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În secolul al IV-lea, istoria Bisericii a fost marcatã pe plan teologic de

disputele ariene ºi pnevmatomahe care au determinat derularea unei

acþiuni susþinute ºi eficiente pentru combaterea ºi condamnarea acestor

erezii, dar, mai ales, pentru formularea doctrinei trinitare care, aprobatã

de Sfinþii Pãrinþi întruniþi la Niceea (325) ºi Constantinopol (381) ºi prin

consensul Bisericii, a devenit teologie normativã pentru secolele

urmãtoare ºi pentru contextul ecumenic de astãzi. În acelaºi timp,

Biserica, prin ºcolile ei teologice, apelând ºi la tezaurul extraordinar

oferit de cultura ºi filosofia greacã ºi latinã pe care l-a pus în folosul ei,

încreºtinându-l, a format personalitãþi teologice care prin gândirea,

scrisul ºi trãirea lor spiritualã de excepþie au conturat secolul de aur al

literaturii patristice.

În prim plan, s-a situat teologia trinitarã care trebuia sã ofere

creºtinilor garanþia cunoaºterii ºi mãrturisirii adevãrurilor de credinþã

mântuitoare. Biserica abia ieºise de sub teroarea ultimului val de

persecuþii declanºat de împãratul Diocleþian (284-305) prin care se

urmãrea desfiinþarea ei, lucru chiar crezut de cei care s-au poticnit în

credinþã ºi au preferat în locul martirajului negarea lui Hristos Domnul.

Dintre cei care au fãcut aceasta, unii au fost convinºi cã nu au tãgãduit

credinþa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi Dumnezeu adevãrat, ci pe

omul Iisus nãscut din Maria . O astfel de concepþie nu însemna altceva1

decât negarea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos ºi, implicit, a

Sfintei Treimi.

 E. DASSMANN, Kirchengeschichte, I, Kohlhammer-Studienbucher Teologie, Bd.1

10, Stuttgart 1991, 154.
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Fãrã îndoialã cã Biserica a combãtut atât antitrinitarismul dinamic sau

subordinaþionist susþinut de Teodot Curelarul, Teodot cel Tânãr ºi Pavel

de Samosata, cât ºi antitrinitarismul modalist sau monarhianist susþinut

de Noet, Praxeas ºi Sabeliu. Apariþia ereziilor antitrinitare a determinat

conturarea teologiei trinitare care afirma unitatea fiinþei dumnezeieºti ºi

personalitatea Fiului ca ipostas divin, ca Logosul întrupat, apãrând atât

dumnezeirea, cât ºi umanitatea lui. Chiar dacã la unii teologi ca Iustin

Martirul ºi Filosoful, Irineu, Hipolit, Tertulian, Origen ºi alþii, apare o

dozã de subordinaþionism argumentatã pe textul de la Ioan 14, 28: „Tatãl

este mai mare decât mine”, Biserica nu ºi-a însuºit aceastã învãþãturã, ci

a condamnat printr-o serie de sinoade, þinute în a doua jumãtate a

secolului al III-lea, antitrinitarismul .2

Lipsitã de libertate de manifestare din partea stãpânirii romane,

Biserica n-a putut întruni sinoade de amploare care sã formuleze definiþii

teologice recunoscute unanim ºi care sã constituie învãþãturã normativã

pretutindeni, acceptatã dintotdeauna ºi de toþi (quod ubique, quod

semper, quod ab omnibus creditum est) . Prin urmare, convulsiile celor3

trei secole de creºtinism au favorizat menþinerea unor nuclee teologice

eretice care au susþinut ideile antitrinitariste. Libertatea creºtinismului,

acordatã prin edictul de la Mediolanum, emis de împãraþii Constantin cel

Mare (306-337) ºi Licinius (308-324) în anul 313, a însemnat, pe de o

parte, libera manifestare a grupãrilor eretice ºi schismatice de

pretutindeni, iar pe de altã parte, pãtrunderea masivã prin convertirea la

creºtinism a elementului pãgân greco-roman în Bisericã, care aducea cu

el ºi numeroase concepþii religioase ºi filosofice manifestate, în general,

în sistemele gnostice. În felul acesta, adevãrurile de credinþã creºtine erau

supuse uneori unei analize filosofice bazate pe raþionalism, încercându-se

pãtrunderea ºi explicarea misterului creºtin prin cunoaºtere raþionalã.

 Cf. W. MARCUS, Der subordinatianismus, München 1963; G. GROSU, „Aspecte2

doctrinare din scrierile creºtine ale secolului al II-lea”, Glasul Bisericii 3-4 (1965)
37º.u.

 Cf. VINCENTIU DIN LERIN, Comonitoria, 2,5, citat de B. ALTANER-A. STUIBER,3

Patrologie. Leben, Scriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg im Breisgau 1978,
454.
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Arianismul ºi pnevmatomahismul care au tulburat Biserica aproape întreg

secolul al IV-lea, cu ecouri izolate pânã în secolul al VII-lea, au fost

produsul unei astfel de gândiri .4

Pentru Arie, preotul alexandrin care a iniþiat ºi dezvoltat erezia arianã

ca o continuare a antitrinitarismului subordinaþionist, Iisus Hristos a fost

creat din voinþa Tatãlui, din nimic, fiind prima sa creaturã, schimbabil,

mãrginit, imperfect, aproape capabil de a pãcãtui, bucurându-se de o

mare cinstire, deoarece prin el a fost creat universul ºi timpul. Prin

urmare, Fiul este conceput în manierã gnosticã, ca intermediar între

Dumnezeul suprem ºi materia rea în sine, care a primit puterea creatoare

a Tatãlui devenind, astfel, Fiul adoptiv al Tatãlui. El posedã o divinitate

pe care ºi-a dobândit-o însã prin participare la divinitatea Tatãlui, ºi nu

prin naºtere din fiinþa Tatãlui. Deºi el a fost creat înainte de timp, nu are

existenþã veºnicã. Prin urmare, Arie nega dumnezeirea, egalitatea ºi

consubstanþialitatea Fiului cu Tatãl . Ori, aceastã învãþãturã punea la5

îndoialã opera de mântuire pentru cã nu se putea accepta realizarea

mântuirii oamenilor printr-un om, printr-o creaturã. De aceea, Sfinþii

Pãrinþi participanþi la Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325 ºi

