăria şi puterea sa cea mare“ (XIII, 2), „și putere i sa dat 

asupra Gmenilor de tâta seminţia, din tot poporul, de istă lim- 

ba şi de î6ta națiunea“ (b. 7). (?). 

V'a rădica o persecuție grozavă contra creştinilor; va 

cere dela toți o închinare divină pentru persona sa; va 

atrage pre mulţi și acei ce nu i se vor supune 1 va omori, 

„I sa dat și puterea de a face pesboiă, sânților și de at învin- 

ge“ (Ap. XI, 7; comp. Dan. VIL, 2); pşi fu adorată de 

toți cei ce locuează pre pământ, a căror nunte nu eraă, scrise 

dela facerea lumei în cariea pieței Mielului ce sa jertfit“ 

(Ibid. 8)-„Și i sa dat putere de a însufleți chipul Bestiei, așa 

ca chipul acesta se vorbescă și se ucidă pre toţi acei carii nu 

Sar închina chipului Bestieă“ (Ibid. 15) (£). 

Spre a combate pre Antichrist D-dei va trimite de sus. 

„Dot martori“, carii precum se dice în Apocalipse „vor pro- 

(0. Ireneu, adv. Her. V, 30 : Hippol. de Antichrist, e. 14, 15; 

Hilar. în Mat, XVII; Ambr. Bened. Patrareh. e. 7; leron. în Mich. 

e. IV; Aug. de Civ. Dei XX, 7. , | 

(2). Omul blasfemătoriii, și călcătoriii de lege care nu va mo: 

şteni impăraţia strămoşilor să, ci va surpa puterea prin Magie 

(Cir. ler. Catech. XV. ai 13. p. 320-321. Comp. Dam. Esp. cred. 

rt. li 6 p. 30). 
e ei YI. 25, n. 1; 28,n.2; Cir. ler. Catech. XV, 

n. 15, p. 322.
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fetisa“ adevărul, vor face minuni; dar, „dupa ce vor da 
mărturia lor, se vor omori de balaur, pe urmă vor înviea 
în trei dile şi jumătate şi se vor înălța la ceri (XI, 3-2). 
Unii înveţători credeai că aceste două mărturii vor fi E- 
noch (după Sirach. XLIV, '5) şi Elie Tesbitânul (după Ma- 
lach. IV, 6; Sir. XLVIII, g, 10) (2). | 

Impărăţia lui Antichrist va dura nu ma! trei ani ŞI jumă- 
tate ; căci se dice în cartea lui Daniel: » Vor fi dați pe mâni- 
le luă până la un timp, două timpuri și jumătate de timp“ 
(VII, 25; comp. XII, 7) (), şi în Apocalipsă : „Putere isa 
dat de a face răsboiu prin patru-deci și două de lună“ (XIII, 5); 
«şi vor călca în picidre sânta cetate prin patru deci şi două 
de luni (XI, 2), şi în aceiași carțe în privinţa celor doi mar- 
tori pe care-i va trimite D-deii spre a combate pre Anti- 
Christ, se dice că „ei vor profetisa prin o mie două sute șâse 
deci de ile“ (XI, 3) şi despre femeia îmbrăcată ca sârele 
(adeca Biserica) se dice că „Ea a fugit în pustie, unde avea 
un loc ce î-l pregătise D-deă, ca să se nutrăsed acolo prin o 
mie două sute șse-dlecă de gile“ (XII, 6); şi în adevăr, „Ba 
trebue sa fie nutrita un timp, dout timpuri și jumatate de timp, 

  

(2). St. Efrem. Cuv. despre venirea Domnului, şi a lut Anti- christ. Op. St. p- XIV, 33; |. Damasc. Esp. cred. ort. 1. IV, %, p. 301. ete. (V. Switzer, Thesaur. eceles Avrixptoroş) 
(2). „Antichrist va domni nu mai trei ani și jumătate. Afirmăm ac:sta nu pe aserţiunen cărţilor a căror autoritate divină este ne- cunoscută, ci din profeția lui Danie!, care gice aşa : Şi se vor ca în mânile sale (Aniichrist) până la un timp, două timpuri şi jumătate de timp (VII, 25). Aici un timp, este spaciul de un an, în care se vaară ta și se va întări; două tim puri, sunt cei doi ani nrmători ai crimi- nalei sale dominaţiuni care formeză, cu primul an, trei ani ; în fine jumătate de timp, este un spaciă de şâsa luni. Aiurea iarăşi Daniel dice vorbind despre omul ce l-a vedut în videnie : Jurase-va pe Acel ce vieţueşte în etern, că aceia, va dura un timp, două tim- puri si jumătate de timp (Ibid. XII, 7), Cir. Ier. Cat. XV, n. 16, p. 323, 324). De aseminea în St, Efrem: Cuv. despre venirea Dom- nului şi a lui Antichrist; Op. St. p. XIV, 35.
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afară de presenţa șerpelui“ (lb. 14) (2). Nu este de prisos a 

observa că predicerile privitâre la Antichrist fură de mai 

multe oră aplicate la diferite persâne. Unii după mărturia 

lul Augustin au vEdut pre Antichrist în Neron (9), alţii în 

gnostică (3, alţii iarăşi în papa Romei, şi în genere în pa- 

pism. Acestă socotinţă din urmă, care se ivi şi se respăndi 

în evul medii, în Occident pintre mai multe secte (4), dar 

care sc întări mai ales dela ivirea societăţilor protestante (5), 

a pătruns până şi în sistemele lor de teologie şi a fost chiar 

de mai multe ori desvoltată în tratate speciale (?). 

Ş. 262. Evenimentele care vor avea loc în dia judecăţei 

universale, și ordinea în care dă să fie ele. 

|. Lucrările lui Antichrist pre pământ vor dura până în 

diua judecăţei. In acestă di mare se vor împlini și alte eve- 

nimente mari. Se va videa venind din ceriti Domnul,-Jude- 

cătoriul viilor și al morţilor (Luc. XVII, 24; 1 Cor. 8), 

care va nimici pre Antichrist prin arătarea venirei sale (UL 

'Tes, II, 8). La vocea Domnului morţii vor inviea la jude: 

cată (l6n, V, 25; VI, 54), şi cel vii se vor schimba (I Cor. 

XV, 51, 52). Judecata se va face şi pentru unii şi pentru alți 

şi în genere pentru t0tă lumea (6n. XII, 48; Rom. Il, 5 6). 

«Pe urmă va veni sfârșitul lumei (Mat. XIII, 39) și a îm- 

părăţiei harului Domnului nostru lisus Christos (1 Cor. 

XV, 24). 

(). In genere se pote afla mai pe larg despre Antichrist în op. 

Em. $. S. lavorsky : Semnele venirei lui Antichrist si despre 

sfârşitul lumei, Mose. 1103. 

(3). De Civ. Dei, XX n. 8. 4 bossal 

3). H 1, in Epist. ]l & essa]. 

i Rise Manuel de Phist. des Dogmes chr. $. I. p. 133. Pa- 

ris. 1848. , 

(5) Luther. Captiv. Babil; Calvin. Inst. IV, 8, n. 10. 

(6). Em. Ș. Irinei Falkovski espune disputa acesta între ca- 

tolică si protestanți. lib. XVII e. 6. t. IL, p. 262-263.
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II. Așa e repegiunea cu care trebue se să urmeze aceste 
evenimente mari, sai chiar simultaneitatea, că este mai că 
cu neputinţă de ale distinge unele de altele şi a arăta succe- 
siunea lor. Totuşi;'spre-a ușura cercetarea fie-cărui din ele, 
va fi bine ale dispune, după ideia .nâstră principală despre 
judecata universală, în ordinea următâre : 0 împrejurările 
preliminare ale judecăţei universale: venirea Domnului, Ju- 
decătoriul viilor și al morţilor; învierea morţilor pentru 
judecată, la glasul Domnului (i6n. V, 25) şi schimbarea ce- 
lor vii; 20 judecata universală în sine; adevărul, forma și 
caracterile sale ; 30 în fine împrejurările ce însoțesc judeca- 
ta universală ; sfârșitul lumei şi transformarea prin foc (căci 
nu se pote crede că acesta va avea loc înainte de judecată, 
invierea morţilor și transformarea celor vii carii, de almin- 
trelea, ocupați cu afacerile lor obicinuite (Mat. XXIV, 37- 
41) ar trebui să fie consumaţi cu pământul (II Petr. JI, 10), 
şi n'ar putea să remâe în viaţă până la venirea Domnului) 
(| Cor. XV, 5), sfârsitul împerăţiei harului lui lisus Chris- 
tos și începutul împărăției gloriei. 

$. 263. Imiprejurarile preliminare ale Judecăţei universale : 
Venirea Domnului, Judecaloriul viilor și al morţilor. 

Venirea Domnului pre pământ, ca Judecătorii al viitor 
şi al morţilor, este primul eveniment mare ce va fi în diua 
ultimă a lumei! 

I. Realitatea sau adevărul aceste) veniri de a doua Grăa 
Domnauiui nostru pre pământ se atestă lămurit de Sânta 
Scriptură. Ei singur dice : „Fiul omuluă va veni, întru glo- 
ria Parintelui sei; cu ângeriă să, și atunci va da lie -caruca 
dupre țaptele sale“ (Mat. XVI, 27). El spune acesta de mai 
multe ori espuind amăruntele. venirei sale (Mar. XĂIV, 
27 30; XXV, 31-42; Marc. VIII, 38; Luc. XII, 48; XVII, 24; 
I6n XIV, 3), Îngerii, carii se arătară Apostolilor după înăl-
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țarea Domnului la cerii, i vestiră : „Acest Iisus, care des: . 

„panţindu-se-de voi, sa înălțat la ceriă, va veni așa precum 

Lapi vedut suindu-se“ (Fapt. Î, n). Apostulul luda citâză în 

Epistola sa profeția lui Enoch, al şeptelea dela Adam : 

„lacă vine Domnul cu decele de mii de sânţi ai săă, să facă 

judecată asupra tuturor Gmenilor, şi se mustre pre toți im- 

pioșiă între dânșii de tăte faptele lor cele împi6se, care le-aă, 

săvârșit-și de tote cuvintele lor cele aspre care le-aă vorbit asu- 

pra lui păcatoșiă cel impioși“ (14, 15). Cei-lalți Apostoli amin- 

tiră adesea creştinilor acestă a doua venire a Domnului, atât 

spre a-i întări în credinţa şi pietate (LlOn. II, 28; Tit. ll 12,13), 

cât și spre ai întorce dela condemnarea aprâpelui (IL Cor. 

IV, 5), saă spre a-i îndemna ca să fie cu luare aminte și se 

fie tot-dâuna gata (I Tes. V, 2-6) sait spre aj mângâia în ne- 

casurile lor (L Petr. IV, 13). 

[|. Domnul ne descrie ast-fel modul venirei sale de a 

doua oră. 10. Va fi iute și neașteptată : „ Precum Xese fulge- 

mul de odată dela resărit și se arată la apus, așa va, fi și ve- 

nirea fiuluă omului“ (Mat. XXIV, 27; comp. Luc. XVII, 24), 

şi la venirea fiului omului se va întâmpla cum a fost pe 

timpul lui Noe (Ibid. 37). 20. Mai ântfii se va vedea pre 

ceriă crucea sa, ca semnul premergătoriă Judecătoriului 

ceresc. «Atunci Semnui Fiului omului se va arăta în cerii, 

şi tote popârele pământului vor plânge şi vor suspina. (Ibid. 

30) (1). 3%. După aceia locuitorii pământului vor vedea pre 

1. „Atunci se va arăta în cerii semnul Fiului omului (Mat. 

XXIV, 30), adecă crucea care este mai strălucită decât sârele; căcă 

sorele se întunecă, se ascunde, pe când crucea se arată; dar acesta 

mar avea loc dacă ea par fi maj stralucită decât razele sorelui. Dar 

pentru ce arătarea semnului acestuea ? Spre a rușina. pre Jidovi; 

căci lisus Christos va veni la judecata acesta, cu cea mai mare Jus- 

tificare,-crucea sa, arătând 6menilor nu numai ranele sale, ci şi 

mortea sa neomenbsă“ (Chris. în Mat. hom. LXXVI, n. 3. t.II], 

p. 309.310). „Crucea gloriosă se va arăta cea ântâiii la, a doua
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judecătoriul însuşi venind pre nouri ceriului, încunjurat de 
nenumerate trupe de ângeri : „Și vor vedea pre Fiul omu- 

“luă, care va veni pre nouriă cerinlaă cu mare slava (Ibid. 30) 
„însoțit de sânţiă stă îngeri întru mărirea Părintehă săi 
(Marc. VIII, 38). 

III. A doua venirea Domnului pre pământ va fi cu totul 
deosebită de cea dintăii prin caracterul și scopul să. Atun- 
ci a venit Domnul nostru întru înjosire : „.S'a micșurat pre 
sine“, dice Apostolul „ascultătorii făcându-se până la mor- 
ie și morten cruce (Fil. II, 8); atunci l-ati persecutat, aă 
fost chinuit şi batjocorit, a fost restignit ca un făcătoriă 
de rele; acum va veni „întru mărirea sa, însoţit de toţi ân. 
gerăă ; va șidea pre tronul gloriei sale“ (Mat. XXV, 30); acum 
toț locuitorii pământului vor vedea lăm urit cum D-dei „l-a 
înălțat și da dat nume care este may pre sus de tot numele“ 
(Fil. IL, 9), „ea întru numele lui lisus tot genunchiui să se 
plece şi tâtă limba se mărturis&că. că Domnul lisus Christos 
este întru gloria hui D-dei, Parintele“ (lbid. ro, 11). El a venit . 
atunci, „nu ca să fie servit, ci ca sd servescă el și să-și dea viaţa 
Pentru rescumperarea multora“ (Mat. XX, 28) „nuca se judece 
lumea ci ca sase mântudscă lumea prin el“ (16n. Il, 17). Acum 
va veni ca să judece lumea după dreptate (Fapt. XII, 31), 
adecă se ceră socotelă tuturor locuitorilor pământului des- 
pre modul cu care se vor fi folosit de meritele sale, 'şi vor 
fi. însuşit mântuirea cea mare căstigată prin sângele săi, şi 
spre a da fie-căruea după faptele sale», (Mat. XVI, 27). 

Biserica Ortodoxă, privind a doua venire a Domnului 
nostru ca una din dogmele sale principale, o marturisi în 

  

venire a lui lisus Christos, ca un sceptru glorios, via făcătorii, adorabil şi sânt, alui Christos Regele nostru, după cuvântul Dom- nului care gice“ ; „Se va arata pe ceriă Semnul Fiului omului (Mat. XXIV, 30), St. Efem. Cuvânt la premărita Cruce : (0p. St. p- XIV, 41) : Comp. Cyr. ler. Cat. XV; n. 22, p. 329.
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tot-dcuna în simbolul săi prin cuvintele acestea : „Și iarăși 
are să vie cu mărire să judece viii și morţi. .... Și în- 
vEțătorii săi, esplicând cuvintele acestea ale Simbolului ca- 
techumenilor, dicea : «Noi nu mărturisim o singură venire 

a lui Christos; noi mărturisim și o alta, care trebue să fie 
mai glori6să decât cea dintâiă, căci în acesta 'și arată răb- 
darea sa, pe când în aceia 'și va arăta fruntea încununată 
cu corâna lui D-deii Regele regilor. .. . . >. In cea dintâi 
fu culcat în esle, intășat; în doua se va îmbrăca „cu lu- 

mina ca cu un vestmâni“ (Ps. CILI, 2). In cea dintăiii a suferit 
pe cruce, despreţuind neomenia (Ebr. XII, 2); în a doua 
va veni întru mărire, însoţit de oștile ângereşti, Domnul va 

veni, nu ca să fie judecat a doua 6ră, ci ca să judece pre 

judecătorii s&i. Acel care, odinioră, când era judecat, tăcea, 
va aduce aminte ca.cătorilor de lege, carii arătară atâta 

îndrăsnelă înaintea crucei, şi le va qice : „ Vot aţă făcut îdie 

acestea şi e am tăcut“ (Ps. XLIX, 2:). E! veni atunci în ca- 

litate de iconom, învățând şi sfătuind poporul; dar astă-di, 

şi nevrând, va trebui să se supue st&ăpânirei sale (4). 

Ş. 264. Invierea morților şi schimbarea celor vii. 

In diua cea de pre urmă (l6n. VI, 40, 41), și în momen- 

tul când Domnul nostru va veni pe pământ întru mărirea 

sa, iusoţit de locuitorii ceriului, „va trimite înaintea lui“ pre 

ângerii săi „cu strigare mare de trămbița“ (Mat. XXIV, 31); 

„Morţii vor audi glasul fiuluă luă D-dei“ (l6n. V, 25); „căci, 

în data ce se va da semnul cu glasul arhangelului și prin, 

trambița luă D-deă, însuși Domnul se va pogori din ceriă 

și cei morţi întru Christos vor înviea âniâiă ; după aceia not, 

(1). Cin. lerus. Cateh. XV, n. 1. p. 308-309. 

"Teologia Dogmatică.
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ceă vii. . „vom fi schimbaţi“ (| Tes. IV, :6, 17; I Cor. XV, 52). 
I. Că invierea morţilor va fi în adevăr : | 

10. Acesta este un adevăr, care era cunoscut acum în bi- 

serica Vechiului Testament (Fapt. XXIII, 6; XXIV, ş). 
In mijlocul suferințelor sale cele crude dreptul lov se mân- 

gâia cu ideia acesta : „Scii că Rescumpărătoriul mei, este viii 

și că voii, înviea din pământ în diua cea de ăpo?, că voi fi 

Xarășă îmbrăcat cu. pielea mea“ (lov. XXLX; 25-26). Evla- 

vioşii frați Macabei, pe care i-a ucis Antioh cu mârte de 
martiri, se mângâiai și se imbărbătau, dicând : „Regele lu- 
mei ne va înviea la învierea vieţei eterne, pre noi carii înurim 

pentru legile sale“ (IL Mac. VII, 9; comp. XI, 14). luda Ma- 
cabeui trimise la lerusalim un dar bogat pentru păcateie 
coreligionarilor săi, carii perise în luptă, „gândindu-se cu În- 

țelepciune și pietate la înviere“ (IL Mac. XII, 43). Când Dom- 

nul lisus. dise Martei, surorei lui Lazăr : „Fratele tă va în- 

viea“ ea-i respunse : „Sciă că va înviea la învierea în diua 
cea de apoi“ (ln, XI 23, 24). | 

29. Acest adever la întărit și confirmat Mântuitoriul nos- 
tru cu tOtă chiaritatea posibilă, când în respunsul către 
Marta lăcu însemnarea acesta : „Bă sunt învierea și viaţa ; 
cel ce crede întru mine, de va și muri, viă va fi“ (Lbid. 25); 
și chiar înainte de acesta, când fâcu şi repetă înaintea tu- 
turor jidovilor acestă observare sărbătorescă : „ Adevir, 
adevăr, dic vouă; vine cesul și acum este, când morţii vor 

audi glasul Fiuhui lui D-deă și'cel ce-l vor audi vor vieți. . 
Vine timpul când toți cei ce sunt în mormenturt vor audi 
glasul Fiului luă D-geă și acei ce vor fi facut fapte bune-vor 
eși întru învierea viețeă ; țar ceă ce vor fi făcut cele rele, întru 
învierea, osindirei“ (ln. V, 25, 28, 29). 

3%. Adevărul acesta, a fost predicat şi de către Sânţii Apos- 
toi, Petru şi loan, îndată dupre cea incenut a predica
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Evangeliul, fură prinşi de ludei, carii „nu puteaă suferi“ 

dice Sântul Luca „ca eY să vestâstă învierea morților întru 

lisus“ (Fapt. IV, 2). Apostolul Paul asigură vorbind despre 

sine, că el are „speranţă în D-deă că toți Omeniă, drepți și 

nedrepți, vor înviea într'o di“ (Fapt. XXIV i5; comp. XVII, 

18, 32; XXIII, 6). Aiurea acelaşi Apostol pune adevărul 

înviere! morţilor în numărul adevărurilor fundamentale 

ale creştinismului (Ebr, VI, 2). In fine, într'un al treitea loc 

din scrierile sale se esprimă şi cu mai multă putere asupra 

acestui adevăr, arătându-l strins legat cu acel al învierei 

Domnului nostru lisus Christos şi în genere cu t6tă predi- 

ca evangelică : „ Deci dacd se vestește că Christos a înviat din 

morţi, cum dic unii dintre voi ca nu este învierea morților ? 

dacă nu este învierea morţilor, nici Christos nu s'a sculat; 

însă dacă Christos ma înviat, apoi zadarnică este și vestirea 

năstră, zadarnică și credința vostră ; ne von vădi și ca mar- 

toni minciunoși aă luă D-dei, că am mărturisit împrotiva luă 

D dei ca a înviat pre Christos, pre carele nu la înviat, dacă 

cumva morţii nu vor înviea. Caci dacd morţii nu vor învia, 

nică Christos nu Sa sculat; şi dacă Christos nu a înviat, zd- 

darnică este credința vâstră“ (L Cor. XV, 12-17). 

40. În fine Sânta Biserică a admis statornic şi a învețat 

în simbâlele sale chiar (1) învierea ca unul din adevărurile 

principale ale credinţei creștine. Mergând de bună voie la 

morte, sânţii martiri O mărturiseaii iarăşi (2). Ea tu apărată 

contra păgânilor şi ereticilor de către apologiștii creştinis- 

mului (3). Unii păstori şi învăţători compuseră tratate spe- 

(1). Simb. Apost. S. Nie-Constpl, Atan. Id. Iren., (adv. Her. 1. 

10) Mertul (de Przeser. hseret. e. L3)s. a. | 

(5. Ep. Bis. din Smirna despre matr. St. Policarp. n. 14; cf. 

Ruinard Acta Mari, sincer. p. 70, 150, 494. Amst., 1115. Ă 

(3). Iustin Apol. îi. c. 18, 52., 'Taţian., contr. Grec, c. 6; Teoil. 

ad Autolic,
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ciale (1) și o numiră adevărul fiinţial și fundamental al-cre- 
dinţei creștine (2). 

II. Posibilitatea învierei morţilor nu trebue să fie pusă 
la îndoială. 

19. lisus Christos, Mântuitoriul nostru, o puse în eviden- 
ță atât prin cuvântările sale, cât și prin fapte. Prin cuvân- 
tările sale, când le dicea Fariseilor: »Retăciţă, nesciind Scrip- 
turile, nici puterea lui D-geu“ (Mat. XXII, 29); dar și mai 
direct încă, când, esplicând fructele m isteriului Eucharis- 
tiei dicea : „Cel ce mănâncă trupul meă, și bea sângele mei 
are viață vecinica, și e '] voi înviea pre el în diua cea de 
apoi ; căci trupul meă, este cu adevărat mâncare și sângele 
meă, cu adevărat boutura. Cel ce mănâncă trupul meă, și bea 
sângele mei rămâne în mine și ei întru el. Precum părintele 
care ma trimis este viă și că viez prin Parintele mei, de ase- 
minea și cel ce mă mănâncă va viețui tarași prin mine“ (ISn, 
VI 55-58). Prin fapte, dând morţilor viaţă, în dilele ministe- 
riului s&ii de aici (Luc. VII, 14; VIII, 49; I6n, XI, 44); în- 
viind prin o putere ne vedută, chiar în momeatul morței 
sale, corpurile multor drepți la Ierusalim (Mat. XXVII, ș2, 
53); în Âne învind el însuşi (1 Cor. XV, 20, etc). 

