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CAPITOLUL
1.

I

Dupd ce, de demult, Dumnezeu a grdit pdrintrilor intru Prooroci in
multe felari Si tn multe chipuri,

Credincioqii Evrei din Ierusalim se ticdloqeau de relele qi necazurile pe
care le ispiteau de la Evreii necredinciogi, qi pentru aceasta se socoteau
pdrisifi de Dumnezeu, de vreme ce nu ciqtigau odihnd de rele gi nu se invredniceau de purtarea de grijd a lui Dumnezeu de care se ?nvredniciserd
strdmogii lor. Pentru aceasta aqadar, Pavel aratd. arci cu totul dimpotrivd,
zicindu-le: Voi, fralilor, ali dobindit mai mare dar qi mai multd purtare de
grr1d, a lui Dumnezeu decit strdmoqii voqtri. Cdci Dumnezeu Ie-a trimis
acelora Prooroci, adic[ robi gi slugi ale Sale, iar la voi L-a trimis pe insuqi Fiul S[u. Dar ce va sd zic6,,in multe feluri gi in multe chipuri"?
Aceasta e in loc de: ,,cu deosebire gi in felurite chipuri" - aga cum ir zice
Dumnezeu lui Osie: ,,Eu am vorbit cdtre Prooroci qi le-am inmullit vedeniile qi tot prin Prooroci am grdit in pilde" (capitolul 12, stih 11).1 Drept
t

Adice: lui Moisi, Dumnezeu i S-a ar6tat in focul ce ieqea din rug, in nor, in intunecare qi in fumegarea muntelui; lui Isaia, pe scaun inalt qi prea-indlfat, stind imprejur Serafimii; lui Ieremia, i S-a aritat in chip de toiag qi intru alte chipuri; lui lezechil, in chip
de car heruvimic de chihlimbar gi de alte materii; lui Daniil, ca un om vechi de zile; lui
Amos, in chip de bdrbat stind pe un zid de diamant; lui Ilie, in chip de zefr sublire. $i,
de aici inainte, unora dintre Prooroci li S-a ardtat intr-un fel, qi altora intr-altul. $i nu numai Proorocilor, ci gi Patriarhilor - lui Adam, lui Enoh, lui Noe, lui Avraam, lui Isaac,
lui Iacov qi lui iov - Dumnezeu li S-a ardtat in multe feluri. $i totdeauna li Se ardta cu o
slavd dumnezeiascd intovirdgitd cu un nor insemnind minunata Sa infbligare. [...] Vezi
ce zice qi marele Vasilie despre incepuful Evangheliei lui loan: ,,Tot glasul Evangheliilor este mai infiin{at decit celelalte dogme ale Duhului. Cici intru acelea El ne-a grdit

prin slugile Sale, prin Prooroci; iar intru Evanghelii ne-a vorbit Stdpinul insuqi." Iar
Teodorit tilcuiegte zicerea aceasta aqa: ,,inceputul se potrivegte cu pilda Domnului. Cdci
qi Domnul, zicind Iudeilor pilda despre vie, a spus ci mai intii s-au trimis cdtre rdii lucrdtori slugile gi cd dupd uciderea acelora a venit fiul. Deci, cu zicerea <in multe feluril,
Apostolul insemneazi feluritele iconomii; iar cu zicerea <in multe chipuri> arat[ osebirea vedeniilor dumnezeieqti: cdci intr-un fel i S-a ardtat lui Avraam, altfel lui Moisi,
altfel lui Ilie, altfel lui Miheia, iar Isaia. Ieremia 9i Daniil auvdzut osebite chipuri. invi{ind aceasta, Dumnezeul a toate a zis: <Eu am vorbit cltre Prooroci gi le-am inmul{it vedeniile gi tot prin Prooroci am grdit in pilde>. cdci firea dumnezeiascd nu are multe chi-
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aceea, de vreme ce voi, fra{ii mei, v-a{i invrednicit a
dar, de ce vd intristaJi gi vd, ardta[i mici de suflet?