chiar împãratul Constantin cel Mare au insistat asupra includerii formulei

Òìïïýóéïò ôè Ðáôñß (deofiinþã cu Tatãl) atât în simbolul de credinþã, cât

ºi în definiþia dogmaticã. Deºi s-a obiectat cã acest termen nu se gãseºte

în Sfânta Scripturã, cã ar crea premisele reactivãrii antitrinitarismului

dinamic promovat de Pavel de Samosata care a întrebuinþat pentru prima

datã termenul Òìïïýóéïò sau a antitrinitarismului modalist promovat de

Sabeliu, Sfântul Atanasie cel Mare, susþinut de Marcel de Ancyra,

Eustatie al Antiohiei, Osius de Cordoba ºi alþii, a demonstrat cã termenul

Òìïïýóéïò a fost folosit în sens ortodox încã din secolul al III-lea de

teologi ca Tertulian (†dupã 220), Clement Alexandrinul (†215) Origen

(†254), Dionisie al Alexandriei (248-264), Dionisie al Romei (258-268)

 Cf. I. ORTIZ DE URBINA, Nicée et Constantinople, Paris 1963; I. RAMUREANU,4

„Sinodul I ecumenic de la Niceea de la 325. Condamnarea ereziei lui Arie. Simbolul
Niceean”, Studii Teologice 1-2 (1977) 15-60.

 I. RAMUREANU, „Sinodul I ecumenic de la Niceea”, 16-18.5
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ºi alþii . Se constatã astfel cã elenismul, care armoniza conceptul ºi6

simbolul, era pus în slujba teologiei patristice, devenind un element

organic al Tradiþiei, iar schema aristotelicã care punea în legãturã

conceptul de fiinþã cu cel de ipostas, ducea la concluzia cã Treimea este

un Dumnezeu dupã identitatea fiinþei ºi cã ipostasurile perfect identice

sunt moduri personale de a poseda aceeaºi unicã fiinþã .7

Dintre Pãrinþii rãsãriteni care au apãrat doctrina despre Sfânta Treime

aºa cum a fost ea formulatã la Sinodul I ecumenic ºi, implicit, a

termenului Òìïïýóéïò, s-a remarcat în mod deosebit în spaþiul egiptean

Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei (328-373). Nãscut la

Alexandria în anul 295, instruit în spiritul culturii profane antice,

admirator al cugetãrii filosofilor atenieni ºi al teologiei creºtine, ales

episcopul vestitei metropole a Egiptului la numai 33 de ani, Sfântul

Atanasie, sintetizatorul culturii greco-egiptene ºi al credinþei ºi

spiritualitãþii creºtine, s-a remarcat ca mare personalitate care a îmbinat

armonios înþelepciunea ºi claritatea elenistã cu energia egipteanã. Pentru

el, apãrarea dumnezeirii Fiului a constituit þelul suprem al episcopatului

sãu pentru realizarea cãruia ºi-a pus adeseori în pericol viaþa. De aceea,

adversarii termenului Òìïïýóéïò ºi deci indirect ai crezului niceean au

fãcut tot posibilul ca el sã fie scos din scena disputelor teologice trinitare.

Dupã ce în anul 330, sinoadele de la Antiohia ºi Constantinopol au

suprimat rezistenþa ortodoxã a episcopilor Eustatie al Antiohiei ºi Marcel

al Ancyrei, arienii au declanºat o puternicã ofensivã împotriva Sfântului

Atanasie. Refuzul acestuia de a-l primi pe Arie în comunitatea Bisericii,

aºa cum cerea împãratul, a dus la convocarea unui sinod la Tyr în anul

335. Sinodul dominat de episcopi arieni a decis depunerea Sfântului

Atanasie din treapta episcopalã. Nici intervenþia la împãrat nu i-a fost

favorabilã, aºa încât la 5 februarie 336 el lua drumul primului sãu exil,

la Treveri în Galia, din care a reuºit sã se întoarcã abia dupã moartea

împãratului Constantin cel Mare, la 23 noiembrie 337.

Încercãrile episcopilor arieni de a-l câºtiga de partea lor pe papa Iulius

 I. RAMUREANU, „Sinodul I ecumenic de la Niceea”, 40º.u..6

 P. EVDOKIMOV, Prezenþa Duhului Sfânt în Tradiþia Ortodoxã, Anastasia,7

Bucureºti 1995, 47.
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al Romei (337-352), l-au determinat pe Sfântul Atanasie sã pãrãseascã

pentru a doua oarã Alexandria la 23 martie 339, venind la Roma. Sinodul

convocat de papa Iulius la Roma între anii 340-341, la care au fost

prezenþi marii apãrãtori ai Sinodului niceean Atanasie cel Mare, Marcel

de Ancyra, Pavel de Constantinopol, Osius de Cordoba ºi preoþii Vitus

ºi Vincentius (delegaþii papei Silvestru la Sinodul I ecumenic), a hotãrât

reprimirea lui Marcel de Ancyra în comunitatea Bisericii ºi recunoaºterea

Sfântului Atanasie ca singur episcop al Alexandriei ales canonic .8

Refuzul episcopilor rãsãriteni, întruniþi în sinodul de la Antiohia din

anul 341 de a accepta deciziile sinodului de la Roma ºi dorinþa celor doi

auguºti, Constanþiu (337-361) al Orientului, sprijinitor al arianismului,

ºi Constans (337-350) al Occidentului, sprijinitor al Ortodoxiei niceene,

de a pune capãt disputelor trinitare, au motivat convocarea Sinodului de

la Sardica din anul 343.