2%. Apostolii voind să facă a se înțelege posibilitatea aces. 
ta a învierei morţilor, aduceati aminte de a tot puterea lui 
D-deu : „Precum D-deă a înviat pre Domnul, ne va învia și 
pre noi prin puterea sa“ (| Cor. VI, 14); raportul lui D-dei 
cu noi : „Jesus Christos a înviat din, morți începătura celor 
adormiţă făcându-se. . .. Precum zoță mor în Adam, așa vor 
înviea toţi în Iisus Christos“ (Ibid XV, 20, 22), care va schim- 

  

(1). Iustin. Mart, Atenagora. Tertul. Clement Alexandr, Origen, Metodie, Euseb, Greg. Niss., St. Ambr. St. Efrem. St. Zeno de Verona, şi "i alţi ai scris tratate speciale despre învierea morţilor. (2). lustin dial. e. Triph. e. 30; Tertul. de Resuri. carnis. e. I; August., de Civit, Dei, XX, 20; Ciril. Alex. în Ioann. XX, 24, 25.
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ba corpul nustru cel prost, ca să-l facă conform cu corpul să, 
glorios, prin acea putere lucrăidre prin care pote să-și supue 

tâte“ (Fil. IL, 21); raportul ce-l susţine cu noi Spiritul de 
viaţă făcătoriiă : „Daca deci Spiritul Aceluă care a înviet pre 
lisus Christos din morţi, locuește întru voi, Acel ce a înviat 

pre isus Christos din morţi va da viaţă şi corpurilor vostre 

murităre prin Spiritul săi care locuește întru vot“ (Rom. VIII, 
11) ; imaginile învierei în natură : „ Va dice cineva : cum vor 

înviea morții și cu care corp vor înviea ? Nebune : nu vedă tu 

că ceia ce sameni n'are viață dacă nu more m'aă ântâiă ? Și 

când samenă nu samenă corpul plantei care trebue să răsară, 

ci numai sămânţa de grâă, saă de altă ceva. D-deă "i dă un 

corp cum,'îi place, și fie-cărei seminţe corpul care-ă este pro- 

priă“ (| Cor. XV, 35-38). | 

39. Sânţii părinţi şi învățătorii bisericei provocaţi de o- 

biecţiunile păgânilor și ale ereticilor, espuseră şi mai pre larg 

posibilitatea învierei morţilor. Ast-fel ei desvoltară .ideia 

acesta, că în lume în genere, nu se nimiceşte nimic și nu 

dispare, ci că totul este nevătămat în puterea şi în mâna 

celui A tot puternic (1); că nu mai pentru noi corpurile 

înceteză de a exista cu mârtea; că ele se conservă pentru 

D-deu, care cunâsce perfect ceie mai mici părticele ale fie- 

cărui co-p lipsit de viaţă, chiar dacă ar fi forte împrăsciete 

şi încă dacă ar face parte din alte corpuri, şi care are tot- 

deuna puterea de a întruni părticelele acestea în orga- 

nismul lor primitiv (2). Aşa se provocară ei la vindecă- 

(4). Tatinn, contr. Grec. e. 6; Min. Felix, ad Octav,, e. 16 ; Greg. 

Nis. de Opif homin. e. 26; Ieronim, Epist. XXXVIII, ad Pom- 

mach. 
(2). Tertul. de Resur. carnis c. 68 s. n.; Voii să presupun că 

diferite semințe sunt amestecate la un loc (voi cei slabi în cre- 

dinţă, luaţă esemple potrivite priceperei vâstre) şi aceste semin- 

țe le ei în mână. Tu care eşti un simplu om, ai vre-o greuta- 

te, 6re nu-ţi este destul de lesne de a deosebi aceia ce ai în
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rile minunate ce se istorisesc în Biblie (1), diferitele învi- 
eri din morți (2), și mai ales învierea Domnului nostru în. 
suşi (5). Ba încă să îndreptară şi la natura esteriră ŞI cău- 
tară acolo imagini şi asemănari ale invierei, precum vege- 
tarea plantelor provenind din seminţe aruncate în pământ 
ŞI putrezite (+), reinoirea anuală a naturei (5), revenirea di- 
lei (6), deşteptarea din somn (2), etc. etc.-Ast-fel ei vorbiră 
de puterea și lucrarea misteriilor creştine ; ale Botezului, 
în care ne renascem cu totul, cu trup şi suflet, pentru viața 
eternă (*); a ungerei cu St Mir, care ne sigileză nu numai 

  

mână, a alege saminţele fia-cărei plint> deoparte şi ale pune la locul lor ca să crescă și să se disvolte ? Poţi veci se deosebeşti 
și să pui la loc cea ce ai în mâna ta. Ei bine, 6re D-deii nu 
pote șă distingă şi să pue la locui săi primitiv cera?ce are în 
mâna sa a tot puternică ? (Civ. ler. Catech. XVII, n. 3. p. 407). 

(9. Iren., adv. Hares. V, 12, n.6; Greg. Nis. Or. II de Re. 
sur. Christi Op. t. IL, p. 425 Morei, 

(2). Tren. adv. Har. V, 13, n. 1; Tertul. de Resur. carnis, c. 17; 
Const. Apost. V, 7; Cyr. Ierus, Cat. XVIII, n. 16 p. 419. 

(5). Ignatie 'Leot. Epist. ad Smytn., n. 1; ad 'Trali., n. 9; Iven. 
Ady. Her. V, 1,n.1; Lustin. Dialog. cum 'Tryph. e. 69; Oyprian, 
Epist. LXXIII ; Bpiph., Heer. LĂIV, n. 67; Civ. Alex, in Ion., X, 10. | 

(*). Clem. Rom., Epist. 1 ad Corinth, n. 24; 'Pheoph., ad Au- 
tolic. I, 13; 'Tertul Apol., c. 48; Epiph.,Har., LXIV, n. 37, 68; Cyril. lerus. Cat. XVIII, n. 6: „Se semâănă grâu sai altă ceva; 
semănţa cădută în pământ mâre, putrezeşte înceteză «le a îi bună de mâncaţ,. Dar îndată se arată plină de suc și verdz. Câdută sub 
o aparenţă simplă, se ridică în o stare strălucită. Dar grâul a 
tost făcut pentru noi, căci grâul şi alte seminţe sunt în folosul 
nostru şi n'aii fost făcute pentru ele însăși. Ast-fel deci ceia ce 
s'a creat pentru noi mOre, pe urmă învi6ză și noi pentru cartă 
sa creat tâte, după ce a trecut prin mârte, să pâte 6re se nu în: viem 2“ (P. 410). 

(5). 'Peof. ad Autolic, 1, 13: Tertul. de Resurr. carn. e. 3; Min. Fel., ad Ostav. n. 34; Cir. lerus. cat. IV, n. 30, p. 18; Amb. de Ressur. lib. Il n. 61. 
(9). Teoph. ad Autol. 1, 13, Epiph., Ancor., n. 84; Zeno. Veron. 

de Resuar., n. 8. 
(7). Tertul., de Anima, c. 43, Epiph., Heves. LXIV, n. 31. 
(5). Iren., Adv. Har., II], 17 n. 21 Ibid. Pelus. Epist., lib. 1.
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în sufletui nostru ci şi în corpul nostru, cu sigiliul ne șters 

al Spiritului Sânt, Domnui de viaţă făcătoriă (1); al Eu- 

haristiei în care sufetu! şi trupul nostru se nutresc cu cor- 

pul şi cu sângele cel de viată făcătoriti al Datătoriului de 

viaţă şi se unesc în adevăr cu EI-(2). In deosebi ca respuns 

ia obiecțiunea acâsta că invierea morţilor este o taină ne- 

pătrundibilă, ei arătară şi alte obiecte nu mai puţin nepri- 

cepute pentru noi, precum nașterea fie-cărui om (3), tor- 

marea primitivă a corpului omenesc din pulberea pămen- 

tului (4), crearea lumei din nimic (8). etc. | 

  

epist. C. C. XXI: Bazrtipeda 0dy bzăp râv veapây ri, phoz Gopă- 

roy, ss ap dapotay aDTă ETA 4eba5d7jyat TLOTÂVOVTEŞ. 

(4). Dion. Areo, . Hier. ecel. e. VII, n. III. $.9 

(2). Ignat. 'Leot. Ep. ad Ephes. n. XX (pappaziv ddavastas 

avatăzov rod ui ănovavstovar); Îren. Adv. He». IV, 18,n.5; Greg: 

Nis. Orar. catech. e. 38; Hilar. de Pwinit. VILI, 16. 

(). lustin. Apol. 1. n. 19; Tatian, Contr- Grec. e. 6; Cyr. ler. 

Cat. IV, n. 30 p. 18; XVILI, n. 9;: „O sută sai chiar două sute 

de ani în urmă, unde eram, noi, carii vorbim şi ascultăm acum? 

Nu cunâscem compunerea primiivă a corpurilor nostre ? Nu sciți 

că toţi suntem formaţi din materie slabă și fâră de formă ? Ore 

din materia acâsta.se formeză corpui viă ; din acâstă materie slabă, 

când devine corp se tormeză şi nervi viguroşi, și ochi lucitori, şi 

nări pentu miros, şi urechi de augit; și limbă pentru vorbire, şi 

inimă care se bată, și braţe de muncă, şi piciore de umblat, pre- 

cum şi tote cele-lalte membre. Şi acestă materie slabă încă devine 

şi un construitoriă de vase şi de case, şi un artist în cutare ra- 

mură ; şi e un luptătorii, şi un legislatorii, un monarch. Ei bine! 

Fiinţa care ne-a creat din materie așa de informe nu va avea 

puterea de a înviea morţii ? Acel care dintro materie cu totul 

slabă formeză corpuri nu va putea el da viaţă corpurilor morte ? 

Acel ce chiemă la esistenţă cela ce nu era mai înainte nu Vâ pu- 

tea da fiinţă la cela ce eră şi oa perdut 9« (P. 412-413). j 

(6). NIL, Epist., lib. 1. Epist. ad Aphton. Samarit, CIX, CĂI. 

(5). Iren. Adv. Heer. V, 3, n. 2; Tertul. Apolog. e. 48; Epiph. 

Her. LXIV, n. 66, 72; Civ. lerus. XVIII, n. 6: „Dacă ar voi 

cineva să compare greutăţile luerului, ce este mai lesne & sculp- 

ta o statue nouă sai a restaura una cădută ? D-deii care ne a creat 

din nimic, nu va putea el să ne chieme la esistenţă odată ce vom. 

muri !* (Ibid. p. 409). Tae. de Nisibe. Serm. despre invierea mMorţi-. 

7
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III. Intemeiaţi pe cuv€ntul lui D-deti putem ȘI noi după esemplul Sânţilor părinţi ai bisericei, să judecăm despre necesitatea învierei morților. 
1% Cuvântul dumnedeesc învață că Fiul lui D-dei veni pre pământ ca să ne mântuiască de pecat și de t6te urmă- rile lui (Mat. XVIII, 5 Tit, IL 14, Ebr. IL, 14 15), şi că prin meritele sale ne-a câștigat mai mult decât am pierdut în Adam (Rom. V, 15, 17). Dar, una din urmările cele mai fu- neste ale păcatului, este mortea; «căci mortea este plata pă: catului, (Rom. VI, 23). Una din perderile nOstre cele mai mari în Adam, este pierderea vieţei pentru corpuri (Pac. III, 17). Ast fel, chiar dupre ființa creștinismului, este nece- sarii, ca „precum toți mor în Adam, toți să învieze într'o di în Iisus Christos (1 Cor. XV, 20); că nu. numaj demonul, primul nostru inimic, să fie învins, ci şi mârtea, ultimul nos- stru vrăjmaș să înceteze (I Cor. XV, 26). Almintrelea sco- pul venirei lui Christos pre pământ, scopul creștinismului "Întreg nu va fi cu desăvârşire atins; omul nu va fi în totul mântuit, inimiciăă sei nu ar fi învinși, şi am fi căpătat în Chris- tos mai puţin decât am prerdut în Adam. 2%. După Sânţii părinți și învățătorii bisericel „dreptatea și înțelepciunea lui D-deu cer învierea corpurilor n6stre; dreptatea, pentru că corpulomului participă la faptele bune ale sufletului să precum și la 16te fără-de legile ; prin ur- mare, după t6tă dreptatea, corpul trebue să aibă iarăși par- tea sa de resplătire sau de pedepse eterne (4); înţelepciu- 

  

lor : „Dacă D-dei făcu pre Adam din nimic, îi este mult mai lesne a- înviea în forma care a avuto, grăuntele fiind acum aruncat în pă- mânat. „Dacă Pământui a produs aceia a cărui germine nu era, în 
sînul său, şi că fără să fi tost semănat a, produs în virginitatea sa, este ceva estraordinariii ca să producă aceia a cărui semânţă o are în sine și să producă fiind semânat 2 (Lect. er. 1837, II, 32, 33). (1. Cix. lerusal., Cât. XVIII, n. 4, p. 407, 423; Evs., de Re- sur. lib. 1 (in Galand IV, p. 430); Ambros., de Fide resuriect.
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nea, căci întru înţelepciunea sa D dei creând pre om /a 
compus din corp şi suflet. pentru că sub forma acesta îm- 
plini destinaţiunea sa; prin urmare înţelepciunea divină 

n ar fi justificată în faptă, dacă după separarea sa de suflet, 
corpul omului nu s'ar reuni curând sai mal târdiii cu cela- 

lalt spre a reforma tot omul (*). 
IV. Invierea morţilor va fi generală și simultană, adecă 

toţi Omenii vor înviea : „Precum toți mor în Adam, toţă vor 

reînviea în lisus Christos“ (| Cor, XV., 22); toți, nu numai 
drepţii ci şi p&cătoșii : „Zoţi Omenii, drepți și nedrepţi, vor 

înviea într'o di“ (Fapt. XXIV, 15); toți de odată, drepții şi 

pecătoșii : „ Vine timpul când toţi cei ce sunt în mormânturi 
vor audi glasul Fiului lui D-deă, și vor eși cel ce aă făcut 
bune întru învierea vieţei ; iar ceă ce aă făcut cele rele întru 

învierea osindirei“ (lon, V, 28, 29). Acestă generalitate şi 
acestă simultaneitate a învierei morţilor era recunoscută 

de câtre toți Sânţii părinţi şi înv&ţători ai bisericei (*). 
V. In privinţa calităţei lor, corpurile înviete; 1% vor fi 

esențial acelâșt care vor fi fost unite cu corpul în viaţa pre- 

sență. Acesta resultă : 19 din ideia despre inviere, care în- 

s&mnă restabilire, restituire la viaţă a acela ce este mort şt 

n. 52 : „Cum omnis vitee nostre ratio in corporis animieque consor- 

tio sit, resurrectio autem aut boni actus premium habeat aut poenam 

improbi, necesse sit corpus resurgere, cujus actus expenditur. „et 

caet“ |. Damase., Exp. Cred. Ort. lib. IV, e. 27:,„Dacă sufletul sin- 

gur sar deprinde la practica virtuţei, nu mai el ar fi încununat; 

'şi dacă nu mai ea sar da la plăcere, ar î cu dreptul ca nu mai 

el să primescă şi pedepsa; dar sufletul ne făcând nici bine nică 

răi fără corp, cu dreptul resplata se cuvine a tot sufletului cât 

si corpului“ (Ibid. p. 303). . 
(1). Athenag. de Resur. mort. n. 15. | 

(2). Clem. Rom., Epist. 1, ad. Corint, n. 24; lustin, Apolog., 

I, n. 18, 52; Teoph,, ad Autol :1, 13; Tertul. de Praeser. heret, 

e. 13; Athan. de Incarn. Verbi, n. 10; Hilar. in Ps. LV, n. 1. 

Civ. Tevs. Cat. LV, n. 30. Euseb. in Ps. 1], 5; IL. Chr. în Ebr. 

om. 19. 1.
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nu formarea saii crearea a ceva din noii (1); 2* din esem- 
plul Mântuitoriului nostru lisus Christos, care eşi din mor- 
mânt cu propriu! săi corp (Ion. XX, 25, 27); 30 din tex- 
tele cu totul iămurite ale Sântei Scriptură, unde se dice că 
aceia anume, „carii sunt în mormânturi“, vor audi glasul 
Fiului lui D-deti, și după ce-l vor audi vor înviea (I6n. V, 
28); că trebue ca acest corp stricăctos să se îmbrace în- 
tru nestricăciune, și acest corp muritoriă întru nemurire 
(1 Cor. XV, 53) (2), şi din înveţătura unanimă şi constantă 
a Sânţilor părinţi și învăţători ai bisericei (5). 

2% Dar, pe de altă o parte, vor fi şi deosebite de corpurile 
actuale ; căci vor înviea transformați după chipul corpului 
înviat al Mântuitoriului nostru, care precum dice Aposto- 
lul. „ Va schimba corpul nostru, cel prost, şi va face conform 
corpului stă glorios“ (Phil. III, 21). La deosebi, deosebirea 
acesta a corpurilor n6stre înviete şi cele actuale este repre- 
sintată și prin Sântul Apostoi Paul: „Corpul, ca o sămânţa 
este pus în pamânt plin de stricăciune, și se va scula necon- 
ruptibil. Este pus în pamânt diform, şi se va scula glorios. 
Liste pus în pământ fără mișcare, și va înviea plin de vigore. 
Este pus în pământul ca un corp animal, și se va scula corp 
spiritual“ (1 Cor. XV, 42-45); adecă ca corpurile învi&te vor 

(0). 0555 mâp Bio si arty 1 ăvâsraao, ei vi zăwres Îj ela Ti 40 Xai0v dnozarhsracuz (Greg. Nis., in Eelesiast. hom. 1 in Op. 1, 
p. 385, ed Morel). Tobro jăp is î. avascastă, ij sis ră dppaioi tă 
D985 fin dvasroryeioaia (în Fun. Pulcher. orat; funebr. t. Il 
p. 523). Comp. IL. Chrisost. in Corinth. hom. XII, n. 2. (2). Yawws edidatey 08 04 Tepov aviorarat, 4) abră ră pdevpopt- vo. Oioy răp ri dzat5he 14 Xâpo rovrp adr sete Xsov, ră pap Tv 10570 z0i ri Yvrâv zo5ro, (Peodovet în 1 Cor. XV, 53, int. IL. p. 280). 

(9). Dren., adv. Heer. 1], 59, 5; V, 13, n. 3-3; n. 35; lastin, de Resurr. carn,, n. 2. 5 (in Grabe, Spicil. t. 11); Teoph. ad. Autol, |» 12; 11, 35; Method. de Resur, e. 12, 13; Cir. ler. Cat IV, n.3- 31; XVII, n. 18; Epiph. Heer. LXIV, n. 64; ler. Epist. XXXVIIL, ady. error. I6n. Hierosol. ; August., contr. Faust., XI, 3.
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fi nestricăcidse şi nemurităre, cum dicea Mântuitoriul : „Jar 

ceă ce se vor învrednici de vecul acel viitoriă și de învierea 

morților” mică se vor mdritu nică se vor Însuru caci nică a 

muri nu vor putea“ (Luc. XX; 35, 36); cum esplica mai 

târdiă Sântul Apostol Paul : „Zrebue ca acest corp strică- 

cios sd se îmbrace întru nestricăciune și acesi corp murilo- 

rii să fie îmbrăcat întru nemurire“ (IL Cor, XV, 53), şi pre- 

cum a înveţat părinţii bisericei, (1) ;-glorios sai luminos, ca 

acela! Mântuitoriului nostru lisus Christos, când sa schim- 

bat la faţă pe muntele Taborului (Fil. LII. 21) şi după fă- 

găduinţa sa 'divină : „Atuncă drepții vor streluci ca sărele în- 

tru împărăţia Parinteluă lor“ (Mat. XIII, 43) (2) stari şi ro- 

buști ; vor [i scutiţi de slăbăciuni (5) şi în genere de ori-ce 

infirmităţi ale vieţei presente (4);-in tine spirituale, în opu- 

nere cu corpul nostru actual, animal pământesc sai gros, 

material; se vor arăta în totul «simpii, subțiri, ușori (5), ce- 

reşti» (I Cor, XV, 48, 49), nu vor mai avea nevoie nici de 

(1). Iren. Ady. Her. V, 13, n. 3; Hipol. contr. Gree. et. Pla- 

ton. n. 2. Hilar. în Ps. 148, n. 1; Teod. Evael. in bs. CII, 5. 

Civ. lerus. Cat. IV, n. 31: Toţi vom primi corpuri eterne dar nu 

asemine». Cei drepţi vor primi spre a se împărtăşi în veci de vese- 

lia, ângerilor, şi pecătoşii spre a suteri chinuri nesferşite (P. 79). 

3). Atunci, dice Seriptura, drepții vor străluci ca, sorele (Mat. 

XII], 43) şi luna, și ca stelele ceriului (Is. XII, 3). D-geii pre- 

vădând necredinţa &menilor, împodobi în timp de vară, pe unii 

vermi ca să dea din corpul lor un felii de lumină, ca judecând 

din cele ce ved, se credă 6menii cela ce aşteptă. Vel ce dă ceva 

Ste să deie totul; cel ce creă vermeie ucitoriii pote să lumineze 

e cei drepţi (Gir. ler. Cat. XVIII, n. 18, p. 422). Aceiaşi ideie 

se află în Chrisostom ad viduatn junior. n. 3; Teod, în Philip. 

II, 21; Greg. e. Mare in_Iob. om. XVIII, m 18. SV 

(3). Orig. ce. Cele. 1 57; Cir. ler. Cat. X n. 18; St. Vas. 

.M.i „CXIV, n. o. , , 

- (N. Li Staten. X n. 20; August., De Civ. Dei, XIII, 20. 

(5). Cum! vei gice. corpul present nu este spiritual ? Este spi- 

ritual, dar corpul viitorii va fi şi mai mult; căci astă-gi harul 

i ânt se îndepărtâză adesea de la acei, 
prisositorii al Spiritului 5
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mâncare, nică de băutură (1 Cor. VI, 12) (2), nu vor avea 
necesități trupeşti, aseminea spiritelor nemateriale, Ângeri- lor (Luc. XX, 36; Mat. XXII, 30) (2). 

3%. Deci este de observat : 
î).-Că de și calităţile acestea a corpurilor învite ni s'a descoperit în cuvântul lui D-dei, totuși nu suntem acum 

în stare de aie determina cu exactitate precum a mărturi- sit vechii învețători renumiți ai bisericei. «Va fi (corpul în- 
viat) dicea Sântul Ciril al Ierusalimului, spiritual, minunat, aşa că ni este cu neputinţă de a-i espune calităţile cum ar trebui (3). 

b).-Că t6te calităţile enumerate aici vor aparţine incon- testabil corpurilor drepţilor învi€ți, predestinaţi la fericirea eternă, dar nu vor aparţinea tâte corpurile păcătoşilor în- vi€ţă (4). Cel puţin nu este permis nici într'un cas de a dice 

  

carii păcătuese mult... ... Atunci nu va fi aşa : Spiritul Sânt va rămânea. tot-deuna în corpul drepţilor, și lui 1 va aparţine pu- terea cu tâtă locuinta sufletului în corp. Acesta dădea Apostolul a se înțelege prin espresiun-a, corp spiritual; sai mai bine, a voit a da a se înțelege că corpul viitori, va fi mai subtil şi maă uşor (xowp5repov xi HenTOTepov) decât corpul actual, că va putea chiar să sbore în aer saii mai bine şi una și alta (Christ. îu | Cor. om. XLI, n. 3). dă „(0 Este pus în pământ ca un Corp animal, adecă gros şi mu- ritoriii, şi va, înviea ca un corp spiritual (| Cor., XV, 42-44). Așa tu după, înviere corpul Domnului, care putu trece prin uşile în- cuete, nu încercă nici odată, ostenslă, n'avu trebuinţă nici de mân- care, nici de somn, nici de băuturăt (. Damase. Esp. cred. ort lib. IV. e. 27, p. 306). 
(2), Isid. Pelus. Epist., lib. III, epist. 17; Hilar., in Ps. CĂVIII, lit. LL n. 3; August. De Civit. Dei, XIII, 20. (3). Cat. XVIII, n. 18 p. 422; cf. August, Enchirid. e. 92; Serin. CCLXXVII, n. 13. 