tn zilele scestea mai

de

primi un

asemenea

pe urmd ne-a grdit noud intru Fial,

Apostolul ii ming?ie gi cu cuvintul acesta pe creqtinii Evrei, zicindu-le
aqa: Sfirgitul atoatd,lumea e aproape gi ave{i s6 vi slobozi[i de rele qi de
necazuri. cdci cel ce se afl[ in nevoinf[ gi in lipsd, dac6 obosegte, cind
aude ci a ajuns sfirgitul luptei, se odihnegte pu{in qi se m?ngiie indati. cu
cuvintul acesta, Pavel aratd, in chip tainic qi alt lucru, anume c6 in zilele
acestea mai de pe urmd - cind nu mai r6m[sese vreme s6 ne indrept[m,
fiind to{i supuqi muncii fcelei de veci], cind ne dezn[ddjduisem gi du*rile lui Dumnezeu lipseau de la noi - acum ne-am mintuit cu prea-sldvire
qi am primit mai multe daruri dec?t cei dinainte.
Iar zicerea,,intru Fiul" este in loc de: ,,prin Fiul,,, aga cum qi zicerea
,,intru Prooroci", de mai sus, este in loc de: ,,prin prooroci',. $i insemneazd. aceasta pentru lupt[torii de Duh Evnomieni, care zic cd. prepozi[ia
,,intru" este sortit[ doar pentru Sfintul Duh, hulind astfel c[ Duhul nu este
de o fiin{d qi de o slavd cu Fiul. Dar pentru ce a zis Apostolul cd,ne-a grdit Dumnezeu-Tatil, gi nu Hristos? Rdspundem cd a frcut aceasta fdin
dou6 pricini]: int?i, pentru ci cei ce crezuserd din Evrei erau incl slabi gi
ne?mplini{i ?n credin{[ gi prin unnare nu puteau s[ audd cele despre dumnezeirea lui Hristos; qi alta inc[, pentru a ardta c6 Scriptura cea veche qi
cea noui sint ale singurului Dumnezeu bun, iar nu precum hulesc
Maniheii, zic?nd cd scriptura ceaveche este a ,,dumnezeului cel rdlf', tar
cea noui este a ,,celui bun". vezi ins[, iubitule, cum Pavel a zis cd,Dumpuri, ci e nevdzutd, qi neinchipuit5. Deci ei nu vedeau insSgi firea cea neatinsd, ci niqte
inchipuiri pe care le ardta nevdzutul Dumnezeu spre trebuin{d. Zicerea <in multe feluri>
insemneazd qi alta, cd fiecdruia din Prooroci i se incredin{a cite o iconomie, dar Dumnezeul tufuror, Stdpinul Hristos, nu a iconomisit o hebuinld oareeare, ci, inomenindu-se, a
isprdvit totul qi a slvirgit mintuirea oamenilor." zice qi marele Macarie Egipteanul:
,,Dumnezeu S-a aritat fieciruia dintre prooroci gi din sfinli precum a fost voia Sa spre
folosul celui ce vedea. Adicd: intr-un fel lui Avraam, intr-alt fel lui Isaac, lui Iacov, lui
Noe, lui Daniil, lui Moisi, lui David qi celorlalli prooroci, micaorindu-Se pe Sine, qi trup
fbcindu-Se, 9i schimbindu-Se la fa14 gi ardtindu-Se celor ce-L iubesc nu dup6 cit este, c6ci
e neinchipuit, ci dupd incdperea gi puterea acelor4 pentru multa gi necuprinsa de minte
dragoste pe care o avea cStre dingii" (Despre tndllarea min1ii, capitolul g). (n. aut.)
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(n. aut.)

nezeu ne-a grdit ,,nouA", adicd amestecind gi asemdnind cu ucenicii gi
Apostolii Domnului atit pe credinciogii din Evrei, cit gi pe sine. Fiindcd
Dumnezeu nu le griise [de-a dreptul] Evreilor cdtre care scrie Pavel (gi
tuturor Creqtinilor), ci prin Apostoli. Pavel insd mdregte lucrul gi arat[ cd
Dumnezeu le-a gr[it qi lor, ca prin aceasta s6-i ming?ie.l
2.

pe Care L-u pus moStenitor s toute,

Adicd Dumnezeu-Pdrintele L-a fbcut pe Fiul Slu Domn al tuturor oamenilor qi al intregii lumi simtite qi gindite. Fiindcd norodul lui Israil nu
mai este el singur ,,partea qi moqtenirea Domnului" - dupd cea scris6: ,,$i
s-a frcut parte a Domnului norodul Sdu Iacov, m[sura moqtenirii Sale
Israil" (Deuteronomul 32:9) - ci sint tofi oamenii qi toate neamurile. $i
L-a numit ,,mogtenitor" ca sd arate adeverirea firii gi nedespdrfirea domniei gi a st6pinirii Lui. Dar cum $i in ce chip L-a fdcut Dumnezeu Domn
pe Fiul Sdu? Dupd firea Sa omeneascd, dup[ cum se scrie qi in Psalmul al
2-lea:,,Cere de la Mine, $i-Ti voi da Jie neamurile mogtenire aTa qi st6pinirea Ta marginile pdmintulur" (Psalm 2:8). $i Domnul zicea, dupd inviere: ,,Mi s-a dat toatd stdpinirea in cer qi pe pdmint" (Matei 28:18).2
Dar despre care domnie qi moqtenire vorbegte Pavel aici? Despre aceea
din alegerea qi din voia oamenilor care se supun Fiului qi sint stdpinili de
I

Se poate ca Pavel sd fi zis aga, anume cd,,Dumnezeu ne-a grdit noud intru Fiul Sdu",
pentru cd la wemea intru care igi scria el epistola aceasta nu erau mo{i toti Evreii care
auziserd cu urechile lor invi{dtura lui Iisus Hristos, ci multi dintre ei trdiau inc6. (n. aut.)
2
Iar Fotie a inleles zicerea aceasta dupd dumnezeire, cdci aqa tilcuiegte graiul ,,a