Din pãcate, acest sinod care se dorea a fi un al doilea sinod ecumenic

în favoarea credinþei niceene, a scindat episcopatul pentru cã episcopii

orientali prezenþi aici n-au acceptat participarea episcopilor Atanasie al

Alexandriei, Marcel al Ancyrei ºi Asclepius al Gazei la lucrãrile

sinodului ºi au þinut un sinod separat la Philippopolis în Thracia,

acuzându-l pe papa Iulius de dezordinea provocatã ºi de reprimirea în

comunitatea Bisericii a episcopilor depuºi de sinoadele de la Tyr,

Ierusalim ºi Constantinopol .9

Totuºi, sinodalii de la Sardica, avându-l ca mentor principal pe

episcopul Osius de Cordoba, au menþinut poziþia lor faþã de Sfântul

Atanasie, Marcel de Ancyra ºi Asclepius de Gaza. 

Personalitatea Sfântului Atanasie domina în continuare teologia

trinitarã iar perseverenþa, curajul, dar, mai ales, prestaþia sa teologicã l-au

impus chiar ºi în faþa adversarilor. Exilat de cinci ori (335-337 la Trier

în Galia; 340-346 în Italia ºi Roma; 356-362 în Palestina, Siria, Asia

Micã ºi Occident; 362-363 în pustiul Egiptului, 365-366 în suburbia

 Cf. Scrisoarea papei Iulius cãtre episcopii orientali, citatã de SF. ATANASIE,8

Apologie contra arienilor, 27-35, PG 25, 292-308.
 Cf. I. RAMUREANU, „Sinodul de la Sardica din anul 343, Studii Teologice 3-49

(1962) 163.
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Alexandriei), condamnat ºi depus de mai multe sinoade (Tyr-335;

Antiohia-339; Arles-353; Milan-355), acuzat de imoralitate ºi crimã

împotriva unui cleric, a împãratului ºi a oraºului Alexandria, învinuit de

încãlcarea canoanelor sau disciplinei administrative, el a rezistat ca o

stâncã în faþa uraganelor, neclintit ºi impermeabil la tranzacþii, intimidãri

ºi ameninþãri .10

Sfântul Atanasie n-a scris o lucrare propriu -zisã despre Sfânta Treime

însã aproape toatã opera lui este dominatã de învãþãtura trinitarã

fundamentatã scripturistic.

Dacã Dumnezeu este izvor ºi luminã ºi Tatã, învaþã el, nu e îngãduit sã
se spunã cã izvorul este uscat, cã lumina e fãrã strãlucire, cã Dumnezeu
e fãrã Cuvânt (Raþiune), ca sã nu fie Dumnezeu neînþelept, neraþional
ºi fãrã strãlucire, iar Tatãl fiind veºnic, este necesar ca ºi Fiul sã fie
veºnic. Cãci cele ce le înþelegem în Tatãl este fãrã îndoialã cã sunt ºi în
Fiul. De fapt, însuºi Fiul a spus: Toate câte le are Tatãl sunt ale Mele
ºi Toate ale Mele sunt ale Tatãlui (In 16,15). Deci, dacã Tatãl este
veºnic, veºnic este ºi Fiul, cãci prin el s-au fãcut veacurile (Evr 1,2).
Tatãl este cel ce este ºi dacã el este cel ce este, este necesar sã fie ºi
Fiul. Cãci Tatãl este cum a spus Pavel: „Cel ce este peste toate
Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin”. (Rom 2,5). Dacã nu este
permis sã se spunã despre Tatãl: a fost cândva când n-a fost, nu este
permis sã se spunã nici despre Fiul: a fost cândva când n-a fost.
Atotþiitor este Tatãl, Atotþiitor este deci ºi Fiul, cãci spune Ioan; „Cel
ce este, cel ce era, cel ce va veni, Atotþiitorul” (Apoc 1,8). Tatãl este
luminã deci Fiul este strãlucire ºi luminã adevãratã. Tatãl este
Dumnezeu adevãrat; Dumnezeu adevãrat este deci ºi Fiul. Cãci a scris
Ioan: „Suntem întru Cel adevãrat ; întru Fiul Lui, Iisus Hristos. Acesta
este Dumnezeu Cel adevãrat ºi viaþa veºnicã” (1In 5,20) peste tot nu
este nimic din ceea ce are Tatãl, care nu este al Fiului. De aceea, Fiul
este în Tatãl ºi Tatãl în Fiul. Fiindcã cele ce sunt ale Tatãlui, acelea sunt
în Fiul ºi iarãºi acestea se înþeleg în Tatãl. Aºa se înþelege ºi cuvântul:
Eu ºi Tatãl una suntem (In 10,30). Fiindcã nu sunt alte în Tatãl ºi alte
în Fiul, ci cele ce sunt în Tatãl, acelea sunt ºi în Fiul. ªi dacã vezi în
Tatãl, cele ce vezi în Fiul, bine se spune: „Cel ce Mã vede pe Mine

 I. G. COMAN, Patrologie, III, Bucureºti 1988, 96.10
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vede pe Tatãl (In 14,9) . 11

Astfel de demonstraþii întâlnim în toatã opera atanasianã ºi ceea ce a

scris despre dumnezeirea Fiului ºi egalitatea lui cu Tatãl dezvoltã ºi

pentru Sfântul Duh învãþând despre unitatea de fiinþã a Sfintei Treimi.

Existã, spunea el, o Treime Sfântã ºi desãvârºitã recunoscutã ca
Dumnezeu în Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh. Ea nu conþine nimic strãin,
nici un amestec din afarã. Ea nu este formatã din Creator ºi creaturã, ci
este în întregime Putere creatoare, producãtoare, asemenea ei însãºi,
neîmpãrþitã prin firea ei, unicã în acþiunile ei. Tatãl sãvârºeºte toate
lucrurile prin Logos în Duhul Sfânt ºi, astfel, unitatea Sfintei Treimi
este pãstratã, iar în Bisericã este predicat un singur Dumnezeu, „care
este mai presus de toate, lucreazã prin toate ºi este în toþi” (Ef 4,6); mai
presus de toþi ca Tatã, principiu ºi izvor, prin toate, ca Logos, în toþi în
Duhul Sfânt. Sfânta Treime existã, Ea nu este limitatã la un nume sau
la aparenþa unui cuvânt, ci Ea este Treime în adevãr ºi în realitate. Dupã
cum Tatãl este cel ce existã, tot astfel ºi Logosul sãu este cel ce existã
ºi Dumnezeu mai presus de toate, iar Sfântul Duh existã ºi el cu
adevãrat . 12

Deºi Sfântul Atanasie nu face distincþie clarã între termenii ïÛóßá

(fiinþã) ºi ßðüóôáóéò (ipostas), el aratã cã deofiinþimea Persoanelor

treimice nu duce nici la triteism, nici la modalism sabelian.