(+). Apostolul, mai întâi distinge pre păcătoșt şi pre drepţi când dice : Corpuri cereşti și corpuri pământeşti înțelegând prin cor- puri cereşti corpurile drepţilor, şi prin corpuri pământeşti pe cele ale păcătoşilor. Apoi arată aceiaşi diferință între păcătoşi când (ice : „Nu tot trupul este acelaşi trup, că altul este trupul ome- ast
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de acestea, ca de cele-lalte că se vor scula întru glorie şi stră- 

lucire, când acestă calitate este lămurit atribuită nu mai 

drepţilor de Mântuitoriul însuşi (Mat. XIII, 43), şi n'ar fi în 

armonie nici cu meritul păcătoşilor învi€ţi, nici cu predes- 

tinaţiunea lor la chinurile iadului (1). Un singur lucru pote 

să fie afirmat cu siguranţă : că corpurile păcătoşilor, ca şi 

ale drepţitor, să vor scula nestricăciose şi nemuritore, pen: 

tru că Apostolul, vorbind de toţi morţii, atribue calitatea 

acesta tuturor corpurile înviâte. » Trămbiţa, dice, va suna 

morţiă atunci vor înviea într o stare neconruptibilă“ (| Cor. 

XV, 52, 53). «Vom înviea, dicea Sântul Ciril lerusalemitenul, 

şi cu toţii vom avea corpuri eterne, dar nu corpuri asemi- 

nea. Dreptul va primi un corp ceresc, prin mijlocul căruea 

va putea, cum se cuvine, să aibă împărtășire cu ângeril; iar 

păcătosul va primi un corp etern, destinat a suferi chinuiri 

pentru păcat ardând etern in tocul, care nu se stinge și re- 

mâind acolo ne consumat (*)». 

c).-Că chiar corpurile drepţilor nu vor avea tOte în ace- 

laşi grad calităţile menţionate, cel puţin nu vor avea toți 

aceiaşi strălucire, Ci fie-care după meritele sale. Căci Sân- 

tul Apostol dice lămurit : «Sorele are strălucirea sa, care se 

deosebeşte de strălucirea lunei, precum și strălucirea lunei 

diferă de strălucirea stelelor ; și între stele una este mai stre- 

lucită de cât alta. Așa va fi și la învierea morţilor» (L Cor. 

XV. 41-42) (5). 
nilor, altul al animalelor, altul al paserilor, altul al peşţilor (I Cor. 

XV, 39) ete“ (Ohrisost. in 1 Cor. om. XII, n. 3. | 

(1). Vot vor primi un Corp după faptele „lor. Corpul drepţi- 

lor va străluci de ş=pte ori mâl mult ea lumina s6ralui, pe când 

corpurile păcâtoşilor vor fi întunecate şi infecte, şi corpul fie-că- 

vuea va manifesta faptele sale, fie-care din noi purtând faptele sale 

în propriul său corp“. (Sânt. Efrem. Cuv. despre Judecată şi În- 

viere ; Oper. St. Păr. XV, 125) Cf. August, Epist. CCV, n. 14 

(2). Cat. XVIII, n. 19, p. 422. 

(5). „Toţi vor înviea în aceiaşi vigore, aceiaşi nestricăciune, 
pa /,
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4%. Eraă şi unile idei particulare sat conjecturi în ra- 
port cu alte cahtăţi ale corpurilor înviate, precum sexul, 
etatea, etc, dar socotinţi despre zare nu se pâte dice abso- 
lut nimic positiv din lipsa unei invețături directe, descope- 
rite. Unii, spre esemplu, credeai, că după învierea corpu- 
rilor va dispărea deosebirea sexurilor (1); aiţii din contră 
susțineaii că se va menţine (2); alţii în fine- pretindeai că 
toți morţii vor înviea în sexui masculin, socotinţă, care fu 
combătută de Fericitul Augustin (3). Aceştia socoteaii că 
toţi morţii, și bătrinii, şi Gmeniă făcuţi, şi tinerii, şi pruacii, 
toţi vor înviea în aceiași etate, „după mesura etăţeă plenită- 
fet luă Iisus Christos (); o semă diceau că nu va fi aşa, 
de şi nu credeai iarăşi că pruncii şi tinerii ati să învieze cu 
etatea în care i-aii surprins mortea, și că trebue să învie în 
etate majoră (5), 
„V. După cea desvoltat, pe cât ni era de trebuință şi fo- 
lositoriii, misteriul învierei viitore a morţilor, Sântul Apos- 

  

aceiaşi glorie de nestricăciune, dar nu în acelaşi grad de onsre (Tens) şi integritate (zGzantas)“ (Chrisost. in 1 Corint. om. XII, n. o. ” 
(1). Origen. in Efes. V, 28; în Mat. t. XVII, n. 30; Bas. e. Mare asupra Ps. CXIV. 

€). Tertul, de Bosur. carn. e. 60; leron. Ep. ad Pammach. de error. l6n Hieros. -. 
(2). August. de Civ. Dei. XXII, 17, 18. (). „Pruncul a cărui mumă muri cu el, în timpul îngrecărei sale, se va arăta la înviere ca om deplin ; va recunbzee pre mama sA şi iama sal va recunbseu- pre el..... Creatoriul va; înviea deopotrivă pre toţi fiii lui Adam; precum i-a creat pre toţi egali, de aseminea 71 va deştepta pre toţa deopotrivă din somnui morțer. La înviere nu va mai fi nici mare nici mie. Cel ce se născu îna- inte de Vreme, se va scula ca şi cel mare. Nu mai după faptele şi modul vieţuirei va fi cineva atunci mare și strălucit. Unii vor fi aseminea luminei, alţii întunerecului (Efrem. despre Frica de D-dei şi Judecata ultima. Op. s. păr. XV, 306. 307 ct, Hil, în Mat. coment. e. V, n. 10). 

(5). August., de Civ. Dei XăII, 14, 15.
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tol Paul ne descoperi şi un alt misterii despre acei carii 

vor r&mânea în viață până la diua venirei de a doua oră 

a Domnului nostru lisus Christos. » Iacă un misteri“, scria 

el înv&ţăceilor sti din Corint, cărora li espunea învăţătură 

despre înviere : „Iacă un misteriă, am să vă spun j nu toți 

vom muri. dar toți ne vom schimba. Intr'un moment, într” o 

clipâlă, la sunetul ultime trambiţe“ (căcă trămbiţa va suna), 

„morții vor. înviea îmt'0 stare neconruptibilă, și nok toți ne 

vom schimba; căck trebue ca acest corp muritorii sd se îm- 

brace în nemurire și acest irup stricacios să fie îmbrăcat în- 

inu nestricăciune“ (L Cor. XV, 51-53). Cu 10tă scurtimea cu- 

vintelor acestora, totuşi se vede aici trei adevăruri. 

0, Schimbarea celor vii în diua cea de apoi se va face 

aşa de iute ca şi învierea morţilor : „Intr un moment, într'o 

cliptia la sunetul ultimei trămbițe“. 

20. Acâstă transformare se vă împlini din aceiași causă, 

prin aceiaşi voce puterincă a lui Christos, care va înviea 

şi pre morti şi în acelaşi îimp: » Caci trămbiţa vă suna; 

morţii atunci vor îmviea într o stare nestricăcidsă și noi ne 

vom schimba“ (Comp. 1 Tes. IV, 55). 

3%. Schimbarea acesta va consta în aceia ce stă şi învie- 

rea morților, anume : corpurile nostre actuale, stricăciose 

şi muritore se vor transforma în corpuri nesiricăciâse şi 

nemuritâre : „Caci se cuvine ca acest corp conruptibil să se 

umbrace întru nestricăciune, și acest trup muritoriă, să se îm- 

brace întru nemurire“ (lbid. 53) €*)- 

Aştă-di nu suntem în stare a ne esplica acestă transfor- 

mare viitore a celor vii ca şi viitOrea înviere a morţilor. 

  

(2). Asi pat însa că DBIATĂ ză pri A20WIH0vTA AA
A xai 

sis ptapolav petazi35iY (Chrisost. in | Co. om. XLII, n. 9). V.și 

Tertul. Apol. e. 18; Const. Apost. vV, 7 ; Hilar. in Ps. LI,n 10; 

Civ. Alex. de Adorat. în spir. et vopit. lib. XVII; în Joann. IV, 

51; Theodoret. în | Corint., VI, dl.
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$. 165. Judecata universala în sine : adevărul, forma și ca- 
7acterile acestei judecăți. 

Dupre ce se va arăta pre păment întru 16tă gloria sa, Domnul Judecătoriul viilor și al morților și la vocea sa se vor scula din mormintele lor morţii și cei vii se vor schim- ba, atunci va incepe pentru ei, „judecata universala. I. Adevărul judecăţei universale este necontestabil sta- bilit prin acelei mărturii ale Spiritului Sânt şi ale tradiţi- unei sacre care stabilesc adevărul venirei de a doua drăa Mântuitoriului Şi a învierej morţilor; căci aceste adevăruri sunt strîns unite intre ele. Așa: 
1% Christos, Mântuitoriul nostru, dice lămurit : „Tatal nu judecă pre nimene, ci tătă judecata o a dat Fiului. I-a dat putere să judece peniru ca este Fiul omului. Nu vă mi- rață de acesta ; caci vine timpul când toţi cei din mormânturi vor audi vocea Fiului lui D-deă şi acei ce vor fi făcut fapte bune vor eşi întru învierea, vieţeă ; tar ceă ce vor fi făcut rele întru învierea, osindireiii (l6n. V, 22, 27-29). Şi în altă im- prejurare : „Fiul omuluă trebue să vie întru gloria Parinte- luă săi cu Ângerii să, și atunci va da fie-căruea dupre faptele sale“ (Mat. XVI, 27; comp. VII, 21-23; XI, 22,24; XII 35, 4 42; XIII, 37-43; XIX, 28-30; XXIV, 30; XXV, 346). 2%, Sânţii Apostoli predicară dogma acesta nu cu mai puţină chiaritate : D-deu, „a hotarit o di în care trebue să judece himea după dreptatea, sa prin acela ce l-a menit“ a fi judecătorii ; „despre care a dat tuturor Gmenilor o dovada sigură înviindu-l din morți“ (Fapt. XVII, 3). „daca vine Domnul cu o mulțime nenumărată din sânții săi, ca să judece Pre toți Omenii și să convingă pre toți împioșii de tte fap- tele de nepierate ce le-a comis“ (Lud. 14, 15). „Noi toți trebue să ne ardtăm înaintea tribunalului luă lisus Christos, ca să
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primescă Jie-care ceia. ce se cuvine aptelor bune sai, rele ce le 

va fi făcut când era îmbrăcat cu corpul stii“ (IL Cor. V, 10; 

comp. Rom., II, 5-7; XIV, 20; 1 Cor. IV, 5; Efes. VI, 8; 

Col. Il, 24, 25; IL Tes. L, 6-10; Il Tim., IV, 1; Apoc., XX, 

11-15), 

3%, Sânta biserica a mănţinut constant și a mărturisit ade- 

vărul acesta, ca unul din cele mai importante. Se dice in 

Simbolul aşa numit Apostolic : «(Cred în lisus Christos), 

care s'a înălțat la ceritt, de unde va veni să judece vilă şi 

morții;» în simbolul Niceo-Constantinopolitan : «Şi iarăşi 

va veni cu mărire să judece viii și morţii;» în cel al St. 

Atanasie : «Va veni să judece viii și morţii, şi la venirea sa 

toți Gmeniă vor înviea cu corpurile lor şi vor da semă de 

faptele lor». Acesta repetesc și Sânţii părinţi şi învăţători al 

bisericei în scrierile lor; așa : Policarp (2), Lustin (3), Tertu- 

lian (5), Ciprian (4), Ciril lerusalunitenul (5), Chrisostom (€). 

şi alții (7). 

Il. Forma acestei judecăți, cuprinse în cuvlntul lui D-deii; 

ne presintă : | 

(2). 703... XE pre dw43rx9i ufce 4platw eivat, 0ToS Tpotr- 

de tou rob oaravă (Bpist. ad Philip., n. 0. 

(2). Apolog. 1. n. 8 52; Dialog, cum Triph. n. 117, 125. 

(3). De Preeser. hret. e. 13. 

(4). Retro est judieii dies, quem Scriptura S. denuntiat“ (Epist. 

ad Demetriam c. 5). - 

(5). Catech. 1V, n. 15. p. 67, 68; XV,n. 1,2. 

(5). Dacă nu credeţi cuvintelor mele, întrebaţi pre jidovi, eleni, 

pre ori care eretice; toţi vor respunde, cu o gură, că va, fi o ju- 

decată şi o resplătire. Şi dacă nu te mulțămești cu mărturiile 6me- 

nilor, întrâbă pre demoni chiar, şi-i vei audi strigând : Ai venit 

aici ca să ne muncești înainte de timp“ (Mat. VIII, 29) (La Rom. 

om. XXXI p. 106). 

(7). Athan. de Resurr. mort. c. ÎI; Isid. Pelus. lib. JII epist. 

37, Teodoret în Ps. IX, 9. 
59. 

Teologia Dogmatică.



— 818— 

1% Pre Judecătoriul şedând pe tronul gloriei: „Când va 
veni iul omului întru mărirea sa, însoțit de toță îngerii, va 
ședea pe tronul gloriei sale“ (Mat. XXV, 3), 

2%. Esecutorii voinței Judecătoriuiui și aşa dicând asis- 
tenții săi, Cei dintâiă vor fi ângerii : „Va trimâte pre ângerii 
săi cu mare glas de trâmbiţă și carii vor aduna pre aleşii săi 
din cele patru laturi ale lumei de la o margine a ceriulhă 
până la alta“ (Mat. XXIV, 31), peariă vor aduna și vor 
da afară din împerăţia sa pre toți cei ce sunt ocasiuni de 
scandal și acei ce săvârșesc. fără-de-legea“ (Ibid. XIII, 41), 
„și vor despărți pre cet ei dintre ceă drepți“ (lbid. 49). Cei 
din urmă vor fi sânţii, sati cei mai perlectți dintre ej, pre: 
cum Apostolii. „Adevăr ic vouă“, dicea Domnul A posto- 
lilor săi „cd vot, cariă mă-aţă urmat mie, întru renascere, când 
va şedea Fiul omului pre tronul glorieă luă, veţi şedea și voi 
pe două-spre-dlece scaune judecând cele două-spre qlece semin- 
Hi? ale luă Istrail“ (Mat. XLX, 28). „4ă nu sciți“, întrebă 
Sântul Paul pre Corinteni, că sânţii trebue într'o di să ju- 
dece lumeat (1 Cor. VI, 2) (9? 

3% Preveniţii, Se va videa față la judecată toţi Gmenii, 
vi şi morți : „Și t6te naţiunile vor fi adunate înaintea li“ 
(Mat. XXV, 32)-„înaintea hu D-deă și înaintea luă lisus 
Christos, care va judeca pre cei wil și pre cei morți întru veni- 
rea sa și întru împărăţia sa“ (IL Tim. IV, 1); „căcă el a fost 
pus de D-deă judecătoriă viilor și al morților“ (Act. X, 42); 
cel drepţi şi cei nedrepţi : „Noi to trebue să ne arătăm îna- 
intea tribunalului luă isus Christos, ca să primâscă fie-carele 
după cum a făcut în corp ori bune ori rele“ (IL Cor. V,ro; 
comp. I6n, V, 29; Rom.II, 6, 7) (2); şi nu numai toți 6me- 

  

(4). Dumnedeeștilor Apostoli, bine-făcătorii mei, când veţi şedea 
pre două-spre-gece scaune lângă înaltul judecătorii ca să jude- 
caţi tOtă făptura, faceţi să mă arăt neosîndit şi mă isbăviţi de întunerec și de tâtă munca (Octoich). . (2). Dacă se gice că nelegiuiţii nu vor înviea la judecată, aces-
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niă, Ci și tote spiritele cădute, pre care D-deii, dupre mărtu- 

ria Apostolului, „ma cruțat, ci a aruncat întru adânc unde 
sunt înlănțauiță cu. întunerecul, ca să fie chinuiți și să se pâstre- 

ze acolo până la judecată“ (UI Petr., IL 4; comp. lud., 6).. 
4% Materia judecăţei. Va avea,de obiect, nu numai fapte- 

le omului, întru cât Domnul «va da fie-căruea dupre faptele 

sale (Rom. II, 6 ; comp. IL Cor. V, 0; luda,15) (:), ci şi cu- 
vintele : „Dic vouă că 6meniă vor da semă în diua judecăţe 
de tot cuvântul nefolositoriă, ce-l vor fi grăiti (Mat. XII, 36), 

şi chiar cugătările cele mai secrete : „Ca va veni Domnul, 

cure va aduce la lumină cele ascunse ale întunereculuă și va 

face cunoscute sfaturile inimilor; și atunci fie-care va avea 

laudă deia D-geii“ (L Cor. IV, 5, comp. Ap. IL, 23) (2). 

50, Despărțirea drepţilor de păcătoşi: „Va despărți pre 

unii de alții precum desparte păstoriul oile de capre. Și va 

pune oile de a drepta sa tar caprele de a. stânga“ (Mat. 

XĂV, 32, 33). | 

60, Rostirea sentinţei de către Judecătorii : „Atunci va 

dice Regele celor de a drepta : Veniţi, bine cuventați părin- 

teluă mei, de moșteniţă împărăţia, care este gătiiă vouă dela 

ta, va, să dică că vor înviea, nu pentru judecată, ci pentru osîndă ; 

căci D-deii nare trebuință de o cercetare îndelungată; ci îndată 

ce vor înviea păcătoşii vor fi şi pedepsiţi“ (St. Qir. ler. Cat. 

XVIII, n. 14 p 419. . 

(1). Pie-care va vedea descoperindu-i-se faptele sale, bune sai 

vele, aşa precum le va fi făcut “ (Etr. Cuv. despre Invierea, gene- 

rală; Op. St. P. XIV, 15) 
(2). Va fi acolo o cercetare aspră a faptelor celor mai mici, fie 

pune fie rele, şi vom fi pedepsiţi pentru o căutătură necuviinciosă ; 

vom da s&mă de tot cuvântul zadarnic, fie şi în glumă; vom avea 

a respunde de cugetările intenţiunzle, escesele vâstre. Aşa va, fi 

şi cu faptale nostre cele bune; un pahar de apă rece un cuvânt 

dulce, un suspin va avea plata sa“ (Chrisost. în Rom. om. XXXI, 

p. 106). Nici o mișcare a inimei nu va rămânea, ascunsă în diua 

aceia, nici o privire a ochilor nu va scăpa la judecată. Chiar o 

nacuviinţă esprimată în taină se va descoperi atunci înaintea drep-
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întemeierea lume“ (Mat. XXV, 34). „Apoi va dice celor de 
a stânga : Duceţi-vă dela mine blestemaţilor, în focul cel ve- 
cinic care este gătit diavolului și ângerilor luă“ (Ibid., qi). 

Sânţii părinţi și învă&ţători ai bisericei recunosceati des- 
crierea acesta a judecăţei universale de incontestabil ade- 
verată și ne-au lăsat în privința acesta esplicaţiunile lor (i); 
dar observară adesea că nu trebue a fi luată după literă şi 
omenește în t0te amenuntele sale, «Scriptura, dice St. Va. 
silie, face aici o personificare, nu spre a da a înţelege că Ju- 
decătoriul va propune întrebări fie-căruea din noi sait va 
respunde prevenitului ; ci spre a ne face sirguincioși și a ne 
împedeca ast-fel de a perde din vedere justiticarea nâstră, 
Este chiar cu putință ca de odată, prin o putere nespusă, 
tote faptele vieţei nostre se vor împrima în memoria sufle- 
tului nostru ca pe un tabloii. Și ast-fel vom audi cuvintele 
acestea : ,„ Adun ide fără-de-legile lor acele pre care le săver- 
șesc în i6te dilele şi pre cave le fac în presența, meat (Os, 
VII, 2). Şi cărţile de care vorbește Daniel (VII, 10), ce sunt 
alta fără nu mai aceste imagini ale tuturor faptel.r nâstre 
petrecute cu fidelitate în memoria nâstră de Domnul, pen- 
tru ca fie-care să-și aducă aminte de tot ceia ce a făcut şi 
pentru ce este pedepsit (2)?-Nu trebue a crede că, venirea 
Mântuitoriului va fi locală și trupescă, ci trebue a o aștepta 

  

tului „Judecătoriiă, care judecă public ceia ce.e mai secret“ (Etr. 
despre frica, de D-dei și judecata ultimă; Op. St. P. XV, 302). 

(1). V. Chrisost. Omil la Mat. XXV, Ilar. şi alţi comentatori 
ai Evangeliei aceştia. Ă 

(2). Coment. la Isaia |. 18. Op. St. P. VI, 10: „Quedam vis est intelligenda divina, qua fiet ut euique opera, sua, vel bona, vel 
mala, cuneta în memoriam revocentur mentis intuitu mira, celeritate 
cernantur, ut accuset vel excuset scientia consecientiam atque sta, 
simul et omnes et singuli judicentur. Que nimirum vis divina ii- 
bri. nomen aceepit; in ea quippe quodam modo legitur quidquid a 
faciende recolitur“ (Aug. De Civ. Dei XXII, 14).
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în gloria Părintelui de odătă și în tot pământul. (:) «Nu tre- 

bue a-şi închipui cineva că trebue mult timp fie-căruea spre 

a se videa pre sine cu tote faptele sale; şi pre Judecătoriul, 

şi urmările judecăţei lui D-deă, spiritul "şi va represinta tote 

acestea de odată prin o putere nespusă; şi le va zugrăvi 

cu culori vii, şi în sufletul s&ă independent va videa ca 

într'o oglindă imaginea a tot ce va fi făcut (2. 

III. Din descrierea făcută despre judecata, care va avea 

loc la sfârșitul lumei, putem deduce și caracterile ei. 

Judecata va fi 10. Universală, căci se va întinde asupra 

tuturor Gmenilor, vii şi morți, buni şi ră, și chiar asupra 

îngerilor căduţi. Atunci Domnul „trebue să judece lunea“ 

(Act, XVII, 30) (5). Va îi 2 „solemnă și publică“ ; căci Ju- 

decătoriul se va arăta în tâtă gloria sa, cu toţi Sânţii An- 

geri, şi va da dreptate înaintea lumei întregi, în faţa ceriu- 

lui, a pământului și a iadului ($)- Va fi 30 aspră şi înfricu- 

șată, căci se va esecuta cu totă asprimea dreptăţei divine 

şi nu mai după dreptate; va fi „diua mâniei și a mană festă- 
3 

vei drepte judecăţi a lui D-deă (Rom. 1, 5) (5). Va fi 40 

(1). Reg. mor. reg. 65. c. 2; Op. St. P. 441. 