toate": ,,Adicd a toate drepturile prea-curatei gi dumnezeiegtii firi, c[ci Fiul este moqtenitor
qi pdrtaq ai fiinlei, al stdpinirii gi al puterii pdrinteqti. [...] Apoi, pentru ca, auzind de
<mogteniton, sd nu socotegti c6 nu S-a fdcut moqtenitor dupd fire, ci dupa oarecare dar qi
infiere, adaugd. zicind: <Care, fiind strdlucire a slavei>. fPrin aceasta] numai cd nu zice:
Degi L-a numit pe El <moqtenitoo pus de Tat[], din aceasta nu se socoteqte nimic smerit
sau nevrednic de Dumnezeu. Cdci zicerea <L-a pus> nu este de infiere gi de punere de
mogtenitor, ci s-a zis - rogu-tel - cu ardtarea atimdrii Fiului de Tatdl ca de pricinuitorul
Lui dupd fire, ca sd nu bdnuim cd Fiul ar fi potrimic gi strdin de plrinteasca inrudire gi si
socotim doud incepdtorii dezbinate intre ele. Socotesc fagadar] cd graiul <mogtenitor> s-a
zis ca sd-L in{elegi de aici pe Pricinuitorul de unde se trage mogtenirea gi sd nu-L socotegti
fpe Dumnezeu-Cuvintul] neniscut asemenea Perintelui. $i indatd a addugat <Care, fiind
strdlucire>; iar dacd nu a fostpzs a fi strdlucire, ci era strllucire, atunci e ardtat cb nici
moqtenitor nu S-a pus decit numai in chipul care s-a zis de mine." (n. aut.)
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El de bund voie. cdci supunerea aceasta de bun6 voie a oamenilor s-a dat
Fiului in urm6, dupd ceea ce era El ca om, cind oamenii L-au cunoscut ca
mintuitor gi I s-au supus de voia lor. Iar ca Dumnezeu, Fiul avea dintotdeauna supunerea cea fireasci a oamenilor, cu care El ii supune qi ii st6pinepte chiar dacd ei nu vor pi nu il cunosc, ca pe niqte frpturi ale Lui,
precum este scris: ,,Toate sint roabe ale Tale,, (psalm t tg:9I).

prin

Cure Ei veacurile le-a fdcut.

Dup[ ce a vorbit despre omenirea Fiului, ce s-a ficut in vremile mai
de pe urmd, Pavel ?1 inalt[ acum pe ascultdtor la ?ndllimea dumnezeirii
celei mai inainte de veacuri gi zice cd Dumnezeu-pdrintele a frcut prin
Fiul inseqi veacurile. Unde sint acum Arienii, care zic cd, a fost o ,rr.*"
cind Fiul nu era? Cdci iat6! - Pavel mlrturisepte cd Fiul a ftcut veacurile.
Afunci, cum a fost veac cind Fiul nu Se afla? Aceasta e cu neputin{d!
cdci Fdcdtorul veacurilor nu se cuprinde in veacuri. $i, fiindc[ pdrintele
este pricinuitor al Fiului, El este prin urmare gi pricinuitor al veacurilor
ce s-au fbcut de cbtre Fiul. insd al Fiului este pricinuitor firesc, iar al celor ce s-au fbcut gi se fac de Fiul este pricinuitor cu facere. pentru aceasta
a zis cd Pdrintele a fbcut veacurile ,,prin Fiul".t Din zicerea aceasta, i se
I

Iar in{eleptul Fotie tilcuiegte zicerea aceasta aga: ,,Apoi, zicind cd"Fiul e mogtenitor