Arienii, scria el, nu ºtiu cã Tatãl, pentru a fi Tatã, nu poate fi despãrþit
de Fiul, Fiul nu poate fi separat de Tatãl, pentru cã denumirea de Tatã
înseamnã comuniunea lor. Sfântul Duh stã la îndemâna Celor doi,
pentru cã nici Cel ce-l trimite, nici Cel ce-l aduce nu pot fi separaþi sau
lipsiþi unul de altul. Astfel, noi întindem Monada în Triadã ºi iarãºi
contragem în Monadã Triada, care nu poate fi împuþinatã .13

Pentru el, unitatea de fiinþã a Persoanelor treimice trebuie privitã

 SF. ATANASIE, Epistola a doua cãtre Serapion, împotriva celor care declarã pe11

Fiul creaturã”, II; Pãrinþi ºi Scriitori bisericeºti (PSB) 16, Bucureºti 1988, 68-69.
 SF. ATANASIE, Epistola cãtre Serapion despre Sfântul Duh, 28, PSB 16, 58-59.12

 SF. ATANASIE , Despre pãrerea episcopului Dionisie al Alexandriei, 16-17, PG13

25, 504 CD-505A, citat de I. G. COMAN, Patrologie, III, Bucureºti 1988, 184.
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ontologic ºi nu fenomenologic. Taina Sfintei Treimi rãmâne un mister

care nu poate fi dezlegat, datoritã limitãrii capacitãþii omului de a

pãtrunde cu mintea tainele dumnezeieºti, aºa încât exprimãrile noastre

sunt doar rezultatul acestei cugetãri mãrginite. 

Într-adevãr, învãþa Sfântul Atanasie, Fiul existã în Tatãl, pe cât se poate
înþelege, pentru cã tot ceea ce este Fiul aceasta este propriu fiinþei
Tatãlui, aºa cum strãlucirea vine din luminã, cum fluviul vine din izvor,
aºa încât Cel ce vede pe Fiul vede ce este propriu Tatãlui ºi înþelge cã
Fiul este în Tatãl, având existenþa din Tatãl. Dar ºi Tatãl este în Fiul,
pentru cã ceea ce este propriu din Tatãl, aceea este Fiul, aºa cum
soarele este în strãlucirea sa, mintea în cuvânt ºi izvorul în fluviu. Tot
aºa, cine vede pe Fiul vede propriul fiinþei Tatãlui ºi înþelege cã Tatãl
este în Fiul, chipul ºi dumnezeirea Tatãlui fiind ceea ce este Fiul,
urmeazã cã Fiul este în Tatãl ºi Tatãl în Fiul. De aceea, pe drept s-a
spus mai înainte: „Eu ºi Tatãl una suntem” (In 10,30) ºi s-a adãugat:
„Eu sunt în Tatãl ºi Tatãl este în Mine”, ca sã se arate identitatea
dumnezeiascã ºi unitatea fiinþei .14

Prin urmare, pentru Sfântul Atanasie ºi pentru toþi apãrãtorii ortodoxiei

niceene renunþarea la termenul Òìïïýóéïò în favoarea lui Òìïéïýóéïò

înseamnã negarea egalitãþii ºi consubstanþialitãþii Persoanelor Sfintei

Treimi. Învãþãtura trinitarã a Sfântului Atanasie a devenit astfel

normativã pentru apãrãtorii ortodoxiei niceene atât în Rãsãrit, cât ºi în

Apus.

Recunoscând identitatea fiinþei, învãþa Sfântul Vasile cel Mare,
arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379), admitem deofiinþimea, ºi
pentru Dumnezeire nu admitem ideea de compus pentru cã cel care,
dupã fiinþã, este Dumnezeu ºi Tatã a nãscut pe cel care, dupã fiinþã, este
Dumnezeu ºi Fiu. Acest fapt este cel care ne îngãduie sã evidenþiem
consubstanþialitatea sau deofiinþimea .15

El insistã în mod deosebit ºi asupra coeternitãþii Fiului cu Tatãl tot ca

argument în favoarea deofiinþimii Persoanelor treimice comentând textul

 SF. ATANASIE, Cuvânt împotriva arienilor, III, 3, PSB 15, 328.14

 SF. VASILE CEL MARE, Epistola a VIII-a, PSB 12, 133.15
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de la In 1,1: „La început era Cuvântul”. 

Dacã era la început atunci când nu era?... Ereticii spun:
Nu era înainte de a se naºte. ªtii oare, când s-a nãscut ca sã poþi fixa în
timp cuvintele înainte de? Cuvintele înainte de sunt cuvinte care aratã
timpul ºi situeazã un timp înaintea altui timp în ce priveºte vechimea.
Este oare bine gândit sã spui cã Creatorul timpului îºi are naºterea în
categoriile timpului .16

Pentru a sublinia existenþa din veºnicie a Fiului cu Tatãl, el recurge la

o analogie extrem de sugestivã.