(2). La Isaia III; 13; ibid VI, 151. 

(8). Monarchul "și schimbă locul ca, să facă judecata pre pă- 

mânt; oştirile sale "i urmeză cu frică şi cu cutremur. Aceste pu- 

teri demnitare vin ca să fie martori înfiicoşatei judecăţi, şi toţi 

Omenii, câţi aii fost şi vor mii fi pe pământ, staii înaintea Im- 

păra tului. Tot ce se Ya fi născut şi se va naşte în lume, toţi vor 

veni la priveliştea acesta ca să fie faţă la judecată“ (St. Efrem 

despre frica de D-geii şi judecata ultimă. Op. St. P. XV, 305-306). 

(4). Va chiema ceriul şi pământul ca să fie cu el la judecată - 

şi cei din munţi şi cei din văi se vor arăta cu frică şi cu cu- 

tremur. Şi oștirile cereşti şi trupele iadului vor tremura înain- 

tea Judecătoriului neîmblâuzit, care va veni însoţit de groză și 

morte“ (Oper. St. Păr. XV, 302-303). 

(5), Judecata acesta va fi mică, difinitivă, înfricoşată ; dar va 

fi mai mult drâptă decât înfricoşată,.saii maibine gicând va, fi cu 

atât mai înfricoşată cu cât va fi mai drâptă“ (Greg. Naz. Cuv. 

rostit în presența părinţilor. Oper. St. P. 11, 55).
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„definitivă și supremă“, căci va fixa invariabil pentru eter. 
nitate sorta fie-căruea din cei care vor fi acolo (Mat. 
XXX, 46). 

$. 266. Imprejurările ce însoțesc judecata universală : 
9. Sfârșitul hmeă. 

In diua cea de pre urmă, când se va executa suprema judecată a lui D-deii asupra intregei lumei, va fi şi sferși- 
tul lumei, 

|. Sânta Scriptură arată lămurit : 10 realitatea sai ade- verul acestui eveniment viitorii; 20 natura şi modui stă; 3* legătura intimă cu judecata universală. 
1% Realitatea saă adeverul acestui eveniment. Că lumea actuală va avea sfârșit, acesta se anunţă acum în Vechiul 

Testament, unde Psalmistul dicea lui D-deă : „Intru înce- put, tu Domne, pămentul ay întemeiat, și lucrul mânilor tale sunt cerurile; acelea vor peri dar tu vămây ; și tăte ca um vest- mânr se vor învechi, și se vor schimba“ (Ps. CI, 25, 26), Ac6sta se întăreşte în noul "Festament prin mărturia Mân- tuitoriului nostru lisus Caristos, dicând : , Ceriul și pămân- tul vor trece“ (Mat, XXIV, 35; comp. V, 18), şi făcând în- veţăceilor sti promisiunea acesta : <lacă ei cu voi sunt până la sferșitul vecului» (Mat. XXVIII, 20). Că sterşitul lumei se va intem pla anume în diua în care va avea loc ju- decata universală, acesta se vede din cuvintele Mântuito- riului în parabola sem&nătoriului: „Secerișul este sfârșitul lu- mei ; secerătoriă sunt ângeriă. Cum decă se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi şi cu sfârșitul lumeă, . Angeriă vor veni și or despărți pre cei re de cei buni“ (Mat. XIII, 39, 40, 49; comp. XXIV, 29) Acesta resultă și din aceia ce dise Apos- tolul Petru : „ Ceizile și pământul de acum sunt păzite cu grija de același cuvânt, și sunt păstrate ca să fie arse prin foc în dliua Judecaţei şi a ruineX împioșilor“ (IL Petr. III, 7).
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20, Natura şi modul acestui eveniment. Prin sfârşitul lu- 

mei nu trebue a înțelege distrugerea și nimicirea sa, ci nu- 

mai transformarea şi reînoirea sa prin foc. » Vor peri“, dice 

Psalmistul vorbind de ceriul şi de pământul de acum; dar 

mai departe esplică ideia sa : „Ca un vestmânt se vor în- 

vechi ; se vor schimba (Ps. CI,.26). Și Sântul Petru, du- 

pre ce a dis, că ceriul și pământul de acum sunt păstrate 

spre a fi arse în diua judecăței, prourmeză așă: „Precum 

vine jurul“ nâptea „așa ba veni diua Domnului“ de o dată; 

şi atunci în vuetul unei vijelii grozave, ceriurile vor trece, 

elementele se vor disface şi pământul va fi ars cu tot ce 

conţine el....... Tăria focului va disolva ceriurile și va 

topi elementele» (II. Petr. III, ro, 12). Dar îndată după aceia 

adaugă : „Aşteptăm după făgăduinţa sa, ceriură noud și an 

pamânt noă, în care va locui dreptatea (ibid. 13). Sântul 

In Teologul vEdu aceiași aeve în descoperire pun certă, noi 

și un pământ noă, căci ceșiul cel dintâiă, și pământul cel din- 

teii aă, dispărut“ (Ap. XXI, 1). 

30, Legătura sa intimă cu judecata universală. Sântul 

Apostol Paul însemnă ast fe! legătura acesta : „Creaturele 

aşteptă cu mare dorință manifestarea, fiilor luă D-deă,, pen- 

tru că sunt supuse deșertăciunei si nu de bună voie, ci pen- 

inu cel ce le-ai supus, cu speranța, că voi fi scăpate și ele de 

acăstă subjugare a conrupțiunei spre a participa la gloridsa 

libertate a fiilor lui D-deă“ (Rom. VIII, 19-21). In urma 

căderei omului tOtă creatura a fost fără de voie supusă 

conrupţiunei, „și suspină și se chinuește“ împreună cu noi 

(ibid, 22). Când se va săvârşi opera resfaurărei omului, 

atunci, în puterea aceliaşi legi, și creatura trebue să scape 

de subjugare şi în genere de tâte urmările funeste ale pă: 

catului; dar lucrarea restatorirei omului se va s&vârşi prin 

judecata universală, la care.va avea loc «manifestarea fii-
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lor lui D dei». In același timp deci și creatura, trebue să scape de aservirea conrupţiunei spre a participa la gluri6- sa libertate a fiilor lui D-deui, t6tă lumea materială trebue să fie curățită de funestile urmări ale păcatului omenesc ȘI reînoită. Acâstă reînoire a lumei se va întâmpla în diua cea de apoi prin foc, așa că în ceriul noi şi pe pâmântul noi nu va mai remânea nimic păcătos Şi. „dreptatea va locui singură“ (IL Petr. 1], 13). 
II. Tâte ideile espuse despre sterșitul lumei fură pre: dicate de Sânţii părinți şi de învețătorii bisericei, Spre esemplu : | 
Sântul Irinei dicea : Nu esenţa, substanța creațiunei va trece (căci cel ce o Organisă este adevărat şi puternic); ci nu mai forma lumei aceștia trece, adecă ceia ce s'a desor- ganisat. ... Când deci va trece acestă formă, omul se va reînoi și se va scula întru nestricăciune, atunci se va arăta un ceriă noi și un pămEnt noti (+), 
Sântul Ciril Jerusolimitenul : Domnul nostru lisus Chris: tos va veni din ceri, cu mărire, la sfârşitul lumei aceștia, în diua ultimă Căci lumea acâsta va avea un sfârşit, şi acâs- tă lume creață se va reinoi. Fiind-că conrupțiunea, „far- tul și adulteriul« şi tot soiul de pecate, s'ai respândit în lume și s'a comis ucideri preste ucideri (Os. IV, 2), de aceia, pentru ca acestă locuinţă minunată a creaturelor să nu remâe pentru tot-deuna, plină de fără-de-lege, va tre- ce lumea acesta ca să se arate mai bună... . Domnul va cufunda ceriul, nu ca să.] nimicescă, ci să-l facă a se arăta din nou sub o formă mai bună. Ascultaţi cuvinrele Profe- fetului David : Intra început, DOmne, pămentul ar întemet, ŞI ceriurile sunt lucru] mânilor tale (Ps. CI, 25); acelea vor peri, iar tu remâi în veci (ibid 26). Dar, va dice cineva, pen- Te 

(0). Adv. Her, V. e. 36,
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tru ce dice el lămurit: «Vor peri? Acesta se esplică prin 

cuvintele următâre : <Tâte ca un vestmânt se vor învechi, 

ca pre o haină le vei schimba, și se vor schimba». Căcă pre- 

cum se dice de om că piere după cuvintele aceste : „Drep- 

tul piere și nimene nu mai cugetă la el“ (Is. LVII, 1) pecând 

el aşteptă învierea, așa așteptăm un feliii de înviere și a ce- 

riului chiar (*)». | 

Sântul și Marele Vasilie ; «Putem să luăm ca o preves- 

tire a dogmelor despre sfârșitul lumei şi schimbarea lumei 

cela ce aflăm acum pe scurt descoperit în primul cuvânt 

al înv&țăturei înspirate : „La început creâ D-deă“. .; ceia 

ce a început cu timpul trebue să se finescă necesar în timp. 

Dacă ceva are un început temporal, nu te îndoi de sfârși- 

tul săi : Dar ei (învățații păgânismului) nu putură afla nici 

un mijloc spre a pricepe pre D-deti, Creatoriul universului 

şi dreptul Judecătoriii, resplătind fie-căruea dupre faptele 

sale, şi a-și pune în gând ideia despre sfârșit, decurgând din 

ideia despre judecată, pentru că trebue ca lumea să se 

schimbe dacă sufletele sunt chiemate la ui alt gen de viaţă. 

Căci, precum viaţa presentă are calităţi în armonie cu lu- 

mea acesta de aseminea esistenţa viitore a sufletelor nostre 

va avea o menire conformă cu starea sa (?). - 

ericitul Ieronim : «Ps. CI, 27, arată lămurit că sfârșitul 

lumei nu însemnă o nimicire, ci o înbunătățire a stărei 

sale. De aseminea se scrie că : „Lumina, lunci va deveni ca 

lumina sGrelui“ (Is. XXX, 26) ceia ce însemnă, că ceia ce 

esista mat "nainte nu se va distruge ci înbunătăţi. Să nu ui- 

tăm cea ce s'a dis : forma trece, dar nu însăşi substanţa. 

Sântul Petru esprimă aceiași ideie (UI Petr. UI, 13)... El 

nu dice : Vom vedea alte ceriuri şi un alt pământ; ci; ce- 

(2). Catech. XV. n. 3. | 

(2). Omelie Eixaimeron : Oper. St. par. V, 6, 7.
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rarile şi pământul, care erait mai înainte şi care s'a înve- chit, vor fi înlocuite prin altele mai bune (1). 
Așa, ati învățat şi Iustin Martirul, Atenagora, Tatian, Teo- fil de Antiohia, Minuţiă Felix, Ipolit, Metodiii și alţii (2). Sinodul al cincilea ecumenic, refutând diferitele erori ale origeniştilor, condemnă între altele public ideia lor greșită că lumea materială va fi nu numai transformată, ci chiar nimicită (3), | 

$. 267. Sfârșitul împerățieă harului luă Christos și înce- putul împărăției gloriei. Observari asupra Chiliasmului sai, 
domniei de o mie de ani a luă Christos. 

Cu sterșitul lumei materiale: Și transformarea sa într'o lume nouă, mai bună decât lumea actuală, sosește și sfâr- şitul domniei harulut Mântuitoriului şi se manifestă dom- nia eternă a lui D-deii, domnia gloriei. 
I. Că sfârșitul domniei harului Domnului lisus va avea loc în timpul acesta, acesta d esprimă destul de lămurit Sântul A postol Paul când, vorbind despre învierea morților, la adoua venire a Mântaitorialui, scriea Corintenilor :  Pre- cun toţi mor în. Adam, toți vor reînviea, în isus, și fie-cavele în starea sa; lisus Christos cel dintâiti ca » începăturd a tote, apoi acel carii sunt aj lui, cară ai crerlut venirei sale. După aceia va veni sferșitul, când va depune împărăţia sa lut D-deii, Părintele stă, și va nimici tot stipâniea, tăvia, Iota puterea. Căci lisus Clhpistos trebue să domnâscă până ce-i va 

  

(2). In: Esai. LĂV. 
(3). Iustin, Apolog. 1, n. 59; II, n. 7; Athenag,, „Legat., 22; Tatian ady, Grace. &, 25; Teot. Antioh. ad Autolic,, II, 37, 38; Min. Felix, Oetav., e. 34; Hipol, de Christ. et Antichr., c. 64; Me- thod. Conviv. decem virg., orat. IX, n. I; Origen.; Adv. Cels. IV, II, 12; V, 15; August. De Civiţ, Dei XX, 16. 6). Can. X, XI. | | .
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supune Părintele săă, pre toți inimiciă să sub picidre, Mortea, 

va fi însă cel din urmă inimic care se va nimici“ (| Cor. XV, 

22-26; comp. Mat. XIII, 24, 30, 39). Și acest din urmă ini- 

mic va fi învins anume, când toți Gmenii „vor înviea într'o 

stare de nestricăciunet“ (ibid., 52), şi tOte fă pturile vor fi „scă- 

pate de acestă subjugare spre a se împărtași de gloridsa liber- 

tatea fiilor lui D-deă“ (Rom. VIII, 20), şi că „cuvântul acesta 

al Scripturi se va împlini : Biruitu-s'a mortea. Morminte ! 

unde-ți este biruința 7 Morte, unde ță este boldul?* (| Cor. 

XV, 54 55). 
II. Spre întemeierea ideiei aceştia, că după sfârşitul dom- 

niei harului se va manifesta o nouă domnie a lui D-dei, 

domnia gloriei, care va fi în veci a Domnului împreună cu 

Părintele şi Spiritul Sânt (2) trebue să cităm. : 

1% Pre de o parte, cuvintele Mântuitoriului : „Atunci“ 

(adecă îndată după judecata universală, prin urmare după 

sfârşitul domniei harului) „drepții vor străluci ca sărele 

întru împărăția Panintehă lor& (Mat. XIII, 43) şi acestea : 

„Acolo va fi plângere şi scrișnirea dinţilor, când veţi vedea 

pre Abraam, Isaac, Iacob și pre toți profețiă întru împărăția 

luă D-dei, și voă cei-lalii veți fi alungați afara. Va veni dela 

resdrit și dela apus, dela Meda-ndpte la mâdă di cariă vor 

avea loc în împărăția lui D-deăt (Luc. XIII, 28, 29). Apoi 

mărturia dată de Sântul Apostol Paul, că dupre învierea 

morţilor „trupul și sângele nu pot să posedă împtrăţia lui 

D deăt (| Cor. XV, 50) şi „că cei nedrepți na vor fi moșteni- 

tori a împărăției lui D-deiik (1 Cor. VI, 9; comp. Gal. V, 

21; II 'Pes. I, 5). 

20, Pre de altă parte, cuvintele ângerului Gabriel către 

prea Sânta Fecioră despre Mântuitoriul nostru lisus Chris- 

tos : „Și împărăţia lui nu va avea sferșit* (Luc. 1, 33); ace- 

(1). „Şi iarăşi va să vie să judece viii şi morţii și se domnescă,. 

etern, şi domnia sa nu va avea sferşit“ (Cerem. primirei eterod.)



— 828 — 

le ale Sântului Apostol Petru : n Vi se va da de a intra în- tru împărăția eternă a luă Iisus Christos, Domnul și Mântui- toriul nostru, cu o bogată îmbelșugare“ (IL Petr. I, 11); acele ale Sântului Paul : „Zte le sufer din dragoste către ceă aleși, ca să câștige și ei mântuirea care este în isus Christos, cu gloria ceriurilon« (UI Tim. LI, ro). „Este un adevăr prea si- Jur că, dacă murim cu Iisus Christos, vom şi viețui cu el; dacă suferim cu el, vom împerăţi cu el (Ibid. 11, 12). „Dacă suntem fil suntem şi moștenitori aă lui D-deii și împreună moștenitori aă lui lisus Christos, nu maă să saferim cu el, ca să fim prânăriți cu el“ (Rom. VII, 17). „ Domnul mă va îs- băvi de tătă lucrarea cea rea, și mântuindu-mă, mă va con. duce întru împărăția sa cea, cerâscă. Căvuea fie mărirea în vecii vecilor. Amin (UI Tim. IV, 18). ln fine, cuvintele Mân- tuitoriului însuși, din Apocalipsa Sântului In : » Ori cine va birui, îl voii pune să șădă cu mine pe tronul meă,, precum, și că diruind stai cu Părintele pre scaunul săi“ (IL, 21), Sânţii părinţi şi învățători ai bisericei invețaii iarăși, ca şi Sânta Scriptură, că judecata universală va pune capet domniei harului şi se va arăta domnia gloriei (). lacă spre esemplu în ce termini să esprimă : . Sântul Zeno de Verona : “Apostolul Paul (I Cor. XV, 24) vorbește de domnia temporală a lui D deti manifestată în trup; el avea în vedere acea domnie, la sfârșitul căria Dom- nul va veni să judece viii şi morţii. Acesta se confirmă Chiar prin contest, unde se dice că lisus Christos trebue să domnescă cu sânții săi până ce se va nimici tOtă stăpânirea, tOtă domnia, tâtă puterea, până ce va pune sub piciorele sale pre toţi inimicit sei şi mOrtea, inimicul cel mai de pre urmă, se va estermina (1 Cor. XV, 24-26). Dar Sântul Evan- gelist Luca (L 34) şi Solomon (Prov. III, 4-8) vorbeau de tii 
(1). Greg. Nazianz. Cuv, despre 'Teologie IV, Oper. St. Par. III, p. 81-32; Choisost, în [ Cor omil. XXXIX, ad verba XV, 24.
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acesta împărăție primordială, împărtășiti, din totă eternita- 

tea prin Fiul, în care acesta nu primi domnia dela Părinte- 

le şi nu o va depune nici odată Părintelui să ; căci în tot- 

deuna a domnit cu, Părintele sei, precum dice el însuși : 

„Împărăția mea nu este din lumea acesta“ (ln. XVIII, 36). 

Apostotul Paul esprimă și mai lămurit încă ideia acesta, 

când dice; că curvariul sau necuratul, sai avariul, care 

este idololatru, nu va avea clironomie întru împărăţia lui 

Christos și a lui D-deiă (Efes. V, 5), arătând prin aceia că 

împărăţia Părintelui şi a fiului este aceiași (9. 

Sântul Ciril Ierusalimitenul : «Va domni în veci Acela, 

care are să judece viii și morţii, Acela care a murit pentru 

cel vii şi pentru cei morţi, precum dice Sântul Pavel : «De 

acela a murit lisus Christos și a înviat ca să împărățescă 

preste cei morți şi preste cel vit» (Rom. XIV, 9)... Cine- 

va îndrăsni a dice; când lumea se va sfârşi, Iisus Christos 

nu va mal domni, că cuvântul, eșit din Tatăl, se va întor- 

ce la Părintele şi nu va mai fi. Ast-fel a blasfemat spre pro- 

pria-şi osindă, pentru că n'a luat semă la cuvintele Dom- 

nului : Fiul rămâne tot-deuna (I6n. VIII, 35) şi la acele ale 

lui Gabriel : „ Va domni în veci peste casa luă Jacob şi împă- 

raţia su nu va avea, sfârșit“ (Luc. IL, 34). 

Şi voiţi să sciți pentru ce acei ce învaţă o altă doctrină 

ai ajuns la acestă absurditate? Pentru că eiaă cetit cu gând 

răti aceste cuvinte bune ale Apostolului : «se cuvine să îm- 

părățâscă până ce'i va pune Părintele sub picidre pre toți 

inimicii s&i» (I Cor. XV, 25). Şi ei pretind că, când toţi int- 

micii să vor fi la piciorele sale, va înceta de a domni; dar 

acesta e o socotinţă necugetată și cu totul greşită ; căci acel 

ce împărăţea înainte de a supune pre inimiciă săi nu va 

domni el &re cu atât mai mult dupre ce-i va învinge (2)? 

(2. Asupra Cuvintelor 1 Cor., XV, 24; Lect. cr. 18317, II, 18, 19. 

(3). Catech. XV, n. 26, 27, 29, pag. 535-338.
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III. Ceia ce am dis despre judecata universală cu tâte împrejurările sale, fie premergătore, fie insoţitore, serveşte fireşte a determina modul cum trebue să privim învățătura despre Chiliasm (Xrizouds-o mie de ani), sau domnia de o mie de ani a lui lisus Christos. Iacă substanța acestei învăţă- tură : <Mult timp înainte de sferșitul lumei, va veni Lisus Christos pre păm€nt, va zdrobi pre Antichrist, va înviea nu mai pre cei drepți, va întemeia pre pământ o împărătie nouă, în care drepţii, ca resplătire pentru faptele și necazurile lor, vor domni cu el prin o mie de ani, bucurându-se de tâte bunurile vieţei temporale ; apoi va veni o a doua înviere, învierea generală a morţilor, judecatu universală şi resplă- “ tirea pentru eternitate», Dar învețătura chiliaștilor fu cu- noscută sub două aspecte diferite. Uniă diceati că Christos, întemeind pre păment împărăţia sa de o mie de ani, va restabili Ierusalimul in tOtă strălucirea sa, va pune iarăși în vigâre legea cerimonială a lui Moisi cu numerâsele sale sacrilicii, şi că fericirea drepţilor ar consta în tot soiul de plăceri sensuale, Așa ceva începu a înveța acum în vecul dintâiii ereticul Cerint, petruns de credințele false iudaice şi gnostice (1). După dânsul veniră, profesând aceiași învă- țătură, alţi eretici iudaisatori, Ebioniţii (2), Montaniștii (3); în fine, în vecul al patrulea, ereticul Apolinarie cu toți sec- tatoriă sei (4). Alţii afirmaă, din contra, că fericirea drepţilor, prin o domnie de o mie de ani a Domnului va consta nu- Mal în plăceri nevinovate, curate şi spirituale, și nu predi- cară reînoirea lerusalim ului, NICI restabilirea legei cerimo- 
mii: Eus. Hist. Ecel. III, 28; VII, 25; August, Hares. c. 8; Theod Haret. Fab. II, 3. 

(5). leon. Coment în 15. LXVI, 20, (5). Leztul, av. Mareion., 1, 29; IV, 29; V, 10;.de Reswr. Carn. e 

(6). St. Vas cel Mare, Epist. CCLAV, n. 4; CCLĂV, n. 2; Greg. Naz, Epist, 1 și 2 ad. Cledon. 
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aiale a lui Moisi. Sub aspectul din urmă ideia despre chi- 

liasm fu propusă pentru prima Oră de Papias, care vieţuea 

acum în vecul apostolic (4); apoi se află în Lustin Martirul, 

Ireneti, Ipolit, Metodie și Lactanţiu (2) ; mai tărgiii fu reinv- 

ită cu Gre care particularităţi de anabaptiști, Swedenbor- 

gieni şi ali mistică şi iluminați (5); dar nu se pote admite 

nică întrun chip de către creştinul ortodox. Căci : 

0, Și într'un felii și în altul se întemeiază pe presupu- 

nerea că va fi o îndoită înviere a morţilor; cea dintâiă, o 

mie de ani înainte de sfârşitul lumei,-numai pentru cei 

drepţi; alta, tot înainte de sferșitul lumei, pentru cei păcă- 

toși; după care va avea loc judecata universală și răsplă- 

tirea eternă ; pe când Mântuitoriul nostru însuși învăţa lă- 

murit, că va fi o singură înviere a morților, înviere gene- 

rală în diua cea ultimă; că atunci la vocea sa, toți de o 

- dată, drepţii şi păcătoşii, se vor scula din mormintele lor, 

vor audi nemijlocit din dumnedeesca sa gură ultima lor 

judecată şi vor primi. resplătirea lor definitivă (In. V, 35, 

28, 29; VI, 40, 54; Mat. XIII, 40-42; XXV, 31-46). 