al avu{iilor pdrintegti, tilmdceqte qi ci prin Acesta <s-au ficut veacurile). Adic6 veacurile sint lucruri obqtegti ale Fiului qi ale Pf,rintelui, qi atunci negreqit c6 qi cele din
veacuri le sint obqtegti amindurora; cdci, dacd, veacurile sint aqa, cu mult mai virtos cele
ce s-au fbcut dupd veacuri, precum lumea qi cele ce sint intr-insa.',
Iar ce sint veacurile, rdspunde marele Grigorie al Tesalonicului, zicind c6 qi veacurile sint ,,zidiri gindite" (capitolul 68 din cuvintele despre fire qi teologice). pentru
aceasta zice gi marele Vasilie ci Dumnezeu, gi lucrdrile, gi puterile qi desdvirgirile Lui
sint dincolo de veacuri, anume aqa: ,,Iar lucrrrile Duhului cum sint? Sint negrdite din
pricina mdrimii qi nenumdrate din pricina mulfimii! Cdci cum sd in{elegem cele de dincolo de veacuri? care erau lucririle Lui mai inainte de fbptura ginditf,?,, (Despre sfintul
Duh, capitolul 19). Iar mai inainte-pomenitul dumnezeiesc Grigorie al Tesalonicului,
luind zicerea aceasta a marelui vasilie, zice: ,,Aqadar, mai inainte de fbptura gindita qi
dincolo de veacuri, nimeni nu a vorbit, nici nu a inleles cindva ceva zidit. Drept aceea,
puterile qi lucririle dumnezeiescului Duh sint nezidite,, (capitolul 6g).
Unit cu aoestea zice gi dumnezeiescul Grigorie al Nissei: ,,Se socotegte c6 <veacul>
9i cele ce sint intr-insul este o mdsurd gi un hotar al miqcdrii gi socotinlei omeneqti. Iar
cele mai presus de acestea rbmin nepricepute gi neajunse de socotinld, curate fiind de tot
ceea ce poate veni intru priceperea omeneascd. Fiindcd intru cele ce nu este nici chip,
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nici loc, nici mdrime, nici mdsur6 de weme, nici alt ceva ce se poate gindi din cele ce se
pricep, puterea minJii infelegltoare, c[utind a inlelege ceva din ele, va cduta negreqit
veacurile gi zidirea dintr-insele in ceea ce este de o inrudire gi o semin{ie cu sine, cdci firea aea necuprinsd (adicd dumnezeiascd) e slobod[ despre toate pb4ile" (cuvintul intii
asupra lui Er,nomie). $i se vede c5 dumnezeiescul Grigorie numegte aici ,,zidire intru
veacuri" pe aceea a Puterilor ingeregti, cdci qi fratele sdu Vasilie, prin,,cea vegnicd", a
numit zidirea lngerilor, zicind:,,[...] zidire care este mai veche decit facerea lumii, agezare cuvenitd Puterilor celor mai presus de lume, cea covirgitoare, cea vegnicd, cea punrrea vecuitoare" (cuvintul intii la Exaimeron). Acelaqi Grigorie fal Nissei] zice gi in altd
parte cd,,,nici naqterea Celui unul nlscut n-a fost in veacuri, nici zidirea mai inainte de
veacuri" (cuvintul intii asupra lui Evnomie). ins6, cu toate ci Dumnezeu e mai inainte
de veacuri qi mai presus de veacuri * cdci zice:,,imp5rd{i-va Domnul peste veacuri gi
asupra veacului" (Ieqirea 15: 18), pe care purtdtorul de Dumnezeu Maxim a tilcuit-o aqa:
.,Cici nu e slobod a zice cd impdrd{ia lui Dumnezeu s-a inceput sau s-a ajuns de veacuri
sau de ani" (capitolul 86 al sutei a doua din cele teologice); qi David zice: ,,Cel ce este
mai inainte de veacuri" (Psalm 54:19); aqadar, cu toate cd Dumnezeu e mai inainte de
veacuri qi mai presus de veacuri, Sfinta Scripturd il numegte in multe pdrfi pe Dumnezeu ,,vegnic", zicind:. ,,$i a chemat (Avraam adicd) numele Domnului <Dumnezeu vegnic>>" (Facerea 21:33). $i Suzana a strigat, zicind: ,,Dumnezeul cel vegnic, cunoscdtorul
celor ascunse, Cel ce qtie toate mai inainte de facerea lor" (Suzana 42). Despre aceasta a
zis qi Teologul Grigorie: ,,Cind mintea priveqte la adincul cel de sus, la nemlrginirea
cea neajuns[ de aici, neavind unde sta qi a-qi mdrgini inchipuirile despre Dumnezeu, ea
il numepte <fbri de incepuil. Iar cind privegte la adincul cel de jos gi la cele de aici, il
numegte <fbri de moarte qi frrd de stricbciune>. Iar cind [vorbegte] de Cel ce s[virgeqte
totul, il nume$te <veqnic>, c6ci veacul nu este vreme, nici parte din vreme, cbci nu e
mdsurat. Ci ceea ce este <<anul>>, mdsurindu-se de noi cu intoarcerea soarelui, pentru cele
puruea-vecuitoare este <veacul>, care se intinde impreund cu cele ce sint ca o oarecare
migcare gi intindere de vreme" (in cuvintul la Naqtere).
Iar marele Vasilie nu voiegte ca veacurile sd se numeascl ,,pururea vecuitoare",
frindcd sint fbpturi, scriind aga in cuvintul al doilea asupra lui Evnomie: ,,[Se numeqte]
(pururea-vecuitor> fiindci e mai vechi decit toatd vremea qi veacul; de aceea, Fiul este
qi ndscut, gi pururea-vecuitor. Iatd insd cd unii invrednicesc cu numirea <pururea-vecuitor> gi veacurile, dobindind numirea aceasta dintru a fi pururea. Noi insd socotim c5 e
aceeagi gregeald qi a mdrturisi pururea vecuire pentru zidire (adicd pentru veacuri), qi
a-L lipsi de aceastd mdrturisire pe Stdpinul zidiiri." De aceea, qi Teodorit tilcuiegte zicerea aceasta aqa: ,,L-a numit pe Fiul <fEcdtor al veacului> pentru a ne inv6Ja sd cunoagtem cd El e pururea vecuitor qi sd arate cd era de-a punrea, fiind mai presus de toatd
intinderea vremilor. Aqa zice Sfinta Scripturd cea veche qi despre Dumnezeu-Tatdl:
<Cel ce este mai inainte de veacuri>>, in loc de: (pumrea fiind>." insd tilcuitorii mai noi
iau veacul qi pururea vecuirea altfel. Cdci nr.mesc ,,veac" ceea ce nu are nici inceput,
nici sfirqit; de aceea qi vor a Se numi ,,vegnic" doar Dumnezeu, Cel fbrd de inceput qi
frrd de sfirqit. Iar ,,punrea vecuitor" zic cd este ceea ce are inceput, nu ins6 qi sffrgit,
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i se rdnegte gura nu numai lui Arie - precum am zis - ci gi lui
Savelie, c[ci aici se vorbegte de dou6 ipostasuri (fefe). ci din zicerea
aceasta primegte rand de moarte qi Pavel Samosatul, carc zicea c[ Fiul
S-a fEcut de curind gi in vreme qi c[ a inceput a fi din Fecioara Maria. cu
zicerea aceasta, se rdneqte qi Arie - precum s-a zis ins[ nu chiar de
moarte, fiindci el, in chip gregit, ia zicerea,,prin care" ca ajutor al eresului s[u qi aratb cu aceasta ci Fiul este slujitor al ratdlui, iar nu impreun[-lucrdtor. Iar cum se tilcuieqte aceasta (adicd,,prin care") gi cd ,. ii".
qi despre Tatdl, vezila t?lcuirea gi la subinsemnarea zicerli,,qi prin care
toate" (Evrei 2:10).
astupa gi