Dupã cum strãlucirea vine de la flacãrã, fãrã ca lucrarea ei sã se
producã în urma flãcãrii, ci flacãra strãluceºte în acelaºi timp în care
strãluceºte ºi lumina, tot aºa ºi Fiul vine din Tatãl, fãrã ca vreo
întindere sau vreun interval sã despartã pe cel Unul-Nãscut de existenþa
Tatãlui, vrând astfel ca deodatã cu cauza sã fie conceput ºi Cel care
provine din ea .17

Învãþãtura despre coeternitatea Fiului cu Tatãl, o întâlnim ºi la Sfântul

Grigorie de Nazianz sau Teologul († 390). „Fiindcã nu era o datã când

Tatãl nu era fãrã Cuvânt, învãþa el, nici nu era o datã când nu era Tatãl,

nici nu era o datã când Tatãl nu era adevãrat sau înþelept, când era fãrã

putere, lipsit de viaþã sau de strãlucire sau de bunãtate”  cãci „toate câte18

le are Tatãl, sunt ale Fiului (In 16,15), precum ºi invers, cele ale Fiului

sunt ale Tatãlui. Nimic nu e deci propriu unuia singur, pentru cã toate

sunt comune. Fiindcã ºi existenþa însãºi este comunã ºi de aceeaºi

valoare, deºi Fiul o are de la Tatãl. De aceea, se ºi spune: Eu înviez

pentru Tatãl (In 6,58) nu pentru cã viaþa ºi existenþa lui sunt susþinute de

Tatãl, ci pentru cã existã fãrã început ºi necauzat de la Tatãl” .19

Observãm cã Sfântul Grigorie Teologul stabileºte cu precizie

 SF. VASILE CEL MARE, Omilia a XVI-a, PSB 17, 516.16

 SF. VASILE CEL MARE, Epistola a XXXVIII-a, PSB 12, 184.17

 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, „A treia cuvântare teologicã”, 17, în Cele 518

cuvântãri teologice, Anastasia, Bucureºti 1993, 66.
 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, „A patra cuvântare teologicã”, 11, în Cele 519

cuvântãri teologice, 79-80.
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raporturile interpersonale în Sfânta Treime ºi specificul fiecãrei

Persoane. Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh au comun fiinþa, necreare ºi

dumnezeirea. Fiul ºi Duhul Sfânt au comun faptul cã sunt dinTatãl, Fiul

prin naºtere (ãÝííçóéò), iar Duhul Sfânt prin purcedere (¦êðüñåõóéò).

Marele merit de a fi precizat sensul termenilor fiinþã ºi persoanã sau

ipostas, care la Sfântul Atanasie aveau acelaºi înþeles, îi revine Sfântului

Grigorie de Nyssa (†394). Prin folosirea formulei „o singurã fiinþã, trei

ipostase”  el aratã clar cã fiinþa este substanþa sau esenþa unicã ºi20

neîmpãrþitã a Dumnezeirii, iar prin ipostas se înþelege o fiinþã de sine

stãtãtoare caracterizatã prin însuºiri proprii, subzistând ca individ sau

Persoanã. Astfel, el atribuie Tatãlui paternitate, Fiului filiaþia ºi Sfântului

Duh sfinþenia.

El aratã cã deosebirea Persoanelor divine rezidã numai în relaþiile lor,

cãci lucrarea lor în afarã este comunã. Persoanele umane nu au o

existenþã continuã din una ºi aceeaºi persoanã, ci unele din aceasta, altele

din cealaltã, iar cauzele se prezintã în multe ºi felurite elemente faþã de

cele cauzate. În Sfânta Treime, continuã el, este una ºi aceeaºi Persoanã

a Tatãlui din care Fiul se naºte ºi Sfântul Duh purcede. De aceea, noi

zicem cã unicul Dumnezeu este la propriu, singura cauzã a celor cauzaþi

de el, întrucât el coexistã cu ei. Persoanele Dumnezeirii nu se separã

unele de altele nici prin timp, nici prin loc, nici prin voinþã, nici prin

ocupaþie, nici prin lucrare, nici prin afecþiune, nici prin nimic din cele ce

se iau în considerare la oameni. Deosebirile, dacã poate fi vorba de aºa

ceva la Persoanele treimice, sunt nu de naturã sau fiinþã, ci de relaþie.

Tatãl este Tatã ºi nu Fiu, Fiul este Fiu ºi nu Tatã, iar Sfântul Duh nu este

nici Tatã, nici Fiu. Iatã de ce nu se poate spune cã cele trei Persoane sunt

trei Dumnezei. Tatãl este cauza, Fiul este Cel din cauzã iar Sfântul Duh

este Cel ce vine prin Cel din cauzã, cele trei Persoane având comun

dumnezeirea iar Fiul ºi Sfântul Duh au comun ºi faptul cã amândoi sunt

din Tatãl. Fiul este cauzat de Tatãl prin naºtere iar Sfântul Duh prin

 Tratatul Despre distincþia între fiinþã ºi ipostas care aparþine Sfântului Grigorie20

din Nyssa se gãseºte inclus în Scrisoarea a XXXVIII-a a Sfântului Vasile cel Mare.
Cf. R. HUBNER, „Gregor von Nyssa als Verfasser der sogenannten Epistola 38 des
Basilius”, în Epektatis, Fs. Cardinal Danielou, Paris 1972, 463-490.
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purcedere .21

Pentru a explica coexistenþa ºi interferenþa Persoanelor în Sfânta

Treime, Didim cel Orb (†398), un alt remarcabil apãrãtor al

pnevmatologiei ºi teologiei trinitare ortodoxe, afirmã cã fiinþa

dumnezeiascã e simplã, necompusã ºi spiritualã, fãrã membre ºi organe.

Persoanele Sfintei Treimi iau fiinþã unele din altele, dar nu este una care

dã ºi alta care primeºte, fiindcã toate sunt aceeaºi fiinþã . Sfântul22

Grigorie de Nyssa precizeazã cã „unirea nemijlocitã dintre Tatãl ºi Fiul

nu exclude voinþa Tatãlui, ca ºi cum Tatãl ar fi primit pe Fiul prin vreo

necesitate a naturii ºi împotriva voinþei sale. Pe de altã parte, rezultatul

voinþei (zãmislirea Fiului) nu aduce separaþie între cei doi (Tatãl ºi Fiul),

ca ºi cum acest rezultat al voinþei ar constitui vreo distanþã între cei

doi” .23

Datoritã disputelor ariene care au tulburat Biserica încã o jumãtate de

secol dupã Sinodul I ecumenic, unii Sfinþi Pãrinþi, printre care ºi Sfântul

Vasile cel Mare ºi întreg episcopatul prezent la Sinodul al II-lea

ecumenic þinut la Constantinopol în anul 381 au evitat din motive

practice folosirea termenului Òìïïýóéïò pentru a defini egalitatea ºi

consubstanþialitatea Sfântului Duh cu Tatãl ºi cu Fiul folosind formulãri

ca „de aceeaºi cinstire”, „împreunã mãrit cu Tatãl ºi cu Fiul”, „Domnul

de viaþã fãcãtor” ºi altele. Termenul nu a fost însã complet eliminat din

referirile fãcute la Persoana Duhului Sfânt pentru cã astfel s-ar fi creat

premisele eliminãrii lui ºi din formula niceeanã cu referire la Persoana

Fiului.