20. Sub cele două aspecte ale sale, învățătura acesta ad- 

mite că lisus Christos va veni pre pământ cu o |mie ani de 

înainte de sfârşitul lumei, cu tOtă înv&țătura cuvântului lui 

D-deii, care nu predică decăt două veniri ale Domnului; 

ântăia, umilită sai înjosită, care a şi avut loc pentru res- 

cumpărarea nostră; a doua a gloriei, care trebue să aibă 

loc la sfârșitul lumei, când Mântuitoriul nostru se va arăta 

ca să judece viii şi morţii (Mat. XIII, 40-43; XXIV, 27 5; 

XXV, 31-46). 

(1). Euaseb. Hist. Eccl. III, 39; Teron. Catal. cap. 18. | 

(2). Lustin, Dial. cum Tryph., n. 80, 81; lven., ad. Ha. V, 3, 

n. 1 (ef. Euseb. Hist. ecel. III, 29); Hippol., apud Phot. Bibl. 

col. Ci; Method. Convin. decem virg, orat. IX, n. 5; lagtanţii. 

Inst. divin., VII, 24, et sq. | 

(3). Cf. Wiest. Demonstr, dogmat. t. VI. Ş. 29%.
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3% Sub ambele chipuri ale sale admite, că după sferșitul 
domniei harului şi înainte de îm p&răţia gloriei, va fi o dom. nie mijlocie, o a treia domaie a lui Christos, a cărei sfârșit se va întâmpla la capătul miei de ani, pe când cuv&ntul lui D-deii vestește numai două împerăţii ale Mântuitoriului : Domnia harului, care va dura până la sfârşitul lumei şi jude- cata universală (I Cor. XV, 25), și Domnia gloriei, care va începe îndată după judecata universală şi nu va avea sfâr- şit (Luc. 1, 33; 11, Petr. I, 1). 

4%. Sub aspectul dintâiu contradice, în deosebi, ceea ce 
ne vesteşte cuvântul cel sânt, că „după înviere nică se vor mărita, nică se vor însurat (Mat. XXII, 30; Luc. XX, 34); că „Împărăţia luă D-deă nu va consta în beutură năcă în mânca- 
re“ (Rom. XIV, 17), că și legea cerimonială a lui Moisi, care 
avea o însemnătate figurativă până la venirea Mântuitoriu- lui, a încetat pentru tot-deuna şi a tost înlocuită de EI prin 
o lege mai pertectă, legea 'Testamentului noi (V. Ş. 146). 

5% Că dacă unii înv&ţători vechi ai bisericei, precum lus- tin, Irineă, Metodiu împărtășiră ideia despre chiliasm sub aspectul din urmă, de Sigur acâsta a tost numai o socotin- ță particulară a lor și nică de cum o dogmă, după mărtu- ria lui Lustin chiar, care declară că crede așa cu alţii câți-va, adaugând că mulţi creştini, de o credință curată și orto- doxă, nu împărtăşesc părerea sa (1), 
69, Acesta este cu atât mai sigur cu cât pe timpul acela 

chiar şi alți înveţători ai bisericel se râdicară de a dreptul în contra înv&ţăturei chiliasmului, între alții : Caius preot din Roma (2), St. Dionisie din Alexandria (3), Origen (4) Eu. 

  

(). Dialog cum Triph. n. 80. 
(2). Buseb. Hist. ecel. III, 98. 
(5). Huseb. Ibid. VII, 24; Ieronim. Catal. c. 69 ; 'Theod. Haeret. Fab. II], 2. - (%). De Princip. II, 11, n. 2; Prolegom. în Cantic,



, — 883 — 

sebiă Cesarenul (5, Tichon Africanul (2, Sântul şi Marele 

Vasilie (3), Sântul Grigorie Teologul (4), St.'Epifanie (5), e- 

ronim (€) Filastriii (7) şi Augustin (5), carii calificară spe- 
ranţele chiliaştilor de invenţiuni uşore, fabule ridicule, ne- 

bunii, şi tot odată în opunere cu Sânta Scriptură (9). 

70. Cu tâte acestea, dacă și sar fi ținut cineva de învă- 
țătura Chiliasmului ca de o socotinţă particulară, n'a pu- | 

tut fi decât înainte de a se pronunţa biserica ecumenică în 

privinţa acâsta ; dar, în dată ce sinodul IL ecumenic (în 381), 
condemnând 16te socotinţele ereticului Apolinarie, con- 

demnă şi învăţătura sa despre domnia de o mie de ani a 

lui Christos și înseră chiar în simbolul credinţei cuvintele 
acestea despre Iisus Christos; „și împăraţia lui nu va avea 

- sferșit“, de atunci nu mâl este permis unui creștin ortodox 
de a mărturisi învăţătura acâsta, fie chiar ca opiniune par- 

ticulară, 
80, Spre întemeiarea socotinţelor lor, chiliaștii se provo- 

cară şi se provâcă încă la capitulul XX al Apocalipsei, unde 

se espune vedenia Sântului I6n “Teologul, vorbind despre 

Angerul care avea cheile iadului, cum se pogori el din ce- 

rii, înlăaţui pre Satan și-l închise în abis pentru o mie de 

ani; cum apoi se întâmplă „prima înviere“ în care disci- 

pulii lui Christos „întrard în viața și domniră cu Jisus Chris. 

(0). H. E. III, 28, 39; VII, 24. 
(2). Veqi Genad. Catal. e. 18. _ 

(5). Epist. COLXVIII; Oper. St. par. XI, 249 ; COLXYV ; ibid 255. 

(), Ep. II ad Cledon; Oper. St. par. VI, 211. 
(5). Heroes. LXXVII. Ă 

(5). Comm. în Is. XXX, 26; LIV, 11; LV, 3; LVUL, 4, 

XVI, 35; în Zach. XIV, 61.; în Mat. XIX, 29. 
(2). Hares. LIX. 
(5. De Civit. Dei XX, 1; Har. VIII. | 

(9). Orig. Proleg. în Cantie.; Epiph. Her. LXXVII; Buseb. 

Hist. eccl. III, 28 s. a. 

Teologia Dogmatică. 
53,
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tos prin o mie de ană“ ; cum, trecând terminul acesta, „Sa- 
tan se va deslega și va eşi din închisore. , pentru puțin timp, 
și va amăgi naţiunile care sunt prin cele patru, laturi ale lu- 
mei“ ; cum în fine, îndată după aceia, va urma judecata 
tuturor morţilor invicți și resplătirea eternă pentru ei şi 
pentru Satan. 

Dar : 

19, Se scie că Apocaiipsa este o carte profetică şi profund 
misteri6să, al cărei înţeles precis nu se pâte da. Este cu to- 
tul în contra regulelor Ermineuticei sacre a lua după literă 
locurile profetice aie Bibliei, când se presintă ast-fel în con- 
tradicere cu alte locuri lămurite şi directe ale acestei cărți 
sânte ; sciința acesta voește cu drept cuvânt ca în aseminea 
casuri se înțelegem profeţiile într'un sens misterios, pen- 
tru că D-qeii, care dădu descoperirea 6menilor, nu pote să 
se contradică nici odată. 

20%. Pe cât este cu putinţă a pătrunde înţelesul misterios 
al capitulului XX din Apocalipsă, iacă cum l'a esplicat, du- pre Fericitul Augustin, cei mai buni comentatori al acestei 
scrieri înspirate. Sub numele de ânger pogorit din ceriii și avend cheile iadului, se înțelege Ângerul Alianţei, Domnul 
lisus, care vine pe pământ „Ca prin mOrtea sa se zdrobiscă 
pre cel ce avea stăpânia morţei, adeca pre diavolul“ (Ebr. II, 14), spre „a nimici lucrurile diavolului“ (1 I5n. LII, 8) „și să-l alunge“ (l6n. XXII, 3:). Înţelesul acestor espresiuni; 
„a lega pe diavolul și a-l pune lu închisGre“, este că Dom- nul, prin predica sa, prin faptul că a isbâvit adesea indră- 
ciţi de spiritele care” poseda, și cu deosebire prin mortea 
sa, a alungat în adevăr pre demoni, a legat pre cel tare (Mat. XII, 29), a desarmat începătoriile și puterile şi iau dus sus cu triumf în faţa lumei întregi, după ce i-a învins 
prin crucea sa (Col. II, 15). Domnia de o mie de ani a lui
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Lisus Christos, este tot restimpul nesfârșit cuprins între în. 

ceputul domniei harului pre pământ, sati mai bine Ge când, 

sub domnia lui Constantin cel Mare, credinţa creștină de- 

veni triumfătre şi domnitâre pe pământ, și sferșitul lu- 

mei, conform cu veia ce cetim în Psalmistul : <Pururea șa 

adus aminte de legătura sa, de cuvântul ce l-a rostit ca să 

se împlinescă într'o mie de neamuri (CIV, 8) unde espre- 

siunea „o mie de neamuri“ însemnă tre, neamurile Omeneşti 

viitore până la sferșitul lumel. Prima înviere este învierea 

Omenilor în creștinism, înviere spirituală, care începe prin 

întârcerea lor, justificarea și regenerarea lor dupre cuvinte- 

le acestea : „Sedla-te cela ce dormi, eșă dintre morţi și te va 

lunina lisus Christos“ (Efes. V, 14; comp. I6n. V, 24); şi 

inindu-se cu timpul, când sufletele creștinilor adeverați 

trec din viaţa presentă, care fu întru cât-va mortea peniru 

ei, la adevărata viaţă cu isus Christos. Cât despre aceia ce 

se anunţă mai departe ; că diavolul va fi deslegat şi scos din 

închisâre pentru puțin timp, spre a amăgi poporele, aceia 

însemnă ivirea lui Antichrist pe pământ cu puţin înainte de 

sfârșitul lumei. În fine judecata rostită asupra tuturor mor. 

ilor învi€ți și r&splătirea păstrată lor și lui Satan este jude- 

cata ultimă, universală, și r&splătirea de pre urmă, defini- 

tivă (1). 

IL. Despre r&spliătirea după judecata universală. 

$. 268. Legătura cu cele precedente și caracterul acestei 

răsplătiri. | 

Inchiind judecata universală, dreptul Judecătorii va pro- 

nunţa sentinţa sa difinitivă asupra drepţilor şi p&cătoșilor. 

(2). Augustin, Da Civ. Dai, XX, 7. Mai pe larg vedi comenta- 

viu] capitulului acestuea din Apocalipsa în Script. Sacr. Curs. 

compl. î. XXV, p. 1409-1422. Paris 1842.



— 836 — 

Celor dinteiă li va dice : „ Veniţă bine-cuvântaţiă Părintelui mei, de moșteniiță împerăţia care vi sa pregătit dela întemee. rea lumei“ (Mat. XXV, 34); şi celor-lalți : » Duceţi-vă dela mine blestemaţilor în focul cel de veci care este gătit diavoli. hă şi ângerilor luă (ibid., 40) (5). ȘI îndată aceștia se var duce în munca vecinică tar drepții în viaţa de veci (ibid. 46). Acestă resplătire după judecata universală va fi com- plectă, perfectă, defintivă; complectă, adecă nu numa) pen- tru suflet, ca după judecata particulară a omului, ci pentru suflet și corp tot odată, pentru omul întreg ; perfecta, pen- tru că va consta, nu în începuturi de fericire pentru cei drepţi și de chinuri pentru cei păcătoşi, cum se întâmplă dupre judecata particulară ci în perfecțiunea fericirei şi a muncilor, conform cu meritele fie-căruea ; definitivă în fine, căci va r&mânea etern invariabilă pentru toți, şi nici unuj pEcătos nui va mai fi cu putinţă de a scăpa vre o dată din Jad, cum se întâmplă după judecata particulară (Mart. ort, p. i resp. 60, 68; comp. $. Ş. 252, 257, 258). 

$. 269. Resplatirea pecătoșilor ; în ce va consta 
chinurile lor. 

Cuvântul D-geesc descrie în feliurite chipuri şi în deose- bite teliuri pedepsele la care vor fi condemnaţi păcătoşii de către dreptul județ al lui D-geu. 

  

(5). El gice condemnaţilor : Duceţi-vă de 'a mine blestemaţilor! EI nu dice : Duceţi-vă dela Părintele, pentru că nu ia blestemat Pă- rintele ci faptele lor proprie. El dise : Duceţi-vă în foeul cel veci- nic, gătit, nu pentru voi ci pentru diavolul şi ângerii lui. Când vorbește de împărăție, după ce a gis : Veniţi bine cuvântaţii Păriu- telui mei de inoşteniţi împărăţia adauge : care vi s'a gătit dela întemeerea, lumei; dar vorbind despre foc s'a esprimat almin- trelea; el dice : care este gătit diavolului şi ângerilor lui. Căci ei am pregătit împărăţia; iăr focul nu lam pregătiţ pentru voi, ci
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I. Ea vesteşte mai âniâi că vor (i depărtați dela D.dei 

şi blestemaţi : „Ducefi-vă dela mine, blestemaţilor* (Mat. 

XXV, 41), li va dice înfricoşatul Judecătoriui : „Nu sciă de 

unde sunteţi. . . Duceţi-vă de la mine, voi toţi cei ce săvârșiță 

fară-de-legea“ (Luc. XII, 27; comp. Math. VII, 21). Şi aces: 

tă îndepărtare a lui D-deu cu acest blestem, va fi acum pen- 

tru acei păcătoşi pedepsa cea mai mare. Pentru cel ce simte 

și judecă, observă. St. Chrisostom, a fi alungat dela D-deă, 

este a suferi gheena (1)“..«Nesuferită este gheena cu chinu- 

rile sale. Dar, închipuiţi-vă mil de gheene; nu este nimic în 

comparare cu nenorocirea de a fi privat de acestă glorie 

norocită, de a fi urit de Christos şi a-l audi dicându-ne : 

Nu sciii de unde eşti, şi a ne acusa dicând, că a fAămânzit 

și nu l-am săturat! Căci de o mie de ori e mai bine dea 

fi fulgerați de cât de a videa faţa dulce a Domnului intur- 

nându-se dela noi şi ochiul săi senin neputând să caute 

asupra nâstra (?)>. Trebue a ne aduce aminte că păcătoşii 

vor fi pentru tot-deuna depărtaţi de D-deii, adecă pururea 

lipsiți de acest bine înalt, întru carele ar fi putut găsi sa- 

tisfacere deplină la tÂte trebuinţele sufletului lor creat după 

chipul lui D-deii, că vor fi alungați de Părintele lor, de 

Mântuitoriul lor, care se îngriji de ei cu atâta dragoste şi 

revărsă asupra lor atâtea bine-faceri şi că de atunci nu se 

vor mai învrednici de a mai'-videa faţa sa luminâsă şi de 

a întra întru bucuria Domnului lor; că, ne mal fiind dis- 

traşi de lume și trup, care, învi€ţa presentă, fură pentru el 

causa nepăsărei, se vor simţi cu atât mai cumplit însetaţi 

prin dorința apăsătâre a sutietului, care prin firea sa tinde 

către D-deii, o sete pe care nimic nu o pote potoli. Atunci 

pentru diavolul şi ângerii săi. Dar fiind-că voi singuri v'aţi arun- 

cat în: foc, acusaţi-vă singuri pre voit (Chrisost in Mat. om. LXXIĂ, 

t. LIT, 362-363). 
(1). In Rom om. V, p. 95. 
(2). In Math. om. XXIILt. | p. 495.
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va Începe pentru acești nenorociţi „a doua mărite (Ap. XX, 14), mârtea cea mai cumplită, în eterna depărtare de Isvorul vieţei. 
II. Cuvântul dumnedeesc mai anunță, că păcătoşii vor fi lipsiţi de tâte bunurile împerăţiei ceriurilor, care vor fi partea drepţilor, usuși Domnul asigură că atunci „mulți vor veni dela resărit şi apus și vor avea loc la masă întru, împerăţia ceriurilor cu Abraam Isaac și Jacob, fiii nedemn, de împărăție vor fi aruncați în întumerecul cel mai din afarău (Mat. VIII, u, 12; comp. XXII, 12), și acolo în chinuri, vor vedea de departe pre Abraam și pre drepți în sinul stă (Luc. XVI, 23). Ast-fel vor fi, dice Chrisostom, chinurile, neca- zurile și strimtoririle ce le va produce acestă privaţiune de bunuri; că chiar dacă nu li S'ar fi păstrat nici o muncă ace- lor carii p&cătuesce aici, acesta nu mai ar fi de ajuns spre a tulbura și sfâşia sufletele nOstre cu mai multă putere de- cât muncele gheenei. .. , Și mai departe : «Multe spirite nesocotite voesc numai să scape de gheenă; dar eu privesc ca o pedepsă mult maj Srozavă decât gheena de a nu fi în gloria acesta, și acel ce este lipsit de ea trebue, cred, să plân- 8ă mai puţin pentru chinurile 8heenei decât de privaţiunea bunurilor ceriului, căci nu may acesta este ped&psa cea mai grozavă (1),-<Sciui că mulţi să tem de gheenă; dar socot Că privaţiunea acestey Slorii este o muncă maj grozavă decât gheena (2). 

III. Scriptura face amintire și de locul în care vor fi a- runcaţi păcătoşii și societatea în care vor fi. Locul acesta se numește câte odată abis, loc înfricoșat chiar ȘI pentru demoni (Luc, VIII, 3), când iad (XVI, 22), când gheena fo. 

  

„Q). Serm. 1 către. Theod, căgut; Lect, cr. 1844, 1, 370, 375. (2). In Math. hom. XXIII, t. 1 p. 494.
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cului (Mat. V, 22, 28), când „cuptoriul de foc“ (ibid. XIII, 

50), locul ardătoriii de foc şi de puciâsă» (Ap. XIX, 20; XX, 

14; XXI, 8). Şi acolo păcătoşii nu vor vedea împrejurul 

lor, în eternitate, pe nimene altul, fără numai spirite rele, 

acesti reprobaţi carii fură causa principală a căderei lor 

(Mat. XXV, qi). «Cel ce a păcătuit pre pământ, a mâniat 

pre D-deii, şi a despreţuit lucrurile sale, acela va fi arun- 

cat intru întunerecul cel mai din afară, acela va fi înghiţit 

de grosavul abis plin de foc şi de sulfure. Cel ce se mânie, 

inchide inima sa spre a uri pre apropele săi, acela va fi 

dat de ângeri la chinuri amară (4). 

IV. Scriptura vorbește și de chiuurile lăuntrice ale păcă- 

toşilor în iad. Atunci se împlini asupra lor în t9tă întinde- 

rea sa cuvântul Apostolului : „Intristarea și desperarea vor 

împovora sufletul fie-cărui om care face răul“ (Rom. IL, 9): 

Amintirea trecutului lor, pre care-l petrecură aşa de nebu- 

nește în viciii, împutărele continue ale consciinţei lor pea- 

tru tote fără-de-legile lor, părerea de r&i târdie că nu sa 

folosit de mijlcele pre care le acorda D-deii pentru mântu- 

irea lor, simţirea chinuitore că s'au lipsit de posibilitatea de 

a se căi, de a se îndrepta dea se mântui, tacă pentru acești 

nenorociţi subiecte de chinuri continue : „Bă vor lice în sine, 

căindu-se și gemând în sbâmtorarea spiritului lor : Am ră- 

tăcit afară din calea adevăruliă, și bhumina dreptaței ma lu 

minat ochi noștri, și sorele înţelegereă m! a resărit preste noă. 

Ne-am, lasat în calea fară-de-legei și a perdereă, și an "mers 

pe drumuri grele și am ignorat calea Domnului. Ce ne-a ser- 

vit mândria ? Ce ne-a procural escesul bogățiilor ? '1ote aces- 

tea ca umbra aă trecut, ca curieriul ce să grăbeşte. Ast-fel ne 

mascem și îndată încetăm de a moi fi; şi nam dai mică un 

  

(3), Despre frica de D-deii şi judecata eterna; Oper. St. par. 

XV, 308.
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semn de virtule și am fost consumați în răutatea nOstră, (laţel. lui Solomon. V, 3» 6-9, 13). «Acei ce au făcut reii scrie Sântul Vasilie cel Mare, vor înviea spre batjocură şi rușine, spre a putea privi în er înseși întipărirea rușin6să a păca- telor ce le-ai severșit. Și pâte va fi și mai grozavă decât păcatele şi focul ctern, acestă rușine cu care vor remănea pentru tot-deuna păcătoşii, având necontenit inaintea ochi- lor urmările păcatului ce-] sEvErșiră în trup, ca o colore ne ștersă care va remânea pentru tot-dâuna în memoria sufle- tului lor (1),. 
V. Scriptura descrie chinurile esteridre ale p&cătoșilor în iad. Aceste chinuri, le represintă ea sub chipul unui verme care nu more și mai adesea a unuj foc care nu se stinge nici odată. Mântuitoriul nostru lisus Christos, terindu-ne în contra amăgirilor, dicea între altele : „De ze smintește picio- aul leii, taie-l; mai bine-ți este cu un picior să întri învidța eternă decât cu două și a fi aruncat în iad, în acel foc care arde în veci, unde vermele care-i văde nu more și focul nu se stinge“ (Marc, IX, 44, 45; comp. 44, 48). In parabola b gatului și a lui Lazar observă, că bogatul, care după mortea sa trecu în iad, „sufere chinuri Jrozave în acâstă fla- cară“ (Luc. XVI, 24), şi că la judecata universală va dice pecătoșilor : „Duceţi-vă dela mâne, blestemaţilor, în focul cel de veci“ (Mat. XĂV, 41) Sântul Apostol Paul atestă Yarăși, că Judecătoriul viitoriă al viilor şi al morţilor „va veni, în mijlocul flucărilor, spre a-și resbuna contra acelora, carii nu cunosc pre DD-dleă și cariă nu se supun evangeliului Domnu- luă nostru Iisus Christos“ (IL. Tes. 1, 8). Aceiași învățătură fu profesată și de către Sânţii părinți și învățători ai bisericel, Sântul Vasilie cel Mare, spre esemplu scriea : „Apozt (ade- că după judecată), acelui ce va fi tăcut în viața sa multe ÎN 

. (0); Om. în Ps. XXXIII, 6; Loe, cit. V, 293,
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tapte rele se vor presinta ângerii înfricoşaţi şi scărboși, a 

căror privire de foc, și suflare înflăcărată descopăr violen- 

ţa voinţei lor, pe când figurile lor, aseminea nopţei, acusă 

desprețul şi ura de Gmeni; apoi o prăpastie fără de fund, 

o întunecime adâncă, un foc fără lumină, conservând în, 

intunerec o putere consumătâre, dar lipsită de lumină ; pe 

urmă un verme înveninos nutrindu-se cu carne, sfâșiind 

cu aviditate fără a se mai sătura vre o dată, și producând 

prin râderea sa dureri nesuferite ; în fine munca cea maj 

înfricoşată din tâte, o ruşine eternă și întristare nesfârși- 

tă (5). Sântul I6n Chrisostom : «Când audiţi vorbindu-se 

de toc, nu vă închipuiţi că focul din regiunea acâsta semă- 

nă cu cel de aici; acesta, cuprinde un obiect, consumă, îl 

preface în altul; dar acela, când apucă pre cineva '] arde în 

veci și numai încet6ză; de aceia se și dice nestins. Căci şi 

pecătoşii trebue să se îmbrace întru nemurire nu ca să fie 

in cinste, ci ca să fie necontenit muncit, Cât de grozav este, 

nu-și pâte închipui sufletul; pote că numai esperienţa unor 

ticăloşii mici pot să procure o ideie slabă despre aceste 

chinuri imense. Dacă ești într'o baie prea tare încălditi, 

închipueşte-ţi focul gheenei, și dacă ești atins de nişte friguri 

ardătâre gândește la cea-lalti flacără. Atunci vei fi în stare 

a pricepe bine deosebirea. Căci, dacă baia saii frigurile ne 

chinuesc şi ne tulbură cu atâta putere, ce va fi când vom 

fi cufundați în riul cel de foc care va curge pe dinaintea 

tribunalului înfricoşat (2). 