3. Cure - Jiind strdlucire a sluvei,
Pavel s-a suit la indlfimea aceasta a teologiei despre Fiur. c6ci il numegte ,,strilucire a slavei" Pdrintelui peiltru patru lucruri: l) ca s6 infelegi
tu, cititorul, cd Fiul Se nagte din Pirintele;2) cd, El Se naqte frrd de patima; 3) cd Pdrintele nu S-a impu{inat, nici nu S-a micaorat pentru cdL-a
ndscut pe Fiul; $i,4), ca sd in{elegi ci Tatil qi Fiul s?nt de o fiin{d gi de o
fire, anume cd Fiul Se nagte din Tatdl precum lumina se nagte din lumind:
cdci lumin[ e Tatdl, lumind e gi Fiul, pentru cd a luminat sufletele noastre
gi le-a slobozit din intunericul necunogtinlei, ar[tindu-L oamenilor pe Tatil, pentru care gi zicea: ,,Eu sint lumina lumii" Qoan 8:12) qi iar[qi:
,,Ardtat-am numele Tdu oamenrTor" (Ioan 17:6). $i pentru c6 Se aratd
frrd de ?nceput qi pururea vecuitor impreund cu Tatdl, a$a cum qi strdlucirea soarelui se aratd impreun[ cu soarele ce strdluceqte gi este nedespdr{itd de dinsul. Fiindcd nici soarele nu s-a ardtat c?ndva frr6 de strdlucire,
nici nu se poate infelege pdrinte fird de fiu. Deci, cind ii vei auzipe Arieni zicind ci - de vreme ce Fiul Se naqte din Tat6 - atunci inseamnd cd
iese in urma Tatilui, tu impotriveqte-te lor qi zi-le cd. qiraza gi strdlucirea
purcede din soare, dar nu este ?n urma soarelui, cbci, dac[ este soare, este
qi strilucire impreun[ cu el.1
precum sint ingerii gi sufletele cele cuvint[toare, ce au nemurire. Agadar acegtia zic pe
dos decit vechii qi sfinlii teologi, mdcar ci qi marele vasilie a numit ,,pururea vecuitoare" asezarea ingerilor - cum am zis mai sus. [...] vezi qi la tilcuirea zicerii ,,prin credinla in{elegem cd s-au intemeiat veacurile" (Evrei ll.3). (n. aut.)
1
Iar inleleptul Fotie tilcuiegte zicerea aceasta aqa: ,,$i vezi cit de ardtatgi amlrunlit a
zis: <fiind strilucire a slavei>. C[ci, prin <<strllucire>> insemneazd naqterea Fiului cea du16
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chip al ipostasului Lui

Mai sus, Pavel L-a numit pe Fiul ,,strilucire", qi prin aceasta a ardtat
tlinta Lui cea una cu Tatil, gi nedespdrlita de Tatdl qi pururea vecuitoare.
lnsl, fiindcd strSlucirea este neipostaticd [nu este persoand, n. *.], Apostolul vindecd ceea ce nu se cuvine fiinlei celei deopotrivS, pentru a nu
avea loc Marcel gi Savelie, care ziceau cd Fiul nu are un ipostas al Sdu,
osebit de cel al Tatdlui. De aceea, zicind cd Fiul este ,,chip al ipostasului"
Tatdlui, Pavel aratd cd El este persoand. Adic[ - aga cum Tatdl este enipa fue din Tat51, fiindc6 strblucirea nu purcede nicidecum dupl dar gi dupd infiere nici
din soare, nici din foc, nici din altceva din care s-a infiinlat a purcede. Iar prin zicerea
(fiind>) aratd cd strdlucirea nu are fiin!6 de curind, ci din cea pumrea vecuitoare gi de-a
pururea. Iar apoi zicerea <fiind> aratb gi dumnezeiasca vrednicie, cdci, vorbindu-i lui
\{oisi, qi Tatil zice aSal. <<O on>> (adicd: Eu sint Cel ce sint, qi am fost gi voi fi). Deci de
ajuns sint gi strdlucirea qi acest <fiinil pentru a ardta na$terea cea dupd fire a Fiului din
Tatd, qi fiinla cea una qi pururea vecuire impreuni cu Tatdl. Iar acesta (adicd Pavel)
adaugd zicind: <a slavei>, ca sd zici: Fiul este str[lucire intru Tat[], impreun[ cu Care
este dupd fiinfd Cel prea-cinstit [...]. Vezi cum qi al cdror lucruri este mogtenitor Fiul?"