În timp ce chiar Sfântul Atanasie, mãrturisind dumnezeirea Sfântului

Duh foloseºte expresii ca: Duhul Sfinþeniei ºi al reînnoirii, Domnul de

viaþã fãcãtor prin care devenim participanþi la fiinþa divinã ºi suntem

îndumnezeiþi, cel ce este neschimbabil, invariabil, nestricãcios, fãcându-l

prezent în toate pe Logosul cu care este de o fiinþã , dar evitã formula24

Òìïïýóéïò ôè Ðáôñß ºi pentru Sfântul Duh, Didim cel Orb declarã fãrã

SF. GRIGORIE DIN NYSSA, Cuvânt împotriva grecilor, PG 45, 180 BD.21

 DIDIM CEL ORB, Despre Duhul Sfânt, 35, 27, PG 39, 1033-1086.22

 SF. GRIGORIE DIN NYSSA, Contra lui Eunomiu, III, IV, 16, PG 22, 776 D-777A.23

 Scrisoarea I cãtre Serapion, 27, 58.24
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reþinere cã Duhul Sfânt este deofiinþã ºi de aceeaºi cinstire cu acela din

care purcede, egal ºi asemeneaTatãlui ºi Fiului pentru cã el are, ca ºi

aceºtia, drept templu, omul, ºi cine este sãlaº al Tatãlui, este ºi sãlaºul

Fiului ºi al Duhului Sfânt, cã el purcede de la Tatãl ºi se sãlãºluieºte

dumnezeieºte în Fiul al cãrui chip este aºa cum Fiul este chipul Tatãlui,

cã este Duhul Fiului, al Logosului, al Mântuitorului, deofinþã cu Tatãl ºi

cu Fiul aºa cum Fiul este deofiinþã cu Tatãl... Persoanele trinitare,

sãvârºind aceeaºi lucrare, reflectã aceeaºi fiinþã, cãci acolo unde este o

singurã fiinþã nu este decât o singurã lucrare, potrivit principiului cã orice

lucru deofiinþã ºi consubstanþial cu aceeaºi fiinþã sau substanþã posedã

aceeaºi lucrare. Ipostasele având aceeaºi onoare ºi aceeaºi lucrare, nu se

deosebesc nici în Dumnezeire, nici în putere. Cine are harul lui Hristos,

îl are ºi pe acela al Tatãlui prin lucrarea Sfântului Duh. Vestita

binecuvântare paulinã: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, ºi

dragostea lui Dumnezeu-Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh” (2Cor

13,13) reflectã un singur har al întregii Sfinte Treimi izvorât din Tatãl ºi

din Fiul, harul este împãrtãºit de Sfântul Duh. Nu existã un har special al

Tatãlui, altul al Fiului ºi altul al Sfântului Duh .25

Observãm, prin urmare, cã Rãsãritul creºtin, deºi era dominat de

sinoade ariene care cãutau sã elimine pe toþi apãrãtorii crezului niceean

înlocuind termenul Òìïïýóéïò cu termeni arieni sau semiarieni ca

�íüìïéïò (neasemãnãtor), Òìïéïýóéïò (asemãnãtor), Óìïéïò  (asemãnãtor

în toate), êáô� ðÜíôá Óìïéïò êáô� ô�ò ÃñáöÜò (asemãnãtor dupã

Scripturi), mari personalitãþi teologice ca Atanasie cel Mare, Didim cel

Orb, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Chiril al

Ierusalimului, Epifanie de Salamina în Cipru ºi alþii au menþinut prin

scrierile lor, prin curajul lor, prin lupta lor dârzã soldatã cu multe

neajunsuri ºi exilãri, credinþa niceeanã neºtirbitã pe care au completat-o

ºi au întãrit-o, Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol ºi sinodul

de la Aquileea, þinute în anul 381, condamnând pnevmatomahismul.

Apãrarea ºi promovarea adevãratei doctrine despre Sfinta Treime prin

 Aceastã sintezã a doctrinei trinitare a lui Didim cel Orb formulatã în tratatele25

Despre Sfânta Treime, PG 39, 269-992 ºi Despre Sfântul Duh, PG 39, 1033-1086 a
fost preluatã de la I. G. COMAN, Patrologie, III, 230-231.
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condamnarea arianismului ºi pnevmatomahismului s-a realizat prin

formarea unui front comun al rezistenþei niceene în Rãsãrit cu apãrãtorii

Ortodoxiei trinitare în Apus.

Disputele ariene au cauzat noi confruntãri teologice care, pe de o

parte, au trezit rivalitãþi între Orient ºi Occident, între Constantinopol ºi

Roma, iar pe de altã parte, au constituit subiect de discuþie pentru alte

sinoade.

De data aceasta, pentru mai bine de un deceniu centrul disputelor

trinitare l-a constituit oraºul Sirmium (Mitroviþa, în Serbia) capitala

prefecturii Illyricum, iar în secolul al IV-lea, reºedinþã imperialã. Aici

pãstorea, probabil din anul 344, episcopul arian Fotin, condamnat ca

eretic antitrinitar la sinodul de la Antiohia din anul 344. El învãþa cã

Logosul divin nu este decât raþiunea impersonalã a lui Dumnezeu sau o

dilatare-extindere a Dumnezeirii (ðëáèééóìüò) urmatã apoi de o

contracþie sau restrângere (óõóôïëÞ). Logosul trebuie numit Logopater

sau Verbipater, adicã Tatã ºi Cuvânt în acelaºi timp, pentru cã Logosul

a devenit Hristos ºi Fiu al lui Dumnezeu numai dupã întrupare din

Fecioara Maria.  Sinoadele þinute la Sirmium între anii 351-358 au26

redactat mai multe formule de credinþã care însã exprimau diferite

variante ale doctrinei ariene.