Ce să fie 6re acel verme, care nu more și acel loc nes- 

tins care vor chinui pre pecătoși în Yad? Acesta nu deter- 

mină cuvântul lui D-deii. lacă pentru ce Sântul I6n Damas 

cen se esprimă așa : «Păcătoșii se vor da iocului etern, 

(2). Omil, in Ps. XXXIII, 12; loc. cit., 302, 
(3). Serm. I. e. Theod. cadut,.; Lect.-er. 1541, 1. 366.
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nu unui foc materia! ca al nostru ci unui foc cunoscut nu- mai de D-dei (+),. In genere vechii inv&țători ai bisericel represintai focul iadului ca unul ce nu se pote asemăna cu acel ce-l cunscem aici (2); după ei, va arde fără să se con- sume ceva nici să nimicescă (3) ; el va lucra nu numai asu- pra corpurilor celor păcătoşi, ci și asupra sufletelor și chiar asupra spiritelor nemateriale ale demonilor (€); va fi întu-. necat, negru (5), și misterios (6). Cu tâte acestea unii cre- dea că focul cel nestins și acel verme nesăţios să pot lua figurat, ca simbâle ale grozavelor chinuri din iad (2); că vermele esprimă mai ales remușcările lăuntrice ale cons: ciinței, şi focul, chinurile din atară cele cumplite (5). 
IV In fine Scriptura arată urmările tuturor muncelor acestora, atât lăuntrice, cât şi esterne, adecă : plângerea și scrășnirea dinților, desperarea condemnarea eternă, „Acolo va fi plângere și scrășnirea dinților“, repetă de mai multe ori Mântuitoriul (Mat. VIII, 12; XIII 42, 50; XXV, 30): „Mare prăpastie este între noi și voă“ ; dicea dreptul Abraam către bogatul care era în iad 3 na$a că acei ce ar voi să trecă de aici acolo, nu pot, precum nică ceY de acolo aici“ (Luc. XVI, 26), 

(2). Espunerea Cred. Ort. lib. IV, e. 27, p. 308: „Qui ignis, cujus modi et in qua mundi vel rerum parte futurus sit, hominum scire arbitror neminem, nisi forte cui Spiritus divinus ostendit“ (Au- gust., de Civit. Dei XX, 16). 
(2). Tertull., Apol., 48; Greg. Nis. Catech. e. 40 ; Chrisost., Serm. c. Leod. căd. L. 1844. l, 366. 

(8. Tertull. Apol. e. 48; Min. Felix., Octav, e. 35; Lactant. Inst. divin, VII, 21; Greg. Nis,, Catech., e. 11; August., de Civit. Dei, LV, 13, n. 18. 
(*). Min. Felix, Octav, 34, 35; 1. Chris, Serm. 1. e. Theodor. cadut L,. e, 1841, 1 p. 367 ete. 
(5). Basilie cel Mare Om în Ps. XXXIII, n. 8; Oper. St. par. p. 302; Chrisost. in Ebr. om. |. 4, (5). 'Pertul. Apolog. 47, 48; August. de Civit. Dei XĂ, 16. (7). Orig., de Princip. II, 10, n. 4, 5; Ambr.,, in Luc. lib. VII, n. 205; Ieron. in Efes. V,6; în Is. e. XLVI. (5). August. De Civ. Dei, XXI, 9, n. 2.10,n.1.
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Apostolul atestă că păcătoşii vor suferi pedepsa osîndirei 

vecinice» (Il Tes. 1, 9; comp. Mat. X, 28; Phil., LII, 19). 

«Când vom fi acolo, dice Sântul ln Chrisostom, ori cât de 

mare ar fi căința nostră nu ne va fi nică de un folos, cu totă 

scrăşnirea dinților, cu tote suspinele nâstre, cu ote rugăciui 

nile, nimeni nu va arunca nici cât se ea de virfu! degetulu- 

vre o picătură de apă preste noi în mijlocul flacărilor; 

din contra, ca şi bogatul vom audi : „Mare prapastie este 

îmtre noi și voi“ (Luc. XVI, 28). Vom scrășni cu dinţii nepu- 

-tând suferi cumplitele chinuri, dar nimene nu ne va veni 

în ajutoriă. Vom îndoi suspinurile nâstre când fiacăra ne 

va strânge mai de aprâpe; dar nu vom videa pre nimene 

afară de tovarășii noștri de chinuri, nimic alta decât un gol 

imens. Ce se mai dicem de frica ce întunerecul va pro- 

duce asupra n6stra (%)?.-«Care va fi starea, dice un alt pă- 

rinte, nefericitulul corp în prada acestor chinuri nesuferi- 

te și ne sfârșite, acolo unde se află focul care nu se stinge, 

vermele care râde neîncetat, grozavul și întunecosul abis 

a) iadului, suspinurile amară, strigătele estraordinare, plân- 

gerea şi scrășnirea dinţilor, şi unde suferințele numai ati 

sfârșit? Nică un mijloc de a scăpa din tâte acestea nu este 

după morte ! Nică un mijloc! nui cu putinţă de a scăpa din 

amărăciunea chinurilor acestora (2).» 

$. 270. Gradele chinurilor yaduluă. 

Dar, cu tote că toți păcătoşii trebue se sufere chinurile 

Yadului, nu le îndură toți în același grad ; unii vor fi pedep- 

siţi mai aspru, alţii mai puţin, fie-care în proporţie cu pt- 

catele sale. 

  

(4). Cuv. e. Teod. căd. Lect. cr. 44, 1, 361, 366-367. 

(2). Sânt. Vas. cel Mare, Epistola către o tânără cădută XIVI; 

Oper. St. par. 3, 131.
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|. Acâsta este un adevăr, ce se anunță lămurit de Sânta Scriptură, lisus Christos Mântuitoriul nostru dice că : „Ser. vitoriul care va fi sciut voinţa stăpânul s&ă, și totuși nu va fi fost gata, şi nu va fi făcut cea ce se aștepta deln, el, se va bate cumplit; dan acel ce nu wa fi sciut şi va, fi facut lucruri demne de pedtpsă se va bate mai puțin“ (Luc, XII, 47, 48); că fariseii, cari pentru rugăciunile lor cele lungi, pradă „casele văduvelor, vor primi o condemnare mat aspră“ (ibid. XĂ, 47); că în diua judecăței Sodoma și Gomora vor fi tratate mat puţin aspru, de cât cetatea carea nu va primi pre <postoli“ (Mar. X, 15); că Tirul şi Sidonul vor î tratate cu mai puţină asprime decât Chorazinul și Betsaida (ibid. XI, 21, 22). Sântul Apostoi învaţă, că la judecata universa- lă dreptul J udecătorii, „oa da fie-căruea după faptele sale“ (Rom. II, 6). 
II. Sânţii părinți și învețători ai bisericei predicară ace- laşi adevăr destul de lămurit ca şi Sânta Scriptură. Spre esemplu ; 
Sântul și Marele Vasilie : «Trebue a sci, că espresiunile a- cestea : „Cumplit se va bate și maă puţin se va bate“ însemnă nu sfârșitul ci deosebirea chinurilor. Căci, dacă D-dei este dreptul Judecătorii nu numai a celor buni, ci şi a celor răi, dând fie-căruea după faptele sale, unui pâte să merite focul cel nestins, dar maj mult sati mai puţin ardătoriă; altul ver- mele care nu maj more, ci causând o durere mai mult sau mai puţin de suferit, după meritul fie-căruea ; acesta gheena în care Negreșit sunt deosebite feliuri de chinuri ; acela, în- tunerecui cel mai din afară, unde unul plânge pe când altul merge la chinuri cumplite până şi la scrăşnirea dinţi- lor. Chiar intunerecul cel mai din afară arată că este ŞI ceva lăuntric. Şi cuvintele Proverbelor : Intru adâncul iadului“ (LX, 18), dăa înțelege că sunt Gmeni carii, de şi in iad, nu
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sunt în profundimele estreme ale sale şi suter o chinuire 

mail uşâră. Acâsta se pote deosebi chiar și acum în suferin-" 

țele corpului. Căci, unul are friguri cu accesele sale și alte 

dureri; acela are numai friguri, şi încă nu în același grad 

ca alţii; altul n'are răul acesta, ci pătimeşte de vre un mem- 

bru, şi acesta mai mult sait mai puţin decât alţii (1). 

Sântul Efevem Sirul : «Sunt diferite soiuri de chinuri, 

cum ne arată Evangeliul. Este întunerecui cel mai dinafa- 

ră (Mat. VIII, 12), ceia ce dă a înțelege, că sunt și alte în- 

tunerece mai profunde. Gheena focului (V, 22), este un alt 

loc de muncă, scârsnirea dinţilor (XIII, 47), locul ardăto- 

rii de foc (Ap. XLX, 20), tartar (Il Petr. ÎL, 4), focul cel ne- 

stins (Marc. IX, 43), iadurile (Fil. II, 10) şi perdarea, (Mat. 

VII, 13), părţile cele mai jose ale pământului (Efes. IV, 9), 

sunt atâtea locuri deosebit de chinuri; iadul unde sunt 

păcătoşii, şi fundul iadului, care este locul cel mai cump- 

lit de chinuri. lacă muncile păstrate nenorociţilor, fie-care 

după păcatele sale mai mult sai puţin grele saii suferite 

după cum este scris : «Cel reii este legat cu lanţurile pe&ca- 

te'or sale (Prov. V, 22); „cumplit se va bate, și maă puţin se 

va bate“ (Luc. XI, 47, 48). Aici jos sunt pedepse diferite, 

aşa va fi şi în vecul viitoriă” (2).-«Nelegiuitul, curvariul, 

hotul şi beţivul, nu sufer aceleși chinuri (2). 

Sântul Ion Chrisostom : «Cel ce va fi primit mai multă 

învăţătură va fi pedepsit mai aspru pentru crima sa. Cu 

cât suntem mai învățați și mai puternici, mai cumplit ne 

vom pedepsi pentru călcările nostre. De ești bogat, se cere. 

dela tine mai multe sacrificii ca dela cel sărac; de ai mai 

(5). Adun. canânelor, resp. la întreb. 207; loc. cit., IX, 346-346. 

(2). Cuvânt. despre a doua venire a Domnului; Op. St. par. 

XII, 390. 
(5). Cuv. pentru Sânta Cruce şi a doua venire a Domnului; Ibid. 

XIV, 50 comp. p. 18.
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mult spirit, se așteptă dela tine mai multă supunere; de 
eşti învestit cu autoritate, dovedeşte merite mai strălucite, 
Așa, și chiar ori cum, tu vei da s&mă dupre măsura mijl6- 
celor tale (1).-<Cei ce trece în regiunea acesta cu multe 
tapte bune şi rele primește Gre care uşurare ŞI în pedep- 
sele și în chinurile lui; din contra, cel ce se duce acolo nu- 
mai cu fapte rele, nu putem se descriern, mărimea chinu- 
rilor lui, căci este trimis în munca de veci (2. Așa învă- 
țară și Sântul Ciprian (2), leronim (4), Augustin (5) s. a. 

$. 271. Eternitatea chinurilor Yadului. 

Chinurile păcătoşilor în iad se deosebesc în privinţa as- 
primei lor, dar nu va fi așa şi în privința duratei; pentru 
toţi de o potrivă vor fi eterne și fără de sfârșit. 

I. Caci Sânta Scriptură descrie aceste chinuri ale pecă- 
toșilor : 

10, Ca eterne. Mântuitoriul nostru însuși asigură, că du- 
pre judecata universală va dice păcătoșilor : „„Duceţi-vă 
dela mine blestemaţilor, în Jocul cel vecinie. . . şi aceștia se 
vor duce în munca vecinică“ (Mar, XXV, 41, 46). In epis- 
tola Sântului Iuda cetim ; „Sodoma și Gomora și cetaţile 
cele din prejurul lor, care aseminea aă făcut desfrănare, și 
aă, umblat după carne streină, suni aduse de esemplu, suje- 

  

(3) În Rom. hom. V, p. 84. - (3). L-iul. Cuv. către Teod. cel cadut. Lect. cr. 1844, 1, 413. (3). Pune szeviendi plurima genera. . Hos quibus recusata vox Domini et imperia fuere contempta, disparibus cercet exitiis, proque merito saluţis exacte vires suas suggerit, dum par sce- eri diserimen imponit. .. . eţ cet. (Lib. de Laud. Maxtyr). (€). „Si tolerabilius erit terra Sodomorum et Gomorrheorum qu- am illi civitati que non receperit Evangelium, ergo et inter pec- catores diversa supplicia sunt: (Comment in Mat. X). (5). Nec dubitandam est pcenas ipsas quibus cruciabuntur (dam- nati) pro diversitate criminum diversas esse“ (De Baptism. 1V, 19).
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pind pedepsa focului celuă etern“ (ibid. 7). Sântul Paui a- 

firmă că păcătoşii „vor fi pedepsiţi cu eternă perzare dela faţa 

Domnului şi dela marirea puterei sale; când va veni ca să 

se mărâscă întru sânțiă să, și să se facă minunat în toţi cei 

ce vor fi credut întru el“ (Il “Tes. |, 9, 10). În Apocalipsa se 

dice : „fumul chinuluă“ păcătoşilor „se sue în seculiă seciuli- 

lor : și nu aă repaus diua și noptea“ (XIV, 1) pși că diavo- 

lul şi ângeriă săi, cu carii păcătoşii se vor duce în gheena, vor 

fi chinuiță diua și noptea în vecii vecilor“ (XX, 10). 

20, Fără sfârșit. Acesta era şi predicerea proletului Isa- 

ia : „Viaţa lork dice, „nu va muri, şi focul lor nu se va, stin- 

ge (LXVI, 24). Apoi Sântul I6n Premergătoriul dicea, 

mărturisind de Mântuitoriul nostru lisus Christos : „Care 

are în mâna sa lopata și va curăți aria sa, adunând grâul în 

în grânare ; tar paele le va arde în focul cel nestins“ (Mat. 

III, 12). In fine însuși Mântuitoriul ne esplică aceste cuvin- 

te energice : „De te va sminti mâna ta, tai-o pre ea; mai 

bine este ţie să întri ciunt în viață decât două mână având să 

te ducă în gheena, în focul cel nestins, Și dacă te scandalist- 

ză piciorul tăi, taie-l pre el, maă bine este să întri în viaţa 

șchiop, decât doue picidre având sa fii aruncat în gheenă. 

Şi dacă ochiul tăă, te scandalistză, scâte-l pre el, că maă bine 

"fi este ție cu un ochiă se întri întru împerăţia lui D deă, de- 

cât dot ochă având să fii aruncat în gheena,, unde vermele lor 

nu more, și focul nu se stinge“ (Marc, IX, 43-48; Mat. 

XVIII, 8). 
II. Biserica ortodoxă în tot-dcuna a credut că chinurile 

iadului vor fi eterne. Credinţa sa în privința acesta, a es- 

primat-o sărbătorește în sinodul al V-le ecumenic, condem- 

nând învăţătura falsă a lui Origen, dupre carea demonii 

şi împioşii vor avea să sufere în iad numai un timp Ore 

carele, după care se vor reaședa în starea lor primitivă,
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starea de nevinovaţie (1); ea a esprimat-o şi în simboluj 
Sântului Atanasie, unde cetim : «Acei ce vor fi făcut bine vor merge în viața de veci, iar acei ce vor fi făcut rele în 
focul de veci». In deosebi credința acâsta a bisericei fu mărturisită şi predicată de invEțătorii săi chiar şi înainte de 
sinodul al V-lea ecumenic, Așa : 

Sântul Clement Romanul dicea : «Tâte sufletele sunt ne- muritâre chiar și ale celor pecătoşi. Dar mai bine li era 
acestora de n'ar fi mai fost; căci in prada chinurilor fără de sferșit, în focul cel nestins, și nemurind, nu vor mai ve- dea sferșitul ticăloşiei ior (2). 

Sântul Policarp : <M& ameninţi cu focul care arde un timp şi se stinge în dată, pentru că tu nu ştii nimic de fo- cul vieţei viitore şi de chinul etern pregătit pentru cei îm- pioşi (9). 
Sântul lustin Martirul : «Ca el (Satan) cu t6tă oștirea lui ŞI toţi acel carii aă urmat esemplului sei, vor fi trimişi în foc şi se vor chinui în veci, acesta o vesti însuși Iisus Chris- 

tos (4). 

Sântul Ivinea : <Acei cărora li va dice Domnul : Duce- ți-vE dela mine, blestemaţilor în focul cel de veci, aceia vor fi condemnaţi pentru tot-dcuna (5».-<Eterne şi fără sfârșit vor fi bunurile împărtășite de D-deă ; prin urmare şi pri- vaţiunea de aceste bunuri va fi eternă şi fără de sferșit; cum se întâmplă cu acei &meni carii orbiţi prin o lumină prea mare sai de către alții, vor fi lipsiţi pentru tot-d€- una de bine-facerea luminei (6),. 

  

(0). Apud. Harduin Coneil, ţ, IV, col. 66; Nicefor. Calist. Fist. ecel. XVII, e. 28, 
(2). Citat in Damase.-, Eelog. lit 9 4. 1. (5). Buseb. His. Ecel. IV, e. 15, p. 213. (4). Koăacisouvovs răy ăntpavroy alăva, (Apolog. 1. e. 28). (5). Adv. Her. 1V, e. 28. 
(%). Ibid. V, e. 27.
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Sântul Civil lerusalimitenul : «Dacă cineva este păcătos, 
primește un corp etern, destinat a suferi pedepsele pă&catu- 

lui și a arde etern în foc fără a se nimici vre o dată (4), 

Bântul Vasilie cel Mare : «Aici Domnul afirmă positiv 
că aceștia se vor duce in munca vecinică (Mat. XXV, 46) : 

acolo el trimite pre alţii „în focul etern“, care a fost pregă- 

tit diavolului şi ângerilor săi (ibid. 41); aiurea numeşte 

„Jheena de foc“, şi adauge; unde vermele nu more și focul 

nu se stinge nici odată“ (Marc. LĂ, 47, 48). Odini6ră a şi 

predis prin profetul, pentru unii, că vermele lor nu va muri 

şi focul lor nu se va stinge nici odată (Is. LXVI, 24). Dacă 

deci, cu atâtea mărturii-de aseminea, care se întimpină în 

multe cărți ale scrierilor inspirate, sunt încă unij carii se pare 

că pierd din vedere aceste aserţiuni positive și aceste obser- 

vări ale Domnului, şi-şi făgăduesc sterşit chinurilor lor spre 

a putea trăi tără multă grijă în pecate; acolo fără îndoială 

este o cursă a diavolului. Căci, dacă ar avea să se siârșască 

chinurile eterne, fără îndoială și viaţa eternă trebue să aibă 

finit. Şi dacă nu îndrăsnim a primi ideia acesta despre via- 

ță, pentru ce se admitem un sfârşit pentru chinurile eterne? 

Cuvântul etern se aplică la chinuri ca și la viaţă; căci dice : 

Aceştia se vor duce în munca vecinică și drepţi în viața 

eternă (2). 

Sântul Ion Chrisostom ; «Se dicem că ai să trăești un 

mare număr de ani fără să suferi vre-o schimbare : Ce este 

acâsta în comparare cu seculele nesfârșite și cu acele cum- 

plite și nesuferite chinuri? Aici fericirea şi nenorocirea ail 

capăt şi acesta cât de curând; dar acolo fericirea şi neno- 

  

(2). Catech. XVIII, n. 19. p. 422, 423. 

(2), Adun. can6nelor resp. la întreb. 207; Oper. St. p' IX, 

345; comp. p. 784, n. 1. 

Teologia Dogmatică. 
54,
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rocirea se prelungesc în eternitate şi se vor deosebi aşa de 
mult de acestea că nici nial e vorbă. . . Dacă întrebă cine- 
va cum pote sufletui se sufere atâtea chinuri, chemat ale 
suferi în veci nesfârșit, vom dice se cugete la ceia ce se pi- 
trece aici jos câte odată. Câţi 6meni sufer de bâle lungi și 
durerâse? Și chiar dacă sunt în gura morţei, nu sufletul 
slăbește; ci pentru că corpul refusă serviciul seii, așa că, 
dacă acesta n'ar fi cedat, acela n'ar fi încetat de a suferi. 
Ei bine! Când sufletul ar fi primit un corp neconruptibil, 
nimic n'ar impiedeca chinurile de a se prelungi la înfinit. . 
Deci, să nu ne ispitim a crede, că escesul chinurilor slăbeş- 
te sufletul nostru; căcă atunci corpul însuși n'ar încerca 
acestă slăbăciune; el ar suferi cu sufletul în veci, şi n'ar 
mai avea sfârșit (1). i 

Aceleși idei le înumpinăm în Tertulian (), Teofil Anti- 
ohenul (2) Ciprian (%), Minutius Felix, Hippolir (5), Atana- 
sie, Grigorie Nazianzanul (5), Ilarie, Ieronim și alţii (?). 

II. Fără temeiii se afirmă că nve&țătura despre eternita- 
tea chinurilor iadului este in opunere cu înveţemântul min- 
țel sănătâse, 

  

(2). L-iă Cavent. e. 'Teod,. cădutul; Lect. er. 1844, 1, 865-365, 36'-368. o 
(2). Apolog. e. 18, 45; Aeternam ab Eo penam providemus..., pro magnitudine cruciatus, non diuturni, verum sempiterni, Eum timentes“, 

(5). Ad Autoiie. 1, e. 14. 
(2). Nec erit unde habeve tormenta vel requiem possint aliquan- do, vel finem“ (Lib. ad Demetrian.. cf. Epist. XV, LV. (5. Min. Fel. Octav. e. 35; Hipol. adv. Grec. et. Plat. e. 3; Athan. în Ps. XLIX, 22. 
(5). „Partea celor-lalți, a păcătoşilor, va fi între altele munca, saii spre a vorbi, și mai adevărat, va fi mai ântâiă chinul de a fi reprobat de D-deii şi urgia; consciinţei, care nujva, avea, sfârșit (Cuv. pronunţat, in presenţa, părinţilor. Op. St. p. 11, 58). (7). Hilar. Comment. în Math. V, n. 12; lexon. in Mat. XXIV, 46.
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10. Ori-ce om cu minte va mărturisi că, întru cât p&că- 

tosul remâne în păcat și nu este curăţit de păcatele sale, 

remâne negreşit, înaintea Fiinţei suverane sânte şi drepte, 

un „fiă al mâniei“ (Efes. II, 3); remâne numai decât neca- 
pabil de a gusta fericirea cerâscă ca şi orbul, de a se bu- 

cura de frumuseţile naturei, omul animal dea pricepe „lu 

crările cariă sunt. ale Spiritului lui D-deă“ (| Cor. IL, 14), şi 
nu p6te nici într'un chip se scape de urmările naturale ne- 

înlăturabile ale p&catului, care sunt mustrările consciinţei 

şi alte chinuri. Dar cine este în stare a dovedi că spiritele 

cădute şi Omenii condemnaţi de drâpta judecată la focul 

etern vor putea vre-o dată să se curăţască de păcatele lor? 