Iar Chiril al Alexandriei tilcuiegte ,,strilucirea"

aSa: o,L-a

numit <strdlucire> aritind

oarecum iegirea din Tat61, niciodatd schimbatd de Ipostasul dinku Care este, nici cu totul strimtoratd gi privindu-se ca gi cum spre a se ardta de sine gi spre a fi in infiinlare
osebit6" (cartea despre Treime). Ascultd-l ins[ gi pe Solomon cum numegte ,,str5lucire"
in{elepciunea: ,,Ea este strilucirea luminii celei veqnice qi oglinda frrdpatd a lucrdrii lui
Dumnezeu qi chipul bunttdlii Sale" (intrelepciunea7:26).
Iar marele Vasilie tilcuieqte ,,strdlucirea" aga: ,,Fiul a fost numit qi este <chip> ndscut
qi <strilucire a slavei lui Dumnezeu>, qi <inlelepciune>, gi <putere> gi <drepTat6lui],
[al
tate) a lui Dumnezeu, insd nu ca o deprindere, ca o iscusin{d,, ci ca fiinld vie qi lucrdtoare.
$i este <strdlucire a slavei> lui Dumnezeu [fiindc6] intru Sine il ar*aidru totul pe Tatdl,
dintru toatd slava Lui shdlucindu-Se. Deci de citd necuviinJd este a zice cd slava lui
Dumnezeu nu are strdlucire, sau cd inlelepciunea lui Dumnezeu nu ar fi vreodati cu
Dumnezeu?!" (cuvintul al 2-lea asupra lui Evnomie). $i Teodorit tilcuiegte ,,str5lucirea
slavei", adicd a dumnezeieqtii firi (qi vezi zicerea,,Pirintele slavei", Efeseni 1:17). $i dupd acesta - ,,strdlucirea" insemneazd pururea vecuire, gi nedespdrtirea Dumnezeu-Cuvintului de Tatil, qi fiinla gi firea cea una. ,,Cdci - zice - dintru Cel ce este slava, dintru
Acela este qi str5lucirea. $i, fiindci slava este de-a pururea, de-a pururea este aqadar gi
strdlucirea. fCdci, aqa cum] shdlucirea este de o fiinJd cu focul, aga este qi Fiul cu Tatdl."
Iar Isidor Pelusiotul zice aqa:,,Nimic nu e a$a de insugit gi de insemndtor al firii dumnezeieqti ca purururea vecuirea. C[ci <strdlucirea> aratl pururea vecuire; <chipub> ipostasuiui
[aratd] enipostasierea; <<cuvinhrl>, nepdrtinirea qi neintruparea; iar <Fiub>, insugirea gi fiinla cea intocmai [...]" (epistola 818 cdtre preotul Agaton). (n. aut.)
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postaticl qi are ipostas de sine desdvirqit, frr[ trebuinfd de altul pentru a
se desdvirgi - tot astfel qi Fiul este enipostatic ai are ipostas osebit qi desivirgit. c[ci, cu cuvintul acesta, Apostolul aratd nu numai c[ Fiul are neschimbare de Tatdl, dar cd are qi chip al Sdu, osebit de cel dintii, adicd de
Tatil. Fiindcd chipul Sdu este altul fafd de chipul cel dintii, de vreme ce
e infiinlat de sine, dar totodatd qi neschimbat cu chipul cel dintii.2 Iar
Sfintul Grigorie de Nissa (intru cele ?mpotriva lui Evnomie) zice cd,- aqa
1

,,intru-ipostas"