Imperiul Roman, dominat de împãratul Constanþiu ca singur august

din anul 350 ºi sprijinitor al arianismului, tindea sã se arianizeze, Sfântul

Atanasie, papa Liberius (352-366) ºi Osius de Cordoba luând drumul

exilului. Ba, mai mult decât atât, Osius de Cordoba într-un moment de

slãbiciune ºi papa Liberius, dorind sã se întoarcã din exil, au semnat

formula arianã de la Sirmium din anul 357 prin care se afirmã cã Fiul lui

Dumnezeu este “neasemãnãtor în toate ºi dupã fiinþã” (�íüìïéïò êáÂ

êáô� ðÜíôá êáÂ êáô’ Ïõóßáí) cu Tatãl. Protestul Sfântului Ilarie de

Pictavium (†367) a rãmas fãrã efect. Exilat în Frigia între anii 356-360

de cãtre împãratul Constanþiu pentru intransingenþa sa în luptele cu

arienii, Sfântul Ilarie ºi-a însuºit limba greacã ºi cultura patristicã

 SF. ATANASIE, „Despre Sinoadele de la Rimini ºi Seleucia”, XXVI, PSB 16,26

136; ºi I. RAMUREANU, „Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348 ºi 358. Condamnarea
lui Fotin de Sirmium”, Studii Teologice 5-6 (1963) 285-286.
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rãsãriteanã, dar ºi subtilitãþile speculaþiilor ariene ºi ortodoxe pe care le-a

transmis Occidentului prin lucrarea De Trinitate. Revenind în Galia, a

continuat acþiunile de sprijinire a Ortodoxiei niceene. Tot în acest scop,

a plecat în Italia unde, împreunã cu episcopul Eusebiu de Vercelli, a

luptat timp de doi ani pentru restabilirea credinþei niceene .27

Sinoadele de la Rimini (Italia), Seleucia (Isauria) din anul 357 ºi

Constantinopol din anul 360 au aprobat formula arianã moderatã cum cã

Fiul este asemãnãtor cu Tatãl în toate ºi dupã Scripturi, fãcându-l pe

Fericitul Ieronim sã spunã: „Tot universul a suspinat ºi a constatat cu

mirare cã este arian” . Faptul cã Sfântul Ilarie, fãrã a renunþa la crezul28

niceean, a fãcut unele concesii arienilor moderaþi a atras critica

episcopului Lucifer de Cagliari (†370/371), un alt exponent al rezistenþei

niceene în Apus .29

Schimbãrile politice au adus la conducerea imperiului pe împãraþii

Valens (364-378) pentru Orient ºi Valentinian I (364-375) pentru

Occident. Pe lângã papa Damasus (366-384), Occidentul ºi-a câºtigat ca

mare personalitate în apãrarea Ortodoxiei niceene pe Sfântul Ambrozie

al Milanului (373-397), care distruge rezistenþa arianã formatã de

predecesorul sãu Auxenþiu.

Teologia trinitarã ortodoxã în Apus a fost dominatã în aceastã perioadã

de prestaþia marelui ierarh milanez care, deºi nu prezenta o teologie

trinitarã autenticã, a contribuit ca un al doilea Atanasie la condamnarea

ultimelor rezistenþe ariene ºi mai ales a ereziei pnevmatomahilor. De o

mare importanþã în acest sens sunt cele douã tratate: Despre credinþã

(378-380) ºi Despre Sfântul Duh (381) adresate împãratului Graþian, pe

care l-a câºtigat pentru Ortodoxia niceeanã.

În scrierile sale, Sfântul Ambrozie insistã în special asupra

dumnezeirii Sfântului Duh, egalitãþii ºi consubstanþialitãþii acestuia cu

Tatãl ºi cu Fiul, fãrã a evita sã accentueze în continuare ºi dumnezeirea

Fiului. Considerând ca argument forte pentru dumnezeirea Sfântului

Duh, el insistã asupra lucrãrii, voinþei, cinstirii, prezenþei în lume,

 I. G. COMAN, Patrologie, Bucureºti 1956, 227.27

 Dialogus contra Luciferianus, 19, PL 23, 181 BC.28

 B. ALTANER-A. STUIBER, Patrologie, 363.29
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atribute comune celor trei Persoane. „Cine îndrãzneºte oare sã spunã cã

Sfântul Duh este deosebit de Dumnezeu-Tatãl ºi de Hristos, de vreme ce

prin El Însuºi ne învrednicim sã ajungem la chipul ºi asemãnarea lui

Dumnezeu ºi prin el însuºi ne facem pãrtaºi firii dumnezeieºti?”  sau30

„Cine poate sã despartã Duhul Sfânt de Tatãl ºi de Fiul, de vreme ce nu

putem invoca pe Tatãl ºi pe Fiul fãrã Duhul?”  Apoi continuã: „Existã31

o singurã Dumnezeire, o singurã mãreþie, un singur nume al Tatãlui ºi al

Fiului ºi al Sfântului Duh”  sau „o singurã lucrare, o singurã judecatã,32

o singurã locuinþã, o singurã însufleþire, o singurã sfinþire ºi chiar o

singurã domnie a Tatãlui ºi a Fiului ºi a Sfântului Duh” .33

Egalitatea ºi consubstanþialitatea celor trei Persoane treimice o

exprimã sfântul Ambrozie folosindu-se de unele analogii: „Se cuvine sã-

þi imaginezi cã orice râu porneºte dintr-un izvor, dar cu toate acestea, el

are o singurã naturã, o singurã strãlucire ºi un singur har. La rândul tãu,

spune ºi tu cu credinþã cã Duhul Sfânt este de o singurã naturã cu Fiul

lui Dumnezeu ºi cu Dumnezeu-Tatãl, de o singurã strãlucire ºi de singurã

mãrire” , „cãci dupã cum Tatãl este putere, la fel ºi Fiul este putere ºi34

Duhul Sfânt este putere” .35

Egalitatea Sfântului Duh cu Tatãl ºi cu Fiul reiese ºi din formula

baptismalã, iar dumnezeirea ºi demnitatea lui din aceea cã pãcatul

sãvârºit împotriva lui nu este iertat . „Aºadar nelimitat ºi nesfârºit este36

Duhul Sfânt, pe care nimic nu pote sã-l întreacã sau sã-l înºele” .37

Din afirmaþiile sale, Sfântul Ambrozie lasã sã se înþeleagã cã el nu

poate concepe Sfânta Treime decât ca o unitate de fiinþã ºi triadã de

Persoane. „Existã o singurã fiinþã ºi o singurã cunoaºtere a Tatãlui, a

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 80; trad. rom., Anastasia, Bucureºti 1997,30