Din contră se scie, faţă cu spiritele cădute, că de și s'a pe- 

trecut secule întregi dela căderea lor, de și simt acum pe- 

depsa meritată de ei și cunosc forte bine sorta cei aștâptă, 

totuşi departe de a se îndrepta, ei înaintâză și mai mult în 

calea r&ului şi a împrotivirei la voinţa lui D-deii așa că pen- 

tru ei intOrcerea la bine a devenit moralminte cu neputin- 

ță (Ş. 68, 154). De aseminea scim din esperienţă că 6menii 
câte odată, cu t6tă viaţa lor, cea scurtă, aşa se obicinuesc 

cu unele vicii, că ori câte motive de îndreptare ii s'ar pro- 

pune și ori câte silinți ş'ar da ei în scopul acesta, nu vor 

reuşi nici odată și mor in. păcatele ior. Să ne inchipuim că 

Omeail aceştia, carii, în viaţa lor, nu să folosiră de ajuto- 

riul harului dumnedeesc, vor fi și după mortea lor neca- 

pabili şi nedemni de a se folosi de rugăciunile salutare ale 

bisericei; că vor fi aşa până la a doua venire a Domnului 

şi până la judecata universală; ce pâte fi'prin timp de secu- 

„le incă şi mii de ani, ei se vor învechi numai din ce în ce 

mai mult în r&i. Nu este natural a presupune, că pentru 

Cir. Alex. in Ies. LXV, 11 lib. V. t. VI; Theodoret,, în Ps. XCIII, 
13; August. De Civit. Dei XXI, 17, 21, 26, n, 6.
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nenorociţii aceștia și îndreptarea și curățirea de păcate vor 
deveni pentru tot-deuna moralminte imposibile 2 Dar, dacă 
spiritele cădute și Gmenii păcătoşi pot se remăe pentru 
tot-d€una în păcate, cum se negăm noi eternitatea chinu- 
rilor lor? 

2%. D-deii, dice, este a tot bun; cum să împacă eternita- 
tea pedepselor păcătoşilor cu infinita sa bunătate ?, Fără 
îndoială, D-deii este infinit bun; dar bunătatea nu este uni: 
cul săi atribut, este tot odată adevărul infinit, nesfârşita 
sânţenie şi nemărginita dreptate, și perfecțiunile acestea, 
ca și tote cele-lalte perfecțiuni ale sale, infinite în ele înseşi, 
să tempereză unele pre altele în lucrările lor față cu crea- 
turele. Bunătatea divină au avut acum timpul a se mani- 
festa faţă cu păcătoşi în tâtă puterea sa; numai prin bună- 
tate ne dădu D-deii ființa, numai prin bunătate are grijă 
de noi ca un părinte, numai prin bunătate ne-a rădicat din 
căderea n6stră în Adam, numai prin infinita sa bunătate 
a'a cruțat pre unicul seu Fii, ci la dat pentru. noi la morte; 
numai prin bunătate ne dă tuturor mijlOce de mântuire 
în lisus Christos, ne dă cu înbelşugare „tote cele ce privesc 
la viaţă și pietate“ (IL Petr. , 3), și ne 6rtă de mii de ori 
păcatele n6stre, când ne căim de ele ; numai prin bunăta- 
fea sa a orânduit că chiar după morte, până la judecata 
universală, putem să ne folosim de rugăciunile salutare ale 
bisericei. Nu este 6re destul de natural ca după o ast-fel 
de manifestare a bunătăţei infinite a lui D-deu faţă cu pe- 
cătoșii se vie apoi. manitestarea infinitei sale dreptăţi? El 
nu va inceta de a fi bun chiar când pecătoşii vor suferi 
chinuriie iadului; numai, față cu ei, nu va mai lucra în pu: 
terea acestei bunătăț, care aşa dicând, s'a vărsat t6tă asu- 
pra lor mai înainte şi nimic n'a aflat demn, ci prin nesfer- 
şita sa dreptate. Nu va înceta de a fi bun, căci chiar după
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judecata universală, în seculii seculilor, va manifesta tot- 

deuna iubirea sa infinită pentru toți Gmenii carii vor fi 

sciut să se folosescă de bunătatea sa şi în genere pentru t0te 

acele creaturi ale sale care sunt demne de ea. 

30. D-deii este infinit drept, se dice iarăşi; este cu drep- 
tate Ore ca el să impue chinuri eterne pentru păcate care 

durară numai un timp? <Dar greutatea unui păcat nu se 

pâte măsura nuniai pe timpul recerut pentru pregătirea sa; 

chiar şi cele mai grave, paricidul, spre esemplu, se pot face 

într'un minut, pe când alte greșale neînsemnate cer mai 

mult timp. Ceia ce face greutatea păcatului este însemnă- 

tatea persânei contra căria sa săvârșit, este condiţiunea 

păcătosului însuşi, este chiaritatea legei care a fost călcată, 

sunt puterile şi mijlâcele primite spre plinire, numărul și 

natura motivelor carii trebueau să înlăture păcatul, căința 

sai împietrirea p&cătosului etc. Să ne închipuim acuma că 

Gmenii, carii sunt osîndiți de Judecătoriul ceresc la înfri- 

coşata judecată vor fi păcătuit contra Fiinţei supreme în tot 

cursul vieţei lor de aică, de și destul de scurtă în adevăr; că 

pâte vor fi călcat în picidre pre Fiul lui D-deui, vor fi dis- 

prețuit sângele legăturei prin care ati fost sânţiți şi vor fi 

insultat spiritul harului» (Ebr. X, 29). Să ne închipuim că 

&menii aceştia în mare parte vor fi păcătuit nu prin slăbă- 

ciune sai prin amăgire, ci cu deplină cunoscinţă de crima 

lor, cu precugetare şi voinţa rea; că vor fi călcat legile clare 

şi formale pre care D-dei le dădu în descoperirea atât na- 

turală cât şi supra-naturală ; că ei toţi aveati ajutoriul ha- 

rului şi tâte motivele posibile spre a împlini legea; că el 

pâte vor fi făcut prin pecatele lor cel mai mare ret apro- 

pelui, şi că în fine ai murit nu numai fără îndreptare, ci 

chiar fără de căință; nu este 6re drept ca ast-fel de păcă- 

toşi să fie supuşi pedepselor eterne și dreptatea divină fi
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va câtuși de puţin compromisă 6re pedepsind tot păcatul care, nefiind spălat prin căinţă, va remânea pentru tot-d€. una în păcătoşi şi cu păcătoşii? 

40. D-deui este infinir înțelept; ar fi el 6re așa, dacă ar 
lăsa ca păcătoşii să sufere în etern după ce i-a făcut ființi 
morale pentru fericire? Este adevărat că D-qeu creă ființele 
morale între altele şi pentru fericire ($. 59); dar facu acesta 
cu condițiunea neschimbată ca şi ci, ca fiinţă libere, se tin- 
dă necontenit la acestă fericire prin calea ce le va ărăta; 
să se sirguescă a se face demni de a gusta din ea, Dar sin- 
gura cale care conduce la scopul acesta pe fiinţele m. rale, 
singurul mijloc pentru ei de a deveni capabili de fericire 
și de a se învrednici, este o viață piosă. Dacă deci, pecăto- 
şii departe de a se învrednici de fericirea menită ființilor 
moraje merită din contra pedepsa eterna, greșala este nu- 
mai a lor. 

Cât despre înţelepciunea divină, care-i-a chiemat condi- 
ționat la fericire remâne în 16tă puterea şi intregimea sa. 
Trebue să ne amintim încă că de fericirea eternă aă să 
aibă parte un mare număr de ființă morale, legiuni de le- 
Siuni de ângeri buni, nenumeratele cete ale drepţilor şi că 
prin urmare scopul acesta al creaţiunei, propusul Inţelep- 
ciunei divine, se va împlini negreșit. 

$. 272. Resplaătirea drepţilor”. În ce va consta 
fericirea lor. 

: 

II. Dacă pre de o parte, cuvântul dumnedeesc ne descrie 
sub culorile cele mai întunecate sârta păcătoşilor după ju- decata universală, pe de alta ea ne descrie sub culorile cele mai plăcute sârta drepţilor, | 

19. Ei vor moşteni pâmperăția care li sa gătit dela înce- 
puiul humei“ (Mat. XXV, 34). Este o împărăție care să mai
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numeşte şi împ&răţia ceriurilor (V, 3, ro: XIX, 23, 24) îm- 

perăţia lui D qeii (Marc. IX, 47; X, 23; LCor XV, 50), „âm- 

părăţia Părintelui“ (Math. XIII, 43; comp. XXVI, 29) „îm- 

părăţia Domnului Iisus Christos“ (II Petru 1, 2; IL Dim. IV, 

18; Ap. 9). pcetatea D-qeului celuă viă“ (Ebr. XIL, 22), „casa 

Parintelui“ (l6n XI, 2). | Ă 

20. In acâstă imperăţie, acestă cetate, acestă casă, a lui 

D-deă isvorul cel dintâi al fericirei pentru drepți, va fi 

locuinţa lor statornică, convieţuirea cu Dumnedei însuși și 

Domnul Lisus Christos, şi statornică lor participare la gloria 

divină, cel puţin atâta pre cât este cu putinţă unei făpturi. 

„Sa nu se tulbure inimă vostră“, dicea Mântuitoriul învă- 

țăceilor săi înainte de a părăsi lumea acesta; „credeţi în 

D-deă, şi întru mine credeţi. Sunt multe locașuri în casa Ta- 

taluă me. Dacă mar fi așa v ași fi spus, cd mă duc se vă gă- 

tesc vouă loc ; și, după ce mă voii duce și vă voii pregăti loc, 

poi veni tarăşă şi vă voii trage la mine; ca unde sunt că. și 

voă se fiti“ (Lon. XIV, 1-3). Apoi, în rugăciunea către Părin- 

tele săi, dicea : „Părinzele meă, doresc ca unde sunt căi, se fie 

cu mine aceă-pre cariă mă-aă dat, pentru că m'aă iubit înainte 

de facerea lumei“ (ibid. XVIL, 24). la fine în Apocalipsă dă 

asigurarea acesta : „ Onă-cime va birui, '] voiă pune să șâdă 

cu mine pe tronul mei. precum şi eă biruind stuă cu Parin- 

tele pre trouul stă“ (III, 2:; comp. Mat. XIX 27-29). Sân- 

tul Apostol Paul scriea creştinilor : „Este un adevăr prea 

sigur, cd, dacă mupim cu lisus Christos, se și viețuim cu el; 

dacă suferim cu el, se și împărdțim cu el“ UI Tim. 1, 1, 12), 

«şi aşa pururea cu Domnul vom fi» (| Tes. IV, 17). Atun- 

ci drepții vor fi în adevăr „moştenă aă lui D-deă și împre- 

und moștenitori aă luă Iisus Christos“ (Rom. VIII, 17). 

30. Remăind pururea cu Domnul întru împărăţia ceriu- 

rilor drepţi se vor învrednici „de a videa faţă către făța“ 

pre singurul adeveratul D-deă în întreitul săi ipostas: „Le-
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riciți ceă curață cu inima că aceia vor vedea pre D-deii* (Mat. V, 8), Şi în acesta contemplanune a Fiinţei infinit perfecte Vor găsi neîncetat : 
4).-O satisfacere pertectă pentru sufletul lor, care înse- teză de adever: „Noi "1 vedem (pre D-deiă) acum ca prin 0 oglindă și în enigme ; dar atunci, vom vedea pre D-dei faţă către față, Acum, cunosc pre D-deă imperfect, dar atun. că "Î voii cunâsce Precum sunt însumă cunoscut de densuli (1 Cor. XIII, 12). Atunci, tot ce este neperfect va înceta (ibid. ro); credinţa, se va desfiinţa şi vederea continuă va începe (II Cor, V, 7). 
b).-O satisfacere perfectă pentru voinţa lor însetată de bine : »ericiță cei ce flămânzesc și însetoșâză de dreptate că aceia se vor săturat (Mat. V, 6). Cu cât drepţii vor con- templa şi vor cuprinde prin spiritul lor perfecţiunile infini- tului Perfect, cu atâta se vor aprinde de o dragoste adevt- rată pentru el, de o dragoste, carea după cuvintele Apos- tolului „nu se za may sferși“ (I Cor, XIII, 1) cu cât se vor perfecționa în supunerea absolută la voia a tot sântă şi în dorința de a i se asemâna moralminte, după cum dice Sântul I6n ; „Jubiților, suntem acamn făt lui Da-gleă : dar ce vom fi o data hu Se drata încă: Seim că, când se va ardia : Y . 

. 
. > 

isus Christos întru mărirea sa. vom fi aseminea lui, pentru > 

2 
că "Î vom vedea așa precum este“ (| l6n. III, 2). €).- O satisfacere perfectă pentru inima lor, avidă de fe- 'ricire; căci prin dragostea lor chiar se vor învrednici de o comuniune mai intimă cu D-deu, care este isvorul ferici- Tei : „DD-deăi, este dragoste, și ast-fel ori-cine remâne în iubire remane în Î) dea, și D-deă întru el (1 I6n, LV, 16). Atunci se vor împlini cu totul în et cuvintele Mântuitorului : „Ca toți se fie una, precum tu Părinte eștă întru mâne și eii în tine, se fie de aseminea în noi. . Fă sunt în ei și tu în mine, ca se fie contopiţi în unitate“ (ln. XVII, 2, 23),
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40. Cu starea de fericire a drepţilor în sufletul lor va con- 

respunde în împărăţia ceriurilor o stare de fericire pentru 

corpuri. Pe lângă că corpurile lar se vor scula, precum am 

v&dut, pentru viaţa viitâre, neconruptibile, gloriOse saii 

strălucind de lumină, tări, spirituale ($. 264), vor fi scutite 
de t6ie trebuințele vieţei presente. „Nu vor mai avea nici 

fm e, nică sete“ dice Vădetoriul mistic vorbind de sânţii în 

cerii, „și nici sdrele nici vre-o arșiță nu va cădea preste 

că“ (Ap. VII, 16). D-deii va şterge tâte lacrimile dela ochii 
lor, şi mârtea nu va mai fi; şi nu va mai fi acolo nică plân- 

gere, nici întristare (ibid. XXI, 4). 
50, Cu tâte acestea se va uni o corelaţiune din cele marin- 

time şi mai fericite a drepţilor, atât între ei, cât și cu ângerii, 

căci nu numai se vor apropia cu toţii, ci vor şi participa în 

adevăr „de viaţa D-deuluă celui viă, de Ierusalimul ceresc, 

de o turmă nenumărată a ângerilor, de adunarea bisericei 

a celor ântâiă nascuţi, curil sunt scriși în ceriă“ (Ebr. XII, 

2, 23); toți vor avea loc la serbare întru împeraţia ceriu- 

cor, cu Abraam, Isaac şi lacob (Mar. VIII, 1); „toţă vor fi 

a“ (en, XVII, 20), fiind uniți între ei prin legături de 

iubire intre olaltă, „ca fiii aceluâși Părinte, care va fi totul 

întru toți“ (1 Cor. XV, 28). 
60. In genere, starea de fericire a drepţilor î în ceri va fi 

aşa că acum suntem întru neputinţă de a o ne închipui și 

a o descrie. „Sunt lucruri pre care ochiul nu le-a “vedat, ure- 

chea nu le-a audit și la inima omului nu s'aă, suit, și pe care 

D deă le-a pregatit celor cel iubesc“ (| Cor. II, 9; comp. | 

I6n. III, 2). 
II. Sânţii părinți şi învățătorii bisericei represintau feri- 

cirea viitore a drepţilor întrun chip cu totul conform cu 

Sânta Scriptură. Spre esemplu : 

Iustin Martirul dicea : «Ni se spune că Gmenii, numai că, 

voind D-deii, să se învrednicâscă prin faptele lor, vor re- .
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mânea și vor domni: cu el, devenind neconruptibili şi fără patimă ; căci precum la început a creat fiinţi care încă nu 
esistaii, de aseminea credem noi, va bine-voi întru buna- 
tatea sa de a-i face nestricăcioși și a i admite a rămânea cu el acei ce vor fi iubit cela ce-i este plăcut (2). 

Sântul Ciprian : «Ce glorie va fi pentru tine şi ce ferici- re de a te învrednici a vedea pre D-dei și de a simţi, îm- 
preună cu lisus Christos, Domnul! D-qeul tei, bucuria mân- 
tuirei și lumina eternă, de a saluta pre Abraâm, Isaac, Ia- 
cob şi pre toţi patriarhii, toți profeţii, apostolii şi martirii; de a gusta cu sânții și amicii lui D-deti duiceța nemurirei ce 
li s'a dăruit, şi a căpăta aceia ce ochiul n'a vEdut, urechia 
n'a audit, și n'a întrat în spiritul nici unui muritoriă (2). 

Sântul Efrem : «Veniţi către mine toţi cel osteniţi și insar- cinați și ei vă voii odihni pre voi (Mat. XI, 28), în cetatea 
cerescă, unde toți sânțiă mei se odihnesc într'o bucurie nes- 
pusă. . Acolo sinul lui Abraam primeşte pre acei, carii ai îndurat necazuri, precum primi odinidră pre seracul La- 
zar ; acolo se descoper tesaurile bunurilor mele eterne; acolo 
este Ierusalimul cel ceresc, muma celor întâi născuţi; acolo este pământul norocit al celor plăcute. Veniţi către mine, Toți, şi e vă voii odihni; vă voii da odihna întrun loc unde totul este dulce şi liniştit, unde totul este senin ŞI plă- cut la vedere, unde nu este nici apăsaţi nici apăsetorii, 
unde nu este nici pecat nici căinţă, unde este lumina cea ne- ajunsă şi bucuria cea nespusă. ..; unde nu-i întristare, nici plângere, nici muncă, nici griji, nici tânguiri. ; unde nu ma! 
este nici demon, nici morte, nici ajunare, nici scârbă, nici certă, nică zel, ci bucurie și pace, liniște și extase. . .: unde 
resună cântări de serbătâre ȘI se descopăr comori. neaudi- te de înţelepciune şi sciință. ... Acolo sunt legiuni de ân- Seri, biruinţa celor ântâiu născuți, scaunele apostolilor şi 

  

(0). Apol. ]. n. 10; Lect. er. 1825, XVII, 22-23. 2). Epist, IV.
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ale prorocilor, sceptrurile patriarhilor; cununile martiri- 

lor, laudele drepţilor ; acolo este hotărit și păstrat locul pen- 

tru tOtă începătoria, puterea şi demnitatea. „ Venzţi către 

mâne voă tuță ceă ce flămânziți și însetaţi de adevăr, și vă vot, 

da cu abondenţă bunurile cele-aţi dorit, acele ce ochiul n'a 

vădut, urechea n'a audit și lu inima omului nu sa suit“ 

(| Cor. III, 9) () . 
Sântul Vasilie cel Mare : «Impărăţia ceriurilor este pri- 

virea, vederea însăşi. Astă-di vedem numai umbra obiec- 

telor, ca într'o oglindă ; dar în urmă, eliberaţi de acest corp 

pământesc și îmbrăcaţi cu un corp neconruptibil şi nemu- 

ritoriti, vom vedea însăşi lucrurile. Dar le vom videa dacă 

vom regula bine viaţa nostră, dacă vom urma calea cea 

dreptă şi vom avea în inimă credinţa, fără de carea, nime- 

ne nu va videa pre Domnul (2)». 

Sântul Grigorie Teologul : «Cei dintGii (drepţii) vor mo- 

şteni lumina nespusă şi contemplarea Sântei Treimi, carea 

atuncă va străluci mai tare şi mai curat și se va uni intregă 

cu spiritul întreg (mai ales în acesta constă credem imp&ră- 

ţia ceriului) (3)».-<Cred că acestă împărăție nu este alta ceva 

decât căştigarea a ceia ce este mai curat şi mai perfect; dar 

ceia ce este mai perfect, este cunoscinţa de D-deii. Acâstă 

cunoscinţă în parte o păstrăm ; aici în viaţă fiind ; iar o 

parte ni s'a păstrat în comorile cereşti, unde vom primi ca. 

preţiă pentru ostenelile nostre cunosciinţa deplină şi între- 

gă a Sântei Treimi, aşa cum este ea, întinderea sa (dacă se 

pote dice aşa), chiar în persâna lui Iisus Christos Domnul 

nostru, căruea se cuvine mărirea şi puterea în vecii ve- 

cilor (4). 

(2). Cuv. despre a doua venire a Domnului ; Oper. St. p. XIII, 

403-404. | 

(2). Epist. e. eremit. Cesarie VIII; ibid, X, 42. 

(3). Cuvent pronunţat in presenţa, părinţilor; ibid. IL. 56. 

(4). Cuv. la chirotonia în episcop; ibid., II, 114-115. Şi iarăşi :



— 860 — 

Sântul Ioan Chrisostom, : «Inchipueşte-ţi condiţiunea vie- 
ței celei-lalte, cel puţin atăta: pre cât se pâte inchipui ; că; 
spre a face acâsta cum se cade, tot cuvântul este neindes- 
tulătoriă; nu mai aceia ce audim de viața acesta, ca prin 
enigme, pote să ne dea o ideie nedeplină : „Durerea, îmtris- 
tarea și suspinarea, dice, vor fi alungate“ (Is. XXXV, 10). 

Ce pâre fi mai plăcut decât viața acesta? Acolo nu mai 
este frică de sărăcie, nici de bOle; acolo numai este însul- tătoriii și insultat, nu mai este superare, nici mânie, nu mal este furie, invidie şi poftă de r&sbunare; nu mai sunt chi- 
nuri pentru cercetare necesariului în viață ; nimic din acele dorinţi nesăţi6se de autoritate și putere, căci vijelia patemi- lor n6stre odată potolită nu se va mai râdica ; totul va fi în pace, bucurie şi veselie; totul va filin şi plăcut; totul va fi di, chiaritate, lumină, nu lumină pre care o videm astă-di ci o alta, a cărei str&lucire va intrece pre cea a luminei actuale aşa precum strălucirea s6relui întrece pre cea a unei lumi- nări. Acolo lumina nu maj este întunecată nici prin nopte, aici prin nori; ea nu mai arde nici consumă corpurile ; căci acolo numai este nici n6pte, nici seră, nici frig, nici cald, nici vre 0 schimbare a timpului, ci Gre care stare diferită pe care o vor cunâsce nu mai acei demni de ea. Nu mai este acolo nică bătrineţe; nici nevoile bătrâneţei ; ci tot ce este stricăcios este inlâturat, pentru că pretutindene dom- neşte gloria nestricăcidsa. Dar ceia ce este acolo mai însem- nat, este continuitatea bucuriei prin comuniunea cu lisus Christos, cu ângerii, Arhangelii şi Puterile Cereşti. Priviţi acum ceriul, şi inălțaţi-vă cu gândul la cele mai pre sus de ceriuri ; închipuiţi-ve& t0te făpturile transformate, căci nu PRIN AI 

„In acest nume comun (celor trei ipostase divine), cred eu, pro- Sreseză şi domneşte (Ps. XL, 5), şi de aici ver trece la fericirea cerescă, care după mine, este cunoseinţa cea mai perfectă a Pa- rintelui si a Fiului si a Spiritului Sânte (Serm) contr. Ar; Op. St. par. III, 182). i
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vor rămânea aşa precum sunt; vor fi mai frumose şi mai 

lumin6se şi întru cât aurul este mai strălucit de cât cosito- 

riul, aşa şi organisarea de atunci va fi mai bună decât cea 

de acum. cum dice fericitul Paul : „Paphwile irebue se fie 

eliberate și ele de acâsta aservire a conrupțiunei“ (Rom. 