-

cuvintul

aratd cd Dumnezeu-cuvintul intrupat

doud persoane, precum ziceau oarecari eretici, ci
dumnezeiesc.
2

ci firea omeneascd

nu e alcdtuit din

este

intru ipostasul

Iar inleleptul Fotie tilcuieqte zicercaaqa: ,,<<chip al ipostasului>, adicf, trdgind intru
- zice - este stdpinitor, este atotputernic, fbcdtor al totului
gi orice altceva se inchipuie din pbrinteasca fiin{I - afard de a fi Tat6, frind totdeauna
Fiu - gi de aceea le qi poartd pe toate, gi le tine gi le ocirmuieqte cu graiul puterii Sale.?'
Iar Nichifor vlenida tilcuiegte ,,chipul" aqa: ,,Fiul Se numeqte <chip> al Ipostasului pdrintesc nu pentru cd este insuqire a Tatblui. Cdci cine ar bdnui aceasta, impdrt6qit fiind
de cuvintare [<ra]iune>, n. m.]?! ci faceasta inseamnf,] cd El Se inchipuie gi se cunoagte
dupd ceea ce este Tat6l dinhu a avea Fiu; gi c5, avindu-le pe toate ale Tat[lui, Fiul r5minind Fiu intru Sine - il aratl.pe Acela dintru care este, fiind chip firesc Ai neschimbat
al Aceluia. Pentru aceasta gi zice: <Cel ce M-avdzut pe Mine L-avdz:gt pe Tatdb>', (in
cuvintul despre credin{d). Iar Teologul Grigorie zice: ,,Cu adevdrat, Fiul Se zice ca unul,
nu ca mu{i cu firea; cdci Cel adevdrat este unul, iar minciuna de multe chipuri. $i ca
pecetea cea curatd gi chip prea-nemincinos al Tatdlui" (cuvintul al doilea despre Fiul)
$i Teodorit tilcuiepte zicerea,,chip al ipostasului" aga: ,,De Sin - zice - infiinJat, tot intru Sine ardtindu-L pe Tatdl, cdci e imbrdcat cu plrintegtile insugiri. Aqa, prin multe numiri, dumnezeiescul Apostol ne-a invdlat sd cunoagtem qi adevhrul naqterii, gi fiinla cea intocmai, qi pururea vecuire. Cdci, de weme ce toatd mintea e covirgitd de cele dumnezeiegti
qi nu este cu putinJl a inv6{a taina teologiei numai printr-un chip, propovdduitorii adevdrului sint silili a face aceasta prin mai multe chipuri. Aqa, de nevoie L-a numit <Cuvinil pe
Fiul dumnezeiescul Ioan, de vreme ce impreund cu nagterea cea omeneascS e inso{itd qi
patima qi vremea, ca si arate nepdtimirea gi nevremuirea naqterii. $i, iar[qi ca s6 nu bdnuiascd nimeni cd ar fi neipostatic, fiind cuvint (cum au pdtimit Marcu, Fotino qi pavel
[poate samosatul]) - de nevoie a addugat a zice: <gi Dumnezeu era cuvintul> (Ioan 1:l),
insemnindu-i ipostasul, qi ardtindu-i firea cea una gi invd{ind nepdtimirea gi nevremuirea
nagterii. Tot astfel, fericitul Pavel L-a numit pe El <Fiu dupi pricina insuqirii, ardtindu-L
osebit de Tatdl.L-a numit <ftcdtor al veacurilor>, prin aceasta invdlind punrea Lui vecuire. L-a numit incb gi <strdlucire a slavei>, prin aceasta insemnind qi impreunb-pururea
vecuire gi pe aceeagi fiinJd, cdci din firea focului iese strdlucirea. $i a adiugat a zice cd.
este qi <chip al ipostasului), invdlindule pe amindoui la un loc: cum c6 este gi ffiin{at de
Sine, qi cd arati intru Sine insugirile pfu'mte;ti." (n. aut.)
Sine toatl fiinta. Dumnezeu
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I

cum Pavel a ardtat prin ,,strdlucire" fiinla cea deopotriv[ qi neschimbatd a
Fiului cu Tatdl - tot astfel, prin ,,chip", a ardtat starea cea intocmai a Fiului cdtre Tatdl. Cdci cel ce va inlelege mdrirea ipostasului , acela, cu chipul ce se arat[ al ipostasului, m[soard negreqit qi ipostasul al cdruia este
chipul. Fiindcd nici chipul nu intrece ipostasul, de vreme ce ar fi neipostatic dupd mdsura cu care ar intrece ipostasul; dar nici ipostasul nu este
mai mult decit chipul, cdci ar avea negre$it neinchipuitd.partea ce ar inffece. La fel, Pavel zice qi in altd pafre cd Fiul este ,,in chipul lui Dumnezeu" (Filipeni 2:6), gi prin aceasta ne face sd in{elegem cA este chip vdztrt
al ipostasului Tatdlui.t Iar cu cuvintele acestea arati mdsura cea intocmai
la fel pe care o are Fiul cu Tatdl, de vreme ce in ,,chip", adicd intru Fiul,
se vede mdrirea Tatdlui, care nu o intrece pe aceasta, cdci negreqit ar fi
fErd mdsur[ qi nefrumoasd partea aceea dupd care ar cov?rgi ,,chipul", lucru necuviincios de g?ndit despre Tatll. [...]
Si

purttndu-le pe toate cu graiul puterii Sule

-
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rciuna de multe chipuri. $i ca
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Auzi acum tu

- o, Ariene! - care iei ca ajutor al eresului tdu zicerea
qi
pentru
Care"
aceasta spui cd Fiul este slujitor al Tat[lui, iar nu
,,prin
impreund-lucritor. Auzi - zic - (de poJi s[ ?n{elegi) cum Apostolul dd
aici Fiului strdlucirea gi domnia intocmai cu cea a Tatdlui, frr[ schimbare. C[ci Pavel nu a zis: ,purtind cu puterea", ci: ,,cu graiul puterii",
adicd: Fiul este acela care le poartd gi le ocirmuieqte pe toate cu cuvintul
SIu cel plin de putere - dovedind puterea Fiului. Cdci - a$a cum tu crezi
cdTatdl a zis: ,,Sd se facd lumin6! - gi s-a ficut lumina" (Facerea I:3) tot aqa sd crezi gi cd Fiul pe toate le poart[, adicd le ocirmuiegte, qi le Jine
impreun[ cu cuvintul sbu cel atotputernic. $i, decit a le face pe toate, este
chiar lucru mai mare a le Jine impreuni pe toate, care se lupt5 cu cele
potrivnice lor din fire gi pentru aceasta se primejduiesc a cldea intru a nu
fi gi a se pierde. $i nu a zis cd, Fiul le ,,ocirmuieqte" pe toate, ci cd le
,pozrtd", de la metafora oamenilor care numai cu un deget fac a se migca
gi a se str[muta un lucru mic, iar Fiul lui Dumnezeu line totdeauna globul
acesta atit de foarte mare al intregii fipturi sim{ite gi-l migcd doar cu
1