61. 
 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 24.31

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 133.32

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 25.33

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 160.34

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 19.35

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 31.36

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 82.37
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Fiului ºi a Sfântului Duh” , cãci „Luminã este Tatãl, Luminã este Fiul38

ºi Luminã este Duhul Sfânt. Sã înþelegem cã Tatãl este viaþã, viaþã este

Fiul ºi viaþã este Duhul Sfânt” .39

ªirul citatelor ar putea continua dar credem cã au fost suficiente ca sã

ne convingem de aportul indiscutabil pe care l-a avut Sfântul Ambrozie

la combaterea pnevmatomahismului ºi la mãrturisirea doctrinei ortodoxe

despre Sfânta Treime.

Teologia sa a dominat teologia trinitarã apuseanã alãturi de cea a

Sfântului Ilarie de Pictavium, a papilor Iulius ºi Damasus ºi a episcopilor

Osius de Cordoba, Eusebiu de Vercelli ºi Lucifer de Cagliari, care s-a

înscris în aceleaºi coordonate. Ea s-a îmbinat armonios cu cea a Sfântului

Atanasie ºi cea a capadocienilor inspiratã, la rândul ei, din teologia

atanasianã.

El a dominat doctrinar sinodul de la Aquileea din anul 381, fãcând ca

împreunã cu sinodul de la Constantinopol din acelaºi an sã se adopte în

toatã Biserica învãþãtura despre egalitatea ºi consubstanþialitatea

Persoanelor Sfintei Treimi.

Acest model de mãrturisire comunã a adevãrului de credinþã trebuie

sã constituie un puternic imbold pentru refacerea unitãþii creºtine pe baza

credinþei nealterate pãstratã în Bisericã, mãrturisitã de Sinoadele

ecumenice ºi de Sfinþii Pãrinþi ºi transmisã din generaþie în generaþie de-a

lungul secolelor pânã astãzi. E moºtenirea noastrã comunã pãstratã cu

sfinþenie de Biserica una, sfântã, soborniceascã ºi apostolicã, în care

mãrturisim dumnezeirea, egalitatea ºi consubstanþialitatea Persoanelor

Sfintei Treimi.

Zusammenfassung:

Mit dem Konzil von Nizäa sollte der arianische Streit natürlich
entschieden und beendet werden. Die von Konstantin erhoffte Einheit

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, II, 125.38

 SF. AMBROZIE, Despre Sfântul Duh, I, 151.39
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der Religion war dem Schein nach erreicht, in Wirklichkeit aber
motteten die Parteigegensätze weiter und sollten sehr bald wieder neu
aufflamen. 
Der Hl. Athanasius von Alexandrien lehrte unerschutert, obwohl er fünf
mal in die Verbannung gehen musste, dass die Gottheit des Sohnes und
des Heiligen Geistes uneingeschränkt geglaubt wird. Unsere Erlösung
wäre nichts wert, wenn der zu uns gekommene Gottessohn in
Wirklichkeit ein Geschöpf, veränderlich und damit im Prinzip uns
ähnlich gewesen wäre, denn das Heil für uns Menschen besteht darin,
dass die Kraft der Unsterblichkeit in unsere Welt eingedrungen und
damit unsere Todverfallenheit und Sündhaftigkeit geheilt worden ist
durch Christus. Wie soll aber dieses Heilswerk von einem anderen
wahrhaft vollbracht worden sein, als von dem, der selbst wahrhaft Gott
und somit in der Lage war, die Mängel des Geschöpfs aufzuheben?
Wer leugnet, dass der ins Fleisch gekommene wesenhaft Gott ist, also
der Sohn von Gottes eigenem Wesen, der verleugnet überhaupt den
christlichen Glauben. Wenn der Erlöser doch nur ein untergeordnetes
Wesen gegenüber dem wahren Gott ist, so ist er eben nicht Erlöser,
sondern bestenfalls so etwas wie ein Prophet. In der Trinitätslehre der
drei grossen Kappadozier wird die volle Göttlichkeit des Sohnes
gelehrt, ebenso die volle Göttlichkeit des Heiligen Geistes, dessen
dogmatische Stellung nach der Jahrhundertmitte mit in die Diskussion
gezogen worden war. Diese Lehre wurde nicht nur von den ägyptischen
und kappadozianischen Bischöfe sondern auch im Abendland vertreten
und verteidigt, vor allem von den Päpste Julius I (337-352) und
Damasus (366-384) und von den Bischöfe Hilarius von Pictavium,
Hosius von Cordoba, Eusebius von Vercelli und Luzifer von Cagliari.
Am wirkungsvollsten wurde im Westen die nizäanische Orthodoxie
von Bischof Ambrosius von Mailand unterstützt. Durch seine Wirkung
auf die Konzilien von Sirmium (378) und Aquileea (381) hat die
abendländische Kirche einen entgültigen Sieg gegen die letzten
Uberreste des Arianismus in Illyricum erreicht. Auch seine Schriften,
De fide ad Gratianum und De Spiritu Santo, zeigen seine Lehre über
ein Wesen Gottes (usia) in der göttlichen Trinität aber drei
selbstständige Existenzformen (Hypostassen) oder über eine Substanz
und drei Personen. Diese Lehre, die in dem vom Konzilsverhandlungen
in Konstantinopol (381) verwendeten Glaubensbekenntnis erhalten ist,
wird als Ausdruck der damit erreichten dogmatischen Einheit zwischen
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Osten und Westen betrachtet.