VIII, 2). Astă-di, împărtăşindu-se de conrupţiune, făptura 

este supusă la -multe slăbăciuni nedespărţite de corp; dar 

atunci, părăsind tOte acestea, pi va presinta o frumuseţe 

nestricăci6să. Cum va primi ea un corp nestricăcios, starea 

sa va fi înbunătăţită. 

Acolo nu va mai fr nici tulburare. nică luptă, pentru că 

armonia va fi mare în ceta sânţilor, din causa constanţei 

unităţei de gândire care va esista întra ei. Acol> nu se va 

mai teme nimene nici de diavolul, nici de cursele vrăjmașu- 

lui, nică de ameninţarea gheenei, nici de morte, nici cea de 

acum nici de cea-laltă și mai intricoşată ; atunci ori ce gro- 

ză de feliul acesta va înceta (1). 

Aceiaşi învățătură se află în Teoul Antiohenul, Atena- 

gora, Irinei, Clement de Alexandria (2), Ambrosie (2), Ila- 

rie (6), Augustin () şi alţii (5). 

(5. Cnv. e. TPeod. câd.; Lect. cr. 1844, Î, 370-372, 
(2). 'Pheoph., ad Autol. |, î, 14; Athenag, Legat. pro Christ. 

e. 12, 31; Iren. adv. Her. V, 20, n. 5, 7; Clem. Alex., Strom 

19; Vl. 
(3). Ibimus eo ubi paradisus est jucunditatis, ubi. .. „sola Dei 

fulgebit claritas. . ..; ibimus eo ubi sevvulis suis Dominus lesus 

mansiones paravit. ..“ ete. (Da Bono mortis, c. ÎI, 12). Lllic bona 

omnia, illie cuncta felicia, illic prospera universa. . .: famen nemo 

sentiet; lacrimse detergentur, timor nullus. . . -“ (De Ponit., c. 30). 

(4). Ha: hzereditas. saneti est; vita, et incoruptio, et regnun, et 

cozterna Deo habitatio“ (Tract. în Ps. LX). 

(5). Quanta erit illa telicitas ubi nullum erii malum, nullum, 

latebit bonum, etvocabitur Dei laudibus, qui erit omnia in omni- 

bus& (De Civit Dei XXII, 30). | 
(5). Hippol. adv Gac. n. 3; Orig., de Princip. II, 11, n. 2; în 

loan., £. Î, n. 16; Greg. Nis. Catech. e. 40. 
3
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$. 273. Gradele fericire drepţilor. 

Fericirea drepţilor în ceriă, acea fericire care li va fi comună tuturor, va avea totuşi gradele sale după meritele morale ale fie-căruea. Acest adevăr, care decurge din ideia dreptăţei infinite a lui D-deii, a deosebirei meritelor drepți- lor şi a neegalităţei aptitudinei spre a se bucura de fericire. IL. Se întemeiază puternic pe Sânta Scriptură. Domnul nostru lisus Christos esprimându-l dicea : „In casa Tatăl medi, multe lăcașuri sunt: (I6n. XIV, 2): şi iarăşi : „Fiul omu- lui trebue sd vie întru gloria Tatălui săă, cu ângeriă săi, și a- furică va da fie-căruea dupa faptele sale (Mat. XVI, 27): » Cel ce primeşte profet în nume de profet plata profetului va lua, și cel ce primește un "drept în nume de drept, plata drep- tului va lua ; și celce va da măcar un pahar de apă rece unuea dintre acești mici, fiind dintre ucenicii mei, adevăr dic vouă, . nu-și va pierde plata sat (X, 41, 42); în fine prin parabola cu talanții unde vedem pre servitorii credincioşi primind dela Domnul lor resplătiri potrivite cu intrebuinţarea ce. lor primiți (Luc. XIX. 17-20). Și cuvintele Apostolului Pa- vel nu oferă mai puţină precisiune : „Pie-care va primi, dice, resplătire osebită după ostendla sa“ (1 Cor. III. 8). „Cel ce semănă puţin, va și secera puţin, şi cel ce sîmând cu abun- dență cu înbelșugare va şi secera“ (IL Cor. IX, 6). II. Aceiaşi inveţătură o aflăm adesea repeţită în scrierile Sânţilor părinţi şi învăţători aj bisericei, ca Irineu (1), Teo- fil Antiohianul (2), Clement Alexandrenul (5). Tertulian (4), DIR 
(0). Multe mansiones apud Patrem, quoniam et multa membra în corpore“ (Adv. Her, 14, 19, n. 3). (2). "Oray 47093) 7 Wyprhy zai 2yâ507 Thy ăpdapâiav, tare Get 1aT'atiav rdv eye (ad Autolye, 1, 7). (5). Strom. VI, 13, în Opp.t. III, p. 300. „ (4). »Omnes erimus apud Deum unum, licet merces varia, li-
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Iiarie (), Teodoret (2), Augustin (5), şi mulți alții. Vom 

cita pre : 

Sântul Efrem : <Dumnedeescul nostru i lântuitoriii în- 

țelege prin locașurile din casa Părintelui deosebitele grade 

de cunoscinţă a prea fericiţilor, carii locuesc în laturea ace- 

a ; voii să dic aceste deosebiri și diferinți în bucuria ce o. 

ati dupre măsura cunoscinţei lor. Domnul numea multe lo- 

caşuri, n spre a arăta vre o diferinţă de loc. ci spre arăta 

me&sura darurilor. Precum fie-care se bucură de razele s0- 

relui material după curăţia puterei sale visuale și a impre- 

siunei primite, precum lumina care lumineză un edificii 

aruncă raze deosebite fără ca pentru aceia lumina să se im- 

partă în mai multe focare, așa în vecul ce va se vie, drepţii 

vor locui cu toţii în aceiaşi bucurie; dar fie-care primeşte 

măsura sa de lumină dela unul și acelaşi Sore spiritual ş şi 

dupre meritul săi se bucură. de ea şi se veseleşte. Ore cum 

sunt în același aer și același loc, sta pe același scaun, în 

aceiași contemplaţiune ș şi aceiași icână. Adaugem că nime- 

ne nu vede nici cela ce este mal sus, nici ce este mai Jos, 

căci la viderea prisosinţei harului unuea şi propria sa des- 

poiere de acâsta ar fi un drept supus neliniștei și intristărei. 

Nu este așa în cerit! unde nu este nici întristare, nici sus- 

pin; fie-care are măsura sa de plăcere lăuntrică după ha- 

rul ce i sa dat; cât despre esterior, este pentru toţi aceiaşi 

contemplare şi aceiaşi bucurie (€. 

ântul Vasilie cel Mare : «Fiind-că sunt multe locașuri 

în casa tatălui (loan XIV, 3), şi find că sunt hotărite pre 

  

cet multe mansiones penes Patrem eumdem“ (De Monog. e. 10). 

(2). Plures mansiones diverse dignitati habitantium preparan- 

tur. .... « UPraet. în Ps. LXIV). 

(5. In. |] “Oor. XV. 4l. 

(3). De Civit. Dei, XXII, 30, n. 

(&). Desure lăcaşul Feiicirei; Geci St p. XIV, 49%.
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pămEnt multe părți de moştenire pre care o vor clironomi- si cei buni (Mat V, 4), este evident că unit se vor liniști în strălucirea lui D-dei alții sub scutul puterilor cerești; alții în fine vor fi ca înveliți de fum în gloria luminei (1). Şi aiurea : <Repausul Domnului este onârea care, după drep-! tatea divină, va fi deosebită după meritul faptelor; căci sunt Omeni carii se învrednicesc de onorurile cele mai mari și alții de onoruri maj Mici, pentru că între stele una este mai strelucită decât alta. (1 Cor. XV, 41). ŞI, fiind-că la Părintele sunt multe lăcaşuri (160, XIV, 2), unii se vor odihni, în o stare mai perfectă și mai înaltă ŞI alții într'o stare inferiGră ; dar toți se vor cinsti cu liniştea (3). Sântul Grigorie Teologul : «Fie-care virtute este o cale particulară spre a sosi la mântuire, și chiar fără NICI o în- doială la una din lăcașurile eterne şi fericite. Căci, precum moduriie de viețuire sunt diterite, așa sunt diferite lăcașu- rile la Părintele (I6n XIV, 2); ele sunt destinate şi impăr- țite fie-căruea după meritele sale, Unul severşeşte cutare virtute, altul alta, un aitul mai multe de odată; VOI, s&ver- şițele pre tâte, dacă se pote. Numai se mergă cineva fără a se opri, să tindă la cele dinainte, să urmeze fără a se a bate vre-o dată din urmele acestui bua conducătoriti ale cărui cărări sunt dreptatea, și care, făcându-ne să trecem prin o cale anevoiosă, porta cea strimtă (Mat. VII, 14), ne conduce în spaciurile infinite ale fericirei cereşti (3). Sântul I6n Chrisostom + «De acesta (adecă de deosebirea resplătirilor) suntem bine încredinţat, nu numai prin minte ci şi prin cuvântul luy D-deii. In adevăr, lisus Christos însuşi dice că „va da fie caruea dupre faptele sale“ (Mat. XVI, 27); —— 
(9). In Is. IV, 5; ibid. VI, 192, (3. In Is. XI, 10; Oper. St. par. VI, 353-354. | (5). Cuvânt despre iubirea, către seraci ; ibid. II, 5 compar. Serm. pentru "Teolog, Î; ibid. III, 13,
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dar se va găsi în gheenă şi chiar în împărăție, o mulțime 
de diferinţi : „Sunt multe locașuri: dice, în casa Tatalui 
mei“ (I6n XIV, 2). Aiurea cetim : „Sorele are strălucirea 

„sa, care se deosebește de strălucirea lunei“ (| Cor. XV, qi), 
este Ore de mirare, ca Apostolul se fi represintat o asemi- 
nea deosebire, când dice apoi, că va fi între cei învicți o 
deosebire așa precum este între o stea de alta? (1)? 

Ş. 274. Lternitatea fericirei drepţilor. 

Dacă chinurile păcătoşilor în iad se arată infricoşate mai - 

ales pentru că nu vor avea sfârșit, pre de altă parte ferici- 

rea drepţilor în ceriii este cu aiăta mai de dorit cu cât nu 

va avea sfârşit. 

I. Ea se represintă așa in Sânta Scriptură : 

10, Aici se numeşte de a dreptul eterna : şi anume : a) 

viața eternă : „Fă li daă viaţa eternă, și nu vor peri, și ni- 
menea nu le va răpi din mânile mele“ (lu, X, 28; comp, 

IL, 16). „Lă sunt învierea și viaţa, cel ce crede întru mine nu 

va muri nică odată“ (X!, 25, 26; comp. VIII, 51; 1 Cor, 

XV, 26); şi acesta singur ne-a promis făgăduindu-ne „via- 

ţa eterna“ (IL lOn, II, 25; comp. Tit. L, 2);... „Și drepți 

vor merge în viaţă de veci“ (Mat. XXV, 46); b) împărăţia 

vecinică a lui lisus Christos : „Prin mijlocul acesta“ D-deii, 

„văva face să întrați întru împărăţia eternă a luă lisus Chris- 

tos, Domnul și Mântuitoriul nostru“ (Il Petr. ], n); 6) mân- 

tuirea eternă : „Macar ca era Fiul îuă D-deă, Sa învețat 

ascultarea din cele ce a suferit si așa desăvârșindu-se, s'a 

(1). 10. Cuv. e. Teod. căd; Lect. ex. 1844, 1, 414. Şi aiurea: 
Aceia vor străluci ca sorele, aceştia ca luna, alţii ca stelele... « 
ete. (Adv. oppugn. vitie monast. III, 5) ef. in 1 Cor. omil XLI, n. 3. 

. , F 
Teologia Dogmatică. DD.
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Jăcut tuturor celor ce-l ascultă outoriul mântuireă eterne, 
(Ebr. V, 8. 9); d) moștenirea eternă: Și pentru acâs- 
ta este mijiocitoriul unui aşedământ noii, ca supuindu-se 
morței spre rescumpărare dela abaterile făptuite sub așe- 
dământul cel dintâiui, se primescă cei chiemaţi promisiunea, 
moştenirei eterne» (LX, 15); e) gloria eternă, în opunere cu 
suferințele și durerile temporale : „Jar D-geă a tot harul, 
care ne-a chiemat la mărirea sa cea eternă prin Christos Ji. 
sus, acela pre voi, dupa ce aţi suferit puţin, să ve îndrepteze, 
să vă întărâscă să vă facă puternici, să vă întemeieze“ (| Petr. 
V, 10). «Momentul aşa de scurt şi aşa de ușor al întristări- 
lor ce le suferim în viața acesta produce în noi greutatea 
eternă a unei glorii suverane și incomparabile. Ast-fel nu 
căutăm la cele vedute, ci cele nevădute, pentru că cele vă- 
dute sunt temporale ră cele nevădute sunt eterne» (II 
Cor. 1V, 17-18), 

20. Fericirea acesta se presintă în Scriptură sub icâne 
care arată, că nu va avea sfârşit. Este o comâră neperitâre 
în ceriă : „Pacepi-vă pungi care nu se învechesc, tesaur în ce- 
rii, care nu se împuţintzd, unde furul nu se apropie, nici mo- 
lia nu strică“ (Luc. XIII, 33; comp. Mat. VI, 20). Un bine 
ce remâne pururea in ceriii : „Caci aţi compătimit cu ceă 
din lanţuri, și răpirea avereă vostre cu bucurie aţă primit-o, 
sciind că aveţi altele mai bune și care rămân“ (Ebr. X, 34). 
Este o moștenire neinstr&inabilă şi nestricăciosă : „Bine- 
cuvântat fie D-deă și tatai Domnului nostru Iisus Christos, 
care după a hă multă milă ne-a născut pre noi întru speran- 
fă vie prin învierea luă lisus Christos din morţi, spre moște- 
nire neperitore şi nestricacidsă și nevestedita, pastrata în ce- 
Piură pentru noi (| Petr. I, 3, 4). Este cununa gloriei care 
nu se vestedește nici odată? „Când se va ardta începătoriul 
păstorilor veţă căpăta cununa gloriei carea nu se vestedește“ 
(Ibid. V, 4). Este o împreună locuire pururea cu lisus Chris-
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tos : „Și așa pururea cu Domnul vom fi“ (| Tes. IV, 17; 

comp. I6a. XII, 26; XXII, 24 Rom. VIII, 17, 29, 30). 

II. Sânţii părinți şi învățătorii bisericei represintă iarăşi 

fericirea drepţilor în cerii ca eternă şi fără de sferşit : 
Sântul Teofil al Antiohiei, dice : «Acelor carii căută ne- 

stricăciunea prin stăruința în fapte bune li dă viaţa eternă, 

bucurie, pace, liniște, prisosinţa bunurilor pre care ochiul 

nu le-a v&dut, urechea nu le-a audit şi inima omului nu le-a 

conceput (I Cor. LI, 9) (4)». 
Sântul Efrem : <Veniţi către mine, voi cei osteniţi și în- 

sărcinaţi, și eii ve voii odihni pre voi (Mat. XI, 28) întrun 
loc unde este darul cel bogat, o bucurie neasemănată, o 

veselie statornică, mulțămiri nesferşite, o teologie fără lip-- 
suri, o imp&răţie nesfârşită, o bogăţie necalculabilă, secule 
fără sfârșit, un noian de dărnicie, un abis de bunătate şi iu- 

bire de Omeni, şi altele, care nu se pot esprima prin gura 

omenescă, ci numai enunțate în enigme (2);.-«Dacă cineva 

întră pe uşa acâstă strimtă şi pe acâstă cale anevoi6să, va 

primi o resplătire de fericire, resplătire cerâsca, carea nu va 

avea sfârşit (3)». 
Sântul Ilarie : «Acesta este moștenirea Sântului : viața, 

și nestricăciune și împărăţia și împreună vieţuirea vecinică 

cu D-deu (+). 
Sântul Chrisostom : «lar ceia ce va urma (judecata uni- 

versală), care cuvânt pâte să ne descrie, voi să dic, dulce€- 

ţa, folosul şi bucuria provenitâre din împărtăşirea cu Chris- 
tos? Căci sufletul, câștigându-și în fine nobleța sa primitivă 

şi facultatea de a contempla cu siguranţă pre Mântuitoriul 

săti află o plăcere şi un folos nespus de bucurie nu numai 

(1). Ad. Autol ÎI, 14. 
(3). Cuv. despre a doua venire a Domnului; Oper. St. par. 

XIII, 404. 
(5). Ibid. p. 308. 
(6). Ilar. tract. în Ps. LX.
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pentru bunurile câştigate, ci şi siguranţa că bunurile aces- 
tea nu. vor avea sfârșit. Ast-fel bucuria acesta nici nu se pote 
esprima priv cuvinte, nici se concepe de spirit (î). 

Aşa îinvețară și Clement Alexandrânul (2), Sântui Cipri- 
an (5), Sântul Ambrosie (4), Sântul Grigorie Teologul (5), 
Sântul și Marele Vasilie (6) şi alții (7). 

_$. 275. Aplicarea morala a dogmeă despre judecată şi res- 
plătirea universală. 

„Dogma despre judecata ultimă și cea din urmă resplă- 
tire a drepţilor, şi a pecătoșilor, care termină tâtă econo- 
mia mântuirei nâstre, este una din dogmeie cele mai ins- 
tructive pentru moralitatea creştină. 

10, » D-deă a hotărit o di în carea trebue să se judece humeat 
(Fapt. XVII, 3); dar când va veni diua acela nimene nu 
scie : „ Priveghiaţă deci ca nu, sciți diua nică ora când, Fiul 
Omului va veni“ (Mat. XXV, 13). 

2% Domnul va veni din ceri întru tOtă gloria sa, cu toţi 
îngerii săi, şi va face o jutecată universală publică și so- 
lemnă, judecată drâptă şi intricoșată. Ah! cine va putea sta 
atunci inaintea judecăţei infricoşate! Dacă dreptul cu grei 

(1). Cuv. e. Teod căd.; Lect. er. 1844, 1, 380. 
(2). „Dacă vieţuim în curaţie şi pietate vom fi fericiţi aici jos. 

dar vom îi şi mui mult eșind din viața acesta şi acestă fericire 
de care ne vom bucura: nu va avea margini; ne vom bucura de 
un repaus etern“ (5trom. V. ce. 14). 

(3). Epist. LVI. 
(%). Illze compleciende divitise, illa captanda potentia. quam non 

tempus _eripit, non locus substrahit, que manet statu perpetuo, 
qu& privilegio servatur: termo, quze stini non subducitur: (De Pa- 
nit. e. 30). 

(5). Către sine însuşi; Op. St. par. 1V, 286. 
„(6). Introd in Canâne; ibid. IX 88; Cuv, către tinerime pentru 
tolosul scrierilor păgâne ; ibid. VIII, 365. 

(7). August, De Civit Dei XXII, e. 30;1. Dam. sp. Cred. ort 
IV. e. 27 p. 308. 

=



— 869 — 

se mântueşte ce vor face nelegiuţii şi p&catuşi? (| Petr. IV, 

18). Ce vom simţi noi, când ne vom vedea de odată la -stin- 

ga sa, când 16te faptele, t6te cugetările, 16te dorințele nos- 

tre nedemne se vor ve&di in faţa lumei întregi, a ceriului și 

a iadului, când în fine vom audi infricoşata sentenţă : Du 

ceţi-vă dela mine blestemaţilor, în. focul cel vecinic, care este 

gătit diavolului și ângerilor săi?“ (Mat. XĂV, 41). Ce vom 

face noi atunci când în acelaşi timp vom vedea pre drepţi 

la drepta Domnului, şi vom audi cuvintele acestea ce li va 

spune : „ Veniţă, bine-cuvântații Parintelui meă ; de inoșteniţi . 

împerăţia ce vi sa pregatit dela începutul lumei ?* (ibid. 34). 

3% Lumea acâsta de care nu ne putem deslipi se va duce 

atunci : „Pământul se va arde cu tot ce conţine el“ (Ul Petr. 

III, 10). Ce ni va mai remânea din acele comori ce le pot- 

tim cu atâta foc? La ce ne va mai servi gloria acsta şi tote 

onorurile lumeşti cele cautăm cu atâta stăruinţă, t6te plă- 

cerile aceste pământești pentru care ne consumă adesea 

puterile şi sănătatea? 

q*. Chinurile păcătoşilor in iad vor fi eterne ; vâcuri du- 

pre vecuri, mii de ani se vor succeda, tâta numerarea tim- 

pului se va petrece. Dar muncile adului nu vor avea sfâr- 

şit. „. Cum se nu tresalți la acestă ideie ? Cum se nu urăș- 

ti păcatul cu tote momelele şi amăşirile lui. dacă ne în- 

chipuim unde ne duce el! Cum se nu iubeşti căința, carea 

singură pote să necurățască de păcate şi să ne apere de 

chinurile vecinice? | 

30. Fericirea drepţilor în ceri va fi de o dulceţă nespu- 

să ; ei vor întra întru bucuria Domnului lor, şi acestă bu- 

curie, nimene nu le o pâte răpi nici odată. Spre a căpăta 

o fericire de feliul acesta și de durata acesta, nu vom re- 

nunța noi la cele lumești și la lume 2 Nu ne vom consfinți . 

noi cu totul lui D-deu? Nu vom hotări a intimpina cu cu-
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Tajă ori ce luptă, ori ce ostenâlă ne prescrie sânta religiune? 
Oh! dacă am cugeta noi mai adesea la acestă „di maret 
(Fapt. II, 20), a mânieă și a aratăreă dreptului județiă, a luă 
D-deii“ (Rom. II, 5), care trebue să încheie odată tâtă eco-! 
nomia mântuirei n6stre; dacă ne-am închipui cu mai mul- 
tă învioșare şi mai multă chiaritate bunurile nesferșite pre- 
gătite în ceriă pentru cei drepți şi chinurile eterne păstra- 
te în iad păcătoşilor, câte motive nu am găsi noi spre a ne 
feri de viciu și a înainta în pietate | 

Dă-ne, Domne. tuturor ŞI tot-duna, o amintire vie ȘI 
neperitOre de viitOrea și glori6sa ta venire, de ultimul şi în- 
fricoșatul Judeţiă ce-l vei rosti asupra nostră, de eterna şi 
drepta r&splătire ce o vei face drepţilor și păcătoşilor! 

Ca la lumina amintirei aceştia şi cu ajutoriul harului tăii 
„se viețuim în vecul de acum cu cumpălate, cu dreptate și cu 
Jrica luă D-deă“ (Tit. 1, 12), şi ast-fel se ajungem în sfârșit 
la viaţa eternă și fericită în ceriii, spre a te prâmări din totă 
fiinţa n6stră, cu Părintele tă cel vecinic și Spiritul t&ă cel 
întru tot sânt, bun şi de viaţă făcătorni în vecii vecilor! 
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