Vezi la subinsemnare a zic,erii,,Care, in chipul lui Dumnezeu fiind" (Filipeni 2:6),
- ,,chipul" se in}elege chiar al fiinlei gi al

ca sd cunogti cd - dupd cei mai mul{i teologi
firii lui Dumnezeu. (n. aut.)
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atotputernicul Sdu cuvint.l Cdci la Dumnezeu cuvinful nu e gol qi neputincios - cum e cuvintul nostru, al oamenilor ci e lucrdtor gi atotpuLrnic. Yezi, iubite cititorule, cite eresuri se doboard gi cite noime inalte se
pun incd de la inceputul epistolei acesteia? Deci cum cuteazd,unii
- care
sint Arienii, dupd cum am spus la pricina trimiterii a lepdda epistola
aceasta qi a zice cd nu este cu adevdrat a lui pavel? trdg?nd incheierea
aceasta din osebitul chip al ei fa{6 de celelalte trimiteri. cdci ar fi trebuit
sd judece mdrimea noimelor Ei puterea cuvintelor ce se cuprind aici,
cdrora nu li se poate grdi ?mpotriv6, gi sd se ?ntrebe ale cui naqteri pot fi
acestea, decit numai ale marelui pavel?! Ale lui pavel
- zic - acela care-L avea pe Hristos grdind intru sine. Drept aceea) ci{i il lipsesc pe pavel
de epistola aceasta, fac un rlu intocmai ca qi cum l-ar lipsi de Hristos.
I

Vrednice de laudd sint qi cuvintele marelui pdrinte Vasilie care se intind la aceasti
zicete:,,Bundt61ile de la Dumnezeu vin cdtre noi cu mai multd grdbire decit cele lucrate
de oricine sau decit s-ar zice un cuvint. C[ci nimic nu e a$a de grabnic: nici fulgerele,
nici alergarea luminii in aer, nici privirile cele iuJi ale ochilor, nici miqcdrile minliinoastre' [...] Cdci de ce intindere de vreme ar avea trebuin{b Cel ce pe toate le poartd cu graiul puterii Sale qi nu lucreazd trupeste, neavind nevoie de lucrarea miinilor la facerea totului, ci unei voiri nesilite avind urmdtoare firea celor ce se fac? precum zice Iudita:
<$i ai implinit toate cire le-ai gindio (Iudita 9:5)" (Despre sfintul Duh, capitolul g). S-a
ldudat oarecind acel prea-vestit matematic Ai prea-mecanic Arhimed cI singur va migca
tot pbmintul, sprijinindu-se pe socotelile pirghiei mecanice, dar numai dac6 i s-ar fi dat
un loc in afara plmintului ca s[ o a$eze gi dacr pirghia lui qi locul de sub ea ar fi fost
potrivite ca mdrime, zicind: ,,Df,-mi unde sd stau, qi voi migca tot p[mintul!,, ci pricina
lui fiind cu neputinld, dupS urmare qi lauda lui a fost zadamicd, qi ne?nfiinfatd qi ardtatl
numai dupi fat:tjrezie, neputind veni niciodatd in lucrare. Iar Fiul lui Dumnezeu cu un
singur cuvint al Siu miqcd qi poartb intru atitea veacuri nu numai mlrimea pimintului,
ci qi pe a intregului lumiil. ce zic? Miqc6 9i poart[ totul doar cu voia gi cu o subtire povdfuire. CIci, fiind nem5rginit intru toati desdvirqirea, are nemdrginitd qi atotputerni-ia,
qi simpla migcare a voii Sale poate chiar qi numai cu o sublire atingere nu doar a migca,
ci 9i a dobori intru nefiinld gi a duce in haos mdrimea intreagi a totului. Pentru aceasta,
9i acel ptea-viteaz IudaMacaveulzicea cdtre cei gase mii de ostaqi ai sdi:,,potrivnicii
n[dijduiesc in armele lor gi in indrdzniri, iar noi nddijduim intru atotfiitorul Dumnezeu,
Cel ce poate a-i dobori pe cei ce vin asupra noastrl gi pe toatl lumea doar cu o atingere,,
(2 Macavei 8:18). Penku aceasta a zis gi Isidor pelusiotul:,,Dumnezeiescul gi
prea-negriitul Fiu al ratdlui, cel ce Se inchind de cdtre noi, Se numeqte <cuvinb in
chip potrivit nu numai pentru cd este cuvinhrl lui Dumnezeu gi tilcuitor al Tatdlui cum
socotesc unii - ci gi pentru c6,lucreazd, mai in grabd decit cuvintul', (epistola a 44-a c6rre
comisul Aetie). (n. aut.)
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